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 اإلهداء 

ثمرة هذا الجهد إلى روح فقيد األمة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور آل   أهدي

 زعيم السالطين رفعة وإيمان. ، سعيد رحمة هللا 

إلىىىىىىىى مىىىىىىىن بىىىىىىىد ا هما  ،وإلىىىىىىىى روح مىىىىىىىن أكبىىىىىىىن لهمىىىىىىىا    ىىىىىىى    يىىىىىىىر   يقىىىىىىىدر بىىىىىىى من

اهتىىىىىىدبا ومعطا همىىىىىىا  طىىىىىىوا فىىىىىىذ طر ىىىىىىإ ال جىىىىىىاح وا  جىىىىىىاز م ىىىىىىذ أن ولىىىىىىدا، إلىىىىىىى 

أبىىىىىىىىذ وأمىىىىىىىىذ الىىىىىىىىذبن  لمىىىىىىىىا ذ أن األ مىىىىىىىىال ال  يىىىىىىىىرة   تىىىىىىىىتم إ   ال ىىىىىىىى ر والع  مىىىىىىىىة 

 وا صرار.

هيىىى   وأهىىىدي هىىىذا الرسىىىالة إلىىىى معىىىالذ الفىىىيط وز ىىىر العمىىى  فىىىذ سىىىلط ة  مىىىان الىىىذي

ميىىىىة والتىىىىذ اسىىىى ل هللا تعىىىىالى أن يعو ىىىى   يىىىىرا  لىىىىذ  ىىىى  السىىىى    امىىىىال كراسىىىىتذ العل

 ، ج اك هللا  يرا. لى تفجيع  لذ من اج  إتمام هذا الرسالة العلمية

الذبن غمرو ذ  ال  يحة   األ  اء وإلى أصحاب ال     لذَّ  عد هللا تعالى أساتذتذ 

،،، وإلى  ا لتذ وأقارمذ واألصدقاء الذبن ك وا لذ   والتوجي  فذ هذا الرسالة العلمية

  التوفيإ وال جاح  ظهر الغيب 

م ذ ج    الفكر والتقدبر وا حترام .  ل م



 ه
 

 شكر وتقدير 

هىىىىىىىىذا الدراسىىىىىىىىىة  إ ىىىىىىىىداكيسىىىىىىىىعد ذ وقىىىىىىىىد ا تهيىىىىىىىىىا    ىىىىىىىى  هللا ور ابتىىىىىىىى  مىىىىىىىىىن 

المتوا ىىىىىىىعة أن أتوجىىىىىىى  إلىىىىىىىى هللا  الحمىىىىىىىد والفىىىىىىىكر، الىىىىىىىذي هىىىىىىىدا ذ وأ ىىىىىىىار الطر ىىىىىىىإ 

أمىىىىىىىامذ وأمىىىىىىىد ذ  ىىىىىىىالع م والت ىىىىىىىميم  تمىىىىىىىام هىىىىىىىذا العمىىىىىىى  العلمىىىىىىىذ، وهيىىىىىىى  لىىىىىىىذ مىىىىىىىن 

إلىىىىىى األسىىىىىاتذة األجىىىىىالء والعلمىىىىىاء األفا ىىىىى  مىىىىىن أ ىىىىىاروا لىىىىىذ سىىىىى ي  العلىىىىىم وأر ىىىىىدو ذ 

يمىىىىن هلسىىىىا الىىىىذي ت  ىىىى   لىىىىذ أطر ىىىىإ ال ىىىىواب وأ ىىىىت  الىىىىذ ر األسىىىىتا  الىىىىد تور 

 ق ىىىىىول ا  ىىىىىرات  لىىىىىى رسىىىىىالتذ، والىىىىىذي لىىىىىم بتىىىىىوان أبىىىىىدا  بتقىىىىىديم بىىىىىد العىىىىىون وال  ىىىىى  

لىىىىىىذ  ىىىىىىالل هىىىىىىذا المرحلىىىىىىة،  مىىىىىىا أ  ىىىىىىذ أتوجىىىىىى   الفىىىىىىكر إلىىىىىىى  ىىىىىى   ىىىىىى ت سىىىىىىاهم 

 بت و دي  المعلوماا الالزمة  ثراء هذا الرسالة.

لفىىىىىىىكر إلىىىىىىىىى األسىىىىىىىاتذة األفا ىىىىىىىى  أ  ىىىىىىىاء لج ىىىىىىىىة الم اقفىىىىىىىىة امىىىىىىىا أتوجىىىىىىىى   ا

جهىىىىىىىىىىىىوكهم المع ىىىىىىىىىىىىر   هىىىىىىىىىىىىا  ةلت  ىىىىىىىىىىىىلهم  ىىىىىىىىىىىىا طال  وم اقفىىىىىىىىىىىىة الرسىىىىىىىىىىىىالة، مقىىىىىىىىىىىىدر 

 الت ىىىىو ااا السىىىىدبدة التىىىىذ أثىىىىرا مىىىىا جىىىىاء  م ىىىىمون الرسىىىىالة، وإلىىىىى  ىىىى  أسىىىىاتذتذ 

 جامعىىىىىىة ا سىىىىىىراء الىىىىىىذبن    ىىىىىىلهم وصىىىىىىلا إلىىىىىىى هىىىىىىذا المرحلىىىىىىة، إلىىىىىىى  ىىىىىى  هىىىىىى  ء 

 ال الإ وتقدبر ال لإ. ال هللا أن يحقإ لهم ر قدبر، وأساالفكر والت 
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 الملخص 

ل تم  ي تالدوليلالو نيل،وبي نهدفتهذهالدراسةةةل للالو ول ملوم ولال ولال وفوف   

التشةةري  تال و نيللمو  ييرالدوليلب ذاالوصةةوحوت ديدالت دي تالتشةةري يلواوولودىو

الوطموبل،وآليلتنميذه  تلتميالسةةمطنلب لتزاو ت  أو لالومتواالدوليوذلمونو لت ديد

ي  تالوطنيلذاتال   لوصةوصة  أنبرن و اإلط رالذي نيتبهاالتم  ي تالدوليلوالتشةر

ال ولال وفلليم لاالهتو لالك فيفيكنلب ضال وانينالو صةةلك  نونال ولال و ني، ذ

.الون  الوصميالت ميميا تودتالدراسل مل

يمبأنو دتوصةةةمت للأنالنةةةو ن تالتيكمم  الوشةةةر ال و نيلم  ولفي  نونال ول

تنسةة ب ملال و لالونزليينكون  نونال ولهوال  نونالو يدفيسةةمطنل و نالذيين ل

ال وةلو  و ال ة وةلفيالسةةةةةمطنةلواليومةد ة نونوة حبتن يلو نةل وة لالونة زل،وتكون

بشةةةانال ولال وفلم و لالونزليينفيتطوير189ر لأسةةةب بونةةةااتم  يلون ولال ول

ونزلي،فة ل وةلالونزلياليزالونت حال يوةلوو موبة  ،وونيوة رسةةةةةهو رض ملال وةلال

ومهالوصةةةوحلمتوييزفيو يت مفب رولاالسةةةتودالوال ولولكيرذلمونانت  ك ت  و 

.اإلنس ن

  رار  نونو حين لو نل و لالون زلوين لأ ك و  و دأوصةةةتالدراسةةةلبنةةةرور 

 وو  مي لونوامب تبشةةةةكليإدي لل  رارال ولال وفل ل ملوينةةةةاو ل لون  و

،ونةةرور بشةةكلو ح189نةةوااتم  ي تون ولال ولالدوليلواتم  يلال ولال وفر ل

االننو ل للل ذهاالتم  يل يثت تبرنو نللمول و لالون زلالوتوامدينفيسمطنل و ن.

.ال وف،ال و للالونزليل:ال ولةالكلمات المفتاحي
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 أواًل: المقدمة

يعىىىىىىد العمىىىىىى  جىىىىىى ءا  أساسىىىىىىيا  مىىىىىىن حيىىىىىىاة ا  سىىىىىىان ف جمىىىىىىالذ الوقىىىىىىا الىىىىىىذي يق ىىىىىىي  فىىىىىىذ 

 ملىىىىىى  و ىىىىىىذلج العالقىىىىىىاا ا جتماعيىىىىىىة أغل هىىىىىىا ت فىىىىىى  فىىىىىىذ محىىىىىىي  العمىىىىىى  لىىىىىىذلج اقتر ىىىىىىا الحيىىىىىىاة 

الافىىىىىىر ة  العمىىىىىى   ويمىىىىىى  للوجىىىىىىوك واحترامىىىىىىا للىىىىىىذاا   تيجىىىىىىة   تاىىىىىىار ال ىىىىىىرك مىىىىىى ثرا  فىىىىىىذ ت ميىىىىىىة 

لعمىىىىىى  أهىىىىىىم الم ىىىىىىاكر لىىىىىىد   األفىىىىىىراك وهىىىىىىو العمىىىىىىوك  مىىىىىىا يم ىىىىىى  ا  ملىىىىىى ،المجتمىىىىىىال مىىىىىىن  ىىىىىىالل 

مىىىىن ه ىىىىا ولىىىىدا ف ىىىىرة  المجتمىىىىال.ال قىىىىري لالقت ىىىىاك الىىىىذي بىىىىدورا يسىىىىاهم فىىىىذ  مليىىىىة الت ميىىىىة فىىىىذ 

العمىىىىىىى  الال ىىىىىىىإ الىىىىىىىذي يعت ىىىىىىىر الوجىىىىىىى  ا  سىىىىىىىا ذ لالقت ىىىىىىىاك العىىىىىىىالمذ والىىىىىىىذي يجسىىىىىىىد تطلعىىىىىىىاا 

سىىىىىىتقرار والتطىىىىىىور األفىىىىىىراك فىىىىىىذ حيىىىىىىاتهم المه يىىىىىىة وآمىىىىىىالهم  لىىىىىىى ال ىىىىىىر  والىىىىىىد   والحقىىىىىىو  وا 

صىىىىوتهم وا  تىىىىرات بىىىىدورهم فىىىىذ  إي ىىىىالوالعدالىىىىة والمسىىىىاواة بىىىىين الج سىىىىين و ىىىىذلج رغ ىىىىتهم فىىىىذ 

تطىىىىو ر  جلىىىىة الت ميىىىىة  لىىىىى أر  الواقىىىىال .و عت ىىىىر العمىىىى  الال ىىىىإ أحىىىىد أهىىىىدات م ظمىىىىة العمىىىى  

رجىىىىىىال للح ىىىىىىول  لىىىىىىى  مىىىىىى    ىىىىىىإ ال سىىىىىىاء و الالدوليىىىىىىة التىىىىىىذ تىىىىىىد و لتع  ىىىىىى  ال ىىىىىىر  للجميىىىىىىال 

                                                                                               .ار مىىىىىىىىىىىىىىن الحر ىىىىىىىىىىىىىىة وا   ىىىىىىىىىىىىىىات وال ىىىىىىىىىىىىىىمان وال رامىىىىىىىىىىىىىىة ا  سىىىىىىىىىىىىىىا ية وم ىىىىىىىىىىىىىىت  فىىىىىىىىىىىىىىذ إطىىىىىىىىىىىىىى

و ىىىىى تذ اليىىىىىوم العىىىىىالمذ للعمىىىىى  الال ىىىىىإ فىىىىىذ السىىىىىا ال مىىىىىن أاتىىىىىومر مىىىىىن  ىىىىى   ىىىىىام والىىىىىذي  ىىىىىم ت  

م ظمىىىىة العمىىىى  الدوليىىىىة  مجمو ىىىىة مىىىىن المعىىىىابير   ىىىىر   مىىىى  م اسىىىىاة، وتىىىىوافر أجىىىىور  اكلىىىىة، 

أف ىىىىىىىىى  لتطىىىىىىىىىو ر ال ىىىىىىىىىرك وتحقيىىىىىىىىىإ ا كمىىىىىىىىىا   ةمكا يىىىىىىىىىإ وإتاحىىىىىىىىىةو ىىىىىىىىىمان اجتمىىىىىىىىىا ذ ل سىىىىىىىىىر، 

سىىىىىلط ة  مىىىىىان ال ىىىىىاكر  المرسىىىىىوم السىىىىىلطا ذ رقىىىىىم وقىىىىىد تطىىىىىر  ال ظىىىىىام األساسىىىىىذ ل ا جتمىىىىىا ذ.

( مىىىىىن الاىىىىىاب ال ىىىىىا ذ فىىىىىذ الماىىىىىاك  ا جتماعيىىىىىة  لىىىىىى  15( فىىىىىذ  ىىىىىت المىىىىىاكة رقىىىىىم )6/2021)

" العمىىىىى  حىىىىىإ و ىىىىىرت ول ىىىىى  مىىىىىواطن ممارسىىىىىة العمىىىىى  الىىىىىذي ي تىىىىىارا ل  سىىىىى  فىىىىىذ حىىىىىدوك القىىىىىا ون 

 و  يجىىىىىىىوز فىىىىىىىر  أي  مىىىىىىى  إجاىىىىىىىاري  لىىىىىىىى أحىىىىىىىد إ   مقت ىىىىىىىى قىىىىىىىا ون وألكاء  دمىىىىىىىة  امىىىىىىىة

 وممقاب  أجر  اكل ".                                                                                                    
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 لىىىىىىى ال ر ىىىىىىام  الىىىىىىوط ذ  وزارة العمىىىىىى م وقعىىىىىىا السىىىىىىلط ة مم لىىىىىىة بىىىىىى 2010وفىىىىىىذ  ىىىىىىام 

الدوليىىىىىىة  ( فىىىىىىذ العاصىىىىىىمة مسىىىىىىق  مىىىىىىال م ظمىىىىىىة العمىىىىىى 2022\2018ال الىىىىىىل للعمىىىىىى  الال ىىىىىىإ )

سىىىىو  العمىىىى   إ تاجيىىىىةب  ىىىىاكة  2022حيىىىىل يسىىىىهم ال ر ىىىىام  لتحقيىىىىإ رع ىىىىة سىىىىلط ة  مىىىىان لعىىىىام 

و  اءتىىىىىى  ورفىىىىىىىال مسىىىىىىىتو  الحىىىىىىىوار الجمىىىىىىىا ذ بىىىىىىىين الفىىىىىىىر اء ا جتمىىىىىىىا يين ومىىىىىىىن م طلىىىىىىىإ هىىىىىىىذا 

ال ر ىىىىىىام  فىىىىىى ن السىىىىىىلط ة قىىىىىىد بره ىىىىىىا  لىىىىىىى الت امهىىىىىىا  العمىىىىىى  الال ىىىىىىإ م ىىىىىىذ ا  ىىىىىىمامها لم ظمىىىىىىة 

م  مىىىىىىا تعىىىىىىد ثىىىىىىا ذ بلىىىىىىد  ليجىىىىىىذ بوقىىىىىىال  لىىىىىىى بر ىىىىىىام  وط ىىىىىىذ 1994\1\9العمىىىىىى  الدوليىىىىىىة فىىىىىىذ 

حىىىىر ن تهىىىىدت إلىىىىى السىىىىعذ وال هىىىىو   العمىىىى  الال ىىىىإ  ا تاىىىىارا أحىىىىد للعمىىىى  الال ىىىىإ  عىىىىد كولىىىىة الا

                                                         الع اصر األساسية  ستراتيجياا الت مية الوط ية العما ية.                                                                      

ا الدراسىىىىىىىة للوقىىىىىىىوت  لىىىىىىىى م هىىىىىىىوم العمىىىىىىى  الال ىىىىىىىإ وفقىىىىىىىا  لالت ا يىىىىىىىاا و ليىىىىىىى  تهىىىىىىىدت هىىىىىىىذ       

الدوليىىىىىىة المع يىىىىىىة، وميىىىىىىان مىىىىىىد  مال مىىىىىىة ومواااىىىىىىة التفىىىىىىر عاا العما يىىىىىىة للمعىىىىىىابير الدوليىىىىىىة بهىىىىىىذا 

وآليىىىىىىىة ت  يىىىىىىىذها حتىىىىىىىى ت ىىىىىىىذ السىىىىىىىلط ة  المطلومىىىىىىىة،ال  ىىىىىىىو  وتحدبىىىىىىىد التعىىىىىىىدبالا التفىىىىىىىر  ية 

ل تحدبىىىىد ا طىىىىار الىىىىذي   يىىىىا  ىىىى  ا ت ا يىىىىاا  الت اماتهىىىىا أمىىىىام المجتمىىىىال الىىىىدولذ و لىىىىج مىىىىن  ىىىىال

الدوليىىىىىىىة والتفىىىىىىىر عاا الوط يىىىىىىىة  اا العالقىىىىىىىة   وصىىىىىىىا  أن بر ىىىىىىىام  العمىىىىىىى  الال ىىىىىىىإ لىىىىىىىم بلقىىىىىىىى 

 العما ذ.ا هتمام ال افذ فذ   ف  عض القوا ين ال اصة  قا ون العم  

 مشكلة الدراسة ثانيًا: 

 فىذ سىلط ة  مىان  المعىابير الدوليىةتتمحور مفكلة الدراسىة فىذ بيىان مىد  التى ام التفىر عاا الوط يىة 

 و ذلج آلية إكما  تلج ا ت ا ياا فذ التفر عاا الوط ية بهدت حماية األفراك العاملين فذ الم ازل 
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م ا جتمىىا ذ والسىىعذ  حىىو الوصىىول بهىىم لعمىى    ىىإ يح ىى،  افىىة حقىىوقهم ، و عىى ز ا سىىتقرار والسىىل

واألمىىن الىىو ي ذ و ح ىى،  رامىىة ا  سىىان فىىذ المجتمىىال مىىن  ىىالل تحقيىىإ معىىابير العمىى  الال ىىإ وآليىىة 

الق اء  لى معوقات  ،اما أن التفر ال فىذ سىلط ة  مىان وإن   ى  حقىو  هىذا ال اىة مىن العىاملين إ  

المعابير الدولية المعترت بها ، إ افة لحداثة المو و  و دم مال أن  عض من   وص    تت اسب 

وجىىوك كراسىىاا سىىا قة حولىى   لىىى ال ىىعيد المحلىىذ فىىذ سىىلط ة  مىىان ممىىا كفع ىىذ للاحىىل  يىى  ألجىى  

يىة ت يىد  طىا  القىا ون الىدولذ العىام والقىوا ين العما يىة مل لي  والسىعذ  حىو التوصى  ل تىا    الوقوت  

                                                                                                              المع ية  فك   ا  .        

