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 واقع إنتياكات حقوق عامالت خدمة المنازل فى المجتمع المصرى

 رؤية سوسيولوجية 

 حنان أمين إسماعيل 

قسـ االجتماع ، كمية الدراسات االنسانية ، تفينا األشراؼ ، جامعة األزىر ، 
 جميكرية مصر العربية . 

 hananamin71@hotmail.comالبريد اإللكترونى :

  :الممخص 

يستدعى كؿ حديث عف انتياكات حقكؽ اإلنساف ، بصكرىا المتعددة ،حديث 
آخر، قد يككف أكثر أىمية ، حكؿ الظركؼ كالسياقات المجتمعية العامة ، 
عالمية كانت أـ محمية ، التى تفضى إلى تحكيؿ اإلنساف إلى طرؼ ضعيؼ 

اإلنسانية العادلة فى في عبلقة عمؿ تقكـ عمى البلتكافؤ ، منتيكة لحقكقو 
الحرية كالمساكاة . كلعؿ مف أبرز صكر تمؾ العبلقات القائمة عمى 
البلتكافؤ، كالتي قد تفضي إلى ارتكاب العديد مف االنتياكات ، مجاؿ الخدمة 
المنزلية .حيث تيدؼ الدراسة إلى التعرؼ عمى أكضاع عامبلت خدمة 

التى قد يتعرضف ليا ، المنازؿ فى مصر، كالكقكؼ عمى بعض اإلنتياكات 
ككذا معرفة األسباب التى تقؼ كراء تمؾ اإلنتياكات ، كمدل مساىمة 
جمعيات حقكؽ االنساف فى التصدل ليا ، كالتحقؽ مف مكقؼ القانكف ازاء 
أكضاع عامبلت خدمة المنازؿ فى مصر، كمف ثـ طرح مقترحات مف أجؿ 

اسة فى منيجيتياعمى اعتمدت الدر التصدم لما قد يتعرضف لو مف انتياكات ك 
المنيج الكصفى التحميمى لدراسة الكاقع الفعمى لممشكمة ، كتقصى أسبابيا 
كعرض سبؿ مكاجيتيا معتمدة فى تطبيؽ ىذا المنيج عمى دليؿ المقابمة شبة 
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المقننة عمى عينة مف عامبلت خدمة المنازؿ ، باإلضافة إلى عينة مف 
الحككمية مف أجؿ التطبيؽ مسؤكلى جمعيات كمنظمات حقكؽ االنساف غير 

الميدانى ، كالذيف عممكا بشكؿ مباشر عمى ممؼ إنتياكات حقكؽ عامبلت 
خدمة المنازؿ فى مصر. كتكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج أىميا 
عدـ كجكد تقديرات أك إحصاءات رسمية يمكف اإلرتكاف إلييا لمعرفة حجـ 

مف عامبلت خدمة المنازؿ العمالة المنزلية فى مصر، ك تعرض العديد 
ألنكاع متباينة مف اإلنتياكات المادية كالمعنكية ، كما أف الفقر كسكء 
األكضاع االقتصادية كاالجتماعية السبب الرئيس كراء إنخراط النساء فى 
الخدمة المنزلية ، ك استبعاد العمالة المنزلية مف قانكف العمؿ ، كعدـ كجكد 

انكنية ليـ . كما أفادت نتائج المقاببلت مظمة اجتماعية كصحية كحماية ق
ضركرة تضافر جيكد الدكلة كمنظمات المجتمع المدنى مف أجؿ التصدل 
لئلنتياكات التى قد تتعرض ليا العمالة المنزلية ، كضركرة تقنيف أكضاعيا 

 فى القانكف المصرل .
 –حقكؽ اإلنساف  –اإلنتياكات  –:عامبلت المنازؿ  الكممات المفتاحية

 .المنظمات غير الحككمية –كف العمؿ قان
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The reality of violations of the rights of domestic 

workers in the Egyptian society: Sociological View 

Hanan Amin Ismael 

Al-Azhar University, Faculty of Humanities Studies, 

Sociology Department, Tafahna Alashraf, A.R.E. 

E-Mail: hananamin71@hotmail.com 

Abstract:   

Every study to violation of human rights still needs 

another one, may be more important about the general 

societal context, global and local, that involve any human 

being in unequal work relationship, in violation to his 

human rights in freedom and equal. The clearest case of 

this relation represents in the house workers; especially 

women. This study aims to identify the situation of 

domestic workers in Egypt, identify some violations that 

they may be exposed to, as well as the reasons behind 

these violations, and the extent to which human rights 

associations contribute to addressing them, and verify the 

position of the law on the situation of house workers in 

Egypt, and then put forward proposals in order to address 

the violations they may be exposed to. The study relied on 

the analytical description method to study the actual 

reality of the problem, and to investigate its causes and 

present ways to address it, based on the semi-structured 

interview on a sample of house workers, in addition to a 

sample of officials of some human rights associations and 

non-governmental organizations for field application who 

worked directly on the violations of the rights of house 

workers in Egypt. 

The most important results are: There is lack of official 

estimates or statistics can be used to know the size of 

domestic labor in Egypt.  Many domestic workers are 

subjected to varying types of material and moral abuse.  

mailto:hananamin71@hotmail.com
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Poverty and poor economic and social conditions are the 

main reason behind the involvement of groups of women 

in domestic service. Excluding domestic workers from the 

labor law, and the absence of a social and health umbrella 

and legal protection for them. The results of the 

interviews indicated the need to join the efforts of the 

state and civil society organizations in order to address the 

violations that may be experienced by domestic workers, 

and the need to legalize their status in the Egyptian law.  

Keywords: House workers, Violations, Human rights, 

Labor law, NGOs 
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 مقدمة 

حػديث  ،صػكرىا المتعػددةبحقػكؽ اإلنسػاف، نتياكػات ايستدعى كؿ حديث عف 
لعامػػة ، حػػكؿ الظػػركؼ كالسػػياقات المجتمعيػػة ا، قػػد يكػػكف أكثػػر أىميػػة ، آخػػر

طرؼ ضػعيؼ التى تفضى إلى تحكيؿ اإلنساف إلى عالمية كانت أـ محمية ، 
العادلػػة فػػى  يةاإلنسػػان ومنتيكػػة لحقكقػػفػػي عبلقػػة عمػػؿ تقػػـك عمػػى البلتكػػافؤ ، 

تمػػػػػؾ العبلقػػػػػات القائمػػػػػة عمػػػػػى كلعػػػػػؿ مػػػػػف أبػػػػػرز صػػػػػكر .  ةكالمسػػػػػاكا الحريػػػػػة
مجاؿ الخدمة  البلتكافؤ، كالتي قد تفضي إلى ارتكاب العديد مف االنتياكات، 

 المنزلية.

ىذه االنتياكات التي يمكف تتبعيا مف خبلؿ ما قد تكشؼ عنو بعض كسائؿ 
االعبلـ ، ككذا ما قد يتـ تداكلو مف قضايا بالمحاكـ ، خاصة االنتياكات 
الصارخة المتعمقة باإلنتياؾ البدني تحديدان ، فضبلن عف اىتماـ متزايد لدل 

  . بعض منظمات حقكؽ االنساف بيذه الفئة مف العمالة تحديدان 

االقتصادية  تنامػت ظػاىرة خػدـ المنػازؿ في مػصربػسبب تػدني الظػركؼ لقد
عكػس بػدكره عػمى نإ، األمػر الػذم  لمعديد مف الشرائح كالفئات االجتماعية

ف العمػؿ في مجػاؿ ع يبلن بػد جػدتلـ  تيال ىذه الشرائح كالفئات مػستكل معيػشة
األدكار التي يمكف أف يقكـ بيا عماؿ الخدمة  عددتتحيث ،  الخدمػة المنزليػة

 –العامبلت  فقػد تتعػرض، كنظران لطبيعة ىذه المينة كخصكصيتيا  .زلية المن
كاالنتياكات ،  لعديػد مػف المخػاطرإلى ابمجاؿ الخدمة المنزلية  -تحديدان 

بيا لدييف مف ناحية ، الػكعي  عمى كقكعيا انخفاض مستكل التػي يػساعدك 
 كعامبلت خدمة منزلية يف في قانكف العمؿ ،بحقكق القانكني االعتراؼكعػدـ 

 ناحية أخرل . مف ال يدرج عمميف ضمف ىذا القانكف 
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 .  إشكالية الدراسة

فػػى  نتياكػػاتمػػف اإل إلػػى العديػػدالنسػػاء العػػامبلت فػػى المنػػازؿ بعػػض  تعػػرضت
عمػػػى الػػػرغـ مػػػف إطػػػبلؽ دعػػػكات مػػػف القانكنيػػػة، كذلػػػؾ ظػػػؿ غيػػػاب حقػػػكقيف 

منظمػػػػػات حقكقيػػػػػة تطالػػػػػب بتنظػػػػػيـ أكضػػػػػاعيف كحصػػػػػكليف عمػػػػػى حقػػػػػػكقيف 
المطالػػػػب  -منػػػػذ سػػػػنكات طكيمػػػػة  -تتكػػػػرر حيػػػػث كاالقتصػػػػادية.  االجتماعيػػػػة

كالمبػػػػادرات مػػػػف أجػػػػؿ تنظػػػػيـ عمالػػػػة خػػػػدـ المنػػػػازؿ، كفػػػػى ىػػػػذا الصػػػػدد يقػػػػكؿ 
إف " :خبيػػػر تشػػػريعات العمػػػؿ بػػػاألمـ المتحػػػدة سػػػابقان ، "الػػػدكتكر كمػػػاؿ عثمػػػاف

ؾ إحصائية دقيقة خاصة بالعمؿ فػى مجػاؿ خػدـ المنػازؿ نتيجػة مصر ال تمتم
غيػػاب نصػػكص قانكنيػػة تحمػػى كتصػػكف حقػػكقيف عمػػى المسػػتكل االجتمػػاعى 

  (https://www.youm7.com) 1. "كاالقتصادل كالنفسى

تقارير منظمة العمؿ الدكلية إلى أف نسبة بعض  ذاتو ، تشيركفى السياؽ 
% مف إجمالى  38المنزلية تجاكزت تقريبان العامبلت فى مجاؿ الخدمة 

 http:www.ilo.org (2)  .العامميف فى ىذا المجاؿ عمى النطاؽ العالمى

حيث نجد أف  ،اجتماعية ذات أبعاد ىذا فضبلن عف ككنيا أيضان قضية 
ىذه الفئة تخجؿ مف أف تبكح بكظيفتيا كتعتبرىا مينة بعض العامميف ضمف 

حجـ اإلنتياكات التى يتعرضف ليا مقمؽ لمغاية ،  ُميينة لكرامتيا . كما أف
 . كذلؾ كفقان لبياف صادر عف مبادرة " مف أجؿ بيئة عمؿ آمنة لمنساء " 

لجنة التضامف االجتماعى  ، عضككما أكدت عمى ذلؾ الدكتكرة ىبة ىجرس 
" أف ىذه الفئة ال تدخؿ تحت  :بالبرلماف فى تصريحات ليا فى ىذا الشأف

عمؿ ؛ لغياب صفة الرسمية التى تجمع العاممة كصاحب أك مظمة قانكف ال
   (https://www.dw.com (8)  صاحبة العمؿ بسبب عدـ إبراـ عقد بيف الطرفيف 
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فقد بمغت نسبة األفراد الذيف  9102ككفقان لتقارير منظمة العمؿ الدكلية لعاـ 
% مميكف نسمة ، كأف أكثر مف 2..9كقعكا تحت كطأة العمؿ الجبرل 

% مف 38حيث يشكمف نسبة ، يخضعف لمعمؿ الجبرل ىف النساء كالفتيات 
ة تعدد أشكاؿ اإلجبار التى تعانى منيا الضحايا تحت كطأتالضحايا ، ك 

% تعرضكا لحجب األجكر أك التيديد .9العمؿ الجبرل ، حيث نجد أف 
 International% تعرضكا لتيديدات ضد األسرة.01بكقفيا ،ىذا بإإلضافة إلى 

Labor Organization 2019)  4) 

كرغـ اإلىتماـ المتزايد بتناكؿ ظاىرة خدـ المنازؿ فى بعض الدكؿ العربية  
بشكؿ عاـ كفى مصر عمى كجو الخصكص فى الفترة األخيرة ، إال أف ىناؾ 
حالة مف الغمكض كعدـ التحديد فيما يتعمؽ بحقكؽ ىذه الفئة اجتماعيان 

ذلؾ مف فضبلن عف إستقرارىف النفسى حتى األف فى مصر، ك ، كاقتصاديان 
حيث األعداد كالنسب ، كأنكاع اإلنتياكات المتعددة التى تقع  ىذه الفئة 
ضحية ليا . ما ىك متاح فى الكقت الراىف مجمكعة مف الحاالت المتفرقة ، 
ذات الطابع الفردل ، كالتى يتـ التعرؼ عمييا كمما تفاقمت إلى حد كصكليا 

كىى الحاالت التى تعرض  إلى أقساـ الشرطة كالمحاكـ بدرجاتيا المتعددة ،
ليا الصحافة كتفرد ليا مساحات مف اإلىتماـ الذل يثير الرأل العاـ ، أما ما 
خفى مف تمؾ اإلنتياكات فيك بالتأكيد أعظـ كأشد خطران ، بيد أنو ال يجد 
سبيبلن نحك النشر كاإلعبلـ . كنتيجة ليذه الحالة مف الغمكض ، كعدـ كجكد 

بلليا البيانات كالمعمكمات المكثقة ، يصير دراسات ميدانية تتاح مف خ
ومن ثم تتحدد إشكالية الدراسة فى معمقان .  –فى ىذا الشأف  –السؤاؿ 

