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متهيد

العمال  اتفاقية  �شهر حزيران/يونيه 2011  الدولية يف  العمل  الدويل ملنظمة  العمل  موؤمتر  اعتمد 

املنزليني، 2011 )رقم 189( والتو�شية املكملة لها )رقم 201(. وهذه هي املرة الأوىل التي تقوم 

العمال،  من  بعينها  املجموعة  لهذه  مكر�شة  دولية  معايري عمل  بو�شع  الدولية  العمل  منظمة  فيها 

واملكونة يف غالبيتها من الن�شاء.

واإذ ي�شار اإىل هذه ال�شكوك اجلديدة كثريًا على اأنها تاريخية، فاإنها تعطي دفعة قوية لتعزيز وحماية 

حقوق العمال املنزليني يف العمل من خالل و�شع اإطار للتدابري واملبادئ التي ميكن ال�شرت�شاد بها 

يف العمل الرامي اإىل تعزيز القوانني وال�شيا�شات واملوؤ�ش�شات الوطنية املعنية.

وغالبًا  املنزليني.  للعمال  الفعالة  احلماية  ل�شمان  كو�شيلة  العمل  قانون  على  الدليل  هذا  ويركز 

ما تكون تغطية قانون العمل للعمال املنزليني �شعيفة اأو معدومة، ولكن هناك اأي�شًا جمموعة من 

اإىل  ي�شعى  الدليل  فاإن  ال�شدد. ومن هنا،  ت�شريعية يف هذا  بالفعل خطوات  اتخذت  التي  البلدان 

تقدمي اأمثلة متعددة من الأحكام القانونية الوطنية ملعاجلة امل�شائل الواردة يف التفاقية رقم 189 

والتو�شية رقم 201. ومن املاأمول اأن ت�شكل هذه املعلومات م�شاعدة مفيدة للهيئات املكونة ملنظمة 

القانوين  الإ�شالح  مبادرات  يف  البحث  عند  الآخرين  املعنيني  امل�شلحة  واأ�شحاب  الدولية  العمل 

لتعزيز العمل الالئق للعمال املنزليني. 

واإدارة العالقات   ،)TRAVAIL( العمل والعمالة التعاون بني فرع ظروف  املن�شور هو ثمرة  وهذا 

اويلز  مارتن  من  كل  اأعده  وقد  الدويل.  العمل  مكتب  يف   )DIALOGUE( والعمالة  ال�شناعية 

)TRAVAIL(، واجنليكا مولر )DIALOGUE( ورا�شيل بريزر )خالل فرتة انتدابها لدى منظمة 

ونتقدم  الأمريكية(.  املتحدة  الوليات  العمل يف  لعالقات  الوطني  املجل�ص  قبل  الدولية من  العمل 

بال�شكر من ال�شيدة �شمار برو�شت )ق�شم الوثائق الر�شمية )OFFDOC( يف مكتب العمل الدويل يف 

جنيف( لقيامها بتنقيح الطبعة العربية ب�شرعة وفعالية.

مو�سى اومارو

مدير 

اإدارة العالقات القت�شادية 

والعمالة

فيليب ماركادان 

رئي�ص 

فرع ظروف العمل والعمالة 

اإدارة حماية العمل
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الغر�ص من هذا الدليل هو م�شاعدة امل�شاركني يف ا�شتعرا�ص و�شياغة قوانني واأنظمة العمل 

التي تهدف اإىل حماية العمال املنزليني. وقد ي�شمون امل�شرعني وم�شوؤولني يف وزارة العمل 

وامل�شت�شارين  التقنيني  موظفيها  اأو  العمل  اأ�شحاب  منظمات  اأو  العمال  منظمات  وممثلي 

القانونيني. 

العمل.  ت�شريعات  التي ميكن تغطيتها من خالل  العمل من  وهناك جوانب عديدة لعالقات 

وي�شمل هذا دليل املوا�شيع التالية: التعاريف القانونية ونطاق قوانني العمل والعقود املكتوبة 

اأو تفا�شيل التوظيف، واملبادئ واحلقوق الأ�شا�شية يف العمل، واحلماية من الإ�شاءة والتحر�ص 

والعنف، والظروف املعي�شية للعمال املنزليني، واأوقات العمل والأجر، وحماية العمال ال�شباب. 

اآليات  واإن�شاء  ال�شتخدام  وكالت  بتنظيم  يتعلق  مدخاًل  الدليل  يوفر  ذلك،  اإىل  بالإ�شافة 

1

المتثال. 

ويتمحور هذا الدليل ح�شب املوا�شيع. ويت�شمن كل ق�شم مو�شوعي:

■    الأ�شا�ص املنطقي لو�شع املعايري القانونية وتنظيم جانب حمدد من جوانب عالقة العمل؛

 )189 )رقم   2011 املنزليني،  العمال  اتفاقية  يف  ال�شلة  ذات  الأحكام  اإىل  ■     الإحالت 

والتو�شية املكملة لها )رقم 201(؛

البلدان  بع�ص  تو�شيح كيفية معاجلة  اأجل  الوطنية من  واللوائح  القوانني  ■     اأمثلة لأحكام 

للجانب املعني من العمل املنزيل.

ت�شريعات  اأن  يفيد  ل  كما  املطروحة،  املو�شوعات  كافة  تغطية  اإىل  الدليل  هذا  يهدف  ول 

البلدان التي ذكرت هي مثالية يف كل اأوجهها اأو اأنها متتثل امتثاًل كاماًل ملعايري العمل الدولية 

ذات ال�شلة. بل تعر�ص الأمثلة من اأجل متكني امل�شاركني يف عملية و�شع قوانني العمل من 

ال�شتفادة من الت�شريعات القائمة يف خمتلف املو�شوعات عرب جمموعة وا�شعة من البلدان. 

وتقدم جميع الأمثلة املتعلقة بالأحكام الت�شريعية لأغرا�ص الطالع فقط ول يق�شد منها اأن 

حتل حمل ال�شتدلل بالن�شو�ص الأ�شلية )انظر امللحق الثاين(. وينطبق ذلك ب�شكل خا�ص 

على الأمثلة التي مل تكن اأ�شاًل مكتوبة باللغة الإنكليزية، وبع�شها مقتب�ص من م�شادر حكومية 

وبع�شها مرتجم من قبل منظمة العمل الدولية.

حول هذا الدليل

1(    ل ي�شمل الدليل جمالت ال�شالمة وال�شحة املهنيتني وال�شمان الجتماعي. وعلى الرغم من اأنه يعالج ق�شايا معينة ب�شاأن تنظيم وكالت 

ال�شتخدام اخلا�شة وهجرة اليد العاملة، فاإنه ل يغطي هذه املجالت على نحو �شامل.
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وميكن ا�شتخدام الدليل جنبًا اإىل جنب جمموعة من اأدوات منظمة العمل الدولية وم�شادر 

درا�شة  يف  الراغبون  الدليل  م�شتخدمو  وي�شتطيع  الأول(.  امللحق  )انظر  الأخرى  املعلومات 

الأمثلة املعرو�شة يف �شياقها الأ�شلي الو�شول اإىل هذه القوانني واللوائح يف لغتها الأ�شلية، 

 »NATLEX« اللغة الإنكليزية، من خالل قاعدة بيانات اإىل  ويف بع�ص احلالت يف ترجمتها 

2

اخلا�شة مبنظمة العمل الدولية. 

ويحتوي امللحق الثالث الن�ص الكامل لالتفاقية رقم 189 والتو�شية رقم 201 يف اللغة العربية. 

وال�شينية فهي متوفرة يف  والرو�شية  والأملانية  وال�شبانية  والفرن�شية  الإنكليزية  ال�شيغ  اأما 

قاعدة بيانات »NORMLEX« اخلا�شة مبنظمة العمل الدولية.

2(    ميكن البحث عن القوانني واللوائح التي يخ�شع لها ا�شتخدام العمال املنزليني يف »NATLEX« ح�شب املو�شوع )»العمال املنزليون«(. 

وميكن احل�شول على القوانني املطبقة ب�شكل عام على العمال، مبا يف ذلك العمال املنزليون، حتت عناوين املوا�شيع ذات ال�شلة.



1 |1.      تنظيم العمل املنزيل: ال�ضياق والأ�ضا�س املنطقي

1-1  العمل الالئق للعمال املنزليني: ما يدعو اإىل اعتماد قانون 
3
عمل �شامل 

التنظيف  اأو  اأقدم املهن يف العامل. وي�شتطيع العمال املنزليون الطبخ  العمل املنزيل هو من 

الن�شاء يف  اإىل  اأو املعوقني، وهي مهام كانت ت�شند تقليديًا  ال�شن  اأو كبار  اأو رعاية الأطفال 

الغالبية العظمى من املجتمعات، ومن دون تعوي�ص اإىل حد كبري. ومع ذلك، قد ي�شمل العمل 

املنزيل اأي�شًا الب�شتنة اأو ال�شياقة اأو تقدمي اخلدمات الأمنية، وهي مهام يقوم بها الرجال يف 

كثري من الأحيان. 

ويف البلدان النامية واملتقدمة على حد �شواء، ي�شتوعب قطاع العمل املنزيل اأعدادًا كبرية من 

العمال املنتمني غالبًا اإىل �شرائح املجتمع الأكرث فقرًا وذات الفر�ص املحدودة للح�شول على 

 ويف كثري من البلدان، 
4

عمل اآخر اأو وظيفة اأخرى، وعمومًا نتيجة للفر�ص التعليمية املحدودة.

من  ومعظمهم  املهاجرين،  العمال  قبل  من  بل ح�شرًا،  كبري،  اإىل حد  املنزيل  العمل  يوؤدى 

الن�شاء، الذين يهاجرون من اأجل ك�شب املال لإعالة اأ�شرهم يف بالد املن�شاأ.

ووفقًا لأحدث التقديرات العاملية والإقليمية التي ن�شرتها منظمة العمل الدولية، هناك ما ل 

يقل عن 52،6 مليون امراأة ورجل تفوق اأعمارهم �شن 15 عامًا، يوؤدون عملهم الرئي�شي كعمال 

منزليني. وميثل هذا الرقم حوايل 3،6 يف املائة من العمالة باأجر يف العامل. وت�شكل الن�شاء 

الغالبية العظمى من العمال املنزليني: 43،6 مليون عاملة اأي نحو 83 يف املائة من املجموع. 

ويعترب العمل املنزيل م�شدرًا هامًا للعمالة باأجر بالن�شبة للن�شاء. وهو ما ميثل 7،5 يف املائة 

الإح�شائية  البيانات  اإىل  ت�شتند  تقديرات  الأرقام  هذه  وت�شكل   
5
العامل. يف  املوظفات  من 

الر�شمية املتوفرة، وهو ما يعني اأن من املرجح اأن يكون العدد الفعلي للعمال املنزليني اأعلى 

من ذلك بكثري. وتبنينّ البيانات املتاحة اأن العمل املنزيل هو قطاع اقت�شادي اآخذ يف التزايد.

1.                    تنظيم العمل املنزيل:

 ال�ضياق والأ�ضا�س املنطقي

|

3(     و�شعت منظمة العمل الدولية تعريف العمل الالئق واأقره املجتمع الدويل، على اأنه عمل اإنتاجي للن�شاء والرجال يف ظل ظروف ت�شودها 

احلرية والعدالة والأمن وكرامة الإن�شان. ويفرت�ص العمل الالئق توفر فر�ص العمل املنتج الذي يدرنّ دخاًل عادًل، يوفر الأمان يف مكان 

العمل واحلماية الجتماعية للعاملني واأ�شرهم؛ ويوفر توقعات اأف�شل للتنمية ال�شخ�شية وي�شجع الندماج الجتماعي ويوفر احلرية للب�شر 

يف التعبري عن اهتماماتهم ويف التنظيم وامل�شاركة  يف القرارات املوؤثرة يف حياتهم وي�شمن تكافوؤ الفر�ص وامل�شاواة يف املعاملة للجميع. 

Toolkit for mainstreaming employment and decent work )Geneva، 2007(، p. vi. : ILO  :انظر

ILO: Report of the Committee on Domestic Workers، Provisional Record No. 12، International Labour  :4(      انظر

211-Conference، 99th Session، Geneva، 2010، paras. 204 

. ILO: Global and regional estimates on domestic workers، Domestic Work Policy Brief No. 4 )Geneva، 2011(:انظر      )5
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وتوؤكد زيادة م�شاركة املراأة يف القوى العاملة وتكثيف العمل وغياب �شيا�شات اجتماعية قوية 

ت�شمح بتحقيق التوازن بني العمل واحلياة الأ�شرية، ا�شتمرار اأهمية وتزايد الطلب على العمال 

العمل املنزيل منتق�ص  اأن  يبدو  اأنه  اإل  والنامية.  املتقدمة  املنزليني يف معظم القت�شادات 

القيمة و�شيئ التنظيم، مما يظهر الفتقار اإىل ظروف العمل الالئقة، وهو اأمر ي�شكل ال�شمة 

العمال  من  العديد  اأمام  املنزليون  العمال  اأتاح  وبالتايل،  املنظم.  غري  لالقت�شاد  اخلا�شة 

الآخرين، ول �شيما الن�شاء ذوات العائالت، امل�شاركة والتقدم يف القت�شاد الإنتاجي املنظم، 

وبالتايل حتقيق املزيد من الوفرة؛ ولكن هوؤلء العمال اأنف�شهم يفتقرون يف كثري من الأحيان 

اإىل احلقوق واأوجه احلماية الالزمة ل�شمان متتعهم بظروف عمل لئقة. 

اإىل الطبيعة اخلا�شة  اإىل حد كبري  العمل املنزيل يف القت�شاد غري املنظم  ويرجع تر�شيخ 

وغالبًا يف غياب  ينفذ يف منزل خا�ص،  اأنه  اإىل  التحديد،  املنزيل - وعلى وجه  للعمل  جدًا 

زمالء العمل، ويف ظل عدم وجود عقد عمل مكتوب اأو اأي اإ�شراف خارجي يف اأحيان كثرية. 

ولأنه ينظر اإىل العمل املنزيل على اأنه خارج ن�شاط �شوق العمل »املنتج«، فهو ي�شتبعد غالبًا 

 ومع ذلك، هناك مهام مماثلة 
6

من ت�شريعات العمل والتوظيف، �شواء ب�شكل وا�شح اأو �شمني.

تنفذ خارج املنزل وتعامل ب�شكل خمتلف. 

وكما ذكر موؤمتر العمل الدويل فاإن »التحدي املتمثل يف تقليل اأوجه العجز يف العمل الالئق 

 7

ي�شبح اأكرب ما يكون حني يتم اأداء العمل خارج نطاق اأو تطبيق الأطر القانونية واملوؤ�ش�شية«. 

وبالتايل ت�شكل الت�شريعات وال�شيا�شة التنظيمية اأدوات اأ�شا�شية للق�شاء على اجلوانب ال�شلبية 

لل�شفة غري املنظمة يف قطاع العمل املنزيل، وت�شمن يف الوقت نف�شه اأن فر�ص العمل الالئق 

والعمالة التي يوفرها العمل املنزيل غري مهددة. وي�شكل تو�شيع نطاق تطبيق قانون العمل على 

 وهناك جوانب اأخرى من 
8

العمال املنزليني و�شيلة هامة يف اإدراجهم �شمن القت�شاد املنظم.

القانون مثل القانون املدين اأو القانون اجلنائي اأو قانون حقوق الإن�شان توفر احلماية للعمال 

حتديدًا  اأكرث  نحو  على  تعالج  التي  الت�شريعات  حمل  حتل  اأن  ت�شتطيع  ل  ولكنها  املنزليني، 

ظروف العمل واحلماية الجتماعية. 

وقانون العمل الذي يخ�شع له العمل املنزيل مالئم للعمال املنزليني ولأ�شحاب عملهم على 

اأن  وي�شتطيع  العمل.  عالقات  على  الر�شمي  الطابع  واإ�شفاء  ت�شكيل  ي�شهل  وهو  �شواء.  حد 

ي�شهل العالقات بني العمال واأ�شحاب العمل عن طريق توفري مرجعية ملزمة، وبالتايل خف�ص 

ال�شتحقاقات  وتوفر  الطرفني.  بني  ال�شلطة  يف  التوازن  عدم  ومعاجلة  املعامالت  تكاليف 

6(      انظر مكتب العمل الدويل: العمل الالئق للعمال املنزليني، التقرير الرابع )1(، موؤمتر العمل الدويل، الدورة 99، جنيف، 2010؛ و

ILO: Coverage of domestic workers by key working conditions laws، Domestic Work Policy Brief No. 5 )Geneva، 2011(.

7(      مكتب العمل الدويل: قرار ب�شاأن العمل الالئق والقت�شاد غري املنظم، معتمد يف الدورة 90 ملوؤمتر العمل الدويل، جنيف، 2002، الفقرة 2.

 ILO: Extending the scope of application of labour laws to the informal economy: Digest of comments : 8(         انظر

of the ILO’s supervisory bodies related to the informal economy )Geneva، 2010(، pp. 6869-.
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دليل لو�ضع قوانني العمل

القانونية احلد الأدنى من احلماية التي يجب اأن يتمتع بها جميع العمال، والتي هي واجبة 

اإدراج  فاإن  العامة،  ال�شيا�شة  املحكمة. ومن وجهة نظر  نهاية املطاف من خالل  التنفيذ يف 

العمال املنزليني يف قانون العمل، وهم ينتمون غالبًا اإىل الفئات الأكرث حرمانًا وا�شت�شعافًا 

يف املجتمع، قد ي�شهم اإىل حد كبري يف خلق فر�ص عمل لئقة والتاأهيل املهني لقطاع العمل 

املنزيل، الذي يت�شم باأهمية متزايدة.

حماية  حتت  واملهاجرين،  الن�شاء  من  الأحيان  اأغلب  يف  وهم  املنزليني،  العمال  واإدراج 

ت�شريعات العمل، اإمنا هو م�شاألة م�شاواة بني اجلن�شني وامل�شاواة يف احلماية يف ظل القانون: 

اإنها م�شاألة تتعلق بحقوق اإن�شان. وكما توؤكده جلنة الأمم املتحدة املعنية باحلقوق القت�شادية 

اخلا�ص  الدويل  العهد  من  العمل(  يف  )احلق   )6( املادة  �شياق  يف  والثقافية  والجتماعية 

باحلقوق القت�شادية والجتماعية والثقافية، »العمل املنزيل ... يجب اأن ينظم ب�شكل �شحيح 

من خالل الت�شريعات الوطنية بحيث يتمتع العمال املنزليون بنف�ص امل�شتوى من احلماية املتاح 

9

للعمال الآخرين«.

ال�شمات اخلا�شة بالعمل املنزيل   2-1

التي يتعني اأخذها يف العتبار  

نظرًا اإىل اأن اأغلبية كبرية من العمال املنزليني هم من الن�شاء، ل بد لإ�شالح قانون العمل 

خا�شًا  اهتمامًا  يويل  اأن  من  القطاع  هذا  يف  الالئق  العمل  يف  العجز  معاجلة  اإىل  الرامي 

للق�شايا والظروف التي تواجهها العامالت املنزليات. من بني املجالت التي تتطلب اهتمامًا 

خا�شًا هناك احلماية من التحر�ص والإيذاء والعنف والتمييز بني اجلن�شني يف الأجور وحماية 

وامل�شوؤوليات  العمل  م�شوؤوليات  بني  التوازن  حتقيق  ت�شهيل  اإىل  الرامية  والتدابري  الأمومة 

الأ�شرية. 

ومنظمة العمل الدولية ت�شجع الدول الأع�شاء على اعتماد تقنيات �شياغة ت�شريعية معا�شرة 

ت�شدد على الرغبة يف ا�شتخدام م�شطلحات حمايدة بني اجلن�شني يف اللغة القانونية. وهذا 

اأمر مهم من منظور ال�شيا�شة العامة لتقدمي املثال وت�شجيع رف�ص لغة وت�شرفات متييزية. 

اإىل  الو�شول  امل�شاواة يف  ل�شمان  بني اجلن�شني  لغة حمايدة  ا�شتخدام  اأي�شًا  ال�شروري  من 

10

القانون وتطبيقه. 

9(      جلنة الأمم املتحدة املعنية باحلقوق القت�شادية والجتماعية والثقافية: احلق يف العمل، التعليق العام رقم 18 ب�شاأن املادة 6 من العهد 

الدويل اخلا�ص باحلقوق القت�شادية والجتماعية والثقافية، الوثيقة GC/12.E/C/18، 6 �شباط/فرباير 2006، الفقرة 10. وقد 

�شدقت 160 دولة على العهد.

التوجيهية  املبادئ  من  ال�شياغة«،  »قواعد  العا�شر،  الف�شل  يف  اجلن�شني  بني  حمايدة  لغة  اإىل  للتحويل  الأمثلة  من  العديد  يرد         )10

لت�شريعات العمل، ال�شادرة عن مكتب العمل الدويل، واملتاحة على النرتنت على العنوان التايل: 

http://www.ilo.org/legacy/english/dialogue/ifpdial/llg/main.htm
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ويف كثري من البلدان، يقوم العمال املهاجرون اإىل حد كبري بالعمل املنزيل ويقيمون يف غالب 

الأحيان يف املنزل الذي يعملون فيه )ويدعون »العمال املنزليون املقيمون«(. وتنطبق ترتيبات 

الإقامة يف منزل �شاحب العمل اأي�شًا على العمال امل�شتخدمني يف العمل املنزيل يف بلدانهم 

بالذات. ويثار عدد من الق�شايا املحددة فيما يتعلق برتتيبات الإقامة، مبا يف ذلك احلاجة اإىل 

تاأمني ظروف معي�شة لئقة، وترتيبات وقت عمل �شفافة وعادلة، وحرية احلركة والت�شالت. 

املعاملة  ل�شوء  متزايدًا  احتماًل  الأ�شرة  اأفراد  من  ماديًا  املنزليني  العمال  قرب  وي�شكل 

وامل�شايقات. كما تزداد هذه املخاطر للعمال املنزليني الذين يقيمون ب�شفة دائمة يف املنزل، 

وللعمال املنزليني املهاجرين الذين غالبًا ما يكون و�شعهم القانوين كمقيمني مرتبطًا بدون 

انف�شام بعالقات العمل ويكونون بالتايل تابعني اإىل حد كبري ل�شاحب العمل.  

 ترتاوح اأعمارهم 
11

ووفقًا لتقديرات منظمة العمل الدولية، كان ما ل يقل عن 15٫5 مليون طفل

 وتنظيم العمل املنزيل 
12

بني 5 �شنوات و 17 �شنة، منخرطني يف العمل املنزيل يف عام 2008. 

ومكافحة عمل الأطفال من خالل الت�شريعات املنا�شبة هي جهود �شرورية. ومع ذلك، فاإن 

اأعمارهم عن 18 �شنة( ل  اأداء العمل املنزيل من قبل الأطفال )اأي الأ�شخا�ص الذين تقل 

يرقى دائمًا اإىل عمل الأطفال )انظر الق�شم 4-3(. ولذلك ينبغي للت�شريعات اأن ت�شمل على 

ال�شواء اأحكامًا ملنع عمل الأطفال، ف�شاًل عن اأحكام ل�شمان حماية العمال املنزليني ال�شباب 

فوق احلد الأدنى ل�شن القبول يف العمل وتلبية احتياجاتهم التنموية )انظر الف�شل 9(. 

ويالحظ يف معظم البلدان، اأن اأ�شحاب عمل العمال املنزليني هم من اأع�شاء الأ�شر الفردية، 

غري املعتادين على التعامل مع القوانني واللوائح مقارنة بغريهم من اأ�شحاب العمل. وبالتايل، 

باأدوات  مرتافقة  وتكون  فهمها  معه  ي�شهل  ب�شكل  الإمكان،  بقدر  الأحكام  �شياغة  ينبغي 

وا�شرتاتيجيات لعر�شها ون�شرها. و�شوف ي�شتفيد العمال على قدم امل�شاواة من هذه التدابري، 

لأنهم يف كثري من احلالت، يكونون غري ملمني بالقوانني واللوائح ال�شارية التي قد حتميهم. 

اأن  اإىل  ال�شارية،  للت�شريعات  المتثال  ل�شمان  املتاحة  واملنهجيات  الآليات  حتتاج  واأخريًا، 

تتكيف مع ال�شياق املحدد للعمل املنزيل. ومنع انتهاكها، واإتاحة اإجراءات امل�شاعدة وال�شكاوى 

اأهمية جلميع العمال املنزليني، وخ�شو�شًا يف  وغريها من التدابري حلماية ال�شحايا، ذات 

حالة العمال املنزليني املهاجرين العاملني مبوجب ترتيبات الإقامة يف املنزل.

دور معايري العمل الدولية  3-1

يف  هامًا  دورًا  تلعب  الدولية،  العمل  منظمة  وتو�شيات  اتفاقيات  اأي  الدولية،  العمل  معايري 

القوانني  ب�شاأن  توفر توجيهًا ر�شميًا  ال�شكوك  املنزليني. وهذه  للعمال  العمل  ت�شميم قانون 

ق على التفاقيات الدولية، ي�شتتبع ذلك  وال�شيا�شات املتعلقة بالعمال املنزليني. وحيثما ي�شدنّ

اأي�شًا التزامات بالقانون الدويل بالن�شبة للبلدان املعنية. ويعد موؤمتر العمل الدويل معايري 

11(       مت�شيًا مع اتفاقية اأ�شواأ اأ�شكال عمل الأطفال، 1999 )رقم 182(، »الطفل« هو ال�شخ�ص دون �شن 18 عامًا. وتن�ص املادة 1 من التفاقية 

رقم 182 على اأنه يف مفهوم هذه التفاقية يطبق تعبري »طفل« على جميع الأ�شخا�ص دون �شن الثامنة ع�شرة.

IPEC/( الدولية  العمل  ملنظمة  التابع  الأطفال،  عمل  ب�شاأن  والر�شد  الإح�شائية  املعلومات  برنامج  عن  التقديرات  هذه  �شدرت         )12

ILO: Global and regional estimates on domestic workers، Domestic Work Policy Brief No   :انظر .)SIMPOC
4 )Geneva، 2011(، p. 9.
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دليل لو�ضع قوانني العمل

من  الدويل  العمل  مكتب  يف  القرارات  لتخاذ  هيئة  اأهم  وتتاألف  ويعتمدها؛  الدولية  العمل 

13

مندوبي احلكومات والعمال واأ�شحاب العمل.

للعمال  الالئق  العمل  ب�شاأن  اتفاقية  الدويل  العمل  اعتمد موؤمتر  ويف حزيران/يونيه 2011، 

املنزليني وتو�شية مكملة لها؛ وي�شار اإليها بتعبري اتفاقية العمال املنزليني )رقم 189( وتو�شية 

العمال املنزليني )رقم 201(، 2011. ويف حني يحتوي هذان ال�شكان على معايري حمددة 

وعلى احلد الأدنى من احلماية للعمال املنزليني، تنطبق كافة معايري العمل الدولية الأخرى 

14

اأي�شًا على العمال املنزليني، ما مل ين�ص على خالف ذلك. 

وتتناول التفاقيات الأ�شا�شية الثماين، التي هي على قاب قو�شني من الت�شديق العاملي، املبادئ 

الأ�شا�شية وحقوق العمل التالية: احلرية النقابية والإقرار الفعلي بحق املفاو�شة اجلماعية؛ 

يف  التمييز  على  الق�شاء  الأطفال؛  عمل  على  الفعلي  الق�شاء  اجلربي؛  العمل  على  الق�شاء 

يف  اأ�شا�شية  خطوة  املنزليني  للعمال  وحمايتها  احلقوق  بهذه  العرتاف  وي�شكل  ال�شتخدام. 

ا�شتبعاد العمل املنزيل من القت�شاد غري املنظم حيث يتوا�شل ال�شتغالل وظروف العمل غري 

املالئمة. وفيما يلي التفاقيات الأ�شا�شية الثماين:

■     اتفاقية احلرية النقابية وحماية حق التنظيم، 1948 )رقم 87(، واتفاقية حق التنظيم 

واملفاو�شة اجلماعية، 1949 )رقم 98(؛

■     اتفاقية العمل اجلربي، 1930 )رقم 29(، واتفاقية اإلغاء العمل اجلربي، 1957 )رقم 105(؛

ال�شتخدام  )يف  التمييز  واتفاقية   ،)100 )رقم   1951 الأجور،  يف  امل�شاواة  ■     اتفاقية 

واملهنة(، 1958 )رقم 111(؛

الأطفال،  عمل  اأ�شكال  اأ�شواأ  واتفاقية   ،)138 )رقم   1973 لل�شن،  الأدنى  احلد  ■    ا تفاقية 

1999 )رقم 182(.

العمل  بتنظيم  �شلة  ذات  معايري  اأي�شًا  الأخرى  الدولية  العمل  منظمة  اتفاقيات  وتت�شمن 

 وهي ت�شمل:
15

املنزيل. 

■     اتفاقية طرائق حتديد امل�شتويات الدنيا لالأجور، 1928 )رقم 26(، واتفاقية حتديد احلد 

الأدنى لالأجور، 1970 )رقم 131(؛

■    اتفاقية حماية الأجور، 1949 )رقم 95(؛

■    اتفاقية حماية الأمومة، 2000 )رقم 183(؛

■    اتفاقية العمال ذوي امل�شوؤوليات العائلية، 1981 )رقم 156(؛

■    اتفاقية اإنهاء ال�شتخدام، 1982 )رقم 158(؛

■    اتفاقية وكالت ال�شتخدام اخلا�شة ، 1997 )رقم 181(؛

املهاجرين  العمال  واتفاقية   )97 )رقم   1949 )مراجعة(،  املهاجرين  العمال  ■     اتفاقية 

)اأحكام تكميلية(، 1975 )رقم 143(.

13(       ت�شدر جلنة خرباء منظمة العمل الدولية املعنية بتطبيق التفاقيات والتو�شيات )CEACR( وجلنة تطبيق املعايري )CAS( التابعة 

ملوؤمتر العمل الدويل، تعليقات ومالحظات موجهة اإىل البلدان التي �شدقت على هذه التفاقيات.

14(       جتيز بع�ص اتفاقيات منظمة العمل الدولية للدول الأع�شاء امل�شدقة عليها ا�شتبعاد العمال املنزليني من نطاقها.

15(       ميكن الطالع على ن�ص اتفاقيات وتو�شيات منظمة العمل الدولية على �شفحة معايري عمل منظمة العمل الدولية على �شبكة الإنرتنت 

.http://www.ilo.org/global/standards/lang--en/index.htm  على العنوان
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وتو�شية   )189 )رقم   2011 املنزليني،  العمال  اتفاقية   4-1

العمال املنزليني )رقم 201(

املنزليني،  للعمال  الالئق  العمل  ب�شاأن  الدولية  العمل  وتو�شية منظمة  اتفاقية  اعتماد  ي�شهد 

باأن  القتناع  اأ�شا�ص  على  القطاع،  هذا  يف  العمل  تنظيم  ب�شاأن  ال�شيا�شي  التفكري  يف  حتوًل 

العمال املنزليني هم عمال على قدم امل�شاواة مع غريهم من العمال، وبالتايل من حقهم اأن 

يح�شلوا على احرتام حلقوقهم وكرامتهم.

هما   ،2011  ،)201 )رقم  املنزليني  العمال  وتو�شية   )189 )رقم  املنزليني  العمال  اتفاقية 

ثمرة عملية حت�شريية �شاملة، ت�شمنت البحث يف القوانني واملمار�شات ال�شارية ب�شاأن العمل 

واملفاو�شات   
17

امل�شاورات  واإجراء   
16

الدولية  العمل  منظمة  يف  الأع�شاء  الدول  يف  املنزيل 

بني الهيئات املكونة الثالثية ملنظمة العمل الدولية )اأي ممثلي احلكومات ومنظمات العمال 

 وقد مت التو�شل اإىل 
18

ومنظمات اأ�شحاب العمل( يف موؤمتر العمل الدويل يف 2010 و2011. 

19

ن�شو�ص هذين ال�شكني من خالل التوافق واعتمدهما املوؤمتر، بتاأييد �شاحق. 

وقد حددت التفاقية والتو�شية املجالت التي ينبغي اأن يتمتع فيها العمال املنزليون بحماية 

والعمال  املهاجرين،  املنزليني  للعمال  اهتمام خا�ص  اإيالء  العمل واحلماية الجتماعية، مع 

 وتن�ص التفاقية على احلد الأدنى 
20

املنزليني املقيمني يف املنازل والعمال املنزليني ال�شباب. 

اتفاقية العمال املنزليني، 2011 )رقم 189( 

املادة 3)1(

العمال  جلميع  الإن�شان  حقوق  وحماية  تعزيز  ال  فعنّ نحو  على  ت�شمن  تدابري  ع�شو  دولة  كل  تتخذ 

املنزليني، كما هو وارد يف هذه التفاقية.

املادة 6

تتخذ كل دولة ع�شو تدابري ت�شمن اأن يتمتع العمال املنزليون، �شاأنهم �شاأن العمال عمومًا، ب�شروط 

ا�شتخدام عادلة ف�شاًل عن ظروف عمل لئقة، واإذا كانوا مقيمني مع الأ�شرة، بظروف معي�شة لئقة 

حترتم حياتهم اخلا�شة.

اتفاقية العمال املنزليني، 2011 )رقم 189( 

املادة 3)1(

العمال  جلميع  الإن�شان  حقوق  وحماية  تعزيز  ال  فعنّ نحو  على  ت�شمن  تدابري  ع�شو  دولة  كل  تتخذ 

املنزليني، كما هو وارد يف هذه التفاقية.

املادة 6

تتخذ كل دولة ع�شو تدابري ت�شمن اأن يتمتع العمال املنزليون، �شاأنهم �شاأن العمال عمومًا، ب�شروط 

ا�شتخدام عادلة ف�شاًل عن ظروف عمل لئقة، واإذا كانوا مقيمني مع الأ�شرة، بظروف معي�شة لئقة 

حترتم حياتهم اخلا�شة.

16(       مكتب العمل الدويل: العمل الالئق للعمال املنزليني، التقرير الرابع )1(، مرجع �شابق.

17(        مكتب العمل الدويل: العمل الالئق للعمال املنزليني، التقرير الرابع )2(، موؤمتر العمل الدويل، الدورة 99، جنيف، 2010؛ مكتب العمل 

الدويل: العمل الالئق للعمال املنزليني، التقرير الرابع )2 األف(، موؤمتر العمل الدويل، الدورة 100، جنيف، 2011.

18(        مكتب العمل الدويل: تقرير جلنة العمال املنزليني، حم�شر الأعمال املوؤقت رقم 12، مرجع �شابق؛ مكتب العمل الدويل: تقرير جلنة 

العمال املنزليني، حم�شر الأعمال املوؤقت رقم 15، موؤمتر العمل الدويل، الدورة 100، جنيف، 2011.

19(        مكتب العمل الدويل: اجلل�شة احلادية والع�شرون، حم�شر الأعمال املوؤقت رقم 30، موؤمتر العمل الدويل، الدورة 100، جنيف، 2011، 

�ص.42.

20(      لالطالع على ملحة عامة عن اأحكام التفاقية والتو�شية، انظر:

 ILO: Convention No. 189 and Recommendation No. 201 at a glance )Geneva، 2011(.
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دليل لو�ضع قوانني العمل

من املعايري العاملية، ول مت�ص باملعايري الأكرث موؤاتاة للعمال املنزليني، اإذ قد تكون هذه املعايري 

متاحة لهم يف اإطار اتفاقيات عمل دولية اأخرى وغريها من القوانني واللوائح الوطنية. ويف 

حني �شيغت التفاقية بعبارات عامة تن�ص على املبادئ والتدابري الأ�شا�شية، تن�ص التو�شية 

على اإر�شادات اأكرث تف�شياًل ب�شاأن التدابري القانونية وال�شيا�شية والعملية لتعزيز العمل الالئق 

للعمال املنزليني.

اأ�شا�شية للتنفيذ. وين�شب الت�شديد يف  وحتدد التفاقية رقم 189 القوانني واللوائح كو�شيلة 

ال�شكني على احلوار الجتماعي من خالل الت�شاور مع منظمات العمال ومنظمات اأ�شحاب 

العمل على حد �شواء.

التفاقية رقم 189، املادة 18

تنفذ كل دولة ع�شو اأحكام هذه التفاقية، بالت�شاور مع اأكرث املنظمات متثياًل لأ�شحاب العمل وللعمال، 

مبوجب القوانني واللوائح وبوا�شطة التفاقات اجلماعية اأو التدابري الإ�شافية مبا يتم�شى مع املمار�شة 

الوطنية، عن طريق مد نطاق التدابري القائمة اأو تكييفها لت�شمل العمال املنزليني، اأو عن طريق و�شع 

تدابري حمددة من اأجلهم، ح�شب مقت�شى احلال.
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اعتبارات اأولية  1-2

عند ت�شور اجلهود الالزمة لتعزيز وحماية حقوق العمال املنزليني من خالل قانون العمل، 

ينبغي النظر بعناية يف خمتلف اخلطوات املطلوبة يف �شياق عملية اإ�شالح كهذه. فمن املهم 

لتكوين فهم جيد حلجمه، ول�شمات  البلد املعني  العمل املنزيل يف  اإجراء حتليل لقطاع  اأوًل 

املنزيل  العمل  يوؤدى  التي  والرتتيبات  ال�شائدة  والأمناط  عملهم  واأ�شحاب  املنزليني  العمال 

اأو خارجه(. وثانيًا، ثمة حاجة اإىل  مبوجبها )على �شبيل املثال، ترتيبات الإقامة يف املنزل 

حتليل للقانون الوطني القائم لتحديد الأحكام القانونية التي تكون اأ�شاًل منطبقة على العمال 

املنزليني. وميكن اإعداد مبادرة تنظيمية قائمة على اأهداف �شيا�شية حمددة، عندما توؤخذ يف 

العتبار الظروف الفعلية للعمال املنزليني واملجالت املحددة التي حتتاج اإىل حماية اأف�شل.

وميكن حتقيق احلماية القانونية للعمال املنزليني من خالل جمموعة من ال�شكوك التنظيمية. 

وغالبًا ما تتخذ قوانني العمل الوطنية املطبقة على العمال املنزليني �شكل اللوائح واملرا�شيم. 

عالوة على ذلك، اأبرمت يف بع�ص البلدان اتفاقات جماعية تعالج اأو�شاع العمال املنزليني، 

وت�شكل عنا�شر هامة يف احلماية القانونية حلقوق العمال املنزليني. كما اأبرمت بع�ص البلدان 

اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف حلماية حقوق العمال املنزليني املهاجرين. 

ويف حني اأن من املرغوب اإدراج العمال املنزليني �شمن نطاق قوانني العمل الوطنية املطبقة 

�شن  اأو  القائمة  القوانني  على  تعديالت  اإدخال  املنزيل  العمل  خ�شائ�ص  تربر  قد  عمومًا، 

ت�شريعات تكميلية يق�شد بها حماية حقوق العمل للعاملني املنزليني ب�شكل اأكرث حتديدًا. وقد 

ترغب بع�ص الدول يف تو�شيح العالقة بني هذه ال�شكوك عند ا�شتخدام تركيبة من ال�شكوك 

الت�شريعية لإن�شاء اإطار تنظيمي حلماية العمال املنزليني.

2.                    الإعداد لو�ضع قانون

عمل للعمال املنزليني
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�أمثلة

تو�صيح العالقة بني ال�صكوك الت�رشيعية

 ،)L7221 ف قانون عمل العمال املنزليني ويو�شح الأحكام املنطبقة عليهم )املادة يف فرن�شا، يعرنّ

يف حني اأن املعايري ال�شاملة املتعلقة بالعمال املنزليني واردة يف اتفاق جماعي له قوة القانون )التفاق 

الوطني اجلماعي للعاملني لدى اأ�شحاب عمل من الأفراد، بتاريخ 24 ت�شرين الثاين/نوفمرب 1999(. 

ويجعل التفاق اجلماعي، من جهته، بع�ص اأحكام قانون العمل تنطبق على العمال املنزليني، على 

�شبيل املثال، تلك املتعلقة بالعقود حمددة املدة. ويخ�شع العمال املنزليون يف املناطق الريفية وعمال 

احلدائق واحلرا�ص لتفاق جماعي وطني منف�شل عن التفاق اجلماعي الوطني بتاريخ 24 ت�شرين 

على  ال�شارية،  القطاعية  اجلماعية  والتفاقات  العام  العمل  قانون  ويطبق   .1999 الثاين/نوفمرب 

توظيف العمال املنزليني من قبل من�شاآت اأو جمعيات.  

   

 ،1996 حزيران/يونيه   13 بتاريخ  ال�شادر   )P-RM/178-96( رقم  املر�شوم  يعالج  مايل،  ويف 

املنزليني.  للعمال  الجتماعية  واحلماية  العمل  ظروف  اأخرى،  اأمور  بني  من  العمل،  قانون  مبوجب 

كما اأنه يت�شمن اإ�شارة اإىل تغطية العمال املنزليني مبوجب الت�شريعات املطبقة ب�شكل عام، يف املادة 

:)40-86.D(

بالن�شبة جلميع امل�شائل غري املن�شو�ص عليها �شراحة يف املادتني )D-1-86.D.86-39(، تطبق 

اأحكام قانون العمل وقانون الرعاية الجتماعية واللوائح ال�شارية ذات ال�شلة.  

ويف عام 2006، اأ�شدرت اأوروغواي القانون رقم )18٫065( الذي مد نطاق جمموعة من اإجراءات 

رئا�شي  مر�شوم  �شدر   ،2007 حزيران/يونيه   25 وبتاريخ  املنزليني،  العمال  لت�شمل  العمل  حماية 

مبوجب هذا القانون، مينح حقوق عمل خا�شة بالعمال املنزليني.

العمل  حقوق  حماية   ،1997 لال�شتخدام،  الأ�شا�شية  ال�شروط  قانون  مينح  اأفريقيا،  جنوب  ويف 

القطاعي 7،  التحديد  القانون، هو  يرد »حتديد قطاعي« ملزم مبوجب  للموظفني عمومًا، يف حني 

ي�شع معايري مف�شلة و�شاملة خ�شي�شًا للعاملني يف قطاع العمل املنزيل. وين�ص التحديد القطاعي 

7، اجلزء األف، الق�شم 4، يف تعريف نطاق تغطيته على ما يلي:

بهذا  امل�شمولني  املنزليني  العمال  جميع  على  تنطبق  لال�شتخدام  الأ�شا�شية  ال�شروط  قانون  اأحكام 

التحديد وعلى اأ�شحاب عملهم يف ما يتعلق باأي م�شاألة ل ينظمها هذا التحديد القطاعي.

وكما تو�شحه الأمثلة املقدمة يف كافة اأق�شام هذا الدليل، لي�ص هناك نهج �شحيح واحد لتنظيم 

العمل املنزيل. ول بد من اإجراء اخليارات التنظيمية يف �شياق كل بلد، مع مراعاة القوانني 

واللتزامات  البلد  يف  ال�شناعية  العالقات  ونظام  ال�شائدة  الت�شريعية  واملمار�شات  القائمة 

مبوجب قانون العمل الدويل وقوانني حقوق الإن�شان ذات ال�شلة.

وطوال مرحلة اإ�شالحات قوانني العمل ب�شاأن العمل املنزيل، من امل�شتح�شن اإجراء امل�شاورات 

املنزليني  العمال  منظمات  ذلك  يف  مبا  العمل،  اأ�شحاب  ومنظمات  العمال  منظمات  مع 

ومنظمات اأ�شحاب عمل العاملني املنزليني، اأينما وجدت، كما تطلبه التفاقية رقم 189.
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التعاريف ونطاق تطبيق قوانني العمل  2-2

تهدف التفاقية رقم 189 والتو�شية رقم 201 اإىل حماية العمال الذين يوؤدون العمل املنزيل 

�شمن عالقة عمل. وتعرف التفاقية »العمل املنزيل« باأنه »العمل املوؤدى يف اأ�شرة اأو اأ�شر اأو 

 وتدعو هذه ال�شكوك اإىل توفري احلماية القانونية جلميع العمال 
21

من اأجل اأ�شرة اأو اأ�شر«.

اأو  ال�شركات  اأو  والأ�شر  الأفراد  قبل  من  يوظفون  كانوا  اإذا  عما  النظر  ب�شرف  املنزليني، 

منظمات اأخرى. وتغطي هذه ال�شكوك العاملني بوقت كامل واملواطنني وغري املواطنني، �شواء 

كانوا يعملون يف اإطار ترتيبات الإقامة يف املنزل اأو خارجه.

وعلى الرغم من اأن الت�شريعات الوطنية حلماية العمال املنزليني قد تغطي خمتلف جمموعات 

ت�شمل  اأن  جمملها،  يف  للت�شريعات،  فينبغي  املختلفة،  اللوائح  اأو  القوانني  خالل  من  العمال 

  واأحد الأهداف الأ�شا�شية لإعداد الت�شريعات الرامية 
22

جميع فئات واأنواع العمال املنزليني. 

اإىل حماية العاملني املنزليني، هو �شمان الو�شوح فيما يتعلق بامل�شطلحات القانونية، وتعريف 

امل�شطلحات ونطاق القوانني واللوائح املحددة املعنية.

وحيثما يق�شد من قوانني العمل العامة اأن تطبق على العمال املنزليني، من املهم التاأكد من 

اأن نهج وت�شميم الت�شريعات ل يخلفان اأثرًا �شمنيًا ي�شتبعد العمال املنزليني من نطاقها. وعلى 

اأو »مكان العمل« قد يبلغ حد ا�شتبعاد  �شبيل املثال، فاإن تعريف م�شطلحي »�شاحب العمل« 

  وحيثما تكون بع�ص جوانب ظروف العمل اأو حماية العمل للعمال 
23

�شمني للعمال املنزليني. 

املنزليني اأو جمموعات معينة من العمال املنزليني، خا�شعة لأحكام اأو ت�شريعات حمددة ت�شري 

عليهم، من امل�شتح�شن و�شع اأحكام �شريحة تعرف اأو ت�شف ما هو املق�شود من نطاق املعيار.  

والتعاريف القانونية والأحكام املحددة لنطاق الت�شريع املطبق على العمال املنزليني، اأو اأجزاء 

منها، قد تكون اأكرث اأو اأقل تف�شياًل وفقًا لل�شياق التنظيمي املحدد. ويف تعريف العمل املنزيل، 

اأو عالقة ال�شتخدام يف العمل املنزيل، قد ت�شتند الأحكام اإىل عنا�شر  اأو العمال املنزليني 

خمتلفة مبا يف ذلك ما يلي: 

)اأفراد  املقدمة  اخلدمات  من  امل�شتفيدون  اأو  )الأ�شرة(  العمل  فيه  يوؤدى  الذي  ■     املكان 

الأ�شرة(؛

21(       انظر املادة 1 من التفاقية رقم 189. �شيغة » يف اأو من اأجل« اأ�شرة اأو اأ�شر تاأخذ يف اعتبارها اأن العمل الفعلي اأو اخلدمات الفعلية توؤدي 

اأحيانًا خارج مقر الأ�شرة يف حد ذاتها )على �شبيل املثال مرافقة الأطفال اإىل املدر�شة اأو ال�شياقة(. والإ�شارة اإىل »اأ�شرة اأو اأ�شر« تلمح 

اإىل حقيقة اأن العاملني املنزليني رمبا يعملون لدى اأكرث من �شاحب عمل اأو ي�شتخدمون لأداء الأعمال املنزلية يف اأكرث من اأ�شرة واحدة 

)على �شبيل املثال العمال املنزليون الذين ت�شتخدمهم الوكالت(.

22(       جتدر املالحظة يف هذا ال�شدد اأن املادة 1)ج( من التفاقية رقم 189 تن�ص، يف مفهوم التفاقية، على اأن »اأي �شخ�ص يوؤدي عماًل 

اأ�شا�ص مهني«  اأ�شا�ص مهني لي�ص عاماًل منزليًا«. والتعبري »ولي�ص على  اأو على نحو متقطع فقط ولي�ص على  اآخر  اإىل  منزليًا من حني 

اأ�شيف اإىل هذا احلكم ل�شمان اأن العمال اليوميني واأمثالهم من العمال غري امل�شتقرين ظلوا مدرجني يف تعريف »العامل املنزيل«. انظر 

مكتب العمل الدويل: العمل الالئق للعمال املنزليني، التقرير اخلام�ص )1(، موؤمتر العمل الدويل، الدورة 100، جنيف، 2011، �ص.5. 

وفيما يتعلق بنطاق تطبيق التفاقية رقم 189، ينبغي الإ�شارة اإىل اأنه وفقًا للمادة 2، يجوز للدول الأع�شاء امل�شدقة اأن ت�شتبعد، يف ظل 

الظروف املن�شو�ص عليها يف هذه املادة ، بع�ص فئات العمال من نطاق التفاقية.

23(       على �شبيل املثال، حيث ي�شري القانون على اأ�شحاب عمل لديهم حد اأدنى من خم�شة موظفني. معظم العمال املنزليني الذين يعملون 

لدى الأ�شر قد يكونون م�شتبعدين نظرًا اإىل اأن الأ�شر التي لديها خم�شة موظفني نادرة.على العنوان

 http://www.ilo.org/global/standards/lang--en/index.htm.
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■     طبيعة ونوع املهام املعنية )مو�شوفة اإما ب�شكل عام اأو من خالل قائمة تو�شيحية للمهام 

اأو الوظائف(؛

■     طبيعة العمل املنزيل غري الهادفة للربح )اأي التي ل تدر الأرباح املبا�شرة على الأ�شرة 

املعتمدة عليه(؛

■    اأنواع �شاحب العمل )الأفراد من اخلا�شة اأو املنظمات(؛

24

■    العنا�شر املو�شحة لوجود عالقة عمل والأطراف فيها؛ 

■    البنود امل�شتبعدة لأ�شكال حمددة من العمل املنزيل واخلا�شعة لقوانني ولوائح خمتلفة.

�أمثلة

تعريف امل�صطلحات وتو�صيح النطاق

يف النم�شا، ين�ص القانون الحتادي الذي ينظم امل�شاعدة املنزلية وامل�شتخدمني املنزليني، الق�شم 

1)1(، على ما يلي:

تنطبق اأحكام هذا القانون الحتادي على عالقة عمل امل�شتخدمني الذين يقدمون خدمات منزلية 

لأ�شحاب عملهم اأو لأفراد اأ�شر اأ�شحاب عملهم، بغ�ص النظر عما اإذا كانوا يقيمون يف منزل اأ�شرة 

�شاحب العمل اأو ل يقيمون فيه.