 -اآلتية  وم اء  لي  ف ن مفكلة الدراسة ستاحل إجا اا  لى التساع ا 

  مان؟.فذ سلط ة هم ما هذ فااتو  ؟العمال الم  ليين هو تعر فما  .1

 للعم  الال إ؟ ال إ وفقا  لما جاء فذ ا ت ا ياا الدولية ما هو م هوم العم  ال .2

 هذ معابير العم  الال إ من م ظور م ظمة العم  الدولية؟ ما .3

هىىىىذ األهىىىىدات التىىىىذ تسىىىىعى م ظمىىىىة العمىىىى  الدوليىىىىة إلىىىىى تحويقهىىىىا مىىىىن  ىىىىالل بر ىىىىام   مىىىىا .4

 الم  ليين؟العم  الال إ للعمال 

 ؟العمال الم  ليين فذ سلط ة  مان لحماية ا ية العما ية  ه  التفر عاا الوط ية .5

 ثالثًا: أهمية الدراسة 

ت مىىىىىىىن أهميىىىىىىىة هىىىىىىىذا الدراسىىىىىىىة مىىىىىىىن أن  سىىىىىىىاة العمىىىىىىىال الم ىىىىىىى ليين  تحدبىىىىىىىدا ال سىىىىىىىاء مىىىىىىىا 

وفقىىىىىىىىا  لاح ىىىىىىىىاءاا الرسىىىىىىىىمية  ألىىىىىىىىف (  املىىىىىىىىة م  ليىىىىىىىىة فىىىىىىىىذ سىىىىىىىىلط ة  مىىىىىىىىان 154بتجىىىىىىىىاوز )

 ا ال اة  لويامها وتتسم أهمية  م  هذ  من وزارة العم ، 2017ال اكرة فذ  وفم ر 
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   مىىىىىىال يعىىىىىى ت   هىىىىىىا العمىىىىىىال الوط يىىىىىىون ممىىىىىىا يفىىىىىىكلون حاجىىىىىى    غ ىىىىىىى   هىىىىىىا لىىىىىىذلج 

أن ألقىىىىىذ ال ىىىىىوء مىىىىىن  ىىىىىالل بيىىىىىان م هىىىىىوم العمىىىىى  الال ىىىىىإ للعمىىىىىال الم ىىىىى ليين وفقىىىىىا  لمىىىىىا  ارت بىىىىىا 

جىىىىاء تعر  ىىىى  فىىىىذ ا ت ا يىىىىاا الدوليىىىىة المع يىىىىة والىىىىذي يسىىىىاهم فىىىىذ  مليىىىىة الحمايىىىىة القا و يىىىىة  لىىىىى 

الىىىىدولذ والمحلىىىىذ ، وال هىىىىو  بىىىىذلج مىىىىن  ىىىىالل تط يىىىىإ معىىىىابير العمىىىى  الدوليىىىىة الىىىىذي ال ىىىىعيد 

تهىىىىىىىدت م ظمىىىىىىىة العمىىىىىىى  الدوليىىىىىىىة لتحويقىىىىىىى  فىىىىىىىذ المجتمعىىىىىىىاا العرميىىىىىىىة واألج  يىىىىىىىة  لىىىىىىىى السىىىىىىىواء 

والسىىىىىعذ  حىىىىىو الق ىىىىىاء  لىىىىىى المعوقىىىىىاا التىىىىىذ تقىىىىىف  طر ىىىىىإ تحقيىىىىىإ هىىىىىذا األهىىىىىدات والتر يىىىىى  

 ا  تاجيىىىىىةلم ىىىىى ليين ل ىىىىىمان اتىىىىى ان الم ظومىىىىىة  لىىىىىى سياسىىىىىاا تع  ىىىىى  العمىىىىى  الال ىىىىىإ للعمىىىىىال ا

فىىىىىىذ المجتمىىىىىىال الىىىىىىدولذ  امىىىىىىة وسىىىىىىلط ة  مىىىىىىان  اصىىىىىىة سىىىىىى يا للوصىىىىىىول للعدالىىىىىىة ا جتماعيىىىىىىة 

 للعاملين.                                                                                        

 رابعًا: أهداف الدراسة

الر يسىىىىىىذ فىىىىىىذ الدراسىىىىىىة فىىىىىىذ الاحىىىىىىل  معىىىىىىابير العمىىىىىى  الال ىىىىىىإ للعمىىىىىىال بتم ىىىىىى  الهىىىىىىدت 

والمعوقىىىىىاا التىىىىىذ  فىىىىىذ ا ت ا يىىىىىاا الدوليىىىىىة والتفىىىىىر عاا الوط يىىىىىة فىىىىىذ سىىىىىلط ة  مىىىىىان الم ىىىىى ليين

مىىىىد  التىىىى ام سىىىىلط ة  مىىىىان  إلىىىىى بيىىىىانتع  ىىىى  العمىىىى  الال ىىىىإ، إ ىىىىافة  سياسىىىىاا  ىىىىذلج تواجهىىىى  و 

ال  ىىىىىر  التفىىىىىر عاا الوط يىىىىىة المع يىىىىىة بىىىىىذلج  المعىىىىىابير الدوليىىىىىة لحمايىىىىىة العمىىىىىال الم ىىىىى ليين مىىىىى

و ىىىىىىذلج بيىىىىىىان مىىىىىىد  مواءمتهىىىىىىا مىىىىىىال المعىىىىىىابير الدوليىىىىىىة وا عكاسىىىىىىاتها  لىىىىىىى التفىىىىىىر عاا الوط يىىىىىىة 

 المتاحة. واآللياا 
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 الدراسة صعوباتخامسًا: 

 التالية صعوماا تتم    الجوا ب  الااح ة  لقد واجها 

للعمىىىىال الم ىىىى ليين و  وصىىىىا تلىىىىج المتعلقىىىىة قلىىىىة الدراسىىىىاا التىىىىذ تت ىىىىاول العمىىىى  الال ىىىىإ  .1

 بهم من ال احية القا و ية.

 ىىىىدرة األحكىىىىام الق ىىىىا ية المتعلقىىىىة  مو ىىىىو  الدراسىىىىة وتحدبىىىىدا  يمىىىىا بتعلىىىىإ  ا  تهااىىىىاا  .2

 الم  ليين.التذ بتعر  لها العمال 

صىىىىىعومة إيجىىىىىاك آليىىىىىاا وط يىىىىىة لتع  ىىىىى  العمىىىىى  الال ىىىىىإ للعمىىىىىال الم ىىىىى ليين  ىىىىىذلج  ظىىىىىام  .3

فىىىىىذ سىىىىىلط ة  مىىىىىان  متىىىىىواجهه التحىىىىىدياا التىىىىىذو  فعليىىىىىة للق ىىىىىاء  لىىىىىى مت امىىىىى   ا جىىىىىد 

 أقطارهم.و ذلج فذ 

 سادسًا: منهجية الدراسة 

 التالذ   ه الم  بهذا الدراسة  لىا تمدا الااح ة 

والىىىىىىذي بت ىىىىىىىمن تحليىىىىىى  الع اصىىىىىىىر والمكو ىىىىىىاا  ىىىىىىىالل رمىىىىىىى   :المـــــــنهج الوصـــــــ ي التحليلـــــــي

األسىىىىىىااب  ال تىىىىىىا   ،  مىىىىىىا سىىىىىىيتم تحليىىىىىى  ال  ىىىىىىو  القا و يىىىىىىة المتعلقىىىىىىة  التفىىىىىىر عاا الوط يىىىىىىة 

لسىىىىىلط ة  مىىىىىان والمع يىىىىىة  العمىىىىىال الم ىىىىى ليين و ىىىىىذلج   ىىىىىو  المعاهىىىىىداا وا ت ا يىىىىىاا الدوليىىىىىة 

وإ هىىىىار جوا ىىىىب القىىىىوة وال ىىىىعف فىىىىذ  ،هىىىىا  المع يىىىىة، تحلىىىىيال  م طويىىىىا  وإ هىىىىار مىىىىد  التوافىىىىإ بي

اىىىى  م هىىىىا ومىىىىد  ا عكىىىىاس  لىىىىج إيجا ىىىىا  أو سىىىىلاا   لىىىىى جهىىىىوك تع  ىىىى  العمىىىى  الال ىىىىإ ، و ىىىىتم  لىىىىج 

 .من  الل العم   لى تحلي  المو و  إلى   اصر والتوص  إلى  تا    لمية 
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 امىىىىىىا سىىىىىىوت بىىىىىىتم التطىىىىىىر  آلراء ال قهىىىىىىاء والاىىىىىىاح ين فىىىىىىذ القىىىىىىا ون الىىىىىىدولذ العىىىىىىام  يمىىىىىىا بتعلىىىىىىإ

اسىىىىىتعرا    ىىىىىو  قىىىىىا ون العمىىىىى  فىىىىىذ سىىىىىلط ة  مىىىىىان  ىىىىىذلج  و ىىىىىو  الرسىىىىىالة إن وجىىىىىدا . م

والمراسىىىىىيم السىىىىىلطا ية بهىىىىىذا   العمالىىىىىة غيىىىىىر العما يىىىىىة واللىىىىىوا   المتعلقىىىىىةوغيرهىىىىىا مىىىىىن التفىىىىىر عاا 

إ ىىىىافة إلىىىىى  لىىىىج اسىىىىتعرا  ا ت ا يىىىىاا الدوليىىىىة    ىىىىو  العمىىىى  الال ىىىىإ وغيرهىىىىا مىىىىن  الفىىىى ن

  ىىىىىىو  ات ا يىىىىىىاا م ظمىىىىىىة العمىىىىىى  الدوليىىىىىىة  اا العالقىىىىىىة  مو ىىىىىىو  الدراسىىىىىىة وتحليىىىىىى  هىىىىىىذا ال

 جميال الجوا ب المتعلقة فذ متغيراا هذا الدراسة و قدها. ا  ووص ها وص ا  ك يقا ، مو ح

 الدراسات السابقةسابعًا:  

 الدراسىىىىىةت ىىىىىدم  التىىىىىذ سىىىىىا قةالعلميىىىىىة الدراسىىىىىاا الااح ىىىىىة  لىىىىىى مجمو ىىىىىة مىىىىىن الأطلعىىىىىا 

ت اولىىىىا ج  يىىىىاا معي ىىىى   ىىىىن العمىىىى  الال ىىىىإ والتىىىىذ يمكىىىىن أن تفىىىىك   قطىىىىة ا طىىىىال   وم هىىىىا مىىىىا

لهىىىىذا الدراسىىىىة  لىىىىى الىىىىرغم مىىىىن ا  ىىىىتالت بىىىىين هىىىىذا الدراسىىىىة مىىىىن جوا ىىىىب وات اقهىىىىا فىىىىذ جوا ىىىىب 

  ما بلذ  هذا الدراساا من أ ر  و 

ــاو   ــرين خل ـــ ــة: نســـ ــة2018)دراســـ ــل الدوليـــ ــة العمـــ ــوان   دور منظمـــ ــة  ( بعنـــ ــي حمايـــ فـــ

ــا ــتيرل المهاجرينحقـــــــوق العمـــــ ــالة ماجســـــ ت اولىىىىىىىا هىىىىىىىذا الدراسىىىىىىىة ال فىىىىىىىا  ، الجزائـــــــر،  رســـــ

الم يىىىىاري لم ظمىىىىة العمىىىى  الدوليىىىىة لحمايىىىىة حقىىىىو  العمىىىىال المهىىىىاجر ن و لىىىىج مىىىىن  ىىىىالل تسىىىىلي  

ال ىىىىىوء  لىىىىىى ماهيىىىىىة م ظمىىىىىة العمىىىىى  الدوليىىىىىة و فىىىىى  ها وأهىىىىىدافها ،  مىىىىىا بي ىىىىىا أجهىىىىى ة الم ظمىىىىىة 

لمحكمىىىىىة ا كار ىىىىىة ، وتطرقىىىىىا  ىىىىىذلج لمسىىىىىاهماا مىىىىىن مىىىىى تمر العمىىىىى  الىىىىىدولذ ومجلىىىىى  ا كارة وا

 إكرا م ظمىىىىة العمىىىى  الدوليىىىىة فىىىىذ و ىىىىال معىىىىابير حمايىىىىة للعمىىىىال المهىىىىاجر ن، و لىىىىج مىىىىن  ىىىىالل 

 متعلقة  الحماية أ ر  م مون ات ا ية حماية العمال المهاجر ن وأفراك أسرهم وات ا ياا 
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( 29لهىىىىىذا ال اىىىىىة  ىىىىىذلج تطرقىىىىىا  ت ا يىىىىىة الدوليىىىىىة المتعلقىىىىىة  السىىىىى رة أو العمىىىىى  الج ىىىىىري رقىىىىىم ) 

، إ ىىىىىىىافة لرقا ىىىىىىىة م ظمىىىىىىىة العمىىىىىىى  الدوليىىىىىىىة  لىىىىىىىى إ  ىىىىىىىا  قوا ىىىىىىىد حمايىىىىىىىة العمىىىىىىىال  1930لسىىىىىىى ة 

 المهاجر ن وأسلوب الرقا ة ال ظامية الدور ة القا م  لى فحت التقار ر الحكومية .    

ــد ــة : )محمـــود أحمـ ــي تـــوء االت اقيـــات  (2018فريحـــات ، دراسـ ــل القســـر  فـ بعنـــوان  العمـ

ــة  ــتير، جامعــــ ــالة ماجســــ ــة ، رســــ ــريعات األردنيــــ ــة والتشــــ ــراءالدوليــــ ــان، عاإلســــ ، األردن. مــــ

ت اولىىىىىىىىا الرسىىىىىىىىالة م هىىىىىىىىوم العمىىىىىىىى  القسىىىىىىىىري و  ىىىىىىىىو  ا ت ا يىىىىىىىىاا الدوليىىىىىىىىة  اا ال  ىىىىىىىىو  

إلىىىىىى مىىىىىد  التوافىىىىىإ  و ىىىىىذلج   ىىىىىو  التفىىىىىر عاا األرك يىىىىىة المع يىىىىىة  العمىىىىى  القسىىىىىري وتطرقىىىىىا 

بىىىىىىين المعىىىىىىابير الدوليىىىىىىة والتفىىىىىىر عاا األرك يىىىىىىة وا عكاسىىىىىىها سىىىىىىواء إيجا ىىىىىىا أو سىىىىىىلاا   لىىىىىىى جهىىىىىىوك 

 الدولة فذ الق اء  لى أسوأ األ مال القسر ة.                                                                 

والنـــــــوا االجتمـــــــاعي                                                       ( بعنـــــــوان  معـــــــايير العمـــــــل الالئـــــــق2018ســـــــالمة أبـــــــو  عيتـــــــر )

ــدن  ــوار المتمـــــ ــة الحـــــ ــة، م سســـــ ــة والنقابيـــــ ــة العماليـــــ ــل، الحركـــــ ــة عمـــــ ــة،  ورقـــــ                                                                                     التطوعيـــــ

م هىىىىىىوم العمىىىىىى  الال ىىىىىىإ وم  ىىىىىىراا العمىىىىىى  الال ىىىىىىإ . ت اولىىىىىىا ورقىىىىىىة العمىىىىىى  تعر ىىىىىىف فلســـــــطين

ومعىىىىىابير العمىىىىى  الال ىىىىىإ و لىىىىىج مىىىىىن  ىىىىىالل التطىىىىىر  إلىىىىىى م هىىىىىوم العمىىىىى  الال ىىىىىإ  مىىىىىا ورك فىىىىىذ 

للعمىىىىىى  الال ىىىىىىإ  ا سىىىىىىتراتيجية مىىىىىىا ت ىىىىىىين األهىىىىىىدات  المع يىىىىىىة،ات ا يىىىىىىاا م ظمىىىىىىة العمىىىىىى  الدوليىىىىىىة 

ومىىىىىد  مرا ىىىىىاة   وصىىىىىية ال ىىىىىو  ا جتمىىىىىا ذ  مىىىىىا ت اولىىىىىا الورقىىىىىة المعوقىىىىىاا وسىىىىى   التىىىىىد   

 غ ة.لتع    العم  الال إ فذ ال ياة المحلية ال لسطي ية و اصة محافظاا 

( بعنوان   الحماية القانونية للعمالة المهاجر  في  2011 قدر ،دراســـــــة :) شـــــــهير  عصـــــــمت  

 عات الدولية  رسالة ماجستير، جامعة آل البيت، الم رق، األردن. األردن على توء التشري
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ت اولا هذا الدراسىة الحماية القا و ية للعمالة المهاجرة فذ األركن من م دأ  دم التميي  التذ تد و  

لهىا ا ت ىا يىاا الىدوليىة المع يىة  حقو  ا  سىىىىىىىىىىىىىىىان وتطر  لاطىار القىا و ذ للعمىالىة المهىاجرة  لى  

ذ و ذلج ال ىىىىىىعيد الوط ذ وأي ىىىىىىا حول مد  الت ام األركن  ا ت ا ياا الم ىىىىىىاك  ال ىىىىىىعيد الدول

 الواقال. ليها والحماية الوط ية للعمال المهاجر ن  لى أر  

ــب ،د ــادل طالــــ ــدق عــــ ــة : ) مصــــ ــة  2009راســــ ــل الدوليــــ ــي العمــــ ــوان   دور منظمتــــ ( بعنــــ

العــــــراق                        ، جامعــــــة ت ريــــــت، أطروحــــــة دكتــــــوراهوالعربيــــــة فــــــي حمايــــــة حقــــــوق العمــــــال  ، 

طىىىىىىىر  لم هىىىىىىىوم حقىىىىىىىو  العمىىىىىىىال ،من  ىىىىىىىالل التماهيىىىىىىىة حقىىىىىىىو  العمىىىىىىىالت اولىىىىىىىا هىىىىىىىذا الدراسىىىىىىىة 

، و ىىىىىىىذلج ا هتمىىىىىىىام الىىىىىىىدولذ وا قليمىىىىىىىذ  حقىىىىىىىو  العمىىىىىىىال والط يعىىىىىىىة القا و يىىىىىىىة لحقىىىىىىىو  وأ وا هىىىىىىىا

ذ حمايىىىىىىىة حقىىىىىىىو  والعرميىىىىىىىة فىىىىىىىالعمىىىىىىىال، وتطرقىىىىىىىا أي ىىىىىىىا  إلىىىىىىىى وكور م ظمىىىىىىىة العمىىىىىىى  الدوليىىىىىىىة 

 العمال.