تساؤل رئيس مؤداه: ما طبيعة االنتياكات التى تتعرض ليا عامالت 
ة ىذه االنتياكات بمستوياتيا يوماُسبل مواجفي مصر، الخدمة المنزلية 
 ؟ المتعددة والمختمفة
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إشػػكالية تحتػػاج إلػػى نقػػاش معمػػؽ ، كىػػك النقػػاش الػػذل يسػػتمـز كضػػع مشػػكمة 
نتياكات حقكؽ عامبلت خدمة المنازؿ فى سياقيا المجتمعى ، حتى تكتسػب ا

 معانييا كدالالتيا بعمٍؽ كشمكٍؿ أكبر .  
ومحاولةةةة لمعالجةةةة ىةةةذه اإلشةةةكالية إزاق إنتياكةةةات حقةةةوق عةةةامالت خدمةةةة 

  -أقسام : تقسيم الدراسة إلى ثالثةفقد تم ،  المنازل فى مصر

كيتنػػػاكؿ عػػػرض اإلشػػػكالية كأىميتيػػػا كمفػػػاىيـ  القسةةةم ا ول منيجةةةى : -أوالً 
 إضافةن إلى المنيجية المستخدمة. ،الدراسة 

 كيتضمف االطار النظرل لمدراسة .القسم الثانى نظرى :  - ثانياً 

راسػػة مػػف حيػػث كيشػػمؿ الجانػػب الميػػدانى لمد القسةةم الثالةةث تطبيقةةى : -ثالثةةاً 
 . كتفسيرىا ياتحميمك عرض النتائج 

 المنيجى لمدراسة :  االطار -أواًل 

 :أىمية الدراسة  )أ( 

إنتياكات حقكؽ  مشكمة تسميط الضكء عمى إلى محاكلتياأىمية الدراسة  رجعت
قػػػدرات  -فػػػى السػػػنكات األخيػػػرة  -التػػػى تجػػػاكزت  ،عػػػامبلت خدمػػػة المنػػػازؿ 

 أحػػدالمنظمػػات غيػػر الحككميػػة العاممػػة فػػى مجػػاؿ حقػػكؽ االنسػػاف  كأصػػبحت 
، التػػػػػػػي تحتػػػػػػػاج إلػػػػػػػى إجػػػػػػػراء البحػػػػػػػكث العمميػػػػػػػة ،  جتماعيػػػػػػػةالمشػػػػػػػكبلت اال

السكسػػػػػيكلكجية تحديػػػػػدان ، تجػػػػػاكزان لمجػػػػػرد تناكليػػػػػا عمػػػػػى المسػػػػػتكل االعبلمػػػػػي 
ر ضػبطان الصحفي ، كالذم قد يفتقر إلى أسػاليب البحػث العممػي كأدكاتػو األكثػ

حكامان كمكضكعية. كػذلؾ  التركيػز عمػى تبػدك أىميػة ىػذه الدراسػة مػف خػبلؿ كا 
أسبابيا كعكامميا المرتبطة بالظركؼ االجتماعية لمعامبلت بالخدمة المنزلية ، 
كالمكقػػؼ الػػراىف ليػػذه الفئػػة فػػي ظػػؿ قػػكانيف العمػػؿ فػػي مجتمعنػػا المصػػرم ، 
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لجتيػػػػا عمػػػػى المسػػػػتكيات فضػػػػبلن عػػػػف محاكلػػػػة طػػػػرح المقاربػػػػات المبلئمػػػػة لمعا
 الممكنة كافة. 

 أىداف الدراسة : )ب(

 الكقكؼ عمى أىـ المشكبلت المتعمقة بعامبلت خدمة المنازؿ . -1

تعرض ليا عامبلت خدمة تبعض أنكاع اإلنتياكات التى  التعرؼ عمى -9
 المنازؿ .

 معرفة األسباب التى تقؼ كراء إنتياكات حقكؽ عامبلت خدمة المنازؿ . -8

مدل مساىمة منظمات حقكؽ اإلنساف فى التصدل لجريمو إنتياكات  -.
 حقكؽ عامبلت خدمة المنازؿ .

التحقؽ مف مكقؼ القانكف حكؿ أكضاع عامبلت خدمة المنازؿ، كما قد  -5
  يتعرضف لو مف إنتياكات .

 . طرح بعض المقترحات مف أجؿ مكاجية ىذه المشكمة -3

 تساؤالت الدراسة :)ج( 

 المقصكد بعامبلت خدمة المنازؿ  ؟ما  -0

 ما األسباب التى تقؼ كراء إنتشار ظاىرة عامبلت خدمة المنازؿ ؟ -9

 تعرض ليا عامبلت خدمة المنازؿ  ؟تما نكعية اإلنتياكات التى  -8

ما الكسائؿ المتبعة لمتعرؼ عمى اإلنتياكات التى يتعرضف ليا عامبلت  -.
 خدمة المنازؿ ؟
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ير الحككمية كاآلليات المتبعو لحصكؿ عامبلت خدمة ما دكرالمنظمات غ-5
 المنازؿ عمى حقكقيف المنتيكة ؟ 

ما الكضع القانكنى لعامبلت خدمة المنازؿ فى مصر كالقكانيف التى  -3
 تتعاطى مع اإلنتياكات التى يتعرضف ليا كفرض العقكبات المناسبة ؟

 اإلجراقات المنيجية لمدراسة : )د( 

 :منيج الدراسة ( 1)

 لتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ اإلستعانة بالمنيج الكصفى التحميمى .

 :عينة الدراسة ( 2)

 )أ( الخصائص: 

، األكلى مف عامبلت الدراسة بالطريقة العمدية  تاف ليذهتـ إختيار عين
، مصريات عامبلت  الخدمة المنزلية ، كتمثمت خصائصيف في التالي:

ىذه المينة بشكؿ مستديـ مدة ال تقؿ  . يعممف فيفى خدمة المنازؿ تحديدان ، 
. تعرضف عاما 55 – 91فى الفئة العمرية مف عف خمس سنكات. يقعف 

 ىذه العينة بمغ حجـ كقدإلنتياكات متباينة ، شخصية كجسدية كمعنكية . 
 .حالة  09

بعض الجمعيات األىمية التي تنشط في  مسؤكالتأما العينة األخرل فيى مف 
ياكات التي قد مجاؿ الدفاع عف حقكؽ المرأة بشكؿ عاـ ، كمكاجية االنت

  اتصاؿ مباشر بمشكبلت العمالة المنزلية .  تتعرض ليا ، كلدييف
تمثمت عينة الدراسة األكلى فى أنيف مف حيث السف ختيار: اإلمبررات )ب( 

إنتياكات فضآل عما ممرف بو  تعرضف لو مفأكثر قدرة عمى التعبير عما 
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كقد كقع اإلختيار عمى ،   مف تجارب مينية فى مجاؿ خدمة المنازؿ
المؤسسات غير الحككمية لما ليا مف نشاط اجتماعى  داخؿ المجتمع بشكؿ 
عاـ ، كتبنى رؤية العمؿ الجماعى كالتشاركى فيما بينيـ ، كعمى كجو 

ما يتعمؽ بممؼ إنتياكات حقكؽ الخصكص المبادرات كالمساعدات في
عامبلت خدمة المنازؿ فى مصر ، كمساعدة الباحثة فيما يخص تكفير عينة 
مف العامبلت فى خدمة المنازؿ البلتى تعرضف إلنتياكات متباينة لتمثؿ 

 عينة الدراسة األكلى.
 أدوات الدراسة :( 3)

لعامبلت تمثمت أدكات الدراسة فى دليؿ مقابمة شبو مقننة مع عينة مف ا
باإلضافة إلى دليؿ مقابمة شبو مقننة ُيطبؽ عمى المسؤكليف ، بخدمة المنازؿ 

 العامميف فى الجمعيات غير الحككمية المختارة .
 مجاالت الدراسة :( 4)

جمعيات كمنظمات حقكؽ االنساف غير الحككمية منيا  المجال المكانى :)أ( 
التابعة  .911لسنة  .910) مؤسسة المرأة الجديدة بالجيزة المشيرة برقـ

الجمعية المصرية لمحقكؽ االقتصادية  –لكزارة التضامف االجتماعى 
التابعة لكزارة  9115لسنة  30.8كاالجتماعية بحمكاف المشيرة برقـ 

 0902جمعية النشاط النسائى بشبرا المشيرة برقـ  –التضامف االجتماعى 
 التابعة لكزارة التضامف االجتماعى  . 9118لسنة

المسؤكليف مف العامميف فى جمعيات كمنظمات حقكؽ  المجال البشرى :ب( )
االنساف غير الحككمية السابؽ ذكرىا ، كالذيف عممكا بشكؿ مباشر عمى ممؼ 
إنتياكات حقكؽ عامبلت خدمة المنازؿ فى مصر، كىف األستاذة / مى 
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األستاذة/ زينب خير –صالح عضك مجمس أمناء مؤسسة المراة الجديدة 
 –س مجمس إدارة الجمعية المصرية لمحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية رئي

األستاذة / ىدل عكض رئيس مجمس إدارة جمعية النشاط النسائى  ، 
باإلضافة إلى عينة مف النساء العامبلت فى خدمة المنازؿ كالتى تتعامؿ 

 معيف ىذه الجمعيات .

 0/9191/ 03يدانى فترة العمؿ منذ بداية العمؿ الم المجال الزمنى :)ج( 
                  05/9/9191حتى اإلنتياء منو 

 النظري لمدراسة : طاراال –ثةةةانةةيةةًا 

فى اطار تفسير ظاىرة إنتياكات حقكؽ عامبلت خدمة المنازؿ فى مصر 
،. حيث تستند  الحاجات ا ساسية نظرية إشباعسكؼ تركز الدراسة عمى 

تنظر إلى حدكث اإلنتياكات ضد  ، النظرية عمى بناء فمسفي عند )بكرديك (
مثؿ ، األفراد عمى أنيا نتيجة طبيعية لعدـ إشباع إحتياجات األفراد األساسية 

العمؿ .. كغيرىا مف إحتياجات ك  ،السكف كالطعاـ كالشراب ، كالكساء ، ك 
فرد إلى تقبؿ ما قد يكجو إليو مف كالتى قد تدفع ال ،اجتماعية كاقتصادية

إنتياكات لحقكقو اإلنسانية ، كمف ثـ يرل أصحاب ىذه النظرية أف أل 
 5) إنتياكات تمارس عنؼ ضد  الفرد تككف نتيجة طبيعية لنظرية الحاجات

Human Rights Watch, July 2006, p: 28 .) 

فراد إحتياجات األكتتجو الحمكؿ فى ىذا الشأف بكضع سياسات خاصة لتكفير 
يتطمب تكفيرالعكامؿ االجتماعية كاالقتصادية كالثقافية التى تعمؿ  ىك ماك 

 . ساسيةحتياجات األىذه اإلعمى تحقيؽ 
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مفيـك عامبلت خدمة  طار النظرم تسعى الدراسة إلىكانطبلقان مف ىذا اال
ثـ عرض نماذج كمف الصمة ،  ذاتالمنازؿ ، ثـ إستعراض لبعض األدبيات 

تميو كاقع التقارير الدكلية( ،  ت إنتياكات حقكؽ خدـ المنازؿ ) مفلحاال
كنختتـ ، فى مصر نتياؾ حقكؽ عامبلت خدمة المنازؿحالة إ مناقشة

خدمة  فيما يخص عامبلت بإستعراض جيكد منظمات المجتمع المدنى
 . المنازؿ

 :مفاىيم الدراسة  -أ

لمخدمة المنزلية ، كعامبلت الخدمة تعريفات ات ك دتحدي نعرض فيما يمي لعدة
المنزلية ، كمف ثـ نضع التعريؼ االجرائي لمدراسة كالمتعمؽ تحديدان بعامبلت 

 الخدمة المنزلية. 
 :ًا لمتصنيف الدولى الموحد لممين العمل المنزلى وفق تعريف -1

ىك التدبير المنزلى كيتضمف إعداد الطعاـ ككافة األعماؿ المنزلية كتقديـ 
الرعاية الشخصية إلى مف يحتاجكنيا فى منازليـ بسبب مرض جسدل أك 

 (9101مكتب العمؿ الدكلى  3)عقمى أك إعاقة أك شيخكخة 

 :عريف القانونى لمعمالة المنزلية الت -2

عتيادية ، بإنجاز أشغاؿ مرتبطة  ىك المرأة العاممة التى تقـك بصفة دائمة كا 
بالبيت أك باألسرة ، مقابؿ الحصكؿ عمى أجر ، سكاء أكاف ذلؾ لدل مشغؿ 

   ( 9102القطب  1)كاحد أك أكثر.  