ويت�شمن الق�شم 1)3( يف هذا التعريف الأ�شر التي يديرها كيان موؤ�ش�شي:

ل فارق بني ما اإذا كانت الأ�شرة خا�شعة لإدارة �شخ�ص معنوي اأو �شخ�ص طبيعي ل�شالح اأفرادها 

اأو طرف ثالث.

ومع ذلك، ل ينطبق ذلك عندما يكون العمل املنزيل الذي يوؤديه موظف لدى �شخ�ص معنوي، م�شموًل 

باتفاق جماعي.

ويف بيالرو�س، يتناول الف�شل 26، املواد 308 اإىل 314 من قانون العمل، 1999، الظروف املحددة 

ل�شتخدام العمال املنزليني. ويف املادة 308، يعرف العمال املنزليون باأنهم الأ�شخا�ص الذين يعملون، 

يف اإطار عقد عمل، يف منزل اأفراد، بتقدمي اخلدمات املن�شو�ص عليها يف القانون. وت�شيف املادة 

308)2( اأن الأ�شخا�ص القائمني برعاية املعاقني خالل خدمتهم الع�شكرية، واملعوقني والأ�شخا�ص 

الذين جتاوز اأعمارهم 80 �شنة والأطفال دون �شن 18 وامل�شابني بفريو�ص نق�ص املناعة الب�شرية/

الإيدز، لي�شوا من العمال املنزليني وتغطيهم لئحة منف�شلة. وت�شيف املادة 310 مزيدًا من التفا�شيل 

عن حترمي عقود ال�شتخدام من اأجل اخلدمات املنزلية مع اأفراد العائلة املقربني.

 ،2 املادة  بربادو�س،  يف   1961 متوز/يوليه   1 بتاريخ  ال�شادر  املنزليني،  العاملني  قانون  ويعرف 

»العامل املنزيل«، على انه »اأي �شخ�ص يعمل مبكافاأة لغر�ص اأداء الأعمال املنزلية يف م�شكن خا�ص«. 

24(       تقدم تو�شية عالقة ال�شتخدام، 2006 )رقم 198(، اإر�شادات حمددة يف هذا ال�شدد.
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اأو  الوكيل،  اأو  اخلا�شة  من  الفرد  ت�شمل  قد  املنزيل  العامل  ا�شتخدام  عالقة  باأن  القانون  ويعرتف 

ف �شاحب العمل على النحو التايل: كليهما، ويعرنّ

اأي �شخ�ص ي�شتخدم عاماًل منزليًا اأو اأكرث )مبا يف ذلك( اأي وكيل اأو مدير اأو ممثل لهذا  ال�شخ�ص، 

�شواء كان م�شوؤوًل مبا�شرًا اأو غري مبا�شر عن دفع اأجر العامل املنزيل ب�شكل كلي اأو جزئي.

الأول/ كانون   31 بتاريخ  ال�شادر   )PRES/PM/MTSS/807-2010( رقم  املر�شوم  ويعرف 

دي�شمرب 2010 يف بوركينا فا�شو، ب�شاأن اإر�شاء ظروف عمل العمال املنزليني، نطاق تطبيقه على 

النحو التايل:

يعترب مبثابة عمال منزليني: العمال املنخرطون يف خدمة منزل اأو العاملون يف منزل لدى اأكرث من 

اأ�شحاب العمل ممن ل ي�شعون اإىل حتقيق الربح من خالل هذا العمل.

ويف كمبوديا، يعرف قانون العمل، املادة 4، العمال املنزليني ويف الأ�شر على النحو التايل:

العمال الذين يعملون لرعاية �شاحب املنزل اأو املالك يف مقابل اأجر. وت�شمل هذه املجموعة اخلادمات 

واحلار�ص وال�شائقني وعمال احلدائق، ومهنًا اأخرى مماثلة، طاملا اأن »�شاحب املنزل« يوظفهم للعمل 

مبا�شرة يف حمل اإقامته.

فرن�شا، يقدم قانون العمل، املادة )L7221-1( التعريف التايل: »العامل املنزيل هو �شخ�ص  ويف 

ي�شتخدمه اأفراد للقيام بالعمل املنزيل«. ويعك�ص التفاق اجلماعي الوطني للم�شتخدمني لدى اأ�شحاب 

العمل الفرديني يف املادة 1)اأ(، جمموعة العاملني املوؤقتني اأو الدائمني املنخرطني يف عمل منزيل، 

وت�شف عالقات العمل على النحو التايل:

الطبيعة اخلا�شة لهذا الن�شاط هي العمل يف منزل �شاحب العمل الفردي... وميكن للعامل اأن يكون 

اأو  اأو بع�ص املهام املنزلية املت�شلة بالتنظيف  اأو جزئي، ويوؤدي كامل  اأي �شخ�ص يعمل ب�شكل دائم 

الأ�شرة ... ول يجوز ل�شاحب العمل الفردي ال�شعي وراء الربح من خالل هذا العمل.

وين�ص قانون العمل يف كازاخ�شتان، يف املادة 214)1(، على اأن العمال املنزليني هم اأولئك الذين 

يوؤدون عماًل )خدمات( يف منازل اأ�شحاب العمل )الأ�شخا�ص الطبيعيني(. يف حني اأن قانون العمل 

ينطبق ب�شكل عام على العاملني املنزليني؛ والف�شل 22 )املواد 214 اإىل 218( ي�شع عددًا من الأحكام 

املتعلقة بهم على وجه التحديد. 

الحتادية  ورو�شيا  مولدوفا  وجمهورية  قريغيز�شتان  يف  العمل  قوانني  فاإن  وباملثل، 

وتركمان�شتان، تخ�ش�ص جميعها ف�شاًل للعمال امل�شتخدمني من قبل  »اأ�شحاب العمل )الأ�شخا�ص 

الطبيعيني(«.

ف قانون العمل يف الفلبني، يف املادة 141، »اخلدمة املنزلية اأو الأ�شرية«، على اأنها: ويعرنّ

خدمة يف منزل �شاحب العمل، عادة ما تكون �شرورية اأو مرغوبًا فيها لأعمال ال�شيانة والتمتع به، 

وتت�شمن اخلدمة للراحة ال�شخ�شية وراحة اأفراد عائلة �شاحب العمل.

ويف جنوب اأفريقيا، يغطي التحديد القطاعي 7، املادة 1، �شراحة العمال املنزليني »امل�شتخدمني 

اأو الذين توردهم وكالت ال�شتخدام«. وتو�شح املادة 29)1( اأي�شًا هذا النوع من عالقة العمل: 
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العامل املنزيل الذي وفرت خدماته من قبل وكالة ا�شتخدام، يكون م�شتخدمًا لدى وكالة ال�شتخدام 

هذه ... اإذا كانت وكالة ال�شتخدام تدفع اأجر العامل املنزيل.

ف املادة 1 من املر�شوم امللكي رقم )2011/1620( ال�شادر بتاريخ 14 ت�شرين  ا�شبانيا، تعرنّ ويف 

الثاين/نوفمرب 2011، عالقة العمل املنزيل على النحو التايل:

)2(    عالقة العمل اخلا�شة للعمال يف املنازل تعترب تلك التي اأبرمت بني رب البيت ب�شفته �شاحب 

العمل وعامل يوؤدي خالل عمله لدى �شاحب العمل هذا يف اإطار عالقة عمل تبعية، خدمة باأجر 

يف املنزل. 

)3(    يف مفهوم عالقة العمل اخلا�شة هذه، وجب اعتبار �شاحب العمل هو رب البيت، الذي قد يكون 

�شاحب املنزل اأو املقيم الذي يكون املنزل اأو حمل الإقامة الذي توؤدى فيه اخلدمات املنزلية، 

مملوكًا اأو م�شتاأجرًا با�شمه واإذا كانت تاأدية هذه اخلدمات ل�شالح �شخ�شني اأو اأكرث يعي�شون 

اإما  البيت  يعترب رب  قانونيًا،  اأو كيانًا  اأ�شرة  ي�شكلون  ال�شكنية، ولكن ل  الوحدة  نف�ص  معًا يف 

املقيم يف الوحدة ال�شكنية اأو ال�شخ�ص املمثل للمقيمني، وهو و�شع ميكن اأن ي�شغله على التوايل 

كل فرد من اأفراد املجموعة.

)4(    تغطي عالقة العمل اخلا�شة هذه اأداء اخلدمات اأو الأن�شطة لالأ�شرة، والتي قد تكون اأي نوع 

من املهام املنزلية، مثل التدبري املنزيل اأو مهام الرعاية املنزلية فيما يتعلق باملنزل باأكمله اأو 

بجزء منه، اأو رعاية اأفراد الأ�شرة اأو الأ�شخا�ص الذين هم جزء من الأ�شرة اأو من حميطها، 

الأطفال  رعاية  مثل  عام،  ب�شكل  املنزلية  املهام  من  كجزء  توؤدى  اأخرى  واجبات  عن  ف�شاًل 

والب�شتنة وقيادة املركبات اأو القيام باأن�شطة مماثلة.

م�شمولة  لأنها  املر�شوم،  تغطية  من  العمل  بع�ص عالقات  ت�شتبعد  �شريحة  اأحكامًا   2 املادة  وت�شمل 

بقوانني اأخرى )العمال املنزليون امل�شتخدمون من قبل الأ�شخا�ص العتباريني(، وبع�ص اأ�شكال العمل 

مدفوعة  غري  الأعمال  اأو  اجلوار  وخدمات  اخلريي  العمل  املثال،  �شبيل  )على  اخلا�شة  املنازل  يف 

الأجر، التي يوؤديها اأحد اأفراد الأ�شرة(.

العامل  يوؤدي  التي  العمل،  لعقود   2004 لعام  العمل  قانون  من   97 املادة  خ�ش�شت  اأرمينيا،  ويف 

مبقت�شاها خدمات ذات طابع �شخ�شي داخل املنزل. وقد حذف هذا احلكم اخلا�ص يف عام 2010، 

من اأجل اإدراج العمال املنزليني يف النطاق العام لتطبيق اأحكام قانون العمل يف اأرمينيا.
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ميكن لقانون العمل اأن يقدم م�شاهمة كبرية لنقل العمال املنزليني من ترتيبات العمل غري 

العمل  عقد  ويعترب  ر�شمية.  عمل  عالقات  اإىل  الأحيان  من  كثري  يف  املوؤكدة  وغري  الر�شمية 

املكتوب اأمرًا هامًا يف هذا ال�شدد. وحتى عندما يغيب يف القانون �شرط �شريح بوجود عقد 

وا�شتحقاقات  تو�شيح حقوق  دورًا مهمًا يف  مع ذلك  الت�شريعية  ال�شكوك  تلعب  قد  مكتوب، 

والتزامات الأطراف يف عالقة العمل عن طريق ا�شرتاط الن�ص على بع�ص ال�شروط والظروف 

ب�شاأن العمالة كتابة عند بدء العمل، وتقدميها اإىل العامل )على �شبيل املثال، يف �شكل بيان 

تفا�شيل اأو خطاب تعيني(. وبالإ�شافة اإىل ت�شجيع العقود املكتوبة اأو �شروط واأحكام التوظيف، 

فاإنه من املهم اأي�شًا اأن تتخذ تدابري ل�شمان اأن يكون العمال املنزليون متفهمني لها.

3.         اإ�ضفاء الطابع الر�ضمي

 على عالقة العمل 

التفاقية رقم 189، املادة 7

تخذ كل دولة ع�شو تدابري ت�شمن اأن يكون العمال املنزليون على علم ب�شروط وظروف ا�شتخدامهم، على 

نحو منا�شب وميكن التحقق منه وي�شهل فهمه، ومن الأف�شل حيثما اأمكن، بوا�شطة عقود مكتوبة تتم�شى 

مع القوانني واللوائح الوطنية اأو التفاقات اجلماعية، ل �شيما ما يلي:

ا�شم �شاحب العمل وا�شم العامل وعنوان كل منهما؛ )اأ( 

عنوان مكان العمل العتيادي اأو اأماكن العمل العتيادية؛ )ب( 

تاريخ بدء العقد، ومدته حيثما يكون العقد لفرتة زمنية حمددة؛ )ج( 

نوع العمل الذي يتعني اأداوؤه؛ )د( 

الأجر وطريقة ح�شابه وفرتات تواتر املدفوعات؛ )ه( 

�شاعات العمل العادية؛ )و( 

الإجازة ال�شنوية مدفوعة الأجر وفرتات الراحة اليومية والأ�شبوعية؛ )ز( 

توفري الغذاء واملاأوى، اإن كان مطبقًا؛ )ح( 

فرتة الختبار اأو فرتة التجربة، اإن كانت مطبقة؛ )ط( 

�شروط الإعادة اإىل الوطن، اإن كانت مطبقة؛ )ي( 

)ك(  ال�شروط والظروف املتعلقة باإنهاء ال�شتخدام، مبا يف ذلك اأي فرتة اإخطار من جانب العامل 

املنزيل اأو �شاحب العمل على ال�شواء.



16

احلماية الفعالة للعمال املنـزليني

تو�شية العمال املنزليني، 2011 )رقم 201(

الفقرة 6

العمال  يفهم  اأن  ل�شمان  املنا�شبة  امل�شاعدة  توفر  اأن  ال�شرورة،  عند  الأع�شاء،  للدول  )1(   ينبغي 

املنزليون م�شمون �شروط وظروف عملهم.

)2(   بالإ�شافة اإىل املوا�شفات الواردة يف املادة 7 من التفاقية، ينبغي ل�شروط وظروف العمل اأن 

تت�شمن كذلك ما يلي:

و�شف للمهام؛ )اأ( 

الإجازة املر�شية واأي اإجازة �شخ�شية اأخرى، اإن كانت مطبقة؛ )ب( 

اأو تعوي�ص �شاعات العمل الإ�شافية والبقاء يف الحتياط مبا يتما�شى مع املادة  )ج(  معدل دفع 

10)3( من التفاقية؛

اأي مدفوعات اأخرى يحق للعامل املنزيل بها؛ )د( 

اأي مدفوعات عينية وقيمتها النقدية؛ )ه( 

تفا�شيل اأي ماأوى مقدم؛ )و( 

اأي ا�شتقطاعات م�شموح بها من اأجر العامل. )ز( 

عقود مكتوبة اأو تفا�شيل التوظيف  1-3

العمل  موقع  اإعادة حتديد  املنزليني خطوة هامة يف  للعمال  ا�شرتاط عقد مكتوب  يكون  قد 

املنزيل من القطاع غري املنظم اإىل القت�شاد املنظم. والعقد املكتوب يبطل امل�شاكل باثبات 

وجود عالقة ا�شتخدام وال�شروط املوافق عليها، يف حالة ن�شوب خالف بني الأطراف. ونظرًا 

لعزلة العمال املنزليني وا�شت�شعافهم وزيادة احتمال عدم معرفتهم بحقوقهم القانونية، فان 

عقد العمل املكتوب يلعب دورًا هامًا يف متكني العمال املنزليني يف نطاق عالقة ال�شتخدام. 

وتطبق بع�ص البلدان �شرط العقود املكتوبة يف قطاع العمل املنزيل بالإ�شافة اإىل اإتاحة عقود 

الأحيان  بع�ص  يف  املكتوبة  العقود  وتكون   .)2-3 الق�شم  )انظر  المتثال  لت�شهيل  منوذجية 

مثل  احلماية،  من  املتزايدة  الحتياجات  ذوي  من  املنزليني  العمال  فئات  لبع�ص  اإلزامية 

25
العمال املنزليني املهاجرين اأو امل�شتخدمني من قبل وكالت ال�شتخدام. 

25(       انظر تو�شية وكالت ال�شتخدام اخلا�شة، 1997 )رقم 188(، الفقرة 5، والتفاقية رقم 97، املرفق الأول، املادة 5. هذه ال�شكوك تن�ص 

على عقود عمل مكتوبة للوكالة والعمال املهاجرين على التوايل.
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دليل لو�ضع قوانني العمل

�أمثلة

و�صع ا�صرتاطات العقود املكتوبة

يف فرن�شا، تن�ص املادة 7 من التفاق اجلماعي الوطني ملوظفي اأ�شحاب العمل الفرديني على ما يلي:

يحرر التفاق بني �شاحب العمل والعامل يف �شكل عقد مكتوب يو�شع اإما وقت التعيني اأو يف نهاية فرتة 

الختبار على اأق�شى تقدير.

املادة 309 من قانون  العمل مكتوبة. ومع ذلك، تن�ص  اأن تكون جميع عقود  بيالرو�س، يجب  ويف 

العمل لعام 1999 على اأن عقد العمل مع العامل املنزيل لي�ص �شروريًا اإذا كان العمل ملدة ق�شرية 

)ع�شرة اأيام يف ال�شهر(. ويجب اأن يكون عقد العمل مع العامل املنزيل م�شجاًل يف البلدية املحلية يف 

غ�شون �شبعة اأيام بعد التوقيع عليه. 

اأي  اأنه يجب على  املادة 283، على  لعام 2003، يف  العمل  مولدوفا، ين�ص قانون  جمهورية  ويف 

عقد عمل مع �شاحب العمل )�شخ�ص طبيعي( اأن يكون مكتوبًا ويحتوي على جميع الأحكام املطلوبة 

مبوجب ال�شروط العامة لأي عقد عمل. ويتعني على �شاحب العمل اأن ي�شجل عقد العمل يف الإدارة 

العامة املحلية التي تر�شل ن�شخة منه اإىل اإدارة تفتي�ص العمل املحلية.

ف املر�شوم امللكي رقم )2011/1620( ال�شادر بتاريخ 14 ت�شرين الثاين/نوفمرب  ويف ا�شبانيا، يعرنّ

2011، يف املادة 5 عالقة توظيف العمل املنزيل على النحو التايل:

)1(  يجوز اإبرام عقود العمل �شفويًا اأو كتابة. ويجب اأن حترر كتابة يف احلالت املن�شو�ص عليها 

يف القانون ب�شاأن نوع معني من العمل. وعلى اأي حال، تو�شع العقود كتابة فيما يتعلق بالعقود 

ذات الفرتات املحددة باأربعة اأ�شابيع اأو اأكرث.

)2(  يف حالة غياب عقد مكتوب، يفرت�ص وجود عقد عمل متفرغ وغري حمدد املدة فيما يتعلق 

بالفرتات التعاقدية التي تتجاوز مدتها اأربعة اأ�شابيع، ما مل ميكن اإثبات اأن اخلدمات توؤدى 

ب�شفة موؤقتة اأو جزئية.  

وهناك ت�شريعات يف بع�ص البلدان ل تتطلب ب�شراحة عقدًا مكتوبًا، ولكنها تطالب �شاحب 

العمل بتزويد العامل املنزيل ببيان كتابي حتدد فيه اأحكام و�شروط التوظيف.
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�أمثلة

و�صع ا�صرتاطات الأحكام وال�رشوط املكتوبة

يف النم�شا، ين�ص قانون م�شاعدة العمال املنزليني واملوظفني املنزليني، يف املادة 2)1( منه على اأنه:

عند الدخول يف عالقة العمل، ت�شجل اأهم احلقوق والواجبات النا�شئة من هذه العالقة يف ما ي�شمى 

بخطاب التعيني. ويوقع على هذا اخلطاب �شاحب العمل واملوظف اأو يف حالة املوظف دون ال�شن، 

يوقع ممثله القانوين، وت�شلم ن�شخة من خطاب التعيني اإىل املوظف. 

بداية عالقة  املكتوبة يف  التفا�شيل  من  قائمة  اأفريقيا  جنوب  7 يف  القطاعي  التحديد  وي�شرتط 

العمل )انظر املادة 9-1(. ويف جمهورية تنزانيا املتحدة، ين�ص قانون العمل وعالقات العمل، 

2004، على توفري تفا�شيل م�شتفي�شة مكتوبة يف بداية التوظيف )انظر املادة 1-15(.

26(      انظر تو�شية عالقة ال�شتخدام، 2006 )رقم 198(، الفقرات 15-9.

وهناك عن�شر يجدر ذكره يف ت�شريع كل من جمهورية تنزانيا املتحدة وجنوب اأفريقيا، وهو 

اأنه يف احلالتني يجب على �شاحب العمل �شمان تو�شيح ال�شروط اإىل العامل املنزيل ب�شكل 

وعلى  وجود عقد مكتوب،  ل�شرط  نتيجة طبيعية هامة  الأحكام  مثل هذه  تكون  وقد  يفهمه. 

هذا النحو يكون ال�شرط القانوين ذا قيمة عملية اإذا كان العامل، الذي قد يكون قادرًا على 

القراءة اأو غري قادر، على تفهم تام لل�شروط. ومثل هذه الأحكام قد تظهر اأي�شًا يف ال�شكوك 

الت�شريعية اأو التفاقات الثنائية املعنية على وجه التحديد بعقود العمال املهاجرين املكتوبة 

)انظر الق�شم 3-4 »العمال املنزليون املهاجرون«(.

)و�شروطها  العمل  وجود عالقة  اإثبات  يف  ال�شعوبات  تقليل  فائدة يف  املكتوب  العمل  ولعقد 

املحددة(، يف حالة وقوع خالف بني الطرفني. وميكن حماية قدرة العامل املنزيل على تاأكيد 

حقوقه داخل عالقة العمل ب�شكل اكرب من خالل الت�شريعات التي ت�شع بو�شوح عبء اثبات 

وجود عالقة العمل اأو �شروطها اخلا�شة على الطرف الأكرث قدرة على حتملها )انظر مثال 

بيانات  اأو  املكتوبة  العقود  متطلبات  بني  اجلمع  وميكن   
26

اأدناه(. املتحدة  تنزانيا  جمهورية 

التفا�شيل وبني ا�شرتاط ت�شجيل عالقة العمل لدى ال�شلطة املخت�شة )انظر مثال مايل اأدناه(.
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دليل لو�ضع قوانني العمل

27(      وترد اأمثلة عدة عن تنظيم فرتة الختبار يف EPLex، قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية ب�شاأن ت�شريعات حماية ال�شتخدام.

�أمثلة

ت�صجيل عالقة العمل اأو اإثبات وجودها

ي�شع قانون العمل وعالقات العمل، املادة 15)6(، يف جمهورية تنزانيا املتحدة، عبء الإثبات 

على عاتق �شاحب العمل فيما يتعلق ب�شروط التوظيف، عند غياب عقد مكتوب اأو تفا�شيل مكتوبة:

اإذا مل يتمكن �شاحب العمل، عند اأي اإجراءات قانونية، من تبيان العقد املكتوب اأو التفا�شيل املكتوبة 

املن�شو�ص عليها يف البند )1(، يقع عبء اإثبات اأو دح�ص �شرط توظيف مزعوم، من�شو�ص عليه يف 

البند )1(، على عاتق �شاحب العمل.

مايل، ين�ص املر�شوم رقم )P-RM/178-96( بتاريخ 13 حزيران/يونيه 1996، ال�شادر  ويف 

مبوجب قانون العمل، على ما يلي:

املادة )D.86-5.(- يجب اأن يربم عقد حمدد املدة ب�شكل كتابي وي�شدر يف ثالث ن�شخ. واإذا اأبرم 

العقد ملدة تزيد على ثالثة اأ�شهر، يجب اإيداع اإحدى ن�شخ العقد لدى اإدارة تفتي�ص العمل.

املادة )D.86-6.(- عندما يربم العقد لفرتة غري حمددة، يتعني على �شاحب العمل اأن يقدم يف 

بداية اأو يف نهاية فرتة الختبار على اأق�شى تقدير، خطاب تعيني يحدد فيه �شروط العمل، مبا يف 

ذلك تلك التي تتعلق ب�شاعات العمل والراحة الأ�شبوعية والأجر، عند القت�شاء، والبدلت العينية.

بالن�شخة  يحتفظ  الذي  العمل،  قبل �شاحب  التعيني هذا موقعة من  ن�شخ من خطاب  ت�شدر ثالث 

الأ�شلية. ويتم ت�شليم ن�شخة اإىل العامل ون�شخة اأخرى اإىل اإدارة التفتي�ص املعنية.

ويف كازاخ�شتان، ين�ص قانون العمل لعام 2007 يف املادة 214)3(، على اأن: »يتم اثبات توظيف 

عامل منزيل مبوجب عقد عمل«.

ويف قريغيز�شتان، تن�ص املادة 357 من قانون العمل ل�شنة 2004، املعدل يف عام 2009 )اخلا�ص 

بالتوظيف من قبل »الأ�شخا�ص الطبيعيني«(، على ما يلي:

عمل  عقد  هي  الطبيعي(  )ال�شخ�ص  العمل  �شاحب  قبل  من  التوظيف  فرتة  توؤكد  التي  الوثيقة  اإن 

مكتوب اأو بيان يف كرا�شة العمل.

يحق ل�شاحب العمل )ال�شخ�ص الطبيعي( امل�شجل ب�شفة مقاول فردي ولديه ختم، ت�شجيل بيانات 

ر�شمية يف كرا�شة عمل العامل.

العمال  مع  املربم  العمل  لعقد  ينبغي   ،189 رقم  التفاقية  من  7)ط(  املادة  اإىل  بالإ�شارة 

املنزليني اأن يقدم بالتف�شيل �شروط فرتة الختبار. ووفقًا لتفاقية اإنهاء ال�شتخدام، 1982 

27
)رقم 158(، يف املادة 2)1()ب( يجب اأن تكون هذه املدة حمددة مقدمًا ومعقولة. 
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العقود النموذجية  2-3

الطابع  اإ�شفاء  واأ�شحاب عملهم على  املنزليني  العمال  ت�شاعد  النموذجية هي مناذج  العقود 

الر�شمي على عالقات العمل من خالل اتفاق مكتوب. وت�شع العقود النموذجية البنود املوحدة 

املتعلقة ب�شروط وظروف ال�شتخدام وغريها من امل�شائل التي يتعني اإدراجها يف عقد العمل، يف 

حني ترتك للطرفني مهمة ا�شتكمال ال�شروط اأو التكيف معها وفقًا لالتفاق الذي مت التو�شل اإليها.

وت�شاعد العقود النموذجية اأ�شحاب العمل على المتثال مع املتطلبات القانونية املتعلقة بظروف 

العمل وم�شتحقات العمال املنزليني، التي قد تت�شمنها. ويف الوقت نف�شه، ميكنها اأن تلفت انتباه 

العامل اإىل حقوقه املن�شو�ص عليها يف الت�شريع. والأهم من ذلك، ميكن للعقود النموذجية 

اأن ت�شاعد الطرفني على املناق�شة والتفاق على و�شع تفاهمات فيما يتعلق بتنظيم وقت العمل 

والأجر والإعانات الجتماعية وغريها من ال�شروط والأحكام الأ�شا�شية.

العمال املنزليون املهاجرون  3-3

يرتدي ا�شرتاط عقد مكتوب اأهمية خا�شة بالن�شبة اإىل العمال املنزليني الذين يعربون احلدود 

العامل.  يف  ا�شت�شعافًا  الأكرث  املنزليني  العمال  بني  من  ويعتربون  العمل.  عن  بحثًا  الوطنية 

وبالن�شبة لهوؤلء العمال، يعترب تكوين فهم مف�شل عن العمل الذي يتوقع منهم اأداوؤه يف بلد 

التوظيف والظروف وال�شروط ال�شارية يف جمال العمل، اأمرًا ذا اأهمية خا�شة.

التو�شية رقم 201، الفقرة 6)3( و)4(

مع  بالت�شاور  املنزيل،  للعمل  منوذجي  عمل  عقد  و�شع  يف  تنظر  اأن  الأع�شاء  للدول  )3(   ينبغي 

املنظمات الأكرث متثياًل لأ�شحاب العمل وللعمال، وحيثما وجدت، مع املنظمات املمثلة للعمال 

املنزليني واملنظمات املمثلة لأ�شحاب عمل العمال املنزليني.

)4(   ينبغي اأن يكون العقد النموذجي متاحًا جمانًا ويف جميع الأوقات، للعمال املنزليني ولأ�شحاب 

العمل وللمنظمات التمثيلية وللجمهور عمومًا.

�أمثلة

ا�صتخدام العقود النموذجية اأو التفا�صيل املكتوبة

يف النم�شا، يرفق منوذج بيان التفا�شيل، الذي يتعني اأن يوقعه الطرفان، بقانون م�شاعدة العمال 

املنزليني واملوظفني املنزليني.

ويف فرن�شا، اأدرج عقد منوذجي كمرفق لتفاق جماعي وطني يغطي العمل املنزيل. 

ويف جنوب اأفريقيا، يتم اإرفاق تفا�شيل مكتوبة بالتحديد القطاعي 7.
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املن�شاأ،  بلد  ت�شريعات  للمهاجرين، يف  املكتوبة  العمل  لعقود  القانونية  ال�شروط  و�شع  ويجوز 

ورمبا بال�شرتاك مع نظام لالإ�شراف على العقود )على �شبيل املثال، مكتب �شري لنكا لقانون 

العمل يف اخلارج رقم 21 ل�شنة 1985، اأو قانون العمال املهاجرين والفلبينيني يف اخلارج لعام 

1995، والقانون اجلمهوري رقم 8042(. وكثريًا ما يتم تعزيز الت�شريعات الوطنية يف هذا 

ال�شاأن وتفعيلها من خالل التفاقات الثنائية.

ويف �شياق هجرة اليد العاملة، ميكن لالأحكام القانونية اأن ت�شع م�شوؤولية �شرح عقود العمل 

على عاتق وكالت التوظيف اأو �شلطات العمل يف بلد املن�شاأ.

التفاقية رقم 189، املادة 8)1(

تقت�شي القوانني واللوائح الوطنية اأن يتلقى العمال املنزليون املهاجرون، املعينون يف بلد للعمل املنزيل 

يف بلد اآخر، عر�ص عمل اأو عقد ا�شتخدام مكتوبًا، يكون �شاريًا يف البلد الذي يتعني اأن يوؤدى فيه العمل 

ويتناول �شروط وظروف ال�شتخدام امل�شار اإليها يف املادة 7، قبل عبور احلدود الوطنية بغر�ص ال�شطالع 

بالعمل املنزيل الذي ينطبق عليه العر�ص اأو العقد.

�أمثلة

التفاق الثنائي ب�صاأن العقود بني العمال املهاجرين واأ�صحاب عملهم

 ب�شاأن توظيف العمال الفلبينيني يف 
1

التفاق بني الفلبني وقطر بتاريخ 10 اأيار/مايو 1997 

قطر، يتطلب اأن يحدد عقد العمل ظروف و�شروط العمل مبا يتفق مع قانون العمل القطري )املادة 6( 

ولكن يجب اإ�شافة بيان تف�شيلي بالتزامات �شاحب العمل فيما يتعلق ب�شكن العامل والعالج الطبي 

له )املادة 7(. ويجب الت�شديق على العقد من قبل ال�شلطات القطرية )وزارة العمل(، والتحقق منه 

وامل�شادقة عليه من قبل �شفارة اأو قن�شلية الفلبني يف قطر )املادة 9(. وعند اإبرام العقد يف الفلبني، 

يخ�شع للت�شديق عليه من قبل اإدارة العمالة الفلبينية يف اخلارج والتحقق منه وامل�شادقة عليه من 

قبل �شفارة اأو قن�شلية قطر املعتمدة يف الفلبني.

1(  ميكن الطالع على التفاق على العنوان التايل:

      http://www.poea.gov.ph/lmi_kiosk/Bilateral20%Agreements/BLA-QATAR. pdf
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ويف الوقت نف�شه، قد تقت�شي قوانني العمل يف بلد التوظيف وجود عقد عمل مكتوب يف حالة 

العمال املهاجرين. وقد اعتمد عدد من الدول عقودًا موحدة، و�شعت لال�شتخدام الإلزامي 

للعمال  تكون  اأن  ل�شمان  و�شيلة  تكون  قد  والتي  احلكومية،  واللوائح  الت�شريعات  خالل  من 

مع  تن�شجم  املفعول  و�شارية  وا�شحة  عمل  وظروف  �شروط  اخلارج  يف  املعينني  املنزليني 

القوانني الوطنية.

�أمثلة

حتديد امل�صوؤولية ل�رشح العقد للعامل املهاجر

العقد  ير�شل  اأن   ،1985 ل�شنة   21 رقم  لنكا،  �شري  يف  اخلارج  يف  العمالة  مكتب  قانون  ي�شرتط 

م�شدقًا عليه من قبل املكتب قبل مغادرة عامل. وتن�ص املادة 40)1( على ما يلي:

يتعني لعقد العمل بني �شاحب العمل يف اخلارج وال�شخ�ص املعني للعمل لدى �شاحب العمل هذا، وقبل 

 يف 
1

اأن يتم التوقيع عليه من قبل �شاحب العمل اأو من ميثله او وكيله، اأن يقراأ ويو�شح لهذا ال�شخ�ص

لغة يفهمها.

وقد اأبرمت اإندوني�شيا وجمهورية كوريا مذكرة تفاهم يف 30 متوز/ يوليه 2004 ب�شاأن اإر�شال 

العمال الندوني�شيني اإىل جمهورية كوريا، تن�ص يف الفقرة 5 منها على ما يلي: 

ت�شرح الوكالة املر�شلة )هنا وكالة حكومية( للعمال حمتوى عقد العمل )امل�شروع( املر�شل من قبل 

�شاحب العمل يف جمهورية كوريا، بحيث ميكنهم فهم العقد ب�شكل كامل.

1(    تالحظ منظمة العمل الدولية اأن احلكم الت�شريعي املذكور ل ي�شري �شراحة اإىل نوع اجلن�ص، ويكرر اأنه ينبغي �شياغة الت�شريع 

اإىل اأق�شى حد ممكن بطريقة وا�شحة ت�شمل اجلن�شني. وهذا اأمر مهم ل �شيما يف جمال العمل املنزيل الذي تقوم باأدائه الن�شاء 

اإىل حد كبري.

�أمثلة

ا�صتخدام عقود موحدة للعمال املهاجرين

يف كندا، يطلب من مقدمي الرعاية الأجانب املقيمني يف املنزل ومن اأ�شحاب عملهم التوقيع على 

اأن  اإجراءات منح رخ�ص العمل والتاأ�شريات. ويجب  اإطار  ال�شلطات يف  اإىل  عقد عمل خطي يقدم 

يحتوي العقد على جمموعة من الأحكام الإلزامية اخلا�شة بالإعانات املدفوعة من �شاحب العمل 

وواجبات الوظيفة و�شاعات العمل والأجور وال�شكن وا�شتحقاقات الإجازة واإنهاء اخلدمة. ولت�شهيل 

1
المتثال يتاح منوذج للعقد.
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الثنائية يف بع�ص احلالت، مبثابة وظيفة  ويف حني قد ت�شتخدم العقود املوحدة والتفاقات 

الت�شريعات املطبقة على العمال املنزليني،  تنظيمية، حيث ت�شد بع�ص الثغرات املوجودة يف 

ينبغي لفائدتها يف هذا ال�شدد األ تطغي على اأهمية و�شع الأطر الت�شريعية ال�شاملة حلماية 

العمال املنزليني يف بالد التوظيف. ومع ذلك، فاإنها قد تقوم باملهمة القينّمة املتمثلة يف جعل 

متطلبات النظم القانونية ماألوفة وقابلة للتنفيذ ل�شالح العمال املنزليني واأ�شحاب عملهم.

بالعمال  يتعلق  فيما  الهجرة  وزارة  عن  �شادر  موحد  عمل  بعقد  ي�شتعان  ال�شني،  كونغ،  هونغ  ويف 

املنزليني املعينني من اخلارج، يحتوي على اأحكام مو�شوعية مف�شلة، مبا يف ذلك اأن على �شاحب 

العقد على �شبيل املرجع  العقد. ويت�شمن  اإىل الوطن عند انق�شاء  اأن يدفع تكاليف الإعادة  العمل 

2
بع�ص معايري العمل مت الن�ص عليها يف قانون العمل.

http://www.cic.gc.ca/english/work/caregiver/sample-contract.asp :1(    منوذج عقد العمل متاح على

http://www.immd.gov.hk/ehtml/id407form.htm :2(   عقد العمل املوحد متاح على
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يف  اإليها  امل�شار  واحلقوق  املبادئ  حلماية  الواجب  الهتمام  اإيالء  العمل  لت�شريعات  ينبغي 

اإعالن منظمة العمل الدولية ب�شاأن املبادئ واحلقوق الأ�شا�شية يف العمل، 1998. وهي احلرية 

النقابية واحلق يف املفاو�شة اجلماعية والق�شاء على عمل الأطفال والق�شاء الفعلي على العمل 

اجلربي والق�شاء على التمييز يف ال�شتخدام واملهنة. وهذه املبادئ واحلقوق من�شو�ص عليها 

 
28

يف التفاقيات الثماين الأ�شا�شية ملنظمة العمل الدولية، التي تنطبق على جميع العاملني.

وت�شري التفاقية رقم 189 اإليها يف املادة 3)2(، حيث ت�شلط ال�شوء على اأهميتها يف �شياق 

العمل املنزيل.

4.        املبادئ واحلقوق الأ�ضا�ضية

 يف العمل

التفاقية رقم 189، املادة 3)2(

لحرتام  التفاقية  هذه  يف  عليها  املن�شو�ص  التدابري  املنزليني،  العمال  ل�شالح  ع�شو،  دولة  كل  تتخذ 

وتعزيز وحتقيق املبادئ واحلقوق الأ�شا�شية يف العمل، األ وهي:

احلرية النقابية والإقرار الفعلي بحق املفاو�شة اجلماعية؛ )اأ( 

الق�شاء على جميع اأ�شكال العمل اجلربي اأو الإلزامي؛ )ب( 

الق�شاء الفعلي على عمل الأطفال؛ )ج( 

الق�شاء على التمييز يف ال�شتخدام واملهنة. )د( 

ويالحظ اأن العمال املنزليني عر�شة ب�شكل خا�ص لنتهاك هذه احلقوق الأ�شا�شية يف العمل، 

واأمناط  العبودية،  من  اأخرى  واأ�شكال  والرق  املنزيل  العمل  بني  التاريخية  للروابط  نظرًا 

اأخرى، وكذلك  واأ�شباب  والأ�شل الجتماعي  والعرق  اأ�شا�ص اجلن�ص،  امل�شتمرة على  التمييز 

لكون العمل املنزيل كثريًا ما يوؤدى ب�شورة غري ر�شمية. وتعترب التدابري الت�شريعية ل�شمان 

�شرورية  املنزيل،  العمل  جمال  يف  الأ�شا�شية  واحلقوق  للمبادئ  الكامل  والتطبيق  الحرتام 

لتمكني العمال املنزليني و�شمان �شروط عمل لئق لهم.

املبادئ واحلقوق  ب�شاأن  ت�شريعات  لكيفية و�شع  �شامل  توجيه  تقدمي  الف�شل  ول يحاول هذا 

 ومع ذلك، 
29

الأ�شا�شية يف العمل، وهو ما قد يتجاوز غر�ص ونطاق هذه املبادئ التوجيهية.

فاإن الأق�شام الواردة اأدناه ت�شلط ال�شوء على بع�ص املجالت التي يحتاج فيها العمال املنزليون 

اإىل حماية حمددة وتقدم عددًا من الأمثلة املختارة عن الأحكام القانونية التي تعاجلها. 

28(      التفاقيات ذات الأرقام 29 و87 و98 و100 و105 و111 و138 و182. انظر الق�شم 1-4 للح�شول على قائمة ت�شمل العناوين.

29(       يف هذا ال�شدد انظر اأي�شًا املبادئ التوجيهية لت�شريعات العمل ملنظمة العمل الدولية، املتاحة على:

http://www.ilo.org/legacy/english/dialogue/ifpdial/llg/main.htm
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احلرية النقابية واحلق يف املفاو�شة اجلماعية  1-4

تعترب عزلة العمال املنزليني والغياب املعتاد لزمالء العمل، من التحديات التي تواجه عملية 

ممار�شة العمال املنزليني حلق احلرية النقابية. قد توجد اأي�شًا موانع اأمام احلرية النقابية 

العمل  اأ�شحاب  اأو منظمات  العمالية  املنظمات  ت�شكيل  يعترب  القانوين. ويف حني  املجال  يف 

والن�شمام اإليها م�شاألة تهم العمال واأ�شحاب العمل املعنيني، فالدولة تتحمل اأي�شًا م�شوؤولية 

حماية حق العمال املنزليني يف احلرية النقابية. ويف الواقع، يتطلب حتقيق احلق يف املفاو�شة 

اجلماعية، يف املقام الأول، وجود منظمات للعمال ولأ�شحاب العمل لتمثيل العمال املنزليني 

واأ�شحاب عملهم.

4-1-1  �شمان تغطية قانونية فعالة

من املهم اأن ت�شمل الت�شريعات التي تكفل احلرية النقابية العمال املنزليني واأ�شحاب عملهم 

يف تغطيتها. ويف العديد من الوليات الق�شائية، يكون العمال املنزليون م�شمولني ر�شميًا يف 

 وقد اأعادت بع�ص الدول التاأكيد على 
30

الواقع بالأحكام القانونية املتعلقة باحلرية النقابية.

�شريان احلقوق الد�شتورية يف جمال احلرية النقابية على العمال املنزليني.

التفاقية رقم 189، املادة 3)3(

النقابية  املنزليني باحلرية  العمال  واأ�شحاب عمل  املنزليني  العمال  اتخاذ تدابري ت�شمن متتع  عند 

والإقرار الفعلي بحق املفاو�شة اجلماعية، حتمي الدول الأع�شاء حق العمال املنزليني واأ�شحاب عمل 

العمال املنزليني يف اإقامة منظمات اأو احتادات اأو احتادات عامة خا�شة بهم، ورهنًا بالقواعد التي 

تخ�شع لها املنظمات املعنية، يف الن�شمام اإىل منظمات اأو احتادات اأو احتادات عامة من اختيارهم. 

التو�شية رقم 201، الفقرة 2

عند اتخاذ تدابري ل�شمان اأن يتمتع العمال املنزليون باحلرية النقابية والإقرار الفعلي بحق املفاو�شة 

اجلماعية، ينبغي للدول الأع�شاء القيام مبا يلي:

العمال  اأمام حق  املطروحة  العوائق  من  اأو غريها  اإدارية  اأو  ت�شريعية  قيود  اأية  واإزالة  )اأ(    حتديد 

حق  واأمام  اختيارهم،  من  للعمال  منظمات  اإىل  الن�شمام  اأو  منظماتهم  اإن�شاء  يف  املنزليني 

منظمات العمال املنزليني يف الن�شمام اإىل منظمات العمال اأو احتاداتهم اأو احتاداتهم العامة؛

ومنظمات  العمال  منظمات  قدرة  تعزيز  اإىل  الرامية  التدابري  دعم  اأو  لتخاذ  العناية  )ب(    اإيالء 

اأ�شحاب العمل واملنظمات املمثلة للعمال املنزليني ومنظمات اأ�شحاب عمل العمال املنزليني، 

من اأجل تعزيز م�شالح اأع�شائها على نحو فعال، �شريطة حماية ا�شتقالل وا�شتقاللية هذه 

املنظمات يف جميع الأوقات و�شمن القانون.

30(      مكتب العمل الدويل: العمل الالئق للعمال املنزليني، التقرير الرابع )1(، موؤمتر العمل الدويل، الدورة 99، جنيف، 2010، �ص.17.
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املفاو�شة اجلماعية،  واحلق يف  النقابية  ب�شاأن احلرية  ال�شمانات  ترد  بع�ص احلالت،  ويف 

الت�شريع الذي ي�شتبعد العمال املنزليني. ويف مثل هذه احلالت، ينبغي النظر يف تعديل  يف 

الت�شريع من اأجل تغطية العمال املنزليني.

4-1-2 تعزيز املفاو�شة اجلماعية

من  منظمات  ت�شكيل  يف  باحلق  املنزليني  العمال  عمل  واأ�شحاب  املنزليني  العمال  متتع  اإن 

وميكن  اجلماعية.  املفاو�شة  حق  ملمار�شتهم  م�شبق  �شرط  هو  اإليها،  والن�شمام  اختيارهم 

لت�شجيع تطوير مثل هذا  العمل،  تتخذ تدابري، مبا يف ذلك من خالل قانون  اأن  للحكومات 

وحيثما  ال�شدد.  هذا  يف  موؤات  وموؤ�ش�شي  قانوين  مناخ  خلق  طريق  عن  والتفاو�ص  التمثيل 

31(    انظر: العمل الالئق للعمال املنزليني، التقرير الرابع )1(، املرجع ال�شابق، الفقرة 277.

�أمثلة

اإعادة تاأكيد احلقوق القائمة يف احلرية النقابية

�أمثلة

تعديل الت�رشيعات التي ت�صتبعد حق العمال املنزليني يف املفاو�صة اجلماعية

اأيرلندا، توؤكد مدونة املمار�شات حلماية الأ�شخا�ص العاملني يف منازل الآخرين، مرة اأخرى،  يف 

يف املادة 5-12، انطباق حقوق العمال الد�شتورية على العمال املنزليني يف اختيار ما اإذا يريدون اأن 

متثلهم اإحدى النقابات:

وفقًا للقانون الأيرلندي، ل يجوز ل�شاحب العمل اأن يقيد حق املوظف يف النتماء النقابي مبا يتفق مع 

حق املوظف الد�شتوري يف الن�شمام اأو عدم الن�شمام اإىل نقابة عمال.

ال�شادر   ،1996 حزيران/يونيه   13 بتاريخ   )P-RM/178-96( رقم  املر�شوم  ين�ص  مايل،  ويف 

مبوجب قانون العمل، يف املادة )D.86-1( على ما يلي:

يتمتع املوظفون العاملون يف املنازل بحرية الراأي وحرية املمار�شة الكاملة حلقهم يف التنظيم، وفقًا 

لأحكام قانون العمل.

األغت كندا )كيبيك( املادة 2)ج( من قانون معايري العمل، التي كانت ت�شتبعد العمال املنزليني، 

وبالتايل و�شعت نطاق حماية حقوق العمل لت�شمل العمال املنزليني، مبا يف ذلك حق التنظيم. 
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وا�شح  ب�شكل  التفاقيات اجلماعية  �شاهمت  املنزيل،  العمل  تفاو�ص جماعي يف  كان هناك 

يف حت�شني ظروف عمل العاملني باملنازل. وت�شتفيد املعايري التي ن�شاأت من خالل املفاو�شة 

اجلماعية من اخلربة التي مت تطويرها من قبل ال�شركاء الجتماعيني وتتمتع بقدرة لتكييف 

الإطار القانوين مع خ�شو�شيات القطاع.

ا�شتئ�شال العمل اجلربي  2-4

�شن الت�شريعات املنا�شبة اأمر بالغ الأهمية يف حماية العمال املنزليني من ممار�شات العمل 

اجلربي اأو الإلزامي، التي يتعر�شون لها ب�شكل خا�ص ب�شبب ظروفهم املعزولة داخل املنازل 

 وتعرف التفاقية رقم 29 العمل 
32

اخلا�شة، ونتيجة ملمار�شات التوظيف التع�شفية اأو املزورة.

اجلربي اأو الإلزامي على اأنه كل اأعمال اأو خدمات تغت�شب من اأي �شخ�ص حتت التهديد باأي 

 ويعاقب على تكليف غري م�شروع 
33

عقوبة ومل يتطوع هذا ال�شخ�ص باأدائها مبح�ص اختياره.

�أمثلة

التدابري الت�رشيعية لتعزيز املفاو�صة اجلماعية

ال�شماح  على  و1993   1992 عامي  يف  الولية  قوانني  ن�شت  املتحدة،  الوليات  كاليفورنيا،  يف 

للمقاطعات الفردية يف ولية كاليفورنيا باإ�شدار مرا�شيم ال�شلطة العامة، لتمكني ال�شلطات العامة 

اأن متثلنّ وكالة الولية التي متول خدمات رعاية امل�شنني، التي يقدمها عمال الرعاية املنزلية. ونتيجة 

لهذا الت�شريع، ا�شتطاعت النقابة املمثلة للعاملني يف الرعاية املنزلية يف عدة مقاطعات اأن تنخرط 

يف املفاو�شة اجلماعية نيابة عن العمال مع ال�شلطات العامة التي اأن�شئت يف تلك املقاطعات، والتي 

1

مثلت الولية ك�شاحب العمل لأغرا�ص املفاو�شة.

العاملني  لأجور  الأدنى  احلد  اأن  على   ،6 املادة   ،)18٫065( رقم  القانون  ين�ص  اأوروغواي،  ويف 

املنزليني يحدد وفقًا للقانون رقم )10٫449( املوؤرخ 12 ت�شرين الثاين/نوفمرب 1943، الذي ين�ص 

على اإن�شاء جمال�ص الأجور. ونتيجة لذلك، اأن�شئ جمل�ص ثالثي جديد للتفاو�ص على الأجور وغريها 

من ال�شروط اخلا�شة بالعاملني املنزليني، مما اأدى اإىل دعم منظمات العمال ومنظمات اأ�شحاب 

العمل املمثلة للعمال املنزليني واأ�شحاب عملهم، وحتديدًا الحتاد الوطني للعمال املنزليني ورابطة 

2

ربات البيوت يف اأوروغواي، على التوايل.

1(  انظر:

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

)ذكر يف: مكتب العمل الدويل: العمل الالئق للعمال املنزليني، التقرير الرابع )1(، املرجع ال�شابق، الفقرة 26(.

2(   مكتب العمل الدويل: العمل الالئق للعمال املنزليني، التقرير الرابع )1(، الفقرة 268.

32(      انظر العمل الالئق للعمال املنزليني، التقرير الرابع )1(، املرجع ال�شابق، الفقرات 64-68، ومكتب العمل الدويل: ثمن الإكراه. 

التقرير العاملي مبوجب متابعة اإعالن منظمة العمل الدولية ب�شاأن املبادئ واحلقوق الأ�شا�شية يف العمل، تقرير املدير العام، موؤمتر 

العمل الدويل، الدورة 98، جنيف، 2009، الفقرات 144-139.

33(   التفاقية رقم 29، املادة 2 )1(.
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دليل لو�ضع قوانني العمل

34

بعمل جربي اأو اإلزامي باعتباره جرمية جنائية. 

املنزليني.  العاملني  ت�شمل  اأن  اجلربي  العمل  حتظر  التي  الوطنية  الت�شريعات  على  وينبغي 

اأن توؤكد حمظورات العمل  اأو اللوائح املخ�ش�شة حلماية العاملني املنزليني  ويجوز للقوانني 

اجلربي الواردة يف الت�شريعات ال�شارية ب�شكل عام.

وحتى عندما يدخل العامل املنزيل طوعًا يف عالقة العمل، قد ي�شبح العمل ذا طابع اإلزامي يف 

بع�ص الظروف، ول �شيما تلك التي تتداخل مع قدرة العامل املنزيل على الن�شحاب من عالقة 

اإجباري   والظروف التي قد حتول طبيعة عمل العامل املنزيل من عمل طوعي اإىل 
35

العمل.