 ز هذه الدراسة: ما يمي   -

يميىىىى  محتىىىىو  الدراسىىىىة والاحىىىىل أن مو ىىىىو  العمىىىى  الال ىىىىإ حىىىىدبل ال فىىىى ة ومىىىىدأا م ظمىىىىىة 

العمىىىىى  الدوليىىىىىة ب فىىىىىرة مىىىىىن  ىىىىىالل بىىىىىرام  وط يىىىىىة  عىىىىىد إبرامهىىىىىا  ت ا يىىىىىة العمىىىىى  الال ىىىىىإ للعمىىىىىال 

معمىىىىإ وإ مىىىىا مىىىىن  ىىىىالل ( مىىىىال  عىىىىض الىىىدول ول ىىىىن لىىىىم بىىىىتم تت اولىىىى   فىىىك  189الم ىىى ليين رقىىىىم )

وسىىىىىىوت تعىىىىىىر  هىىىىىىذا الدراسىىىىىىة  فىىىىىىك  واسىىىىىىال مىىىىىىن  ىىىىىىالل  الواقىىىىىىال.بىىىىىىرام  ت  ىىىىىىذها  لىىىىىىى أر  

 فعالىىىىىى التطىىىىىىر  لجوا ىىىىىىب العمىىىىىى  الال ىىىىىىإ للعمىىىىىىال الم ىىىىىى ليين  جملتهىىىىىىا للوصىىىىىىول ل تىىىىىىا    لميىىىىىىة 

إ ىىىىىىىافة إلىىىىىىىى ت  ىىىىىىىيت الحىىىىىىىدبل  ىىىىىىىن الحمايىىىىىىىة القا و يىىىىىىىة وتسىىىىىىىلي  ال ىىىىىىىوء  لىىىىىىىى  ىىىىىىىروت 

ل الم ىىىىى ليين وأسىىىىىاليب وسياسىىىىىاا تع  ىىىىى  العمىىىىى  الال ىىىىىإ لحمىىىىىابتهم وتحىىىىىدياا التىىىىىذ تواجىىىىى  العمىىىىىا

 ت ا ياا الدولية المع ية والتفر عاا الوط ية فذ سلط ة  مان.القا و يا وفقا ل
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 ال صل األول 

 عقد العمل المنزليماهية 

لقىىىىىد  ىىىىىهدا م طقىىىىىة ال لىىىىىي  العرمىىىىىذ م ىىىىىذ أوا ىىىىى  السىىىىىاعي اا مىىىىىن القىىىىىرن الما ىىىىىذ  مىىىىىوا  

ومتميىىىىىى ا  فىىىىىىذ م تلىىىىىىف ال ىىىىىىواحذ ال قا يىىىىىىة وا جتماعيىىىىىىة وا قت ىىىىىىاكية، و  تيجىىىىىىة لىىىىىىذلج  ىىىىىىامال  

 ىىىىهدا مجتمعىىىىاا مجلىىىى  التعىىىىاون ال ليجىىىىذ موجىىىىاا هجىىىىرة مىىىىن هجىىىىرة العمالىىىىة األج  يىىىىة م ىىىىذ 

م ت ىىىىىف السىىىىىاعي ياا، فقىىىىىد وفىىىىىرا  مليىىىىىاا الت ميىىىىىة والتحىىىىىدبل فىىىىىذ كول ال لىىىىىي  العرميىىىىىة آ ت 

و اا مت اوتىىىىة مىىىىن المهىىىىارة وال  ىىىىرة فىىىىذ  ىىىى   ىىىىيو  فىىىىر  العمىىىى  فىىىىذ قطا ىىىىاا  دبىىىىدة وممسىىىىت

 .(1)الاطالة وا   ا  الد   لل لدان الم درة للعمالة

امىىىىىا أن الط ىىىىىرة ا قت ىىىىىاكية التىىىىىذ ت يفىىىىىها المجتمعىىىىىاا ال ليجيىىىىىة، أحىىىىىدثا تغييىىىىىرا  فىىىىىذ 

 ىىىىىىك  ومجىىىىىىر  حيىىىىىىاة ال ىىىىىىرك فىىىىىىذ المجتمىىىىىىال، و تيجىىىىىىة لىىىىىىذلج  ىىىىىىرت المىىىىىىواطن ال ليجىىىىىىذ أ لىىىىىىى 

ك  هىىىىىذا الو ىىىىىال إلىىىىىى الاحىىىىىل  ىىىىىن أسىىىىىااب الراحىىىىىة، فوجىىىىىدا رمىىىىىة األسىىىىىرة كرجىىىىىاا الرفاهيىىىىىة، وأ

أ هىىىىا   تمتلىىىىج متسىىىىعا  مىىىىن الوقىىىىا لم اولىىىىة أ مالهىىىىا الم  ليىىىىة، وكورهىىىىا الط يعىىىىذ  ىىىى م   فىىىىغالها 

 ىىىىالتعليم أو العمىىىى  أو  اتسىىىىا  حجىىىىم الم ىىىى ل، وترتىىىىب  لىىىىى  لىىىىج حاجىىىىة األسىىىىرة إلىىىىى مىىىىن بر ىىىىى 

 ىىىىىى  هىىىىىىذا أك  إلىىىىىىى ت ابىىىىىىد الطلىىىىىىب  لىىىىىىى العمالىىىىىىة أب اءهىىىىىىا إلىىىىىىى جا ىىىىىىب إكارة  ىىىىىى ون الم ىىىىىى ل، 

 .(2)الم  لية حتى أصاحا  اهرة اجتماعية  فتة لل ظر

 

 
(، الت ظيم القىىا و ذ لعمىى   مىىال الم ىىازل ومن فذ حكمهم فذ 2016 رسىىىىىىىىىىىىىىىىان)أبو الهيجىىاء، محمىىد إبراهيم  (  1

 .838،  2،  دك 43التفر عين األرك ذ وا ماراتذ، كراساا،  لوم الفر عة والقا ون، الجامعة األرك ية، مجلد 
  2010القا و ية، م ىىر، آر  ان، م ىىط ى محمد،  قد ال دمة فذ الم ازل، كراسىىة تحليلية مقار ة، كار ال تب  ( 2

 12. 
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ورافىىىىىإ اتسىىىىىا  حجىىىىىم ا  تمىىىىىاك المت ابىىىىىد  لىىىىىى العمالىىىىىة الوافىىىىىدة فىىىىىذ م تلىىىىىف القطا ىىىىىاا 

فىىىىىىذ قطىىىىىىا  األ مىىىىىىال أو القطىىىىىىا  الم  لىىىىىىذ  ىىىىىىاهرة هىىىىىىروب هىىىىىىذا العمالىىىىىىة،  تيجىىىىىىة  ىىىىىىدم تىىىىىىوفر 

لىىىىىىذلج  جىىىىىىد أن العمىىىىىى  الال ىىىىىىإ وحقىىىىىىو  العمىىىىىى  سىىىىىىواء  ىىىىىىاألجر أو  سىىىىىىا اا العمىىىىىى ،  أساسىىىىىىياا 

األ ت فىىىىىذ سىىىىىلط ة  مىىىىىان تطىىىىىورا  فىىىىىك  بت ىىىىىإ ال لىىىىىي  العرميىىىىىة ومىىىىى قىىىىىوا ين العمىىىىى  فىىىىىذ كول

مىىىىىال القوا ىىىىىد الدوليىىىىىىة التىىىىىذ تىىىىىىوفر العمىىىىى  الال ىىىىىىإ لعمىىىىىال الم ىىىىىىازل مىىىىىن  ىىىىىىالل احتىىىىىرام حقىىىىىىوقهم 

 وتوفيرها، وسيتم من  الل هذا ال    التطر  إلى ما بلذ 

 الم  لذ  عقد العم   التعر فالماحل األول  

 الماحل ال ا ذ  التعر ف  حإ العم  الال إ

 

 

 

  



11 
 

 المبحث األول 

 المنزلي عمل العقد ب التعريف

سىىىىىعى ا  سىىىىىان م ىىىىىذ وجىىىىىوكا  لىىىىىى هىىىىىذا األر  للعمىىىىى  والاحىىىىىل  ىىىىىن أسىىىىىااب ال ىىىىىي  

أ مىىىىىىىىال ال ىىىىىىىىاس  ىىىىىىىىا تالت ال ياىىىىىىىىة، والظىىىىىىىىروت الماكيىىىىىىىىة والجسىىىىىىىىدية لهىىىىىىىىم، إ ىىىىىىىىافة وا تل ىىىىىىىىا 

  ىىىىتالت ا مكا ىىىىاا المتاحىىىىة فىىىىذ ال لىىىىد الىىىىذي ي يفىىىىون  يىىىى ، وسىىىىا د  لىىىىى إيجىىىىاك فىىىىرو  فىىىىذ 

المهىىىىىن، فمىىىىى هم مىىىىىن  ىىىىىان لهىىىىىم التعلىىىىىيم فرصىىىىىة فىىىىىذ الح ىىىىىول  لىىىىىى مهىىىىىن  ليىىىىىا، و اا ك ىىىىىول 

مهىىىىن اليدو ىىىىة أو الحر يىىىىة، ومىىىى هم مىىىىن آثىىىىر مرت عىىىىة، ومىىىى هم مىىىىن اسىىىىتغ  قىىىىواا ال د يىىىىة وامىىىىتهن ال

 .(1)فذ م ازلهم ليح لوا  لى ما يعيلون    أ  سهم وأسرهم اآل ر نالعم  لد  

فع ىىىىد و عىىىىد العمىىىى  الم  لىىىىذ ) مىىىىال الم ىىىىازل( مىىىىن أقىىىىدم األ مىىىىال الممارسىىىىة م ىىىىذ لقىىىىدم،  

ارتااطىىىىا  وثيقىىىىا   ىىىىالر  فىىىىذ  ظىىىىر إلىىىىى التطىىىىور التىىىىار  ذ وأصىىىى  هىىىىذا العمىىىى  بالحىىىى، أ ىىىى  ارتىىىىا  ال

العهىىىىىىوك القديمىىىىىىة سىىىىىىواء العهىىىىىىوك ال ر و يىىىىىىة، الروما يىىىىىىة، والج  ىىىىىىرة العرميىىىىىىة، ولمىىىىىىا جىىىىىىاء ا سىىىىىىالم 

حىىىىىرر ا  سىىىىىان مىىىىىن الع وكيىىىىىة، فتطىىىىىورا مه ىىىىىة  مىىىىى  الم ىىىىى ل مىىىىىن ر  إلىىىىىى  تىىىىىإ، ثىىىىىم لمه ىىىىىة 

يمارسىىىىىىها صىىىىىىاح ها كون قيىىىىىىد أو غ ىىىىىىب، وفىىىىىىذ العهىىىىىىد الحىىىىىىدبل ارتاطىىىىىىا ارتااطىىىىىىا    يىىىىىىرا  مىىىىىىال 

 .(2)قدم ا  سان والرفاهية فازكاكا وا تفرا ا تفارا  واسعا  ت

 
 لي ،  دلذ، التعليإ  لى   ىو  قا ون العم ، كراسىة  ملية ت  ىيلية، و ىرحا  وا يا  ل    ت من   ىو   (1

 .58،  1999القا ون،  الم ال تب، بيروا، 
   ىىىىىىىىىىىرار، ب در ماجد، الت ظيم القا و ذ للعمالة الم  لية،  حل م فىىىىىىىىىىىور، مجلة الحقو ، جامعة ال و ا، مجل( 2

 .54،  2018، 1،  دك42ال فر العلمذ، مجلد 
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و قىىىىد العمىىىى  الم  لىىىىذ  غيىىىىرا مىىىىن  قىىىىوك العمىىىى  يجىىىىب أن تتىىىىوفر  يىىىى   ىىىىرو  وأطىىىىرات،  

وفىىىىىىذ هىىىىىىذا الماحىىىىىىل سىىىىىىوت  سىىىىىىتعر  تعر ىىىىىىف  قىىىىىىد العمىىىىىى  الم  لىىىىىىذ وأطىىىىىىرات، و لىىىىىىج وفىىىىىىإ 

 التقسيم اآلتذ 

 .ةالم  ليوال دمة لعم  اتعر ف المطلب األول  

 .   و  اصرا و  ا تعر ف  قد العم  الم  لذالمطلب ال ا ذ  

 المطلب األول 

 ة المنزلي  والخدمة لعملاتعريف 

  يحظىىىىىى ت ظىىىىىيم العمىىىىى  الم  لىىىىىذ إ   اهتمىىىىىام محىىىىىدوك فىىىىىذ أغلىىىىىب كول العىىىىىالم، ولىىىىىي  

المىىىىى ظم غر اىىىىا  أن  جىىىىد  مىىىى  هىىىىذا ال اىىىىة مسىىىىت  ى فىىىىىذ الغالىىىىب مىىىىن ال  ىىىىو  ألحكىىىىام القىىىىا ون 

لعالقىىىىىاا العمىىىىى  فيهىىىىىا،   تاىىىىىاراا تجتمىىىىىال فىىىىىذ العىىىىىاكة فىىىىىذ القىىىىىول بىىىىىى"  وصية العالقىىىىىة التىىىىىذ 

ب فىىىىىىاها هىىىىىىذا العمىىىىىى ، التىىىىىىذ تجعىىىىىى  مىىىىىىن ال ىىىىىىعب ت ظيمهىىىىىىا قا و ىىىىىىا  مىىىىىىن جهىىىىىىة، ومرا اىىىىىىة مىىىىىىد  

 .(1)ا لت ام   حكام هذا الت ظيم من جهة أ ر "

لم  ليىىىىىة أو مىىىىىا يسىىىىىمى وقىىىىىد ا تل ىىىىىا التعر  ىىىىىاا التىىىىىذ ت اولىىىىىا تعر ىىىىىف  امىىىىى  ال دمىىىىىة ا

دم وال ىىىىىىاكم بىىىىىىى  )ال ىىىىىىدم(، وتعىىىىىىرت  ىىىىىىدم فىىىىىىذ اللغىىىىىىة   ىىىىىىدم  دمىىىىىى  ي دمىىىىىى   دمىىىىىى ، وال ىىىىىىدم ال ىىىىىى 

 .(2) اكما  غالما   ان أو جار ة،  يقال  هذ  اكمة و اكم، وأ دم ، أي أ طاا 

 
 .339، مرجال سابإ،  أبو الهيجاء، محمد إبراهيم  رسان( 1
(، وصىىحح  ابن حيان فذ صىىحيحة  تاب ا يمان  اب فر  ا يمان، رقم 7/320الط را ذ، المعجم ال  ير، ) (2

 بل ،  جار ة سوكاء. 189الحدبل 
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و قىىىىىول ابىىىىىن فىىىىىارس  "ال ىىىىىاء والىىىىىدال والمىىىىىيم أصىىىىى   واحىىىىىد  م قىىىىىاس، وهىىىىىو إطافىىىىىة الفىىىىىذء 