 التعريف اإلجرائى لعامالت خدمة المنازل :
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لمدراسة إلى تعريؼ إجرائى مبلئـ نحاكؿ التكصؿ  بناء عمى ما سبؽ ،
كتعرضف لعامبلت فى مجاؿ الخدمة المنزلية كمحقؽ ألىدافيا فيما يتعمؽ با

 :  كذلؾ عمى النحك التاليالنتياكات حقكقية متباينة، 

، كأعماؿ النظافة قمف بأداء األعماؿ المنزلية المختمفة يى النساء البلتىف 
تتراكح  المكاتي مقابؿ أجر،لدل الغير ف كرعاية األطفاؿ كالمسنيكاعداد الطعاـ 
ال تقؿ مدة ممارستيف ىذه المينة عف ك ، عامان  55 – 91أعمارىف بيف 

نة جسدية كمعنكية كمادية مسجمة خمس سنكات ، كتعرضف إلنتياكات متباي
 ذات الصمة . الحقكقية األىمية  كالمنظمات الجمعيات لدل
 .الدراسات السابقة  -ب 

الجػػزء مػػف الدراسػػة بعضػػان مػػف التػػراث البحثػػى الػػذل تنػػاكؿ نسػػتعرض فػػى ىػػذا 
ظاىرة العمالة المنزلية بشكؿ عاـ كعمى كجو الخصكص النساء العامبلت فى 

 مجاؿ خدمة المنازؿ ، كما قد يتعرضف لو مف إنتياكات متباينة :

(خصكصػػػية التنظػػػيـ القػػػانكنى لعمػػػؿ  9102محمػػػد القطػػػب 3 )) ( دراسػػػةمنيػػػا 
. حيػث ىػدفت الدراسػة إلػى محاكلػة التعػرؼ (لخدمة المنزلية المرأة فى مجاؿ ا

عمى التنظيـ القانكنى لعمؿ المػرأة فػى مجػاؿ الخدمػة المنزليػة مػف خػبلؿ بيػاف 
مكقؼ التشػريع المصػرل كتشػريعات دكؿ مجمػس التعػاكف الخميجػى مػف تفشػى 
ظاىرة خادمات المنازؿ لبحث الضػمانات التػى تكفرىػا ىػذه التشػريعات لتنظػيـ 

الخادمة ، المرأة فى ىذا المجاؿ ، كمدل الحماية القانكنية لحقكؽ المرأة  عمؿ
سػػػتخداـ  عتمػػػدت الدراسػػػة فػػػى منيجيتيػػػا عمػػػى المػػػنيج الكصػػػفى التحميمػػػى كا  كا 
الدراسػػة المقارنػػة ، كتكصػػمت الدراسػػة إلػػى تعػػرض المػػرأة الخادمػػة إلنتياكػػات 

اىرة العمالػة عدة ، ككجكد نقض تشريعى فى بعض البمداف التى تنتشر بيا ظػ
 المنزلية .
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دراسػػػة الشػػػبكة اإليفكاريػػػة لمػػػدفاع عػػػف حقػػػكؽ الطفػػػؿ كالمػػػرأة، كىػػػي ) كتػػػأتى  
مسػػػػحا ميػػػدانيا فػػػي عشػػػرة بمػػػديات فػػػػى  منظمػػػة غيػػػر حككميػػػة، حيػػػث أجػػػرت

 ككشػػػػػػػػػػفت ىػػػػػػػػػػذه  (https://www.albawabhnews.com/271(2)، ( 9101ابيػػػػػػػػػػدجاف 
أف ما يقرب مف ربع العامميف في ىذه الخدمة ىـ مف القصػر كيصػؿ  الدراسة

متكسط الراتب اليكمي إلى نحك يكرك كاحد يكميا، عمما بػاف المػرأة أك الفتيػات 
% مػػػػف نسػػػػبة ىػػػػذه العمالة.كأكضػػػػحت الدراسػػػػة أيضػػػػا أف غالبيػػػػة 35يشػػػػكمف 

الفتيػػػات المراىقػػػات يػػػتجيف إلػػػى العمػػػؿ فػػػي المنػػػازؿ لعجػػػز آبػػػائيف عػػػف دفػػػع 
صاريؼ الدارسة، كيعشف حياة قاسية إذ أف ساعات العمؿ ممتدة كال يتخمميا م

أكقػػات لمراحػػة عػػبلكة عمػػى الحرمػػاف كالعنػػؼ الجسػػدل كالجنسػػى الػػذل يمػػارس 
  بحقيف بصفة شبو يكمية..

 دراسػػة حديثػػة أنجزىػػا االئػػتبلؼ الجمعػػكيفي مػػام) كفػػى ىػػذا اإلطػػار كشػػفت  
مػػػػػػف أجػػػػػػؿ حظػػػػػػر  ( )https://www.albawabhnews.com 01)(   9109بػػػػػػالمغرب 

تشػػغيؿ الخادمػػات القاصػػرات، أف عػػدد الخادمػػات القاصػػرات بػػالمغرب يتػػراكح 
% مػػف الخادمػػات القاصػػرات 2.ألفػػا، كتشػػير الدراسػػة إلػػى أف  33ك 33بػػيف 

% 90% لػػػـ يسػػػبؽ ليػػػف أف عػػػرفف المدرسػػػة ، ك81إنقطعػػػف عػػػف الدراسػػػة، ك
لظػاىرة يكشػؼ عػف مفارقػات يكاصمف دراستيف كيعممف في العطػبلت . تأمػؿ ا

عديدة: المرأة تتحػكؿ فييػا أحيانػا مػف ضػحية إلػى جػبلد تجػاه إمػرأة أخػرل مػف 
نفػػس النػػكع، كمػػكركث ثقػػافي بمرجعيػػة تكػػرس العبكديػػة التػػي عػػادت فػػي القػػرف 
الكاحػػػد كالعشػػػريف لتطػػػؿ بكجييػػػا البشػػػع مػػػف جديػػػد ، كتتبػػػع المسػػػار التػػػاريخي 

معالجػػة ىػػذه الظػػاىرة ألسػػباب كثيػػرة قػػد لمظػػاىرة يؤكػػد غيػػاب إرادة حقيقيػػة فػػي 
 يككف مف بينيا التطبيع معيا 
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 العامبلت فػى خدمػة المنػازؿ فػى مصػر،حكؿ دراسة استكشافية حديثة  كىناؾ
 (00) ( 9101كياسػػػػػػػػػػػػػػػػػػميف أحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  رال جػػػػػػػػػػػػػػػػػػكردينى)كالتػػػػػػػػػػػػػػػػػػى أعػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىا 

https://www.almasryalyoum.com/news/details/47926 ) الصػػػػػػػػػػػػادرة عػػػػػػػػػػػػف مركػػػػػػػػػػػػػز
دراسات البلجئيف كاليجرة بالجامعة األمريكية بالتعاكف مع ىيئة تيػردل زـك ، 

ختيػػار إتػػـ حيػػث  تعػػد األكلػػى مػػف نكعيػػا ، كالتػػىكالسػػفارة السكيسػػرية بالقػػاىرة 
، لفيـك لتكػكف عينػة البحػث.محافظات القاىرة الكبرل كالفيـك كأسيكط كالمنيا كا

عتمػػػػػدت كفػػػػػى  ، عمػػػػػى تطبيػػػػػؽ دليػػػػػؿ المقابمػػػػػة ليكػػػػػكف اداة لجمػػػػػع البيانػػػػػات كا 
عمػػى بحػػكث ميدانيػػة، اسػػتمرت سػػتة أشػػير مػػف ينػػاير إلػػى إعتمػػدت منيجيتيػػا 

عف بعض ك  ، عاما 03يكنيك. كركزت عمى اإلناث البلتى تقؿ أعمارىف عف 
الدراسػػػة عػػدـ كضػػػكح أكضػػحت  خػػدـ المنػػػازؿ اإلنتياكػػات التػػػى يتعػػرض ليػػػا 

مدل حجـ العامبلت فى خدمة المنازؿ ضمف تقػديرات ظػاىرة عمالػة األطفػاؿ 
بشػػكؿ عػػاـ، مرجعػػة األمػػر فػػى ذلػػؾ إلػػى اسػػتبعاد البنػػات العػػامبلت فػػى خدمػػة 
المنازؿ مف قكانيف العمؿ بما يجعؿ ىذه الفئة العاممة غير معترؼ بيا.كلفتػت 

أشػكاؿ عمالػة  أبار العمؿ المنزلى أحد أسػك الدراسة إلى أنو عمى الرغـ مف اعت
فػػى مصػػر، فإنػػو تػػـ اسػػتبعاد العػػامبلت فػػى خدمػػة المنػػازؿ عمػػدا مػػف اإلنػػاث 

، كالػػذل يػػنص 09قػػانكف العمػػؿ المصػػرل فػػى مادتػػو الرابعػػة مػػف القػػانكف رقػػـ 
عمػػى عػػدـ سػػرياف نصػػكص ىػػذا القػػانكف عمػػى عمػػاؿ الخػػدمات المنزليػػة، بمػػا 

دمػػػات المنػػازؿ لسػػػكء المعاممػػػة، كالحرمػػػاف، ترتػػب عمػػػى ذلػػػؾ زيػػادة تعػػػرض خا
كاالسػػتغبلؿ عمػػى أسػػاس النػػكع كالسػػف كالطبقػػة االجتماعيػػة، بمػػا يجعميػػـ أكثػػر 

كبناء عمى استقراء البيانات التى خرجػت ،  الفئات تعرضا لممخاطر كاالنتياؾ
بيا الدراسة، فإنو عمى مستكل المناطؽ الريفية فى المحافظات الثبلث، كالتػى 

مف الفتيات العػامبلت فػى  85111تضـ مميكف أسرة، يحتمؿ أف يككف ىناؾ 
خدمػػػة المنػػػازؿ فػػػى تمػػػؾ المنػػػاطؽ الريفيػػػة كحػػػدىا، مػػػع إضػػػافة النسػػػبة نفسػػػيا 

https://www.almasryalyoum.com/news/details/47926
https://www.almasryalyoum.com/news/details/47926
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المحافظػػػػات الػػػػثبلث، فسػػػػيككف لػػػػدينا مػػػػا يقػػػػرب مػػػػف لممنػػػػاطؽ الحضػػػػرية فػػػػى 
مػػػف البنػػػات العػػػامبلت فػػػى خدمػػػة المنػػػازؿ مػػػف عػػػدد السػػػكاف البػػػالغ  58111
مميػػػكف أسرة.كأشػػػارت الدراسػػػة إلػػػى أف ىػػػذه النسػػػبة تخػػػص محافظػػػات  08.8

 .عينة الدراسة فقط ألنيا دراسة استكشافية 

حقكؽ االقتصادية صادرة عف الجمعية المصرية لمال فى حيف كانت الدراسة 
كزينب خير  بعنكاف ) عامبلت المنازؿ فى  – نادية حميـ)كاالجتماعية أعدىا 

عتمدت الدراسة  (09) (9101الحمكؿ   –المشكبلت  –الخصائص  –مصر  كا 
 اةأدكتبنت دليؿ المقابمة ك ،  المنيج الكصفى التحميمى عمى منيجيتيا فى
 –المخدكميف  –المسؤليف  ختيارعينة الدراسة مف ، كتـ إجمع البياناتل

التعرض فكانت :  كعف أىـ نتائج الدراسة ، العامبلت –مكاتب التخديـ 
%  .3لئلىانة كالتحقير كالنظرة الدكنية مف المخدكميف كأبنائيـ بنسبة 

أكضحت الدراسة تعرض كما %  59باإلضافة إلى كثرة العمؿ بنسبة 
إصابات  –تحرش جنسى  -ضرب كتعذيب  –إليذاء بدنى شديد العامبلت 

شديدة ناتجة عف العمؿ مثؿ الحركؽ باإلضافة إلى عدـ تمقييف رعاية صحية 
 سميمة .

بعنكاف   (08)(9111كعف دراسة )محمد العبيدل ، كعبداهلل الخميفة  
الخصائص االجتماعية كاالقتصادية كالديمجرافية لبلسر المستخدمة لمعمالة 

، حيث تسعى الدراسة التعرؼ عمى تأثير  النسائية كالمنزلية دراسة ميدانية
مجمكعة مف المتغيرات التى تعكس خصائص األسرة فى ظاىرة إستخداـ 
األسر لمعمالة المنزلية النسائية فى المجتمع السعكدل بمدينة الرياض ، 
كتمثمت عينة الدراسة فى مجمكعة األسر السعكدية المقيمة فى مدينة الرياض 

عتمد0231ق 0.11عاـ  ت عمى منيج المسح االجتماعى كتكصمت ـ  كا 
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إلى إرتباط كجكد خادمة أك أكثر لدل األسر بالمساكف الحديثة بنسبة تفكؽ 
% فى حيف كانت الثانية ..92المساكف التقميدية حيث بمغت األكلى 

% ىذا ككما تكصمت الدراسة إلى تأثر الظاىرة طرديان بالمستكيات 01.5
 التعميمية لكآل مف الزكجيف .  

 (.911 خميجيػػػػػػػػػػػػػػة رسػػػػػػػػػػػػػػمية دراسػػػػػػػػػػػػػػة )أشػػػػػػػػػػػػػػارت ذات السػػػػػػػػػػػػػػياؽ فػػػػػػػػػػػػػػى  -
(https://www.alarabiya.net (0. )ف مػػػػا يربػػػػك عمػػػػى مميػػػػكنيف مػػػػف خادمػػػػات إلػػػػى أ

المنػػػػػازؿ فػػػػػي دكؿ الخمػػػػػيج العربيػػػػػة يمارسػػػػػف أعمػػػػػاليف بػػػػػدكف غطػػػػػاء قػػػػػانكني 
سػػكء المعاممػػة كاالنتياكػػات الجنسػػية كيػػكاجيف مشػػكبلت متعػػددة فػػي مقػػدمتيا 

دراسػة إلضػافة إلػى اىػذا ب اضافة الى عدـ دفع الركاتب اك التأخر فػي دفعيػا.
ف ىنػػاؾ أدمت الػػى كزراء الشػػؤكف االجتماعيػػة كالعمػػؿ لػػدكؿ الخمػػيج رسػػمية قُػػ

الدراسػة إجراء بػقػاـ  حيػثجكانب سمبية لمخادمات عمى المجتمعات الخميجيػة. 
لمجمػػػػس كزراء الشػػػػؤكف االجتماعيػػػػة كالعمػػػػؿ لػػػػدكؿ الخمػػػػيج المكتػػػػب التنفيػػػػذم 

تفؽ الكزراء عمى تكصية لتنظيـ ممتقى لمناقشة كاقتػراح اآلليػات كاإلجػراءات ا  ك 
الكفيمػػػػة بمعالجػػػػة المشػػػػكبلت التػػػػي تكاجػػػػو العمالػػػػة المنزليػػػػة فػػػػي دكؿ مجمػػػػس 

شػارت الدراسػة أك  ، عداد مشركع قانكف مرجعي مكحد ليذه العمالةا  ك  ، التعاكف
ف العمالة المنزليػة ال تخضػع لقػانكف العمػؿ فػي أم مػف دكؿ مجمػس التعػاكف أ

كالدكلػػة الكحيػػدة التػػي تممػػؾ قانكنػػا خاصػػا بيػػذا الشػػاف ىػػي ، ت الخميجػػي السػػ
كأكػػدت الدراسػػة أف  نػػو فشػػؿ فػػي كقػػؼ االعتػػداءات عمػػى الخػػدـأالككيػػت غيػػر 