بعقوبات  معقولة  تهديدات  �شكل  يف  النف�شي  والإكراه  العمل  مكان  يف  املادي  احلب�ص  ت�شمل 

)مثل فقدان العمل( اأو العتداء اجلن�شي اأو املديونية امل�شطنعة اأو اخلداع فيما يتعلق بطبيعة 

36
ال�شتخدام اأو �شروطه اأو احتجاز الأجور اأو الحتفاظ بوثائق الهوية. 

�أمثلة

حظر العمل اجلربي

يف كمبوديا، يت�شمن قانون العمل حظرًا عامًا للعمل اجلربي والإلزامي يف املادة 15، التي تن�ص 

�شراحة على اأن احلظر ينطبق على اجلميع، مبن فيهم العمال املنزليون.

ويف جمهورية تنزانيا املتحدة، ينظر قانون التوظيف وعالقات العمل ل�شنة 2004، الذي ينطبق 

على العاملني املنزليني، اإىل العمل اجلربي على اأنه جرمية، يف الفقرة )باء()6(. والأحكام م�شاغة 

على ن�شق اتفاقيات العمل اجلربي ال�شادرة عن منظمة العمل الدولية. 

ويف التحديد القطاعي 7 يف جنوب اأفريقيا، تكرر املادة 23)4( حظر العمل اجلربي، املن�شو�ص 

عليه يف الد�شتور وقانون ال�شروط الأ�شا�شية للعمل )املادة 48( وتطبق العقوبات املقررة يف املادة 93 

من القانون )ال�شجن ثالث �شنوات كحد اأق�شى(.

34(    املرجع نف�شه، املادة 25.

35(     مكتب العمل الدويل: الق�شاء على العمل اجلربي. درا�شة ا�شتق�شائية عامة ب�شاأن اتفاقية العمل اجلربي، 1930 )رقم 29(، واتفاقية 

اإلغاء العمل اجلربي، 1957 )رقم 105(، التقرير الثالث )اجلزء 1 باء(، جنيف، 2007، الفقرات 41-37.

36(    املرجع نف�شه. جلنة اخلرباء املعنية بتطبيق التفاقيات والتو�شيات، يف املالحظة الفردية الأخرية التي �شدرت فيما يتعلق بالتفاقية رقم 

29 والتي تعرتف »بالو�شع اله�ص للعمال املهاجرين، ول �شيما العمال املنزليون املهاجرون، الذين يواجهون يف كثري من الأحيان �شيا�شات 

عمالة مثل نظام »الكفالة« ويخ�شعون ملمار�شات اأ�شحاب العمل التع�شفية، مثل احتجاز جوازات ال�شفر وعدم دفع الأجور واحلرمان من 

احلرية والإ�شاءة اجل�شدية واجلن�شية، والتي تت�شبب يف اأن تتحول وظائفهم اإىل حالت ميكن و�شفها بالعمل اجلربي«. انظر مكتب العمل 

الدويل: تقرير جلنة اخلرباء املعنية بتطبيق التفاقيات والتو�شيات، التقرير الثالث )اجلزء 1 باء(، موؤمتر العمل الدويل، الدورة 99، 

جنيف، 2010، �ص.265.
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37(      املادة 7 و8  من التفاقية رقم 189 والفقرة 6 من التو�شية رقم 201. انظر اأي�شًا الف�شل 3.

38(      املادة 5 من التفاقية رقم 189 والفقرة 7 من التو�شية رقم 201. انظر اأي�شًا الف�شل 5.

39(   املادتان 12 و15)1()2( من التفاقية رقم 189 والفقرتان 14 و15 من التو�شية رقم 201. انظر اأي�شًا الف�شل 8، الباب 2.

40(   املادة 9)ب( من التفاقية رقم 189. وانظر اأي�شًا الف�شل 7.

41(   املادة 9)ج( من التفاقية رقم 189. وانظر اأي�شًا الف�شل 7.

42(   املادة 15 من التفاقية رقم 189. وانظر اأي�شًا الف�شل 10.

و�شعت التفاقية رقم 189 والتو�شية رقم 201 عددًا من التدابري ملنع احلالت التي قد ت�شل 

 عن �شروط 
37

اإىل حد العمل اجلربي اأو الإلزامي، مبا يف ذلك توفري املعلومات للعمال املنزليني 

 
39

 وحماية  الأجور 
38

وظروف العمل، واحلماية من جميع اأ�شكال العتداء والتحر�ص والعنف 

 
41

وال�شفر،  الهوية  بوثائق  الحتفاظ بحوزتهم  املنزليني يف  العاملني   وحق 
40

التنقل  وحرية 

42

واحلماية من املمار�شات الحتيالية اأو التع�شفية من قبل وكالت ال�شتخدام اخلا�شة. 

وقد تتطلب حماية احلرية ال�شخ�شية وحرية احلركة للعمال املنزليني بذل جهود ت�شريعية 

على م�شتوى القانون اجلنائي. ومع اعرتاف بع�ص البلدان املتزايد بخطر انتهاك هذه احلقوق 

يف ظل الظروف اخلا�شة للعمالة املنزلية، و�شعت قائمة باجلرائم اجلنائية والعقوبات تتناول 

على وجه التحديد العمل املنزيل، وقد تكون مبثابة رادع قوي لأ�شحاب العمل.

وعلى مثال احلب�ص املادي، فان تدخل �شاحب العمل يف عالقات العمال املنزليني بالأ�شدقاء 

العامل عن  انقطاع  تاأثري يف  له  يكون  العمل،  الأ�شخا�ص خارج مكان  والأ�شرة وغريهم من 

املوارد والدعم التي قد متكنه لول ذلك من مغادرة وظيفة غري منا�شبة اأو ا�شتغاللية. وقد 

العمال  اإىل حماية قدرة  وتنظيمية تعرتف باحلاجة  ت�شريعية  تدابري  البلدان  بع�ص  اتخذت 

املنزليني على التوا�شل مع الأ�شخا�ص واملوؤ�ش�شات خارج مكان العمل.

�أمثلة

حماية حرية احلركة والت�صال

�شمل قانون العقوبات يف �شنغافورة حكمًا )املادة 73( يجعل »احلجز غري امل�شروع« لعامل منزيل 

مبثابة جرمية يعاقب عليها القانون وتخ�شع اإىل عقوبة م�شددة مبقدار مرة ون�شف العقوبة املعتادة 

- وهي غرامة م�شحوبة باحلب�ص ملدة ترتاوح بني �شنة وثالث �شنوات، ح�شبما اإذا كانت اجلرمية قد 

ارتكبت من قبل �شاحب العمل اأو اأحد اأفراد اأ�شرة �شاحب العمل.

ويف اأيرلندا، ين�ص قانون حماية الأ�شخا�ص العاملني يف منازل اأ�شخا�ص اآخرين، يف املادة 8-5، 

على ما يلي:

يحظر على �شاحب العمل اأن يحجز لديه اأي وثائق �شخ�شية خا�شة مبوظفه )على �شبيل املثال، جواز 

ال�شفر اأو التاأ�شرية اأو بطاقات الهوية اأو احل�شابات امل�شرفية(. ولتجنب ال�شك، ميكن ل�شاحب العمل 

الحتفاظ بن�شخ من هذه الوثائق حيثما تكون هذه الن�شخ مطلوبة ل�شمان المتثال لت�شريعات اأخرى.
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43(   التفاقية رقم 182، املادة )2(؛ اتفاقية الأمم املتحدة حلقوق الطفل، املادة )1(.

44(      وفقًا لتقديرات عام 2008 ال�شادرة عن برنامج املعلومات الإح�شائية وبرنامج الر�شد ب�شاأن عمل الأطفال يف منظمة العمل الدولية 

)IPEC/ SIMPOC(، هناك نحو 15٫5 مليون طفل من �شن 5 اإىل 17 يقومون بالعمل املنزيل، من �شمنهم 11٫3 مليون )73 يف 

املائة( من الفتيات.

45(    انظر التفاقية رقم 182، املادة )3(، واتفاقية الأمم املتحدة حلقوق الطفل، املادة 32. ملزيد من املعلومات عن عمل الأطفال اخلطر، 

 .)2011 ,ILO and IPEC: Children in hazardous work. What we know and what we need to do )Geneva  :انظر

39(   املادة 9)ب( من التفاقية رقم 189. وانظر اأي�شًا الف�شل 7.

يف �شنغافورة، تن�ص لوائح توظيف العمالة الأجنبية )ت�شاريح العمل(، املادة 24، على ما يلي: 

على �شاحب العمل اأن ميتنع عن حيازة ت�شريح العمل الأ�شلي للعامل الأجنبي وتاأ�شرية الدخول وان 

ي�شمح للموظف الأجنبي بحيازة ت�شريح العمل الأ�شلي للعامل الأجنبي وتاأ�شرية الدخول.

 1 بتاريخ  ال�شادرة  العمال،  من  وغريهم  والطهاة،  املنزليني  العمال  ب�شاأن  الأردن  لوائح  وتفر�ص 

اللتزام  العمل  �شاحب  على   ،)*(4 املادة   ،)2009/90( رقم  حتت   2009 اأكتوبر  الأول/  ت�شرين 

مب�شاعدة العامل املنزيل على املحافظة على ات�شال منتظم معه اأو مع عائلته على النحو التايل:

يلتزم �شاحب العمل مبا يلي:

.....

)*(   ال�شماح للعامل يف الت�شال باأ�شرته يف اخلارج عن طريق الهاتف مرة يف ال�شهر وعلى نفقة 

�شاحب العمل؛ ويحق للعامل اإجراء مكاملات هاتفية اإ�شافية على نفقته اخلا�شة، كما يحق له 

مرا�شلتهم كتابة.

اإلغاء عمل الأطفال  3-4

يعرف القانون الدويل ب�شاأن عمل الأطفال، الأطفال على اأنهم الأ�شخا�ص الذين يقل �شنهم 

  
44

 وعمل الأطفال كثري النت�شار يف العمل املنزيل، ول �شيما بني الفتيات. 
43

عن 18 عامًا. 

وتوظيف الأ�شخا�ص دون �شن 18 عامًا يف العمل املنزيل ل يتعار�ص يف حد ذاته مع املعايري 

الدولية ولكنه يبلغ حد عمل الأطفال يف ظل ظروف معينة: عندما يوؤدى مثل هذا العمل �شواء 

من قبل اأطفال دون احلد الأدنى لل�شن القانوين للعمل اأو من قبل اأطفال فوق احلد الأدنى 

اأ�شكال عمل الأطفال«، على �شبيل املثال، العمل  اإذا كان هذا العمل يوازي »�شكاًل من اأ�شواأ 

 وبالتايل يتناول هذا اجلزء من الدليل و�شع احلد الأدنى ل�شن القبول يف العمل 
45

اخلطر. 

املنزيل والتعرف اإىل الأعمال اخلطرة وحظرها. 

وحيثما ي�شرح لالأ�شخا�ص فوق ال�شن الأدنى ودون �شن 18 عامًا النخراط يف العمل املنزيل، 

هذه  مثل  غياب  ويف   .)10 الف�شل  )انظر  منا�شب  ب�شكل  حلمايتهم  �شمانات  و�شع  ينبغي 

اأ�شواأ  احلماية، قد يكون العمل املنزيل الذي يقوم به املراهقون خطرًا وي�شبح بالتايل من 

اأ�شكال عمل الأطفال.
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4-3-1  و�شع حد اأدنى ل�شن القبول يف العمل املنزيل

توخيًا للق�شاء على عمل الأطفال يف قطاع العمل املنزيل، يعترب و�شع احلد الأدنى ل�شن القبول 

القوانني  تغطي  رئي�شيًا. ورمبا ل  تنظيميًا  تدبريًا  املنزيل  العمل  ال�شتخدام يف  اأو  العمل  يف 

القائمة ملكافحة عمل الأطفال حتى الآن العمل املنزيل.

وتن�ص التفاقية رقم 138 على اأن احلد الأدنى ل�شن القبول يف ال�شتخدام اأو العمل ل يجوز 

 وقد 
46

اأن يكون اأدنى من �شن اإنهاء الدرا�شة الإلزامية، وعلى اأي حال لي�ص اأقل من 15 �شنة. 

ت�شمح القوانني واللوائح الوطنية لالأطفال دون احلد الأدنى لل�شن بتاأدية ما ي�شمى »الأعمال 

 وحيثما ي�شمح هذا، ينبغي على الأحكام الت�شريعية اأن حتد ب�شكل �شارم طبيعة 
47

اخلفيفة«. 

هذا العمل ومدته.

التفاقية رقم 189، املادة 4)1(

الأدنى  اتفاقية احلد  اأحكام  يتما�شى مع  املنزليني مبا  للعمال  لل�شن  اأدنى  ت�شع كل دولة ع�شو حدًا 

لل�شن، 1973 )رقم 138(، واتفاقية اأ�شواأ اأ�شكال عمل الأطفال، 1999 )رقم 182(، على األ يقل عن 

احلد الأدنى الذي تن�ص عليه القوانني واللوائح الوطنية ال�شارية على العمال عمومًا.

46(     التفاقية رقم 138، املادة 2)3(. وميكن للبلدان امل�شدقة اأن حتدد يف البداية �شن 14 عامًا كحد اأدنى قانوين لل�شن، يف ظل الظروف 

املعينة املحددة يف املادة 2)4( و)5(.

التي ل ت�شر ب�شحة الطفل ومنوه ول تعطل مواظبته على  الأن�شطة  اأنه  املادة 7)1(، ويعرف »العمل اخلفيف« على  47(    املرجع نف�شه، 

املدر�شة وامل�شاركة يف التدريب املهني، ول »القدرة على ال�شتفادة من التعليم الذي يتلقاه«.

�أمثلة

و�صع احلد الأدنى ل�صن القبول يف العمل املنزيل

يف كوت ديفوار، يحظر القرار رقم )MEMEASS/CAB 009( يف 19 كانون الثاين/يناير 2012، 

التدريب  من  كجزء  املنزيل  العمل  يوؤدى  وحيثما  املنزيل.  العمل  يف  عامًا   16 دون  الأطفال  ت�شغيل 

املهني، يجوز لالأطفال تنفيذ ذلك اعتبارًا من �شن 14 عامًا )املادة 6(.

ويحدد القانون رقم، )18٫065(، املادة 11، يف اأوروغواي، احلد الأدنى للخدمة املنزلية ب�شن 18 

�شنة ، يف حني ي�شمح لل�شلطة املخت�شة اأن تاأذن بالعمل اعتبارًا من 15 �شنة يف حالت فردية: 

احلد الأدنى ل�شن ال�شتخدام كعامل منزيل، هو 18 عامًا. ودون الإخالل مبا �شبق، قد ي�شمح معهد 

اأوروغواي لالأطفال واملراهقني توظيف �شباب ترتاوح اأعمارهم بني 15 �شنة وما فوق، عندما يكون 

هناك اأ�شباب مربرة لذلك.
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�أمثلة

تنظيم »العمل اخلفيف« الذي يوؤديه اأطفال دون احلد الأدنى ل�صن القبول يف 

العمل

يف فرن�شا، يحدد التفاق اجلماعي الوطني للموظفني لدى فرادى اأ�شحاب العمل يف املادة 24، حتديدًا 

�شارمًا مدة واأنواع املهام التي يقوم بها الأطفال بني �شن 14 و16، املنخرطون يف العمل املنزيل:

)اأ(   يجوز توظيف املراهقني من 14 اإىل 16 �شنة فقط لن�شف مدة عطالتهم املدر�شية ولالأعمال 

اخلفيفة دون غريها...

ويف فنلندا، ي�شمح قانون العمال ال�شباب، يف املادتني 2 و4، بتوظيف العمال ال�شباب دون �شن 15 

عامًا، ف�شاًل عن اأولئك املوجودين يف املدر�شة ولكن مع حتديد الزمن واملدة ونوع العمل:

2.  القبول يف العمل

ويجوز قبول اأي �شخ�ص يف العمل اإذا كان قد بلغ �شن 15 عامًا ولي�ص ملزمًا باحل�شور املدر�شي الإلزامي.

ال�شن  هذا  يبلغ  �شوف  اأو  عامًا   14 �شن  بلغ  اإذا  العمل  يف  �شخ�ص  قبول  يجوز  ذلك،  على  وعالوة 

اأثناء ال�شنة التقوميية، واإذا كان هذا العمل املعني غري خطر على �شحته اأو منوه ول يعوق اللتحاق 

باملدار�ص، على النحو التايل:

خالل ن�شف فرتة العطالت املدر�شية،   )1(

ب�شكل موؤقت خالل الف�شل الدرا�شي اأو غري ذلك، لأداء اأعمال فردية ملدة ق�شرية  )2(

...

�شاعات العمل العادية  )4(

... خالل ال�شنة الدرا�شية، ل تتجاوز �شاعات العمل اليومية لل�شخ�ص يف �شن الدرا�شة �شبع �شاعات 

و�شاعات  اليومية  الدرا�شية  للفرتة  يجوز  ول  الدرا�شة.  اأيام  و�شاعتني يف  الدرا�شية  العطلة  اأيام  يف 

العمل اأن تتجاوز يف جمملها ثماين �شاعات اأو اأن تتجاوز �شاعات العمل الأ�شبوعية 12 �شاعة.

وبالإ�شافة اإىل ذلك، يحدد القانون قيود وقت العمل اخلا�شة للعمال الذين تبلغ اأعمارهم 14 �شنة 

)انظر الف�شل 2 من القانون(.

وين�ص التحديد القطاعي 7 يف جنوب اأفريقيا يف املادة 23)1( منه، على حد اأدنى ل�شن القبول 

يف العمل املنزيل هو نف�شه احلد الذي و�شع يف قانون العمل املعمول به ومبا يتفق مع متطلبات التعليم 

الإلزامي:

ل يجوز لأي �شخ�ص توظيف طفل كعامل منزيل  )1(

يكون حتت �شن 15 �شنة،  )اأ( 

)ب(  اأو حتت ال�شن الأدنى ملغادرة املدر�شة مبوجب اأحكام اأي قانون، اإذا كان �شنه 15 �شنة اأو 

اأكرث.
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4-3-2   حظر الأعمال اخلطرة لالأطفال

التي  الظروف  بفعل  اأو  توؤدي، بفعل طبيعتها  اأن  التي يرجح  »الأعمال  الأعمال اخلطرة هي 

وت�شكل   
48

الأخالقي«.  �شلوكهم  اأو  �شالمتهم  اأو  الأطفال  ب�شحة  الإ�شرار  اإىل  فيها،  تزاول 

الأعمال اخلطرة واحدة من اأ�شواأ اأ�شكال عمل الأطفال ويجب بالتايل اتخاذ تدابري حلظرها 

 
49

والق�شاء عليها. 

التي  العمالة  لأنواع  عامًا(   18( لل�شن  الأدنى  احلد  برفع  فقط  الدويل  القانون  يكتفي  ول 

امللزمة  البلدان  اأن  بل  الأخالقي،  �شلوكهم  اأو  اأو �شالمتهم  ال�شباب  تعترب �شارة ب�شحة  قد 

بالتفاقية رقم 182 ملزمة اأي�شًا باأن حتدد ما هي اأنواع العمل التي تعترب خطرة وباأن جتري 

 
50

ب�شكل دوري درا�شة ومراجعة لقائمة اأنواع العمل اخلطر. 

وعلى الرغم من اأن اتفاقيات العمل الدولية ذات ال�شلة ل توفر قائمة نهائية باأنواع العمل 

 1999 الأطفال،  عمل  اأ�شكال  اأ�شواأ  تو�شية  تقدم  اخلطرة،  الأعمال  فئة  �شمن  تندرج  التي 

)رقم 190(، املعايري التي ينبغي اأن توؤخذ بعني العتبار من قبل الدول الأع�شاء عند حتديد 

51
ما الذي ي�شكل الأعمال اخلطرة لالأطفال، وحتظرها. 

ظروف  على  الواجبات،  من  وا�شعة  جمموعة  من  يت�شمنه  وما  املنزيل،  العمل  ينطوي  وقد 

للغاية  اإلغاء عمل الأطفال، مثل الظروف ال�شعبة  خطرة ل تتفق مع املعايري الدولية ب�شاأن 

اأو ال�شاقة، مبا يف ذلك �شاعات العمل الطويلة والعمل لياًل ورفع الأحمال الثقيلة وا�شتخدام 

املواد الكيميائية ال�شامة اأو ال�شكاكني احلادة، والتعر�ص للنار اأو املواقد ال�شاخنة واحلب�ص يف 

 وبالتايل اأدرجت بع�ص البلدان العمل املنزيل يف قائمة 
52

مكان العمل واحلرمان من التعليم. 

العمل  مثل هذا  التي حتظر  التنظيمية  ال�شكوك  و�شعت  لذلك،  ووفقًا  »الأعمال اخلطرة«، 

لالأطفال.

التو�شية رقم 201، الفقرة 5)1(

ينبغي للدول الأع�شاء، بعد مراعاة اأحكام اتفاقية اأ�شواأ اأ�شكال عمل الأطفال، 1999 )رقم 182(، 

بفعل  اأو  بطبيعتها  يحتمل  التي  املنزيل،  العمل  اأنواع  اأن حتدد  ال�شلة )رقم 190(،  ذات  والتو�شية 

الظروف التي توؤدى فيها، اأن تلحق الأذى ب�شحة الأطفال اأو �شالمتهم اأو اأخالقهم، كما ينبغي اأن 

حتظر اأنواع عمل الأطفال هذه واأن تق�شي عليها.

48(    التفاقية رقم 182، املادة 3)د(؛ انظر اأي�شًا التفاقية رقم 138، املادة 3)1(.

49(   التفاقية رقم 182، املادة )1(.

50(   املرجع نف�شه، املادة )4(.

51(   انظر التو�شية رقم 190، الفقرة 3.

ILO and IPEC: Children in hazardous work، op.cit  :52(    انظر
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الق�شاء على التمييز يف ال�شتخدام واملهنة   4-4

من املالحظ اأن غالبية العمال املنزليني هم من الن�شاء اأو العمال املهاجرين اأو الأ�شخا�ص 

اأو فئات اجتماعية حمرومة اأو جمتمعات حملية،  الذين ينتمون اإىل جماعات عرقية معينة 

والذين هم عر�شة بوجه خا�ص للتمييز فيما يتعلق بظروف العمل والعمالة. وبعبارة اأخرى، 

ب�شبب عرقهم اأو جن�شهم اأو اأ�شلهم الجتماعي، اأو لأ�شباب اأخرى، فاإنهم يعاملون معاملة اأقل 

موؤاتاة عن غريهم من العاملني. 

�أمثلة

ت�صنيف العمل املنزيل على اأنه خطر على الأطفال وتنظيمه وفقاً لذلك

يف الربازيل، يحتوي املر�شوم رقم )6٫481( بتاريخ 12 حزيران/يونيه 2008، على قائمة الأعمال 

العمل  هذا  فاإن  وبالتايل  املنزلية.  ت�شمل اخلدمة  التي  رقم 182،  لالتفاقية  وفقًا  املحددة  اخلطرة 

حمظور عمومًا على الأ�شخا�ص الذين تقل اأعمارهم عن 18 عامًا. ومع ذلك، ميكن اأداء العمل املنزيل 

من قبل الأطفال فوق ال�شن القانونية الدنيا بعد قيام وزارة العمل بتقييم متاأن ملا اإذا كان هناك توفري 

حماية كافية ل�شالمة العمال ال�شباب و�شحتهم اأو اأخالقهم. وت�شف لئحة الأعمال خماطر وتداعيات 

العمل املنزيل.

ويف بنما يت�شمن املر�شوم التنفيذي رقم 19 املوؤرخ 12 حزيران/يونيه 2006، يف املادة 3)11(، قائمة 

باأ�شواأ اأ�شكال عمل الأطفال، تعرتف بالعمل املنزيل لدى الأ�شر اخلا�شة �شواء مبوجب ترتيبات الإقامة 

يف املنزل اأو خارجه، على اأنه ن�شاط ينطوي على طبيعة اخلطورة، خا�شة حني يتعلق الأمر بفرتة راحة 

حمدودة و�شاعات عمل طويلة ورعاية الأ�شخا�ص اأو املمتلكات.

القانون رقم )2001/1657(  ال�شادر مبوجب  املر�شوم رقم )05/4٫951(  ي�شع  باراغواي،  ويف 

ب�شاأن اعتماد وتنفيذ التفاقية والتو�شية ب�شاأن اأ�شواأ اأ�شكال عمل الأطفال، لئحة الأعمال اخلطرة مبا 

يف ذلك عمل الأطفال يف املنازل. وي�شمح املر�شوم بجواز اعتبار مثل هذا العمل مقبوًل للعمال الذين 

يرتاوح عمرهم بني 16 و17 �شنة من قبل ال�شلطة املخت�شة اإذا كانت هناك حماية كافية تقدم اإىل 

العمال املنزليني ال�شباب، مبا يف ذلك التدريب املنا�شب. ويعرتف قانون الطفولة واملراهقة )القانون 

اخلطرة  العمالة  اأو�شاع  مواجهة  على  ال�شباب  املهاجرين  العمال  قدرة  ب�شعف   )01/1٫680 رقم 

وال�شتغاللية. وحتظر املادة 67 من القانون تعيني املراهقني - املعرف بهم كاأ�شخا�ص يقل �شنهم عن 

18 �شنة - للعمل املنزيل يف اخلارج.

الثاين/يناير  كانون   19 بتاريخ   )MEMEASS/CAB  009( رقم  املر�شوم  يحظر  ديفوار  كوت  ويف 

اأعماًل  تعترب  والتي  املناطق احل�شرية،  اأعمال احلرا�شة يف  �شن 18 عامًا  دون  الأطفال  2012 على 

منزلية خطرة. وعلى نطاق اأو�شع، يحظر املر�شوم رقم )MTEFP/DGTLS 1464( بتاريخ 12 ت�شرين 

الثاين/نوفمرب 2007 يف توغو اأي عمل منزيل يوؤدى يف املناطق احل�شرية، باعتباره عماًل خطرًا.
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اأن  وينبغي على ت�شريعات العمل التي تعزز وت�شمن بفعالية العمل الالئق للعمال املنزليني، 

ت�شمن اأنهم يتمتعون باحلماية القانونية من املعاملة القائمة على التمييز. وبالتايل ينبغي مد 

نطاق القوانني املناه�شة للتمييز، مبا يف ذلك الأحكام اخلا�شة بامل�شاواة يف الأجور عن العمل 

ذي القيمة املت�شاوية، واحلماية من التمييز التحر�شي، لت�شمل العمال املنزليني. وقد ا�شرتعت 

هيئات منظمة العمل الدولية امل�شوؤولة عن الإ�شراف على تطبيق املعايري الدولية، النتباه اإىل 

53
احلاجة اإىل �شد الثغرات القانونية يف هذا ال�شدد، مت�شيًا مع التفاقية رقم 111.  

الت�شدي  يف  عام  ب�شكل  العمل  قوانني  من  املنزليني  العمال  ا�شتبعاد  على  التغلب  وي�شاهم 

للتمييز الذي يواجهه العمال املنزليون. ويف كيبيك، كندا، اعترب ا�شتبعاد العمال املنزليني 

من نطاق قانون احرتام معايري العمل مبثابة متييز غري مبا�شر على اأ�شا�ص اجلن�ص، وانتهى 

نيويورك  قانون  اعتماد م�شروع  اإىل  الداعية  العتبارات  وكان من بني   
54

به.  العمل  بالتايل 

ب�شاأن حقوق العمال املنزليني، عام 2010، اأن »العديد من العمال املنزليني يف ولية نيويورك 

هم من الن�شاء امللونات، املعر�شات ب�شبب العرق والتمييز على اأ�شا�ص اجلن�ص، تعر�شًا خا�شًا 

55
ملمار�شات العمل غري العادلة«. 

ويف حني اأن هذا الدليل ككل يقدم توجيهات لإدراج العمال املنزليني يف نطاق قوانني العمل، 

اإل اأن هذا الق�شم يتناول احلماية القانونية من التمييز على نحو اأكرث حتديدًا. 

4-4-1  قوانني امل�شاواة ال�شاملة ملكافحة التمييز

لعل الت�شريعات الراهنة ب�شاأن امل�شاواة ومكافحة التمييز ل تغطي بعد العمال املنزليني لعدة 

اأ�شباب. على �شبيل املثال، وعلى الرغم من اأن حظر التمييز قد ي�شكل جزءًا من قانون العمل 

يف بلد ما، فاإنه قد ي�شتثني �شراحة العمال املنزليني. ويف حالت اأخرى، قد ل تنطبق اأحكام 

مكافحة التمييز اأو ت�شريعاتها على العاملني املنزليني لأن اأماكن العمل التي يعمل فيها اأقل 

من حد اأدنى معني من املوظفني، م�شتبعدة من نطاق تطبيق القانون. ومن املمكن اأن تكون 

وينبغي  العمل«.  و»�شاحب  »العامل«  القانون  بها  يعرف  التي  للطريقة  نتيجة  ال�شتثناءات 

املنزليني  العمال  اأن  ت�شمن  اأن  املنزليني،  للعمال  فعالة  قوانني عمل  لو�شع  املبذولة  للجهود 

مدرجون يف احلماية القانونية من التمييز.

53(      انظر مكتب العمل الدويل: تقرير جلنة اخلرباء املعنية بتطبيق التفاقيات والتو�شيات، التقرير الثالث )اجلزء 1 باء(، موؤمتر العمل 

الدويل، الدورة 98، جنيف، 2009، الفقرة 110.

54(    انظر الطلب املبا�شر اإىل كندا، املقدم من جلنة خرباء منظمة العمل الدولية ب�شاأن تطبيق اتفاقيات والتو�شيات يف الدورة 73، 2004، 

الفقرة 9. والتعليقات التي وجهتها جلنة اخلرباء للدول الأع�شاء يف منظمة العمل الدولية، متاحة من خالل قاعدة بيانات منظمة 

.NORMLEX العمل الدولية

55(   قانون حقوق العمال املنزليني ـــ نيويورك، املادة 1. وللمزيد من املعلومات حول القانون ميكن الرجوع اإىل

http://www.labor.ny.gov/legal/domestic-workers-bill-of-rights.shtm
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دليل لو�ضع قوانني العمل

�أمثلة

اإدراج العمال املنزليني يف الت�رشيعات املناه�صة للتمييز

يف ناميبيا، يعرف قانون العمل، 2007، م�شطلح »موظف« على نطاق وا�شع لي�شمل �شمنيًا العمال املنزليني. 

ويت�شمن هذا القانون اأحكامًا وا�شعة ب�شاأن مكافحة التمييز، ف�شاًل عن اإجراءات لتقدمي ال�شكاوى.

ويف بريو، يتجاوز قانون تكافوؤ الفر�ص بني الرجل واملراأة )القانون رقم 28983 لعام 2007( حظر 

التمييز ويحدد التدابري التي يتعني اتخاذها من قبل ال�شلطات العامة لتحقيق امل�شاواة بني اجلن�شني يف 

املمار�شة العملية، مع اإيالء اهتمام خا�ص اإىل العامالت املنزليات. وتن�ص املادة 6 على ما يلي:

يتعني على ال�شلطة التنفيذية والإقليمية واحلكومات املحلية اعتماد �شيا�شات وخطط وبرامج يف جميع 

القطاعات لتعميم مبادئ هذا القانون. وفيما يلي املبادئ التوجيهية املطبقة:

...

الإن�شانية،  والكرامة  والأمن  وامل�شاواة  احلرية  من  ظروف  يف  املنتج،  العمل  يف  احلق  )و(     �شمان 

يتعلق  والرجال، فيما  الن�شاء  التمييز بني  اأعمال  نوع من  اأي  لتجنب  الدمج  اتخاذ تدابري  مع 

باحل�شول على فر�ص العمل اأو التدريب اأو الرتويج اأو ظروف العمل، و�شمان امل�شاواة يف الأجر 

عن العمل ذي القيمة املت�شاوية. وت�شمل حقوق العمل احلماية من التحر�ص اجلن�شي، واإن�شاء 

التوازن بني امل�شوؤوليات املهنية والأ�شرية.

)ز(    تعزيز التدابري الرامية اإىل اإدماج العمال يف القت�شاد غري املنظم يف احل�شر والريف داخل 

القت�شاد املنظم.

)ح(   �شمان املعاملة غري التمييزية للعمال املنزليني.

ويف ا�شبانيا، يتناول املر�شوم امللكي رقم )2011/1620(، يف املادة 4، احلماية من التمييز من خالل 

خدمات التوظيف العامة واخلا�شة فيما يتعلق بالعاملني املنزليني.

)2(    وفقًا لأحكام املادة 22)2( من قانون العمل رقم )2003/56(، بتاريخ 16 كانون الأول/دي�شمرب، 

يتعني على خدمات التوظيف العامة ووكالت التوظيف اأن ت�شمن، يف جمال ن�شاطها، تطبيق 

مبداأ امل�شاواة يف احل�شول على فر�ص العمل، ول يجوز لها التمييز باأي �شكل من الأ�شكال على 

اأو  الدين  اأو  املدنية  اأو احلالة  ال�شن  اأو  اأو اجلن�ص  العرقي  الأ�شل  الأ�شل، مبا يف ذلك  اأ�شا�ص 

املعتقدات اأو الراأي ال�شيا�شي اأو امليول اجلن�شية اأو النتماء النقابي اأو احلالة الجتماعية اأو اللغة 

داخل الدولة اأو العجز، �شريطة اأن يكون العامل قادرًا على اأداء العمل اأو املهام املنوطة به.

)3(    يحظر التمييز على اأ�شا�ص اأي �شبب من الأ�شباب املذكورة اأعاله يف اإعالنات الوظائف ال�شاغرة 

املتعلقة بالعمل املنزيل.

التمييز  اأ�ش�س  على  القائمة  الأخرى  وامل�شايقات  اجلن�شي  4-4-2  التحر�س 

املحظورة

جزءًا  ت�شكل  التمييزية  امل�شايقات  من  اأخرى  واأ�شكال  اجلن�شي  التحر�ص  من  احلماية 

خا�ص  ب�شكل  مهم  وهذا  املنزليون.  العمال  بها  يتمتع  اأن  ينبغي  التي  القانونية  احلماية  من 

للعمال املنزليني، نظرًا لقربهم املادي من اأفراد الأ�شرة، والرتتيبات املعي�شية التي ل ت�شمن 

اخل�شو�شية، والعزلة يف مكان العمل وعدم وجود زمالء العمل.
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�أمثلة

حماية العمال املنزليني من التحر�ش اجلن�صي وغريه من اأنواع امل�صايقات 

التمييزية

يف ولية نيويورك، الوليات املتحدة، رغم اأن قانون حقوق العمال املنزليني لعام 2010 يقر 

التحر�ص اجلن�شي  انه ادخل فيه احلماية من  اإل  العمال،  باأن هناك عجزًا يف حماية حقوق هوؤلء 

وامل�شايقات على اأ�شا�ص اجلن�ص اأو العرق اأو الأ�شل القومي والدين، على النحو التايل:

)B-296 S( املمار�شات التمييزية غري امل�شروعة املت�شلة بالعمال املنزليني.

...

2.    تعترب ممار�شة متييزية غري م�شروعة من جانب �شاحب العمل قيامه مبا يلي:

اأو غري ذلك من  والتما�ص خطوة جن�شية،  )اأ(    النخراط يف مقدمات جن�شية غري مرغوب فيها، 

ال�شلوك اللفظي اأو اجل�شدي ذي الطابع اجلن�شي، من عامل منزيل يف احلالت التالية:

»1«  عندما يكون اخل�شوع لهذا ال�شلوك �شراحة اأو �شمنًا �شرطًا لتوظيف العامل؛

»2«   عندما يكون قبول اأو رف�ص مثل هذا ال�شلوك من قبل الفرد اأ�شا�شًا لتخاذ قرارات التوظيف التي 

مت�ص هذا الفرد؛ اأو

»3«   عندما يكون غر�ص هذا ال�شلوك اأو اأثره التدخل غري املعقول يف اأداء العامل لوظيفته من خالل 

خلق بيئة عمل عدائية اأو مهينة اأو ترهيبية.

اأو  والدين  والعرق  اجلن�ص  اأ�شا�ص  على  فيها  مرغوب  غري  مل�شايقة  املنزيل  العامل  )ب(    اإخ�شاع 

الأ�شل القومي، حيثما يكون غر�ص مثل هذه امل�شايقات اأو اأثرها هو التدخل غري املعقول يف 

اأداء العمل الفردي من خالل خلق بيئة عمل عدائية اأو مهينة اأو ترهيبية.

4-4-3   التمييز ب�شبب احلمل

ذلك  يف  مبا  اجلن�ص،  اأ�شا�ص  على  التمييز  اأ�شكال  من  العديد  املنزليات  العامالت  تواجه 

اأن ينهي  اأ�شا�ص احلمل. ومن املاألوف بالن�شبة ل�شاحب عمل العاملة املنزلية،  التمييز على 

عملها عندما يعلم اأنها حامل.  

اأ�شا�ص  على  التمييز  من  القانونية  احلماية  بتغطية  املنزليات  العامالت  تتمتع  ل  وحيثما 

احلمل، ينبغي النظر يف اعتماد مثل هذا احلكم. وتقر اتفاقية اإنهاء ال�شتخدام، 1982 )رقم 

158(، يف املادة 5)د(، �شراحة باأن احلمل هو �شبب غري قانوين لت�شريح العاملة. ويف معظم 

تقدم  ذلك،  اإىل  بالإ�شافة   
56

املطبقة. العمل  قوانني  من  جزءًا  القاعدة  هذه  تعترب  البلدان 

اتفاقية حماية الأمومة، 2000 )رقم 183(، توجيهات ب�شاأن الت�شريعات التي حتمي العامالت 

املنزليات من التمييز، عن طريق اإنهاء العمل والإق�شاء، مبا يف ذلك من خالل حظر اإجراء 

اختبار احلمل )املادتان 8 و9(. 

56(      ميكن الطالع على اأمثلة عدة يف EPLex، قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية ب�شاأن ت�شريعات حماية العمالة.
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�أمثلة

حماية عامالت املنازل من التمييز ب�صبب احلمل

يف جنوب اأفريقيا، يحتوي التحديد القطاعي 7، املادة 22، على اأحكام مف�شلة فيما يتعلق باإجازة 

الأمومة للعامالت املنزليات وت�شرتعي حا�شية مرفقة بهذه الأحكام النتباه اإىل الأحكام ال�شارية من 

قانون عالقات العمل فيما يتعلق بالف�شل التع�شفي: 

يف مفهوم املادة 187)1()*( من قانون عالقات العمل، 1995، يعترب ف�شل عاملة ب�شبب احلمل 

اأو احلمل املق�شود اأو لأي �شبب من الأ�شباب ذات ال�شلة بحملها، تع�شفًا تلقائيًا. ويت�شمن تعريف 

عملها  با�شتئناف  للعاملة  ال�شماح  رف�ص   ،1995 العمل،  عالقات  قانون  من   186 املادة  يف  الف�شل 

بعد اأخذها اإجازة الأمومة مبوجب اأي قانون اأو اتفاق جماعي اأو مبوجب عقد عملها. واعتبارًا من 

الأول من ني�شان/اأبريل 2003، �شتكون العامالت املنزليات م�شمولت بقانون تاأمني البطالة، 2001، 

و�شوف يكون لهن احلق يف املطالبة باإعانات الأمومة مبوجب هذا القانون.

ويف الربازيل، يحظر القانون رقم )11٫324(، املادة 4)اأ(، ف�شل عاملة منزلية دون �شبب عادل 

اعتبارًا من الوقت الذي يكت�شف فيه احلمل وحتى بعد خم�شة اأ�شهر من تاريخ الو�شع.
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يف حني اأن الف�شل 4 )»املبادئ واحلقوق الأ�شا�شية يف العمل«( يعالج بع�ص اأ�شكال حمددة 

من امل�شايقات و�شوء املعاملة، مثل التحر�ص اجلن�شي اأو احلب�ص، يناق�ص هذا الف�شل العتداء 

ب�شكل عام، وبع�ص التدابري الت�شريعية، الوقائية والعقابية على حد �شواء، التي ميكن اتخاذها 

للحد من انت�شار العتداء والتحر�ص والعنف يف قطاع العمل املنزيل.

اأ�شكال  ل�شتى  عر�شة  فهم  اخلارج،  يف  اأو  بلدانهم  يف  يعملون  املنزليون  العمال  كان  و�شواء 

العمل.  والعزلة يف مكان  الألفة  اإىل  ويرجع ذلك جزئيًا  والعنف،  املعاملة  و�شوء  امل�شايقات 

والعمال املنزليون املهاجرون ول �شيما الن�شاء والفتيات، قد يكونون اأكرث عر�شة نتيجة لعدد 

اأ�شا�ص  على  والتمييز  لهم  الدعم  وغياب  بحقوقهم،  الوعي  نق�ص  ذلك  يف  مبا  القيود،  من 

التي  لالعتداء،  حدة  الأكرث  والأ�شكال  العمل.  ب�شاحب  املرتبط  املهاجر  وو�شع  اجلن�ص، 

يواجهها العمال املنزليون ت�شمل العتداء اجلن�شي والنف�شي واجل�شدي، مبا يف ذلك العنف 

واحلرمان من الطعام واحلب�ص. وتطالب التفاقية رقم 189 �شراحة بحماية فعالة للعمال 

57
املنزليني من مثل هذا ال�شلوك. 

يعالج القانون اجلنائي عادة بع�ص اأ�شكال �شوء املعاملة والعنف التي قد يتعر�ص لها العمال 

املنزليون، مبا يف ذلك من خالل فر�ص العقوبات على اجلرائم مثل العمل اجلربي، واحلب�ص 

وجرائم الإ�شابة اجل�شدية واجلرائم اجلن�شية. غري اأن العتداء وامل�شايقات التي يواجهها 

العمال املنزليون قد ل تكون كلها نتيجة ل�شلوك اإجرامي، ولكن مع ذلك ميكن اأن مت�ص كرامة 

والرتهيب(،  ال�شتم  املثال،  �شبيل  والرتهيب )على  بالعدائية  تت�شم  بيئة عمل  وتخلق  العامل 

وغالبًا ما قد تدفع العمال املنزليني اإىل قبول انتهاكات حلقوقهم يف العمل اأو مغادرة عملهم. 

وت�شتطيع الت�شريعات، وب�شفة خا�شة قوانني العمل، اأن تتناول هذه الأ�شكال من �شوء املعاملة 

وامل�شايقات.

5.                    العتداء والتحر�س

 والعنف

التفاقية رقم 189، املادة 5

تتخذ كل دولة ع�شو تدابري ت�شمن اأن يتمتع العمال املنزليون بحماية فعالة من جميع اأ�شكال الإ�شاءة 

وامل�شايقات والعنف.

57(      التو�شية رقم 201 توفر توجيهات ب�شاأن الإجراءات التي ميكن اتخاذها، مبا يف ذلك من حيث الت�شريعات واإنفاذها )الفقرات 7 و21 

و24(.
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املتطلبات  تلبي  اأن  والعنف  والتحر�ص  العتداء  من  حتمي  التي  القانونية  لالأحكام  وميكن 

التالية:

■   حتديد ما ي�شكل العتداء والتحر�ص والعنف؛

■   منع ال�شلوك امل�شيء اأو املتحر�ص اأو العنيف؛

■   و�شع عقوبات رادعة؛

■   حتديد امل�شوؤولية للوقاية واحلماية؛

■   الن�ص على تدابري وقائية؛

■   حتديد امل�شوؤولية عن الر�شد والإنفاذ.

�أمثلة

حماية العمال املنزليني من العتداء والتحر�ش والعنف

يت�شمن قانون دولة بوليفيا املتعددة القوميات ب�شاأن عمال املنازل، ال�شادر يف 2003، يف املادة 21، التي 

ت�شع التزامات �شاحب العمل املتعددة، بندًا يتعلق باملعاملة القائمة على الحرتام والمتناع عن الإ�شاءة:

يلتزم اأ�شحاب العمل مبا يلي:

الإ�شاءة  والمتناع عن  الإن�شان  وتقدير، ومراعاة كرامة  باحرتام  املنازل  العاملني يف  )اأ(  معاملة 

البدنية اأو اللفظية...

وت�شع املادة 23 من القانون امل�شوؤولية عن التحقيق يف �شكاوى العمال املنزليني بخ�شو�ص النتهاكات، 

على عاتق �شلطات عامة حمددة:

يتعني على هيئة حماية املراأة والأ�شرة وال�شرطة ومكتب املدعي العام وال�شلطات املخت�شة اأن تتلقى 

ال�شكاوى اأو املطالب املقدمة من عمال املنازل ب�شاأن العتداء والنتهاك اجل�شدي واجلن�شي اأو غريها 

ال�شلطات  وعلى  غريهم؛  اأو  الأقارب  اأو  الأطفال  اأو  العمل  اأ�شحاب  ميار�شها  التي  امل�شايقات  من 

املخت�شة اإجراء التحقيقات املنا�شبة.

وينبغي على الهيئة التي تقا�شي اأو حتقق يف ال�شكوى اأن تخطر فورًا مفت�شية العمل بوقائع الق�شية 

لت�شمن دفع الأجور وتوفري الإعانات الجتماعية دون تعليق الإجراءات القانونية...

ويتعني اإحالة الأعمال الإجرامية اإىل مكتب النائب العام، للمقا�شاة. 

 ،22 املادة  يف  املنازل،  وعمال  املنزلية  للم�شاعدة  املنظم  الحتادي  القانون  ي�شمح  النم�شا  ويف 

لل�شلطات مبنع توظيف العمال املنزليني دون �شن 18 �شنة، ويف احلالت التي ثبت فيها اإدانة اأ�شحاب 

العمل اأو غريهم من اأفراد الأ�شرة بارتكاب اأعمال اإجرامية:

اأو  اآخر  اإجرامي ا�شر بحياة �شخ�ص  الفقرة 22)1(:  يف حالة احلكم على �شخ�ص بارتكاب عمل 

اإليه معنويًا، يجوز لل�شلطة الإدارية يف املنطقة منع ال�شخ�ص  اأ�شاء  اأو  اأو ب�شالمته البدنية  ب�شحته 

توظيف  من  م�شتمر  وب�شكل  اأو  حمددة  لفرتة  املنزل  نف�ص  يف  يعي�شون  الذين  والأ�شخا�ص  املدان، 

الأ�شخا�ص دون ال�شن القانونية، ح�شب ظروف الق�شية، لو ات�شح اأنهم معر�شون للخطر. 

)2(  على �شاحب العمل املدان مبوجب ن�ص الفقرة )1( اأعاله اأن يقوم فورًا باإنهاء اأي عالقة عمل 

مع املوظف دون ال�شن القانونية.
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�شنغافورة، تن�ص لوائح توظيف العمالة الأجنبية )تراخي�ص العمل(، املحددة لل�شروط التي  ويف 

يجب المتثال لها من قبل اأ�شحاب عمل العمال املنزليني الأجانب، على ما يلي:

على �شاحب العمل اأن ميتنع عن �شوء معاملة العامل الأجنبي، والت�شبب عمدًا اأو ال�شماح عن   )10(

اإدراك لأي �شخ�ص باإ�شاءة معاملة العامل الأجنبي. ويعترب العامل الأجنبي خا�شعًا ل�شوء املعاملة، 

اإذا

)اأ(   خ�شع العامل الأجنبي لعتداء بدين اأو جن�شي، اأو لتهديد جنائي؛

)ب(    حث �شاحب العمل اأو اأي �شخ�ص اآخر العامل الأجنبي على القيام باأي ت�شرف ي�شر اأو يحتمل 

اأن ي�شر ب�شحته اأو �شالمته؛

)ج(    اأهمل �شاحب العمل اأو اأي �شخ�ص اآخر العامل الأجنبي اأو تخلى عنه يف ظروف ت�شبب اأو قد 

ت�شبب �شررًا ب�شحته اأو �شالمته؛ اأو

)د(   ارتكب �شاحب العمل اأو اأي �شخ�ص اآخر فعاًل ي�شر برفاهة املوظف الأجنبي. 

وعالوة على ذلك، ين�ص قانون العقوبات يف �شنغافورة، املادة 72، على جرائم حمددة �شد �شالمة 

اأو  العتداء  اأو  امل�شروع  اأو احلب�ص غري  الأذى اجل�شيم  اأو  الأذى  الت�شبب يف  مثل  املنزليني،  العمال 

ا�شتخدام القوة اجلنائية اأو الأفعال التي ترمي اإىل امل�شا�ص بحياء العامل. وقد ت�شل ق�شوة العقوبات 

املفرو�شة على اأ�شحاب العمل اأو اأفراد الأ�شرة الآخرين ملثل هذه اجلرائم اإىل 1٫5 مرة اأكرث من تلك 

املفرو�شة لو كان هذا اجلرم ارتكب �شد اأ�شخا�ص غري العمال املنزليني.

اأو �شوء معاملة  ا�شتغالل  اأو  اأو بدنية  نف�شية  باعتداءات  اإدانتهم  ثبتت  الذين  العمل  اأ�شحاب  ومينع 

 وتفر�ص وزارة القوى 
58

اأو جرائم اأخرى �شد العمال املنزليني، من توظيف عمال منزليني اآخرين.

العاملة على اأي �شاحب عمل ا�شتخدم اأربعة من العمال املنزليني الأجانب خالل عام واحد، ويقدم 

طلبًا للح�شول على ت�شريح خام�ص، اأن ي�شارك يف برنامج توجيهي. وللح�شول على ت�شريح �شاد�ص، 

يجب على �شاحب العمل اإجراء مقابلة مع م�شوؤول يف الوزارة املذكورة. وقد يوؤدي املزيد من التغيريات 

اإىل رف�ص طلب �شاحب العمل منحه ت�شريح العمل، اإل اإذا قدم تف�شريًا مر�شيًا لذلك.

58(      انظر الف�شل 4، الباب 2.
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من حيث املبداأ، ينبغي اأن يكون للعاملني املنزليني حرية التو�شل اإىل اتفاق مع �شاحب العمل 

اأو �شاحب العمل املحتمل فيما يتعلق باإقامتهم يف املنزل. وحيثما يقيم العمال املنزليون مع 

اخلا�شة  املعايري  تكون  املقيمون«(،  املنزليون  )»العمال  اخلدمات  لها  يوؤدون  التي  الأ�شرة 

بظروف معي�شتهم جانبًا اأ�شا�شيًا لتعزيز العمل الالئق لهم. فهناك ترتيبات لالإقامة مطبقة 

يف كثري من البلدان، وب�شكل خا�ص تلك التي يغلب فيها تواجد العاملني املنزليني املهاجرين. 