ض أو  تهىىىىىا. والم  ىىىىىدم  فال ىىىىىدم ال ال يىىىىى ، الواحىىىىىد  دمىىىىى .... وال ىىىىىدماء  الفىىىىىاة  ت ىىىىىي الفىىىىىذء، 

دام مىىىىىىىن الفىىىىىىىات، وفىىىىىىىرس م ىىىىىىىدم، إ ا  ىىىىىىىان تحجيلىىىىىىى  مسىىىىىىىتدبرا  فىىىىىىىو  أ ىىىىىىىا را،  مو ىىىىىىىو  ال ىىىىىىى 

.وممىىىا (1)"وال دمىىىة سىىىير محكىىىم م ىىى  الحلقىىىة، تفىىىد فىىىذ رسىىىح الاعيىىىر ثىىىم تفىىىد إليىىى  سىىىر حة ال عىىى 

لمه تىىىى ،  يقىىىىوم  مىىىىا بر ىىىىدا الم ىىىىدوم   م دومىىىىةيطيىىىىف سىىىى إ بت ىىىى  مع ىىىىى ال ىىىىاكم وهىىىىو الىىىىذي 

مىىىىن  ىىىىى ون ال يىىىىا، وأن ال ىىىىىاكم ل ىىىىى، يطلىىىىإ  لىىىىىى الىىىىذ ر واأل  ىىىىىى  يقىىىىىال للىىىىذ ر  ىىىىىاكم، و قىىىىىال 

 .ل   ى  اكم و اكمة

و  ي ىىىىىىر  المع ىىىىىىى ا صىىىىىىطالحذ لل ىىىىىىاكم  ىىىىىىن المع ىىىىىىى اللغىىىىىىوي، فال ىىىىىىاكم هىىىىىىو  مىىىىىىن 

وتفىىىىىم  الحاجىىىىىاا الغسىىىىى   يقىىىىىوم  الحاجىىىىىاا ال اصىىىىىة لفىىىىى ت أو أ ىىىىى ا  أو مكىىىىىان معىىىىىين،

. و لىىىىىىى  لىىىىىىج فالمق ىىىىىىوك اصىىىىىىطالحا    ىىىىىىدم (2)والت ظيىىىىىىف والطىىىىىىاط وغيرهىىىىىىا مىىىىىىن أ مىىىىىىال ال يىىىىىىا 

وأهلىىىى  إلىىىىى أي مكىىىىان بر ىىىىدون الوصىىىىول  م دومىىىىةالم ىىىىازل يفىىىىم  السىىىىا إ الىىىىذي يقىىىىوم بتوصىىىىي  

 مىىىىا  م دومىىىىةإليىىىى  لق ىىىىاء م ىىىىالحهم، و فىىىىم  الطاىىىىاع الىىىىذي يقىىىىوم  طىىىىاط الطعىىىىام ألهىىىى  بيىىىىا 

يفىىىىم   املىىىىة الم ىىىى ل، التىىىىذ تقىىىىوم  كىىىى   الم ىىىى ل وت ظي ىىىى ، وغسىىىى  مىىىىا يحتىىىىا  إلىىىىى غسىىىى  مىىىىن 

 ثياب ومتا  وأوا ذ المطاط وغير  لج من األ مال اليومية الم  لية.

 جىىىىد أ ىىىى  المسىىىىتقر فىىىىذ  يىىىىةعامىىىى  أو ال ىىىىاكم الم  لىىىىذ مىىىىن ال احيىىىىة القا و الأمىىىىا تعر ىىىىف 

التفىىىىر ال وال قىىىى     ىىىى   "اىىىى   ىىىى ت ط يعىىىىذ بىىىى كي  مىىىىال  لقىىىىاء أجىىىىر، ل ىىىىاحب  مىىىى ، وتحىىىىا 

التا يىىىىىة(  لىىىىىى  امىىىىى  ال دمىىىىىة  -األجىىىىىر -إ ىىىىىراف  وتوجيهىىىىى  ب ط ىىىىىإ  ع اصىىىىىرا ال الثىىىىىة )العمىىىىى 

 
 ( ماكة ال اكم4/144لقاموس المحي  لل يروز آ اكي )(، وا12/166ابن م ظور، لسان العرب) (1
ال ظىام القىا و ذ األجر العىامى  فذ  قىد العمى  ال ركي، القىاهرة، كار ال ه ىىىىىىىىىىىىىىة ، حسىىىىىىىىىىىىىىن،   ىد الحميىد  ىاطف  (2

 .14  ، 2007العرمية، 
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 غيىىىىىرا مىىىىىن العمىىىىىال و تحىىىىىدك  ىىىىىو  العمىىىىى   الم  ليىىىىىة، فهىىىىىذا العامىىىىى  بىىىىى كي  مىىىىىال  ل ىىىىىاحب  مىىىىى 

 .(1) الذي ب كي   كو   ) دمة م  لية("

يق ىىىىد  ىىىى   "فاىىىىة مىىىىن العمىىىىال ال ىىىىا  تعر ىىىىف الو مىىىىال ال دمىىىىة الم  ليىىىىة لىىىى  تعىىىىر  ين 

مىىىىى جورا  وهىىىىىو العمىىىىى  الىىىىىذي تىىىىى ظم قىىىىىوا ين العمىىىىى  فىىىىىذ م تلىىىىىف كول العىىىىىالم تىىىىى كي  مىىىىىال  تا عىىىىىا  

الم ىىىىازل األ ىىىى ا  الىىىىذبن لعمىىىىال ال ىىىىا  " و فىىىىم  الم هىىىىوم  ليىىىى العالقىىىىاا القا و يىىىىة الىىىىواركة 

بىىىىى كون فىىىىىذ م ىىىىىازلهم أو فىىىىىذ محىىىىىالا  مىىىىى   اصىىىىىة بهىىىىىم  مىىىىىال  ل ىىىىىاحب العمىىىىى ، بىىىىىد   فىىىىىذ 

إطىىىىىىار مه تىىىىىى  و  بتعلىىىىىىإ  ف  ىىىىىى  مقابىىىىىى  أجىىىىىىر كون أن يكو ىىىىىىوا أث ىىىىىىاء أكا هىىىىىىم العمىىىىىى  تحىىىىىىا 

مىىىىال الم ىىىىازل الىىىىذبن بىىىى كون    "فهىىىىمال دمىىىىة الم  ليىىىىة  مىىىىالعل، أمىىىىا التعر ىىىىف ال ىىىىا  (2)إ ىىىىراف 

 مىىىىال  تا عىىىىا  ل ىىىىاحب العمىىىى  ولىىىىي  مسىىىىتقال   ت ظيىىىىف ال يىىىىا أو ترتياىىىى  أو صىىىى ال الطعىىىىام ومىىىىا 

 .(3)"إلى  لج من  دماا م  لية ت  ذ تحا إ رات صاحب العم 

وقىىىىىىىىىد  رفىىىىىىىىىا الال حىىىىىىىىىة الت ظيميىىىىىىىىىة لم اولىىىىىىىىىة  فىىىىىىىىىا  اسىىىىىىىىىتقدام القىىىىىىىىىو  العاملىىىىىىىىىة غيىىىىىىىىىر 

 ىىىىى  مىىىىىن بىىىىىتم اسىىىىىتقدام  للعمىىىىى  فىىىىىذ السىىىىىلط ة وفقىىىىىا   العامىىىىى  غيىىىىىر العمىىىىىا ذ    ىىىىى   " (4)العما يىىىىىة

ألحكىىىىىىام قىىىىىىا ون العمىىىىىى  واللىىىىىىوا   والقىىىىىىراراا الم  ىىىىىىذة لىىىىىى   مىىىىىىن فىىىىىىيهم المسىىىىىىت دمون فىىىىىىذ الم ىىىىىىازل 

 ومن فذ حكمهم".

و لىىىىىى  لىىىىىج  جىىىىىد أن فقىىىىى  قىىىىىا ون العمىىىىى  مت ىىىىىإ  لىىىىىى وجىىىىىوب أن بتىىىىىوافر فىىىىىذ ال دمىىىىىة 

 ل ذ تعت ر  دمة م  لية، وهما  ومكان تقديمها، وهما    ا ية ال دمة  رطان

 
 .55مرجال سابإ،    رار، ب در ماجد، (1
 .341، مرجال سابإ،  أبو الهيجاء، محمد إبراهيم  رسان (2
 .56مرجال سابإ،    رار، ب در ماجد، (3
  صىدار الال حة الت ظيمية لم اولة  فىا  اسىتقدام القو  العاملة   1/2011وزارة العم  العما ية، قرار وزاري رقم   (4

 .35/2003غير العما ية ال اكر است اكا  لقا ون العم  رقم 
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ــر  األول ــة(الشــــ ــانية الخدمــــ أن تت ىىىىىى  ال ىىىىىىدماا الماا ىىىىىىرة المت ىىىىىىلة  فىىىىىى ت  أي :)شخصــــ

 .المست يد م ها  طهذ الطعام وترمية األط ال )المرمية(

 يجىىىىب أن تىىىىى ك  ال دمىىىىة فىىىىذ حىىىىدوك الم ىىىى ل وملحقاتىىىىى  و/أو  الشـــــر  الثاني)مكـــــان الخدمـــــة(:

لم ىىىىلحة المويمىىىىين  يىىىى ، فىىىى  ا أكبىىىىا أي مىىىىن ال ىىىىدماا  ىىىىار  الم ىىىى ل أو لغيىىىىر المويمىىىىين  يىىىى  

 .(1)ف ن من ب كبها   يعت ر من  مال ال دمة الم  لية

 ىىىىىى    يمكىىىىىىن تعر ىىىىىىف  امىىىىىى  ال دمىىىىىىة الم  ليىىىىىىة    ىىىىىى  تىىىىىىر  الااح ىىىىىىة    ىىىىىى  وممىىىىىىا سىىىىىى إ  

عىىىىىذ بىىىىى كي  دمىىىىىة    ىىىىىية ماا ىىىىىرة أو غيىىىىىر ماا ىىىىىرة إلىىىىىى صىىىىىاحب العمىىىىى  و/أو  ىىىىى ت ط ي

أي مىىىىن  و ىىىى  فىىىىذ م  لىىىى  و/أو ملحقاتىىىى  مقابىىىى  أجىىىىر و كىىىىون أث ىىىىاء أكا ىىىى  ال دمىىىىة تحىىىىا إ ىىىىرات 

 وتوجي  صاحب العم .

 

 

 

 

 

 
 .59مرجال سابإ،   ، ب در ماجد، رار (1
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 ثاني المطلب ال

 وعناصره وخصائصه المنزلي تعريف عقد العمل

  ىىىىىطلحاا القا و يىىىىىة الحدب ىىىىىة  سىىىىى يا  مىىىىىن الم فىىىىىك   ىىىىىام  يعىىىىىد "اصىىىىىطالح  قىىىىىد العمىىىىى 

ف ىىىىذ بدايىىىىة  ا  رن العفىىىىر ن، و لىىىىج  مىىىىا   ر ىىىىا سىىىىال إ  برجىىىىال  هىىىىور هىىىىذا التسىىىىمية إلىىىىى بدايىىىىة القىىىى

األمىىىىر لىىىىم يكىىىىن ه الىىىىج ت ظىىىىيم بىىىى ظم العالقىىىىة العقديىىىىة بىىىىين العامىىىى  وصىىىىاحب العمىىىى ، أل ىىىى   ىىىىان 

يقىىىىىوم  لىىىىىى  ظىىىىىام إجىىىىىارة مجهىىىىىوك العامىىىىى  وهىىىىىو مىىىىىا  ىىىىىان يعىىىىىرت   يجىىىىىار  مىىىىى  ا  سىىىىىان  لىىىىىى 

ا تاىىىار أ ىىى  يسىىىير وفىىىإ م ىىىدأ إجىىىارة األ ىىىياء ولىىىي  إيجىىىار العمىىى  فلىىىم ب  ىىىرك  عقىىىد  ىىىا  بىىى ظم 

 (1)مرحلة سا قة س إ الحدبل   ها"أحكام  إ  فذ 

فىىىىىذهب جا ىىىىىب مىىىىىن ال قىىىىى  إلىىىىىى أن اصىىىىىطالح  قىىىىىد العمىىىىى   مدلولىىىىى  الحرفىىىىىذ   يفىىىىىير 

ألا ىىىىىىر مىىىىىىن أ ىىىىىى  بىىىىىىرك  لىىىىىىى  مىىىىىى  ا  سىىىىىىان والعقىىىىىىوك التىىىىىىذ تىىىىىىرك  لىىىىىىى  مىىىىىى  ا  سىىىىىىان   يىىىىىىرة 

مت و ىىىىة،  حيىىىىل أن هىىىىذا ا صىىىىطالح   بت ىىىىمن مىىىىا يميىىىى   قىىىىد العمىىىى   ىىىىن غيىىىىرة مىىىىن العقىىىىوك 

 (2) تقوم م ل   لى  م  ا  سان،  سيما  قد المقاولة.التذ 

 قىىىىىىد بلتىىىىىى م أحىىىىىىد  قىىىىىىد العمىىىىىى     ىىىىىى  " ة العمىىىىىىا ذ المد يىىىىىىالمعىىىىىىامالا قىىىىىىا ون وقىىىىىىد  ىىىىىىرت      

، وهىىىىىذا مىىىىىا (3)جىىىىىر"أآل ىىىىىر تحىىىىىا إ ىىىىىراف  أو إكارتىىىىى  لقىىىىىاء طر يىىىىى   ىىىىى ن يقىىىىىوم  عمىىىىى  لم ىىىىىلحة ا

   ىىىىىى   "اىىىىىى   قىىىىىىد بتعهىىىىىىد  فىىىىىىذ سىىىىىىلط ة  مىىىىىىان والىىىىىىذي  ىىىىىىرت  قىىىىىىد العمىىىىىى  أاىىىىىىدا قىىىىىىا ون العمىىىىىى 

 
ال ظىام القىا و ذ األجر العىامى  فذ  قىد العمى  ال ركي، القىاهرة، كار ال ه ىىىىىىىىىىىىىىة  طف،حسىىىىىىىىىىىىىىن،   ىد الحميىد  ىا  (1

 .14  ، 2007العرمية، 
أحكىام قىا ون العمى  ال و تذ فذ العالقىة بين العىامى  ورب العمى ، م ىىىىىىىىىىىىىىر، مطاعىة ،    ىد الاىاقذ،   ىد ال تىاح  (2

 وما  عدها. 167  ،1989 ال ه ة،
 29/2013( من قا ون المعامالا المد ية العما ذ ال اكر  المرسوم السلطا ذ رقم 651الماكة ) (3
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 مقت ىىىىىاا  ىىىىى ت ط يعىىىىىذ  ىىىىى ن يعمىىىىى  لم ىىىىىلحة صىىىىىاحب  مىىىىى  وتحىىىىىا إكارتىىىىى  وإ ىىىىىراف  لقىىىىىاء 

 .(1)"جرأ

  ىىىىىىىد  عىىىىىىىض ال قهىىىىىىىاء    ىىىىىىى   "  قىىىىىىىد بلتىىىىىىى م  مقت ىىىىىىىاا الم  لىىىىىىىذ يعىىىىىىىرت  قىىىىىىىد العمىىىىىىى    

 ىىىىىى ت  الويىىىىىىام    مىىىىىىال ماكيىىىىىىة ل ىىىىىىال   ىىىىىى ت آ ىىىىىىر وتحىىىىىىا توجيىىىىىى  هىىىىىىذا األ يىىىىىىر  مقابىىىىىى  

 .(2)بلت م   كاء العام  والطرت اآل ر هو صاحب العم يسمى األجر، والذي 

 قىىىىىىد العمىىىىىى  ولىىىىىىم تتطىىىىىىر  تعليمىىىىىىاا اسىىىىىىتقدام العىىىىىىاملين غيىىىىىىر العمىىىىىىا يين إلىىىىىىى تعر ىىىىىىف 

الم  لىىىىذ، بىىىى  أ ىىىىارا إلىىىىى التىىىى ام الم فىىىى ة المىىىىر ت لهىىىىا  ىىىى برام  قىىىىد  مىىىى  مىىىىال صىىىىاحب العمىىىى  

ة الم ت ىىىىىة،  مىىىىىا أل مىىىىىا الم  لىىىىىذ، وأن بىىىىىتم إبىىىىىدا   سىىىىى ة مىىىىىن العقىىىىىد لىىىىىد  المدبر ىىىىىة أو الىىىىىدا ر 

الال حىىىىة صىىىىاحب العمىىىى  الم  لىىىىذ أي ىىىىا   ىىىى برام  قىىىىد  مىىىى  مىىىىال العامىىىى  وفىىىىإ ال مىىىىا   المعتمىىىىدة 

 .(3)فذ هذا الال حة

يعىىىىىد  قىىىىىد العمىىىىى  مىىىىىن العقىىىىىوك الىىىىىذي بتمتىىىىىال    ىىىىىا ت مميىىىىى ا لىىىىى   ا تاىىىىىارا مىىىىىن امىىىىىا 

 فىىىىك  مىىىىىوج  العقىىىىوك الم  ىىىىو   ليهىىىىا فىىىىذ القىىىىا ون والتىىىىىذ بتطلىىىىب معرفىىىىة هىىىىذا ال  ىىىىا ت 

 حتى   تق   عدها للحدبل  ن   اصر هذا العقد.