التحرشات  كعدـ مراعاة إنسانية الخدـ إضافة الى، الضرب مف قبؿ المخدكـ 
، الجنسػػية كىتػػؾ العػػرض تػػأتي فػػي مقدمػػة المشػػاكؿ التػػي تكاجييػػا الخادمػػات

كمػػػػف المشػػػػاكؿ األخػػػػرل عػػػػدـ دفػػػػع الركاتػػػػب أك التػػػػأخر فػػػػي دفعيػػػػا كتكميػػػػؼ 
 . الخادمات ببعض األعماؿ التي تفكؽ طاقاتيف

https://www.alarabiya.net/
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 تعميق عام 

فى بداية الحديث نكضح مدل إستفادة الدراسة الراىنة مف التراث البحثى 
الذل تـ عرضو كذلؾ عمى المستكل التأصيمى كالمنيجى كالميدانى فيما 
يخص الكقكؼ عمى أسباب المشكمة كتداعياتيا عمى النساء العامبلت فى 

 كالنظر إلى العمؿ فى خدمة المنازؿ عمى أنو ذات ، مجاؿ خدمة المنازؿ
أبعاد ثبلثة مركبة حيث يختمط منيا البعد االجتماعى بالبعد االقتصادل 

محاكلة إيجاد حمكؿ لمكاجية االنتياكات كالقانكنى ، كمف ثـ كاف البد مف 
التى تتعرض ليا ىذه الفئة مف النساء العامبلت فى مجاؿ خدمة المنازؿ ، 

تستيدؼ فيـ  كذلؾ مف خبلؿ إجراء دراسة اجتماعية تقدـ رؤية سكسيكلكجية
بعد عرض ك  المشكمة مف حيث طبيعة اإلنتياكات كأسبابيا كسبؿ مكاجيتيا

نتياكات حقكؽ خدـ المنازؿ ال تقؼ عند إنجد أف ظاىرة  ةراسات السابقدال
نما تكجد فى دكؿ كمجتمعات مختمفة كىى ظاىرة فى التزايد  مجتمع بعينو كا 

في المنازؿ الصغر  منذ كتأخذ أشكاؿ كثيرة مف بينيا عمؿ الفتياتالمستمر 
 ـكتتجاىميا الدراسات كاألبحاث الميدانية لسبب غير معمك د بسبب الفقر الشدي

تتزايد بشكؿ المصرية أف ظاىرة عمؿ الفتيات في المنازؿ  اتكترل الدراس، 
كشفت ، ك حصائيات مكثقة عف عدد المتكرطيف في ىذا إ، كال يكجد  مخيؼ

حقكؽ خدـ المنازؿ حيث كجد أنيا الدراسات عف تفاقـ ظاىرة إنتياكات 
قكانيف   ، ال تغطيو القطاع كمف ثـ فإف ىذا ظاىرة تتزايد كؿ يكـ في مصر،

كما ال يكجد ليف أم حماية صحية أك اجتماعية  ، أكالمستقبمية الحالية العمؿ
أف الفتيات العامبلت في كأكدت الدراسات ان ، مما يجعميف أكثر الفئات ضعف

كأشكاؿ أخرل مف  ، ، كاإلذالؿ ، كالعنؼ عتداء الجنسيالمنازؿ تتعرضف لبل
رمف مف التعميـ األساسي كالمعب كاالستمتاع حُ كأغمبيف ،  سكء المعاممة
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سبب عمؿ الفتيات إلى الفقر الشديد الذم  اتكأرجعت الدراس،  فبطفكلتي
غالبا ما يصيب األسر الريفية بصكرة كبيرة، حيث قالت "أف الفقر كالحرماف 

رساؿ بناتيف إنتشر في األسر الريفية بصكرة مخيفة يدفع األباء إلى إالذم 
لمعمؿ في المنازؿ، كأف ىناؾ كثير مف األسر تعتمد في حياتيا عمى ما 

سرة التي تعتمد أف األكما أكدت الدراسات .  تجنيو مف كراء عمؿ بناتيف
فميس نتياؾ حقكقيا إساسيات الحياة تعاني مف أعمى عمؿ بناتيا في تكفير 

سكاف جيد أك خدمات صحية إلدييا فرصة لمعمؿ في كظائؼ الئقة أك 
 .  ، كيفترسيف الجيؿ ، كغالبية الفتيات تعانيف مف نقص التغذية كتعميمية

ف عمؿ الفتيات في المنازؿ يعفي اآلباء مف تمبية ىذا ككما أكدت الدراسات أ
، كبالنسبة  ة، في الكقت نفسو يككف مصدر دخؿ إلعالة األسر  حتياجاتيفإ

لثقافة تمؾ األسر فإف العمؿ المنزلي أفضؿ بكثير مف العمؿ بالدعارة أك 
كمف ثـ فقد  كىذا ما أشارت إليو الدراسات السابقة ،  ، السياحة الجنسية

،  بضركرة حصر أعداد الفتيات العامبلت في المنازؿ اتالدراسأكصت 
 االجتماعية كالديمكقراطيةككجكد تشريع لمحفاظ عمى حقكقيف لتحقيؽ العدالة 

، خاصة أف الحككمة مسؤكلة عف كضع سياسات اجتماعية جيدة تضمف 
.  المناسبة االجتماعية كاالقتصادية كالصحية  كتقدـ ليف الرعاية يفحقكق

إستفادة الدراسة الراىنة مف التراث البحثى الذل تـ  مما ال شؾ فيو فقدك 
جى كالميدانى فيما يخص عرضو كذلؾ عمى المستكل التأصيمى كالمني

الكقكؼ عمى أسباب المشكمة كتداعياتيا عمى النساء العامبلت فى مجاؿ 
خدمة المنازؿ ، كالنظر إلى العمؿ فى خدمة المنازؿ عمى أنو ذات أبعاد 
ثبلثة مركبة حيث يختمط منيا البعد االجتماعى بالبعد االقتصادل كالقانكنى 

حمكؿ لمكاجية االنتياكات التى ، كمف ثـ كاف البد مف محاكلة إيجاد 
تتعرض ليا ىذه الفئة مف النساء العامبلت فى مجاؿ خدمة المنازؿ ، كذلؾ 
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مف خبلؿ إجراء دراسة اجتماعية تقدـ رؤية سكسيكلكجية تستيدؼ فيـ 
 .المشكمة مف حيث طبيعة اإلنتياكات كأسبابيا كسبؿ مكاجيتيا
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) من واقع التقارير  نماذج لحاالت إنتياكات حقوق خدم المنازل –ج
 الدولية(: 

ليس كؿ مف يعمؿ فى مجاؿ  –فى التعريؼ اإلجرائى  –كما سبؽ أف ذكرنا 
نما نحف  الخدمة المنزلية ُيعرؼ كضحية مف ضحايا اإلتجار بالبشر ؛ كا 
نتحدث عف أسكأ أنكاع كدرجات افستخداـ ) اإلستغبلؿ ( ، كىك سكء 

مة المنزلية . ىذه الممارسات اإلستخداـ اإلجرامى لمف يعممكف فى الخد
بل اإلجرامية التى تنطكل بدكرىا عمى درجات كمستكيات متعددة لئلنتياؾ ال

، كالذل يصؿ فى نيايتو حد تشيؤ اإلنساف ، أل أف يتحكؿ ىذا  نسانىإ
 اإلنساف إلى مجرد شئ تتـ المتاجرة بو قسران ، كدكف إرادة منو . 

( طبيعة  HRWاإلنساف )  كفى ىذا الصدد، يكصؼ تقرير مرصد حقكؽ
" يحدث سكء إستخداـ ضدد خدـ المنازؿ عادة ن داخؿ حيث ىذه اإلنتياكات 

منازؿ مخدكمييـ ، بعيدان عف أعيف العامة ، كىك األمر الذل لفت اإلنتباه 
بصكرة متزايدة فى السنكات األخيرة . كتشمؿ القائمة الطكيمة حاالت سكء 
اإلستخداـ التى يرتكبيا كبلن مف المخدكميف كككاالت التخديـ ، عمى حد 

 عدة صنكؼ ، كىى عمى النحك التالى : سكاء ، 

سكء اإلستخداـ ) اإلستغبلؿ ( الفيزيقى كالنفسى كالجنسى ، كاإلحتجاز 
داخؿ مكاف العمؿ ، كعدـ دفع األجكر كالمرتبات ، كساعات مف القسرل 

العمؿ الممتد دكف أياـ لمراحة ) األجازات ( ، كفى الحاالت األسكأ تقع النساء 
نيبان لحاالت العمؿ القسرل ، أك يكف ضحية اإلتجار  –تحديدان  -كالفتيات 

 Swept )بيف لمعمؿ قسريان فى المنازؿ فى ظؿ ظركؼ أقرب إلى العبكدية 

Under the Rug 15) 
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كرغـ الصعكبات العديدة التى تكاحو عممية رصد ىذه اإلنتياكات ، نظران 
لمطبيعة الخاصة ليذا العمؿ " داخؿ المنازؿ " فإف نفس التقرير الصادر عف 
مرصد حقكؽ اإلنساف ، يتحدث عف كركد آالؼ الشكاكل مف ىذا القبيؿ ، 

لية ) اندكنيسيا كالتى تتعامؿ معيا سفارات الدكؿ المصدرة لعمالة الخدمة المنز 
الفمبيف ( فى بمد كاحد كىك المممكة العربية السعكدية ، حيث  –سيريآلنكا  –

شككل شيريان ،  051تقدر السفارة السيريبلنكية كحدىا ىذه الشكاكل بحكالى 
 (Ibid 16)مف خدـ المنازؿ فى حؽ مخدكمييـ  

فى كؿ مف كبشكؿ أكثر تفصيبلن نجد أف ضحايا اإلتجار األسيكييف العامميف 
ماليزيا كالمممكة العربية السعكدية يتطابقكف فى معاناتيـ عدة أشكاؿ مف سكء 
المعاممة ، حيث إنيـ مجبركف عمى العمؿ مف ثمانى عشر ساعة إلى 
عشريف ساعة يكميان ، محبكسيف داخؿ أماكف عمميـ ) ببكابات تغمؽ مف 

ة إلى أنيـ ال الخارج ( ، ممنكعيف مف إجراء اإلتصاالت الياتفية ، إضاف
يتمقكف أجران لقاء عمميـ ، كغالبان ما يكاجيكف عنفان يكميان ، متحمميف لبؤس 
الحياة ، كمتمقيف لكميات غير مبلئمة مف الطعاـ . كيستخدـ كبلن مف 
المستخدميف كككاالت التخديـ التيديد كالعنؼ لئلبقاء عمييـ محبكسيف داخؿ 

 ( Ibid17 )عذا الفخ  " 

كمػػف كاقػػع شػػيادات بعػػض مػػف يعممػػكف فػػى ىػػذا المجػػاؿ ، خاصػػة مػػف النسػػاء 
قػػػد تصػػػؿ حػػػد كالفتيػػػات ، كقػػػد تعرضػػػكا ليػػػذه اإلنتياكػػػات اإلجراميػػػة ، كالتػػػى 

 اإلتجار بيـ نعرض لما يمى : 

" تػػركل سػػعيدة كىػػى عاممػػة منزليػػة طفمػػة ، فػػى الخامسػػة عشػػر مػػف العمػػر ، 
مكتػػػػب التكظيػػػػؼ لمػػػػدة خميػػػػة الػػػػدار البيضػػػػاء ، المغػػػػرب : " ُحبسػػػػت داخػػػػؿ 

كأربعػػػيف يكمػػػان . كنػػػا أندكنيسػػػيات كفمبينيػػػات ، عػػػددنا خمسػػػة كعشػػػركف ، كنػػػا 
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نحصػػؿ عمػػى الطعػػاـ مػػرة كاحػػدة يكميػػان . لػػـ نػػتمكف مػػف الخػػركج مطمقػػان . قػػاؿ 
درىػػػـ ، أل أجػػػر ثبلثػػػة شػػػيكر ، ىربػػػت  0511المكتػػػب أننػػػا نػػػديف لػػػو بمبمػػػغ 

ستخدمنا بطانيػة لميػرب مػف  الطػابؽ الثػانى ، ُأصػيبت أربػع منػا خمس منا ، كا 
 "(http : // woman, alwatanyh.Com 18)بجركح  

كفػػػى حالػػػة أخػػػرل " لقيػػػت الخادمػػػة مصػػػرعيا نتيجػػػة إنتحارىػػػا بالسػػػـ بعػػػدما  
سئمت مف إغتصابيا كػؿ ليمػة مػف ق بػؿ أكبػر كلػديف ألبنػاء األسػرة التػى تعمػؿ 

قبػؿ إنتحارىػا ، إف يـ لدييا كقد كشؼ خطاب كتبتو الخادمة إلى أىميػا لتػكدع
ربػػة المنػػزؿ التػػى كانػػت تعمػػؿ بػػع كانػػت عمػػى عمػػـ بمػػا يجبػػر أبنائيػػا الخادمػػة 
عميػػو كػػؿ ليمػػة ، كأنيػػا حػػذرتيا إف لػػـ ترضػػى بػػاألمر سػػتمقى بيػػا فػػى الشػػارع ، 
كألنيا فى حاجة إلى النقكد التى ترسميا إلى أىميا شػيريان صػمتت عمػى األمػر 

ر عنػػػدما إقتػػرب مكعػػد عكدتيػػػا إلػػى أىميػػػا ، الكاقػػع ، إال أنيػػا فضػػػمت اإلنتحػػا
  (Ibid19 )")حتى ال يقتمكنيا إذا عممكا باألمر بعد العكدة  

إضافة لما سبؽ مف حاالت ، صػدر تقريػر كامػؿ عػف مرصػد حقػكؽ اإلنسػاف 
يتناكؿ حاالت اإلنتياؾ البلإنسانى التى تتعػرض ليػا العمالػة المنزليػة )الخػدـ( 
فػى المممكػػة العربيػػة السػػعكدية عمػػى كجػػو التحديػػد ، تحػػت عنػػكاف بػػالغ التعبيػػر 