و�شع  تت�شمن  قد  املعنيني  للعمال  الالئقة  املعي�شة  ل�شمان  املبذولة  اجلهود  فان  وبالتايل 

التزامات على �شاحب العمل بهذا ال�شاأن يف القانون.  

ونوعية  وكمية  العامل  وخ�شو�شية  ال�شكن  طبيعة  معاجلتها  ينبغي  التي  اجلوانب  وت�شمل 

وحرية   
59

الت�شال،  و�شائل  اإىل  الو�شول  الت�شريعية  الأحكام  تعالج  اأن  ميكن  كما  الطعام. 

مغادرة مكان العمل خارج �شاعات العمل، وحق العمال املنزليني يف احلفاظ على وثائق ال�شفر 

والهوية يف حوزتهم. وت�شاهم معاجلة هذه امل�شائل من خالل الت�شريع، يف احليلولة دون وقوع 

   
60

حالت العمل اجلربي. 

6.      ظروف املعي�ضة 

التفاقية رقم 189

املادة 6

ب�شروط  عمومًا،  العمال  �شاأن  �شاأنهم  املنزليون،  العمال  يتمتع  اأن  ت�شمن  تدابري  ع�شو  دولة  كل  تتخذ 

الأ�شرة، بظروف معي�شة لئقة  مع  كانوا مقيمني  واإذا  ا�شتخدام عادلة ف�شاًل عن ظروف عمل لئقة، 

حترتم حياتهم اخلا�شة.

املادة 9

تتخذ كل دولة ع�شو تدابري ت�شمن اأن يكون العمال املنزليون:

)اأ(     اأحرارًا يف التفاق مع اأ�شحاب عملهم الفعليني اأو املحتملني ب�شاأن الإقامة اأم ل مع الأ�شرة؛

)ب(     غري ملزمني، بالن�شبة ملن يقيمون منهم مع الأ�شرة، بالبقاء يف املنزل اأو مع اأفراد الأ�شرة خالل 

فرتات راحتهم اليومية والأ�شبوعية اأو اإجازتهم ال�شنوية؛

)ج(    لهم احلق يف الحتفاظ بوثائق �شفرهم وهويتهم.

59(      انظر الف�شل 4، الباب 2.

60(      انظر الف�شل 4، الباب 2.
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يف حالة العمال املقيمني، يندرج ال�شكن والغذاء بني الأحكام وال�شروط التي ينبغي اإبالغها 

للعمال املنزليني، ويف�شل اأن يكون ذلك من خالل عقود مكتوبة )انظر املادة 7 من التفاقية 

رقم 189(. ويف حالة توظيف عامل منزيل من اخلارج، ينبغي اأن يح�شل هذا العامل على 

هذه املعلومات قبل عبور احلدود الوطنية )انظر املادة 8 من التفاقية رقم 189(. وحيثما 

ين�ص على اأن �شاحب العمل يوفر ال�شكن والغذاء كجزء من الأجر، ينبغي على القوانني اأن 

ت�شمن اأنه ي�شمح مبثل هذه املدفوعات مبوجب �شروط �شارمة )انظر الق�شم 2-2-8(.

التو�شية رقم 201، الفقرة 17

ينبغي عند تقدمي املاأوى والغذاء وبعد  مراعاة الظروف الوطنية، اأن ي�شمل ذلك ما يلي:

)اأ(     غرفة م�شتقلة خا�شة جمهزة بقفل ومفتاح يعطى للعامل املنزيل وتكون موؤثثة على نحو منا�شب 

وتتمتع بتهوية مالئمة؛

)ب(    الو�شول اإىل املرافق ال�شحية املنا�شبة، �شواء اأكانت م�شرتكة اأو خا�شة؛

)ج(     اإ�شاءة منا�شبة، وح�شب مقت�شى احلال، التدفئة والهواء املكيف متا�شيًا مع الظروف ال�شائدة 

داخل املنزل؛

الثقافية  املتطلبات  مع  معقول  حد  اإىل  تتالءم  كافية  وبكميات  النوعية  جيدة  طعام  )د(     وجبات 

والدينية، اإن وجدت، للعامل املنزيل املعني.

�أمثلة

توفري ال�صكن والغذاء

يف النم�شا، ين�ص قانون امل�شاعدة املنزلية والعمال املنزليني، ال�شادر عام 1962، املادة 4، على ما 

يلي:

)1(    اإذا كان العامل مقيمًا يف املنزل وله )غرفة( منف�شلة، يتعني اأن متتثل الغرفة للوائح اخلا�شة 

بالبناء واحلريق واأن تكون م�شممة بحيث ل ت�شر مبعنويات العامل، واأن تتاح اإمكانية تدفئة 

الغرفة خالل الفرتة التي تنخف�ص فيها درجات احلرارة، مع اإمكانية غلق الغرفة من الداخل 

واخلارج، واأن حتتوي الغرفة - على وجه اخل�شو�ص - على خزانة بقفلها.

اأحكام  له، تطبق  �شرير  بتوفري  واكتفي  للعامل  يتم تخ�شي�ص غرفة معي�شة منف�شلة  )2(    اإذا مل 

الفقرة )1( اأعاله على الغرفة التي و�شع فيها ال�شرير؛ �شريطة مراعاة و�شع ترتيبات ل�شمان 

غلق هذه الغرفة من الداخل.

)3(    فيما يتعلق بالعاملني الذين ي�شمل تعوي�شهم الطعام اأي�شًا، يوفر لهم الغذاء ال�شحي واملنا�شب 

الذي يتمتع بها عمومًا اأفراد العائلة من البالغني الأ�شحاء.
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دليل لو�ضع قوانني العمل

ويف دولة بوليفيا املتعددة القوميات، ي�شمل قانون العمال املنزليني لعام 2003، يف املادة 21، 

التزامات �شاحب العمل فيما يتعلق بال�شكن والغذاء:

يلتزم �شاحب العمل مبا يلي:

...

ال�شحية  والو�شائل  ال�شكن  خدماتهم:  فيه  يوؤدون  الذي  املنزل  يف  املقيمني  العمال  )ب(    تزويد 

املنا�شبة؛ اإمكانية احل�شول على مرحا�ص وحمام لأغرا�ص النظافة ال�شخ�شية؛ نف�ص الطعام 

الذي يتناوله �شاحب العمل ...

ويف اأوروغواي، ينظم املر�شوم ال�شادر عن وزارة العمل والرعاية الجتماعية بتاريخ 25 حزيران/ 

يونيه 2007، وال�شادر مبوجب القانون رقم )18٫065( ، توفري �شاحب العمل لل�شكن والغذاء على 

النحو التايل:

اأي �شاحب عمل يقوم بتوظيف عامل لأداء عمل  وال�شكن(. على  الغذاء  يف  )احلق   11 املادة 

منزيل على اأ�شا�ص »الإقامة« اأن يوفر له ال�شكن والطعام. 

ويجب اأن يكون هذا الطعام �شحيًا وكافيًا، ويت�شمن على الأقل وجبة الإفطار والغداء والع�شاء، وفقًا 

ملمار�شات وعادات الأ�شرة. ويجب اأن يكون ال�شكن خا�شًا ومفرو�شًا و�شحيًا.

ويف �شنغافورة، تت�شمن الت�شريعات التزامات مف�شلة لأ�شحاب عمل العمال املنزليني املهاجرين. 

وتن�ص لوائح توظيف القوى العاملة الأجنبية )تراخي�ص العمل(، اجلدول الأول، اجلزء الأول، الباب 

4، على ما يلي:

يكون �شاحب العمل م�شوؤوًل وحتمل تكاليف اإقامة ورعاية العامل الأجنبي يف �شنغافورة. وي�شمل هذا 

توفري الغذاء املنا�شب، والعالج الطبي. ... وعلى �شاحب العمل اأي�شًا توفري ال�شكن املقبول للعامل 

اأو و�شائل  اأو تعليمات  اأو توجيه  اأو لئحة  ال�شكن لأي قانون مكتوب  اأن ميتثل هذا  الأجنبي. وينبغي 

مماثلة �شادرة عن حكومة �شنغافورة.

ويف هونغ كونغ، ال�شني، ين�ص العقد النموذجي لتوظيف العمال املنزليني املعينني من اخلارج على 

التزام من جانب �شاحب العمل بتوفري الطعام وال�شكن جمانًا، غري اأن هناك اإمكانية منح عالوات 

بدًل من ذلك. كما ين�ص جدول ال�شكن وواجبات العامل املرفق بالعقد، على توفري حد اأدنى لئق 

لل�شكن وي�شرد اأمثلة لل�شكن غري الالئق )»النوم على �شرير يف ممر مع غياب اخل�شو�شية اأو النوم 

يف غرفة م�شرتكة مع اأ�شخا�ص بالغني اأو مراهقني من اجلن�ص الآخر«(.1 ويجب اأن يت�شمن اجلدول 

املوقع عليه من الطرفني حتديدًا لطبيعة وم�شاحة امل�شكن واملرافق ذات ال�شلة. 

http://www.immd.gov.hk/ehtml/id407form.htm  :مالحظة: عقد العمل النموذجي متاح على العنوان التايل
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�أمثلة

حق العمال املنزليني يف خ�صو�صية الت�صال

يف اأيرلندا، حتمي مدونة ممار�شات حماية العاملني يف منازل الآخرين، املادة 5-2-1، خ�شو�شية 

مكاملاتهم الهاتفية ال�شخ�شية ول ي�شمح ل�شاحب العمل مبراقبة مكان العمل اإل اإذا مت التفاق على 

ذلك يف ال�شروط املكتوبة واأحكام التوظيف املقدمة من �شاحب العمل:

يف  بيان  ت�شمني  يجب  املنزل،  يف  العمل  مكان  مراقبة  بعمليات  القيام  العمل  �شاحب  ينوي  حيثما 

هذا ال�شدد يف �شروط واأحكام العمل املحددة يف البند 5-1 اأعاله. ول يجوز تفتي�ص اأمتعة العامل 

ال�شخ�شية اإل اإذا مت الن�ص على ذلك كتابة يف �شروط واأحكام التوظيف. على اأن تتم عمليات التفتي�ص 

ب�شكل ا�شتثنائي ويف ح�شور العامل. ول ميتد اإذن التفتي�ص مبوجب البيان الكتابي ل�شروط واأحكام 

التوظيف اإىل قراءة مرا�شالت املوظف ال�شخ�شية اأو التن�شت على مكاملاته الهاتفية ال�شخ�شية.
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 ول بد 
61

يتمتع العمال املنزليون، مثل غريهم من العمال، باحلق يف �شاعات عمل حمدودة. 

يعتربون  قد  العمل  اأ�شحاب  بع�ص  اأن  اإىل  نظرًا  ل�شمان هذا احلق،  العمل  وقت  تنظيم  من 

العمال  الأوقات، ول �شيما عندما يقيم هوؤلء  العمال املنزليني حتت ت�شرفهم يف جميع  اأن 

يف املنزل الذي يعملون فيه )»العمال املقيمون«(. وحيث اأن كثريًا ما يقوم العمال املنزليون 

بتوفري الرعاية لالأطفال اأو املر�شى اأو امل�شنني، يعترب تنظيم وقت العمل مبثابة اأداة ت�شمن 

األ تنطوي هذه اخلدمات على جتاوز مفرط ل�شاعات العمل. كما يعترب حتديد �شاعات العمل 

و�شيلة حلماية �شحة العمال املنزليني، وكذلك قدرتهم على احلفاظ على توازن بني العمل 

واحلياة. 

وعند غياب تنظيم وقت العمل، هناك احتمال لعدم مكافاأة العمال املنزليني ب�شكل عادل اأو 

دائم. كما اأن تنظيم وقت العمل يخلق ال�شفافية فيما يتعلق باأجور العمال املنزليني، وهو اأمر 

حا�شم لتفادي ال�شتغالل املتعمد اأو غري املتعمد للعاملني املنزليني. وي�شاهم الت�شنيف بني 

�شاعات العمل و�شاعات الراحة اأي�شًا يف �شمان حرية العامل يف التنقل وامل�شاركة يف اأن�شطة 

  
62

النقابات. 

واأداء بع�ص املهام يف خارج وبعد �شاعات  العمل املنزيل،  التي يغطيها  وعدم جتان�ص املهام 

العمل العادية، يجعل التنظيم معقدًا يف هذا املجال. وينبغي لتحديد �شاعات العمل على نحو 

 
63

فعال، اأن تعالج ال�شكوك الت�شريعية والتنظيمية هذه التعقيدات بطريقة وا�شحة و�شاملة.

وتوؤكد التفاقية رقم 189 على اأهمية و�شع معايري ل�شاعات العمل، ف�شاًل عن �شاعات العمل 

البقاء يف  وفرتات  الأجر  ال�شنوية مدفوعة  والإجازة  والأ�شبوعية  اليومية  والراحة  الإ�شافية 

بها  يتمتع  التي  لتلك  املنزليني م�شاوية  العاملني  الحتياط، بهدف حتقيق م�شتويات حلماية 

العتبار  يف  توؤخذ  اأن  �شرورة  على  التفاقية  ت�شدد  ال�شدد،  هذا  ويف  العمال.  من  غريهم 

ــــ عند و�شع مثل هذه اللوائح.  ــــ التي قد تختلف من بلد اإىل اآخر  خ�شائ�ص العمل املنزيل 
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وتقدم التو�شية رقم 201 املزيد من التوجيهات ب�شاأن وقت العمل. 

7.      وقت العمل

61(      الإعالن العاملي حلقوق الإن�شان، املادة 24.

62(       املادة 9)ب( من التفاقية رقم 189 تطالب باتخاذ تدابري ل�شمان عدم اإجبار العمال املنزليني املقيمني على البقاء يف املنزل اأو مع 

اأفراد الأ�شرة اأثناء فرتات الراحة اليومية والأ�شبوعية اأو الإجازات ال�شنوية.

63(       ميكن الطالع على املزيد من املعلومات والتوجيهات ب�شاأن تنظيم وقت العمل للعمال املنزليني يف

 D. McCann and J. Murray: The legal regulation of working time in domestic work, Conditions of Work and Employment 
Series No. 27, )Geneva, ILO, 2011(.

64(       ترد الأحكام ذات ال�شلة طوال هذا الف�شل.
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يعترب تنظيم »�شاعات العمل العادية« عن طريق حتديد احلدود اليومية والأ�شبوعية ل�شاعات 

العمل، مبثابة و�شيلة هامة ومعرتف بها على نطاق وا�شع ل�شمان متتع العمال املعنيني بهذا 

احلق. وي�شري مفهوم »�شاعات العمل العادية« اإىل عدد �شاعات العمل الق�شوى التي يتم بعد 

65
جتاوزها تطبيق معايري �شاعات العمل الإ�شافية. 

التفاقية رقم 189، املادة 10

1.  تتخذ كل دولة ع�شو تدابري ترمي اإىل �شمان امل�شاواة يف املعاملة بني العمال املنزليني والعمال 

اليومية  الراحة  وفرتات  الإ�شافية  ال�شاعات  وتعوي�شات  العادية  العمل  ب�شاعات  يتعلق  فيما  عمومًا 

والأ�شبوعية والإجازة ال�شنوية مدفوعة الأجر، وفقًا للقوانني واللوائح الوطنية اأو التفاقات اجلماعية، 

مع مراعاة ال�شمات اخلا�شة بالعمل املنزيل.

2.  تكون فرتة الراحة الأ�شبوعية على الأقل 24 �شاعة متعاقبة.

3.  تعترب الفرتات التي ل يكون خاللها العمال املنزليون اأحرارًا يف الت�شرف بوقتهم كما يحلو لهم 

ويبقون رهن اإ�شارة الأ�شرة بغية تلبية طلباتها املحتملة، ك�شاعات عمل اإىل املدى الذي حتدده القوانني 

اأو اللوائح الوطنية اأو التفاقات اجلماعية اأو اأي و�شيلة اأخرى تتم�شى مع املمار�شة الوطنية.

�أمثلة

القيود على �صاعات العمل العادية

يف فرن�شا، يحدد التفاق اجلماعي الوطني ملوظفي فرادى اأ�شحاب العمل، يف املادة 15)اأ(، �شاعات 

العمل العادية للعاملني املنزليني مبقدار 40 �شاعة يف الأ�شبوع. 

ويف كازاخ�شتان، ين�ص قانون العمل، يف املادة 215)1(، على اأن »وقت العمل ومعايري فرتة الراحة 

املحددة فيه تنطبق على العمالة املنزلية«. وبالتايل، ومن بني قواعد اأخرى لوقت العمل، ل يجوز ل�شاعات 

العمل العادية اأن تتجاوز 40 �شاعة يف الأ�شبوع )املادة 77(، وثماين �شاعات يف اليوم )املادة 82(.

ويف الربتغال، يحدد املر�شوم الت�شريعي املوؤ�ش�ص للنظام القانوين لعالقات التوظيف النا�شئة عن 

DE 24-10(، املادة 13)1( و)3(، �شاعات العمل الأ�شبوعية   ،92/235 DL( ،عقود العمل املنزيل

العمل  �شاعات  باأداء  اأي�شًا  وي�شمح  الأ�شبوع،  يف  �شاعة   44 مبقدار  املنزليني  للعاملني  الإجمالية 

تدبري  كيفية  يحدد  الذي  والعاملني،  العمل  اأ�شحاب  بني  عليه  املتفق  العمل  العادية« عن جدول  العمل  »�شاعات  بالتايل متييز  65(       ميكن 

�شاعات العمل اأو توزيعها على مدار اليوم اأو الأ�شبوع. انظر اأي�شًا تو�شية تخفي�ص �شاعات العمل، 1962 )رقم 116(، التي تن�ص يف 

الفقرة 11 على ما يلي: “تعني �شاعات العمل العادية يف مفهوم هذه التو�شية عدد ال�شاعات التي حتدد يف كل بلد بحكم القانون اأو 

اللوائح اأو التفاقات اجلماعية اأو قرارات التحكيم، فاإذا مل تكن حمددة على هذا النحو فاإنها تعني ال�شاعات التي يكافاأ العامل عن 

اأي �شاعة عمل يوؤديها زيادة عنها مبعدلت الأجور الإ�شافية، اأو التي ت�شكل ا�شتثناء على القواعد اأو الأعراف املعرتف بها يف املن�شاأة 

اأو العملية املعنية«.
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�شاعات العمل الإ�شافية  2-7

من اأجل اأن توفر اأحكام �شاعات العمل العادية حماية واقعية للعمال املنزليني، ينبغي اإيالء 

العمل  �شاعات  ب�شاأن  وقيود  معايري  لو�شع  الالزمة  والتنظيمية  الت�شريعية  لل�شكوك  اهتمام 

الإ�شافية.

7-2-1  حتديد �شاعات العمل الإ�شافية

اأهم  احد  املنزليني،  للعمال  بها  امل�شموح  الإ�شافية  ال�شاعات  لعدد  اأق�شى  حد  و�شع  يعترب 

بع�ص  يف  التنظيم  هذا  مثل  ويوجد  الإ�شافية.  العمل  ل�شاعات  الت�شريعي  التنظيم  عنا�شر 

يف  تو�شع  بينما  املنزليني،  العاملني  تغطي  والتي  عمومًا  ال�شارية  الت�شريعات  يف  احلالت، 

حالت اأخرى اأحكام تتعلق ب�شاعات العمل الإ�شافية للعمال املنزليني، يف الت�شريعات املت�شلة 

حتديدًا بالعمل املنزيل.

الأ�شبوعية املطلوبة من خالل متو�شط لأ�شابيع خمتلفة. 

ويف الحتاد الرو�شي، تن�ص املادة 305 من قانون العمل لعام 2002، الذي ينطبق على العاملني 

املنزليني، على اأن يتم حتديد وقت العمل واجلدول الزمني مبوجب اتفاق بني العامل و�شاحب العمل 

العادية  العمل  �شاعات  تتجاوز  اأن  الأ�شبوعي  العمل  الطبيعي(. ومع ذلك، ل يجوز ملدة  )ال�شخ�ص 

الأ�شبوعية املحددة يف قانون العمل.

اليومية  العادية  العمل  �شاعات   ،10 املادة   ،7 القطاعي  التحديد  ينظم  اأفريقيا  جنوب  ويف 

والأ�شبوعية للعاملني املنزليني، ويحدد اإ�شافة اإىل ذلك، احلد الأق�شى ل�شاعات العمل اليومية وفقًا 

لعدد اأيام العمل يف الأ�شبوع:

يجوز ل�شاحب العمل األ يطالب اأو ي�شمح للعاملني املنزليني بالعمل اأكرث من )اأ(  45 �شاعة يف اأي اأ�شبوع؛ 

)ب(  ت�شع �شاعات يف اأي يوم اإذا كان العامل املنزيل يعمل ملدة خم�شة اأيام اأو اأقل يف الأ�شبوع؛ )ج(  

ثماين �شاعات يف اأي يوم من الأيام اإذا كان العامل املنزيل يعمل اأكرث من خم�شة اأيام يف اأي اأ�شبوع.

التي   ،)1(19 املادة  العمل،  وعالقات  التوظيف  قانون  ين�ص  املتحدة،  تنزانيا  جمهورية  ويف 

تغطي العاملني املنزليني، على اأن:

»احلد الأق�شى لعدد الأيام اأو ال�شاعات العادية التي يجوز ال�شماح للموظف اأو مطالبته باأدائها هو: 

)اأ( �شتة اأيام يف اأي اأ�شبوع؛ )ب( 45 �شاعة يف اأي اأ�شبوع؛ )ج( ت�شع �شاعات يف اأي يوم«.

ويف اأوروغواي، ين�ص القانون رقم )18٫065(، املادة 2، على

اأن �شاعات عمل العاملني املنزليني حتدد بحد اأق�شى قانوين يبلغ ثماين �شاعات يف اليوم و44 �شاعة 

يف الأ�شبوع.
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�أمثلة

حتديد مقدار �صاعات العمل الإ�صافية

يف فرن�شا، يحدد التفاق اجلماعي الوطني الذي يغطي العمل املنزيل، املادة 15)ب()3(، �شاعات 

يف  �شاعات  ثماين  ومبتو�شط  اأ�شبوعية،  فرتة  اأي  يف  �شاعات  ع�شر  يتجاوز  ل  مبا  الإ�شافية  العمل 

الأ�شبوع لأي فرتة زمنية مدتها 12 اأ�شبوعًا متتالية.

ومبوجب التحديد القطاعي 7 يف جنوب اأفريقيا، املادة 11، ل يحق ل�شاحب العمل اأن يطالب اأو 

ي�شمح للعامل باأكرث من 12 �شاعة عمل، مبا يف ذلك �شاعات العمل الإ�شافية، يف اأي يوم اأو العمل مبا 

يتجاوز 15 �شاعة اإ�شافية يف اأي اأ�شبوع.

املادة 5)5(،  املنزلية والعمل املنزيل،  امل�شاعدة  الذي ينظم  القانون الحتادي  النم�شا ين�ص  ويف 

فقط يف حالت   ... اأعاله  املن�شو�ص  النحو  وعلى  )العادية(  العمل  �شاعات  »يجوز جتاوز  اأن  على 

ا�شتثنائية«.

�أمثلة

�صاعات العمل الإ�صافية يف حالت الطوارئ

يف فنلندا، ي�شمح قانون توظيف عمال املنازل )1977/951(، املادة 8، بعدم التقيد ب�شاعات العمل 

العادية على النحو التايل:

اأ�شرة  داخل  بها  التنبوؤ  ميكن  ل  مماثلة،  اأخرى  ظروف  اأو  مفاجئ  مر�ص  اأو  حادث  وقوع  حالة  يف 

�شاحب العمل، ينتج عنه تهديد فعلي للحياة اأو ال�شحة اأو املمتلكات، ميكن مطالبة العاملني باأداء 

مهام طارئة �شرورية يف اأوقات خارجة عن �شاعات العمل العادية .... ويف مثل هذه الظروف ي�شمح 

بالقيام بالعمل الطارئ ملدة ل تتجاوز اأ�شبوعني اأو لفرتة ل تتجاوز 20 �شاعة.

العمل  املنزليني  العمال  يطلبون من  الذين  العمل  اأ�شحاب  يطالب  فنلندا  قانون  اأن  بالذكر  وجدير 

يف حالت الطوارئ، اأن يخطروا ال�شلطات املخت�شة بال�شالمة وال�شحة املهنيتني كتابة وعلى الفور 

بتمديد �شاعات العمل واأ�شباب ذلك ومداها وفرتتها الزمنية املحتملة. وين�ص القانون، عالوة على 

ذلك، على اأنه يجوز لهذه ال�شلطة اأن حتد اأو توقف حالت العمل الطارئ بعد اإجراء حتقيق. وبذلك، 

يعرتف هذا الت�شريع بالآثار ال�شلبية ل�شاعات العمل املفرطة على �شحة العمال املنزليني وي�شعى اإىل 

التقليل من اآثارها، كما اأنه يعرتف اأي�شًا باحلاجة اإىل العمل الطارئ يف بع�ص احلالت.

العمل  وهي  الإ�شافية،  العمل  ل�شاعات  املنظمة  الت�شريعية  الأحكام  من  مهمة  �شمة  وهناك 

الإ�شايف بالرتا�شي. ومع ذلك، ت�شمح بع�ص القوانني اأي�شًا لأ�شحاب العمل مبطالبة العمال 

بالقيام ب�شاعات عمل اإ�شافية يف حالت الطوارئ، ويف حدود يتم تعريفها ب�شكل دقيق.
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�أمثلة

التعوي�ش عن �صاعات العمل الإ�صافية

يف فرن�شا ـ ين�ص التفاق اجلماعي الوطني للعاملني لدى فرادى اأ�شحاب العمل، يف املادة 15)ب(

)3( منه على التعوي�ص اأو الإجازة وفقًا ملعدلت خمتلفة متزايدة وعدد �شاعات العمل الإ�شافية:

يتم تعوي�ص )�شاعات العمل الإ�شافية( يف �شكل اأجر اأو اإجازة، ح�شب معدل متزايد يبلغ 25 يف املائة 

)عن ال�شاعات الثمانية الأوىل(، و50 يف املائة )عن �شاعات العمل الإ�شافية ما فوق ثماين �شاعات(.

ويف النم�شا ين�ص القانون الحتادي املنظم للم�شاعدة املنزلية والعمال املنزليني، املادة 5)5( على ما يلي:

الأ�شبوعني  غ�شون  يف  )هذه(،  الإ�شافية  العمل  �شاعات  عن  تعوي�شية  راحة  فرتة  متنح  مل  اإذا 

التقومييني الالحقني، يجب �شرف مبلغ خا�ص مقابل �شاعات العمل الإ�شافية هذه. على اأن يتم دفع 

اجر �شاعات العمل هذه بالإ�شافة اإىل مبلغ اإ�شايف يوازي املعدلت الدنيا املعمول بها.

ويف جنوب اأفريقيا، ين�ص التحديد القطاعي 7، اجلزء دال، املادة 12، على مقابل نقدي اأو على 

مزيج بني املقابل النقدي والإجازة مبوجب اتفاق بني الطرفني:

اأن يدفع للعامل املنزيل ما ل يقل عن مرة ون�شف من قيمة اأجره  )1(    يجب على �شاحب العمل 

مقابل �شاعات العمل الإ�شافية.

)2(    على الرغم من البند الفرعي )1(، يجوز اأن ين�ص اتفاق على اأن �شاحب العمل:

ومينح  اإ�شافية  عمل  �شاعات  لأدائه  العادي،  اأجره  عن  يقل  ل  ما  املنزيل  للعامل  »1«   يدفع 

عمل  �شاعة  لكل  الأجر  مدفوعة  الراحة  من  دقيقة   30 عن  يقل  ل  ما  املنزيل  العامل 

اإ�شافية قام بها؛

�شاعة عمل  الأجر مقابل كل  تقل عن 90 دقيقة مدفوعة  املنزيل فرتة ل  العامل  »2«   مينح 

اإ�شافية.

7-2-2  التعوي�س

اإىل تنظيم مقدار �شاعات العمل الإ�شافية، على خطة  اأن ين�ص الت�شريع، بالإ�شافة  ينبغي 

للتعوي�ص. ويف كثري من الأحيان، ت�شع الدول برامج ب�شاأن تعوي�ص �شاعات العمل الإ�شافية، 

تتطلب معدلت اأجور تتجاوز الأجور املدفوعة عادة عن �شاعات العمل العادية اأو مقاباًل يف 

�شكل اأيام اإجازة اأو جتمع بني الإجازة والدفع.

7-2-3  حفظ ال�شجالت

من ال�شروري حفظ �شجل �شاعات العمل الإ�شافية اخلا�شة بالعامل املنزيل ل�شمان تنفيذ 

احلدود املن�شو�ص عليها يف القانون لهذه ال�شاعات، والتاأكد من اأن العمال املنزليني يح�شلون 

على مقابل عادل ل�شاعات عملهم الإ�شافية. ومن ثم فاإن الت�شريع الذي ينطوي على التزام 

اأ�شحاب العمل بتوثيق اجلدول الزمني للعامل، وكذلك �شاعات عمله الإ�شافية، هو عن�شر 
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اإتاحة  ي�شرتط  اأن  احلكم  هذا  ملثل  وميكن  املنزليني.  العمال  عمل  �شاعات  تنظيم  يف  هام 

الو�شول اإىل هذه ال�شجالت للعامل ولل�شلطات املكلفة بالإ�شراف على المتثال للت�شريع، مثل 

اإدارة تفتي�ص العمل.

التو�شية رقم 201، الفقرة 8)1(

ينبغي ل�شاعات العمل، مبا فيها ال�شاعات الإ�شافية وفرتات البقاء يف الحتياط، وفقًا للمادة 10)3( 

من التفاقية، اأن ت�شجل على نحو دقيق، وينبغي اأن تكون هذه املعلومات متاحة بحرية للعامل املنزيل.

�أمثلة

حفظ �صجالت �صاعات العمل الإ�صافية املوؤداة

يطالب القانون الفنلندي ب�شاأن توظيف العاملني باملنازل، يف املادة 31، �شاحب العمل بالحتفاظ 

بالتفا�شيل اخلا�شة ب�شاعات العمل الإ�شافية التي يوؤديها العمال املنزليون:

على اأ�شحاب العمل و�شع جدول عمل يدل على بداية ونهاية �شاعات العمل ... وال�شرتاحة وفرتة 

الراحة الأ�شبوعية. 

وعلى اأ�شحاب العمل الحتفاظ ب�شجل منف�شل عن اأي اأعمال طارئة واأي �شاعات عمل اإ�شافية وما 

مت دفعه بالزيادة من اأجور عليها. كما يجب اأن يقيد يف ال�شجل اأي عمل مت القيام به يف اأيام الأحد 

وما دفع لذلك، اأو اأي عمل مت تاأديته خالل فرتة الراحة وما يرتتب عنه من تخفي�ص يف �شاعات العمل 

العادية اأو ما مت دفعه لذلك.

ويجب اإتاحة جدول العمل وال�شجل امل�شار اإليه يف هذه املادة للتفتي�ص من قبل العامل وعند الطلب 

من قبل �شلطة ال�شالمة وال�شحة املهنيتني. ويجب على اأ�شحاب العمل، عند الطلب، اأن يقدموا اإىل 

العامل اأو من ميثله، تقريرًا كتابيًا عن ال�شجالت اخلا�شة بالعمال يف هذه الدفاتر.

فرتات الراحة وال�شرتاحة  3-7

من املهم اأي�شًا تنظيم فرتات الراحة وال�شرتاحة من خالل توفري ظروف عمل لئقة للعاملني 

املنزليني، وا�شتكمال و�شع �شاعات العمل العادية وتنظيم �شاعات العمل الإ�شافية املناق�شة اأعاله.

7-3-1   الراحة اليومية والأ�شبوعية

الراحة  اأن  حني  يف  �شاعة،   24 كل  �شمن  للراحة  ممتدة  مدة  اليومية  الراحة  فرتة  تعترب 

وتتناول  اأيام.  �شبعة  كل  �شمن  حمدد  يوم  يف  بها  يتمتع  اأطول،  راحة  فرتة  هي  الأ�شبوعية 

التفاقية رقم 189 الراحة اليومية والأ�شبوعية يف املادة 10)1( و)2(، يف حني اأن التو�شية 

ت�شريعات  ت�شع  الواقع،  ويف  الأ�شبوعية.  الراحة  ب�شاأن  التوجيه  من  مزيدًا  تعطي   201 رقم 

وقت العمل يف العديد من البلدان اأحكامًا حتدد فيها احلد الأدنى ل�شاعات الراحة اليومية 

والأ�شبوعية للعمال املنزليني.
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�أمثلة

حتديد احلد الأدنى ل�صاعات الراحة اليومية والأ�صبوعية

يف اأيرلندا، تت�شمن مدونة املمار�شات حلماية الأ�شخا�ص العاملني يف منازل الآخرين، املادة 1-5، 

من باب املرجع متطلبات فرتة الراحة املطبقة عمومًا على جميع العاملني يف املنازل، وعلى النحو 

املن�شو�ص عليه يف قانون تنظيم وقت العمل لعام 1997، فتمنح بالتايل العمال املنزليني حقًا مت�شاويًا 

يف الراحة الدورية.

ويف جنوب اأفريقيا: ينظم التحديد القطاعي 7، يف املادة 16، فرتات الراحة اليومية والأ�شبوعية 

على النحو التايل:

)1(   يجب على �شاحب العمل اأن مينح العامل املنزيل ما يلي:

)اأ(    فرتة راحة يومية ل تقل عن 12 �شاعة متتالية تقع بني اإنتهاء العمل وبدء العمل يف اليوم التايل؛

)ب( )اأ(  فرتة راحة اأ�شبوعية ل تقل عن 36 �شاعة متتالية، ما مل يتفق على خالف ذلك، وت�شمل 

يوم اأحد.

اأن  كتابي،  اتفاق  ومبوجب  )1()اأ(،  الفرعي  البند  ن�ص  ح�شب  اليومية  الراحة  لفرتة  )2(    يجوز 

تخف�ص اإىل 10 �شاعات للعامل املنزيل.

)اأ(    الذي يقيم يف مكان العمل ...؛ 

)ب(    والذي يح�شل على فرتة ثالث �شاعات على الأقل لتناول الوجبات.

ويف النم�شا: يتيح القانون الحتادي الذي ينظم امل�شاعدة املنزلية والعمال املنزليني، املادة 5)3( 

و)4(، فرتات راحة خمتلفة للعاملني املنزليني املقيمني وغري املقيمني، ولكن يف كلتا احلالتني، ين�ص 

على اأن ت�شمل فرتة الراحة ال�شاعات ما بني التا�شعة م�شاء وحتى ال�شاد�شة �شباحًا. )ومتنح فرتات 

راحة اأكرث حماية للعمال دون �شن 18 عامًا(.

)3(    متنح للعاملني املقيمني يف منزل �شاحب العمل، الذين اأمتوا 18�شنة، فرتة راحة ل تقل عن 10 

�شاعات مت�شمنة الفرتة بني 9 م�شاء وال�شاعة 6 �شباحًا ...

)4(    فيما يتعلق بالعمال غري املقيمني يف منزل �شاحب العمل، الذين اأمتوا 18 �شنة، مينحون فرتة 

راحة ل تقل عن 13 �شاعة مت�شمنة الفرتة ما بني التا�شعة م�شاء وال�شاد�شة �شباحًا.  

ويف ا�شبانيا، ي�شع املر�شوم امللكي رقم )2011/1620(، يف املادة 9)4(، القواعد املتعلقة بالراحة 

اليومية: 

يح�شل العامل على حد اأدنى قدره 12 �شاعة من الراحة ما بني نهاية يوم العمل وبداية اليوم التايل. 

ويجوز تخفي�ص فرتات الراحة للعمال املقيمني اإىل ع�شر �شاعات، على اأن يحت�شب الفارق )ما بني 12 

�شاعة وفرتة الراحة الفعلية( وي�شرتد يف غ�شون اأربعة اأ�شابيع. 

التو�شية رقم 201، الفقرة 11)2(

ينبغي اأن يكون يوم الراحة الأ�شبوعية يومًا حمددًا باتفاق الأطراف، مت�شيًا مع القوانني واللوائح الوطنية 

اأو التفاقات اجلماعية ومع مراعاة متطلبات العمل واملتطلبات الثقافية والدينية والجتماعية للعامل 

املنزيل.
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ومينح العامل املنزيل املقيم �شاعتني يوميًا لتناول وجبات الطعام، ول حتت�شب هذه املدة على اأنها 

وقت عمل.

ويف اأوروغواي، مينح القانون رقم )18٫065(، مدة 36 �شاعة متتالية للراحة الأ�شبوعية، وما ل 

يقل عن ع�شر �شاعات من الراحة بني اأيام العمل، وين�ص على اأن العمال املنزليني املقيمني ينبغي اأن 

يح�شلوا على ت�شع �شاعات راحة ليلية دون انقطاع )املادة 5(.

التو�شية رقم 201، الفقرة 12

ينبغي للقوانني واللوائح الوطنية اأو التفاقات اجلماعية اأن حتدد الأ�شباب التي ميكن اأن ُيطلب على 

اأ�شا�شها من العمال املنزليني العمل خالل فرتة الراحة اليومية اأو الأ�شبوعية، واأن تن�ص على فرتة 

راحة تعوي�شية منا�شبة، ب�شرف النظر عن اأي تعوي�ص مايل.

اأن تكون معايري وقت العمل املطبقة على العمال املنزليني، فعالة يف املمار�شة، قد  ولغر�ص 

الراحة  العمل خالل فرتات  يوؤدى مبوجبها  اأن  التي ميكن  الأ�شباب  الن�ص على  الأمر  يلزم 

اليومية والأ�شبوعية على اأ�شا�ص ا�شتثنائي.

ظروف  يف  املقررة  الراحة  فرتات  على  اخلروج  الدول  بع�ص  ت�شريعات  ت�شمح  وبالتايل، 

التعوي�ص  ذلك  يف  مبا  عامة،  وب�شفة  الطرفني  بني  التفاق  طريق  عن  اأو  خا�شة  حمدودة 

النقدي والإجازات البديلة اأو كالهما.

�أمثلة

تعريف الظروف التي ميكن اأداء العمل فيها خالل فرتات الراحة اليومية والأ�صبوعية

يف النم�شا، ين�ص القانون الحتادي املنظم للم�شاعدة املنزلية والعمال املنزليني، املادة 5)6(، على 

اخلروج على ا�شرتاطات الراحة اليومية ومتطلبات ال�شرتاحة، يف الظروف ال�شتثنائية اأو الطارئة 

ويقت�شي تقدمي مقابل نقدي لها اأو اإجازة اأو كليهما:

)6( يجوز وقف ال�شرتاحات وفرتات الراحة الليلية املن�شو�ص عليها يف الفقرتني )3( و)4( اأعاله، 

قابلة  غري  اأو  ملحة  ولأ�شباب  الفرتات  هذه  خالل  املوظف  لعمل  احتياج  هناك  يكون  عندما  فقط 

لالإرجاء اأو ل ميكن دروؤها. ومتنح زيادة لهذا العمل، بغ�ص النظر عما اإذا كان وقت بديل قد منح 

مقابل تخفي�ص فرتات هذه ال�شرتاحات اأو الراحة الليلية. 

وين�ص القانون الفنلندي ب�شاأن توظيف العمالة املنزلية، املادة 11، على اأنه يجوز للطرفني املوافقة 

على التغا�شي عن متطلبات الراحة الأ�شبوعية، ب�شكل ا�شتثنائي، ما دام هناك مقابل نقدي حمدد اأو 

تخفي�ص تعوي�شي يف �شاعات العمل:

اإذا مت تخفي�ص وقت فرتة الراحة الأ�شبوعية مبوافقة العامل يف حالت خالف حالت الطوارئ، يجب 

خ�شم مدة التخفي�ص من �شاعات العمل العادية للعامل يف موعد ل يتجاوز ال�شهر التقوميي التايل 

اأو، مبوافقة العامل، دفع اأجر عنها كما هو من�شو�ص عليه اأدناه )�شعف املعدل العادي(.
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مدى  على  الأ�شبوعية  الراحة  تراكم  منح احلق يف  املنا�شب  من  اعترب  بع�ص احلالت،  ويف 

فرتات من اأ�شبوعني.

7-3-2  فرتة التوقف الق�شرية

من ال�شروري، ل�شمان حق العامل املنزيل يف احل�شول على عمل لئق، و�شع اأحكام ت�شريعية 

مع  التوقف  فرتات  ومدة  عدد  حتديد  يجب  كما  العمل.  فرتات  خالل  التوقف  فرتة  ب�شاأن 

لي�ص  التوقف  فرتات  من  والغر�ص  املنفذة.  املتوا�شلة  العمل  �شاعات  لعدد  الواجبة  املراعاة 

اأي�شًا ل�شمان راحة منا�شبة، ل �شيما يف  العمال وجبات الطعام، ولكن  فقط ل�شمان تناول 

اأعقاب �شاعات العمل الإ�شافية.

التو�شية رقم 201، الفقرة 11)3(

حيثما تن�ص القوانني واللوائح الوطنية اأو التفاقات اجلماعية على فرتة راحة اأ�شبوعية تتجمع على فرتة 

األ تتجاوز 14 يومًا بالن�شبة للعمال  اأيام بالن�شبة للعمال عمومًا، ينبغي ملثل هذه الفرتة  تتجاوز �شبعة 

املنزليني.

التو�شية رقم 201، الفقرة 10

ينبغي للدول الأع�شاء اأن تتخذ تدابري ل�شمان اأن يكون من حق العمال املنزليني احل�شول على فرتات 

راحة منا�شبة خالل يوم العمل، مبا ي�شمح لهم بتناول وجبات الطعام والتوقف الق�شري عن العمل.

�أمثلة

ال�صماح برتاكم فرتات الراحة الأ�صبوعية

يف جنوب اأفريقيا، ي�شمح التحديد القطاعي 7، املادة 16، بالإ�شافة اإىل مدة 36 �شاعة من الراحة 

الأ�شبوعية، ببع�ص النحراف املحدد عن هذا ال�شرط باتفاق بني الطرفني، ويقر باأنه »... قد يتم 

اأ�شبوع بعد اآخر«. وين�ص على منح  التفاق خطيًا على فرتة راحة ل تقل عن 60 �شاعة متتالية كل 

مقابل للعمل اأيام الأحد اأو العطالت الر�شمية، وهو اأمر يحدث ب�شكل ا�شتثنائي يف املادتني 17 و18.

�أمثلة

عدد ومدة فرتات الراحة

يف زمبابوي، تن�ص لوائح عالقات العمل )العمال املنزليون( والعمالة، عام 1992، املادة 5)3(، 

على ما يلي:

ل يجوز لأي �شاحب عمل اأن يطالب عاماًل منزليًا اأو اأن ي�شمح له بالعمل ب�شكل متوا�شل ملدة �شت 

�شاعات ون�شف دون ح�شوله على فرتة لتناول الطعام ل تقل عن ثالثني دقيقة ومدة �شاعة على الأقل 

لتناول الغداء، وفرتة راحة لتناول ال�شاي ل تقل عن خم�ص ع�شرة دقيقة. 
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فرتة  املنزليني  العاملني  جميع   ،)1(15 املادة   ،7 القطاعي  التحديد  مينح  اأفريقيا،  جنوب  ويف 

ا�شرتاحة ق�شرية، ويوؤكد ما يلي:

)اأ( يجب على �شاحب العمل اإعطاء العامل املنزيل الذي يعمل ب�شكل م�شتمر ملدة اأكرث من خم�ص 

�شاعات، فرتة ل تقل عن �شاعة كاملة لتناول الطعام.

 ،)3(5 املادة  املنزليني،  والعمال  املنزلية  للم�شاعدة  املنظم  الحتادي  القانون  مينح  النم�شا  ويف 

فرتة ثالث �شاعات لال�شرتاحة ت�شمل فرتتني دون انقطاع تبلغ كل منهما 30 دقيقة ليتناول العمال 

املقيمون وجبات الطعام، يف حني اأن املادة 5)3( تن�ص على فرتات راحة تتوقف على اإجمايل عدد 

�شاعات العمل اليومية:  

تت�شمن �شاعات العمل اليومية ... »اإذا جتاوزت 4،5 �شاعة، فرتة انقطاع لال�شرتاحات املن�شو�ص 

عليها �شلفًا وبفرتة دنيا على النحو املحدد اأدناه. وتكون هذه ال�شرتاحات كالآتي: 

20 دقيقة، للفرتة من 4،5 اإىل 6 �شاعات العمل ...... 

30 دقيقة، للفرتة من 6 اإىل 8 �شاعات العمل ...... 

45 دقيقة، للفرتة من 8 اإىل 9 �شاعات العمل ...... 

60 دقيقة.  للفرتة التي تتجاوز 9 �شاعات العمل ...... 

اأو  وحمدودة  خا�شة  ظروف  يف  املقررة  التوقف  فرتة  على  اخلروج  الدول،  بع�ص  يف  و�شمح 

بالتفاق بني الطرفني، ويف حالة تقدمي مقابل نقدي اأو اإجازات تعوي�شية، اأو كليهما.

كما ميكن للت�شريع اأن يحدد اأي�شًا ما اإذا كانت فرتات التوقف اأثناء يوم العمل تعترب وقت عمل 

وما اإذا كان يتطلب ذلك اأي مقابل. ولبد من اعتبار فرتات التوقف التي يطالب فيها العامل 

66

املنزيل اأن يبقى على ا�شتعداد لأي عمل، على اأنها جزء من �شاعات العمل ي�شتحق اأجرًا.

�أمثلة

اخلروج على فرتات التوقف املقررة

يف جنوب اأفريقيا، يقينّد التحديد القطاعي 7، املادة 15)1(، على نحو �شارم اخلروج على فرتات 

التوقف وتناول الطعام للعمال املنزليني:

قد يطالب اأو ي�شمح للعامل املنزيل خالل فرتة الوجبات، باأداء اأعمال ل ميكن تاأجيلها اأو تنفيذها 

من قبل عامل منزيل اآخر.

66(      ا نظر:

ILO: Hours of work: From fixed to flexible, General Survey by the Committee of Experts on the Application  of 
Conventions and Recommendations )Articles 19, 22 and 35 of the Constitution(, Report 93 III )Part 1B(, Geneva, 
2005, para. 47.
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�أمثلة

تعريف وقت التوقف

التي  التوقف  فرتات  اأن  على   ،6 املادة  املنزلية،  العمالة  توظيف  ب�شاأن  الفنلندي  القانون  ين�ص 

تقل عن �شاعة واحدة والتي يعفى العامل فيها من واجباته وي�شمح له مبغادرة مكان العمل بحرية، 

م�شتبعدة )من وقت العمل باأجر(.

ف مر�شوم جمل�ص الأجور املنظم لأجور اخلدمات املنزلية لعام 1976 وتعديالته،  ويف مالطة، يعرنّ

»�شاعات العمل«، على اأنها:

الفرتة يف اأي يوم يكون فيها املوظفون حتت ت�شرف �شاحب العمل، با�شتثناء فرتات تناول الطعام 

والراحة.

67(        التو�شية رقم 201، الفقرة 9)2(.

العمل الليلي   4-7

الليلي  العمل  تنظيم  وي�شري  املنزليني.  العمال  للعديد من  بالن�شبة  واقعًا  الليلي  العمل  يعترب 

جنبًا اإىل جنب مع املتطلبات القانونية لفرتة الراحة اليومية حلماية العاملني املنزليني من 

اأثر �شاعات العمل املفرطة والراحة غري الكافية.  

ويجوز للعامل املنزيل اأداء العمل الليلي على اأ�شا�ص ا�شتثنائي. فعلى �شبيل املثال، قد تطراأ 

وتواجه هذه  متوقعة.  اأخرى غري  اأو حالت  الآباء  غياب  اأو  الأ�شرة  اأفراد  اأحد  حالة مر�ص 

الراحة  فرتة  على  �شارمة،  ظروف  ظل  يف  بال�شتثناءات  ال�شماح  خالل  من  عادة  احلالت 

اليومية )انظر الق�شم 7-3-1 اأعاله(. وفيما يتعلق باحلالت التي يوؤدي فيها العامل املنزيل 

اإىل جتنيب  التي تهدف  لتلك  اإجراءات مماثلة  التو�شية رقم 201 على  ليلية، تن�ص  اأعماًل 

خ�شوع العمال  لالآثار ال�شلبية للعمل حتت الحتياط، اأي يف �شكل اإجراءات تهدف اإىل حتديد 

67

حد اأق�شى لعدد �شاعات العمل الليلي امل�شموح بها وكذلك قواعد الراحة والأجر. 

7-4-1  قيود على اأداء العمل لياًل

اأدرجت عدة بلدان قيودًا على العمل لياًل يف ال�شكوك الت�شريعية والتنظيمية املعنية على وجه 

التحديد بالعمال املنزليني. ويف بع�ص احلالت، هناك حاجة اإىل موافقة العامل، اأو اإذا مل 

يتوفر هذا ال�شرط، ي�شع القانون قيودًا �شارمة على الظروف التي يجوز فيها فر�ص مثل هذا 

العمل.
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�أمثلة

القيود على العمل الليلي

تن�ص اللوائح التوظيف وعالقات العمل )للعمال املنزليني( يف زمبابوي، 1992، املادة 5)2(، على 

ما يلي:

ال�شاعة  بعد  العمل  عمله  مقر  خارج  املقيم  املنزيل  العامل  من  يطلب  اأن  العمل  ل�شاحب  يجوز  ل 

ال�شابعة م�شاًء.

لياًل  ع�شرة  احلادية  ال�شاعة  بني  العمل   ،9 املادة  فنلندا،  يف  املنازل  عمال  توظيف  قانون  ويحد 

وال�شاعة 6 �شباحًا، اإل مبوافقة العامل ويف حالت الطوارئ: 

يجوز لأ�شحاب العمل طلب اإجناز العمل بني ال�شاعة ال�شاد�شة �شباحًا وال�شاعة احلادية ع�شرة لياًل 

 ...

احلالت  يف  فقط  بالعمل  العمال  مطالبة  يجوز  الليل(،  اأثناء  )اأي  اليوم  من  الأخرى  الأوقات  ويف 

التالية:

لأداء عمل طارئ ...؛  )1(

مبوافقة العامل، ويف حالة البقاء حتت الطلب اأو لأداء عمل ذات ال�شلة ...؛ اأو  )2(

مبوافقة العامل، وب�شكل موؤقت اإذا طلب منه ذلك ل�شبب قاهر.  )3(

من  معينة  باأنواع  العمل،  اأ�شحاب  فرادى  ملوظفي  الوطني  اجلماعي  التفاق  يعرتف  فرن�شا،  ويف 

العمل الليلي التي يقوم بها العاملون املنزليون مبا يتفق مع العمل اليومي بوقت كامل. وبالتايل، ت�شري 

املادتان 3)ب()7( و6)1(، اإىل الظروف التي يكلف فيها العامل غري احلا�شل على غرفة خا�شة 

يف مكان العمل، بالبقاء مع �شخ�ص مري�ص يف الليل يف ظروف قد حتتاج اإىل تدخله يف اأي حلظة. 