ــائية: أوال ــل مـــن العقـــود الرتـ ــد العمـ فالر ىىىا ر ىىىن مهىىىم فىىىذ  قىىىد العمىىى  حيىىىل  بىىىد مىىىن : عقـ

توافىىىىىإ ا راكتىىىىىين، وهىىىىىذ إراكة العامىىىىى  وإراكة صىىىىىاحب العمىىىىى  و  بتطلىىىىىب  ىىىىىكلية  اصىىىىىة  بىىىىىرام 

ب  ىىىكلية معي ىىىىة  برامهىىىا فقىىىىد أ ىىىىار التىىىىذ بتطلىىىىهىىىذا العقىىىىد،  مىىىا هىىىىو الحىىىىال فىىىذ  عىىىىض العقىىىوك 

 
 م.2003/ لس ة 35لسلط ة  مان ال اكر  المرسوم السلطا ذ رقم ( قا ون العم  1
 ، كار ال قافة لل فىىىىىىىىر والتوز ال،  مانالتعدبالاا ون العم  وفقا ألحدث   ىىىىىىىىرح ق ، ىىىىىىىى ب، احمد   د ال ر م أبو (2
 .42  ، 2010الرا ال،  ا صدار، 1 
 ( من الال حة الت  يذية لم اولة  فا  استقدام القو  العمالية غير العما ية. 13 ت الماكة ) (3
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م ىىىىى   لىىىىىى أ ىىىىى   "يحظىىىىىر  لىىىىىى صىىىىىاحب  )مكىىىىىرر(  قىىىىىا ون العمىىىىى  العمىىىىىا ذ فىىىىىذ المىىىىىاكة ال ال ىىىىىة

 العم  فر  أي  ك  من أ كال العم  الج ري أو القسري".

بالح، أن  قد العم  لي  من العقوك الفىىىىىىىىىكلية و  يفىىىىىىىىىتر    عقاكا أي  ىىىىىىىىىك   ا ، 

 زما   عقاكا، فعقد العم  يمكن أن يكون م تجا آلثارا بين الطرفين  ىىىى     وال تا ة ليسىىىىا  ىىىىرطا  

، بي ما ات ا ية العم  (1)  فذ  لج  ىىى ن العقد ال تابذ حتى لو أبرم  ىىى اه ، وأي ىىىا   تل م لاثااا.

(  لى أن يكون  قد ال دمة الم  لية 8  ىىىىىىىىىا فذ الماكة )  189الدولية  فىىىىىىىىى ن العمال الم  ليين  

فيها  "ت ق ذ القوا ين واللوا   الوط ية أن بتلقى العمال الم  ليون المهاجرون المعي ون   والتذ جاء

فذ بلد العم  الم  لذ فذ بلد آ ر،  ر   م  أو  قد اسىىىىىىىىىىت دام مكتوما  يكون سىىىىىىىىىىار ا  فذ ال لد 

 ق    7الذي بتعين أن ب كي  ي  العم  و ت اول  ىرو  و روت ا سىت دام المفىار إليها فذ الماكة  

   ر الحدوك الوط ية  غر  ا  طال   العم  الم  لذ الذي ب ط إ  لي  العر  او العقد".

ــا: عقــــد العمــــل مــــن العقــــود المســــما : ثان مسىىىىمى، إ  إن المفىىىىر  قىىىىد  يعىىىىد  قىىىىد العمىىىى   قىىىىد يــ

  ىىىىت لىىىى  اسىىىىما وتىىىىولى ت ظىىىىيم أحكىىىىام هىىىىذا العقىىىىد سىىىىواء فىىىىذ القىىىىا ون المىىىىد ذ أو فىىىىذ قىىىىا ون 

 ىىىىىا  بىىىىى ظم قوا ىىىىىدا، إ   ىىىىىرت ال قىىىىى  العقىىىىىد المسىىىىىمى هىىىىىو " مىىىىىا   ىىىىى  المفىىىىىر   اسىىىىىم وتىىىىىولى 

 (2)ن ال اس فذ تعاملهم ".يت ظيم  لفيو   ب

وك المعاو ىىىىىة ألن  ىىىىىال الطىىىىىرفين هىىىىىو مىىىىىن  قىىىىى: ثالثـــــا: عقـــــد العمـــــل مـــــن عقـــــود المعاوتـــــة

يح ىىىى   لىىىىى مقابىىىى  لمىىىىا يعطىىىىذ، فالعامىىىى  بلتىىىى م  ىىىى كاء العمىىىى  المطلىىىىوب ت  يىىىىذا والمت ىىىىإ  ليىىىىة 

 
 .23  ، مرجال سابإ، قا ون العم   لذ،  رحكاوكي، غالب  (1
 .24حسن،  اطف، مرجال سابإ،    (2
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 العقىىىىىد، و لىىىىىى صىىىىىاحب العمىىىىى   المقابىىىىى  كفىىىىىال األجىىىىىر المت ىىىىىإ  ليىىىىىة. ألن يسىىىىىت يد مىىىىىن إ جىىىىىاز 

 (1) العام  لعمل  المت إ  لي .

 يىىى  بلتىىى م  ىىى كاء مىىىا تىىىم ا ت ىىىا   ليىىى   يمىىىا  لىىىج أن  ىىىال مىىىن طر رابعـــا: عقــــد ملـــزم للجــــانبين: 

بي همىىىىا  عقىىىىد العمىىىى ، ف ىىىىاحب العمىىىى  بلتىىىى م  مىىىىا   ر ىىىىا بىىىىدفال أجىىىىر العامىىىى ، ومالمقابىىىى  العامىىىى  

بلتىىىىى م   تقىىىىىىان العمىىىىىى  المطلىىىىىىوب م ىىىىىى  والمحافظىىىىىىة  لىىىىىى هىىىىىىذا العمىىىىىى  المت ىىىىىىإ  ليىىىىىىة إلىىىىىىى حىىىىىىين 

 ىىىىىر أن بىىىىىدفال  عىىىىىدم إتمامىىىىى ، وفىىىىىذ حالىىىىىة إ ىىىىىالل أحىىىىىد طرفىىىىىذ العقىىىىىد  الت امىىىىى  يحىىىىىإ للطىىىىىرت اآل

 . (2)ت  يذ العقد أو المطالاة   سط العقد 

ــاً  ــة  البــ ــود الزمنيــ ــن العقــ ــل مــ ــد العمــ ــا: عقــ يعىىىىد هىىىىذا العقىىىىد فىىىىذ أغلىىىىب األحىىىىوال مىىىىن : خامســ

العقىىىىوك ال م يىىىىة،  حيىىىىل ت ىىىىون المىىىىدة ر  ىىىىا أساسىىىىيا فىىىىذ  قىىىىد العمىىىى  حتىىىىى وإن  ىىىىان األجىىىىر  يىىىى  

هىىىىذا الحالىىىىة حتىىىىى وإن  ىىىىان لمىىىىرة واحىىىىدة، بتحىىىىدك  القطعىىىىة،  لىىىىى ا تاىىىىار أن ا جىىىىاز العمىىىى  فىىىىذ 

حيىىىىىل بتطلىىىىىب أي ىىىىىا  قىىىىىاء العامىىىىى  فىىىىىذ أكاء العمىىىىى  المطلىىىىىوب م ىىىىى  فتىىىىىرة مىىىىىن الىىىىى من وإن  ىىىىىان 

 ق يرة.

ــد  ــا: عقـ ــيسادسـ ــار الشخصـ ــى االعتبـ ــوم علـ ــل يقـ  مىىىا أن هىىىذا العقىىىد بىىىرك  لىىىى    ىىىية : العمـ

العامىىىىى  الىىىىىذي يقىىىىىوم  ىىىىى كاء العمىىىىى  المت ىىىىىإ  ليىىىىىة، ف ىىىىىاحب العمىىىىى  ي تىىىىىار العامىىىىى  ب ىىىىىاء  لىىىىىى 

ا ىىىىىاءة العامىىىىى  فىىىىىذ إتقىىىىىان العمىىىىى  المطلىىىىىوب م ىىىىى . أل ىىىىى  غالاىىىىىا بتحىىىىىدك األجىىىىىر والمكافىىىىى ة التىىىىىذ 

 يسىىىىىىىتحقها العامىىىىىىى  فىىىىىىىذ  عىىىىىىىض األحيىىىىىىىان  لىىىىىىىى إ تاجيىىىىىىىة العامىىىىىىى  وقدرتىىىىىىى  فىىىىىىىذ إ جىىىىىىىاز العمىىىىىىى 

المطلىىىىىوب م ىىىىى ، وأي ىىىىىا ب ق ىىىىىذ العقىىىىىد  مىىىىىوا العامىىىىى  حيىىىىىل إن العمىىىىى    يعىىىىىد حقىىىىىا ومالتىىىىىالذ 

  ب تقىىىىى  للورثىىىىىة  مىىىىىوا مىىىىىورثهم، ومىىىىىا بت ىىىىى   ىىىىى  هىىىىىذا العقىىىىىد مىىىىىن حقىىىىىو     ىىىىىية مسىىىىىتحقة 

 
 .184ن، مرجال سابإ،   يحمدان، حس (1
 25  ، مرجال سابإ،  رح قا ون العم  كي، غالب  لذ،كاو  (2
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، حيىىىىىىىىل (1) األكاء  مجىىىىىىىىرك إ جىىىىىىىىاز العمىىىىىىىى  المطلىىىىىىىىوب واسىىىىىىىىتمرار الحيىىىىىىىىاة ا جتماعيىىىىىىىىة للعامىىىىىىىى 

العمىىىىا ذ أ ىىىى   "ب تهىىىىذ  قىىىىد العمىىىى  فىىىىذ أي حالىىىىة مىىىىن مىىىى  ( مىىىىن قىىىىا ون الع43)أ ىىىىارا المىىىىاكة 

 -3وفىىىىىىاة العامىىىىىى .  -2ا تهىىىىىىاء مدتىىىىىى  أو ا جىىىىىىاز العمىىىىىى  المت ىىىىىىإ  ليىىىىىى .  -1الحىىىىىىا ا اآلتيىىىىىىة  

 ". ج  العام   ن ت كية  مل 

ــة آمــــر  ــد قانونيــ ــد مــــنظم بقواعــ ــابعًا: عقــ  ىىىىالرجو  إلىىىىى القىىىىوا ين ال ا مىىىىة للعمالىىىىة الم  ليىىىىة   ســ

 جىىىىدها قىىىىد و ىىىىعا قوا ىىىىد قا و يىىىىة آمىىىىرة   يجىىىىوز م ال تهىىىىا مىىىىن أطىىىىرات  قىىىىد العمىىىى  الم  لىىىىذ 

 و عا  قا و يا  أف   لل اكم.إ   ما يحقإ 

ــًا: اقتـــراا عقـــد العمـــل المنزلـــي مـــن عقـــود اإلذعـــان:   ظىىىرا  للت ىىىاوا فىىىذ المرااىىى  القا و يىىىة ثامنـ

العمىىىىىى  الم  لىىىىىىذ لحظىىىىىىة إبىىىىىىرام  قىىىىىىد العمىىىىىى  الم  لىىىىىىذ و ىىىىىىذلج احتيىىىىىىا   صىىىىىىاحب اكم و بىىىىىىين ال ىىىىىى

ال ىىىىىاكم للعمىىىىى ،  لمىىىىىا   ىىىىى ن األغلىىىىىب مىىىىىن العمالىىىىىة الم  ليىىىىىة ت ىىىىىون مىىىىىن كول فقيىىىىىرة  ىىىىىدول  ىىىىىر  

آسىىىىىىيا وإفر ويىىىىىىا، ف جىىىىىىد أن ال ىىىىىىاكم يق ىىىىىى   الت ىىىىىىازل  ىىىىىىن  عىىىىىىض أو جىىىىىى ء مىىىىىىن حقوقىىىىىى  والموافقىىىىىىة 

من فىىىىىذ أغلىىىىىب األحيىىىىىان م ىىىىىاكرة وا ىىىىىحة  ىىىىىالعمىىىىى  الم  لىىىىىذ التىىىىىذ تت صىىىىىاحب  لىىىىىى  ىىىىىرو  

لل ىىىىىىما اا والحقىىىىىىو  الماليىىىىىىة والو يايىىىىىىة التىىىىىىذ  ىىىىىىر ها القىىىىىىا ون لحمايىىىىىىة ال ىىىىىىاكم، و ليىىىىىى  فقىىىىىىد 

العمىىىى  فىىىىذ حىىىىال م ال ىىىىة قىىىىا ون العمىىىىال  صىىىىاحب فىىىىر  المفىىىىر  العمىىىىا ذ جىىىى اءاا ماليىىىىة  لىىىىى 

 .(2)وم اكرة الحقو  التذ   لها لهم القا ون 

يقىىىىىوم  قىىىىىد العمىىىىى   لىىىىىى    ىىىىىر ن مهمىىىىىين األول هىىىىىو    ىىىىىىر والجىىىىىدبر  الىىىىىذ ر أ ىىىىى  

التا يىىىىىىىة، وال ىىىىىىىا ذ هىىىىىىىو    ىىىىىىىر األجىىىىىىىر وهىىىىىىىو الع  ىىىىىىىر الجىىىىىىىوهري فىىىىىىىذ  قىىىىىىىد العمىىىىىىى ، و ليىىىىىىىة 

 
 .113أبو   ب أحمد، مرجال سابإ،    (1
 .59مرجال سابإ،    رار، ب در ماجد، (2
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سىىىىىى تعر  للع  ىىىىىىر األول  فىىىىىىك  مىىىىىىوج  والع  ىىىىىىر ال ىىىىىىا ذ سىىىىىى ت اول   الت  ىىىىىىي  فىىىىىىذ ال  ىىىىىى  

 ال ا ذ من ف ول الدراسة.

ال قىىىى  إلىىىىى تسىىىىمية العمىىىى  التىىىىا ال ل ىىىى، )التا يىىىىة(، إ  أن  ىىىىدم كقىىىىة اتجىىىى  أوال: عنصــــر التب يــــة: 

هىىىىىذا التع يىىىىىر مىىىىىن ال احيىىىىىة القا و يىىىىىة، فت تلىىىىىف  ىىىىىو  التا يىىىىىة  ىىىىىا تالت العمىىىىى  إ  مىىىىىن قىىىىىال أن 

التا يىىىىة  عقىىىىد العمىىىى  هىىىىذ تا يىىىىة قا و يىىىىة، ومىىىى هم مىىىىن قىىىىال  ىىىى ن التا يىىىىة هىىىىذ تا يىىىىة اقت ىىىىاكية، 

 وتو   هذا تاا ا  

فىىىىىالرأي الىىىىذي  هىىىىىب    هىىىىىا تا يىىىىة قا و يىىىىىة  رفهىىىىىا    هىىىىا حالىىىىىة قا و يىىىىىة التب يـــــة القانونيـــــة:  -

يكىىىىون بهىىىىا أحىىىىد أطىىىىرات العقىىىىد وهىىىىو العامىىىى  مر ىىىى  قىىىىا و ذ معىىىىين برتىىىىب  ليىىىى  التىىىى ام وهىىىىو 

  إطا ىىىىة صىىىىاحب العمىىىى ، و كىىىىون مىىىىن حىىىىإ صىىىىاحب العمىىىى  توجيىىىى  العامىىىى  وا  ىىىىرات  ليىىىى

الل العامىىىىىىىى  وت  يىىىىىىىىذ األوامىىىىىىىىر أو الويىىىىىىىىام وم حىىىىىىىى  سىىىىىىىىلطة إ ىىىىىىىى ال العقىىىىىىىىاب فىىىىىىىىذ حالىىىىىىىىة إ ىىىىىىىى

قىىىىام  ىىىى براز    ىىىىر التا يىىىىة القا و يىىىىة فىىىىذ  قىىىىد العمىىىىا ذ  ف جىىىىد أن المفىىىىر ، (1)  م ال تهىىىىا.

 ىىىىى ن يقىىىىىوم العامىىىىى   ةالمد يىىىىىالمعىىىىىامالا قىىىىىا ون العمىىىىىا ذ فىىىىىذ  المفىىىىىر   العمىىىىى ، فىىىىى ت  ليىىىىى

( مىىىىىن 657المىىىىىاكة )مىىىىى  تحىىىىىا إ ىىىىىرات وإكارة صىىىىىاحب العمىىىىى  و لىىىىىج وفىىىىىإ مىىىىىا ورك فىىىىىذ  الع

أن يىىىىى تمر  ىىىىى وامر صىىىىىاحب العمىىىىى   -2القىىىىىا ون المىىىىىذ ور    ىىىىى   "يجىىىىىب  لىىىىىى العامىىىىى   "....

 ال اصة  العم   ما   يعر   لل طر و  ي الف القا ون واآلكاب".