"   كىػك    As If Am Not Humanكالداللة :  " كما لػك لػـ أكػف إنسػاف 
عمى تنكيعة مف تمػؾ اإلنتياكػات ، كالتػى تمثػؿ كػؿ حالػة التقرير الذل يحتكل 

مفردة منيػا مؤشػران عمػى سػكء المعاممػة الخػدـ كاإلتجػار بيػـ ، فمػا بالنػا بكجػكد 
 بعض الحاالت التى تمارس ضدىا مجمكعة مركبة مف تمؾ اإلنتياكات !؟   

ككلكجية ، كالفيزيقية ، كالجنسية كفى ىذا الصدد ، كتحت فئة اإلنتياكات السي
(  Wati، نجد شيادات متعػددة لخادمػات ، أسػيكيات تحديػدان ، مػنيـ ) كاتػى 
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األندكنيسػػػية ، كالتػػػى ُضػػػربت كُحرقػػػت ، كمػػػا لػػػـ تتمػػػؽ أجػػػران لقػػػاء عمميػػػا لػػػدل 
 .(Human Rights watch, July 2008, p: 61 91،) مخدكمييا لمدة عشر أشير  

خاطػػػب كُتسػػػب كُتحقردائمػػػان كانػػػت تُ  ( الفمبينيػػػة،التىAdelinaكىنػػػاؾ )أدلينػػػا 
 (Ibid p : 62,21)تبنعتيا بأسماء الحيكانا

( السػػػػيريبلنكية ، كالتػػػػى كانػػػػت تقػػػػكـ بميمػػػػة  Sithyكمػػػػا أف ىنػػػػاؾ ) سػػػػيثى 
حينما طمب منيا سػيدىا إعػداد الشػال  –مف بيف مياـ أخرل عديدة  -الككاء 

، كحينما تأخرت فى إعداده كى تنيى ميمة الككاء ، قامت سيدتيا بكى يػدىا 
( .98Ibid, p : 66)أضػؼ إلػى ذلػؾ ، الحرمػاف مػف الطعػاـ  ( Ibid, p : 6422)بػالمككاة 

كالتحػػػرش الجنسػػػى كاإلغتصػػػاب مػػػف ق بػػػؿ جميػػػع الػػػذككر فػػػى العاءلػػػة ، األب 
 (Ibid, p : 67-71. 24 )كاألبناء 

كىناؾ أيضان حاالت لئلستغبلؿ مف خبلؿ األجكر المنخفضػة كغيػر العادلػة ، 
)ككذا عدـ دفع األجر تمامان لشيكر متعددة  

Ibid, p : 72-7825)   إلخ..... 

ىذه الحاالت كالشيادات التى باإلمكاف متابعتيػا تفصػيبلن مػف خػبلؿ التقريػر ، 
، كذلػػػؾ كالػػػذل ُخصػػػص لرصػػػد أحػػػكاؿ الخػػػدـ فػػػى المممكػػػة العربيػػػة السػػػعكدية 

عمػى إعتبػار أنيػا أكثػر الػدكؿ التػى تسػتعيف بخػدمات ىػذه الفئػة مػف العمالػة ، 
 لفئة أيضان .   فضبلن عف ككنيا أكثر الدكؿ التى تُنتيؾ فييا حقكؽ ىذه ا

المحفزة فى ضوق السياقات المجتمعية حالة إنتياك حقوق خدم المنازل  -د
  - فى مصر :لذلك 

مػا ،  مشػكمةإذا كاف لنا أف نتحدث بشأف سياقات مجتمعية محفزة عمػى كقػكع 
نصػيب كافػر مػف السػياقات ليػا إنتياؾ حقكؽ فئة خدـ المنػازؿ تحديػدان ،  فإف 

اقتصػػادية مػػف  –المجتمعيػػة المحفػػزة فػػى مصػػر ، تتمثػػؿ فػػى ظػػركؼ سكسػػيك 
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 –السكسػػػػيك  –ناحيػػػػة ، كقانكنيػػػػة مػػػػف ناحيػػػػة أخػػػػرل . فمػػػػف الناحيػػػػة األكلػػػػى 
نجد أف شرائح اجتماعية عديدة فى مجتمعنا تقع تحت خط الفقر  –إقتصادية 

% مػػػف  1.كدكليػػػة ، بنسػػػبة ، كىػػػى تقػػػدر كفقػػػان لتقػػػارير اقتصػػػادية ، محميػػػة 
تقريػر 93)جمالى الشعب المصرل ، كالتى تتحصؿ عمى أقؿ مػف دكالريػف يكميػان إ

، كالتػػػى أضػػػؼ إلػػػى ذلػػػؾ ، نسػػػبان مرتفعػػػة مػػػف البطالػػػة ( كاالسػػػتراتيجية االتجاىػػات االقتصػػػادية
ُتطػػػاؿ حتػػػى الحاصػػػميف عمػػػى شػػػيادات جامعيػػػة ، فمػػػا بالنػػػا بالفئػػػات كالشػػػرائح 

فػػى  –األدنػػى ، كالتػػى تعػػانى مػػف تػػدنى مسػػتكيات التأىيػػؿ ، كالػػذل يػػدفع بيػػا 
بالعمػؿ فػى أل مينػة  –البل إرادل فى معظـ األحيػاف  –إلى القبكؿ  –األخر 

اعيػػة ، كاالقتصػػادية . كانػػت ، كبشػػركط مجحفػػة بحقكقيػػا اإلنسػػانية ، كاالجتم
ىػػذا مػػف ناحيػػة ، كمػػف ناحيػػة أخػػرل ، قانكنيػػة كتشػػريعية ، نفػػاجئ بػػأف خػػدـ 

المسػػتبعدة مػػف قػػانكف العمػػؿ المصػػرل ،  –القميمػػة  –المنػػازؿ ىػػى مػػف الفئػػات 
كىك القانكف الذل مف المفترض أف ينظـ العبلقة بيف العامؿ كصاحب العمػؿ 

 ينيما . فى الحقكؽ كالكاجبات المتبادلة فيما ب

كفى ىػذا السػياؽ يبػرز التبريػر الػكاىى لئلسػتبعاد ، عمػى إعتبػار انيػـ يقكمػكف 
بعمؿ مادل كذل صمة كثيقة بشخص صاحب العمؿ ) أل المخدـك ( كمنزلو 

فى القػانكف أف يكػكف بمثابػة كمف ثـ ، فإذا كاف مف المفترض ( 9115 القاضػى: 91)
قكؽ المكاطنيف ، دكف تمييز ، المظمة "المكضكعية " الحامية كالمدافعة عف ح

فػػػإف قػػػانكف العمػػػؿ الحػػػالى يمػػػارس تمييػػػزان ضػػػد فئػػػة تعػػػد مػػػف أضػػػعؼ فئػػػات 
 المجتمع ؛ ىى فئة خدـ المنازؿ . 

ذا مػا كػاف اإلحتكػاـ فػى إسػتبعاد ىػذه الفئػة مػف مظمػة قػانكف العمػؿ ىػك  ىػذا كا 
الطػػابع الغالػػب عمػػى عمميػػا أنػػو مػػادل ، فػػإف ماديػػة عمػػؿ بػػاقى فئػػات العمػػاؿ 
ذا كػػػػػاف  كالحػػػػػرفييف اآلخػػػػػريف لػػػػػـ تسػػػػػتبعدىـ مػػػػػف نطػػػػػاؽ قػػػػػانكف العمػػػػػؿ !! كا 
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مػف  نابع مػف خصكصػية مػا يقكمػكف بػو –مف ناحية أخرل  –إستبعادىـ ىذا 
فػػػػإف مػػػػف أىػػػػـ ميػػػػاـ  –خصكصػػػػية العبلقػػػػة بػػػػيف الخػػػػادـ كالمخػػػػدـك  –عمػػػػؿ 

التشػػػريع أف ُيفػػػػرد مػػػػف القػػػػكانيف مػػػا يناسػػػػب خصكصػػػػية األكضػػػػاع كالعبلقػػػػات 
اتيا االجتماعيػػػػة ، كاالقتصػػػػادية ، ككػػػػذا الثقافيػػػػة ألبنػػػػاء المختمفػػػػة ، فػػػػى سػػػػياق

دث بشػاف الكطف ، خاصةن فػى النطاقػات المحيطػة بأعمػاليـ ، طالمػا أننػا نتحػ
قػػػػانكف العمػػػػػؿ . ىػػػػذا باإلضػػػػػافة إلػػػػى ضػػػػػركرة أف يكػػػػكف ىػػػػػذا القػػػػانكف مابيػػػػػان 
حتياجات المجتمع المتغيػرة تاريخيػان ، بػدالن مػف أف يكػكف غيابػو   –لمتطمبات كا 

نتيػاؾ إنسػانيتيـ ،  –أك تغيبو  محفزان كمغريان عمى المسػاس بحقػكؽ اآلخػريف كا 
يػتـ اإلحتكػاـ إليػو . ىػذا مػف دكف خكؼ أك ردع مػف قاعػدة أك قػانكف بعينػو ، 

ىمالو ليذه الفئة ، كمف ناحية قانكف العقكبات ، نجد أف  ناحية قانكف العمؿ كا 
المشػػرع قػػد شػػدد مػػف العقكبػػة المكقعػػة عمػػى الخػػادـ حػػاؿ قيامػػو بجريمػػة تمػػس 

كغيرىا ، عمى إعتبػار أف ىػذا الخػادـ مطمػع عػف مخدكمو ، كالسرقة أك القتؿ 
فػػى حػػيف لػػـ كطبيعػػة عبلقاتػػو كمصػػالحو ،  قُػػرب عمػػى خصكصػػيات مخدكمػػو

يفرض المشرع نفس العقكبة المشػددة عمػى المخػدـك حػاؿ فيامػو بجريمػة تمػس 
شػػخص الخػػادـ ، كػػالتحرش بػػو أك إغتصػػابو أك حتػػى قتمػػو ، ليعتبرىػػا جريمػػة 
تعامؿ بنفس عقكبة الجرينة العادية ، ذلؾ فى حػيف أنيػا ال تعػد كػذلؾ ، عمػى 

ه الحالػػػة يتصػػػؼ بخصكصػػػية معينػػػة فػػػى عبلقتػػػو إعتبػػػار أف الخػػػادـ فػػػى ىػػػذ
بمخدكمػػو ، كىػػى الخصكصػػية التػػى تنبػػع مػػف طبيعػػة عمػػؿ الخػػادـ فػػى منػػزؿ 
مخدكمػػػػػو ، كمػػػػػف ثػػػػػـ إمكػػػػػاف تزايػػػػػد اإلغػػػػػراء بإرتكػػػػػاب الجريمػػػػػة ضػػػػػده ) أل 
ضػػدالخادـ ( مػػف ق بػػؿ مخدكمػػو ، كذلػػؾ حػػاؿ كضػػعنا فػػى اإلعتبػػار أف الخػػادـ 

نان فػى بيػت مخدكمػو ، ال أف يقػع فريسػة لػو فى ىذه الحالة كقد إعتبر نفسو آم
  ، فى ظؿ ظركؼ كأكضاع عديدة تسيؿ كقكع الجريمة ضده . 
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  -:منظمات المجتمع المدنى جيود  -ىة 

يفتقر إلى االىتماـ مف الدكلة، كلكف خدـ المنازؿ قطاع أف كما ذكرنا سابقا 
النساء في ىناؾ محاكالت مف بعض منظمات المجتمع المدني لطرح قضايا 

، ىذا القطاع، كمحاكالت كضع آليات لمشاكمو كتحسيف السياسات الحاكمة لو
كفى إطار العمؿ لتحسيف أكضاع عامبلت المنازؿ نكرد الجيكد الكطنية 

 . ألىمية التي قامت لتحسيف السياسات الخاصة بيفاكالمؤسسات 

 المجيودات الوطنية : 

نشاط ممحكظ كحكار مجتمعي فيما بيف العديد مف األطراؼ  9112شيد عاـ 
حككمية مف أجؿ تعزيز حقكؽ العماؿ المنزليف كتحسيف الالحككمية كغير 

أحكاليـ االجتماعية كاالقتصادية في مصر. كقد أسفرت تمؾ المجيكدات إلي 
 تحقؽ نتائج مممكسة خبلؿ كقت قصير نسبيا مف العمؿ عمى حؿ المشكمة

نجد حيث  ،ا عف مائدة الحكار المجتمعي سنكات قاربت المائة ھنسبة لغياب
كفيما يمي 0203ف أخر قرار متعمؽ بعامبلت المنازؿ في مصر صدر عاـ  أ

رصد ألىـ المبادرات كالمجيكدات المبذكلة لمعمؿ عمي قضية العمؿ المنزلي 
 في مصر: 

  وزارة القوي العاممة واليجرة: -0

 - 09ستثناء العامميف بالمنازؿ مف قانكف العمؿ المكحد رقـ إبالرغـ مف 
طار تنظيـ إ، إال انو في  كجميع قكانيف العمؿ السابقة لو 9118لسنة 

التشريعات العمالية العربية قامت منظمة العمؿ العربية / بالتعاكف مع الككالة 
معيارم األلمانية لمتعاكف الفني  بإصدار كاعتماد دليؿ التصنيؼ العربي ال

ف ھالذم يحتكل عمى تعريفات كتصنيفات لمختمؼ الـ 9113ف سنة ھلمـ
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ذا التقرير كدليؿ ھالمكجكدة في المجتمعات العربية  كقد اعتمدت مصر 
نى لعامبلت المنازؿ ھلكجكد تصنيؼ ـ كنظران  -ني في مصر ھلمتصنيؼ الـ

أدرجت فقط  -ف األكلية ھفي بعض الدكؿ العربية في قطاع العامميف في الـ
ف تمقائيا في الدليؿ المصرم . كبناء عمى ما سبؽ قامت كزارة القكل ھذه الـھ