وحتدد الأحكام اأن مثل هذا العمل ل يتفق مع الوظيفة بوقت كامل خالل �شاعات النهار.

�أمثلة

تعوي�ش العمل الليلي

لياًل،  العمل  ب�شاأن  مكتوبًا  اتفاقًا   ،13 املادة   ،7 القطاعي  التحديد  يقت�شي  اأفريقيا،  جنوب  يف 

ويت�شمن حكمًا مبنح عالوات متفق عليها بني �شاحب العمل والعامل، وكذلك النقل من حمل اإقامة 

العامل واإليه يف حالة عدم اإقامته لدى �شاحب العمل. واإذا طلب �شاحب العمل من العامل املنزيل 

اأداء عمل ملدة

7-4-2  التعوي�س

غالبًا ما تن�ص معايري العمل الليلي املطبقة على العمال املنزليني على مقابل خا�ص للتكليف 

اأو  اأو الإجازة  بالعمل الليلي، مبا يف ذلك على �شبيل املثال ل احل�شر التعوي�شات النقدية، 

كالهما.
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تتجاوز �شاعة من الزمن بعد ال�شاعة العا�شرة لياًل وقبل ال�شاعة ال�شاد�شة �شباحًا يف اليوم التايل 

خم�ص مرات على الأقل يف ال�شهر اأو 50 مرة يف ال�شنة،

يجب على �شاحب العمل اأن ميتثل لالأحكام املف�شلة عن العمل الليلي والواردة يف املواد 17)3( و)4( 

من قانون ال�شروط الأ�شا�شية للعمل.

العمل يف وقت الحتياط   5-7

يجوز مطالبة العمال املنزليني، ول �شيما الذين يتولون رعاية الأطفال ال�شغار اأو املر�شى اأو 

املعوقني، بالبقاء على ا�شتعداد للعمل يف اأوقات اأخرى غري �شاعات العمل العادية. وي�شار اإىل 

هذه الفرتات، التي يكون فيها العامل حتت ت�شرف �شاحب العمل، على اأنها فرتات البقاء يف 

الحتياط اأو حتت الطلب. وو�شع اإطار ت�شريعي للتعوي�ص واحلد من هذه ال�شاعات، هو جزء 

مهم يف �شد فجوات احلماية املتعلقة ب�شاعات عمل العمال املنزليني. ومن ثم فاإن الأحكام 

اإىل  باحلاجة  تعرتف  املنزليني،  للعاملني  الحتياط  يف  البقاء  بفرتات  اخلا�شة  الت�شريعية 

املرونة اخلا�شة يف جوانب معينة من العمل املنزيل، ويف الوقت نف�شه حتمي العمال املنزليني 

من التجاوزات الناجتة عن هذه املرونة والتي توؤدي اأحيانًا اإىل �شاعات عمل »ل نهاية لها«.

وت�شمل جوانب تنظيم فرتات البقاء يف الحتياط ما يلي: )1( حتديد بع�ص اأنواع العمل اأو 

اخلدمات امل�شموح فيها بفرتات البقاء يف الحتياط؛ )2( حتديد م�شتوى الأجر؛ )3( احلد 

من عدد فرتات البقاء يف الحتياط؛ )4( ا�شرتاط اتفاق مكتوب بني �شاحب العمل والعامل 

ت�شريعية  اأحكامًا  الدول  ت�شع  احلالت،  بع�ص  ويف  الطلب.  البقاء حتت  بفرتات  يتعلق  فيما 

تنظم �شاعات البقاء يف الحتياط على وجه التحديد عندما يتعلق الأمر ب�شاعات عمل اأثناء 

التفاقية رقم 189، املادة 10)3(

تعترب الفرتات التي ل يكون خاللها العمال املنزليون اأحرارًا يف الت�شرف بوقتهم كما يحلو لهم ويبقون 

رهن اإ�شارة الأ�شرة بغية تلبية طلباتها املحتملة، ك�شاعات عمل اإىل املدى الذي حتدده القوانني اأو اللوائح 

الوطنية اأو التفاقات اجلماعية اأو اأي و�شيلة اأخرى تتم�شى مع املمار�شة الوطنية.

التو�شية رقم 201، الفقرة 9)1(

فيما يتعلق بالفرتات التي ل يكون فيها العمال املنزليون اأحرارًا يف الت�شرف بوقتهم كما يحلو لهم ويبقون 

اأو حتت الطلب(، ينبغي للدول  اإ�شارة الأ�شرة لتلبية احتياجاتها املحتملة )فرتات وقت الحتياط  رهن 

الأع�شاء، يف املدى الذي حتدده القوانني واللوائح الوطنية اأو التفاقات اجلماعية، اأن تنظم ما يلي: 

)اأ(    العدد الأق�شى ل�شاعات العمل يف الأ�شبوع اأو ال�شهر اأو ال�شنة، التي قد ُيطلب من العامل املنزيل اأن 

يبقى خاللها يف الحتياط والطرق التي قد حتت�شب بها هذه ال�شاعات؛ 

)ب(    فرتة الراحة التعوي�شية التي يحق للعامل املنزيل بها، اإذا تعر�شت فرتة الراحة العادية لالنقطاع 

ب�شبب البقاء يف الحتياط؛

معدل الأجر الذي ينبغي دفعه عن �شاعات البقاء يف الحتياط. )ج( 
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الليل. ويف حالت اأخرى، قد حتد الت�شريعات من �شاعات البقاء يف الحتياط على �شاعات 

العمل يف الليل.

�أمثلة

تنظيم �صاعات البقاء يف الحتياط

اجلمهورية الت�شيكية، يقت�شي قانون العمل رقم )2006/262(، املادة 95، اتفاق الطرفني  يف 

حول اأداء فرتة البقاء يف الحتياط. وتن�ص على اأن العمل الذي يوؤدى خالل فرتة البقاء يف الحتياط 

ينبغي دفعه:

)1(   يجوز ل�شاحب العمل ان يطلب من العامل املنزيل البقاء يف الحتياط فقط اإذا كان قد مت 

التفاق على ذلك معه. ويحق للعامل احل�شول على اأجر )ما ل يقل عن 10 يف املائة من دخله املتو�شط، 

ما مل يكن متفقًا على خالف ذلك يف التفاق اجلماعي ذي ال�شلة( ب�شاأن بقائه يف الحتياط.

)2(   حيثما يوؤدي العامل عمله خالل فرتة البقاء يف الحتياط، يحق له احل�شول على اأجر اأو مكافاأة 

يعترب مبثابة عمل  العادية،  الأ�شبوعية  العمل  �شاعات  يتجاوز  الذي  الحتياط،  والأداء يف فرتة   ...

اإ�شايف ....

ويف فنلندا، ين�ص قانون توظيف العمالة املنزلية، املادة 6، على ما يلي:

الت�شرف  حتت  ليكونوا  املنزل  يف  البقاء  اإىل  العقد  مبوجب  العمال  فيها  ي�شطر  التي  احلالت  يف 

الأ�شرة املر�شى  اأفراد   اأحد  اأو رعاية  للعمل، مبا يف ذلك الهتمام بالأطفال  ا�شتدعائهم  يف حالة 

اأو فرد اآخر يف الأ�شرة، يتم احت�شاب �شاعات العمل يف حالة الحتياط مبا ل يقل عن ن�شف قيمة 

�شاعات العمل العادية ويدفع اأجرها )مبا ل يقل عن ن�شف الأجر الأ�شا�شي للعامل لعدد مماثل من 

ال�شاعات(.

ويف فرن�شا، هناك تنظيم مف�شل جدًا ب�شاأن »�شاعات التواجد امل�شوؤول« للعاملني املنزليني املنوط 

فرادى  لدى  للعاملني  اجلماعي  الوطني  التفاق  املعوقني، يف  اأو  ال�شن  كبار  اأو  الأطفال  رعاية  بهم 

اأ�شحاب العمل. وتعرف “�شاعات التواجد امل�شوؤول “على النحو يلي:

�شاعات التواجد امل�شوؤول هي ال�شاعات التي ي�شتطيع فيها العامل اأو العاملة الت�شرف يف وقته بينما 

هو على ا�شتعداد للتدخل عند اللزوم. 

عادية  ال�شاعة  ثلثي  اأ�شا�ص  على  امل�شوؤول  التواجد  من  الواحدة  ال�شاعة  حتت�شب  الأجر،  حيث  ومن 

منزل  يف  بالبيات  املنزيل  العامل  من  فيها  يطلب  التي  احلالة   )6( املادة  وتتناول  3)اأ((.  )املادة 

�شاحب العمل ليكون حتت ت�شرفه اأثناء الليل عند احلاجة )»تواجد ليلي«(:

التواجد الليلي، املتوافق مع العمل يف النهار، ي�شري اإىل التزام العامل بالنوم يف مكان العمل يف غرفة 

منف�شلة، دون العمل بال�شرورة، ولكنه يكون على ا�شتعداد للتدخل اإذا لزم الأمر كجزء من مهامه. 

ول يجوز للتواجد الليلي اأن يتجاوز 12 �شاعة. كما ل يجوز اأن يطالب العامل بق�شاء اأكرث من خم�ص 

لياٍل متتالية، اإل يف احلالت ال�شتثنائية.

ويتوقف ذلك على عدد وطبيعة  الأجر،  العادي من  املعدل  �شد�ص  الليلي عن  التواجد  اأجر  يقل  ول 

التدخالت املطلوبة. واإذا كانت هناك حاجة اإىل عدة تدخالت كل ليلة، تعترب �شاعات العمل الليلية 

مبثابة �شاعات تواجد م�شوؤول يتم التفاق عليها كتابة.
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 )»Tiempos de presencia«( و�شع الحتياط )ويف ا�شبانيا، ينظم املر�شوم امللكي رقم )2011/1620

يف املادة 9)1( و9)2( على النحو التايل:

)1(  ل يتجاوز عدد �شاعات العمل الأ�شبوعية 40 �شاعة من العمل الفعلي، غري مت�شمنة ل�شاعات 

الحتياط، والفرتات التي يظل فيها العامل حتت ت�شرف �شاحب العمل حتدد عن طريق التفاق بني 

الطرفني. ويتم التفاق على جدول العمل بني العامل و�شاحب العمل.

ول ي�شطر العامل للبقاء يف املنزل عند النتهاء من �شاعات العمل النهارية اأو اأي �شاعات احتياط 

متفق عليها.

)2(  �شريطة المتثال للحد الأق�شى ل�شاعات العمل وفرتات الراحة الدنيا، يتم التفاق بني الطرفني 

اأو مقابل ملثل هذه الفرتات. وعلى اأي حال، وبا�شتثناء ما  اأي اأجر  اأو  فيما يتعلق بفرتات الحتياط 

مت التفاق عليه بخ�شو�ص منح مقابل للعامل بدل عن فرتات الراحة، ل تتجاوز فرتات الحتياط 

20 �شاعة يف الأ�شبوع ويف اأي �شهر كان، ويتم دفع اأجرها وفقًا ملعدل ل يقل عن اأجر �شاعات العمل 

العادية. 

اأثناء  املوؤدى  العمل  باأنه  الحتياط   ،14 املادة   ،7 القطاعي  التحديد  يعرف  اأفريقيا،  جنوب  ويف 

الليل. ول يجوز مطالبة العامل باأدائه اإل يف احلالت امللحة:  

)1(  ... )الحتياط( يعني اأي فرتة بني ال�شاعة الثامنة م�شاًء وال�شاعة ال�شاد�شة �شباحًا يف اليوم 

التايل، عندما يطلب اإىل العامل املنزيل اأن يتواجد يف مكان العمل، وي�شمح له بالراحة اأو النوم ولكن 

عليه اأن يكون على ا�شتعداد للعمل اإذا لزم الأمر.

)2(  يجوز ل�شاحب العمل مطالبة العامل اأو ال�شماح له باأن يكون يف حالة احتياط اإذا مت التفاق على 

ذلك كتابة واذا مت تعوي�ص العامل عن طريق منحه ما ل يقل عن 20٫00 ر. لكل فرتة عمل.

)3(  ل يجوز ل�شاحب العمل اأن يطالب اأو ي�شمح للعامل باأن يكون يف حالة الحتياط اأكرث من خم�ص 

مرات يف ال�شهر اأو 50 مرة يف ال�شنة.

)4(  يجوز ل�شاحب العمل فقط اأن يطالب العامل املنزيل اأو ي�شمح له باأداء العمل املنوط به دون 

تاأخري )وهو يف الحتياط( ....

اأنها �شاعات عمل  ل�شاعات الحتياط على  ال�شريح  اأفريقيا، من خالل تعريفها  وت�شريعات جنوب 

وحيثما  العادية.  العمل  ب�شاعات  املتعلقة  التعوي�ص  وا�شرتاطات  احلدود  تقوي�ص  دون  حتول  ليلية، 

يتجاوز العمل املطلوب اأداوؤه خالل فرتة الحتياط ثالث �شاعات، يحق للعامل باأجر اإ�شايف اأو وقت 

تعوي�شي )املادة 14)4((، بالإ�شافة اإىل عالوة البقاء يف الحتياط.
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الإجازة  6-7

الإجازة ال�شنوية وحق التمتع باأيام العطالت الر�شمية ت�شكل عنا�شر هامة اأخرى يف تنظيم 

وقت العمل، ينبغي تطبيقها على العاملني املنزليني. ول متنح هذه الإجازة للعاملني املنزليني 

وقتًا �شروريًا للراحة والفراغ فح�شب بل متنحهم اأي�شًا فر�شة ملواجهة امل�شوؤوليات الأ�شرية 

وحتقيق التوازن بني العمل واحلياة ب�شكل عام. وقد تكون لفرتات الإجازة هذه اأهمية خا�شة 

اأ�شرهم. وتقدم الأجزاء الفرعية  بالن�شبة للمهاجرين من اخلارج والداخل، الذين يرتكون 

اأدناه بع�ص الأمثلة عن كيفية معاجلة بع�ص الدول لالإجازات املر�شية واإجازات الأمومة. 

7-6-1  الإجازة ال�شنوية مدفوعة الأجر

الدنيا  املدة  حتدد  اأن  الأجر  مدفوعة  ال�شنوية  بالإجازة  املتعلقة  الت�شريعية  لالأحكام  ينبغي 

من  اأقل  تكون  األ  ينبغي  والتي  املنزليون،  العمال  ي�شتحقها  التي  الأجر،  مدفوعة  لالإجازة 
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ا�شتحقاقات الإجازة ال�شنوية التي يتمتع بها غريهم من العمال. 

وبالإ�شافة اإىل حتديد مدة الأجازة ال�شنوية مدفوعة الأجر، ميكن للت�شريعات اأن تنظم تاريخ 

بدء ا�شتحقاق الإجازة، ومتى ميكن القيام بها والفرتة املتوا�شلة لها و/اأو طرائق اأخرى تتعلق 

مبنح الإجازة. وميكن لأحكام الإجازة ال�شنوية اأن حتدد اأي�شًا اأنه يجب القيام بالإجازة واأنه 

باأن  التو�شيح  ميكنها  كما  ال�شنوية.  الإجازة  اأثناء  بالعمل  املطالبة  العمل  ل�شاحب  يحق  ل 

الوقت الذي ق�شاه العامل مع اأ�شرة �شاحب العمل بطلب من �شاحب العمل، ل يحت�شب على 

اأنه اإجازة �شنوية.

التو�شية رقم 201، الفقرة 13

ل ينبغي اعتبار الوقت الذي يق�شيه العمال املنزليون يف مرافقة اأفراد الأ�شرة يف اإجازة جزءًا من 

اإجازتهم ال�شنوية مدفوعة الأجر.

68(     انظر املادة 10)1( من التفاقية رقم 189.
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�أمثلة

تنظيم الإجازة ال�صنوية

يف بيالرو�س، تن�ص املادة 312)3( من قانون العمل لعام 1999، على اأن للعمال املنزليني احلق يف 

احل�شول على اإجازة �شنوية مدفوعة الأجر تبلغ ما ل يقل عن 21 يومًا تقومييًا يف ظل الظروف العامة 

املن�شو�ص عليها مبوجب قانون العمل )املادة 155(.

العمل، املادة 16، على منح  اأ�شحاب  فرن�شا، ين�ص التفاق اجلماعي الوطني ملوظفي فرادى  ويف 

اأربعة اأ�شابيع من الإجازة ال�شنوية املدفوعة واملرتاكمة يف فرتات �شهرية، ويفر�ص بع�شها بالن�شبة 

اإىل التوقيت وا�شتمرارية الإجازة:

)اأ(  الكت�شاب

مينح احلق يف الإجازة ال�شنوية املدفوعة للموظفني )بوقت كامل اأو جزئي( من الذين كانوا خالل 

ال�شنة املرجعية )من اأول حزيران/يونيه من العام ال�شابق اإىل 31 اأيار/ مايو من العام احلايل(، 

م�شتخدمني من قبل �شاحب العمل نف�شه لفرتة تعادل ما ل يقل عن �شهر من التواجد يف العمل.

)ب(  مدة الإجازة 

مدة الإجازة ال�شنوية مدفوعة الأجر يومان ون�شف لكل �شهر انق�شى يف العمل )اأو لكل فرتة اأربعة 

اأ�شابيع اأو فرتة تعادل 24 يومًا(، وبغ�ص النظر عن جدول العمل الزمني املعتاد. ... 

وما مل يتفق على خالف ذلك بني الطرفني، يتم حتديد تاريخ بدء الإجازة من قبل �شاحب العمل، 

ومبوجب مهلة اإخطار )على الأقل �شهرين( يتم حتديدها يف العقد، لتمكني العامل من تنظيم عطلته.

)ج(  القيام بالإجازة 

يجب القيام بالإجازة ال�شنوية. 

وينبغي منح فرتة اإجازة تبلغ اأ�شبوعني متتاليني )اأو 12 يوم عمل على التوايل( خالل الفرتة من 1 

اأيار/مايو اإىل 31 ت�شرين الأول/اأكتوبر، ما مل يتفق على خالف ذلك بني الطرفني.

وعندما تبلغ احلقوق املكت�شبة 12 يوم عمل على الأقل، يجب القيام بالإجازة ب�شكل كامل وم�شتمر.
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يف جنوب اأفريقيا، ين�ص التحديد القطاعي 7، املادة 19، على منح اإجازة مدفوعة الأجر �شنويًا 

اأو يف غريها من الفرتات املحددة وفقًا لالتفاق بني الأطراف، مع املطالبة باأن يتم منح الإجازة يف 

حزمة واحدة متوا�شلة اإذا طلب العامل ذلك:

)1(   يجب على �شاحب العمل منح العامل املنزيل:

الإجازة  )“دورة  عمل  �شهر   12 لكل  كامل  باأجر  �شنوية  اإجازة  اأ�شابيع  ثالثة  عن  يقل  ل  )اأ(    ما 

ال�شنوية”(؛

)ب(    مبوجب اتفاق، على الأقل يوم واحد من اإجازة �شنوية باأجر كامل عن كل 17 يوم عمل يوؤديه 

العامل املنزيل اأو ي�شتحق مقاباًل عنه؛ اأو

)ج(     مبوجب اتفاق، �شاعة واحدة من الإجازة ال�شنوية باأجر كامل عن كل 17 يوم عمل يوؤديه العامل 

املنزيل اأو ي�شتحق مقاباًل عنه.

...

يجب على �شاحب العمل اأن مينح:  )4(

الإجازة  )“دورة  عمل  �شهر   12 لكل  كامل  باأجر  �شنوية  اإجازة  اأ�شابيع  ثالثة  عن  يقل  ل  )اأ(    ما 

التي  ال�شنة  اأو  ال�شنوية  الإجازة  دورة  نهاية  بعد  اأ�شهر  �شتة  يتجاوز  ل  موعد  يف  ال�شنوية”( 

اكت�شبت فيها الإجازة؛

)ب(   الإجازة امل�شتحقة عن �شنة واحدة خالل فرتة متوا�شلة، اإذا طلب العامل ذلك.

...

)7(    يجوز ل�شاحب العمل األ يطالب اأو ي�شمح لعامل منزيل بالعمل لديه خالل اأي فرتة من الإجازة 

ال�شنوية.

)8(    يجوز ل�شاحب العمل األ يدفع للعامل املنزيل بدًل مقابل منح اإجازة مدفوعة الأجر مبوجب 

احلكم با�شتثناء حالة اإنهاء العمل مبوجب املادة 25.

اأوقات العمل والإجازة  تركمان�شتان، ووفقا للمادة 292 من قانون العمل لعام 2009، تعرف  ويف 

ال�شنوية مدفوعة الأجر بناء على اتفاق بني العامل و�شاحب العمل. ول يجوز ملدة الإجازة ال�شنوية 

مدفوعة الأجر اأن تقل عما ن�ص عليه قانون العمل.

والأحكام املو�شحة لطرائق دفع التعوي�ص خالل فرتات الإجازة ال�شنوية هي منا�شبة اأي�شًا. 

فعلى �شبيل املثال، قد تن�ص الأحكام على �شرورة دفع تعوي�ص للعامل املنزيل قبل بدء الإجازة 

اأو ح�شوله على عالوة اأو مكافاأة. بالإ�شافة اإىل ذلك، قد يكون دفع املقابل النقدي مطلوبًا 

اأي�شًا بالن�شبة اإىل العاملني املنزليني احلا�شلني على بع�ص اأ�شكال املدفوعات العينية التي ل 

يتمتعون بها اأثناء فرتة اإجازتهم.
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�أمثلة

طرائق الدفع خالل فرتات الإجازة ال�صنوية

للعامل  يدفع  اأن   ،1992 املنزليني(،  )للعمال  العمل  وعالقات  العمالة  لوائح  تطالب  زمبابوي  يف 

املنزيل اأجر الإجازة قبل مغادرته، وتن�ص على ما يلي: 

)اأ(   يدفع للعامل املنزيل القائم باإجازة اأجره لفرتة هذه الإجازة قبل مغادرته لق�شاء هذه الإجازة. 

ويف فرن�شا، تن�ص املادة 16 )*( من التفاق اجلماعي الوطني الذي يغطي العمال املنزليني على 

ما يلي:

اأثناء  للعامل  ت�شتحق  التي ل  العينية،  وبالن�شبة لالإعانات   ... بها  القيام  الإجازة عند  تدفع فرتات 

اإجازته، فال ت�شتقطع من مرتبه. 

اأنه خالل  على  املادة 9)2( كذلك  املنزليني،  العمال  املنزلية  امل�شاعدة  قانون  ين�ص  النم�شا،  ويف 

الإجازة ال�شنوية، يحق للعاملني احل�شول على مبالغ نقدية عن الإعانات العينية التي ل يتمتعون بها 

خالل الإجازة. وتن�ص املادة نف�شها على اأنه، بالإ�شافة اإىل املكافاأة النقدية العادية، يح�شل العامل 

على منحة عطلة مببلغ يح�شب وفقًا ملدة اخلدمة:

... تكون مكافاأة العطلة �شعف املكافاأة ال�شهرية النقدية اإذا كان ا�شتحقاق خدمة العامل يف فرتة 

الإجازة اأقل من مرتني ون�شف من الأجر ال�شهري اإذا جتاوزت املدة 20 عامًا.

7-6-2  العطالت الر�شمية 

على  اأي�شًا  منطبقة  عمومًا  العمال  بها  يتمتع  التي  الر�شمية  العطالت  اأيام  تكون  اأن  �شمان 

فر�ص  تكافوؤ  ل�شمان  املبذولة  الأخرى  اجلهود  مع  متما�شيًا  فقط  لي�ص  املنزليني،  العاملني 

ح�شول العمال املنزليني على ظروف ا�شلعمل الالئقة، ولكنه ي�شكل اأي�شًا العرتاف باأن هوؤلء 

العمال هم اأفراد يف املجتمعات التي يعي�شون فيها. ويف بع�ص البلدان، تن�ص الت�شريعات التي 

اأيام العطالت الر�شمية مع العرتاف �شراحة  تغطي العاملني املنزليني حق احل�شول على 

باأنه ميكن للعامل املنزيل اأن يقبل العمل خالل مثل هذه العطالت. ويف هذه احلالت، ين�ص 

الت�شريع يف كثري من الأحيان على �شرورة ح�شول العامل املنزيل على مقابل نقدي حمدد 

يتجاوز اجره العادي او احل�شول على اإجازة تعوي�شية.
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�أمثلة

حق احل�صول على العطالت الر�صمية

يف زمبابوي تن�ص لوائح العمالة وعالقات العمل )للعمال املنزليني(، 1992، يف املادة 14 على ما 

يلي:

اإجازة  يوم  اليومي لكل  اأجره  الر�شمية ويدفع  العطالت  اأيام  اإجازة يف  للعامل املنزيل  )1(   متنح 

ر�شمية: 

�شريطة اأنه حيثما يوافق العامل املنزيل على العمل اأثناء العطلة الر�شمية، تدفع له، بالإ�شافة اإىل 

العمل  )�شاعات   )8( املادة  لأحكام  وفقًا  مكافاأة   ،)1( الفرعية  الفقرة  يف  عليه  املن�شو�ص  الأجر 

الإ�شافية( مقابل العمل املنجز. 

)2(    ل يجوز لأي عطلة ر�شمية اأدى فيها العامل املنزيل عماًل، اأن تعو�ص اأو ت�شتبدل بيوم عمل عادي 

دون احل�شول على موافقة العامل املنزيل:

�شريطة اأنه حيثما يوافق العامل املنزيل، يكون له حق احل�شول على ما ل يقل عن يومي اإجازة مقابل 

كل يوم اإجازة ر�شمية اأو ن�شف يوم اإجازة ر�شمية يتم العمل فيه اأو يوم اإجازة لأي جزء اأقل من يوم 

الإجازة الر�شمية التي مت اأداء العمل فيه. 

ويف جنوب اأفريقيا، ي�شع التحديد القطاعي 7، البند 18، نظامًا تعوي�شيًا للعامل املنزيل الذي 

يقبل العمل خالل جزء من الإجازة الر�شمية اأو كلها:

وفقًا  اإل  الر�شمية،  العطلة  اأثناء  بالعمل  املنزيل  العامل  يطالب  اأن  العمل  ل�شاحب  يجوز  )1(   ل 

لالتفاق.

)2(   اإذا وقع  يوم العطلة الر�شمية يف يوم كان العامل �شوف يوؤدي فيه العمل، يتعني على �شاحب 

العمل اأن يدفع اأجر العامل املنزيل ... الذي يعمل اأثناء العطلة الر�شمية ما ل يقل عن �شعف 

الأجر اليومي.

)3(   اإذا قام العامل املنزيل ... بالعمل يف يوم العطلة الر�شمية، الذي ل يعمل فيه العامل املنزيل 

عادة، يتعني على �شاحب العمل اأن يدفع للعامل املنزيل مبلغًا ي�شاوي:  

)اأ(  اأجر العامل املنزيل اليومي، بالإ�شافة اإىل

)ب(  اأجر �شاعة عمل العامل املنزيل عن كل �شاعة عمل اأجنزها اأثناء العطلة الر�شمية.

)4(   على �شاحب العمل اأن يدفع للعامل املنزيل اأجر العطلة الر�شمية وفقًا لالأجر العادي اليومي 

للعامل املنزيل.
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�أمثلة

حق احل�صول على اإجازة مر�صية

يف النم�شا، ين�ص قانون امل�شاعدة املنزلية والعاملني املنزليني، املادة 10، على ما يلي:

)1(   اإذا منع العامل بعد بدئه العمل، من تاأدية عمله ب�شبب املر�ص )حادث( دون اأن يكون ذلك 

اأو ب�شبب الإهمال اجل�شيم، يكون من حق العامل املنزيل املطالبة باجره ملدة ل تتجاوز �شتة  عمدًا 

اأ�شابيع. ويجوز متديد هذه الفرتة لت�شل اإىل ثمانية اأ�شابيع اإذا جتاوزت عالقة العمل الفعلية خم�ص 

�شنوات، واإىل 10 اأ�شابيع اإذا جتاوزت هذه العالقة 15 �شنة، واإىل اثني ع�شر اأ�شبوعًا اإذا مل تنقطع 

هذه العالقة ملدة 25 عامًا. ويف كل احلالت، من حق العامل املطالبة بن�شف الأجر ملدة اأربعة اأ�شابيع 

اإ�شافية.

...

لالأحكام  وفقًا  اأو مر�ص مهني  العمل  اأثناء  وقع  ب�شبب حادث  اأداء عمله  العامل من  لو منع     )4(

الواردة يف النظام القانوين للتاأمني من احلوادث، يكون له احلق يف ا�شتمرار ح�شوله على اأجر ملدة 

ثمانية اأ�شابيع )احلق( اعتبارًا من بداية عالقة العمل. وت�شل املطالبة بالتعوي�ص اإىل ع�شرة اأ�شابيع 

اإذا ا�شتمرت عالقة العمل دون انقطاع ملدة 15 عامًا. ...

واجلدير بالذكر اأن هذا القانون يحدد اأي�شًا اأنه يف الظروف امل�شار اإليها يف املادة 10، ل يجوز ف�شل 

العامل املنزيل )انظر املادة 11(.

7-6-3   الإجازة املر�شية

يجوز لالأحكام الت�شريعية اخلا�شة بالإجازات املر�شية اأن حتدد مقدار الإجازة املمنوحة واأن 

ف متطلبات التاأهيل للح�شول عليها. ول ينبغي اأن ي�شكل الغياب املوؤقت عن العمل ب�شبب  تعرنّ

 وينبغي لل�شمان الجتماعي، مبا يف ذلك 
69

املر�ص اأو الإ�شابة �شببًا وجيهًا لإنهاء التوظيف.

اإعانات املر�ص ل�شمان احل�شول على دخل خالل الإجازة املر�شية، اأن ميتد تدريجيًا لي�شمل 

 ويجوز، عند القت�شاء، حتميل 
70

العاملني املنزليني، اإذا مل يكن هذا هو احلال حتى الآن. 

�شاحب العمل التزام �شرف مكافاأة اأو تقدمي اأ�شكال اأخرى من الدعم للعامل اأثناء املر�ص. 

69(     يتوخى هذا يف املادة 6)1( من التفاقية رقم 158. وفقًا لهذه التفاقية، يكون تعريف ما ي�شكل تغيبًا موؤقتًا عن العمل، ومدى ا�شتلزام 

والتفاقات  الوطنية  اللوائح  اأو  القوانني  يف  حمددًا   ،)1(6 املادة  يف  عليه  املن�شو�ص  املبداأ  تطبيق  على  املمكنة  والقيود  طبية  �شهادة 

اجلماعية وقرارات التحكيم اأو املحاكم، اأو باأي طريقة اأخرى تتفق مع املمار�شة الوطنية. انظر املادة 6)2( من التفاقية رقم 158، 

بالقرتان مع املادة 1 من التفاقية نف�شها.

70(    انظر املادة 14 من التفاقية رقم 189.
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ويف فيتنام، يفر�ص قانون العمل، املادة 139)2(، على �شاحب العمل �شرطًا عامًا لتقدمي الرعاية 

للعامل املنزيل املري�ص اأو امل�شاب: 

توفري  ويكون م�شوؤوًل عن  املنزيل  العامل  ورفاهية  العمل احرتام �شرف وكرامة  يجب على �شاحب 

الرعاية عندما ي�شاب العامل مبر�ص اأو بحادث.

ل�شنة 2011،  املنزليون(  )العمال  العمل  لالأجور وظروف  الأدنى  ين�ص مر�شوم احلد  زامبيا،  ويف 

املادة 8، على ما يلي:

مينح �شاحب العمل اإىل العامل املنزيل اإجازة تغينّب باأجر كامل ... ل تقل من يومني يف ال�شهر، ووفقًا 

لل�شروط التالية:

)اأ(   با�شتثناء حالة اإنهاء خدمة العامل املنزيل، يكون للعامل املنزيل حق القيام باإجازة فقط بعد 

انق�شاء مدة �شتة اأ�شهر متوا�شلة لدى �شاحب العمل؛

)ب(   ول حتت�شب العطالت املدفوعة واأجر اأيام الأحد عند ح�شاب مدة الإجازة؛

على  املوافقة  عند  الأ�شرة  معقول م�شالح  ب�شكل  اعتباره  ياأخذ يف  اأن  العمل  ل�شاحب  يحق  )ج(   

تواريخ منح هذه الإجازة.

71(     يتوخى هذا يف املادة 6)1( من التفاقية رقم 158. وفقًا لهذه التفاقية، يكون تعريف ما ي�شكل تغيبًا موؤقتًا عن العمل، ومدى ا�شتلزام 

تن�ص التفاقية رقم 183 على اأن تدابري حماية الأمومة الواردة فيها ينبغي اأن ت�شمل جميع امل�شتخدمات، مبا يف ذلك »الأ�شكال غري 

النمطية من العمل لدى الغري«.

72(    انظر التفاقية رقم 183، املادتان 8 و9، وكذلك التفاقية رقم 158، املادة 5)د( و)*(.

73(    انظر املادة 13 من التفاقية رقم 189.

7-6-4  اإجازة الأمومة

العمال  من  كبرية  غالبية  اأن  حيث  املنزيل  العمل  قطاع  يف  خا�شة  اأهمية  الأمومة  لإجازة 

املنزليني من الن�شاء. ومن ثم، ينبغي للت�شريع اأن ميد نطاق نف�ص احلماية فيما يتعلق بالأمومة 

 
71

لي�شمل العامالت املنزليات كما هو احلال يف القطاعات الأخرى. 

ويف حني يركز هذا الق�شم على اإجازة الأمومة، جتدر مراعاة اأنه ينبغي حلماية الأمومة فيما 

يخ�ص العامالت املنزليات اأن ت�شمل اأي�شًا ق�شايا اأخرى، مبا يف ذلك احلماية من التمييز 

الإعانات  ونظام   ،
72

التمييز(  على  املبني  الف�شل  )وخا�شة  الأمومة  اأو  احلمل  اأ�شا�ص  على 

النقدية للن�شاء يف اإجازة اأمومة. وتدعو التفاقية رقم 189 اإىل اتخاذ تدابري ت�شمن الظروف 

املالئمة للعامالت املنزليات، ل تقل موؤاتاة عن تلك املطبقة على العامالت ب�شكل عام، وفيما 
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يتعلق باحلماية وال�شمان الجتماعي، مبا يف ذلك فيما يتعلق بالأمومة. 



71 |7. وقت العمل

دليل لو�ضع قوانني العمل

74(    ميكن الطالع على اأمثلة م�شتمدة من قانون العمل املقارن يف EPLex، قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية ب�شاأن ت�شريعات حماية 

العمالة. وحول هذا املو�شوع، انظر اأي�شًا املادة 8 من التفاقية رقم 183.

وتن�ص التفاقية رقم 158، يف املادة e(5(، على اأن التغيب عن العمل خالل اإجازة الأمومة ل 

يجوز اأن ي�شكل �شببًا وجيهًا لإنهاء التوظيف. وقد اعتمدت هذه القاعدة يف قوانني العمل يف 

74
العديد من البلدان يف كافة اأنحاء العامل. 

   
�أمثلة

احلق يف اإجازة الأمومة

يف فرن�شا، ين�ص التفاق اجلماعي الوطني للعاملني لدى فرادى اأ�شحاب العمل، املادة )23( فيما 

يتعلق بالأمومة وتبني طفل والإجازة الوالدية، اأن »ي�شتخدم العامل من الإعانات الفردية املن�شو�ص 

عليها يف قانون العمل«.

املادة 21)1(  املنزليون(، 1992، يف  العمل )العمال  العمالة وعالقات  لوائح  زمبابوي تن�ص  ويف 

على ما يلي:

املادة 19، يف قانون عالقات  الواردة يف  ال�شروط  ال�شك، يحق لكل عاملة منزلية، مبوجب  لتجنب 

العمل، عام 1985، احل�شول على اإجازة اأمومة.

ويف جنوب اأفريقيا، ي�شع التحديد القطاعي 7، املادة 22، املتطلبات املحددة ب�شاأن اإجازة الأمومة 

املمنوحة للعامالت املنزليات، بالن�شبة اإىل مقدار وتوقيت مثل هذه الإجازة على ال�شواء:

)1(  للعاملة املنزلية احلق يف اإجازة اأمومة ل تقل عن اأربعة اأ�شهر متتالية.

)2(  يجوز للعاملة املنزلية اأن تبداأ اإجازة الأمومة:

)اأ(  يف اأي وقت اعتبارًا من اأربعة اأ�شابيع قبل تاريخ الو�شع املتوقع، ما مل يتم التفاق على خالف 

ذلك؛ اأو

اأو  املنزلية  العاملة  اأن هذا �شروري ل�شحة  داية  اأو  اإثبات طبيب  اعتبارًا منه  يتم  )ب(  يف موعد 

للجنني.

)3(  يجوز للعاملة املنزلية التغيب عن العمل ملدة �شتة اأ�شابيع بعد ولدة طفلها، اإل اإذا اقر الطبيب 

اأو املمر�شة باأنها قادرة على القيام بذلك.

)4(  للعاملة املنزلية التي تتعر�ص لالإجها�ص خالل الربع الثالث من احلمل اأو التي ولد طفلها ميتًا، 

احلق يف اإجازة اأمومة ملدة �شتة اأ�شابيع بعد الإجها�ص اأو ولدة جنني ميت، بغ�ص النظر عما اإذا كانت 

العاملة املنزلية قد بداأت اإجازة الأمومة يف وقت الإجها�ص اأو ولدة جنني ميت.

احلمل  اأو  احلمل  ب�شبب  املنزلية  العاملة  ف�شل  اأن   7 القطاعي  التحديد  يعترب  اأفريقيا  جنوب  ويف 

املق�شود اأو لأي �شبب يتعلق باحلمل، ف�شاًل عن رف�ص ال�شماح لها عند عودتها من اإجازة الأمومة 

العمل، 1995. ومتتد مثل هذه  قانون عالقات  تلقائيًا، مبوجب  اأمر غري عادل  ت�شتاأنف عملها،  اأن 

الأحكام اإىل حماية العامالت املنزليات من التمييز يف جمال يحتاج اإليها ب�شورة خا�شة.



72

احلماية الفعالة للعمال املنـزليني

7-6-5  اأنواع اأخرى لالإجازة ال�شخ�شية

ميكن اإيالء العتبار اأي�شًا اإىل الن�ص على اإجازة اإ�شافية مدفوعة اأو غري مدفوعة الأجر يف 

اأو  اأفراد الأ�شرة  اأو مر�ص بع�ص  اأو الولدة  اأو الوفاة  اأحداث معينة يف احلياة ، مثل الزواج 

حل�شور �شوؤون اأ�شرية طارئة ب�شكل عام. وت�شجع التو�شية رقم 201 �شيا�شات وبرامج ملعاجلة 

احتياجات التوازن بني عمل العاملني املنزليني وحياتهم، واإدراجهم يف اجلهود العامة الرامية 

 
75

اإىل التوفيق بني العمل وامل�شوؤوليات الأ�شرية. 

75(     انظر الفقرة 25)1(، )ب( و)ج(.

   
كانون   31 بتاريخ   )PRES/PM/MTSS/807-2010( رقم  املر�شوم  ين�ص  فا�شو،  بوركينا  ويف 

اأيام �شخ�شية  املادة 14، على منح  املنازل،  الذي ي�شع �شروط عمل عمال  الأول/ دي�شمرب 2010، 

مدفوعة الأجر للعمال املنزليني ل تتجاوز ع�شرة يف املائة �شنويًا بعد م�شي اأكرث من �شتة اأ�شهر على 

اخلدمة يف ظروف معينة، وعند القت�شاء، تقدمي الوثائق املنا�شبة اإىل �شاحب العمل.

ويف جنوب اأفريقيا، ين�ص التحديد القطاعي 7، املادة 21، على منح خم�شة اأيام مدفوعة الأجر 

املنزليني  العمال  اأ�شرة  اأفراد  احد  وفاة  اأو  اأو مر�ص  الولدة  الأ�شرية” يف حال  امل�شوؤولية  “لإجازة 
الذين اأم�شوا مدة دنيا يف العمل والذين يوؤدون عدد �شاعات حمدد يف الأ�شبوع لدى �شاحب العمل.
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يعترب العمل املنزيل من الأعمال التي حت�شل على اأقل الأجور يف �شوق العمل. وتبخ�ص قيمته 

ل املقابل املنا�شب، ويرجع �شبب ذلك جزئيًا اإىل اأنه يعك�ص املهام التي تقوم بها عادة  ول يح�شنّ

الإناث من اأفراد الأ�شرة دون اأجر، مما يوؤدي اإىل اعتبار هذا العمل على اأنه غري مهني، ول 

  
76

قيمة له. 

ويبدو اأن العمال املنزليني اأقل قدرة على التفاو�ص حول �شروط وظروف عملهم، مبا يف ذلك 

الأجر، وغالبًا ما تكون التفاقات اجلماعية غائبة. كما اأن العمال املنزليني املهاجرين الذين 

ودوافعهم  مهاراتهم  و�شع  الو�شطاء، على وجه اخل�شو�ص، مينعون من  يوظفون من خالل 

كجزء من املعادلة. ولذلك يف كثري من الأوقات يحدد اأجر العامل املنزيل فعاًل وفق ما يريد 

فيما  تع�شفية  املنزليون ممار�شات  العمال  يواجه   عالوة على ذلك، 
77

دفعه.  العمل  �شاحب 
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يتعلق بالأجور، مبا يف ذلك الدفع غري الكامل اأو التاأخر يف ال�شداد. 

وميكن للت�شريعات التي تتناول احلد الأدنى من الأجور اأن تلعب دورًا هامًا يف تعزيز العمل 

الالئق يف قطاع العمل املنزيل. وحتتوي التفاقية رقم 189 والتو�شية رقم 201 على اإر�شادات 

ب�شاأن حتديد  ال�شلة  الأخرى ذات  الدولية  العمل  معايري  تكمل  الق�شايا،  حمددة حول هذه 
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 وحمايتها. 
79

احلد الأدنى لالأجور 

تغطية احلد الأدنى لالأجور  1-8

يعترب اإدراج العاملني املنزليني يف تغطية احلد الأدنى لالأجور و�شيلة من الو�شائل التي تعالج 

ب�شكل غري منا�شب تدين الأجور يف هذا القطاع. 

8.      الأجر

ILO: Remuneration in domestic work, ILO Domestic Work Policy Brief )Geneva, 2011 76(    فيما يتعلق بهذا املو�شوع، انظر اأي�شًا

77(    مكتب العمل الدويل: العمل الالئق للعمال املنزليني، التقرير الرابع )1(، موؤمتر العمل الدويل، الدورة 99، جنيف، 2010، الفقرات 25 

و49-50 و139.

78(   املرجع نف�شه، الفقرات 24-23.

79(    انظر التفاقية رقم 26، التي �شدق عليها 103 دول اأع�شاء يف منظمة العمل الدولية، والتفاقية رقم 131، التي �شدق عليها 51 دولة 

ع�شو يف منظمة العمل الدولية، والتو�شية امل�شاحبة لالتفاقية رقم 131، وتو�شية حتديد امل�شتويات الدنيا لالأجور )1970(، رقم 135.

80(     انظر التفاقية رقم 95، التي �شدق عليها 96 دولة ع�شوًا يف منظمة العمل الدولية، والتو�شية امل�شاحبة لها، تو�شية حماية الأجور، 1949 

)رقم 85(. املادة 2)2( ت�شمح ا�شتبعاد الأ�شخا�ص العاملني يف اخلدمات املنزلية من تطبيق اأحد اأحكام التفاقية رقم 95 اأو جميعها. 

لكن، حيثما مل تخطر هذه ال�شتثناءات اإىل مكتب العمل الدويل يف التقرير الأول للدولة الع�شو مبوجب املادة 22 من د�شتور منظمة العمل 

الدولية، تلتزم الدولة الع�شو امل�شدقة باإنفاذ اأحكام التفاقية فيما يتعلق بهوؤلء العاملني.
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التفاقية رقم 189، املادة 11 

تتخذ كل دولة ع�شو تدابري ت�شمن اأن يتمتع العمال املنزليون بتغطية احلد الأدنى لالأجر، حيثما كانت 

مثل هذه التغطية موجودة، واأن تكون الأجور حمددة من دون متييز قائم على اجلن�ص.

تتناول قوانني احلد الأدنى لالأجور يف خمتلف البلدان احلد الأدنى لأجور العاملني املنزليني 

تطبيق  بوا�شطة  التغطية   )1( رئي�شيني:  خيارين  حتديد  ميكن  ذلك،  ومع  خمتلفة.  بطرق 

معدل اأدنى من لالأجر يطبق على امل�شتوى الوطني ب�شكل عام؛ )2( التغطية من خالل معدل 

لتحديد  امل�شتخدمة  بالآليات  تتعلق  اختالفات  اأي�شًا  وهناك  مهنية.  اأو  قطاعية  معدلت  اأو 

اأ�شحاب  ومنظمات  العمال  منظمات  باإ�شراك  يتعلق  وفيما  لالأجور  الأدنى  احلد  م�شتويات 

العمل. وينبغي حتديد نوع التغطية واآلية و�شع وت�شوية معدلت احلد الأدنى لالأجور، واملعايري 

وامل�شتويات الفعلية للمعدلت التي تنطبق على العاملني املنزليني يف �شياق كل بلد بذاته.

تكون  اأن  املنزليني،  العاملني  التي تغطي  الأدنى لالأجور  واإجراءات و�شع احلد  لآلية  وميكن 

نف�ص تلك التي ت�شع احلد الأدنى لالأجور املعمول به لغريهم من العمال. وتعمل بع�ص البلدان 

التي لي�ص لديها اآلية احلد الأدنى لالأجور على و�شع حد اأدين لالأجور لعدد حمدود من املهن 

العمل  اإىل التفاقات اجلماعية، ومنها  والتي تفتقر  املتدنية  القطاعات املعر�شة لالأجور  اأو 

املنزيل غالبًا )على �شبيل املثال، فنلندا و�شوي�شرا - انظر اأدناه(. 

وبغ�ص النظر عن الطريقة التي يتم من خاللها تغطية احلد الأدنى لالأجور، من املهم ربط 

معدلت الأجور بعدد معني من ال�شاعات )على �شبيل املثال، احلد الأدنى لالأجر ال�شهري على 

هل هذا  اأ�شا�ص ال�شاعة. وي�شنّ اأ�شا�ص 40 �شاعة يف الأ�شبوع( وال�شماح بح�شاب املعدلت على 

المتثال للحد الأدنى عندما يكون العمال املنزليون م�شتخدمني لعدة �شاعات لدى �شاحب 

عمل واحد اأو اأكرث، وهذا غالبًا ما يحدث.

�أمثلة

ً التغطية بحد اأدنى وطني لالأجر مطبق عموما

يف دولة بوليفيا املتعددة القوميات، ين�ص قانون العاملني يف املنازل لعام 2003، املادة 14، على 

ما يلي:

ينبغي دفع اأجر عن العمل يف املنازل ... مبعدل ل يقل عن احلد الأدنى الوطني  لالأجور، يف حالة 

العمل بال�شاعات الكاملة. وتدفع اأجور ن�شف وقت العمل مبعدل ن�شف احلد الأدنى لالأجر الوطني. 

الأ�شبوع،  يف  الأيام  اأو  ال�شاعات  من  معني  لعدد  اأو  املهمة،  اأ�شا�ص  على  املنجز  بالعمل  يتعلق  وفيما 

حت�شب الأجور على اأ�شا�ص احلد الأدنى لالأجور الوطنية، مق�شومًا على عدد ال�شاعات املنجزة.

وميكن اأي�شًا حتديد اأجور اأعلى من احلد الأدنى لالأجور الوطنية مبوجب اتفاق قانوين.

وتدفع اأجور �شاعات العمل الإ�شافية وفقًا لقانون العمل العام.
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دليل لو�ضع قوانني العمل

ويف بلدان اأخرى، ت�شع الت�شريعات القانونية املنف�شلة حدًا اأدنى لالأجور ملختلف القطاعات اأو 

املهن، اأحدها خا�ص بالعمل املنزيل )على �شبيل املثال، جنوب اأفريقيا(، بينما يحدد ت�شريع 

وحيد معدلت ملهن خمتلفة، من بينها العمل املنزيل )على �شبيل املثال، كو�شتاريكا(. وميكن 

اأي�شًا لت�شريعات العمل اأن ت�شفي قوة قانونية على التفاقات اجلماعية التي حتدد م�شتويات 

الأجور، وهو نهج ذو �شلة للبلدان التي يتم فيها اإجراء املفاو�شة اجلماعية يف قطاع العمل 

املنزيل )على �شبيل املثال، فرن�شا(.

�أمثلة

التغطية ح�صب القطاع اأو املعدل املهني

يف فنلندا، ين�ص قانون توظيف عمال املنازل، املادة 12، على ما يلي:

على  املوافقة  للحكومة  يجوز  املنزيل،  العمل  على  ينطبق   ... ملزم  جماعي  اتفاق  غياب  حالة  يف 

ال�شروط املتعلقة باحلد الأدنى لالأجور و�شروط واأحكام اأخرى للعمالة، التي تراها �شرورية من اأجل 

�شمان الكفاف املن�شف واملعقول لعمال املنازل.

اأفريقيا، ين�ص التحديد القطاعي 7، املادة 2، على التزام �شاحب العمل بدفع اأجر  جنوب  ويف 

منطقتني  على  الأدنى  احلد  تطبيق  ويتم  عليه.  املن�شو�ص  لالأجور  الأدنى  احلد  الأقل  على  ي�شاوي 

جغرافيتني وفقًا لعدد �شاعات العمل يف الأ�شبوع )مع معدلت منف�شلة، عالية ن�شبيًا، للعمال الذين 

اأ�شبوعيًا(. وتنظم املادة 3 الت�شويات الدورية ملعدلت احلد  يوؤدون 27 �شاعة على الأقل من العمل 

الأدنى لالأجور، يف حني ت�شع املادة 4 قواعد ب�شاأن ح�شاب الأجور.