 
وما    278  ،1998، كار المط و اا الجام ية،  ا سك در ةحسن،  لذ  و ، الوجي  فذ  رح قا ون العم ،   (1

  عدها.
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ــادية:  - ــة االقتصــــ المق ىىىىىىوك  التا يىىىىىىة ا قت ىىىىىىاكية هىىىىىىذ " اسىىىىىىتا ار صىىىىىىاحب العمىىىىىى  التب يــــ

فىىىىىىذ   ر رز  العامىىىىىى  الوحيىىىىىىد، و عتمىىىىىىد  ليىىىىىى جهىىىىىىوك العامىىىىىى  مقابىىىىىى  أجىىىىىىر، يعت ىىىىىىر م ىىىىىىد 

 (1)اقت اكية ل احب العم ". ا  م يفت  ا تماك  ليا،  حيل يكون العام  تا ع

فمىىىىىن هىىىىىذا التعر ىىىىىف بت ىىىىىين أن    ىىىىىر التا يىىىىىة ا قت ىىىىىاكية ترت ىىىىى   لىىىىىى مىىىىىد  حاجىىىىىة 

العامىىىىى  ل جىىىىىر،  يسىىىىىتمد م ىىىىى  جميىىىىىال حاجاتىىىىى  الم يفىىىىىية، ومالتىىىىىالذ  ىىىىىعورا  ىىىىىاألمن ا جتمىىىىىا ذ 

 قت ىىىىىىاكي الىىىىىىذي بىىىىىى من لىىىىىى  سىىىىىى   الحيىىىىىىاة ال ر مىىىىىىة،  اال ىىىىىىرورة يكىىىىىىون فيهىىىىىىا العامىىىىىى  تىىىىىىا ال وا

ل ىىىىىاحب العمىىىىى  الىىىىىذي بىىىىىدفال لىىىىى  هىىىىىذا األجىىىىىر، فع  ىىىىىر التا يىىىىىة ا قت ىىىىىاكية تقىىىىىىوم  ااقت ىىىىىاكي

العامىىىى    أن يكىىىون الىىىد   الىىىىذي يح ىىى   ليىىى أولهمــــا لىىىى م ىىىدأ تىىىوافر    ىىىىر ن مهمىىىين همىىىا 

ــا ىىىىىات  مىىىىىن العمىىىىى  الىىىىىذي يعىىىىىد م ىىىىىدر رزقىىىىى  الوحيىىىىىد،   يىىىىىام العامىىىىى   ال فىىىىىا  الىىىىىالزم  وثانيهمـــ

ل دمىىىىىة صىىىىىاحب العمىىىىى  الىىىىىذي يقىىىىىال  ليىىىىىة التىىىىى ام هىىىىىو تىىىىىوفير العمىىىىى  الم اسىىىىىب والم ىىىىىتظم الىىىىىذي 

بت اسىىىىىب مىىىىىال مجهىىىىىوك العامىىىىى  والوقىىىىىا الىىىىىذي ب جىىىىى   اللىىىىى  هىىىىىذا العمىىىىى . حيىىىىىل تتميىىىىى  التا يىىىىىة 

إلىىىىىىىى التوسىىىىىىىيال فىىىىىىىذ تط يىىىىىىىإ قىىىىىىىا ون العمىىىىىىى   فىىىىىىىك    يىىىىىىىر ليفىىىىىىىم   ا قت ىىىىىىىاكية    هىىىىىىىا تىىىىىىى كي

 (2) أ  اصا   توجد بي هم ومين صاحب العم  أية را طة من ال احية القا و ية.

ــر ــر األجــ ــا: عنصــ يعىىىىد األجىىىىر    ىىىىرا  أساسىىىىيا  بىىىى  وجوهر ىىىىا فىىىىذ  قىىىىد العمىىىى   مىىىىا سىىىى إ   ثانيــ

 سىىىىىىتمرار فىىىىىىذ ال ىىىىىىي  وأ ىىىىىىر ا    ىىىىىى  هىىىىىىو الوسىىىىىىيلة التىىىىىىذ يسىىىىىىتطيال مىىىىىىن  اللهىىىىىىا العامىىىىىى  مىىىىىىن ا

وح ىىىىىىول   لىىىىىىى حاجاتىىىىىى  ال ىىىىىىرور ة لىىىىىى  وألسىىىىىىرت ، و ىىىىىىذلج هىىىىىىو سىىىىىى ب التىىىىىى ام أطرافىىىىىى  فسىىىىىى ب 

التىىىىىى ام العامىىىىىى  أكاء العمىىىىىى  المت ىىىىىىإ  ليىىىىىى  ومح ىىىىىى   ىىىىىىن الم ىىىىىىدر الم اسىىىىىىب الىىىىىىذي بتوافىىىىىىإ  ىىىىىى  

 
 .23  ، 1995، 1 رح  قد العم  ال ركي،   ،ال ر ذ حسن أحمد  (1
، ت ظيم العالقة ا  تاجية ال ركية بين العمال وأصىىىىحاب العم ،  غداك، مطاعة م سىىىىسىىىىة السىىىىعيد، مهدي صىىىىاك  (2

 وما  عدها . 5 ، 2004ال قافة العمالية، 
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األجىىىىىر مىىىىىىال حجىىىىىم العمىىىىىى  المطلىىىىىوب م ىىىىىى  أكاءا، وسىىىىى ب التىىىىىى ام صىىىىىاحب العمىىىىىى  بىىىىىدفال األجىىىىىىر 

حتىىىىىىى لىىىىىىو أغ ىىىىىى  الطرفىىىىىىان  عمىىىىىى   و ىىىىىىا   ىىىىىى ، فىىىىىىاألجر يكىىىىىىون مسىىىىىىتحقا  للعامىىىىىى  وا ت ا ىىىىىى   ال

، و ليىىىىىىة سىىىىىى ت اول هىىىىىىذا الع  ىىىىىىر بت  ىىىىىىي  أا ىىىىىىر فىىىىىىذ ال  ىىىىىى  القىىىىىىاكم مىىىىىىن الرسىىىىىىالة (1)تحدبىىىىىىدا

و عىىىد هىىىذا الع  ىىىر محىىىور الاحىىىل، و لىىىج مىىىن  ىىىالل التطىىىر  إلىىىى أهىىىم مكو ىىىاا هىىىذا الع  ىىىر 

 لحماية األجر. العما ذفر  وأي ا س   الحماية القا و ية والق ا ية التذ م حها الم

و ىىىىىىىذلج  ء  اصىىىىىىىر  قىىىىىىىد العمىىىىىىى  التىىىىىىىذ اسىىىىىىىتقر  ليهىىىىىىىا ال قهىىىىىىىا أنوممىىىىىىىا سىىىىىىى إ  جىىىىىىىد  

هىىىىذ )العمىىىى ، واألجىىىىر، والتا يىىىىة(، فىىىىال بىىىىد و التفىىىىر عاا القا و يىىىىة هىىىىذ ثالثىىىىة   اصىىىىر أساسىىىىية 

أن يكىىىىىىون العمىىىىىى  ممك ىىىىىىا  ومفىىىىىىرو ا  وموجىىىىىىوكا  أو قىىىىىىابال  للوجىىىىىىوك حتىىىىىىى يكىىىىىىون محىىىىىىال  صىىىىىىحيحا  

  يكىىىىون العامىىىى  اىىىىللعقىىىىد،  ىىىىذلج يجىىىىب أن بىىىىتم تحدبىىىىد األجىىىىر الىىىىذي يسىىىىتحق  العامىىىى  والىىىىذي  موج

 .(2)العم   احب تا عا  ل

لم  لىىىىىذ لىىىىىىم ي ىىىىىىر   ىىىىىىن هىىىىىذا الع اصىىىىىىر األساسىىىىىىية الىىىىىى الث اومىىىىىذلج فىىىىىى ن  قىىىىىىد العمىىىىىى  

فهىىىىىو  قىىىىىد بلتىىىىى م  مقت ىىىىىاا العامىىىىى  )ال ىىىىىاكم(  الويىىىىىام    مىىىىىال م  ليىىىىىة وم ىىىىى ة كا مىىىىىة وليسىىىىىا 

العمىىىى  و سىىىىمى الم ىىىىدوم  لىىىىى أن بتقا ىىىىى العامىىىى  أجىىىىرا  محىىىىدكا   صىىىىاحب  ر ىىىىية فىىىىذ م ىىىى ل 

  ن    فترة زم ية محدكة بين الطرفين.

ة و ظىىىىىرا  ألن  امىىىىى  أو  ىىىىىاكم الم ىىىىى ل غالاىىىىىا  مىىىىىا يكىىىىىون مىىىىىن كول فقيىىىىىرة ومحاجىىىىىة ماسىىىىى

 إلى المال لمسا دة أسرت ، فقد أولا م ظمة العم  الدولية حماية ال اة من العمالة 

 

 
 .24مرجال سابإ،   رح  قد العم  ال ركي،  ،ال ر ذ حسن أحمد (1
،  ظر ة العقد وا راكة الم  ركة، كار ال تب القا و ية، 2مرقت، سىىىىىىىىىىليمان، الوافذ فذ  ىىىىىىىىىىرح القا ون المد ذ،   (2

 .253،  2009، 4م ر،  
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الم  ليىىىىىة  ا هتمىىىىىام، وتوسىىىىىعا فىىىىىذ ال ىىىىىما اا القا و يىىىىىة والماليىىىىىة التىىىىىذ تحىىىىىاف،  لىىىىىى 

العمىىىى ، أو حتىىىىى مىىىىن ق ىىىى  الدولىىىىة التىىىىذ  صىىىىاحب حقىىىىوقهم، و  تسىىىىم   المسىىىىاس بهىىىىا مىىىىن ق ىىىى  

يفىىىىىىتغ  بهىىىىىىىا ال ىىىىىىىاكم، و ليىىىىىىى  فقىىىىىىد أصىىىىىىىدرا م ظمىىىىىىىة العمىىىىىىى  الدوليىىىىىىة ات ا يىىىىىىىة العمىىىىىىى  الال ىىىىىىىإ 

ا فىىىىىذ المىىىىىاكة األولىىىىىى م هىىىىىا م هىىىىىوم العامىىىىى  الم  لىىىىىذ ، التىىىىىذ حىىىىىدك 189رقىىىىىم  العمىىىىىال الم ىىىىى ليين

ف  ىىىىىا  لىىىىىى م هىىىىىوم العامىىىىى  الم  لىىىىىذ    ىىىىى   "أي  ىىىىى ت مسىىىىىت دم فىىىىىذ العمىىىىى  الم  لىىىىىذ فىىىىىذ 

 .(1)إطار  القة است دام"

وقىىىىد اسىىىىت  ا هىىىىذا ا ت ا يىىىىة  ىىىى   ىىىى ت بىىىى كي  مىىىىال  م  ليىىىىا  مىىىىن حىىىىين إلىىىىى آ ىىىىر أو 

م  ليىىىىىا   يك ىىىىىذ أن بىىىىى كي العامىىىىى   مىىىىىال  ذ، فىىىىىال  لىىىىىى  حىىىىىو متقطىىىىىال، ولىىىىىي   لىىىىىى أسىىىىىاس مه ىىىىى

 حتى يعت ر  اكما ، وإ ما  بد من م اولة العم   فك  كا م ولي   فك   ر ذ.

  

 
  تمىاك ات ىا يىة م ظمىة   2011ح  ران/   16اجتمعىا ال قىا اا العمىاليىة وأصىىىىىىىىىىىىىىحىاب العمى  والحكوماا معىا  فذ  (1

كولة    70 فىىىىىىى ن العم  الال إ للعمال الم  لين، وأث اء السىىىىىىى واا األ يرة ات ذا ما يقارب    189العم  الدولية رقم 
 إجراءاا تع    العم  الال إ للعمال الم  ليين. 
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 المبحث الثاني 

 التنظيم القانوني لعقد العمل المنزلي 

يع ىىىىىذ حىىىىىإ العمىىىىى  حىىىىىإ ال ىىىىىرك فىىىىىىذ أن تىىىىىوفر الدولىىىىىة العمىىىىى  لجميىىىىىال المىىىىىواط ين وفىىىىىىذ  

و ىىىىدم إجاىىىىارا  لىىىىى م اولىىىىة  مىىىى  معىىىىين، إ    يجىىىىوز الحيلولىىىىة بىىىىين م  لىىىىة العمىىىى  الىىىىذي بر ىىىىدا، 

ال ىىىىرك ومىىىىين العمىىىى  الىىىىذي بر ىىىىد م اولتىىىى  و رتىىىىاح إليىىىى ،  مىىىىا بت ىىىىمن هىىىىذا الحىىىىإ تحقيىىىىإ األجىىىىر 

العىىىىىىاكل للعامىىىىىىى  وتىىىىىىوفير الظىىىىىىىروت المال مىىىىىىة والم اسىىىىىىىاة للعمىىىىىى ، وا  تىىىىىىىرات للعامىىىىىى  بىىىىىىىاعض 

ال قا ىىىىىاا وا تحىىىىىاكاا العماليىىىىىة، والحىىىىىإ الحقىىىىىو  المكملىىىىىة المتوجىىىىى  لهىىىىىذا الحىىىىىإ،  حىىىىىإ ت ىىىىىو ن 

 .(1)فذ األح اب، والحإ فذ المفار ة ا يجابية فذ إكارة المفرو اا 

لىىىىىم ا قت ىىىىىاك هىىىىىو أسىىىىىاس ال ىىىىىروة، وأن  يمىىىىىة الىىىىىرز  تسىىىىىاوي مىىىىىا والعمىىىىى  فىىىىىذ  ظىىىىىر   

صىىىىرت مىىىىىن جهىىىىىد   راجىىىىى  وصىىىىى ع ، ومىىىىىن ه ىىىىا يكمىىىىىن ت هىىىىىم ارت ىىىىىاز الح ىىىىىارة الحدب ىىىىىة  لىىىىىى 

مىىىىىى  أهميىىىىىىة   ىىىىىىر ، و  ىىىىىىدر  تحىىىىىىا حر ىىىىىىاا اتسىىىىىىاب الحر ىىىىىىاا المتعلقىىىىىىة  العالعمىىىىىى ، ومالتىىىىىىالذ ا

العمىىىىى  سلسىىىىىلة مىىىىىن طاىىىىىا ال و  ىىىىىا ت م تل ىىىىىة، ول  هىىىىىا تفىىىىىترك  يمىىىىىا بي هىىىىىا   اصىىىىىية تعلقهىىىىىا 

 ال فىىىىىىا  ا قت ىىىىىىاكي المرت ىىىىىى   لىىىىىىى العمىىىىىى ، وهىىىىىىذ تتىىىىىىوز  بىىىىىىين حىىىىىىإ العمىىىىىى ، وحر ىىىىىىة العمىىىىىى  

ا قت ىىىىىاكية  حىىىىىإ العامىىىىى  أا ىىىىىر ممىىىىىا  والحر ىىىىىة ال قابيىىىىىة، وحىىىىىإ ا  ىىىىىراب، ولىىىىىم تهىىىىىتم اللي راليىىىىىة

سىىىى إ، بىىىى   ه ىىىىا  عيىىىىدا  فىىىىذ ت ىىىىر   حر ىىىىة العمىىىى  وإطىىىىال  الم افسىىىىة الحىىىىرة بىىىىين أرمىىىىاب العمىىىى  

إلىىىىىى ا ىىىىىتالل التىىىىىوازن بىىىىىين القىىىىىوي وال ىىىىى يف   والعمىىىىىال كون  ىىىىىمان ت ىىىىىاف  ال ىىىىىر  ممىىىىىا أك 

ر  ىىىىىالتطو ومىىىىىروز أو ىىىىىا  ت اوتيىىىىىة، وقىىىىىد تاىىىىىال  لىىىىىج ك ىىىىىول القىىىىىرن التاسىىىىىال  فىىىىىر الىىىىىذي امتىىىىىاز 

 
 .339، مرجال سابإ،  ء، محمد إبراهيم  رسانأبو الهيجا (1
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زكاك إال ىىىىى ا ذ الىىىىىذي صىىىىىاحا  ا   ىىىىىا  أجىىىىىور اليىىىىىد العاملىىىىىة، وازكيىىىىىاك الو ىىىىىال سىىىىىوءا  حيىىىىىل 

ة ب سا  و قاء  لمام  ومالمقاب  ازكاكا الطاقة العثراء أرماب الع
(1). 

ومىىىىىىن  ىىىىىىالل هىىىىىىذا الماحىىىىىىل سىىىىىىيتم الاحىىىىىىل أو   فىىىىىىذ بيىىىىىىان حىىىىىىإ العمىىىىىى  فىىىىىىذ المواثيىىىىىىإ  

أطىىىىرات  قىىىىد العمىىىى  الم  لىىىىذ، و لىىىىج وفىىىىإ التقسىىىىيم الدوليىىىىة والتفىىىىر ال العمىىىىا ذ، ومىىىىن ثىىىىم بيىىىىان 

 اآلتذ 

 الت ييف القا و ذ لعقد العم  الم  لذالمطلب األول  

 المطلب ال ا ذ  أطرات  قد العم  الم  لذ

 المطلب األول 

 الت ييف القانوني لعقد العمل المنزلي 

الم  لىىىىذ والىىىىذي ا ت ىىىىرا تحىىىىاول ال  يىىىىر مىىىىن الدراسىىىىاا فىىىىذ هىىىىذا المجىىىىال الت ىىىىدي لم هىىىىوم العمىىىى  

المفىىىىىىر  العمىىىىىىا ذ أحىىىىىىد أ ىىىىىىكال العمىىىىىى  العىىىىىىاكي فىىىىىىذ محاولىىىىىىة ل يىىىىىىان الت ييىىىىىىف القىىىىىىا و ذ لهىىىىىىذا 

 العقد.