 ل:ھف متعمقة بالعمؿ المنزلي كھارة لـھ( معايير لقياس الـ3العاممة بإصدار)

تقـك باإلعتناء باألطفاؿ  – جميسة أطفاؿ - العاممكف في رعاية الطفؿ - 0
 فى غياب األىؿ 

 .تنظيؼ المنزؿ فى يعاكف  -معاكف منزلي -ؿ المعاكنكف في المناز  -9

  يقكـ بتنظيؼ المنزؿ كحجراتو بشكؿ كامؿ . –منظؼ منازؿ  -8

كف الطعاـ فى الفنادؽ كالمطاعـ ھالطباخكف: كيط -اة ھالط -.
 ا مف ھكالمستشفيات كالمنازؿ الخاصة كغير

 جميسة مرضى )مساعد صحي منازؿ - العاممكف بالخدمة الشخصية -5
ك أيقكـ بتقديـ العناية في المنزؿ ألشخاص كالمصابيف بمرض جسدم 

 نية.ھأمراض الشيخكخة، كتطبيؽ إجراءات السبلمة كالصحة الـ

دار الرعاية مدير  يعمؿ تحت إشراؼ - معاكف رعاية / عجزة كمسنييف -3 
كيقكـ باالعتناء بالعجزة كالمسنيف ، كتطبيؽ إجراءات كتعميمات السبلمة 

 نية كالعامة.ھكالصحة الـ

اـ بسيطة ھيعمؿ تحت إشراؼ الممرض كيقـك بـ - معاكف تمريض  -1
لمساعدة األطباء كالممرضيف في رعاية المرضى في المنازؿ كالمستشفيات ، 

 نية كالعامة.ھكتطبيؽ إجراءات كتعميمات السبلمة كالصحة الـ
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شراؼ المختص كيقـك إيعمؿ تحت  - حتياجات خاصةإمعاكف ذكل  -3
عتناء بذكم االحتياجات الخاصة في مؤسسات الرعاية كالمساعدة في باال

ـ في المجتمع، ھيؿ اندماجھـ كتسھتطبيؽ البرامج المعدة لتحسيف قدرات
 نية كالعامة. ھكتعبئة نماذج العمؿ، كتطبيؽ إجراءات السبلمة كالصحة الـ

لكضع آلية ذه المعايير بقرار مف كزير العمؿ تككف الخطكة األكلى ھكباعتماد 
ا تحصؿ ھك احد الحقكؽ األساسية لمعمؿ. كبھني كھيؿ الـھلمتدريب كالتأ

نية كفقا لمتخصص باإلضافة إلى حصكؿ العاممة عمى ھعمى تدريبات ـ
ا االختبارات المقررة كيتـ ھادة معتمدة مف كزارة القكل العاممة بعد اجتيازھش

 ا.ھتحديد مستكا
  :المجمس القومي لمطفولة وا مومة- 2

بادر المجمس القكمي لمطفكلة كاألمكمة مف خبلؿ كحدة مكافحة االتجار 
بالبشر في تبني "مبادرة العمؿ البلئؽ لعماؿ كعامبلت المنازؿ السيما 

، بالشراكة مع  9100األطفاؿ كالنساء/ األميات كالفتيات" في إبريؿ 
 ، كالمجنة مجمكعة عمؿ كطنية تضـ في عضكيتيا كزارة القكم العاممة

، كمنظمة  تجار بالبشر المنظمة الدكلية لميجرةالكطنية التنسيقية لمكافحة اإل
،  ، كالجمعية المصرية لمحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية األمـ المتحدة لممرأة

، كمؤسسة قضايا المرأة  كمؤسسة الشياب لمتطكير كالتنمية الشاممة
 المصرية.

تجار ؿ مف منظكر مكافحة اإلتناكلت المبادرة قضية عامبلت كعماؿ المناز 
كارتكزت عمي أربعة محاكر  كتـ العمؿ عمييا خبلؿ عاـ كامؿ بالبشر،

رئيسية ، كىي محكر: رصد التشريعات الكطنية كالدكلية كالدراسات كالبحكث 
 رصد اإلشكاليات كالثغرات المتعمقة بالعمالة المنزلية :،  كمحكر ذات الصمة
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راخي في إنفاذ الحقكؽ كالتشريعات ، ، كمحكر: كضع تصكر لمعالجة الت
 كمحكر: رفع الكعي كتنشيط آليات اإلببلغ.

ككاف مف أىـ المخرجات إعداد فريؽ العمؿ لمسكدة عقد عمؿ نمكذجي 
، كاقتراح مسكدة تعديؿ تشريعي لقانكف العمؿ المكحدة  لتنظيـ العمالة المنزلية

امنت مع حدث ىاـ آال سف الطالع أف المبادرة تز ، كمف حُ  ليتضمف ىذه الفئة
، كالتي  9100في يكنيك  032عتماد منظمة العمؿ الدكلية لمصؾ إكىك 

حتراـ كتعزيز حقكؽ اإلنساف كالطفؿ الكاردة في مكاثيؽ األمـ إترتكز عمي 
المتحدة لحقكؽ اإلنساف، كعمي كجو الخصكص اإلعبلف العالمي لحقكؽ 

،  االقتصادية كاالجتماعية، كالعيد الدكلي الخاص بالحقكؽ  اإلنساف
عرؼ ، كتُ  تفاقية حقكؽ الطفؿ كبركتكككلييا االختيارييفا  كبركتكككؿ باليرمك، ك 

، كظركؼ  تفاقية تدابير تمتع العماؿ المنزليكف بالعمؿ المنزلي البلئؽاإل
كجب عمي الدكؿ األطراؼ ،  كتُ  المعيشة البلئقة التي تحتـر كرامتيـ كحريتيـ

، كضماف المساكاة  لعماؿ المنازؿ المحميكف كالمياجركف حماية كعدـ اإلساءة
، كشركط  كعدـ التمييز،  كتحدد االتفاقية الحد األدنى لسف االستخداـ

، كتدابير تغطية الحد األدنى مف  ، كحرية اإلقامة كظركؼ االستخداـ
تاحة الخدمات  بؿ دفع األجكر، كالضماف االجتماعياألجكر، كفترات كسُ  ، كا 

،  ، كآليات تسكية المنازعات لعماؿ كعامبلت المنازؿ ة كالقضائيةالقانكني
 كتتضمف أيضان آليات الشكاكم.

 حالف حقوق عامالت المنازل:ت -3

مصر كمدخمو  –لبناف  –ك مشركع إقميمي ينفذ في ثبلث دكؿ كىي األردف ھ
األساسي ىك العمؿ عمي تعديؿ التشريعات الخاصة بالعمالة المنزلية 

ف الدخكؿ في إطار جرائـ االتجار بالبشر كقد جاء ىذا المشركع ا مھلحمايت
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مات المنازؿ خصكصا المياجرات ادنتياكات التي تتعرض ليا خلمحد مف اإل
 ا المنظمات الدكلية. ھكالتي رصدت

، مف خبلؿ  اؾ حقكؽ عامبلت المنازؿھنتإكيسعي التحالؼ إلي محاربة 
ف في مظمة ھ، كشمؿ فھكاالجتماعية ؿإعداد برامج تكفر المساعدة القانكنية 

 ف مف خبلؿ:ھ، كتغيير األفكار النمطية المتعمقة بعمؿ قانكف العمؿ

بناء تحالفات قكية مف األطراؼ المعنية المختمفة تؤمف بحقكؽ العمالة 
ضة ھالكافدة، تعزيز التشريعات المتعمقة بالعمالة الكافدة كالتشريعات المنا

نفاذ لئل القكانيف المتعمقة بو ، حماية النساء البلتي تجار باألشخاص، كا 
ـ ھنة ك تحسيف ؼھذه الـھف في ھيتعرضف لشّتى أشكاؿ العنؼ بسبب عمؿ

 نة خادمات المنازؿ .ھكرؤية المجتمعات العربية لـ

كممتقى الييئات لتنمية المرأة ، كقد قامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية 
 جنة كطنية مف األطراؼ المختمفةبتنفيذ المشركع في مصر بإنشاء كتنسيؽ ل

نشاء لجنة قانكنية لصياغة مقترح قانكف متكامؿ خاص بعامبلت المنازؿ  ، كا 
نشاء  خط الساخف الستقباؿ الشكاكل  باإلضافة إلى بناء قدرات ال.كا 

لية المشاركة في المجنة الكطنية عمى تقديـ الدعـ القانكني ھألاالجمعيات 
 كالنفسي لمعامبلت.

 عمى أف يتـلتحالؼ بصياغة مقترح لقانكف خاص بعامبلت المنازؿ كقد قاـ ا
  .مراجعتو كفقا لممعايير الدكلية 

مشروع تحسين السياسات العامة لمدفاع عن حقوق عامالت المنازل  -4
 في مصر:
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كالجمعية  اب لمتطكيركالتنميةھمؤسسة الش مف كبلن  كمشركع نفذتوھك
المصرية لمحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية بالتعاكف مع ىيئة األمـ المتحدة 

دؼ المشركع مبلئمة القكانيف المحمية مع ھستإلممساكاة بيف الجنسيف.كقد 
التي كقعت ك ، تفاقيات الدكلية المعنية بحقكؽ النساء كبحقكؽ العامبلتاإل

تفاقية حقكؽ الطفؿ ا  ك  تفاقية السيداكإ -عمى سبيؿ المثاؿ -ا مصرھعمي
تفاقية منظمة العمؿ الدكلية الخاصة بالحؽ في التنظيـ، كتمكيف النساء ا  ك 

ـ الخدمات ھـ كتقدـ ؿھالعامبلت في المنازؿ مف عمؿ مباردة تحمى حقكؽ
 ـ القانكني.ھاالقتصادية كاالجتماعية، كرفع كعي

 ا:ھـھأكقد حقؽ المشركع عدد مف النتائج 

 ممية عف عامبلت المنازؿ فى مصرإصدار أكؿ دراسة ع -0

 بعنكاف :عامبلت المنازؿ الخصائص كالمشكبلت. 

 - غير حككمية- فتح حكار مجتمعي مع األطراؼ المعنية )حككمية -9
 ممثمي النقابات( عف كضع عامبلت المنازؿ في مصر. - ىيئات دكلية

كؿ تقديـ الدعـ الفني كتمكيف مجمكعة مف عامبلت المنازؿ مف تأسيس أ -8
شػػيارىا باسػػـ )معػػاكنكف  جمعيػػة أىميػػة معنيػػة بالعػػامميف بالمنػػازؿ فػػي مصػػر كا 

 لرعاية العامميف بالمنازؿ كأسرىـ(.
تحتػػكل عمػػى مقترحػػات لتعػػديؿ تشػػريعي  . إصػػدار كرقػػة سياسػػات حمايػػة  -.

 التأميف الصحي )مرفقة(. - التأمينات االجتماعية –فى قانكف العمؿ 

ىيئػػة التأمينػػات بجػػكاز التػػأميف عمػػى عػػامبلت صػػدكر فتػػكل قانكنيػػة مػػف  -5
 لمعمالة الغير منتظمة. 009المنازؿ ضمف القانكف 
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 مشروع تحسين ا وضاع االقتصادية واالجتماعية لعامالت المنازل: -5

(كبدأ EAESRكتنفذه  الجمعية المصرية لمحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية  )
عاممػػة  511لمػػدة عػػاميف كنصػػؼ لتػػدريب كتأىيػػؿ  9109تنفيػػذه فػػي نػػكفمبر 

تغييػػر ك بنػػاء عمػػى معػػايير قيػػاس الميػػارة التػػي صػػدرت عػػف المشػػركع السػػابؽ 
الرؤيػػة المجتمعيػػة لمينػػة العمػػؿ المنزلػػي مػػف خػػبلؿ التسػػكيؽ لفكػػرة التعاقػػد مػػع 

تقديـ الدعـ ة إلى ، باإلضافتقديـ الدعـ الفني لجمعة معاكنكف  ، كالعامبلت 
  9109ينػب93 )  نتيػاؾ لحقػكؽ العمػؿالقانكني لمعامبلت فػي الحػاالت المرتبطػة باإل

    ( .03-08ص ص 

  :الجانب التطبيقى لمدراسة  -ثالثاً 
عةةرض النتةةائج المستخمصةةة مةةن المقةةابالت التةةي ُأجريةةت مةةع مسةةؤولى   -أ

  -الجمعيات عينة الدراسة :

يجػػدر بالػػذكر أف دلػػيآل لممقابمػػة قػػد صػػيغ لغػػرض الكقػػكؼ عمػػى رؤيػػة كمكقػػؼ 
منظمػػات المجتمػػع المػػدنى مػػف قضػػية إنتياكػػات حقػػكؽ العػػامبلت فػػى خدمػػة 

جمعيػػات غيػػر ثبلثػػة مسػػؤكلى المنػػازؿ ، كبالفعػػؿ تػػـ تطبيػػؽ ىػػذا الػػدليؿ عمػػى 
) مؤسسػػػة المػػػرأة الجديػػػدة حككميػػػة عاممػػػة فػػػى مجػػػاؿ حقػػػكؽ اإلنسػػػاف كىػػػى ال

المنظمػػػػػة  كتمثميػػػػػا األسػػػػػتاذة مػػػػػى صػػػػػالح عضػػػػػك مجمػػػػػس أمنػػػػػاء المؤسسػػػػػة ،
كتمثميػػا األسػػتاذة زينػػب خيػػررئيس المصػػرية لمحقػػكؽ االقتصػػادية كاالجتماعيػػة 

 برئاسػة األسػتاذة ىػدل عػكض جمعية النشػاط النسػائى،  الجمعيةمجمس إدارة 
ساسػػػية تػػػـ تفريػػػغ النتػػػائج كفقػػػان لممحاكراألقػػػد ( ك  رئػػػيس مجمػػػس إدارة الجمعيػػػة 

 التى تضمنيا دليؿ المقابمة كىى كالتالى :
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 المحور ا ول :