ويف ا�شبانيا، ي�شمل املر�شوم امللكي رقم )2011/1629(، املادة 8)1(، العاملني املنزليني يف تغطية 

احلد الأدنى الوطني لالأجر:

ينطبق اأي�شًا احلد الأدنى لالأجور املهنية امل�شرتكة، الذي حتدده احلكومة على اأ�شا�ص �شنوي، على 

عالقة العمل اخلا�شة، وفقًا لالأحكام وال�شروط املن�شو�ص عليها يف ت�شريعات العمل العامة. ويفهم 

احلد الأدنى لالأجور على اأنه ي�شري اإىل العمل بوقت كامل، على النحو املحدد يف املادة 9)2( من هذا 

املر�شوم امللكي، ويح�شب على اأ�شا�ص تنا�شبي اإذا كانت �شاعات العمل اأقل من الوقت الكامل.

وميكن زيادة هذا الأجر مبوجب اتفاق فردي اأو جماعي.

ويف ترينيداد وتوباغو، كانت هناك معدلت اأجور منف�شلة لبع�ص القطاعات، مبا يف ذلك معدل 

خا�ص للعمال املنزليني. وي�شع مر�شوم احلد الأدنى لالأجور، 2010، حدًا اأدنى وطنيًا لأجور يطبق 

عمومًا على العمال يف البالد.
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ويف �شوي�شرا، ين�ص قانون الواجبات، املادة 360)اأ(، الفقرة 1، على ما يلي:

حيثما يتم ا�شتقطاع الأجور املتعارف عليها يف منطقة جغرافية اأو مهنة اأو �شناعة ب�شكل متكرر اأو 

الأجر  توظيف جماعي يحدد  اقت�شادي، ويف غياب عقد  اأو قطاع  اإطار مهنة معينة  غري عادل يف 

الأدنى الذي ميكن اأن تعتربه جلنة ثالثية ملزمًا عمومًا، عند التطبيق على النحو املن�شو�ص عليه يف 

املادة 360)ب(، يجوز لل�شلطة املخت�شة اإ�شدار عقد عمل موحد حمدد املدة ين�ص على حد اأدنى 

املمار�شات  اأو منع  اأجل مكافحة  املوقع، من  املنطقة، وعند القت�شاء، ح�شب  لالأجر يختلف ح�شب 

التع�شفية.

وقد اأ�شدر املجل�ص الحتادي، ا�شتنادًا اإىل املادة 360)اأ( من قانون الواجبات، مر�شومًا ب�شاأن العقد 

املوحد للعاملني يف القت�شاد املنزيل بتاريخ 20 ت�شرين الأول/ اأكتوبر 2010. ويحدد هذا املر�شوم 

اأ�شا�ص اخلربة واملوؤهالت  اأربع معدلت دنيا لل�شاعة تنطبق على العاملني املنزليني )متمايزة على 

الر�شمية(.

حماية الأجور  2-8

يف حني اأن احلد الأدنى لأجور العاملني املنزليني يهدف اإىل اإيجاد م�شتويات عادلة من الأجر، 

العامل.  اإىل  منا�شب  ب�شكل  امل�شتحقة  الأجور  دفع  �شمان  اإىل  الأجور  حماية  معايري  تهدف 

اأو دفعها ب�شكل غري منتظم، هي ممار�شات �شائعة يف  اأو تاأجيلها  والمتناع عن دفع الأجور 

 
81

قطاع العمل املنزيل. 

وبالإ�شافة اإىل بع�ص امل�شائل التي يتناولها هذا الف�شل، فان ت�شجيع و ترويج اإ�شفاء الطابع 

الر�شمي على عالقة العمل من خالل عقود مكتوبة، هو من الأمور الهامة اأي�شًا حلماية الأجور 

)انظر الف�شل 3(. وي�شاهم حتديد معدلت الأجور وفرتات الدفع وطريقة ومكان الدفع واأية 

اقتطاعات اتفق عليها الطرفان كتابة، يف تو�شيح احلقوق واللتزامات وتي�شري المتثال.  

وقد يفتقر العمال املنزليون اإىل حماية اأجورهم، نتيجة لالأحكام املن�شو�ص عليها يف القوانني 

 ومن اأجل حتقيق امل�شاواة يف احلماية مبوجب 
82

اأو اللوائح والتي ت�شتبعد العمال من نطاقها. 

القانون، ينبغي التفكري يف مد نطاق الن�ص القانوين ذي ال�شلة لي�شمل العاملني املنزليني. 

81(     انظر على �شبيل املثال،

 S. Esim and M. Smith: Gender and migration in Arab states: The case of domestic workers )Beirut, ILO, 2004(.
82(     انظر، على �شبيل املثال، تعليقات جلنة خرباء منظمة العمل الدولية املوجه اإىل اجلمهورية العربية ال�شورية )طلب مبا�شر قدم يف عام 

2007(، لبنان )طلب مبا�شر قدم يف عام 2008(، تركيا )طلب املبا�شرة قدم يف عام 2008( فيما يتعلق بالتفاقية رقم 95. يف هذه 

احلالت مت ا�شتبعاد العاملني املنزليني من قانون العمل، الذي ت�شمن مع ذلك الأحكام املنفذة لالتفاقية. وميكن الطالع على الطلبات 

املبا�شرة واملالحظات املوجهة من قبل جلنة خرباء منظمة العمل الدولية اإىل الدول الأع�شاء يف منظمة العمل الدولية يف قاعدة بيانات 

http://www.ilo.org/global/standards/lang--en/index.htm  :منظمة العمل الدولية ب�شاأن معايري العمل الدولية على العنوان التايل

الدولية، تلتزم الدولة الع�شو امل�شدقة باإنفاذ اأحكام التفاقية فيما يتعلق بهوؤلء العاملني.
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83(    مكتب العمل الدويل: العمل الالئق للعمال املنزليني، التقرير الرابع )1(، املرجع ال�شابق، الفقرات 25-24.(.

اأي�شًا الفقرة 4 )اأ( من  اإىل التفاقية رقم 189، املادة 12 )1(، انظر  اإر�شادات ب�شاأن فرتات دفع الأجور، بالإ�شافة  84(     للح�شول على 

التو�شية رقم 85، التي تن�ص على اأن الأجور تدفع يف كثري من الأحيان مبعدل ل يقل عن مرتني يف ال�شهر على األ تتجاوز 16 يومًا يف حالة 

العمال الذين يتقا�شون اأجورًا حت�شب على اأ�شا�ص ال�شاعة اأو اليوم اأو الأ�شبوع.

85(     املادة 6 من التفاقية رقم 95.

8-2-1 الدفع املنتظم واملبا�شر والكامل

ونظرًا  الأجور.  ت�شريعات حماية  اأ�شا�شي يف  الأجر مبثابة عن�شر  دفع  تنظيم فرتات  يعترب 

 ينبغي على الت�شريع 
83

للم�شاكل التي يواجهها العديد من العمال املنزليني يف هذا ال�شدد، 

لفرتات  اأق�شى  حد  وحتديد  قانوين،  اإطار  يف  والكامل،  واملبا�شر  املنتظم  بالدفع  املطالبة 

 
84

الدفع. ول يجوز لفرتات الدفع اأن تتجاوز �شهرًا واحدًا. 

نقدًا  الدفع  اأي  لل�شداد،  بها  امل�شموح  الأ�شاليب  اأن حتدد  الت�شريعية  كذلك، ميكن لالأحكام 

بالعملة الر�شمية، اأو عن طريق التحويل امل�شريف اأو ال�شيك الربيدي اأو باأمر دفع نقدي، كما 

 
85

ينبغي حظر تقييد العامل باأي �شكل يف حريته يف الت�شرف باأجره. 

التفاقية رقم 189، املادة 12)1(

يتلقى العمال املنزليون اأجورهم مبا�شرة نقدًا ويف فرتات منتظمة على الأقل مرة يف ال�شهر. وما مل يكن 

اأن يكون الدفع بوا�شطة  اأو التفاقات اجلماعية، يجوز  اأو اللوائح الوطنية  من�شو�شًا عليه يف القوانني 

حوالة م�شرفية اأو �شيك م�شريف اأو �شيك بريدي اأو حوالة بريدية اأو اأي و�شيلة قانونية اأخرى للمدفوعات 

النقدية، مبوافقة العامل املعني.

�أمثلة

حماية الأجور

يف جنوب اأفريقيا، ين�ص التحديد القطاعي 7، املادة 5، على ما يلي:

يجب على �شاحب العمل دفع الأجر اإىل العامل املنزيل  )1(

بعملة جنوب اأفريقيا؛ )اأ( 

)ب(  ب�شورة يومية اأو اأ�شبوعية اأو ن�شف �شهرية اأو �شهرية؛

نقدًا اأو ب�شيك اأو عن طريق الإيداع املبا�شر يف ح�شاب يحدده العامل املنزيل. )ج( 

يجب اأن ي�شلنّم اأي دفع نقدي اأو �شيك اإىل كل عامل منزيل:   )2(

يف مكان العمل؛ )اأ( 

خالل �شاعات العمل؛ )ب( 

يف ظرف مغلق ي�شبح ملكًا للعامل املنزيل. )ج( 

يجب على �شاحب العمل اأن يدفع للعامل املنزيل يف يوم ا�شتحقاق الأجر عادة، الذي يوافق   )3(

عليه العامل املنزيل.
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8-2-2 الدفع العيني

اإذا رجعنا اإىل التاريخ، �شنجد اأنه يف كثري من الأحيان كان يدفع اأجر العاملني املنزليني من قبل 

اأ�شحاب عملهم يف �شكل املقابل العيني، مثل املواد الغذائية وال�شكن. ومع ذلك، فمن املتعارف 

وفقًا  اإل  بها  ي�شمح  األنّ  ينبغي  وجدت،  اإن  املنزليني،  للعمال  العينية  املدفوعات  اأن  الآن  عليه 

ل�شروط �شارمة. ومن �شاأن فقدان املقابل النقدي عندما ي�شتبدل �شاحب العمل النقد بال�شلع اأو 

اخلدمات، اأن يقو�ص ب�شكل خطري قدرة العمال املنزليني على اإعالة اأنف�شهم واأ�شرهم، وب�شكل 

خا�ص اإذا مل تتوافق هذه ال�شلع مع احتياجات العمال املنزليني ال�شخ�شية. 

على  الوطني  القانون  ين�ص  اأن  ينبغي  اأنه  على  ال�شلة  ذات  الدولية  العمل  معايري  وتن�ص 

اإذا كانت هذه  العينية، ل �شيما  باملدفوعات  يتعلق  التع�شفية فيما  املمار�شات  �شمانات �شد 

 
86

احلماية غري متوفرة مبوجب اتفاق جماعي اأو حتكيم. 

86(      انظر اأي�شًا التفاقية رقم 95، املواد 4 و5 و8.

التفاقية رقم 189، املادة 12)2(

ميكن للقوانني اأو اللوائح الوطنية اأو التفاقات اجلماعية اأو قرارات التحكيم، اأن تن�ص على دفع جزء 

حمدود من اأجر العامل املنزيل يف �شكل مدفوعات عينية، ل تكون اأقل موؤاتاة من تلك املطبقة عمومًا 

على فئات اأخرى من العمال، �شريطة اتخاذ تدابري ت�شمن اأن يوافق العامل على مثل هذه املدفوعات 

لها  املن�شوبة  النقدية  القيمة  تكون  واأن  ومل�شلحته  للعامل  ال�شخ�شي  لال�شتخدام  تكون  واأن  العينية 

عادلة ومعقولة.

التو�شية رقم 201، الفقرة 14 

عند الن�ص على دفع جزء حمدد من الأجر عينًا، ينبغي للدول الأع�شاء اأن تنظر يف ما يلي:

الأجر  مربر  بال  يتدنى  ل  بحيث  عينًا،  تدفع  اأن  ميكن  التي  الأجر،  لن�شبة  اإجمايل  حد  )اأ(   و�شع 

ال�شروري لإعالة العمال املنزليني وعائالتهم؛

)ب(    احت�شاب القيمة النقدية للمدفوعات العينية بال�شتناد اإىل معايري مو�شوعية من قبيل القيمة 

ال�شوقية و�شعر اأو اأ�شعار التكلفة التي حتددها ال�شلطات العامة، ح�شب مقت�شى احلال؛

للعامل  ال�شخ�شي  ال�شتخدام  وا�شح مع  ب�شكل  تتنا�شب  التي  بتلك  العينية  املدفوعات  )ج(    ح�شر 

املنزيل وم�شلحته، مثل الغذاء واملاأوى؛

اأي  اإجراء  عدم  من  الأ�شرة،  توفره  ماأوى  يف  العي�ص  املنزيل  العامل  من  الطلب  عن  )د(    التاأكد، 

ا�شتقطاع يتعلق باملاأوى من الأجر، ما مل يوافق العامل على ذلك؛

اأو الأدوات  باأداء العمل املنزيل، مثل البزات  )ه(    التاأكد من عدم اعتبار املواد املرتبطة مبا�شرة 

اأو معدات احلماية وتنظيفها و�شيانتها، مبثابة مدفوعات عينية وعدم ا�شتقطاع تكاليفها من 

اأجر العامل املنزيل.
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يجوز لأحكام احلماية اأن حتدد البدلت العينية امل�شموح بها اأو حتظر اأنواع معينة من مثل هذه 

البدلت. وهناك اأداة تنظيمية اأخرى للحد من املدفوعات العينية، هي احلكم الذي يحظر جتاوز 

حد معني من الأجر. ويف حني اأن املعايري الدولية ذات ال�شلة ل حتدد م�شتوى الأجر العيني 

امل�شموح به، راأت جلنة خرباء تطبيق التفاقيات والتو�شيات يف منظمة العمل الدولية اأنه قبل 

ال�شماح بن�شبة معينة من الأجر العيني، ينبغي للحكومات اأن »تقينّم بعناية ما اإذا كان مثل هذا 

التدبري معقوًل على اأ�شا�ص تداعياته املحتملة على العمال املعنيني، مع مراعاة الظروف الوطنية 

87
وم�شالح الأفراد العاملني«. 

ل ينبغي اعتبار املواد اأو اخلدمات التي يوفرها �شاحب العمل مقابل مهام عمل، على اأنها اأجور 

عينية وبالتايل يحظر ا�شتقطاعها. وقد حظرت الأجور العينية متامًا يف عدد من احلالت اأو 

�شمح بها فقط كمكافاآت تتجاوز احلد الأدنى لالأجر. ويف حالت اأخرى، اعترب الغذاء وال�شكن 

ا�شتحقاقًا ي�شاف اإىل الأجور. وكما اأ�شري اإليه يف التو�شية رقم 201، ينبغي اأن تدرج اأي مدفوعات 

88
عينية وقيمتها النقدية يف ال�شروط والأحكام املقدمة اإىل العامل. 

87(       مكتب العمل الدويل: الدرا�شة ال�شتق�شائية العامة ب�شاأن التقارير املتعلقة باتفاقية حماية الأجور )رقم 95( وتو�شية حماية الأجور رقم 

)85(، عام 1949، التقرير الثالث )اجلزء 1باء(، موؤمتر العمل الدويل، الدورة 91، جنيف، 2003، الفقرة 118.

88(      انظر املادة 7)ح( من التفاقية رقم 189 والفقرة 6)2( من التو�شية رقم 201.

�أمثلة

املدفوعات العينية

يف دولة بوليفيا املتعددة القوميات: يحظر قانون العمال املنزليني لعام 2003، يف املادة 14 منه، 

املدفوعات العينية يف قطاع العمل املنزيل ب�شكل عام:

يدفع مقابل اأجر الأعمال املنزلية على اأ�شا�ص �شهري ويف اإطار قانوين، مبعدل ل يقل عن احلد الأدنى 

الوطني لالأجر؛ ويحظر الدفع املوؤجل اأو الدفع العيني.

ويف كيبيك، كندا: ين�ص قانون احرتام معايري العمل على ما يلي: 

)51( احلد الأق�شى الذي يجوز ل�شاحب العمل املطالبة به لقاء ال�شكن والطعام من العامل املنزيل 

لديه، هو الذي حتدده لئحة احلكومة.

)51٫0٫1( بغ�ص النظر عن املادة 51، يجوز ل�شاحب العمل األ يتطلب مقاباًل لل�شكن والطعام من 

العامل املنزيل الذي توفر له الإقامة والغذاء يف منزل �شاحب العمل.
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تعديله  وفق   ،1971 الأول/دي�شمرب  كانون   11 املوؤرخ   )5٫859( رقم  القانون  ين�ص  الربازيل: 

بالقانون رقم )11٫324( يف 16 متوز/ يوليه 2006، على ما يلي:

توفري  اأجل  لديهم من  العاملني  اأجور  العمل خ�شم مبالغ من  اأ�شحاب  املادة 2- األف: يحظر على 

الطعام اأو املالب�ص اأو النظافة اأو ال�شكن.

الفقرة 1: يجوز خ�شم تكاليف ال�شكن امل�شار اإليها يف الفقرة الأوىل من هذه املادة اإذا كان يقع هذا 

امل�شكن يف مكان اآخر غري مكان الإقامة الذي توؤدى فيه اخلدمة، �شريطة اأن يكون قد مت التفاق على 

هذا الحتمال �شراحة بني الأطراف.

الفقرة 2: ل ت�شكل التكاليف امل�شار اإليها يف الفقرة الأوىل من هذه املادة الأجور، ول يجوز اإدراجها 

يف بند مكافاأة لأي غر�ص كان ...

فرن�شا: ين�ص التفاق اجلماعي الوطني للعاملني لدى فرادى اأ�شحاب العمل ، املادة 6 على ما يلي:

لن تعترب اإقامة العاملني الذين يوؤدون »تواجدًا ليليًا« )مهام الحتياط الليلي(،1 اأجرًا عينيًا، ومن ثم 

لن تخ�شم من الأجر ال�شايف. 

ف »البدلت العينية« على اأنها الوجبات اأو اأماكن الإقامة املوفرة. املادة 20)اأ()5( تعرنّ

ويف ا�شبانيا، يتناول املر�شوم امللكي رقم )2011/1629(، يف املادة 8)2( حتديد املدفوعات العينية، 

على النحو التايل:

اأو و�شائل مماثلة اأخرى من  اأو �شيكات  تدفع الأجور من قبل �شاحب العمل يف �شكل عملة قانونية، 

الدفع عن طريق املوؤ�ش�شات امل�شرفية، �شريطة موافقة م�شبقة من العامل. ومع ذلك، يف احلالت 

التي توؤدى فيها اخلدمات املنزلية مقابل ا�شتحقاق لإعانات عينية، مثل الإقامة اأو ال�شكن، يتم التفاق 

بني الأطراف على خ�شم ن�شبة مئوية لهذا الغر�ص، �شريطة اأن يكون الدفع النقدي لالأجر الأدنى 

ال�شهري يف املهنة على الأقل م�شمونًا واأل تتجاوز اخل�شومات ن�شبة 30 يف املائة من اإجمايل الأجر. 

جنوب اأفريقيا: يحظر التحديد القطاعي 7، اعتبار اأن املهام اأو اخلدمات املحددة املت�شلة بالعمل 

والتي يوفرها �شاحب العمل، جزء من الأجر، يف حني يحدد املدفوعات العينية يف �شكل �شكن بن�شبة 

ت�شل اإىل 10 يف املائة من الأجر. وتن�ص املادة 7)1( على ما يلي: 

ل يجوز ل�شاحب العمل اأن يتلقى اأي مبالغ ب�شكل مبا�شر اأو غري مبا�شر من العامل املنزيل، اأو اأن 

يحجب اأي مدفوعات عن العامل املنزيل فيما يتعلق مبا يلي:

ا�شتخدام اأو تدريب هذا العامل املنزيل؛ )اأ( 

تزويد اأي معدات اأو اأدوات للعمل؛ )ب( 

توفري اأي مالب�ص للعمل؛ )ج( 

اأي طعام يقدم اإىل العامل املنزيل اأثناء اأداء عمله اأو اأثناء وجوده يف مكان العمل.   )د( 
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وتن�ص املادة 8 على ما يلي:

ل يحق ل�شاحب العمل اإجراء اأي خ�شم من راتب العامل املنزيل اإل ...

اإقامة اأخرى  اأو ترتيبات  خ�شم ل يزيد على 10 يف املائة من الأجر للح�شول على غرفة  )ب( 

توفر اإىل العامل املنزيل من قبل �شاحب العمل اإذا كان ال�شكن:

حم�شنًا من العوامل املناخية ويف حالة جيدة؛  »1«

له على الأقل نافذة وباب، ميكن غلقهما؛  »2«

له مرحا�ص وحمام اأو د�ص، اإذا مل ي�شتعمل العامل املنزيل اأي حمام اآخر.  »3«

اجلمهورية الت�شيكية: ي�شمح  قانون العمل يف املادة 119 بالدفع عينًا فقط للتعوي�ص الذي يتجاوز 

احلد الأدنى لالأجر:

يجوز ل�شاحب العمل دفع »لأجر العيني« ... فقط مبوافقة العامل املنزيل لديه ووفقًا لل�شروط املتفق 

عليها مع العامل، ويف نطاق يتنا�شب مع احتياجات العامل. ويتعني على �شاحب العمل اأن يدفع اإىل 

العامل املنزيل اأجرًا نقديًا ل يقل عن قيمة معدل احلد الأدنى لالأجر )املادة 111( اأو ما يعادل اقل 

م�شتوي من الأجر امل�شمون )املادة 112(.

اأوروغواي: اأ�شدرت وزارة العمل والرعاية الجتماعية مر�شومًا بتاريخ 25 حزيران/ يونيه 2007، 

مبوجب القانون رقم )18،065(، يحد من ن�شبة الأجور التي ميكن اأن حتت�شب ب�شاأن ال�شكن والطعام، 

على النحو التايل:

املادة 11 - )احلق يف الغذاء وال�شكن(. يتعني على جميع اأ�شحاب العمل الذين يوظفون عماًل لأداء 

عمل منزيل مبوجب ترتيب »لإقامة املنزلية« توفري الغذاء وال�شكن. 

...

وبغ�ص النظر عن نوع الرتتيبات التي يتم مبوجبها توظيف العامل، اإذا ح�شل هذا العامل على ال�شكن 

والغذاء، يجوز خ�شم )20( يف املائة من احلد الأدنى املقرر لالأجور لقاءهما. واإذا مت توفري الغذاء 

فقط، ل تتجاوز هذه اخل�شومات )10( يف املائة.

1   انظر املثال عن فرن�شا يف الف�شل 7، اجلزء 5 ملزيد من التفا�شيل.

8-2-3 ال�شتقطاعات

يعترب تنظيم ال�شتقطاعات و�شيلة ل�شمان اأن يتلقى العمال املنزليون رواتبهم بالكامل، واأل 

قانوين.  غري  اأو  تع�شفي  ب�شكل  العمل  �شاحب  قبل  من  م�شتقطعًا  الأجر  من  جزء  اأي  يكون 

يف  عليه  املن�شو�ص  وبالقدر  ال�شروط  ظل  يف  فقط  بال�شتقطاعات  ال�شماح  ينبغي  وعمومًا، 

 
89

القوانني واللوائح الوطنية اأو التفاقات اجلماعية. 

89(    انظر املادة 8 من التفاقية رقم 95. كذلك لحظ اأن املادة 9 من التفاقية نف�شها تن�ص على اأن »)اأ( يحظر اإجراء اأي ا�شتقطاع من 

الأجور كمدفوعات مبا�شرة اأو غري مبا�شرة يدفعها العامل ل�شاحب العمل اأو ممثله اأو اأي و�شيط )مثل مقاويل العمال اأو القائمني على 

توريدهم( من اأجل احل�شول على عمل اأو الحتفاظ به.
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ويجوز للت�شريع حظر اأنواع معينة من ال�شتقطاعات، على �شبيل املثال، فيما يتعلق مبعدات اأو 

اأدوات العمل اأو الغذاء اأو ال�شكن، لأ�شباب تاأديبية اأو ل�شرتداد الر�شوم التي يدفعها �شاحب 

العمل اإىل وكالة. كما يجوز لالأحكام اأن تطالب اأي�شًا اأن تكون ال�شتقطاعات معروفة �شلفًا، 

وموثقة يف بيانات الأجور. ومن حيث املبداأ، ينبغي اأن تقت�شر ا�شتقطاعات الأجور على القدر 

  
90

الالزم للحفاظ على م�شلحة العامل واأ�شرته. 

وكما جاء يف التو�شية رقم 201، ينبغي لأي ا�شتقطاعات م�شموح بها من اأجر العامل اأن تدرج 

 
91

يف الأحكام وال�شروط التي يتعني اإبالغها للعامل. 

التفاقية رقم 189، املادة 15)1(

املعينّنني  املهاجرون،  املنزليون  العمال  فيهم  مبن  املنزليني،  للعمال  فعالة  حماية  ل�شمان  توخيًا 

ع�شو  دولة  كل  تتخذ  التع�شفية،  املمار�شات  من  اخلا�شة،  ال�شتخدام  وكالت  بوا�شطة  املوظفني  اأو 

الإجراءات التالية: ...

)ه(    تتخذ تدابري ل�شمان األنّ تكون الر�شوم التي ت�شتوفيها وكالت ال�شتخدام اخلا�شة، م�شتقطعة 

من اأجر العمال املنزليني.

�أمثلة

ال�صتقطاعات من الأجور

جنوب اأفريقيا: يحظر التحديد القطاعي 7، املادة 7، ال�شتقطاعات من الأجور العينية، وغريها 

من ال�شتقطاعات املحظورة، على النحو التايل: 

حمظورات ب�شاأن اأجور

اأو اأن  اأو غري مبا�شرة، من عامل منزيل  اأن يتلقى اأي مبالغ مبا�شرة  )1(   ل يجوز ل�شاحب العمل 

يحجب عنه اأي مبلغ فيما يتعلق مبا يلي:

)اأ(  توظيف اأو تدريب هذا العامل املنزيل؛

)ب(  تزويد اأي معدات اأو اأدوات للعمل؛

)ج(  توفري اأية مالب�ص للعمل؛

)د(  اأي طعام يوفر للعامل املنزيل اأثناء اأدائه اخلدمة اأو تواجده يف مكان العمل.

)2(   ل يجوز ل�شاحب العمل مطالبة العامل ب�شراء اأي �شلع من �شاحب العمل اأو من اأي �شخ�ص، اأو 

خمزن اأو موؤ�ش�شة اأخرى ي�شميها �شاحب العمل.

)3(  ل يجوز ل�شاحب العمل اأن يفر�ص غرامة مالية على عامل منزيل.

)4(  ل يجوز ل�شاحب العمل اأن يطالب اأو ي�شمح للعامل املنزيل اأن:

90(     التو�شية رقم 85، الفقرة 1.

91(     انظر الفقرة 6)2()ز( من التو�شية رقم 201.
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وقد تكون الأحكام الت�شريعية التي ت�شري اإىل حظر ال�شتقطاع من الراتب ذات اأهمية خا�شة 

فيما يتعلق بالعمال املنزليني املهاجرين الذين ينطوي عملهم على بع�ص التكاليف على �شاحب 

العمل، قد ي�شعى �شاحب العمل اإىل ا�شرتدادها من العامل. وبقدر ما يقرر القانون الوطني 

بع�ص التكاليف ل�شاحب العمل )مثل التوظيف اأو ر�شوم الوكالة اأو ر�شوم ت�شاريح العمل(، 

92
ينبغي على الت�شريع اأن يحظر اأي�شًا نقل تلك التكاليف اإىل العامل. 

�أمثلة

تنظيم ال�صتقطاعات من الأجر

يف �شنغافورة، يقدم قانون توظيف اليد العاملة الأجنبية قانون )الف�شل 91)األف(، اجلدول الأول، 

املادتان 20 و21، قائمة من ال�شتقطاعات املحظورة من اأجر العامل الأجنبي فيما يتعلق بالتكاليف 

املرتبطة بتعيني اأو توظيف العامل املنزيل الأجنبي:

20.  املدفوعات املحظورة: ل يجوز ل�شاحب العمل اأن ي�شتقطع من اأي اأجر م�شتحق الدفع للعامل 

اأو اأي  اأو غري مبا�شر( من العامل الأجنبي اأي مبلغ  اأو يتلقى )ب�شكل مبا�شر  اأو اأن يطلب  الأجنبي، 

اإعانة اأخرى:

)اأ(   على اأنه �شرط اأو مقابل لتوظيف العامل الأجنبي؛

)ب(   على اأنه �شرط اأو مقابل لال�شتمرار يف توظيف العامل الأجنبي؛

)ج(   على اأنه �شمان مايل ذو ال�شلة، باأي �شكل من الأ�شكال، بتوظيف العامل الأجنبي.

92(      تن�ص املادة 7)1( من التفاقية رقم 181، على اأنه ل يجوز »لوكالت ال�شتخدام اخلا�شة فر�ص اأي ر�شوم مبا�شرة اأو غري مبا�شرة، كليًا 

اأو جزئيًا اأو تكاليف على العمال«. وت�شمح املادة 7)2( با�شتثناءات يف هذا ال�شدد يف ظل ظروف معينة.

)اأ(    يرد اأي اأجر با�شتثناء التعوي�شات الزائدة التي دفعت �شابقًا من قبل �شاحب العمل نتيجة خلطاأ 

يف ح�شاب اأجر العامل؛

)ب(   اإقرار با�شتالم مبلغ يتجاوز الأجر الذي ح�شل عليه بالفعل. 

 ،6-5 املادة  الآخرين،  منازل  يف  العاملني  الأ�شخا�ص  حلماية  املمار�شات  مدونة  حتد  اأيرلندا: 

�شياق  بها يف  ت�شبب  اأ�شرار عار�شة  والناجتة عن  املنزيل  العامل  يتحملها  التي  املالية  الأعباء  من 

اأداء عمله، عن طريق اإدراج ا�شرتاط قانون دفع الأجر )1991( الذي ين�ص على اأن اأي ا�شتقطاع 

يكون »عادًل ومعقول«، على اأن يوؤخذ يف العتبار اأمور من بينها مقدار اأجور املوظف. وتن�ص مدونة 

املمار�شات على ما يلي: 

ينبغي على اأ�شحاب العمل العرتاف باحتمال وقوع خ�شائر اأو اأ�شرار غري مق�شودة. ول تفر�ص اأية 

ا�شتقطاعات من اأجور العاملني اإل مبوجب قانون دفع الأجور لعام 1991.
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يجوز  ل  الأجنبي:  العامل  من  ا�شرتدادها  يجوز  ول  العمل  �شاحب  يتحملها  التي  املدفوعات    .21

غري  اأو  مبا�شر  )ب�شكل  ي�شرتد  اأو  الأجنبي،  للعامل  م�شتحق  راتب  من  يخ�شم  اأن  العمل  ل�شاحب 

مبا�شر( من العامل الأجنبي، كليًا اأو جزئيًا، اأيًا من املبالغ التالية املدفوعة اأو امل�شتحقة، اأو اأي اإعانة 

اأخرى منحت اأو متنح من قبل �شاحب العمل:

)اأ(   الر�شوم املرتبطة بتطبيق اأو اإ�شدار اأو جتديد اأو اإعادة اإ�شدار ت�شريح عمل اأو تاأ�شرية؛

)ب(   التكاليف املرتبطة بتوفري الوديعة التاأمينية املطلوبة من قبل املراقب املايل؛

)ج(    التكاليف املرتبطة بتوفري تغطية التاأمني الطبي للعامل الأجنبي واحلفاظ عليها، على النحو 

املطلوب من قبل املراقب املايل؛

)د(   التكاليف املرتبطة بالفحو�ص الطبية املطلوبة من قبل املراقب املايل؛

)هـ(   دفع ال�شريبة مبوجب القانون؛

)و(    التكاليف املرتبطة بتدريب العامل الأجنبي، حيثما يتم توفري التدريب من قبل �شاحب العمل 

اأو وفقًا لطلب املراقب املايل؛

)ز(   التكاليف املرتبطة باإعادة العامل الأجنبي اإىل وطنه يف اأي وقت؛

)ح(   مبالغ مماثلة اأخرى مرتبطة اأو متعلقة بتوظيف العامل الأجنبي. 

8-2-4   بيانات الأجور

الأجور  بيانات  يف  الفعلية  املدفوعات  بتوثيق  تطالب  اأن  القانونية  لالأحكام  اأي�شًا  يجوز 

ب�شجل  بالحتفاظ  العمل  �شاحب  القانون  يطالب  قد  كما  للعامل.  املقدمة  )الك�شوف(، 

 وعلى مثال 
93

املدفوعات )مثاًل يف �شكل ن�شخ من ك�شوف املدفوعات موقع عليها من العامل(. 

على  الر�شمي  الطابع  اإ�شفاء  يف  هامًا  دورًا  ال�شجالت  حفظ  يلعب  املكتوبة،  التوظيف  عقود 

العمل املنزيل. كما اأنه ي�شمن اأن �شاحب العمل والعامل يدركان اإىل اأي مدى تتم�شى ال�شروط 

عليها.  واملتفق  القانونية  واملتطلبات  ال�شروط  مع  املنزيل  العامل  لتوظيف  الفعلية  والظروف 

وي�شكل التوثيق اأمرًا اأ�شا�شيًا يف ت�شوية النزاعات التي قد تن�شاأ. 

�أمثلة

اللوائح املتعلقة ببيانات وك�صوف الأجور

بيالرو�س، مبوجب املادة 313)2( من قانون العمل، يتعني ت�شجيل كافة املعلومات عن الأجور  يف 

املدفوعة للعمال املنزليني كل �شهر يف دفرت �شجالت. وحتدد حكومة بيالرو�ص �شكل دفاتر ال�شجالت 

وتعرف الأحكام ذات ال�شلة.

93(     انظر الفقرة 7 من التو�شية رقم 85، فيما يتعلق ببيانات الأجور و�شجالت الرواتب.
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ال�شادر   ،1996 حزيران/يونيه   13 بتاريخ   )P-RM/178-96( رقم  املر�شوم  ين�ص  مايل،  ويف 

مبوجب قانون العمل، املادة دال )D.86-15(، على ما يلي: 

يجب ت�شليم ك�شف الأجر املف�شول من دفرت الإي�شالت، اإىل اأي عامل منزيل عند دفع الراتب.

يحتوي هذا الك�شف على التفا�شيل الواردة يف املادة )لم. 105( من قانون العمل. ويجب ذكر مدة 

وعدد �شاعات العمل املوؤداة، وعند القت�شاء، ذكر �شاعات العمل العادية والعمل الإ�شايف.

ويجب اأن يحتفظ �شاحب العمل بن�شخة من الك�شوف املوقع عليها من قبل العامل، ملدة خم�ص �شنوات.

اأفريقيا، ين�ص التحديد القطاعي 7، املادة 6، على وجوب تقدمي توثيق مف�شل عن  جنوب  ويف 

الدفع اإىل العامل املنزيل:

يجب على �شاحب العمل اأن ي�شلم اإىل العامل املنزيل يف كل يوم خم�ش�ص لدفع الأجور،   )1(

بيانًا يحتوي على ما يلي:

ا�شم �شاحب العمل وعنوانه؛ )اأ( 

ا�شم العامل املنزيل ومهنته؛ )ب( 

الفرتة التي ي�شملها الدفع؛ )ج( 

معدل اأجر العامل ومعدل �شاعات العمل الإ�شافية؛ )د( 

عدد �شاعات العمل العادية التي اأداها العامل املنزيل خالل هذه الفرتة؛ )هـ( 

عدد �شاعات العمل الإ�شافية التي اأداها العامل املنزيل خالل هذه الفرتة؛ )و( 

عدد �شاعات عمل العامل املنزيل يف اأيام العطلة الر�شمية اأو اأيام الأحد؛ )ز( 

اأجر العامل املنزيل؛ )ح( 

تفا�شيل اأي اأجور اأخرى نا�شئة عن عمل العامل املنزيل؛ )ط( 

تفا�شيل عن اأي ا�شتقطاعات اأجريت؛ )ي( 

املبلغ الفعلي املدفوع اإىل العامل املنزيل. )ك( 

يجب على �شاحب العمل الحتفاظ بن�شخة من كل �شجل اأو بيان ملدة ثالث �شنوات.  )2(

الن�شو�ص  يف  الواردة  الأجور  ك�شوف  مبحتوى  اخلا�شة  الأحكام  اإدراج  اإىل  وبالإ�شافة 

التنظيمية، يجوز اإرفاق منوذج لك�شوف الأجور بهذه الن�شو�ص. وعلى �شبيل املثال، يف فرن�شا، 

ين�ص التفاق اجلماعي املطبق على العمال املنزليني على �شرورة اإ�شدار بيان الأجور مرة 

على الأقل كل �شهر، ويرفق بهذا التفاق منوذج بهذا البيان.  
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اإيالء اهتمام  العمل املنزيل، ينبغي  بامل�شاركة يف  للمراهقني حتت �شن 18 �شنة  متى ي�شمح 

خا�ص لحتياجاتهم اخلا�شة ونقاط �شعفهم يف �شوء طبيعة وخ�شائ�ص العمل املنزيل. وينبغي 

لالأحكام الت�شريعية التي حتمي العمال املنزليني ال�شباب اأن تهدف اإىل �شمان اأن ظروف وبيئة 

اخلا�شة  احتياجاتهم  العتبار  يف  تاأخذ  اأن  وكذلك  ل�شنهم،  منا�شبة  تزال،  ول  هي،  عملهم 

 وت�شع التو�شية رقم 201 قيودًا تتعلق باأوقات عملهم 
94

وحتول دون اأن يتحول عملهم خطرًا. 

واأدائهم ملهام معينة، ف�شاًل عن اآليات لر�شد ظروف عمل ومعي�شة العمال املنزليني ال�شباب.

وفيما يتعلق باحل�شول على التعليم والتدريب، تن�ص التفاقية رقم 189 على ما يلي:

9.                   حمــايـــــــــــــــة

 العمال املنزليني الأطفال

 التو�شية رقم 201، الفقرة 5)2(

اهتمامًا خا�شًا  تويل  اأن  الأع�شاء  للدول  ينبغي  ومعي�شتهم،  املنزليني  العمال  تنظيم ظروف عمل  عند 

لحتياجات العمال املنزليني الذين تكون �شنهم اأدنى من 18 عامًا واأعلى من احلد الأدنى ل�شن القبول 

يف ال�شتخدام، كما تن�ص عليه القوانني واللوائح الوطنية، واأن تتخذ تدابري حلمايتهم، مبا يف ذلك عن 

طريق ما يلي:

)اأ(    حتديد �شاعات العمل حتديدًا �شارمًا ل�شمان توفري وقت كاٍف للراحة والتعليم والتدريب والأن�شطة 

الرتفيهية والعالقات العائلية؛

)ب(  حظر العمل لياًل؛

)ج(  فر�ص قيود على العمل املتطلب على نحو مفرط، �شواء بدنيًا اأم نف�شيًا؛

)د(  اإن�شاء اأو تعزيز اآليات لر�شد ظروف عملهم وعي�شهم.

التفاقية رقم 189، املادة 4)2(

تتخذ كل دولة ع�شو تدابري ت�شمن األ َيحرم العمل الذي يقوم به العمال املنزليون دون �شن 18 عامًا 

واأعلى من احلد الأدنى ل�شن القبول يف ال�شتخدام، هوؤلء العمال من التعليم الإلزامي اأو يتعار�ص مع 

فر�ص م�شاركتهم يف التعليم العايل اأو التدريب املهني.

اأ�شكال عمل الأطفال، ح�شـب التعريف الوارد يف التفاقيـة رقـم 182. انظـر اأعـاله، الق�شــم  94(          الأعمال اخلطرة هي واحدة من اأ�شواأ 

.2-3-4
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ويجوز لالأحكام الت�شريعية اأن ت�شرتط على اأ�شحاب العمل حماية العمال املنزليني ال�شباب من 

بع�ص اجلوانب اخلطرة على وجه الحتمال للعمل املنزيل، وامل�شاهمة يف ح�شولهم على حقهم 

يف التعليم والتنمية ال�شخ�شية. ومن اأجل ت�شجيع الر�شد يف هذا املجال، قام العديد من البلدان 

ي�شتخدمونهم  الذين  ال�شباب  للعمال  باحلفاظ على �شجالت  العمل  اأ�شحاب  اأي�شًا مبطالبة 

والتعاون مع ال�شلطات العامة. وقد ي�شمن الحتفاظ مبثل هذه ال�شجالت اأن اأ�شحاب العمل 

الالزمة  املعلومات  على  احل�شول  على  قادرة  الأخرى،  املعنية  والأطراف  الدولة  وموؤ�ش�شات 

اأو  �شحتهم  تهدد  قد  التي  اخلطرة  الأعمال  من  ال�شباب  املنزليني  العاملني  وحماية  لر�شد 

�شالمتهم اأو اأخالقهم، وتتداخل مع فر�ص امل�شاركة يف موا�شلة التعليم والتدريب. 

اأحكام عامة  1-9

عامًا،   18 �شن  دون  املنزليني  العمال  عمل  اأ�شحاب  على  يفر�ص  اأن  عمومًا  للت�شريع  يجوز 

م�شوؤولية �شمان رفاهيتهم وحماية �شحتهم و�شالمتهم واأخالقهم.

�أمثلة

ً حماية العمال املنزليني دون �صن 18 عاما

يف جنوب اأفريقيا، يفر�ص التحديد القطاعي 7، املادة 23، قيودًا متنوعة على اأداء الطفل عماًل 

يف  عليها  املن�شو�ص  العقابية  التدابري  التحديد  ويطبق  للخطر.  الطفل  رفاهة  يعر�ص  قد  منزليًا 

الأحكام الأ�شا�شية لقانون العمل، وعقوبة ال�شجن على وجه التحديد ملدة ت�شل اإىل ثالث �شنوات، 

على اأ�شحاب العمل الذين ينتهكون هذه الأحكام:

ل يجوز لأي �شخ�ص ا�شتخدام طفل يف عمل:   )2(

ل ينا�شب �شنه؛ )اأ( 

يعر�ص للخطر �شالمة الطفل اأو تربيته اأو �شحته البدنية اأو الذهنية اأو الروحية، اأو منوه  )ب( 

النف�شي والجتماعي.

...

)6(    يرتكب ال�شخ�ص الذي يوظف طفاًل خالفًا للبند الفرعي ... )2( ... جرمية مبوجب اأحكام 

املادتني 46 و48 على التوايل من قانون الأحكام الأ�شا�شية للعمل، مقرتنًا باملادة 93 من هذا 

القانون.

اأ�شحاب  النم�شا: يفر�ص قانون امل�شاعدة املنزلية والعاملني املنزليني، املادة 8، واجبًا عامًا على 

عمل العمال املنزليني لإيالء اهتمام خا�ص اإىل �شن وجن�ص العاملني: 

عند تنظيم اخلدمات الفردية، على �شاحب العمل �شمان األ ي�شكل العمل املطلوب اأو اأدوات العمل اأو 

بيئته خطرًا على حياة اأي عامل اأو �شحته اأو اأخالقه اأو ممتلكاته. وعند امتثاله لهذا اللتزام، على 

�شاحب العمل اأن يويل العتبار ل�شن العامل وجن�شه وحالته العامة.
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دليل لو�ضع قوانني العمل

متطلبات العقد  2-9

اإن الت�شريع الذي ي�شع بع�ص ال�شروط عند توقيع العقود من قبل العمال املنزليني ال�شباب، 

املنزيل.  العمل  النخراط يف  الر�شد يف  �شن  ت�شمح لالأطفال دون  التي  الدول  م�شتح�شن يف 

وعلى وجه التحديد، ت�شمن الأحكام الت�شريعية التي تطالب باأ�شراف الكبار اأو اإ�شراف الدولة 

عند دخول العامل ال�شاب يف عقد عمل، اأن العمال ال�شباب يح�شلون على فر�ص التوجيه يف 

تقييم �شروط العمل وظروفه. وقد اأدرجت الدول هذه املتطلبات يف الت�شريعات ال�شارية عمومًا 

على العمال ال�شباب اأو على العمل املنزيل بالتحديد.

   
وبالإ�شافة اإىل ذلك، تتناول املادة 7 ب�شكل اأكرث حتديدًا و�شع العمال حتت �شن 18 عامًا، على النحو 

التايل:

املنا�شب  بال�شكل   ... )العامل(  اأخالقيات  الالزمة حلماية  التدابري  اتخاذ  العمل  �شاحب  على   ...

م�شاحبة  تكون  قد  التي  باملخاطر  يبلغنّ  اخلدمة،  ال�شاب  دخول  وعند  ال�شباب.  وجن�ص  ل�شن  نظرًا 

للخدمة ويحاط علمًا بالت�شهيالت املوفرة لتجنب هذه املخاطر، وا�شتخدامها.

فرن�شا: ين�ص التفاق اجلماعي الذي يغطي العاملني املنزليني، املادة 24)ز(، على ما يلي:

يجب على اأ�شحاب العمل الذين يوظفون العمال ال�شباب دون �شن 18 عامًا، �شمان الأخالق احلميدة 

والآداب يف اأماكن العمل.

�أمثلة

�رشوط العقود التي يوقع عليها الق�رش

24)ب(،  املادة  العمل،  اأ�شحاب  فرادى  لدى  للعاملني  الوطني  اجلماعي  التفاق  يطالب  فرن�شا: 

بدرجات متفاوتة من امل�شاركة من قبل املمثل القانوين للعامل املنزيل ال�شاب، فيما يتعلق باإبرام عقد 

للعمل املنزيل، وفقًا ل�شن العامل: 

يجب اأن يتم توقيع عقود عمل العمال ال�شباب حتت �شن 16 �شنة من قبل ممثلهم القانوين، بعد قبول 

العامل ل�شروطه. وبالن�شبة اإىل عقود املراهقني بني 16 و18 �شنة، يجوز لهم التوقيع باأنف�شهم، بعد 

احل�شول على اإذن من املمثل القانوين.
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العمل  يغطي  والذي  املعدلة  ب�شيغته   )1993/998( رقم  ال�شباب  العمال  قانون  ي�شرتط  فنلندا: 

للعمال  ي�شمح  ولكنه  عامًا  �شن 15  دون  ال�شباب  العمال  الوالدين على عقود عمل  موافقة  املنزيل، 

ال�شباب فوق �شن 15 عامًا )وحتت �شن 18 عامًا( باإبرام العقود ب�شكل م�شتقل. وين�ص القانون كذلك 

على اأنه يف كلتا احلالتني، يجوز لل�شخ�ص امل�شوؤول عن رعاية العامل ال�شاب والإ�شراف عليه، اأن يف�شخ 

العقد اإذا راأى ذلك �شروريًا ل�شحة العامل ال�شاب اأو لرعايته. بالإ�شافة اإىل ذلك، ي�شمح القانون 

للعامل ال�شاب اأو لوالديه اأو لويل اأمره باحل�شول على �شروط واأحكام العقد خطيًا من �شاحب العمل 

عند الطلب. وتن�ص املادة 15 على ما يلي:

يجوز لل�شخ�ص البالغ من العمر 15 �شنة اأو اأكرث، ب�شفته عاماًل، اإبرام عقد العمل بنف�شه اأو الإخطار 

اأو  العمل،  عقد  اإبرام  الأمر  لويل  يجوز  عامًا،   15 �شن  دون  ل�شخ�ص  وبالن�شبة  اإلغائه.  اأو  باإنهائه 

مبوافقة ويل الأمر، يجوز اإبرامه من قبل ال�شاب نف�شه.

ولل�شخ�ص امل�شوؤول عن رعاية العامل ال�شاب والإ�شراف عليه، احلق يف ف�شخ عقد العمل اإذا كان ذلك 

�شروريًا ويف �شالح العامل ال�شاب ليتيح له فر�شة التعليم اأو النمو اأو الرعاية ال�شحية.

وبناء على طلب العامل ال�شاب اأو راعيه اأو امل�شرف عليه، يتعني على �شاحب العمل ت�شليم �شروط عقد 

التوظيف كتابة اإىل العامل ال�شاب قبل اإبرام العقد، ما مل يكن العقد مكتوبًا اأو اإذا كان العمل يقت�شر 

على يوم واحد من العمل املنزيل يف منزل �شاحب العمل. 

املادة 66،   ،3 الف�شل  واملراهقة،  الطفولة  ب�شاأن  رقم )01/1٫680(،  باراغواي  قانون  ويت�شمن 

اأحد  من  خطية  موافقة  وي�شرتط  املراهقني،  قبل  من  املنزيل  العمل  اأداء  ب�شاأن  حمددة  اأحكامًا 

الوالدين اأو ويل الأمر اأو ممثل له، متنح يف ح�شور املجل�ص البلدي حلقوق الطفل واملراهقني، وهي 

هيئة عامة اأن�شئت لغر�ص الإ�شراف على حقوق ال�شباب وحمايتها:

اأو  اأمرهم  اأو ويل  اأو والدتهم  اأن يح�شلوا على اإذن خطي من والدهم  يجب على العمال املراهقني 

ممثلهم، لأداء اخلدمات املنزلية. ومينح هذا الإذن يف ح�شور املجل�ص ال�شت�شاري البلدي حلقوق 

الأطفال واملراهقني يف حمل اإقامة املراهقني.

قيود وقت العمل  3-9

ل�شاعات العمل املفرطة تاأثري �شار على العاملني املنزليني، وهذا هو احلال خا�شة بالن�شبة 

للعمال دون �شن 18 عامًا، الذين يحتاجون اإىل راحة كافية لنموهم البدين والذهني وال�شحي. 

ويجوز بالتايل للت�شريع و�شع �شروط اأو قيود حمددة فيما يتعلق باأوقات العمل. وبالإ�شافة اإىل 

الت�شدي لل�شواغل ال�شحة البدنية، تلعب قيود اأوقات العمل دورًا حا�شمًا يف �شمان احل�شول 

على التعليم والتدريب. وتعالج الأمثلة الواردة اأدناه جمموعة من الق�شايا، ترتاوح بني احلد 

من �شاعات العمل الأ�شبوعية واليومية، وحظر العمل الليلي والقيود املفرو�شة على �شاعات 

العمل الإ�شافية، وبني اأحكام متنح فرتات راحة اإ�شافية وفرتات توقف ق�شرية.
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�أمثلة

قيود على اأوقات عمل العمال املنزليني ال�صباب

الراحة  تعزيز فرتات  5، على  املادة  املنزليني،  والعاملني  املنزلية  امل�شاعدة  قانون  ين�ص  النم�شا: 

اليومية للعمال املنزليني الذين تقل اأعمارهم عن 18 �شنة:

)3(    متنح للعاملني املقيمني يف منزل �شاحب العمل من الذين اأمتوا 18 �شنة، فرتة راحة يومية ل تقل 

عن 10 �شاعات، وت�شمل الفرتة الوقت ما بني 9 م�شاًء و6 �شباحًا، اأو، اإن مل يتجاوزوا �شن 18 �شنة ، فرتة 

راحة من 12 �شاعة على الأقل، على اأن تكون هذه الفرتة ما بني ال�شاعة 8 م�شاًء وال�شاعة 7 �شباحًا. ...