فعقىىىىىد العمىىىىى  الم  لىىىىىذ هىىىىىو عاىىىىىارة  ىىىىىن "ات ىىىىىا   تىىىىىابذ بتعهىىىىىد العامىىىىى  فىىىىىذ  قىىىىىد العمىىىىى   

ا إ ىىىىىراف  وإكارتىىىىى  مقابىىىىى  أجىىىىىر و كىىىىىون العقىىىىىد قت ىىىىىاا أن يعمىىىىى  لىىىىىد  صىىىىىاحب العمىىىىى  وتحىىىىى م

مىىىىىا  ر  ىىىىىاا السىىىىىا قة مىىىىىن الممكىىىىىن اسىىىىىت ال  المىىىىىدة أو لعمىىىىى  معىىىىىين"، وفىىىىىذ  ىىىىىوء التعمحىىىىىدك 

أن  قىىىىىد العمىىىىى  الم  لىىىىىذ هىىىىىو  قىىىىىد ر ىىىىىا ذ وتفىىىىىتر   يىىىىى  ال تا ىىىىىة  فىىىىىر   ثاىىىىىاا العقىىىىىد   بلىىىىىذ

 
 .59مرجال سابإ،    رار، ب در ماجد، (1



27 
 

 كافىىىة طىىىر  ا ثاىىىاا ل ىىىىون  إثااتهىىىافىىىذ حىىىين يفىىىك  العمىىى  فىىىىذ هىىىذا العقىىىد واقعىىىة ماكيىىىة يمكىىىىن 

 .(1)العم  بذات  واقعة ماكية

   ىىىىى   "يجىىىىىب أن يكىىىىىون ( مىىىىىن قىىىىىا ون العمىىىىى  العمىىىىىا ذ 21أ ىىىىىارا لىىىىىذلج المىىىىىاكة ) وقىىىىىد  

 قىىىىد العمىىىى  ثابتىىىىا   ال تا ىىىىة ومحىىىىررا   اللغىىىىة العرميىىىىة مىىىىن  سىىىى تين ل ىىىى  طىىىىرت  سىىىى ة، وإ ا  ىىىىان 

العقىىىىد محىىىىررا   غيىىىىر اللغىىىىة العرميىىىىة ترفىىىىإ  ىىىى   لىىىىى األقىىىى   سىىىى ة محىىىىررة  العرميىىىىة يعتمىىىىدها طرفىىىىا 

 فذ ا ثااا". ةالعقد، يكون لها  اا القو 

وقىىىىىىىد أحسىىىىىىىن المفىىىىىىىر  العمىىىىىىىا ذ ب  ىىىىىىى   لىىىىىىىى أ ىىىىىىى  يجىىىىىىىوز للعامىىىىىىى  أن ب  ىىىىىىىا حقوقىىىىىىى   

 جميىىىىال وسىىىىا   ا ثاىىىىاا القا و يىىىىة فىىىىذ هىىىىذا العقىىىىد فىىىىذ حىىىىال لىىىىم يكىىىىن العقىىىىد مكتومىىىىا  و لىىىىج وفىىىىإ 

العمىىىىىا ذ    ىىىىى   "......إ ا لىىىىىم بوجىىىىىد  قىىىىىد  مىىىىى    ( مىىىىىن قىىىىىا ون العمىىىىى21مىىىىىا ورك فىىىىىذ المىىىىىاكة )

مكتىىىىىىوب جىىىىىىاز للعامىىىىىى  إثاىىىىىىاا حقوقىىىىىى   جميىىىىىىال طىىىىىىر  ا ثاىىىىىىاا، و عطىىىىىىى العامىىىىىى  إي ىىىىىىا    مىىىىىىا 

 لد  صاحب العم  من أورا  و هاكاا". أوك  يكون قد 

ل و ىىىى  ول ىىىىذ يكىىىىون العقىىىىد  قىىىىد  مىىىى  م  لىىىىذ  بىىىىد مىىىىن تىىىىوافر األر ىىىىان العقديىىىىة العامىىىىة  

هىىىىذا الفىىىى ن فقىىىىد  ىىىىرت المفىىىىر  العمىىىىا ذ  قىىىىد العمىىىى  العىىىىاكي    ىىىى    صىىىىورة م   قىىىىة   ىىىى  وفىىىىذ

"اىىىى   قىىىىد بتعهىىىىد  مقت ىىىىاا  ىىىى ت ط يعىىىىذ  ىىىى ن يعمىىىى  لم ىىىىلحة صىىىىاحب العمىىىى  مىىىىن  فىىىىا  

مىىىىىىن  اا القىىىىىىا ون  لىىىىىىى )مكىىىىىىرر( ( 3و  يسىىىىىىتغر  أا ىىىىىىر مىىىىىىن سىىىىىىتة أ ىىىىىىهر"، و  ىىىىىىا المىىىىىىاكة )

و القسىىىىىري" أ ىىىى   "يحظىىىىر  لىىىىى صىىىىىاحب العمىىىى  فىىىىر  أي  ىىىىك  مىىىىىن أ ىىىىكال العمىىىى  الج ىىىىري أ

 
المطيراا،  ىاكل ماىارك مهىدي، حقو   ىدم الم ىازل، كراسىىىىىىىىىىىىىىة فقهيىة قىا و يىة  مو جيىة، مجلىة الحقو ، جىامعىة   (1
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ول ىىىذ يكىىىون هىىىذا العقىىىد  قىىىد  مىىى  م  لىىىذ  بىىىد مىىىن تىىىوافر األر ىىىان العقديىىىة العامىىىة ل و ىىى   قىىىد 

  الوة  لى   اصر  قد العم  ل و   صورة م   قة    .

فىىىى ي  قىىىىد بتىىىى لف مىىىىن ثالثىىىىة أر ىىىىان أساسىىىىية فىىىىذ إطىىىىار ال ظر ىىىىة العامىىىىة للعقىىىىد وهىىىىو مىىىىا  

  والسىىىىىى ب، وسىىىىىىوت بىىىىىىتم  ىىىىىىرحها  لىىىىىىى أ ىىىىىىذ  ىىىىىى  المفىىىىىىر  العمىىىىىىا ذ أ  وهىىىىىىذ الترا ىىىىىىذ والمحىىىىىى

 ال حو التالذ 

أن  قىىىىىىد العمىىىىىى  الم  لىىىىىذ  سىىىىىىا ر العقىىىىىىوك  بىىىىىىد  يىىىىى  مىىىىىىن ا ت ىىىىىىا  بىىىىىىين  : ركــــــن التراتــــــي:أوالً 

ب و جىىىى طرفىىىىذ العقىىىىد  جىىىىراء التعاقىىىىد و لىىىىج بتالقىىىىذ ا يجىىىىاب مىىىىال الق ىىىىول وفقىىىىا  للقوا ىىىىد العامىىىىة

 ىىىى   مىىىى  م  لىىىىذ ومقىىىىدار  ا ت ىىىىا  فىىىىذ األمىىىىور الجوهر ىىىىة فىىىىذ  قىىىىد العمىىىى   تحدبىىىىد  ىىىىو  العمىىىى   

 يمىىىىىا إ ا  ىىىىىان العقىىىىىد يفىىىىىتم   لىىىىىى مىىىىىدة لال تاىىىىىار  األجىىىىىر، ومىىىىىدة العقىىىىىد ومىىىىىا إلىىىىىى  لىىىىىج وأي ىىىىىا  

بىىىىتم م اقفىىىىة  افىىىىة المسىىىىا   الجوهر ىىىىة  مىىىىاوالتجرمىىىىة مىىىىن  دمىىىى ، ومىىىىن الجىىىىدبر  الىىىىذ ر أ ىىىى   ىىىىاكرا  

وأوقىىىىاا الراحىىىىة حيىىىىل بتىىىىرك أمىىىىر  وا جىىىىازاا جىىىىرة   ىىىىد إبىىىىرام  قىىىىد العمىىىى   مو ىىىىد اسىىىىتحقا  األ

و معمىىىىىول  ىىىىى  فىىىىىذ  قىىىىىوك العمىىىىى  مىىىىىا هىىىىى هىىىىىذا. و (1)تحدبىىىىىد هىىىىىذا المسىىىىىا   ل ظىىىىىام العمىىىىى  الىىىىىدا لذ

 الم  لذ.

 اا العمىىىىى  واألجىىىىىور اومىىىىن أهىىىىىم مىىىىىا يمكىىىىىن التر يىىىىى   ليىىىىى  فىىىىذ  لىىىىىج  يايىىىىىة تحدبىىىىىد سىىىىى 

المسىىىىىتحقة فىىىىىىذ العمىىىىى  الم  لىىىىىىذ، ومحسىىىىىب  ىىىىىىك   قىىىىىد العمىىىىىى  الم  لىىىىىذ المتاىىىىىىال ومىىىىىن أهىىىىىىم مىىىىىىا 

 . يمكن ا ت ا   لي  فذ  قد العم  الم  لذ أ  وهو المدة واألجر

 

ام قا ون العم  وفقا  آل ر التعدبالا واجتهاكاا محكمة التميي ، كار ال قافة  ،  ىىىىىرح أحك( المغرمذ، جع ر محمد1
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المحىىى  ر ىىىن فىىىذ ا لتىىى ام  مىىىا هىىىو ر ىىىن فىىىذ العقىىىد وقىىىد ثانيـــًا: ركـــن المحـــل فـــي العقـــد المنزلـــي: 

ا تلىىىىف ال قهىىىىاء فىىىىذ تحدبىىىىد ماهيىىىىة المحىىىى ، فمىىىى هم مىىىىن يعت ىىىىرا ر ىىىىن فىىىىذ ا لتىىىى ام، ومىىىى هم مىىىىن 

 يعت را من   اصر ا راكة، وهذا الرأي األ ير رغم صحت  إ  أ     ب هذ ال الت

 

ألن المحىىىىىى  أيىىىىىىا   ىىىىىىان و ىىىىىىع  يعت ىىىىىىر مىىىىىىن   اصىىىىىىر ا راكة، ألن ا راكة التىىىىىىذ يعتىىىىىىد بهىىىىىىا فىىىىىىذ  

 .(1)القا ون هذ التذ تتج  إلى التعاقد وهذ  لى بي   من المح 

أمىىىىا محىىىى  العقىىىىد فهىىىىو العمليىىىىة القا و يىىىىة التىىىىذ بىىىىراك تحويقهىىىىا مىىىىن وراء العقىىىىد، و   ىىىىال  

لهىىىىىا محىىىىى  ا لتىىىىى ام، والىىىىىدلي   لىىىىىى  لىىىىىج أن محىىىىى  العقىىىىىد ألحكىىىىىام مغىىىىىابرة لتلىىىىىج التىىىىىذ ي  ىىىىىال 

محىىىى  ا لتىىىى ام قىىىىد يكىىىىون صىىىىحيحا  فىىىىذ  اتىىىى  ول ىىىىن العقىىىىد قىىىىد يقىىىىال  ىىىىاطال ، ألن العمليىىىىة القا و يىىىىة 

التىىىىىذ برمىىىىىذ إليهىىىىىا يحرمهىىىىىا القىىىىىا ون  مىىىىىا فىىىىىذ تحىىىىىر م التعامىىىىى  فىىىىىذ التر ىىىىىة المسىىىىىتق لية لفىىىىى ت 

 .(2) لى قيد الحياة

مىىىىن   اصىىىىرا وهمىىىىا العمىىىى  واألجىىىىر  محىىىى   قىىىىد العمىىىى  الم  لىىىىذ يقىىىىال  لىىىىى    ىىىىر نو 

ول ىىىىون المفىىىىر  لىىىىم يحىىىىدك  ىىىىرطا  فىىىىذ محىىىى   قىىىىد العمىىىى  فيرجىىىىال فىىىىذ  لىىىىج للقوا ىىىىد العامىىىىة فىىىىذ 

 القىىىىىا ون المىىىىىد ذ حيىىىىىل  بىىىىىد فىىىىىذ المحىىىىى  أن يكىىىىىون معي ىىىىىا  أو قىىىىىابال  للتعيىىىىىين وممك ىىىىىا  ومفىىىىىرو ا  

  لى ال حو اآلتذ  وس      لج تاا 

فىىىىى  ا  ىىىىىان محىىىىى  ا لتىىىىى ام إ طىىىىىاء  ىىىىىذء  يفىىىىىتر  تعين أن يكىىىىىون المحىىىىى  معي ىىىىىا  أو قىىىىىابال  لل -1

قىىىىىابال  للتعيىىىىىين وفقىىىىىا  لق ىىىىىد المتعاقىىىىىدبن ألن المتعاقىىىىىدبن قىىىىىد يق ىىىىىدان  أو يىىىىى  أن يكىىىىىون معي ىىىىىا  

 
 .187 ،2009 م ذر، ال ظر ة العامة لاللت اماا،  مان، كار ال قافة للتوز ال وال فر، ال   ،( 1
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التعامىىىىى  فىىىىىذ  ىىىىىذء موجىىىىىوك وقىىىىىا التعاقىىىىىد وقىىىىىد يق ىىىىىدان التعامىىىىى  فىىىىىذ  ىىىىىذء محتمىىىىى  الوجىىىىىوك 

 .(1)تحيال  وإ ا  ان مح  العقد لم يكن موجوكا  أو محتم  الوجوك  ان مس

وفىىىىىذ  قىىىىىىد العمىىىىىى  الىىىىىذي  لىىىىىىف  ىىىىىى  العامىىىىى   بىىىىىىد  ال ىىىىىىرورة مىىىىىن أن يكىىىىىىون معي ىىىىىىا  أو 

قىىىابال  للتعىىىىين   ىىىىورة ت ت ىىىىذ معهىىىىا الجهالىىىىة فىىىى  ا  ىىىان العمىىىى  معي ىىىىا  فيتحىىىىدك مىىىىن  اللىىىى  ط يعتىىىى  

وج سىىىى  أمىىىىا إ ا  ىىىىان قىىىىابال  للتعيىىىىين فيتحىىىىدك مىىىىن  ىىىىالل  مىىىى  مماثىىىى  ف ىىىىذ  هايىىىىة المطىىىىات  بىىىىد 

تحدبىىىىد  ىىىىو  العمىىىى  فىىىىذ العقىىىىد أو تىىىىوافر أسىىىىاس يسىىىىهم فىىىىذ تحدبىىىىدا و تحىىىىدك مىىىىد  م اسىىىىاة مىىىىن 

ام الىىىىدا لذ وحسىىىىب قدراتىىىى  وم هالتىىىىى ، أمىىىىا إ ا  ىىىىان العمىىىى  غيىىىىىر العمىىىى  للعامىىىى   موجىىىىب ال ظىىىىى

لىىىىم يكىىىىن  ا مكىىىىان تحدبىىىىدا أصىىىىا  العقىىىىد  ىىىىاطال ، و لىىىىج ألن محىىىى  العقىىىىد  بىىىىد مىىىىن أن  أومحىىىىدك 

هىىىىا الجهالىىىىة ال احفىىىىة و  سىىىىحب  لىىىىج أي ىىىىا   لىىىىى محىىىى  التىىىى ام يكىىىىون محىىىىدكا    ىىىىورة ت ت ىىىىذ مع

 .(2)صاحب العم  فذ تحدبد األجر

 يمىىىىىا بتعلىىىىىإ  عقىىىىىد العمىىىىى  العىىىىىاكي ب سىىىىىحب  أن جميىىىىىال مىىىىىا   ىىىىىر سىىىىىا قا   ةر  الااح ىىىىىتىىىىىو 

أن لطرفىىىىىذ العقىىىىىد ا ت ىىىىىا   لىىىىىى محىىىىى   يىىىىى ا  ىىىىىارة إل  لىىىىىى  قىىىىىد العمىىىىى  الم  لىىىىىذ، ومىىىىىا تجىىىىىدر

لىىىىىو تىىىىىم ا ت ىىىىىا   لىىىىىى  ال  العقىىىىىد  مىىىىىا بتىىىىىواءم مىىىىىال ط يعىىىىىة  لىىىىىج العمىىىىى  ومىىىىىا يقت ىىىىىي  إ جىىىىىازا  ىىىىىام

 العم  فذ  قوك العم  الم  لذ فق   لى ر اية األط ال كون الويام  األ مال الم  لية.