المنػػػازؿ ، كاألسػػػباب  ةخدمػػػعػػػامبلت العكامػػػؿ المؤديػػػة إلػػػى إنتشػػػار ظػػػاىرة  -
ليػػػا  ف، كأنػػػكاع اإلنتياكػػػات التػػػى يتعرضػػػ يفالتػػػى تقػػػؼ كراء إنتياكػػػات حقػػػكق

 المنازؿ فى مصر . ةخدمعامبلت 

األسػػباب التػػى تػػدفع بالنسػػاء إلػػى العمػػؿ لى الجمعيػػات أف أىػػـ ك أكػػد مسػػؤ  -0
كسػػػػػكء األكضػػػػػاع  الصػػػػػعبة بخدمػػػػػة المنػػػػػازؿ يتمثػػػػػؿ فػػػػػى األحػػػػػكاؿ المعيشػػػػػية

عػػػف مسػػػؤلياتو  –األب  –االقتصػػػادية لؤلسػػػرة ، باإلضػػػافة إلػػػى تخمػػػى الػػػزكج 
 فى بعض األحكاؿ مػرض الػزكجك ، تجاه أسرتو مما ينتج عنو حدكث الطبلؽ 

متعممػػة كال تجيػػد القػػراءة كالكتابػػة عاممػػة  . فتصػػبح المػػرأة كىػػى غيػػرأك كفاتػػو 
بخدمة المنازؿ معتمدة فػى ذلػؾ عمػى طاقتيػا الجسػدية كذلػؾ لتػكفير متطمبػات 

 .أسرتيا 

أكضحت نتائج المقاببلت مع مسؤلى الجمعيات أف أغمب النساء البلتى  -9
تعممف فى خدمة المنازؿ سيدات بسطاء ، أجبرتيف ظركفيف الصعبة عمى 

جنيو  911لمنازؿ ، حيث تتقاضى العاممة يكميان متكسط أجر العمؿ بخدمة ا
مصرل فى مقابؿ تنظيؼ المنزؿ لمدة يكـ ، فى حيف تحصؿ عاممة المنزؿ 

جنية 511ك 811التى تعمؿ فى مكتب التخديـ عمى يكمية تتراكح ما بيف 
مصرل ، بحسب مكاف كنكعية األسرة التى تعمؿ لدييا ، أما العاممة التى 

جنية كحد أدنى ،  8111اعيد محددة يكميان ، يصؿ أجرىا حتى تذىب فى مك 
فأكثر، كيتكقؼ أجر العاممة بالمنزؿ عمى جنية  8511كالمقيمة فيككف أجرىا 

عدة عكامؿ ، منيا األعماؿ التى تجيدىا ، ساعات العمؿ التى تقضييا ، 
كمستكل األسرة التى تعمؿ لدييا ، كمكاف سكنيا . ككميف يعممف لمساعدة 

 سرىف كتمبية متطمباتـ المادية .أ
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حزمة مف األسباب ال نستطيع الفصؿ أسفرت نتائج المقاببلت عف كجكد  -8
المنازؿ فى  خدمة بينيـ كالتى تقؼ كراء كقكع إنتياكات حقكؽ عامبلت

غياب  –معرفة مياـ العماؿ المنزلية بك  غياب الكعى بحقكقيف –مصر منيا 
الصكرة الذىنية السمبية كالتى قد  –القانكف كيعمـ ىذا أصحاب العمؿ 

اإلستغبلؿ مف جانب صاحب  –صدرىا اإلعبلـ عف عامبلت خدمة المنازؿ يُ 
فيما يتعمؽ بقياـ عاممة الخدمة المنزلية بكؿ العمؿ عند خمط األدكار المنزلية 

 األعماؿ المنزلية.

 كعف أنكاع اإلنتياكات التى قد يتعرضف ليا العامبلت فى خدمة المنازؿ -.
إنتياكات معنكية  لى الجمعيات تتمثؿ فىك فحسب ما كرد عمى لساف مسؤ . 

كالنظرة الدكنية مف اإلىانات كاإلساءة المفظية  ذات األثر النفسى السئ مثؿ
ق بؿ المخدكميف باإلضافة إلى إنتياكات مادية تتعمؽ بعدـ دفع أك إنقاص 

،  المطمكبة المنزليةالخدمة  أداء العاممةاألجرالذل قد تـ اإلتفاؽ عمية نظير 
فضآل عف إنتياكات صحية يندرج معظميا تحت اإلصابات المختمفة مثؿ 
إصابات العظاـ كالعمكد الفقرل ، أعراض الجياز التنفسى ، حساسية 

 الصدر. 

 المحور الثانى :

 ةخدمعامبلت  تعرض لياتالكسائؿ المتبعة لمتعرؼ عمى اإلنتياكات التى  -
حككمية ) الحقكقية( فى التصدل لظاىرة الكدكر الجمعيات غير ، المنازؿ 

 المنازؿ . ةخدمعامبلت إنتياكات حقكؽ 

تتعرؼ الجمعيات عمى اإلنتياكات التى قد تتعرض ليا عامبلت خدمة  -0
المنازؿ بكاسطة العاممة نفسيا . حيث تأتى العاممة إلى الجمعية 

 ؿ بما تعرضت لو مف إنتياكات . ك كتخبرالمسؤ 
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عف طريؽ فريؽ الرصد الخاص بالجمعية مف خبلؿ متابعتو ألماكف  -9
تشغيؿ عامبلت المنازؿ ، أك متابعة ما قد ينشر فى كسائؿ اإلعبلـ بيذا 

 الشأف .

 مف خبلؿ العمؿ التشاركى بيف الجمعيات . -8

 -تقكـ الجمعيات بتقديـ برامج تكعكية لمعػامبلت فػى خدمػة المنػازؿ مثػؿ  -.
التػػػى قدمتػػػو الجمعيػػػة المصػػػرية لمحقػػػكؽ االقتصػػػادية  –قػػػؾ برنػػػامج حقػػػى كح

كاالجتماعيػػػة برئاسػػػة السػػػيدة زينػػػب خيػػػر . ىػػػذا باإلضػػػافة إلػػػى إدخػػػاليف فػػػى 
بػػرامج تدريبيػػة أخػػرل تتعمػػؽ بإنتيػػاج مجمكعػػة مػػف المعػػايير لؤلعمػػاؿ المنزليػػة 

مػف ق بػؿ كزارة التضػامف ، كبعػد اإلنتيػاء خاصة بعػامبلت المنػازؿ تػـ إعتمػادة 
 البرنامج يتـ قياس إختبار الميارة لتمؾ العامبلت .  مف

يػػػػتـ العمػػػػؿ فػػػػى ممػػػػؼ عػػػػامبلت خدمػػػػة المنػػػػازؿ بالتعػػػػاكف المشػػػػترؾ بػػػػيف  -5
الجمعيػػػػػػات مثػػػػػػؿ جمعيتػػػػػػى النشػػػػػػاط النسػػػػػػائى كالجمعيػػػػػػة المصػػػػػػرية لمحقػػػػػػكؽ 

 مف خبلؿ برامج التكظيؼ لمعامبلت .االقتصادية كاالجتماعية 

 المحور الثالث :

المنازؿ عمى حقكقيف المنتيكة ،  ةخدمعامبلت اآلليات المتبعة لحصكؿ  -
كالكضع القانكنى ليف فى مصر ، كالقكانيف التى تتعاطى مع ىذه 

 اإلنتياكات. 

تتدخؿ الجمعية لحؿ المشكبلت التى قد تتعرض ليا عامبلت خدمة  -0
صاحب المنازؿ كتطرح بعض الحمكؿ لتختار العاممة منيا إما الحديث مع 

ما عدـ الرجكع ثانية لمعمؿ  العمؿ كالتكفيؽ بينيما لحصكليا عمى حقكقيا ، كا 
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، كفى كافة األحكاؿ تقؼ الجمعية بجانب العاممة حتى تأخذ حقكقيا المادية 
 كاممة . 

 ليا تكفر الجمعية فى حالة إختيارالعاممة عدـ الرجكع لنفس العمؿ ثانية -9
، حيث تعمؿ الجمعيات عمآل آخر عف طريؽ كزارة التضامف االجتماعى 

ككسطاء لتكفير العامبلت لؤلسر، كذلؾ لمساعدة العامبلت فى إيجاد العمؿ 
كمساعدة ربة المنزؿ فى إيجاد مف يعاكنيا فى مقابؿ أجر مناسب يرضى 

 الطرفيف . 

أنو البد مف لى الجمعيات عمى ك كأسفرت نتائج المقاببلت تأكيد مسؤ  -8 
اإلعتراؼ أف عامبلت خدمة المنازؿ ال يعممف كفقان لعقكد ، كمف ثـ ال 
يخضعف لتنظيـ قانكف العمؿ أك مظمة التأمينات االجتماعية ، رغـ أف 

  .حجميف فى القطاع غير الرسمى فى تزايد مستمر 

لى الجمعيات عمى أنو فى سياؽ عمؿ تأمينات لعامبلت ك إتفؽ مسؤ  -.
ؿ إشترطت ىيئة التأمينات االجتماعية التابعة لكزارة التضامف خدمة المناز 

بأف ُيكتب بالبطاقة عاممة منزؿ ، كىك ما تنفر منو السيدات العامبلت بيذه 
المينة نظران لمنظرة الدكنية التى ينظر بيا المجتمع ليذه الفئة ، كبالطبع ىذا 

، فجميع قكانيف  0259نتيجة ثقافة تـ تكارثيا ، كقانكف يكرس لذلؾ منذ عاـ 
 العمؿ منذ ذلؾ التاريخ تستبعد كتستثنى عامبلت المنازؿ بنص قانكنى 

 09مستثنيات مف قانكف العمؿ الحالى رقـ  عامبلت الخدمة المنزلية -5
ككنيف عمالة غير منتظمة ، ككذلؾ مستثنيات مف بحكـ  9118لسنة 

 –مشركع قانكف العمؿ الجديد الذل يناقشو البرلماف ، إذ يستثنى المشركع 
رغـ إعتراؼ إتفاقيات العمؿ الدكلية بيا !! كأىميا  –مينة العمؿ المنزلى 

. حيث  9100لعاـ  032إتفاقية ) العمؿ البلئؽ لمعماؿ المنزلييف ( رقـ 
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فاقية المشار إلييا عمى تمتع العماؿ المنزلييف بالحقكؽ األساسية تتضمف اإلت
، كراحة التى يتمتع بيا أل عامؿ آخر ، بما فى ذلؾ ساعات عمؿ مناسبة 

أسبكعية ، غير أف مصر لـ تصدؽ عمى اإلتفاقية كلـ تنضـ إلييا حتى اآلف 
!! 

 مجاؿ % ممف يعممكف فى21لى الجمعيات أف ما يقرب مف ك أكد مسؤ  -3
، كلكف ال  الخدمة المنزلية يتعرضكف لصكر مف اإلنتياكات المختمفة 

ذا تـ اإلفصاح ال تُ  سجؿ ىذه اإلنتياكات ، كلذا ال يكجد يفصحكف عنيا كا 
حصر أك إحصائية بيذا الشأف كذلؾ ألف ىذة القضية تعد مف القضايا ذات 

  – .الطبيعة الخاصة 

تي ُأجريت مع عامالت عرض النتائج المستخمصة من المقابالت ال -ب
 -خدمة المنازل عينة الدراسة :

 نقطة منيجية :

ال شؾ أف كثيران مف البيكت ال تخمك مف عامبلت خدمة المنازؿ ، ُيبذلف ما 
بكسعيف ألداء الميمة المطمكبة منيف بنجاح ، كلكف تظؿ ثقافة التعامؿ 

بإجراء معيف ، كنظرة المجتمع ليف محؿ تساؤالت ، كلذلؾ قامت الباحثة 
دليؿ مقابمة شبو مقننة مع عينة مف عامبلت خدمة المنازؿ ، لرصد حكايات 
مف أرض الكاقع لعامبلت خدمة منازؿ تعرضف لظركؼ قاسية كمشكبلت 

لصعكبة الحصكؿ عمى عينة مف عامبلت خدمة كعقبات مررف بيا ، ك 
ا المنازؿ نظران لما ليذه المينة مف طبيعة خاصة فقد تـ اإلستعانة فى ىذ

لتكفير بعض العامبلت بخدمة  ات الثبلثة عينة الدراسة جمعيالالشأف ب
بعد مكافقة العامبلت عمى إجراء المقاببلت المنازؿ لتمثؿ عينة لمدراسة كذلؾ 
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فى مجاؿ خدمة المنازؿ تـ تطبيؽ دليؿ  مةعام 09، لتصبح عينة الدراسة 
 المقابمة عمييف كذلؾ كفقان لممحاكر التالية :
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 البيانات ا ساسية :المحور ا ول  -

 لفئات العمريةيكضح تكزيع أفراد العينة حسب ا( 0رقـ )جدكؿ 

 النسبة المئكية  التكرارات  العمريةالفئات 

91- 81  3 51 % 

81-.1 . 33.3% 

.1- 55 9 03 % 

 %011 09 المجمكع 

 91العمرية مفئة فمف أفراد العينة يقعف فى ال 3اف يتضح مف قراءة الجدكؿ 
كبذلؾ يكف فى مقتبؿ العمر حيث ينتميف  إلى ،% 51بنسبة سنة  81حتى 

مف أفراد العينة  .بينما  ،كاألكثر نشاطان فئة الشباب كالباحثيف عف العمؿ 
% كىف فى ىذه 88.8بنسبة سنة  1.حتى  81يقعف فى الفئة العمرية مف 
مف افراد العينة  9مف ذل قبؿ ، فى حيف كانت المرحمة يكف أكثر نضجان 

% كما زلف 03سنة بنسبة  55حتى  1.يقعف ضمف الفئة العمرية مف 
  يعممف كمحمميف بالخبرات الحياتية المختمفة .
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 ( يكضح تكزيع أفراد العينة حسب الحالة االجتماعية 9جدكؿ رقـ )