)4(    مُينح املوظفون الذين ل يقيمون يف منزل �شاحب العمل والذين اأكملوا 18 �شنة من العمر، 

فرتة راحة ل تقل عن 13 �شاعة، ويجب اأن ت�شمل الفرتة ما بني 9 م�شاًء و6 �شباحًا، اأو، اإن مل يتجاوزوا 

�شن 18 عامًا، فرتة راحة ل تقل عن 15 �شاعة، ما بني ال�شاعة 8 م�شاًء وال�شاعة 7 �شباحًا. ...

ني�شان/اأبريل عام 2004، يف  بتاريخ 28  الأطفال اخلطر،  كمبوديا، ين�ص قانون حظر عمل  ويف 

املادة 2، على اأنه ل يجوز توظيف الطفل الذي بلغ من العمر 12 �شنة، ولي�ص 15 �شنة خالل �شاعات 

الدرا�شة، ولأكرث من ثماين �شاعات يف اليوم مبا يف ذلك �شاعات الدرا�شة. عالوة على ذلك، يجب 

اأن يتمتع بفرتة راحة يومية مدتها 12 �شاعة دون انقطاع، مبا يف ذلك الفا�شل الزمني بني ال�شاعة 

التا�شعة م�شاًء وال�شاعة ال�شاد�شة �شباحًا، و ل يجوز له العمل يف اأيام الأحد والعطالت الر�شمية.

ويت�شمن قانون العمال ال�شباب يف فنلندا عدة اأحكام تتعلق بالعمال ال�شباب الذين ترتاوح اأعمارهم 

بني 15 و18 �شنة، مبا يف ذلك ما يلي:

املادة 8. فرتات الراحة.

مُينح لل�شخ�ص الذي جتاوز عمره 15 �شنة اأو اأكرث ما ل يقل عن 12 �شاعة متتالية من الراحة يف كل 

24 �شاعة. ...

هوؤلء  مُينح  ال�شاعة،  ون�شف  �شاعات  اأربع  ال�شباب  للعمال  اليومي  العمل  �شاعات  جتاوزت  ومتى 

مكان  مغادرة  ي�شتطيعون خاللها  دقيقة خالل فرتة عملهم،  ثالثني  تقل عن  ل  راحة  العمال فرتة 

العمل بحرية. ...

مُينح العمال ال�شباب راحة اأ�شبوعية ل تقل عن 38 �شاعة دون انقطاع. 

ويف ا�شبانيا، يوؤكد املر�شوم امللكي رقم )2011/1620(، املادة 9)8(، حدود اأوقات عمل العاملني 

دون �شن 18 �شنة مبوجب قانون العمل املنطبق على العمال املنزليني:

)اأ(     يجوز للق�شر العمل فقط ملدة ثماين �شاعات يوميًا، مع انقطاع لفرتة 30 دقيقة يف اأيام العمل 

اأدى العامل القا�شر عماًل لأكرث من �شاحب عمل،  اأربعة �شاعات ون�شف. واإذا  التي تتجاوز 

توؤخذ يف العتبار �شاعات العمل التي اأداها لكل �شاحب عمل عند ح�شاب ال�شاعات الثمانية 

امل�شار اإليها اأعاله.  

)ب(     ل يجوز للق�شر اأداء �شاعات عمل اإ�شافية، اأي العمل بني ال�شاعة العا�شرة م�شاًء وال�شاد�شة 

�شباحًا.

)ج(    ل تقل فرتة الراحة بني اأيام العمل عن 12 �شاعة.

)د(    ل تقل فرتات الراحة الأ�شبوعية عن يومني متتاليني
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قيود تتعلق باملهام املتطلبة على نحو مفرط  4-9

ل ينبغي على العمال املنزليني ال�شباب اأن يوؤدوا عماًل �شديد التطلب، �شواء بدنيًا اأو نف�شيًا، ول 

ينبغي اأن ينخرطوا يف اأعمال ت�شكل خطرًا اأو اإيذاء لهم.

الت�شجيل و�شجالت التوظيف  5-9

يجوز لأحكام الت�شريعات مطالبة اأ�شحاب العمل بالحتفاظ مبلفات تتعلق بالعمال املنزليني 

ال�شباب و/اأو ت�شجيل توظيفهم لدى ال�شلطات املنظمة املعنية لإتاحة ر�شد توظيف الأطفال 

يف العمل املنزيل.

�أمثلة

قيود على اأداء مهام �صاقة اأو خطرة من قبل الق�رش

فرن�شا: يحدد التفاق اجلماعي الذي يغطي العاملني املنزليني، املادة 24، ما يلي:

مواد  مع  التعامل  اأو  قدراتهم  يفوق  مبا  للعمل  �شنة   18 �شن  دون  املراهقني  ا�شتخدام  )د(  يحظر 

خطرة.

فنلندا: يقت�شي قانون العمال ال�شباب، املادة 9، ما يلي:

يجب على �شاحب العمل التاأكد من اأن العمل ... ل يقت�شي بذل جهد اأو م�شوؤولية اأكرب مما ميكن 

اعتباره معقوًل بالن�شبة اإىل �شن ال�شباب وقوتهم البدنية.

النم�شا: ين�ص قانون امل�شاعدة املنزلية والعاملني املنزليني، املادة 7، على اأنه »عند توظيف ال�شباب، 

يجب اإيالء اهتمام خا�ص لقدراتهم البدنية«

�أمثلة

ً مطالبة اأ�صحاب العمل بحفظ �صجالت متعلقة بالعمال دون �صن 18 عاما

�شنة.   15 الأطفال دون �شن  اأحد فروعها عن توظيف  اأو  العمل  وزارة  اإبالغ  ينبغي  كمبوديا،  يف 

قبل  الت�شجيل  �شمان  عن  وجماعي  فردي  ب�شكل  م�شوؤولني  الطفل  واأهل  العمل  �شاحب  ويكون 

التوظيف )املادة 4 من قانون حظر عمل الأطفال اخلطر بتاريخ 28 ني�شان/ اأبريل 2004(. 
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دليل لو�ضع قوانني العمل

   
حلقوق  ا�شت�شاريًا  جمل�شًا   )01/1،680( رقم  واملراهقة  الطفولة  قانون  ين�شئ  باراغواي،  يف 

اأن  القانون  وي�شرتط  املراهقة.  �شن  يف  للعاملني  خا�ص  �شجل  بحفظ  يكلف  واملراهقني،  الأطفال 

يحتفظ اأ�شحاب العمل ب�شجالت مف�شلة ب�شاأن العمال املراهقني العاملني لديهم، ويقدموها اإىل 

املذكور: املجل�ص 

املراهقني  العمال  عمل  اأ�شحاب  يلتزم  الت�شجيل:  ب�شاأن  العمل  �شاحب  التزام  عن  ـــ   .60 املادة 

ون فيه: بالحتفاظ ب�شجل يدنّ

)اأ(    ال�شم الأول وا�شم العائلة ومكان وتاريخ امليالد والعنوان ومكان اإقامة العامل املراهق؛

امل�شوؤول عن  ال�شخ�ص  اأو  الأمر  اأو ويل  والأب،  الأم  اإقامة  العائلة وحمل  وا�شم  الأول  )ب(     ال�شم 

املراهق؛

)ج(     تاريخ دخول العامل يف اخلدمة واملهام التي يقوم بها والأجر الذي يح�شل عليه وجدول فرتات 

العمل ورقم ت�شجيل التاأمني الجتماعي؛ 

)د(    املوؤ�ش�شة التعليمية التي يرتادها العامل وجدول ح�شور الف�شول الدرا�شية؛

)هـ(    معلومات اأخرى ذات �شلة.

...

ـــ عن التزام الإخطار بتوظيف املراهقني: يلتزم جميع اأ�شحاب العمل بتوفري املعلومات  املادة 61. 

وكذلك  واملراهقني،  الطفل  حلقوق  البلدي  ال�شت�شاري  واملجل�ص  والعمل  العدل  وزارة  من  املطلوبة 

ت�شجيل توظيف املراهقني يف غ�شون 72 �شاعة.

عامًا   18 �شن  دون  الأ�شخا�ص  جميع  يغطي  الذي  الفنلندي،  ال�شباب  العمال  قانون  وين�ص 

�شنهم  يثبت  ما  العمال  هوؤلء  يقدم  اأن  على  و13،   12 املادتني  يف  عمل  عالقة  يف  املنخرطني 

للتعليم الإلزامي قبل بدء العمل، واأن يحتفظ �شاحب عمل العمال ال�شباب ب�شجالت  وخ�شوعهم 

لهوؤلء العاملني، ت�شمل تو�شيف الوظائف و»ا�شم وعنوان ال�شخ�ص املنوط به رعاية ومراقبة هذا 

العامل«.
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تقوم وكالت ال�شتخدام اخلا�شة يف بع�ص البلدان بدور يف تعيني وتوظيف العمال املنزليني. 

وتعر�ص بع�ص الوكالت خدماتها مل�شاعدة الأ�شر يف اختيار املر�شحني للعمل، وم�شاعدة العمال 

املنزليني يف العثور على وظيفة. ويف املقابل، قد توظف الوكالت العمال املنزليني اأنف�شهم، بغية 

جعلهم متاحني لالأ�شر. وحيثما يتم تعيني العمال املنزليني يف بلد ما للعمل يف بلد اآخر، تلعب 

الوكالت عادة دورًا يف كل من بلد املن�شاأ وبلد التوظيف.

وينظر عمومًا اإىل تنظيم اأن�شطة وكالت ال�شتخدام، على اأنها و�شيلة �شرورية ل�شمان حماية 

العمل  ال�شتغالل يف  والتع�شفية، مبا يف ذلك  الحتيالية  املمار�شات  ومنع  املنزليني  العاملني 

 وقد توؤدي بع�ص املمار�شات مثل فر�ص ر�شوم تعيني باهظة تن�شئ ديونًا ل 
95

والعمل اجلربي. 

ي�شتطيع العمال املنزليون �شدادها اأو حتريف طبيعة اأو �شروط التوظيف عند التعيني، يف حالة 

عدم تنظيمها يف البلدان املر�شلة وامل�شتقبلة لهم، اإىل دخول العامل يف الوظيفة دون اإدراك 

دقيق لأحكام و�شروط العمل اأو اإلزام العامل فعاًل بعالقة عمل ل�شداد الر�شوم املفرطة.

وميكن اأن تعتمد اجلهود الت�شريعية يف هذا املجال على التفاقية رقم 181 والتو�شية رقم 188، 

 
96

واإنفاذ«. ور�شد  »تنظيم  اخلا�شة:  ال�شتخدام  وكالت  ب�شاأن  الدولية  العمل  منظمة  ودليل 

بالإ�شافة اإىل ذلك، حتتوي التفاقية رقم 189 اأي�شًا على الإر�شادات ذات ال�شلة.

10.                   التعيني والتوظيف من قبل 

وكالت ال�ضتخدام اخلا�ضة

95(     مكتب العمل الدويل: ثمن الإكراه. التقرير العاملي مبوجب متابعة اإعالن منظمة العمل الدولية ب�شاأن املبادئ واحلقوق الأ�شا�شية يف العمل 

ـــ  تقرير املدير العام، موؤمتر العمل الدويل، الدورة 98، جنيف 2009، الفقرات 133-102.

96(     مكتب جنيف، 2007. يحتوي الدليل على اأمثلة عديدة لالأحكام القانونية.
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التفاقية رقم 189، املادة 15)1(

املعينّنني  املهاجرون،  املنزليون  العمال  فيهم  مبن  املنزليني،  للعمال  فعالة  حماية  ل�شمان  1.  توخيًا 

ع�شو  دولة  كل  تتخذ  التع�شفية،  املمار�شات  من  اخلا�شة،  ال�شتخدام  وكالت  بوا�شطة  املوظفني  اأو 

الإجراءات التالية:   

)اأ(    حتدد ال�شروط التي يخ�شع لها ت�شغيل وكالت ال�شتخدام اخلا�شة التي تعني اأو توظف العمال 

املنزليني، وفقًا للقوانني واللوائح واملمار�شات الوطنية؛

الإ�شاءات  اإدعاءات  وفح�ص  ال�شكاوى  يف  للتحقيق  منا�شبة  واإجراءات  اآليات  وجود  )ب(    ت�شمن 

العمال  يخ�ص  فيما  اخلا�شة  ال�شتخدام  وكالت  باأن�شطة  املتعلقة  الحتيالية  واملمار�شات 

املنزليني؛

)ج(    تعتمد جميع التدابري ال�شرورية واملنا�شبة، �شمن وليتها الق�شائية، وحيثما يقت�شي احلال، 

بالتعاون مع الدول الأع�شاء الأخرى، بهدف توفري احلماية املنا�شبة للعمال املنزليني املعينّنني 

وت�شمل  اإليهم.  الإ�شاءة  ومنع  خا�شة،  ا�شتخدام  وكالت  بوا�شطة  اأرا�شيها  على  املوظفني  اأو 

هذه التدابري قوانني اأو لوائح حتدد اللتزامات الواقعة على كل من وكالة ال�شتخدام اخلا�شة 

ت�شمل حظر وكالت ال�شتخدام اخلا�شة  املنزيل، وتن�ص على عقوبات  العامل  اإزاء  والأ�شرة 

التي تكون �شالعة يف الإ�شاءات واملمار�شات الحتيالية؛

)د(    حيثما يكون العمال املنزليون معينّنني يف بلد للعمل يف بلد اآخر، تنظر يف اإبرام اتفاقات ثنائية اأو 

اإقليمية اأو متعددة الأطراف ملنع الإ�شاءات واملمار�شات الحتيالية يف عمليات التعيني والتوظيف 

وال�شتخدام؛

)ه(    تتخذ تدابري ل�شمان األنّ تكون الر�شوم التي ت�شتوفيها وكالت ال�شتخدام اخلا�شة، م�شتقطعة 

من اأجر العمال املنزليني.

من  املهاجرين،  املنزليني  العمال  وخا�شة  املنزليني،  العمال  حتمي  التي  للت�شريعات  وميكن 

املمار�شات التع�شفية اأو الحتيالية، اأن: 

تن�ص على اإن�شاء نظام للح�شول على ترخي�ص اأو اإثبات وكالة؛  ■

تقت�شي من الوكالت اإطالع العمال ب�شكل دقيق على حقوقهم؛  ■

تن�ص على الإ�شراف على عقود من قبل �شلطة عامة؛  ■

ب�شكل  حتددها  بذلك،  �شمحت  اإذا  اأو  العامل،  على  ر�شوم  فر�ص  الوكالت  على  ■  حتظر 
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�شارم؛ 

حتظر ا�شتقطاع الر�شوم التي تفر�شها الوكالت، من اأجر للعامل؛  ■

حتدد التزامات كل من الوكالة والأ�شرة جتاه العامل؛  ■

■  تن�ص على عقوبات اأو غرامات منا�شبة على الوكالت املخالفة للقانون، مبا يف ذلك منع 

الوكالت من النخراط يف ممار�شات احتيالية وجتاوزات؛

■  تقت�شي من الوكالت تقدمي تقارير عن اأن�شطتها اإىل مفت�شية العمل اأو اأي �شلطة خمت�شة 

اأخرى.

97(     املادة 7)1( من التفاقية رقم 181 تن�ص على اأن وكالت ال�شتخدام اخلا�شة »ل يجوز اأن تتقا�شى ب�شورة مبا�شرة اأو غري مبا�شرة، 

جزئيًا اأو كليًا، اأي ر�شوم اأو تكاليف من العمال«. ولكنها ت�شمح ببع�ص ال�شتثناءات على هذا املبداأ فيما يتعلق ببع�ص فئات العمال وبع�ص 

اأنواع اخلدمات التي تقدمها وكالت ال�شتخدام املادة 7)2((. 
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بالإ�شافة اإىل ن�ص القانون على احلقوق اجلوهرية واأوجه احلماية للعمال املنزليني، يحتاج 

الإطار العام لتحقيق العمل الالئق للعمال املنزليني اإىل اتخاذ تدابري ل�شمان المتثال. ويف 

التي حتمي  واللوائح  القوانني  اأ�شا�شي يف و�شع  المتثال كجزء  اعتبار م�شائل  ينبغي  الواقع، 

حقوق العاملني املنزليني. وت�شاهم الأحكام القانونية امل�شجعة لإ�شفاء الطابع الر�شمي على 

عالقات العمل، مثل متطلبات العقود املكتوبة اأو التف�شيلية وك�شوف الأجور وت�شجيل �شاعات 

وت�شهيل  المتثال  ت�شجيع  يف  الجتماعي،  ال�شمان  ا�شرتاكات  لدفع  املب�شطة  والنظم  العمل، 

الإ�شراف.

انتهاكات  وقوع  العامة يف حالة  ال�شلطات  تتخذها  التي  الإجراءات  المتثال  ويتجاوز �شمان 

القواعد  احرتام  حتقيق  اإىل  تهدف  املحتملة،  التدابري  من  جمموعة  ذلك  وي�شمل  للت�شريع. 

املطبقة. وبالتايل، ي�شمل �شمان المتثال ن�شر املعلومات والتوعية، ف�شاًل عن تقدمي امل�شاعدة 

اإىل العمال املنزليني واأ�شحاب عملهم ومنظمات العمال ومنظمات اأ�شحاب العمل ووكالت 

ال�شتخدام وغريهم من اأ�شحاب امل�شلحة. ولكي تكون اآليات المتثال فعالة، ينبغي اأن تاأخذ 

بعني العتبار اخل�شائ�ص املحددة للعمل املنزيل.

وت�شلط التفاقية رقم 189 ال�شوء على اإمكانية جلوء العاملني املنزليني اإىل املحاكم والهيئات 

تفتي�ص  وتدابري  املتاحة  ال�شكاوى  واإجراءات  املنازعات،  ت�شوية  اآليات  الق�شائية وغريها من 

العمل والعقوبات. وتقرتح التو�شية رقم 201 توفري املعلومات وزيادة الوعي بخ�شو�ص القوانني 

املعمول بها واللتزامات النا�شئة عنها، وكذلك م�شاعدة العاملني املنزليني يف �شعيهم لإنفاذ 

حقوقهم.

11.                   �ضمان المتثال 

التفاقية رقم 189 

املادة 16

تتخذ كل دولة ع�شو، وفقًا للقوانني واللوائح واملمار�شات الوطنية، تدابري ت�شمن جلميع العمال املنزليني، 

�شواء �شخ�شيًا اأو عن طريق ممثل لهم، �شبل الو�شول الفعلية اإىل املحاكم اأو هيئات الق�شاء اأو اأي اآليات 

لت�شوية املنازعات، يف ظروف ل تقل موؤاتاة عن تلك املتاحة للعمال عمومًا.
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املادة 17

اإليها لتقدمي ال�شكاوى، بهدف �شمان  اآليات وو�شائل فعالة وي�شهل الو�شول  1.  ت�شع كل دولة ع�شو 

المتثال للقوانني واللوائح الوطنية حلماية العمال املنزليني.

2.  ت�شع كل دولة ع�شو وتنفذ تدابري لتفتي�ص العمل والإنفاذ والعقوبات، مع اإيالء العتبار الواجب 

لل�شمات اخلا�شة بالعمل املنزيل، وفقًا للقوانني واللوائح الوطنية.

3.  حتدد هذه التدابري، بقدر ما يكون ذلك متما�شيًا مع القوانني واللوائح الوطنية، الظروف التي 

يجوز مبوجبها ال�شماح بالدخول اإىل منزل الأ�شرة، مع اإيالء الحرتام الواجب للحياة اخلا�شة.

واللوائح  القوانني  واإنفاذ  لالإ�شراف  املنا�شبة  والإجراءات  الآليات  بو�شع  الأمر  يتعلق  وعندما 

حلماية العمال املنزليني، ل يوجد هناك نهج »واحد ينا�شب اجلميع«. ومع ذلك، فان النظم 

اجلامعة للنُهج املختلفة هي اأكرث قابلية ملراعاة خ�شائ�ص العمل املنزيل املحددة، وبالتايل لديها 

فر�ص اكرب للتو�شل اإىل نتائج مر�شية عند تعاملها مع النزاعات وعدم المتثال يف هذا القطاع. 

وينبغي ايالء اهتمام خا�ص اإىل حقيقة اأن العمال املنزليني واأ�شحاب عملهم رمبا لي�شوا على 

دراية كافية بالقوانني ال�شارية، ورمبا يفتقرون اإىل القدرة على التعامل مع الإجراءات املعقدة.

وقد ت�شمل نُهج الرقابة واإنفاذ قوانني العمل يف قطاع العمل املنزيل ما يلي:

التوفيق والو�شاطة: عدم التيقن ب�شاأن حقوق والتزامات الطرفني يف عالقة العمل هو اأمر   ■

�شائع يف �شياق العمل املنزيل. وتقدم اآليات توفري املعلومات وامل�شورة والتو�شيات ب�شاأن كيفية 

معاجلة اخلالفات، التي ميكن اأن يلجاأ اإليها العمال واأ�شحاب العمل يف �شكل غري ر�شمي، والتي 

تعمل ب�شكل �شريع، فر�شة لت�شوية النزاعات بالرتا�شي مع احلفاظ على عالقة العمل.

الإ�شراف امل�شتمر: ينبغي اإ�شناد م�شوؤولية الإ�شراف على تطبيق قوانني العمل التي حتمي   ■

العمال املنزليني، ر�شميًا اإىل ال�شلطات امل�شوؤولة عن �شوؤون العمل. وي�شمح ت�شجيل عقود العمل 

لدى اإدارة العمل اأو موؤ�ش�شات التاأمني الجتماعي، مبا يف ذلك املرافق املعتمدة على النرتنت، 

باإجراء اأ�شراف م�شتمر لظروف العمل مبا يف ذلك الأجور. وميكن لالإ�شراف الروتيني اأن يعتمد 

على ال�شجالت التي حتتفظ بها الأ�شر، على النحو املن�شو�ص عليه يف القانون، وكذلك على 

ا�شتبيانات لأ�شحاب العمل والعمال. وحيثما هناك احتمال لقيام مفت�شي العمل بزيارات اإىل 

املنازل اخلا�شة، ينبغي وجود اإطار قانوين منا�شب ل�شمان احرتام حقوق اخل�شو�شية.

■  نُهج ت�شتند اإىل ال�شكاوى: ميكن لآليات ال�شكاوى الق�شائية والإدارية اأن ت�شمن حق اللجوء 

اإىل العدالة كمالذ اأخري. وميزة هذا الأمر اأنه يف�شي اإىل اتخاذ قرارات قابلة للتنفيذ.



99 |11.  �ضمان المتثال

دليل لو�ضع قوانني العمل

   
�أمثلة

توفري املعلومات عن القوانني والتفاقات ب�صاأن العمال املنزليني

 ،11 املادة  املنزلية،  اخلدمة  ب�شاأن   )56/326( رقم  الت�شريعي  املر�شوم  يطالب  الأرجنتني،  يف 

بت�شليم دفرت عمل اإىل العامل املنزيل، توفره وزارة العمل والرعاية الجتماعية، ويت�شمن ن�شخة من 

جميع القوانني ذات ال�شلة والتفاقات اجلماعية ال�شارية وقت التوظيف.

يف النم�شا، يطالب القانون الحتادي املنظم للم�شاعدة املنزلية والعاملني املنزليني، املادة 2)2(، 

اإىل  بها  املعمول  القوانني  من  ن�شخة  بتوفري  العمل،  عالقة  بدء  عند  املنزيل،  العامل  عمل  �شاحب 

العامل، مبا يف ذلك قوانني احلد الأدنى لالأجور، والتفاقات اجلماعية، اأو تزويده باملواد ال�شادرة 

لهذا الغر�ص عن منظمة العمال املعنية.

ويف جنوب اأفريقيا، يطالب التحديد القطاعي 7، املادة 30، اأ�شحاب عمل العمال املنزليني بو�شع 

ن�شخة من القانون اأو ملخ�ص ر�شمي يف متناول العامل املنزيل يف مكان العمل:

يجب على كل �شاحب عمل خا�شع اإلزامًا لهذا التحديد القطاعي اأن يحتفظ بن�شخة من التحديد 

املنزيل  العامل  على  ي�شهل  موقع  العمل يف  مكان  متاحة يف  تكون  عنه،  ر�شمي  اأو مبوجز  القطاعي 

الو�شول اإليه. 

ويف الأردن، تن�ص الالئحة )2009/90( يف 1 ت�شرين الأول/اأكتوبر 2009، املنظمة للعمال املنزليني، 

يف املادة 10، على اأن وزارة العمل هي امل�شوؤولة عن تقدمي التوجيه والتعليم للعمال املنزليني واأ�شحاب 

عملهم:

تتحمل وزارة العمل م�شوؤولية تقدمي التوجيه وامل�شورة والتوعية ل�شمان وجود عالقة عمل �شليمة بني 

�شاحب العمل والعامل من خالل عقد لقاءات مع اأ�شحاب العمل والعمال يف الوزارة اأو منزل �شاحب 

العمل اأو مكتب الوكالة.

املادة  ل�شنة 2010،  املنزليني  العاملني  قانون  املتحدة، يطالب  الوليات  نيويورك،  ولية  ويف 

10، مفو�ص العمل بتقدمي تقرير اإىل احلاكم وجمل�ص ال�شيوخ والربملان ب�شاأن التدابري الالزمة لتوفري 

 
98

�شهولة احل�شول على املواد التعليمية والإعالمية ب�شاأن الت�شريع املنظم للعمل املنزيل.

98(    اأول تقرير من هذا القبيل متاح يف ولية نيويورك ــ موقع ق�شم العمل اللكرتوين:

http://www.labor.org-gov/sites/legal/laws/pdf_word_docs/domestic-workers/report-to-governor-outreach.pdf
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�أمثلة

تفتي�ش العمل

القطاعي  للتحديد  المتثال  ر�شد  عن  امل�شوؤولة  هي  العمل  تفتي�ص  خدمات  اأفريقيا،  جنوب  يف 

7. ومبوجب قانون ال�شروط الأ�شا�شية للعمل، املادة 65)2(، يكون ملفت�شي العمل احلق يف دخول 

الإمكانية،  ا�شتخدام مثل هذه  يتم  ما  نادرًا  انه  العمل. وحيث  باإذن من حمكمة  املنازل اخلا�شة 

فقد قام مفت�شو العمل بتنظيم حمالت ت�شتهدف العمل املنزيل منذ عام 2005. وجرى الت�شال 

باأ�شر يف مناطق معينة خالل فرتة حمددة من الوقت، ودعوتها ل�شتقبال مفت�شي العمل.  م�شبقًا 

ا�شتبيانات  و�شملت  مرة.  كل  يف  الأ�شر  من  املئات  بع�ص  زيارة  متت  احلملة،  ات�شاع  ملدى  ووفقًا 

وعلى  الجتماعي.  وال�شمان  العمل  ظروف  حول  �شوؤاًل   20 املفت�شون،  ا�شتخدمها  التي  املوظفني، 

الكاب  مقاطعة  يف  اأ�شرة   200 حوايل  املفت�شون  زار   2011 الثاين/يناير  كانون  يف  املثال،  �شبيل 

فرتة  وخالل  بها.  املعمول  للت�شريعات  متامًا  ميتثل  ن�شفها  من  يقرب  ما  اأن  منها  تبني  الغربية، 

�شمن  كانوا  �شابقًا  امتثالهم  يت�شح  مل  الذين  من  العمل  اأ�شحاب  بع�ص  اأن  تبني  املتابعة،  تفتي�ص 

1

ب�شكل عام. املمتثلني 

القانون،  اأحكام  باإنفاذ  العمل  �شلطات   ،13 املادة   ،)18٫065( رقم  اأوروغواي  قانون  ويطالب 

وين�ص على تفتي�ص املنزل عندما يكون هناك احتمال »عدم امتثال مزعوم« ملعايري العمل:  

المتثال  ر�شد  على  العمل  الجتماعي،  وال�شمان  العمل  وزارة  على  ـــ  العمل  وانتهاكات  التفتي�ص 

لهذا القانون، من خالل مفت�شية العمل وال�شمان الجتماعي العامة.

املزعومة  المتثال  عدم  حالت  يف  منزيل  تفتي�ص  بعمليات  القيام  يجوز  الغاية،  لهذه  وحتقيقًا 

حمكمة  عن  �شادر  املحكمة  من  اأمر  على  احل�شول  �شريطة  الجتماعي،  وال�شمان  العمل  للوائح 

الإجراء  ب�شاأن  �شهادة  وتقدم  الوقائع؛  كافة  متلك  حملية  ابتدائية  حمكمة  اأو  البتدائية  العمل 

املتخذ اإىل املحكمة املخت�شة يف غ�شون 48 �شاعة.

 289 املادة  لأحكام  وفقًا  القانون  هذا  يف  عليها  املن�شو�ص  لاللتزامات  المتثال  عدم  ويعاقب 

لل�شيغة  ووفقًا   ،1987 الثاين/نوفمرب عام  ت�شرين   10 ال�شادر يف  رقم )15٫903(  القانون  من 

املن�شو�ص عليها يف املادة 412 من القانون رقم )16٫736( املوؤرخ 5 كانون الثاين/يناير 1996، 

واللوائح ال�شادرة مبوجبه.

مع  والتن�شيق  املنزيل  العمل  ر�شد  اأحكام  عن  م�شوؤوًل  خا�شًا  ق�شمًا  العمل  مفت�شية  اأن�شاأت  وقد 

حماكم العمل واجلهات احلكومية الأخرى حلماية العمال املنزليني.

1   انظر: 

See E. Sjöberg: Enforcement of laws and regulating domestic work – A case study of South Africa )Master thesis, 
University of Lund, South Africa, Faculty of Law, Spring 2011(, p. 30; and ‘Enforcing  the unenforceable: From 
enforcement to compliance’, Chapter 2 of the 2010 interim Conference report, Domestic Workers Research Project, 
University of the Western Cape, p. 31, www.dwrp.org.za/index. php/2010-conference.
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�أمثلة

جلوء العمال املنزليني اإىل املحاكم

يف كازاخ�شتان، وفيما يتعلق باملادة 217 من قانون العمل، 

يتم حل نزاعات العمل الفردية بني العامل املنزيل و�شاحب العمل مبوجب اتفاق بني الطرفني و)اأو( 

يف املحكمة.

ويف قوانني العمل يف قريغيز�شتان )املادة 356(، وجمهورية مولدوفا )املادة 288(، والحتاد 

)ال�شخ�ص  العمل  و�شاحب  العامل  بني  الفردية  العمل  منازعات  تعر�ص   ،)308 )املادة  الرو�شي 

الطبيعي(، التي ل ميكن حلها وديًا على املحكمة وفقًا لالإجراءات التي و�شعها قانون العمل.

�أمثلة

امل�صاعدة القانونية للعمال املنزليني

يف الفلبني يعني قانون العمال املهاجرين واملغرتبني الفلبينيني، املواد 24 اإىل 26. م�شاعدًا قانونيًا 

تقدمي  على  الإ�شراف  عن  م�شوؤوًل  يكون  اخلارجية،  ال�شوؤون  وزارة  يف  املهاجرين  العمال  ل�شوؤون 

يقدم  القانونية  للم�شاعدة  �شندوقًا  وين�شئ  الفلبينيني  املهاجرين  العمال  اإىل  القانونية  اخلدمات 

اخلدمات للعمال الفلبينيني املهاجرين يف حمنة:

املادة من�شب م�شاعد  ين�شئ مبوجب هذه  املهاجرين.  العمال  ل�شوؤون  القانوين  امل�شاعد  املادة 24. 

الأول  املقام  م�شوؤوًل يف  يكون  اخلارجية،  ال�شوؤون  وزارة  اإطار  املهاجرين يف  العمال  ل�شوؤون  قانوين 

الفلبينيني  للعمال  املقدمة  القانونية  امل�شاعدة  خدمات  كافة  �شامل  نحو  على  وين�شق  يوفر  اأن  عن 

املهاجرين، ف�شاًل عن الفلبينيني يف اخلارج يف حمنة. ...

وت�شمل مهام وم�شوؤوليات امل�شاعد القانوين املذكور اأعاله ما يلي:

)اأ(  اإ�شدار مبادئ توجيهية واإجراءات ومعايري لتقدمي خدمات امل�شاعدة القانونية للعمال الفلبينيني 

املهاجرين؛

)ب(  اإقامة �شالت وثيقة مع وزارة العمل والتوظيف، ... وغريها من الوكالت احلكومية املعنية، 

وكذلك مع املنظمات غري احلكومية التي ت�شاعد العمال املهاجرين، ل�شمان التن�شيق الفعال والتعاون 

يف جمال تقدمي امل�شاعدة القانونية للعمال املهاجرين؛

الفلبني  املحامني يف  ونقابة  ال�شمعة احل�شنة  القانونية ذات  الهيئات  ال�شتفادة من م�شاعدة  )ج(  

وغريها من جمعيات املحامني ل�شتكمال جهود احلكومة لتقدمي امل�شاعدة القانونية للعمال املهاجرين؛

)د(   اإدارة �شندوق امل�شاعدة القانونية للعمال املهاجرين الذي مت اأن�شاوؤه مبوجب املادة 25 من هذا 

القانون، وال�شماح باملدفوعات منه وفقًا لالأغرا�ص التي مت اإن�شاء ال�شندوق من اأجلها؛ ...

املادة 25. �شندوق امل�شاعدة القانونية. ين�شاأ مبوجب هذه املادة �شندوق لتقدمي امل�شاعدة القانونية 

للعمال املهاجرين، وي�شار اإليه فيما يلي با�شم �شندوق امل�شاعدة القانونية، ...

املادة 26. ا�شتخدامات �شندوق امل�شاعدة القانونية. ي�شتخدم �شندوق امل�شاعدة القانونية الذي اأن�شئ 

مبوجب املادة اأعاله ح�شرًا لتقدمي اخلدمات القانونية للعمال املهاجرين والفلبينيني يف اخلارج يف 

هذا  من  24)اأ(  املادة  يف  عليها  املن�شو�ص  والإجراءات  واملعايري  التوجيهية  للمبادئ  وفقا  حمنة، 

القانون. ...
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الأرجنتني

املر�شوم الت�شريعي )56/326( ب�شاأن اخلدمة املنزلية، بتاريخ 14 كانون الثاين/يناير 1956، 

واملر�شوم ذو ال�شلة )56/7979(، بتاريخ 30 ني�شان/اأبريل 1956.

اأرمينيا

قانون العمل ال�شادر يف 9 ت�شرين الثاين/نوفمرب 2004، ب�شيغته املعدلة.

النم�شا

القانون الحتادي ب�شاأن امل�شاعدة املنزلية والعاملني املنزليني، والقانون رقم 60، بتاريخ 23 

متوز/يوليه 1962، ب�شيغته املعدلة.

بربادو�س

قانون العاملني املنزليني، بتاريخ 1 متوز/يوليه 1961.

بيالرو�س

قانون العمل، بتاريخ 26 متوز/يوليه 1999، ب�شيغته املعدلة )بالرو�شية(.

دولة بوليفيا املتعددة القوميات

قانون العمال املنزليني، بتاريخ 3 ني�شان/اأبريل 2003.

الربازيل

ب�شيغته   ،1972 الأول/دي�شمرب  كانون   11 بتاريخ   ،)5٫859( رقم  املنزليني  العمال  قانون 

املعدلة مبوجب القانون رقم )11٫324(، بتاريخ 19 متوز/ يوليه 2006. 

املر�شوم رقم )6٫481(، بتاريخ 12 حزيران/يونيه 2008.

بوركينا فا�شو

املر�شوم رقم )PRES/PM/MTSS/807-2010( املنظم لظروف عمل العمال املنزليني، 

بتاريخ 31 كانون الأول/دي�شمرب 2010.

كمبوديا

ت�شريع العمل والقوانني العامة ب�شاأن العمل اأو العمالة، بتاريخ 10 كانون الثاين/يناير 1997.

قانون حظر عمل الأطفال اخلطر، بتاريخ 28 ني�شان/اأبريل 2004.

امللحق الأول

قائمة بالإحالت اإىل القوانني واللوائح الوطنية
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كندا )كيبيك(

قانون احرتام معايري العمل.

كو�شتاريكا

)للف�شل  اخلا�ص  القطاع  لالأجور يف  الأدنى  احلد  ب�شاأن   )MTSS-36637( رقم املر�شوم 

الثاين من 2011(، بتاريخ 21 حزيران/يونيه 2011.

كوت ديفوار

املعدل   ،2012 الثاين/يناير  كانون   19 بتاريخ   )MEMEASS/CAB  009( رقم  القرار 

اخلطرة  الأعمال  قائمة  حتديد  ب�شاأن   2005 اآذار/مار�ص   14 بتاريخ   2250 رقم  للقرار 

املحظورة على الأطفال دون 18 �شنة.

اجلمهورية الت�شيكية

قانون العمل رقم )2006/262(، ال�شاري اعتبارًا من 1 كانون الثاين/يناير 2007.

فنلندا

قانون ب�شاأن توظيف العمال املنزليني، القانون رقم 951 لعام 1977 )املعدل مبوجب القانون 

رقم 73 لعام 2001(. 

قانون العمال ال�شباب، القانون رقم 998 ل�شنة 1993 )ب�شيغته املعدلة حتى اإ�شدار القانون 

رقم 754 لعام 1998(.

فرن�شا

اأ�شحاب العمل، بتاريخ 24 ت�شرين الثاين/ التفاق الوطني اجلماعي للعاملني لدى فرادى 

نوفمرب 1999.

اأيرلندا

حلماية  املمار�شات  )مدونة   )239  .SI No(  ،1990 لعام  ال�شناعية  العالقات  قانون 

الأ�شخا�ص الذين يعملون يف منازل الآخرين(، )اإعالن( قرار 2007، بتاريخ 18 اأيار/مايو 

.2007

لعام   473  SI(  2001 عام  لوائح  )ال�شجالت(،   1997 لعام  العمل  لوقت  املنظم  القانون 

.)2001

الأردن

ت�شرين   1 بتاريخ   ،90 رقم  يف حكمهم،  ومن  وب�شاتينها  وطهاتها  املنازل  يف  العاملني  نظام 

الأول/اأكتوبر 2009.

كازاخ�شتان

قانون العمل جلمهورية كازاخ�شتان، 15 اأيار/مايو 2007، ب�شيغته املعدلة.
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قريغيز�شتان

قانون العمل يف 4 اآب/اأغ�شط�ص 2004، ب�شيغته املعدلة.

مالطة

جمل�ص اأجور اخلدمة املنزلية - لئحة تنظيم الأجور لعام 1976، ب�شيغته املعدلة.

مايل

املر�شوم رقم )P-RM/178-96(، بتاريخ 13 حزيران/يونيه 1996.

جمهورية مولدوفا

قانون العمل ال�شادر بتاريخ 28 اآذار/مار�ص 2003، ب�شيغته املعدلة.

ناميبيا

قانون العمل رقم 11 ل�شنة 2007، بتاريخ 31 كانون الأول/دي�شمرب 2007.

بنما

املر�شوم التنفيذي رقم 19، بتاريخ 19 حزيران/يونيه 2006.

باراغواي

 .2001 اأيار/مايو   30 بتاريخ   ،)01/1٫680( رقم  والقانون  واملراهقة،  الطفولة  مدونة 

املر�شوم رقم )05/4٫951(، ال�شادر مبوجب القانون رقم )2001/1657(، املوؤرخ يف 10 

كانون الثاين/يناير 2001، لت�شديق التفاقية رقم 182.

بريو

قانون تكافوؤ الفر�ص بني الرجال والن�شاء )رقم 28983 ل�شنة 2007(.

الفلبني

املعدلة(.  )ب�شيغته   1974 اأيار/مايو   1 بتاريخ   ،442 رقم  الرئا�شي  القانون  العمل،  قانون 

قانون العمال املهاجرين والفلبينيني يف اخلارج لعام 1995، قانون جمهوري رقم 8042.

الربتغال

املر�شوم الت�شريعي رقم )92/235( باإن�شاء نظام قانوين لعالقات ال�شتخدام النا�شئة عن 

عقود العمل املنزيل، 24 ت�شرين الأول/اأكتوبر 1992 )ب�شيغته املعدلة حتى �شدور القانون 

رقم )99/114(، بتاريخ 3 اآب/ اأغ�شط�ص 1999(.

الحتاد الرو�شي

قانون العمل ال�شادر يف 30 كانون الأول/دي�شمرب 2011، ب�شيغته املعدلة. 
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�شنغافورة

لوائح توظيف القوى العاملة الأجنبية )ت�شاريح العمل(. قانون العقوبات، ب�شيغته املعدلة 

مبوجب القانون 18، اعتبارًا من 15 اأيار/مايو 1998.

جنوب اأفريقيا

قانون �شروط العمل الأ�شا�شية، القانون رقم 75 لعام 1997. 

التحديد القطاعي 7: قطاع العمال املنزليني، ملزم اعتبارًا من 1 اأيلول/�شبتمرب 2002.

اإ�شبانيا

 املر�شوم امللكي رقم )2011/1620( املنظم لعالقة ال�شتخدام اخلا�شة بالعاملني يف املنازل،

14 ت�شرين الثاين/نوفمرب 2011.

�شري لنكا

قانون مكتب العمالة اخلارجية رقم 21 ل�شنة 1985.

�شوي�شرا

قانون اللتزامات، 1911 )ب�شيغته املعدلة(. 

الأول/اأكتوبر  ت�شرين  بتاريخ 20  للعاملني يف القت�شاد املنزيل  العقد املوحد  ب�شاأن  مر�شوم 

.2010

جمهورية تنزانيا املتحدة

قانون العمالة وعالقات العمل، 2004.

توغو

ب�شاأن  الثاين/نوفمرب 2007  ت�شرين   12 بتاريخ   )MTEFP/DGTLS رقم )1464  املر�شوم 

 13 بتاريخ  العمل  قانون  من   )4(151 للمادة  وفقًا  الأطفال  على  املحظورة  الأعمال  حتديد 

كانون الأول/دي�شمرب 2006.

ترينيداد وتوباغو

مر�شوم احلد الأدنى لالأجور، 2010.

تركمان�شتان

قانون العمل بتاريخ 18 ني�شان/اأبريل 2009.

الوليات املتحدة )ولية نيويورك(

قانون حقوق العمال املنزليني، بتاريخ 31 اآب/اأغ�شط�ص 2010.
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اأوروغواي

القانون رقم )18٫065( املوؤرخ 15 ت�شرين الثاين/نوفمرب 2006. 

املر�شوم رقم )007/224( املوؤرخ 25 حزيران/يونيه 2007.

فيتنام

قانون العمل جلمهورية فيتنام ال�شرتاكية، بتاريخ 23 حزيران/يونيه 1994.

زامبيا

مر�شوم احلد الأدنى لالأجور وظروف العمل )العمال املنزليون(، 2011.

زمبابوي

لئحة التوظيف وعالقات العمل )العمال املنزليون(، 1992.
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قواعد بيانات منظمة العمل الدولية واأدواتها

■  بوابة ال�شبكة العاملية ملنظمة العمل الدولية ب�شاأن العمال املنزليني:

www.ilo.org/domesticworkers

■  �شفحة �شبكة الإنرتنت ملنظمة العمل الدولية ب�شاأن معايري العمل الدولية

http://www.ilo.org/global/standards/lang--en/index.htm

■          NORMLEX - نظام معلومات منظمة العمل الدولية ب�شاأن معايري العمل الدولية

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en

امللحق الثاين

الأدوات واملن�ضورات

■  Blackett, A. 1998. Making domestic work visible: The case for specific 
regulation, Labour Law and Labour Relations Programme Working Paper No. 
2/1998 )Geneva, ILO(.

■  D’Souza, A. 2010. Moving towards decent work for domestic workers: An 
overview of the ILO’s work, Working Paper No. 2/2010 )Geneva, ILO(.

■  —. 2012. Domestic workers across the world: Global and regional statistics 
and extent of legal protection )Geneva(

■  ILO and IPEC. 2011. Children in hazardous work. What we know and what 
we need to do )Geneva(.

■  McCann, D.; Murray, J. 2010. The legal regulation of working time in domestic 
work, Conditions of Work and Employment Series, No. 27, )Geneva, ILO(.

■  Ramirez-Machado, J. Maria. 2003. Domestic work, conditions of work and 
employment: A legal perspective, Conditions of Work and Employment Series 
No. 7 )Geneva, ILO(.

2007.Guide to private employment agencies: Regulation, monitoring and enforcement 
)Geneva(.

■  مكتب العمل الدويل.

■    —. 2010. العمل الالئق للعمال املنزليني، التقرير الرابع )1(، موؤمتر العمل الدويل، 

الدورة 99، جنيف، 2010 )جنيف(.

والتو�شية رقم 201 يف ملحة )جنيف(. التفاقية رقم 189   .2011 .—    ■
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ت�شريعات  ب�شاأن  الدولية  العمل  منظمة  بيانات  قاعدة   -  NATLEX     ■

ال�شلة  ذات  الإن�شان  وحقوق  الجتماعي  وال�شمان  الوطنية   العمل 

www.ilo.org/dyn/natlex/natlex_browse.home?p_lang=en

■  قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية لقوانني �شروط العمل وال�شتخدام

www.ilo.org/dyn/travail/travmain.home

■  EPLex - قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية عن ت�شريعات حماية العمالة

www.ilo.org/dyn/eplex/termmainhome 

■  املبادئ التوجيهية لت�شريعات العمل

http://www.ilo.org/legacy/english/dialogue/ifpdial/llg/main.hmt

■  تشريعات العمل املنزلي في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

http://igenero.oit.org.pe/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=
 42&Itemid=157
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�ضكوك منظمة العمل الدولية ب�ضاأن العمال املنزليني

التفاقية 189

اتفاقية العمل الالئق للعمال املنزليني

اإن املوؤمتر العام ملنظمة العمل الدولية،

اإىل النعقاد يف جنيف، حيث عقد دورته املائة يف الأول من  العمل الدويل  اإدارة مكتب  وقد دعاه  جمل�ص 

حزيران/ يونيه 2011،

اإعالن  اأهداف  حتقيق  طريق  للجميع، عن  الالئق  العمل  بتعزيز  الدولية  العمل  منظمة  واإذ يدرك  التزام 

منظمة العمل الدولية ب�شاأن املبادئ واحلقوق الأ�شا�شية يف العمل، واإعالن منظمة العمل الدولية 

ب�شاأن العدالة الجتماعية من اأجل عوملة عادلة،

واإذ ي�شلنّم  بامل�شاهمة املهمة التي يقدمها العمال املنزليون يف القت�شاد العاملي، وي�شمل ذلك زيادة فر�ص 

العمل باأجر للعمال، ن�شاًء ورجاًل، ذوي امل�شوؤوليات العائلية، وتو�شع نطاق خدمات رعاية امل�شنني 

والأطفال واملعوقني وحتويالت الدخل الكبرية داخل البلدان وفيما بينها،

واإذ يعترب  اأننّ العمل املنزيل ل يزال منتق�ص القيمة وحمجوبًا، واأننّ الن�شاء والفتيات هننّ اللواتي ي�شطلعن 

وهننّ  حمرومة،  جمتمعات  اأفراد  من  اأو  املهاجرات  من  منهننّ  والكثريات  اأ�شا�شية،  ب�شورة  به 

معر�شات على وجه اخل�شو�ص للتمييز فيما يتعلق بظروف ال�شتخدام والعمل ولغري ذلك من 

انتهاكات حقوق الإن�شان، 

واإذ يدرك  اأي�شًا اأنه يف البلدان النامية التي ت�شهد على مر التاريخ ندرة فر�ص العمل يف ال�شتخدام املنظم، 

ي�شكل العمال املنزليون ن�شبة كبرية من القوى العاملة الوطنية ويظلون من بني اأ�شد العمال تهمي�شًا،

ر  باأننّ اتفاقيات وتو�شيات العمل الدولية تنطبق على جميع العمال، مبن فيهم العمال املنزليون، ما  واإذ يذكنّ

مل يكن من�شو�شًا على خالف ذلك،

املهاجرين  العمال  اتفاقية  املنزليني،  العمال  اإىل  بالن�شبة  ترتديها،  التي  اخلا�شة  الأهمية  واإذ ي�شري   اإىل 

)مراجعة(، 1949 )رقم 97(، واتفاقية العمال املهاجرين )اأحكام تكميلية(، 1975 )رقم 143(، 

ال�شتخدام  وكالت  واتفاقية   ،)156 )رقم   1981 العائلية،  امل�شوؤوليات  ذوي  العمال  واتفاقية 

اخلا�شة، 1997 )رقم 181(، وتو�شية عالقة ال�شتخدام، 2006 )رقم 198(، ف�شاًل عن الإطار 

متعدد الأطراف ملنظمة العمل الدولية ب�شاأن هجرة اليد العاملة: مبادئ وتوجيهات غري ملزمة 

لنهج قائم على احلقوق اإزاء هجرة اليد العاملة )2006(،

واإذ يعرتف  بالظروف اخلا�شة التي يوؤدى فيها العمل املنزيل، مما يجعل من املرغوب فيه ا�شتكمال املعايري 

العامة مبعايري خا�شة بالعمال املنزليني، بحيث يتمكنون من التمتع بحقوقهم ب�شكل كامل،

ر  بال�شكوك الدولية الأخرى ذات ال�شلة، من قبيل الإعالن العاملي حلقوق الإن�شان والعهد الدويل  واإذ يذكنّ

اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�شيا�شية والعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق القت�شادية والجتماعية 

موؤمتـر العمـل الدولـي
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والثقافية والتفاقية الدولية للق�شاء على جميع اأ�شكال التمييز العن�شري واتفاقية الق�شاء على 

جميع اأ�شكال التمييز �شد املراأة واتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية 

ول�شيما الربوتوكول املكمل لها ملنع وقمع ومعاقبة الجتار بالأ�شخا�ص، وبخا�شة الن�شاء والأطفال، 

والربوتوكول املكمل لها ملكافحة تهريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو، واتفاقية حقوق 

الطفل والتفاقية الدولية حلماية حقوق جميع العمال املهاجرين واأفراد اأ�شرهم،

واإذ قرر  اعتماد بع�ص املقرتحات ب�شاأن العمل الالئق للعمال املنزليني، وهو مو�شوع البند الرابع من جدول 

اأعمال الدورة، 

واإذ قرر اأن تتخذ هذه املقرتحات �شكل اتفاقية دولية؛ 

يعتمد يف  هذا اليوم ال�شاد�ص ع�شر من حزيران/ يونيه من عام األفني واأحد ع�شر، التفاقية التالية التي 

�شت�شمى اتفاقية العمال املنزليني، 2011. 

املادة 1

يف مفهوم هذه التفاقية:

)اأ(   يعني تعبري »العمل املنزيل« العمل املوؤدى يف اأ�شرة اأو اأ�شر اأو من اأجل اأ�شرة اأو اأ�شر؛

)ب(  يعني تعبري »العامل املنزيل« اأي �شخ�ص م�شتخَدم يف العمل املنزيل يف اإطار عالقة ا�شتخدام؛

)ج(   اأي �شخ�ص يوؤدي عماًل منزليًا من حني اإىل اآخر اأو على نحو متقطع فقط ولي�ص على اأ�شا�ص مهني، 

لي�ص عاماًل منزليًا.

املادة 2

تنطبق التفاقية على جميع العمال املنزليني.    .1

متثياًل  الأكرث  املنظمات  مع  الت�شاور  وبعد  التفاقية،  هذه  على  �شدقت  ع�شو  دولة  لكل  ميكن     .2

لأ�شحاب  املمثلة  واملنظمات  املنزليني  للعمال  املمثلة  املنظمات  وجدت،  وحيثما  وللعمال،  العمل  لأ�شحاب 

عمل العمال املنزليني، اأن ت�شتثني كليًا اأو جزئيًا من نطاق تطبيقها:

فئات من العمال، تتمتع بطريقة اأخرى بحماية مماثلة على الأقل؛ )اأ( 

فئات حمدودة من العمال، يثار ب�شاأنها م�شاكل خا�شة ذات طبيعة جوهرية. )ب( 

على كل دولة ع�شو ت�شتفيد من الإمكانية املتاحة يف الفقرة ال�شابقة، اأن تذكر يف اأول تقرير لها     .3

العمال قد  اأي فئة حمددة من  الدولية،  العمل  املادة 22 من د�شتور منظمة  عن تطبيق التفاقية مبوجب 

ا�شتثنيت على هذا النحو واأ�شباب هذا ال�شتثناء. وحتدد يف التقارير الالحقة اأية تدابري قد تكون اُتخذت 

بهدف تو�شيع نطاق تطبيق التفاقية لت�شمل العمال املعنيني.

املادة 3

ال تعزيز وحماية حقوق الإن�شان جلميع العمال  تتخذ كل دولة ع�شو تدابري ت�شمن على نحو فعنّ    .1

املنزليني، كما هو وارد يف هذه التفاقية.

تتخذ كل دولة ع�شو، ل�شالح العمال املنزليني، التدابري املن�شو�ص عليها يف هذه التفاقية لحرتام     .2

وتعزيز وحتقيق املبادئ واحلقوق الأ�شا�شية يف العمل، األ وهي:

احلرية النقابية والإقرار الفعلي بحق املفاو�شة اجلماعية؛ )اأ( 
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الق�شاء على جميع اأ�شكال العمل اجلربي اأو الإلزامي؛ )ب( 

الق�شاء الفعلي على عمل الأطفال؛ )ج( 

الق�شاء على التمييز يف ال�شتخدام واملهنة. )د( 

عند اتخاذ تدابري ت�شمن متتع العمال املنزليني واأ�شحاب عمل العمال املنزليني باحلرية النقابية     .3

عمل  واأ�شحاب  املنزليني  العمال  حق  الأع�شاء  الدول  حتمي  اجلماعية،  املفاو�شة  بحق  الفعلي  والإقرار 

العمال املنزليني يف اإقامة منظمات اأو احتادات اأو احتادات عامة خا�شة بهم، ورهنًا بالقواعد التي تخ�شع 

لها املنظمات املعنية، يف الن�شمام اإىل منظمات اأو احتادات اأو احتادات عامة من اختيارهم.

املادة 4

ت�شع كل دولة ع�شو حدًا اأدنى لل�شن للعمال املنزليني مبا يتما�شى مع اأحكام اتفاقية احلد الأدنى     .1

لل�شن، 1973 )رقم 138(، واتفاقية اأ�شواأ اأ�شكال عمل الأطفال، 1999 )رقم 182(، على األ يقل عن احلد 

الأدنى الذي تن�ص عليه القوانني واللوائح الوطنية ال�شارية على العمال عمومًا.

تتخذ كل دولة ع�شو تدابري ت�شمن األ َيحرم العمل الذي يقوم به العمال املنزليون دون �شن 18    .2

عامًا واأعلى من احلد الأدنى ل�شن القبول يف ال�شتخدام، هوؤلء العمال من التعليم الإلزامي اأو يتعار�ص مع 

فر�ص م�شاركتهم يف التعليم العايل اأو التدريب املهني.

املادة 5

الإ�شاءة  اأ�شكال  جميع  من  فعالة  بحماية  املنزليون  العمال  يتمتع  اأن  ت�شمن  تدابري  ع�شو  دولة  كل  تتخذ 

وامل�شايقات والعنف.

املادة 6

تتخذ كل دولة ع�شو تدابري ت�شمن اأن يتمتع العمال املنزليون، �شاأنهم �شاأن العمال عمومًا، ب�شروط ا�شتخدام عادلة 

ف�شاًل عن ظروف عمل لئقة، واإذا كانوا مقيمني مع الأ�شرة، بظروف معي�شة لئقة حترتم حياتهم اخلا�شة.

املادة 7

تتخذ كل دولة ع�شو تدابري ت�شمن اأن يكون العمال املنزليون على علم ب�شروط وظروف ا�شتخدامهم، على 

نحو منا�شب وميكن التحقق منه وي�شهل فهمه، ومن الأف�شل حيثما اأمكن، بوا�شطة عقود مكتوبة تتم�شى مع 

القوانني واللوائح الوطنية اأو التفاقات اجلماعية، ل �شيما ما يلي:

ا�شم �شاحب العمل وا�شم العامل وعنوان كل منهما؛ )اأ( 

عنوان مكان العمل العتيادي اأو اأماكن العمل العتيادية؛ )ب( 

تاريخ بدء العقد، ومدته حيثما يكون العقد لفرتة زمنية حمددة؛ )ج( 

نوع العمل الذي يتعني اأداوؤه؛ )د( 

الأجر وطريقة ح�شابه وفرتات تواتر املدفوعات؛ )ه( 

�شاعات العمل العادية؛ )و( 

الإجازة ال�شنوية مدفوعة الأجر وفرتات الراحة اليومية والأ�شبوعية؛ )ز( 

توفري الغذاء واملاأوى، اإن كان مطبقًا؛ )ح( 

فرتة الختبار اأو فرتة التجربة، اإن كانت مطبقة؛ )ط( 

�شروط الإعادة اإىل الوطن، اإن كانت مطبقة؛ )ي( 
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العامل  اإخطار من جانب  اأي فرتة  ال�شتخدام، مبا يف ذلك  باإنهاء  املتعلقة  والظروف  ال�شروط  )ك( 

املنزيل اأو �شاحب العمل على ال�شواء.

املادة 8

اأن يتلقى العمال املنزليون املهاجرون، املعينون يف بلد للعمل  تقت�شي القوانني واللوائح الوطنية     .1

املنزيل يف بلد اآخر، عر�ص عمل اأو عقد ا�شتخدام مكتوبًا، يكون �شاريًا يف البلد الذي يتعني اأن يوؤدى فيه 

بغر�ص  الوطنية  احلدود  عبور  قبل   ،7 املادة  يف  اإليها  امل�شار  ال�شتخدام  وظروف  �شروط  ويتناول  العمل 

ال�شطالع بالعمل املنزيل الذي ينطبق عليه العر�ص اأو العقد.

ل تنطبق الفقرة ال�شابقة على العمال الذين يتمتعون بحرية التنقل لغر�ص العمل مبوجب اتفاقات     .2

ثنائية اأو اإقليمية اأو متعددة الأطراف اأو يف اإطار مناطق التكامل القت�شادي الإقليمي.

الفعال لأحكام هذه التفاقية  التطبيق  بينها ل�شمان  للتعاون فيما  الأع�شاء تدابري  الدول  تتخذ     .3

على العمال املنزليني املهاجرين.

حتدد كل دولة ع�شو، عن طريق القوانني اأو اللوائح اأو اأية تدابري اأخرى، ال�شروط التي يحق مبوجبها     .4

للعمال املنزليني املهاجرين يف الإعادة اإىل الوطن عند انتهاء اأو اإنهاء عقد العمل الذي عينوا من اأجله.

املادة 9

تتخذ كل دولة ع�شو تدابري ت�شمن اأن يكون العمال املنزليون:

اأحرارًا يف التفاق مع اأ�شحاب عملهم الفعليني اأو املحتملني ب�شاأن الإقامة اأم ل مع الأ�شرة؛ )اأ( 

)ب(  غري ملزمني، بالن�شبة ملن يقيمون منهم مع الأ�شرة، بالبقاء يف املنزل اأو مع اأفراد الأ�شرة خالل 

فرتات راحتهم اليومية والأ�شبوعية اأو اإجازتهم ال�شنوية؛

لهم احلق يف الحتفاظ بوثائق �شفرهم وهويتهم. )ج( 

املادة 10 

تتخذ كل دولة ع�شو تدابري ترمي اإىل �شمان امل�شاواة يف املعاملة بني العمال املنزليني والعمال     .1

عمومًا فيما يتعلق ب�شاعات العمل العادية وتعوي�شات ال�شاعات الإ�شافية وفرتات الراحة اليومية والأ�شبوعية 

مراعاة  مع  اجلماعية،  التفاقات  اأو  الوطنية  واللوائح  للقوانني  وفقًا  الأجر،  مدفوعة  ال�شنوية  والإجازة 

ال�شمات اخلا�شة بالعمل املنزيل.

تكون فرتة الراحة الأ�شبوعية على الأقل 24 �شاعة متعاقبة.    .2

تعترب الفرتات التي ل يكون خاللها العمال املنزليون اأحرارًا يف الت�شرف بوقتهم كما يحلو لهم     .3

ويبقون رهن اإ�شارة الأ�شرة بغية تلبية طلباتها املحتملة، ك�شاعات عمل اإىل املدى الذي حتدده القوانني اأو 

اللوائح الوطنية اأو التفاقات اجلماعية اأو اأي و�شيلة اأخرى تتم�شى مع املمار�شة الوطنية.

املادة 11

تتخذ كل دولة ع�شو تدابري ت�شمن اأن يتمتع العمال املنزليون بتغطية احلد الأدنى لالأجر، حيثما كانت مثل 

هذه التغطية موجودة، واأن تكون الأجور حمددة من دون متييز قائم على اجلن�ص.

املادة 12

1.  يتلقى العمال املنزليون اأجورهم مبا�شرة نقدًا ويف فرتات منتظمة على الأقل مرة يف ال�شهر. وما مل يكن 
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من�شو�شًا عليه يف القوانني اأو اللوائح الوطنية اأو التفاقات اجلماعية، يجوز اأن يكون الدفع بوا�شطة حوالة 

م�شرفية اأو �شيك م�شريف اأو �شيك بريدي اأو حوالة بريدية اأو اأي و�شيلة قانونية اأخرى للمدفوعات النقدية، 

مبوافقة العامل املعني.

2.  ميكن للقوانني اأو اللوائح الوطنية اأو التفاقات اجلماعية اأو قرارات التحكيم، اأن تن�ص على دفع جزء 

حمدود من اأجر العامل املنزيل يف �شكل مدفوعات عينية، ل تكون اأقل موؤاتاة من تلك املطبقة عمومًا على 

فئات اأخرى من العمال، �شريطة اتخاذ تدابري ت�شمن اأن يوافق العامل على مثل هذه املدفوعات العينية 

واأن تكون لال�شتخدام ال�شخ�شي للعامل ومل�شلحته واأن تكون القيمة النقدية املن�شوبة لها عادلة ومعقولة.

املادة 13 

واللوائح  للقوانني  وفقًا  ع�شو،  دولة  كل  وتتخذ  و�شحية.  اآمنة  عمل  بيئة  يف  احلق  منزيل  عامل  1.  لكل 

ل�شمان  املنزيل،  بالعمل  لل�شمات اخلا�شة  الواجبة  املراعاة  اإيالء  مع  فعالة  تدابري  الوطنية،  واملمار�شات 

ال�شالمة وال�شحة املهنيتني للعمال املنزليني.

2.  ميكن تطبيق التدابري امل�شار اإليها يف الفقرة ال�شابقة ب�شكل تدريجي، بالت�شاور مع اأكرث املنظمات متثياًل 

لأ�شحاب العمل وللعمال، وحيثما وجدت، مع املنظمات املمثلة للعمال املنزليني واملنظمات املمثلة لأ�شحاب 

عمل العمال املنزليني.

املادة 14

1.  تتخذ كل دولة ع�شو تدابري منا�شبة، وفقًا للقوانني واللوائح الوطنية ومع اإيالء املراعاة الواجبة لل�شمات 

اخلا�شة بالعمل املنزيل، ت�شمن متتع العمال املنزليني بظروف ل تقل موؤاتاة عن تلك املطبقة على العمال 

عمومًا فيما يتعلق بحماية ال�شمان الجتماعي، مبا يف ذلك فيما يت�شل بالأمومة.

2.  ميكن تطبيق التدابري امل�شار اإليها يف الفقرة ال�شابقة ب�شكل تدريجي، بالت�شاور مع اأكرث املنظمات متثياًل 

لأ�شحاب العمل وللعمال، وحيثما وجدت، مع املنظمات املمثلة للعمال املنزليني واملنظمات املمثلة لأ�شحاب 

عمل العمال املنزليني.

املادة 15 

1.  توخيًا ل�شمان حماية فعالة للعمال املنزليني، مبن فيهم العمال املنزليون املهاجرون، املعينّنني اأو املوظفني 

بوا�شطة وكالت ال�شتخدام اخلا�شة، من املمار�شات التع�شفية، تتخذ كل دولة ع�شو الإجراءات التالية:   

اأو توظف العمال  حتدد ال�شروط التي يخ�شع لها ت�شغيل وكالت ال�شتخدام اخلا�شة التي تعني  )اأ( 

املنزليني، وفقًا للقوانني واللوائح واملمار�شات الوطنية؛

الإ�شاءات  اإدعاءات  وفح�ص  ال�شكاوى  يف  للتحقيق  منا�شبة  واإجراءات  اآليات  وجود  ت�شمن  )ب( 

واملمار�شات الحتيالية املتعلقة باأن�شطة وكالت ال�شتخدام اخلا�شة فيما يخ�ص العمال املنزليني؛

احلال،  يقت�شي  وحيثما  الق�شائية،  وليتها  �شمن  واملنا�شبة،  ال�شرورية  التدابري  جميع  تعتمد  )ج( 

بالتعاون مع الدول الأع�شاء الأخرى، بهدف توفري احلماية املنا�شبة للعمال املنزليني املعينّنني اأو املوظفني 

على اأرا�شيها بوا�شطة وكالت ا�شتخدام خا�شة، ومنع الإ�شاءة اإليهم. وت�شمل هذه التدابري قوانني اأو لوائح 

حتدد اللتزامات الواقعة على كل من وكالة ال�شتخدام اخلا�شة والأ�شرة اإزاء العامل املنزيل، وتن�ص على 

عقوبات ت�شمل حظر وكالت ال�شتخدام اخلا�شة التي تكون �شالعة يف الإ�شاءات واملمار�شات الحتيالية؛

ثنائية  اتفاقات  اإبرام  اآخر، تنظر يف  بلد  للعمل يف  بلد  العمال املنزليون معينّنني يف  حيثما يكون  )د( 

والتوظيف  التعيني  عمليات  يف  الحتيالية  واملمار�شات  الإ�شاءات  ملنع  الأطراف  متعددة  اأو  اإقليمية  اأو 
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وال�شتخدام؛

تتخذ تدابري ل�شمان األنّ تكون الر�شوم التي ت�شتوفيها وكالت ال�شتخدام اخلا�شة، م�شتقطعة من  )ه( 

اأجر العمال املنزليني.

2.  عند اإنفاذ كل حكم من اأحكام هذه املادة، تت�شاور كل دولة ع�شو مع اأكرث املنظمات متثياًل لأ�شحاب 

عمل  لأ�شحاب  املمثلة  واملنظمات  املنزليني  للعمال  املمثلة  املنظمات  مع  وجدت،  وحيثما  وللعمال،  العمل 

العمال املنزليني.

املادة 16

تتخذ كل دولة ع�شو، وفقًا للقوانني واللوائح واملمار�شات الوطنية، تدابري ت�شمن جلميع العمال املنزليني، 

�شواء �شخ�شيًا اأو عن طريق ممثل لهم، �شبل الو�شول الفعلية اإىل املحاكم اأو هيئات الق�شاء اأو اأي اآليات 

لت�شوية املنازعات، يف ظروف ل تقل موؤاتاة عن تلك املتاحة للعمال عمومًا.

املادة 17

1.  ت�شع كل دولة ع�شو اآليات وو�شائل فعالة وي�شهل الو�شول اإليها لتقدمي ال�شكاوى، بهدف �شمان المتثال 

للقوانني واللوائح الوطنية حلماية العمال املنزليني.

2.  ت�شع كل دولة ع�شو وتنفذ تدابري لتفتي�ص العمل والإنفاذ والعقوبات، مع اإيالء العتبار الواجب لل�شمات 

اخلا�شة بالعمل املنزيل، وفقًا للقوانني واللوائح الوطنية.

3.  حتدد هذه التدابري، بقدر ما يكون ذلك متما�شيًا مع القوانني واللوائح الوطنية، الظروف التي يجوز 

مبوجبها ال�شماح بالدخول اإىل منزل الأ�شرة، مع اإيالء الحرتام الواجب للحياة اخلا�شة.

املادة 18

وللعمال،  العمل  املنظمات متثياًل لأ�شحاب  اأكرث  بالت�شاور مع  التفاقية،  اأحكام هذه  تنفذ كل دولة ع�شو 

املمار�شة  مع  يتم�شى  مبا  الإ�شافية  التدابري  اأو  اجلماعية  التفاقات  وبوا�شطة  واللوائح  القوانني  مبوجب 

و�شع  طريق  عن  اأو  املنزليني،  العمال  لت�شمل  تكييفها  اأو  القائمة  التدابري  نطاق  مد  طريق  عن  الوطنية، 

تدابري حمددة من اأجلهم، ح�شب مقت�شى احلال. 

املادة 19

ل مت�ص هذه التفاقية الأحكام الأكرث موؤاتاة املطبقة على العمال املنزليني مبوجب اتفاقيات عمل دولية 

اأخرى.

املادة 20

تبلغ الت�شديقات الر�شمية على هذه التفاقية اإىل املدير العام ملكتب العمل الدويل لت�شجيلها.

املادة 21

العام ملكتب  التي �شجل املدير  الدولية،  العمل  الأع�شاء يف منظمة  الدول  تلزم هذه التفاقية �شوى  1.  ل 

العمل الدويل ت�شديقاتها.

2.  يبداأ نفاذ هذه التفاقية بعد انق�شاء اثني ع�شر �شهرًا من تاريخ ت�شجيل ت�شديقي دولتني ع�شوين لدى 

املدير العام. 

تاريخ  اثني ع�شر �شهرًا من  انق�شاء  بالن�شبة لأي دولة ع�شو بعد  نافذة  3.  بعدئذ، ت�شبح هذه التفاقية 
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ت�شجيل ت�شديقها.

املادة 22

1.  يجوز لأي دولة ع�شو �شدقت على هذه التفاقية اأن تنق�شها بعد انق�شاء ع�شر �شنوات من تاريخ بدء 

هذا  يكون  ول  لت�شجيله.  الدويل  العمل  ملكتب  العام  املدير  اإىل  تر�شله  مب�شتند  مرة،  لأول  التفاقية  نفاذ 

النق�ص نافذًا اإل بعد انق�شاء �شنة واحدة من تاريخ ت�شجيله.

2.  كل دولة ع�شو �شدقت على هذه التفاقية، ومل ت�شتعمل حقها يف النق�ص املن�شو�ص عليه يف هذه املادة 

اأثناء ال�شنة التالية لنق�شاء فرتة ال�شنوات الع�شر املذكورة يف الفقرة ال�شابقة، تظل ملتزمة بها ملدة ع�شر 

�شنوات اأخرى، وبعدئذ يجوز لها اأن تنق�ص هذه التفاقية يف ال�شنة الأوىل من كل فرتة ع�شر �شنوات جديدة 

وفقًا لل�شروط املن�شو�ص عليها يف هذه املادة.

املادة 23

1.  يخطر املدير العام ملكتب العمل الدويل جميع الدول الأع�شاء يف منظمة العمل الدولية بت�شجيل جميع 

الت�شديقات والنقو�ص التي تبلغه اإياها الدول الأع�شاء يف املنظمة.

2.  ي�شرتعي املدير العام انتباه الدول الأع�شاء يف املنظمة، لدى اإخطارها بت�شجيل الت�شديق الثاين، اإىل 

التاريخ الذي يبداأ فيه نفاذ هذه التفاقية.

املادة 24

يبلغ املدير العام ملكتب العمل الدويل الأمني العام لالأمم املتحدة لأغرا�ص الت�شجيل وفقًا للمادة 102 من 

ميثاق الأمم املتحدة، التفا�شيل الكاملة لكل الت�شديقات والنقو�ص التي ت�شجل لديه.

املادة 25

يقدم جمل�ص اإدارة مكتب العمل الدويل اإىل املوؤمتر العام تقريرًا عن تطبيق هذه التفاقية كلما راأى �شرورة 

اأعمال  اأو جزئيًا يف جدول  كليًا  م�شاألة مراجعتها  اإدراج  اإىل  يدعو  ما  كان هناك  اإذا  فيما  وينظر  لذلك، 

املوؤمتر. 

املادة 26

1.  اإذا اعتمد املوؤمتر اتفاقية جديدة تراجع هذه التفاقية، وما مل تن�ص التفاقية اجلديدة على خالف 

ذلك:

ي�شتتبع ت�شديق دولة ع�شو على التفاقية اجلديدة املراجعة، قانونًا، وبالرغم من اأحكام املادة  )اأ( 

22 اأعاله، النق�ص املبا�شر لالتفاقية احلالية، �شريطة اأن تكون التفاقية اجلديدة املراجعة قد دخلت حيز 

النفاذ؛

اعتبارًا من تاريخ بدء نفاذ التفاقية اجلديدة املراجعة، يقفل باب ت�شديق الدول الأع�شاء على  )ب( 

التفاقية احلالية.

2.  تظل التفاقية احلالية يف جميع الأحوال نافذة يف �شكلها وم�شمونها احلاليني بالن�شبة للدول الأع�شاء 

التي �شدقت عليها ومل ت�شدق على التفاقية املراجعة.

املادة 27

الن�شان النكليزي والفرن�شي لهذه التفاقية مت�شاويان يف احلجية.
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تو�شية العمل الالئق للعمال املنزليني

اإن املوؤمتر العام ملنظمة العمل الدولية،

اإىل النعقاد يف جنيف، حيث عقد دورته املائة يف الأول من  العمل الدويل  اإدارة مكتب  وقد دعاه  جمل�ص 

حزيران/ يونيه 2011، 

واإذ اعتمد اتفاقية العمال املنزليني، 2011،

واإذ قرر  اعتماد بع�ص املقرتحات ب�شاأن العمل الالئق للعمال املنزليني، وهو البند الرابع من جدول اأعمال 

هذه الدورة، 

ل اتفاقية العمال املنزليني، 2011؛  واإذ قرر اأن تتخذ هذه املقرتحات �شكل تو�شية تكمنّ

التي  التالية  التو�شية  األفني واأحد ع�شر،  ال�شاد�ص ع�شر من حزيران/ يونيه من عام  اليوم  يعتمد يف  هذا 

�شت�شمى تو�شية العمال املنزليني، 2011. 

وينبغي  )»التفاقية«(   2011 املنزليني،  العمال  اتفاقية  اأحكام  التو�شية  هذه  اأحكام  1.  تكمل   

النظر فيها بالقرتان مع تلك الأحكام. 

2.  عند اتخاذ تدابري ل�شمان اأن يتمتع العمال املنزليون باحلرية النقابية والإقرار الفعلي بحق   

املفاو�شة اجلماعية، ينبغي للدول الأع�شاء القيام مبا يلي:

)اأ(  حتديد واإزالة اأية قيود ت�شريعية اأو اإدارية اأو غريها من العوائق املطروحة اأمام حق العمال املنزليني 

يف اإن�شاء منظماتهم اأو الن�شمام اإىل منظمات للعمال من اختيارهم، واأمام حق منظمات العمال 

املنزليني يف الن�شمام اإىل منظمات العمال اأو احتاداتهم اأو احتاداتهم العامة؛

ومنظمات  العمال  منظمات  قدرة  تعزيز  اإىل  الرامية  التدابري  دعم  اأو  لتخاذ  العناية  )ب(  اإيالء 

اأ�شحاب العمل واملنظمات املمثلة للعمال املنزليني ومنظمات اأ�شحاب عمل العمال املنزليني، من 

اأجل تعزيز م�شالح اأع�شائها على نحو فعال، �شريطة حماية ا�شتقالل وا�شتقاللية هذه املنظمات 

يف جميع الأوقات و�شمن القانون.

للدول  ينبغي  واملهنة،  ال�شتخدام  يف  التمييز  على  الق�شاء  اإىل  ترمي  تدابري  اتخاذ  3.  عند   

الأع�شاء، مت�شيًا مع معايري العمل الدولية، اأن تقوم بجملة اأمور منها:

)اأ(  تتحقق من اأن ترتيبات الختبار الطبي املرتبط بالعمل حترتم مبداأ �شرية البيانات ال�شخ�شية 

ب�شاأن  الدولية  العمل  وتتما�شى مع مدونة ممار�شات منظمة  املنزليني؛  للعمال  واحلياة اخلا�شة 

»حماية البيانات ال�شخ�شية للعمال«، )1997( وغريها من املعايري الدولية ذات ال�شلة بحماية 

البيانات؛

متنع اأي متييز يرتبط مبثل هذا الختبار؛ )ب( 

)ج(  ت�شمن األنّ ي�شرتط من العامل املنزيل اأن يخ�شع لختبار فريو�ص نق�ص املناعة الب�شرية اأو احلمل، 

موؤمتـر العمـل الدولـي

التفاقية 201
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اأو اأن يف�شي معلومات عن و�شعه اإزاء فريو�ص نق�ص املناعة الب�شرية اأو احلمل.

اأن تراعي ما  للعمال املنزليني،  اإجراء الختبار الطبي  التي تنظر يف  4.  ينبغي للدول الأع�شاء   

يلي:

)اأ(  اإتاحة املعلومات املتعلقة بال�شحة العامة لأفراد الأ�شر وللعمال املنزليني ب�شاأن امل�شاكل الرئي�شية 

ذات ال�شلة بال�شحة والأمرا�ص التي ت�شتدعي، ح�شب كل �شياق وطني، اإجراء اختبار طبي؛

)ب(  اإتاحة املعلومات لأفراد الأ�شر وللعمال املنزليني ب�شاأن الختبار الطبي الطوعي واملعاجلة الطبية 

وممار�شات ال�شحة والنظافة اجليدة، مبا يتم�شى مع مبادرات ال�شحة العامة ل�شالح املجتمع 

عمومًا؛

اأف�شل املمار�شات بالن�شبة اإىل الختبار الطبي املرتبط بالعمل، تكون مكيفة  )ج(  ن�شر معلومات عن 

ب�شكل منا�شب لتتجلى فيها الطبيعة اخلا�شة للعمل املنزيل.

اأ�شكال عمل الأطفال، 1999  اأ�شواأ  اتفاقية  اأحكام  5.  )1(  ينبغي للدول الأع�شاء، بعد مراعاة   

)رقم 182(، والتو�شية ذات ال�شلة )رقم 190(، اأن حتدد اأنواع العمل املنزيل، التي يحتمل بطبيعتها اأو 

بفعل الظروف التي توؤدى فيها، اأن تلحق الأذى ب�شحة الأطفال اأو �شالمتهم اأو اأخالقهم، كما ينبغي اأن 

حتظر اأنواع عمل الأطفال هذه واأن تق�شي عليها.

تويل  اأن  الأع�شاء  للدول  ينبغي  ومعي�شتهم،  املنزليني  العمال  عمل  ظروف  تنظيم  )2(  عند   

اهتمامًا خا�شًا لحتياجات العمال املنزليني الذين تكون �شنهم اأدنى من 18 عامًا واأعلى من احلد الأدنى 

ل�شن القبول يف ال�شتخدام، كما تن�ص عليه القوانني واللوائح الوطنية، واأن تتخذ تدابري حلمايتهم، مبا يف 

ذلك عن طريق ما يلي:

)اأ(  حتديد �شاعات العمل حتديدًا �شارمًا ل�شمان توفري وقت كاٍف للراحة والتعليم والتدريب والأن�شطة 

الرتفيهية والعالقات العائلية؛

حظر العمل لياًل؛ )ب( 

فر�ص قيود على العمل املتطلب على نحو مفرط، �شواء بدنيًا اأم نف�شيًا؛ )ج( 

اإن�شاء اأو تعزيز اآليات لر�شد ظروف عملهم وعي�شهم.  )د( 

يفهم  اأن  ل�شمان  املنا�شبة  امل�شاعدة  توفر  اأن  ال�شرورة،  عند  الأع�شاء،  للدول  6.   )1(  ينبغي   

العمال املنزليون م�شمون �شروط وظروف عملهم.

)2(   بالإ�شافة اإىل املوا�شفات الواردة يف املادة 7 من التفاقية، ينبغي ل�شروط وظروف العمل اأن   

تت�شمن كذلك ما يلي:

و�شف للمهام؛ )اأ( 

الإجازة املر�شية واأي اإجازة �شخ�شية اأخرى، اإن كانت مطبقة؛ )ب( 

)ج(  معدل دفع اأو تعوي�ص �شاعات العمل الإ�شافية والبقاء يف الحتياط مبا يتما�شى مع املادة 10)3( 

من التفاقية؛

اأي مدفوعات اأخرى يحق للعامل املنزيل بها؛ )د( 

اأي مدفوعات عينية وقيمتها النقدية؛ )ه( 

تفا�شيل اأي ماأوى مقدم؛ )و( 

اأي ا�شتقطاعات م�شموح بها من اأجر العامل. )ز( 

بالت�شاور مع  املنزيل،  للعمل  و�شع عقد عمل منوذجي  تنظر يف  اأن  الأع�شاء  للدول  )3(  ينبغي   
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املنزليني  للعمال  املمثلة  املنظمات  مع  وجدت،  وحيثما  وللعمال،  العمل  لأ�شحاب  متثياًل  الأكرث  املنظمات 

واملنظمات املمثلة لأ�شحاب عمل العمال املنزليني.

)4(  ينبغي اأن يكون العقد النموذجي متاحًا جمانًا ويف جميع الأوقات، للعمال املنزليني ولأ�شحاب   

العمل وللمنظمات التمثيلية وللجمهور عمومًا.

7.  ينبغي للدول الأع�شاء اأن تنظر يف اإر�شاء اآليات حلماية العمال املنزليني من الإ�شاءة وامل�شايقة   

والعنف، من قبيل:

)اأ(  اإن�شاء اآليات ميكن للعمال املنزليني الو�شول اإليها لتقدمي ال�شكاوى بغية الإبالغ عن حالت الإ�شاءة 

وامل�شايقة والعنف؛

)ب(  التاأكد من اأننّ جميع �شكاوى الإ�شاءة وامل�شايقة والعنف تخ�شع للتحقيق فيها ومقا�شاة مرتكبيها، 

ح�شب مقت�شى احلال؛

بعيدًا عن  والعنف،  وامل�شايقة  لالإ�شاءة  املعر�شني  املنزليني  العمال  اإ�شكان  لإعادة  برامج  )ج(  اإن�شاء 

الأ�شرة، واإعادة تاأهيلهم، مبا يف ذلك توفري املاأوى املوؤقت والرعاية ال�شحية لهم.

8.  )1(  ينبغي ل�شاعات العمل، مبا فيها ال�شاعات الإ�شافية وفرتات البقاء يف الحتياط، وفقًا   

للمادة 10)3( من التفاقية، اأن ت�شجل على نحو دقيق، وينبغي اأن تكون هذه املعلومات متاحة بحرية للعامل 

املنزيل.

)2(    ينبغي للدول الأع�شاء اأن تنظر يف توفري اإر�شاد عملي يف هذا ال�شدد، بالت�شاور مع اأكرث املنظمات 

واملنظمات  املنزليني  للعمال  املمثلة  املنظمات  وجدت،  وحيثما  وللعمال،  العمل  لأ�شحاب  متثياًل 

املمثلة لأ�شحاب عمل العمال املنزليني. 

9.  )1(  فيما يتعلق بالفرتات التي ل يكون فيها العمال املنزليون اأحرارًا يف الت�شرف بوقتهم كما   

يحلو لهم ويبقون رهن اإ�شارة الأ�شرة لتلبية احتياجاتها املحتملة )فرتات وقت الحتياط اأو حتت الطلب(، 

ينبغي للدول الأع�شاء، يف املدى الذي حتدده القوانني واللوائح الوطنية اأو التفاقات اجلماعية، اأن تنظم 

ما يلي:

)اأ(  العدد الأق�شى ل�شاعات العمل يف الأ�شبوع اأو ال�شهر اأو ال�شنة، التي قد ُيطلب من العامل املنزيل 

اأن يبقى خاللها يف الحتياط والطرق التي قد حتت�شب بها هذه ال�شاعات؛

)ب(  فرتة الراحة التعوي�شية التي يحق للعامل املنزيل بها، اإذا تعر�شت فرتة الراحة العادية لالنقطاع 

ب�شبب البقاء يف الحتياط؛

معدل الأجر الذي ينبغي دفعه عن �شاعات البقاء يف الحتياط. )ج( 

)2(  فيما يتعلق بالعمال املنزليني الذين يوؤدون مهامهم العادية لياًل، ومع مراعاة القيود التي   

تتاأتى عن العمل الليلي، ينبغي للدول الأع�شاء اأن تنظر يف و�شع تدابري م�شابهة لتلك املحددة يف الفقرة 

الفرعية 9)1(. 

10.  ينبغي للدول الأع�شاء اأن تتخذ تدابري ل�شمان اأن يكون من حق العمال املنزليني احل�شول   

على فرتات راحة منا�شبة خالل يوم العمل، مبا ي�شمح لهم بتناول وجبات الطعام والتوقف الق�شري عن 

العمل.

11.  )1(  ينبغي اأن تكون فرتة الراحة الأ�شبوعية 24 �شاعة متعاقبة على الأقل.  

)2(    ينبغي اأن يكون يوم الراحة الأ�شبوعية يومًا حمددًا باتفاق الأطراف، مت�شيًا مع القوانني واللوائح 

والدينية  الثقافية  واملتطلبات  العمل  متطلبات  مراعاة  ومع  اجلماعية  التفاقات  اأو  الوطنية 

والجتماعية للعامل املنزيل.
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)3(    حيثما تن�ص القوانني واللوائح الوطنية اأو التفاقات اجلماعية على فرتة راحة اأ�شبوعية تتجمع 

على فرتة تتجاوز �شبعة اأيام بالن�شبة للعمال عمومًا، ينبغي ملثل هذه الفرتة األ تتجاوز 14 يومًا 

بالن�شبة للعمال املنزليني.

اأن  التي ميكن  الأ�شباب  اأن حتدد  اأو التفاقات اجلماعية  الوطنية  واللوائح  للقوانني  12.  ينبغي   

ُيطلب على اأ�شا�شها من العمال املنزليني العمل خالل فرتة الراحة اليومية اأو الأ�شبوعية، واأن تن�ص على 

فرتة راحة تعوي�شية منا�شبة، ب�شرف النظر عن اأي تعوي�ص مايل.

اإجازة  الأ�شرة يف  اأفراد  مرافقة  املنزليون يف  العمال  يق�شيه  الذي  الوقت  اعتبار  ينبغي  13.  ل   

جزءًا من اإجازتهم ال�شنوية مدفوعة الأجر.

14.  عند الن�ص على دفع جزء حمدد من الأجر عينًا، ينبغي للدول الأع�شاء اأن تنظر يف ما يلي:  

)اأ(  و�شع حد اإجمايل لن�شبة الأجر، التي ميكن اأن تدفع عينًا، بحيث ل يتدنى بال مربر الأجر ال�شروري 

لإعالة العمال املنزليني وعائالتهم؛

القيمة  قبيل  من  مو�شوعية  معايري  اإىل  بال�شتناد  العينية  للمدفوعات  النقدية  القيمة  )ب(  احت�شاب 

ال�شوقية و�شعر اأو اأ�شعار التكلفة التي حتددها ال�شلطات العامة، ح�شب مقت�شى احلال؛

للعامل  ال�شخ�شي  ال�شتخدام  مع  وا�شح  ب�شكل  تتنا�شب  التي  بتلك  العينية  املدفوعات  )ج(  ح�شر 

املنزيل وم�شلحته، مثل الغذاء واملاأوى؛

)د(  التاأكد، عن الطلب من العامل املنزيل العي�ص يف ماأوى توفره الأ�شرة، من عدم اإجراء اأي ا�شتقطاع 

يتعلق باملاأوى من الأجر، ما مل يوافق العامل على ذلك؛

)ه(  التاأكد من عدم اعتبار املواد املرتبطة مبا�شرة باأداء العمل املنزيل، مثل البزات اأو الأدوات اأو معدات 

العامل  اأجر  تكاليفها من  ا�شتقطاع  وعدم  عينية  و�شيانتها، مبثابة مدفوعات  وتنظيفها  احلماية 

املنزيل. 

مفهومًا  خطيًا  بيانًا  فيها  الدفع  يتم  مرة  كل  يف  املنزليون  العمال  ُيعطى  اأن  15.  )1(  ينبغي   

ب�شهولة عن كامل املدفوعات امل�شتحقة لهم واملبلغ املحدد لأي ا�شتقطاعات قد تكون اأجريت وغر�ص هذه 

ال�شتقطاعات.

)2(   عند اإنهاء ال�شتخدام، ينبغي ت�شديد املدفوعات امل�شتحقة فورًا.

16.  ينبغي للدول الأع�شاء اأن تتخذ تدابري ت�شمن متتع العمال املنزليني بظروف ل تقل موؤاتاة   

عن ظروف العمال عمومًا فيما يتعلق بحماية م�شتحقات العمال يف حالة اإع�شار �شاحب العمل اأو وفاته.

17.  ينبغي عند تقدمي املاأوى والغذاء وبعد مراعاة الظروف الوطنية، اأن ي�شمل ذلك ما يلي:  

)اأ(  غرفة م�شتقلة خا�شة جمهزة بقفل ومفتاح يعطى للعامل املنزيل وتكون موؤثثة على نحو منا�شب 

وتتمتع بتهوية مالئمة؛

الو�شول اإىل املرافق ال�شحية املنا�شبة، �شواء اأكانت م�شرتكة اأو خا�شة؛ )ب( 

ال�شائدة  الظروف  مع  املكيف متا�شيًا  والهواء  التدفئة  احلال،  مقت�شى  وح�شب  منا�شبة،  )ج(  اإ�شاءة 

داخل املنزل؛

)د(  وجبات طعام جيدة النوعية وبكميات كافية تتالءم اإىل حد معقول مع املتطلبات الثقافية والدينية، 

اإن وجدت، للعامل املنزيل املعني.

اإنهاء ال�شتخدام مببادرة من �شاحب العمل، لأ�شباب غري �شوء الت�شرف اجل�شيم، ينبغي  18.  يف حالة 

منح العمال املنزليني الذين يعي�شون يف منزل �شاحب العمل فرتة اإخطار معقولة وفرتة توقف معقولة خالل 

فرتة الإخطار هذه لتمكينهم من البحث عن عمل ومكان اإقامة جديدين.
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19.  ينبغي للدول الأع�شاء، بالت�شاور مع املنظمات الأكرث متثياًل لأ�شحاب العمل وللعمال، وحيثما   

اتخاذ  املنزليني،  العمال  لأ�شحاب عمل  املمثلة  واملنظمات  املنزليني  للعمال  املمثلة  املنظمات  مع  وجدت، 

تدابري ترمي اإىل ما يلي:

)اأ(  حماية العمال املنزليني، حيثما كان ذلك معقوًل عمليًا، للق�شاء على املخاطر والأخطار املرتبطة 

بالعمل اأو التخفيف منها اإىل اأدنى حد، بغية جتنب الإ�شابات والأمرا�ص وحالت الوفاة وتعزيز 

ال�شالمة وال�شحة املهنيتني يف مكان العمل الأ�شري؛

)ب(  توفري نظام مالئم ومنا�شب لتفتي�ص العمل، يتم�شى مع املادة 17 من التفاقية، وفر�ص عقوبات 

منا�شبة عند انتهاك قوانني ولوائح ال�شالمة وال�شحة املهنيتني؛

املنزيل،  بالعمل  املرتبطة  والأمرا�ص  احلوادث  عن  الإح�شاءات  ون�شر  جلمع  اإجراءات  )ج(  اإر�شاء 

واإح�شاءات اأخرى ُينظر اإليها على اأنها ت�شاهم يف الوقاية من املخاطر والإ�شابات ذات ال�شلة 

بال�شالمة وال�شحة املهنيتني؛

ومعدات  الأرغونومية  اجلوانب  ذلك  يف  مبا  املهنيتني،  وال�شحة  ال�شالمة  ب�شاأن  الإر�شاد  )د(  تقدمي 

احلماية؛

)ه(  و�شع برامج للتدريب ون�شر مبادئ توجيهية ب�شاأن ا�شرتاطات ال�شالمة وال�شحة املهنيتني اخلا�شة 

بالعمل املنزيل.

و�شائل  يف  تبحث  اأن  الوطنية،  واللوائح  القوانني  مع  مت�شيًا  الأع�شاء،  للدول  20.  )1(  ينبغي   

لدى عدة  العاملني  املنزليني  بالعمال  يتعلق  ما  الجتماعي، مبا يف ذلك  ال�شمان  ا�شرتاكات  دفع  لت�شهيل 

اأ�شحاب عمل، مثاًل من خالل نظام مدفوعات مب�شط.

)2(    ينبغي للدول الأع�شاء اأن تنظر يف اإبرام اتفاقات ثنائية اأو اإقليمية اأو متعددة الأطراف لكي توفر 

للعمال املنزليني املهاجرين تغطيتهم باتفاقات من قبيل اتفاقات امل�شاواة يف املعاملة فيما يتعلق 

واحلفاظ  الجتماعي  ال�شمان  م�شتحقات  على  احل�شول  اإىل  بالإ�شافة  الجتماعي،  بال�شمان 

عليها اأو اإمكانية نقلها. 

ال�شمان  لأغرا�ص  الواجب  النحو  على  العينية  للمدفوعات  النقدية  القيمة  يف  النظر  )3(    ينبغي 

الجتماعي، مبا يف ذلك فيما يتعلق مب�شاهمة اأ�شحاب العمل وم�شتحقات العمال املنزليني.

الفعالة  احلماية  لت�شمن  اإ�شافية  تدابري  اتخاذ  يف  تنظر  اأن  الأع�شاء  للدول  21.  )1(  ينبغي   

للعمال املنزليني، وحتديدًا للعمال املنزليني املهاجرين، من قبيل:

الذين  املنزليني  العمال  ل�شالح  الفورية  الرتجمة  بخدمات  مزودة  وطنية  هاتفية  خدمة  )اأ(  اإن�شاء 

يحتاجون اإىل امل�شاعدة؛

لالأ�شر  للتوظيف،  �شابقة  بزيارات  للقيام  نظام  على  الن�ص  التفاقية،  من   17 املادة  مع  )ب(  مت�شيًا 

املزمع اأن يعمل لديها العمال املنزليون املهاجرون؛

اإن�شاء �شبكة اإ�شكان للطوارئ؛ )ج( 

اجليدة  املمار�شات  ب�شاأن  معلومات  توفري  خالل  من  بواجباتهم  العمل  اأ�شحاب  وعي  )د(  ا�شتثارة 

العمال  فيما يخ�ص  والعمالة  الهجرة  قانون  واللتزامات مبوجب  املنزليني  العمال  ا�شتخدام  يف 

املنزليني املهاجرين وترتيبات الإنفاذ والعقوبات املطبقة يف حالت النتهاك، وخدمات امل�شاعدة 

املتاحة اأمام العمال املنزليني واأ�شحاب عملهم؛

)ه(  �شمان �شبل جلوء العمال املنزليني اإىل اآليات تقدمي ال�شكاوى وقدرتهم على اإقامة دعاوى مدنية 

اأو جنائية �شواء خالل فرتة ا�شتخدامهم اأو بعدها، ب�شرف النظر عن مغادرتهم البلد املعني؛
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)و(  اإن�شاء خدمة توعية عامة لإطالع العمال املنزليني، بلغات يفهمونها، على حقوقهم وعلى القوانني 

ب�شاأن  املتاحة،  القانونية  النت�شاف  وطرق  ال�شكاوى  تقدمي  اآليات  وعلى  ال�شلة  ذات  واللوائح 

العمالة وقانون الهجرة على حد �شواء، واحلماية القانونية من جرائم من قبيل العنف والجتار 

بالأ�شخا�ص واحلرمان من احلرية وتزويدهم باأي معلومات اأخرى جمدية قد يطلبونها.

)2(    ينبغي للدول الأع�شاء التي هي من بلدان من�شاأ العمال املنزليني املهاجرين اأن ت�شاعد على توفري 

واإن�شاء  البلد  اإبالغهم بحقوقهم قبل مغادرة  العمال، عن طريق  الفعالة حلقوق هوؤلء  احلماية 

�شناديق م�شاعدة قانونية وخدمات اجتماعية وخدمات قن�شلية متخ�ش�شة وبوا�شطة اأي تدابري 

مالئمة اأخرى.

وللعمال،  العمل  لأ�شحاب  الأكرث متثياًل  املنظمات  الت�شاور مع  بعد  الأع�شاء،  للدول  22.  ينبغي   

وحيثما وجدت، مع املنظمات املمثلة للعمال املنزليني ومنظمات اأ�شحاب عمل العمال املنزليني، اأن تنظر، 

عن طريق القوانني اأو اللوائح اأو تدابري اأخرى، يف حتديد ال�شروط التي يحق للعمال املنزليني املهاجرين 

مبوجبها يف الإعادة اإىل الوطن دون اأن يتكبد العمال اأي تكاليف، عند انتهاء اأو اإنهاء عقد العمل الذي عينوا 

من اأجله.

املمار�شات اجليدة من جانب وكالت ال�شتخدام اخلا�شة  تعزز  اأن  الأع�شاء  للدول  23.  ينبغي   

فيما يتعلق بالعمال املنزليني، مبن فيهم العمال املنزليون املهاجرون، مع مراعاة املبادئ والُنهج الواردة 

يف اتفاقية وكالت ال�شتخدام اخلا�شة، 1997 )رقم 181( وتو�شية وكالت ال�شتخدام اخلا�شة، 1997 

)رقم 188(.

24.  ميكن للدول الأع�شاء، بقدر ما يكون ذلك متما�شيًا مع القوانني واملمار�شات الوطنية ب�شاأن   

احرتام احلياة اخلا�شة، اأن تنظر يف الظروف التي ُي�شمح فيها ملفت�شي العمل اأو موظفني اآخرين مكلفني 

باإنفاذ الأحكام املطبقة على العمل املنزيل، بدخول الأماكن التي يوؤدى فيها العمل.

25.  )1(  ينبغي للدول الأع�شاء، بالت�شاور مع املنظمات الأكرث متثياًل لأ�شحاب العمل وللعمال،   

وحيثما وجدت، مع املنظمات املمثلة للعمال املنزليني واملنظمات املمثلة لأ�شحاب عمل العمال املنزليني، اأن 

ت�شع �شيا�شات وبرامج من �شاأنها اأن:

)اأ(  ت�شجع التطور امل�شتمر يف كفاءات العمال املنزليني وموؤهالتهم، مبا يف ذلك التدريب ملحو الأمية 

ح�شب مقت�شى احلال، بهدف تعزيز فر�ص م�شارهم املهني والوظيفي؛

تلبي احتياجات العمال املنزليني يف حتقيق التوازن بني العمل واحلياة؛ )ب( 

)ج(  ت�شمن مراعاة �شواغل العمال املنزليني وحقوقهم يف �شياق اجلهود املبذولة ب�شكل اأعم للتوفيق 

بني العمل وامل�شوؤوليات الأ�شرية.

)2(    ينبغي للدول الأع�شاء، بعد الت�شاور مع املنظمات الأكرث متثياًل لأ�شحاب العمل وللعمال، وحيثما 

وجدت، مع املنظمات املمثلة للعمال املنزليني واملنظمات املمثلة لأ�شحاب عمل العمال املنزليني، 

اأن ت�شع موؤ�شرات ونظم قيا�ص مالئمة لتعزيز قدرة مكاتب الإح�شاء الوطنية على جمع البيانات 

ال�شرورية بفعالية لدعم عملية �شنع ال�شيا�شات املتعلقة بالعمل املنزيل على نحو فعال.

26.  )1(  ينبغي للدول الأع�شاء اأن تنظر يف التعاون فيما بينها ل�شمان التطبيق الفعال لتفاقية   

العمال املنزليني، 2011، ولهذه التو�شية، على العمال املنزليني املهاجرين.

)2(    ينبغي للدول الأع�شاء اأن تتعاون على الأ�شعدة الثنائية والإقليمية والعاملية بغر�ص تعزيز حماية 

العمال املنزليني، ل �شيما يف امل�شائل املتعلقة مبنع العمل اجلربي والجتار بالأ�شخا�ص، واحل�شول 
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ف اأ�شخا�شًا للعمل  على ال�شمان الجتماعي ور�شد اأن�شطة وكالت ال�شتخدام اخلا�شة التي توظنّ

كعمال منزليني يف بلٍد اآخر، ون�شر املمار�شات اجليدة وجمع الإح�شاءات ب�شاأن العمل املنزيل.

)3(    ينبغي للدول الأع�شاء اأن تتخذ اخلطوات املنا�شبة لت�شاعد بع�شها بع�شًا يف اإنفاذ اأحكام التفاقية 

بوا�شطة التعاون الدويل املعزز اأو امل�شاعدة الدولية املعززة، اأو بوا�شطتهما معًا، مبا يف ذلك تقدمي 

الدعم للتنمية القت�شادية والجتماعية ولربامج ا�شتئ�شال الفقر وتوفري التعليم للجميع.

يف �شياق احل�شانة الدبلوما�شية، ينبغي للدول الأع�شاء اأن تنظر فيما يلي:    )4(

)اأ(  اعتماد �شيا�شات ومدونات �شلوك من اأجل موظفي ال�شلك الدبلوما�شي، ترمي اإىل منع انتهاكات 

حقوق العمال املنزليني؛

الثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف، للت�شدي للممار�شات  )ب(  التعاون فيما بينها على امل�شتويات 

التع�شفية جتاه العمال املنزليني ومنعها.
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