 النسبة المئكية  التكرارات  حالة االجتماعيةال

 % 51 3 متزكجات 

 % 95 8 مطمقات

 % 03 9 أرامؿ 

 % 3.8 0 أنسات  

 % 011 09 المجمكع

% كلذلؾ 51بنسبة  تزكجاتمف أفراد العينة م 3 أف يكضح الجدكؿ السابؽ
يعممف بإستمرار لتمبية إحتياجات أسرىف فى ظؿ أكضاع معيشية صعبة 

لمزكج فى ظؿ ىذه األكضاع االجتماعية كاالقتصادية كعدـ كجكد دكرفعاؿ 
 ،%95بنسبة ت طمقاممف أفراد العينة  8، فى حيف كانت ىناؾ السيئة 

ثر فى حياتيـ فيما يتعمؽ بتحمؿ ؤ كبالطبع لدييف أبناء كليس لؤلب دكر م
كلذلؾ تقكـ األـ بيذا الدكر كتدفعيا ىذه األحكاؿ ، مسؤلياتو تجاه أبنائو 

لمعمؿ فى خدمة المنازؿ ، فى حيف كانت ضمف أفراد  الصعبة المعيشية
% كمازلف يعممف لمساعدة أسرىف كتحمؿ أعباء 03أرامؿ بنسبة  9ينة الع

بنسبة  مف أفراد العينة أنسة 0 ، كأخيران نجدكذلؾ منذ كفاة الزكج  المعيشة
كىى ما زالت فى المرحمة الجامعية كتعمؿ فى خدمة المنازؿ حتى ،3.8%

تستطيع تدبير نفقات تعميميا الجامعى حيث أنيا تنتمى ألسرة غير قادرة 
 .عمى تحمؿ نفقات التعميـ 
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 ( يكضح تكزيع أفراد العينة حسب عدد األبناء 8جدكؿ رقـ )

 النسبة المئكية  التكرارات  عدد األبناء

 % 15 2  8-9مف

 % 03 9 3-.مف 

 % 3.8 0 ال يكجد 

 % 011 09 المجمكع 

 8 إلى 9 لدييف مف% 15بنسبة أفراد العينة  مف 2أف  أسفرت نتائج المقابمة
أبناء ، كأخيران  3-.لدييف مف % 03بنسبة مف أفراد العينة  9، بينما أبناء 

، كمف المبلحظ إتفاؽ  ليس لدييا أبناء% 3.8بنسبة مف أفراد العينة  0
بيانات ىذا الجدكؿ مع بيانات الجداكؿ السابؽ عف الحالة االجتماعية ألفراد 
العينة ىذا فضآل عف األسباب  التى تكمف كراء إنخراط النساء فى العمؿ 

غير ال. كذلؾ بإستثناء كاحدة مف العامبلت أفراد العينة بخدمة المنازؿ 
حيث انيا تعمؿ بخدمة المنازؿ  كالتى تختمؼ األسباب عندىامتزكجة 

 .لمساعدة نفسيا كتكفير نفقاتيا الشخصية كالتعميمية  
أكدت عينة الدراسة ممف ُطبؽ عمييف دليؿ المقابمة  –المستكل التعميمى 

تتعمـ كما زالت فى  احدةناء ك ستثأنيف أميات ال يجيدكف القراءة كالكتابة ، بإ
 رحمة الجامعية .الم
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 أجمع كؿ أفراد عينة الدراسة أنيـ أتكا مف محافظات مختمفة – بمد المنشأ
 8مف محافظة الفيكـ ،  3مف محافظة  المنكفية ،  9. مناطؽ ريفيةأغمبيا 

 مف محافظة الشرقية ، كاحدة مف محافظة الجيزة . 

أقر أفراد العينة مزاكلة مينة العمؿ المنزلى منذ كقت  –بداية سف العمؿ 
. بينما كاحدة مؿ المنزلى لدييف كاف فى سف العشريف مبكر، كأف بداية الع

 بدأت العمؿ فى سف السادسة عشر .

أجمع أفراد العينة عمى أنيـ يسكنكف خارج مكاف العمؿ حيث  – السكف
 .لئلقامة مع أسرىـ  ان يستأجركف مكان

 المحور الثانى : -
الحصول وكيفية ا سباب والعوامل التى تقف وراق العمل فى خدمة المنازل 

 عميو :

أقرت عامبلت خدمة المنازؿ أفراد العينة المتزكجات كالمطمقات ممف  -0
مينة الخدمة  فمتيانيإجرل مقاببلتيف أف السبب الرئيسى الذل يقؼ كراء 

شخص ال أنو ال يعمؿ ، ك المنزلية ىك الزكج ، كحسب ما ذكرف أف الزكج 
يمكف اإلعتماد عميو ، كال يمكف أف يتحمؿ األعباء األسرية كمسؤكلية األسرة 
، كلذلؾ ُقمف بالنزكؿ إلى العمؿ حتى يتـ تكفير إحتياجات أسرىف ، بينما 
األرامؿ مف أفراد العينة ذكرف أف السبب كراء العمؿ فى الخدمة المنزلية ىك 

لتكفير إحتياجات أسرىف ، كلذا كعدـ كجكد المقدرة المادية ، كفاة الزكج 
ستكماؿ تعميـ أبنائيف ، ككاف ، عممف بالخدمة المنزلية إلعالة أسرىف  كا 

تحقيؽ الطمكح كبمكغ اليدؼ ىك العامؿ األساسى لدل عاممة غير متزكجة 
حيث أف أسرتيا غير قادرة ماديا لمصرؼ عمى تعميميا ، كمف ثـ فقد لجأت 
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حيث أنيا  –اؿ دراستيا الثانكية كالجامعية لمعمؿ المنزلى حتى تستطيع إستكم
   -كانت تعمؿ منذ المرحمة الثانكية 

فى خدمة المنازؿ ذكرف أفراد العينة  وعن كيفية الحصول عمى العمل -2
يحصمف عمى العمؿ بكاسطة الجمعيات غير الحككمية ، كالتى تعمؿ  فأني

تكفير عمؿ ليف حيث تقـك ب كذلؾفى مساعدة عامبلت الخدمة المنزلية 
  .الجمعية بدكر الكسيط بيف العامبلت كأصحاب المنازؿ 

يعممف  قد فأقرت أفراد العينة أني العملوساعات وفيما يتعمق بأوقات  -8
، كفى األياـ التى ال  لتدبير نفقات المعيشة يكميان إذا ما تكافر العمؿ

 فساعات العمؿ أكديتكافرفييا العمؿ يجمسف بمنازليف مع أسرىف . كعف 
يعممف لساعات عمؿ طكيمة تتراكح ما  فأفراد العينة ممف جرت مقاببلتيف أني

يظمكا  فساعة فى يكـ العمؿ بشكؿ متكاصؿ ، كأني 09ساعات ك 01بيف 
، كفى تمؾ عماؿ المنزلية المطمكبة منيف يعممف حتى اإلنتياء مف كؿ األ

األكقات يتـ تقديـ طعاـ ليف ، بعضيف قد يأكمف كالبعض اآلخرال يأكمف كقت 
العمؿ كيقمف بأخذ  الطعاـ ألسرىف ، كعف األجر الخاص بالعمؿ أقر أفراد 
العينة أنيف غير راضيف عف األجر نظير الخدمة المنزلية كأنو ال يكفى لتمبية 

 -مف رزؽ  ربناقسمو  االمىف براضي)إحتياجات أسرىف كلكف فى ذات الكقت 
 ( -الحمد هلل 

 المحور الثالث : -

المخاطر كاإلنتياكات التى يمكف أف تتعرضف ليا العامبلت فى خدمة 
 .المنازؿ
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مف أفراد العينة تعرضيف لحكادث أثناء عمميف بخدمة المنازؿ  9أكد  -0
 –ضعؼ أعصاب اليديف  –تمثمت فى إصاباتيف ) اإلنزالؽ الغضركفى 

كذلؾ كاف نتيجة حمؿ أشياء ثقيمة أثناء تأديتيف ألعماؿ الخدمة المنزلية ، 
مما أدل إلى سكء  ككما ذكرف ) المى كنا بنشتغؿ عندىـ معمممناش حاجة (

، مما  حكاليف االقتصادية نظران لعدـ مقدرتيف عمى العمؿ نتيجة إصابتيفأ
جمعية النشاط النسائى ،  –عمى سبيؿ المثاؿ -دفع ببعض الجمعيات 

كالجمعية المصرية لمحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية إلى مساعدة ىذة 
داخؿ الجمعية نظران  –دادة  –العاممتاف كذلؾ بإلحاقيف بالعمؿ فى كظيفة 

رضيف ، كبكجو عامة أكدف أفراد العينة عمى تعلظركفيـ الصحية السيئة 
لبعض المخاطر كالتى يندرج أغمبيا تحت إصابات العظاـ ، كالعمكد الفقرل 

اجالى كجع فى أحدىما ) أن، بسبب رفع األحماؿ الثقيمة ، كبحسب قكؿ 
الكقت دة ، كفى  لكحدل عشاف أنضؼ تحتيا ترابيزة السفرةضيرل لما شيمت 

حرؾ بس تانى يكـ معرفتش ات ككممت شغمى عادل ، حسيت بكجع جامد 
فضآل عف الجركح المختمفة ، ىذا  ( رحت لمدكتكر كقالى مشتغمش تانى 

كأمراض الجياز التنفسى ، كحساسية الصدر الناتجة عف إستعماؿ المنظفات 
ستنشاؽ الكيماكيات .   كا 

أجمع أفراد العينة عمى أنو فى حاؿ تعرضيف لممخاطر السابؽ ذكرىا ال  -9
، كفى النياية يتكقؼ أمر حب العمؿ تقدـ ليف أل رعاية صحية مف ق بؿ صا

عبلجيف عمى ضميرصاحب العمؿ ، السيما ال يكجد بينيما عبلقة عمؿ أك 
قانكنى ، كال تمتمؾ العاممة تأميف صحى أك اجتماعى فى حالة العجز عقد 

 الكمى أك الجزئى . 
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 أكدف أفراد العينة ممف جرل مقاببلتيف تعرضيف فى بعض األحياف -8
سكء المعاممة ، كالنظرة لنكعية مف اإلنتياكات المعنكية حيث تتمثؿ فى 

كاإلتياـ بالسرقة مف قبؿ صاحب كالجسدل ، الدكنية ، كالعنؼ المفظى ، 
تعرضيف لحكادث التحرش أك اإلعتداء أفراد العينة  أيان مفكلـ تذكر العمؿ ، 

ىذا فضآل ،  الجنسى كتـ التركيز عمى رصد تمؾ اإلنتياكات السابؽ ذكرىا
مثؿ عدـ دفع صاحب العمؿ ليف ما قد تـ اإلتفاؽ اإلنتياكات المادية عف 

 كأكدف عمى أنيف ما زلف يعممف رغـ كؿ ما يتعرضف لو ، عميو مف أجر،
 .كىذا أيضان ما أقرتو السيدة ىدل عكض رئيس جمعية النشاط النسائى 

 المحور الرابع : -

 . كالقانكنية لمعامبلت فى خدمة المنازؿالحقكؽ االجتماعية كاالقتصادية 

أجمع أفراد العينة عمى معرفتيف بحقكقيف االجتماعية كاالقتصادية  -0
ككفقان لما ذكرف  –) أنا عارفة ايو المى ليا كأيو المى عميا(كالقانكنية قائميف 

ف يحصمكا عميو ألف مف بيف أف يفعمكه كما يجب أأنيف يعممف جيدان ما يجب 
بينيف مف تـ تدريبيف ضمف برامج كدكرات تكعكية نظمتيا الجمعيات غير 

جمعية النشاط النسائى ، كالجمعية المصرية لمحقكؽ االقتصادية  -الحككمية 
لمعرفة العامبلت بخدمة المنازؿ بحقكقيف االجتماعية  -كاالجتماعية 

 .كاالقتصادية كالقانكنية 

د العينة ممف تـ مقاببلتيف أنيف ال يعممف كفؽ عقكد ، كال يكجد أقرأفرا -9
أل عقكد عمؿ بينيـ كبيف صاحب العمؿ ، كأنيف يتقاضيف أجرىف باليـك 

 نظير اإلتفاؽ عمى القياـ بكؿ العماؿ المنزلية . 
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أكدف أفراد العينة بمعرفتيف بعدـ إعتراؼ الدكلة بيف أل بكؿ مف يعمؿ  -8
نزلية كال تكجد لو حماية قانكنية ك اجتماعية كحتى فى مجاؿ الخدمة الم

 صحية.
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 التوصيات : 

 تتمخص توصيات الدراسة فى النقاط التالية : 

ضركرة إجراء البحكث الميدانية التى تتناكؿ ىذه الظاىرة / الجريمة  -0
، كذلؾ بيدؼ التعرؼ عمى حجميا، كنكعية بقدرأكبر مف الشمكؿ كالعمؽ 

  . المرتكبة، فضآل عف ظركؼ كقكعيا،بيف الخادـ كالمخدكـاإلنتياكات 

معالجة القصكر التشريعى المتعمؽ بأمر ىذه الفئة مف حيث اإلستبعاد  -9
راعى خصكصية مف قانكف العمؿ الحالى ، بحيث تُفرد ليـ القكانيف التى تُ 

 تناكليا تفصيآل . لنا أكضاعيـ المينية ، كالتى سبؽ

كالتكصية بعيدة المدل تتعمؽ بضركرة المعالجة الجذرية ألحكاؿ شرائح  -8
كفئات غالبة فى مجتمعنا المصرل ، الذيف يقعكف فى دائرة الفقر ، سكاء 
تحت مستكل الفقر أك فكؽ ىذا المستكل بقميؿ ، إف إصبلح أكضاعيـ فيو 

أصيؿ فى إصبلح لمعظـ المشكبلت كاألزمات الراىنة كالمستقبمية ، كىك حؽ 
  . مجتمعيـ باعتبارىـ مكاطنيف ليـ حقكؽ عديدة ، أىميا العيش بكرامة 
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