إ العامىىىىى  أن يكىىىىىون المحىىىىى  ممك ىىىىىا   فالبىىىىىد مىىىىىن أن يكىىىىىون العمىىىىى  الىىىىىذي بلقىىىىىى  لىىىىىى  ىىىىىات -2

 مىىىال  غيىىىىر مسىىىىتحي  ت  يىىىذا و  سىىىىب  لىىىىج أي ىىىىا   لىىىى األجىىىىر الىىىىذي  بىىىد مىىىىن أن يكىىىىون ممك ىىىىا  

الوفىىىىاء  ىىىى  سىىىىواء  ي يىىىىا  أم  قىىىىديا  طاقىىىىا  للقوا ىىىىد العامىىىىة وفىىىىذ  ىىىىال العقىىىىوك، وم هىىىىا  قىىىىوك العمىىىى  
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الم  لىىىىىذ فلىىىىىو اسىىىىىتحال ت  يىىىىىذ أي التىىىىى ام فىىىىىذ مواجهىىىىىة الطىىىىىرت الملتىىىىى م زال ا لتىىىىى ام  ىىىىىن  اتقىىىىى  

 . (1)لاطالن ا

مىىىىىىن جا ىىىىىىب المفىىىىىىر  مىىىىىىا لىىىىىىم ب  ىىىىىىىا  أن يكىىىىىىون المحىىىىىى  مفىىىىىىرو ا ، وهىىىىىىذا م تىىىىىىر  بداهىىىىىىىة   -3

ل ظىىىىىام العىىىىىام واآلكاب العامىىىىىة ف  ىىىىى  او   لىىىىىى م ال ىىىىىة العكىىىىى  وحيىىىىىل أن محىىىىى  العقىىىىىد لىىىىىو ا طىىىىى

 ىىىى   يقىىىىال  ىىىىاطال  سىىىىواء فىىىىذ  قىىىىد العمىىىى  العىىىىاكي أم  قىىىىد العمىىىى  الم  لىىىىذ فىىىىذ هىىىىذا الفىىىى ن أسىىىىوة  

 لمطلوب أو األجر المقرر.و ستوي فذ العم  ا

سىىى ب العقىىىىد هىىىىو الاا ىىىل الىىىىدافال إلىىىى التعاقىىىىد، وهىىىىو ثالثــــًا: ركــــن الســــبب فــــي العقــــد المنزلــــي: 

أمىىىىر  اتىىىىذ  ىىىىار   ىىىىن العقىىىىد و  تلىىىىف  ىىىىا تالت  ىىىى ت المتعاقىىىىد، ف ىىىىذ ال يىىىىال مىىىى ال  قىىىىد يكىىىىون 

متا ىىىىب الاا ىىىل للاىىىىا ال  لىىىى التعاقىىىىد هىىىو رغ تىىىى  فىىىىذ  ىىىذء آ ىىىىر، أو رغ تىىى  فىىىىذ الىىىت لت مىىىىن 

إكارة الم يىىىىىال، وغيىىىىىر  لىىىىىج مىىىىىن ال وا ىىىىىل والىىىىىدوافال، وهىىىىىذا الاا ىىىىىل هىىىىىو الىىىىىذي اهىىىىىتم  ىىىىى  الق ىىىىىاء 

ال ر سىىىىىىىذ رهاىىىىىىىة  م ىىىىىىى  فىىىىىىىذ إ  ىىىىىىىا  المعىىىىىىىامالا لقوا ىىىىىىىد اآلكاب وال ظىىىىىىىام العىىىىىىىام، فىىىىىىى  ا  ىىىىىىىان 

 .(2)الاا ل  لى التعاقد م ال ا  لها  ط  العقد، وإن  ان غير م الف لها ص  العقد 

و  يفىىىىىتر   ال سىىىىىاة للعقىىىىىد إ   ىىىىىر  واحىىىىىد وهىىىىىو المفىىىىىروعية،  مىىىىىا   يفىىىىىتر   ال سىىىىىاة 

لاللتىىىىىى ام إ   ىىىىىىر  واحىىىىىىد وهىىىىىىو أن يكىىىىىىون موجىىىىىىوكا ، أمىىىىىىا  ال سىىىىىىاة للمفىىىىىىروعية فيتعىىىىىىين ل ىىىىىىحة 

العقىىىىد أن يكىىىىون الاا ىىىىل الىىىىدافال مفىىىىرو ا  أي مااحىىىىا  و  يق ىىىىد  ىىىى  غر ىىىىا  م ا يىىىىا  لل ظىىىىام العىىىىام 

د  ىىىىىىراء السىىىىىىالح  ال  د يىىىىىىة مىىىىىى ال  يعت ىىىىىىر صىىىىىىحيحا  أو  ىىىىىىاطال   حسىىىىىىب أو اآلكاب العامىىىىىىة، فعقىىىىىى

الاا ىىىىىل الىىىىىدافال إلىىىىىى الفىىىىىراء، فىىىىى  ا  ىىىىىان الىىىىىدافال إلىىىىىى الفىىىىىراء السىىىىىالح مفىىىىىرو ا   غىىىىىر  ال ىىىىىيد 
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اىىىىىان العقىىىىىد صىىىىىحيحا ، أمىىىىىا إ ا  ىىىىىان الاا ىىىىىل غيىىىىىر مفىىىىىرو   ىىىىى ن  ىىىىىان  ىىىىىراء السىىىىىالح  غىىىىىر  

 . (1)ارت اب جر مة  ان العقد  اطال  

 ني المطلب الثا

 أطراف عقد العمل المنزلي

بتم ىىىىىى  أطىىىىىىرات  قىىىىىىد العمىىىىىىى  الم  لىىىىىىذ مىىىىىىن ثىىىىىىالث أطىىىىىىىرات وهمىىىىىىا العامىىىىىى  وصىىىىىىىاحب 

العمىىىى  والجهىىىىة الم ت ىىىىة  اسىىىىتقدام  مىىىىال الم ىىىىازل، ومىىىىن  ىىىىالل هىىىىذا المطلىىىىب سىىىىيتم تو ىىىىي  

  اآلتذأطرات  قد العم  الم  لذ  لى ال حو 

 الطرف األول: العامل أو الخادم المنزلي

سىىىىىا قا  أن العامىىىىى  الم  لىىىىىذ أي  ىىىىى ت مسىىىىىت دم فىىىىىذ العمىىىىى  الم  لىىىىىذ فىىىىىذ  أ ىىىىىر اامىىىىىا  

إطىىىىار  القىىىىة اسىىىىت دام، والعامىىىى  الم  لىىىىذ هىىىىو  ىىىى    ىىىىر أو أ  ىىىىى يكلىىىىف    مىىىىال بدو ىىىىة كا ىىىى  

وقىىىىىىىد  قىىىىىىىد مكتىىىىىىىوب  المسىىىىىىىاان ال اصىىىىىىىة ومىىىىىىىا فىىىىىىىذ حكمهىىىىىىىا لحسىىىىىىىاب األفىىىىىىىراك، و لىىىىىىىج  موجىىىىىىىب 

وتتىىىىولى دام القىىىىو  العاملىىىىة غيىىىىر العما يىىىىة الال حىىىىة الت ظيميىىىىة لم اولىىىىة  فىىىىا  اسىىىىتقإليىىىى  أ ىىىىارا 

وزارة العمىىىىى  فىىىىىذ سىىىىىلط ة  مىىىىىان و ىىىىىال  مىىىىىو    قىىىىىد  مىىىىى  م  لىىىىىذ موحىىىىىد بلتىىىىى م  ىىىىى   ىىىىى  مىىىىىن 

العمىىىىىى  الم  لىىىىىىذ ومكاتىىىىىىب ا سىىىىىىتقدام حتىىىىىىى   يكىىىىىىون ه ىىىىىىاك تعىىىىىىار  بىىىىىىين  صىىىىىىاحب ال ىىىىىىاكم و 

  قوك العمالة الم  لية.

اسىىىىىتقدام القىىىىىو  العاملىىىىىة  وتط يقىىىىىا  لىىىىىذلج فقىىىىىد أ ىىىىىارا الال حىىىىىة الت ظيميىىىىىة لم اولىىىىىة  فىىىىىا 

غيىىىر العما يىىىة إلىىىىى أن مكتىىىب ا سىىىتقدام هىىىىو مىىىن بتىىىولى إبىىىىرام  قىىىد العمىىى  مىىىىال صىىىاحب العمىىىى  

 
 .139سلطان، أ ور، مرجال سابإ،  ( 1
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 عىىىىد  لىىىىج يكىىىىون صىىىىاحب العمىىىى  هىىىىو ملىىىى م  ىىىى برام  قىىىىد  مىىىى  مىىىىال العامىىىى  غيىىىىر العمىىىىا ذ وفىىىىإ 

( مىىىىىىن الال حىىىىىىة التىىىىىىذ 13ال مىىىىىىا   المعتمىىىىىىدة فىىىىىىذ هىىىىىىذا الال حىىىىىىة، وهىىىىىىذا مىىىىىىا ورك فىىىىىىذ المىىىىىىاكة )

أ ىىىىىىى   "تلتىىىىىىى م الم فىىىىىىى ة المىىىىىىىر ت لهىىىىىىىا  ىىىىىىى برام  قىىىىىىىد مىىىىىىىال صىىىىىىىاحب العمىىىىىىى  وفقىىىىىىىا     ىىىىىىا  لىىىىىىىى

( المىىىىىىىرفقين  لىىىىىىىى أن بىىىىىىىتم إبىىىىىىىدا   سىىىىىىى ة م ىىىىىىى  لىىىىىىىد  المدبر ىىىىىىىة أو 3( و)2لل مىىىىىىىو جين رقمىىىىىىىذ )

الىىىىدا رة الم ت ىىىىة،  مىىىىا بلتىىىى م صىىىىاحب العمىىىى   ىىىى برام  قىىىىد  مىىىى  مىىىىال العامىىىى  وفقىىىىا  لل مىىىىو جين 

 ( المرفقين". 5( و)4رقمذ )

 وحتى يعت ر العام  طرفا  أول فذ  قد العم  الم  لذ ي تر   ي  توافر الفرو  اآلتية  

الم ىىىى لين هىىىىم العمىىىىال و لىىىىى  لىىىىج يق ىىىىد   أن يعمــــل العامــــل فــــي خدمــــة صــــاحب العمــــل: -1

الىىىىىذبن يفىىىىىتغلون  ىىىىىاكة فىىىىىذ أ مىىىىىال متوا ىىىىىعة ومسىىىىىيطة تحتاجهىىىىىا العا لىىىىىة فىىىىىذ ال يىىىىىا،  ىىىىىال واب 

إ، والم ظ ىىىىىة وحىىىىىارس ال  ىىىىىاء أي العمىىىىىال الىىىىىذبن   بتطلىىىىىب مىىىىى هم والاسىىىىىتا ذ، والطاىىىىىاع، والسىىىىىا 

العمىىىىىى ، أو    ىىىىىى ا   و ىىىىىى   مىىىىىىا    ىىىىىىاحب الويىىىىىىام   يىىىىىىة أ مىىىىىىال  ه يىىىىىى ، أو  قليىىىىىى  تت ىىىىىى   

 مىىىىى هالا  اصىىىىىة ومالتىىىىىالذ ي ىىىىىر  مىىىىىن هىىىىىذا ال اىىىىىة األفىىىىىراك الىىىىىذبن أوتتطلىىىىىب كرجىىىىىاا  لميىىىىى ، 

 . (1)، وأمين المكتاة الم  ليةالسكرتار ةيقومون    مال 

فالعامىىىىى  الم  لىىىىىذ يجىىىىىب أن يعمىىىىى    ىىىىى ة مسىىىىىتمرة أي أن يكىىىىىون العمـــــل بصـــــ ة مســـــتمر : -2

العمىىىىى  غيىىىىىر العر ىىىىىذ أو المتقطىىىىىال مىىىىىن فتىىىىىرة أل ىىىىىر ، فال دمىىىىىة المسىىىىىتمرة هىىىىىذ ال دمىىىىىة غيىىىىىر 

القىىىىىا و ذ مىىىىىن تىىىىىار ط ابتىىىىىداء ال دمىىىىىة، هىىىىىو مىىىىىا   ل ىىىىى    أوالم قطعىىىىىة لىىىىىد  صىىىىىاحب العمىىىىى    سىىىىى  

والتوصىىىىية الدوليىىىىة ( 177رقىىىىم )/ب( مىىىىن ا ت ا يىىىىة الدوليىىىىة 1بت ىىىىإ  ال تيجىىىىة مىىىىال  ىىىىت المىىىىاكة )

  ي ىىىىىىىا  األ ىىىىىىى ا  الىىىىىىىذبن لهىىىىىىىم و ىىىىىىىال العمىىىىىىىال "والتىىىىىىىذ تىىىىىىى ت  لىىىىىىىى أ ىىىىىىى   ( 184رقىىىىىىىم )
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لهىىىىىم فىىىىىذ لعم  ر ىىىىىيا   أكا هىىىىىم فىىىىىذ الم ىىىىى ل فىىىىىذ م هىىىىىوم هىىىىىذا ا ت ا يىىىىىة، لمجىىىىىرك  مىىىىىا     ىىىىىاألجر

 .(1)المعتاكة" من أماان  ملهم الم  ل  عمال  األجر بدل المعتاك 

  واأل مىىىىال الم  ليىىىىة، هىىىىذ األ مىىىىال التىىىىذ تتعلىىىىإ يكــــون العمــــل مــــن األعمــــال المنزليــــة أن -3

األسىىىىىرة     سىىىىىهمل    مىىىىىىال الت ظيىىىىىف، والطىىىىىىاط  أفىىىىىىراك  ىىىىىاألكاء الط يعىىىىىذ ل سىىىىىىرة، التىىىىىذ ب كبهىىىىىا 

األو ك مىىىىىىن والىىىىىىى المىىىىىىدارس  وإي ىىىىىىالو ىىىىىىذ المال ىىىىىى ، والر ايىىىىىىة، و ىىىىىىراء احتياجىىىىىىاا الم ىىىىىى ل 

 .(2)وغير  لج وإ اكتهم

 يجىىىىىب أن يكىىىىىون العمىىىىى  الىىىىىر ي  أن تـــــ دد الخدمـــــة فـــــي حـــــدود المنـــــزل وملحقاتـــــه:  -4

لعمىىىىال الم ىىىىازل الم ىىىى ل وملحقاتىىىى  حيىىىىل يقىىىىوم العامىىىى  الم  لىىىىذ بت كيىىىىة العمىىىى  لم ىىىىلحة قىىىىاط ذ 

الم ىىىىىىى ل وسىىىىىىىا ر المويمىىىىىىىين  يىىىىىىى  كون أن يمتىىىىىىىد إلىىىىىىىى  ىىىىىىىار  حىىىىىىىدوك الم ىىىىىىى ل   يىىىىىىىوا األقىىىىىىىارب 

 .(3)واألصدقاء وغيرهم

 العمل المنزلي صاحب: الطرف الثاني

العمىىىىىى  الم  لىىىىىىذ  صىىىىىىاحب يعت ىىىىىىر الطىىىىىىرت ال ىىىىىىا ذ  ال سىىىىىىاة لعقىىىىىىد العمىىىىىى  الم  لىىىىىىذ هىىىىىىو 

صىىىىاحب الم ىىىى ل الىىىىذي يكىىىىون  حاجىىىىة إلىىىىى  ىىىى ت يعمىىىى  فىىىىذ م  لىىىى   يسىىىىت يد  "     ىىىى و ىىىىرت 

وأسىىىىىىرت  مىىىىىىن أ مىىىىىىال ال ىىىىىىاكم الم  ليىىىىىىة"، ومىىىىىىذلج ي ىىىىىىالف قىىىىىىا ون العمىىىىىى  الىىىىىىذي أجىىىىىىاز أن يكىىىىىىون 

العمىىىىىى  فىىىىىىذ  قىىىىىىد العمىىىىىى  صىىىىىىاحب العمىىىىىى     ىىىىىىا  ا تاار ىىىىىىا  فىىىىىىال بت ىىىىىىور أن يكىىىىىىون  صىىىىىىاحب 

 
 .124،  2006العرمية، القاهرة، ال ر ذ، أحمد حسن، الوجي  فذ قا ون العم ، كار ال ه ة ( 1
 .45آر  ان، م ط ى محمد، مرجال سابإ،  ( 2
 .61مرجال سابإ،    رار، ب در ماجد،( 3



35 
 

العمىىىىى   وصىىىىىاحب ديىىىىىة بىىىىىين ال ىىىىىاكم الم  لىىىىىذ إ     ىىىىىا  ط ي يىىىىىا ، و لىىىىىج لط يعىىىىىة العالقىىىىىة التعاق

 .(1)الم  لذ والتذ تت    الحياة الف  ية للم دوم وأسرت 

و رفىىىىىىا الال حىىىىىىة الت ظيميىىىىىىة لم اولىىىىىىىة  فىىىىىىا  اسىىىىىىتقدام القىىىىىىىو  العاملىىىىىىة غيىىىىىىر العما يىىىىىىىة 

صىىىىاحب العمىىىى     ىىىى   "اىىىى   ىىىى ت ط يعىىىىذ أو ا تاىىىىاري يسىىىىت دم  ىىىىامال  أو أا ىىىىر لقىىىىاء أجىىىىر"، 

يمكىىىىن ت ىىىىور أن يكىىىىون صىىىىاحب العمىىىى  الم  لىىىىذ    ىىىىا  ا تاىىىىاري أل ىىىى  ومىىىىرأي الااح ىىىىة أن   

بىىىىد   فىىىىذ  لىىىىج العامىىىى  فىىىىذ ت ىىىى ي اا أ ىىىىر ، ف ىىىىاحب العمىىىى  الم  لىىىىذ هىىىىو صىىىىاحب ال يىىىىا 

 وهو فذ    األحوال   ت ط يعذ.

 )الوسيط( االستخدام أوالطرف الثالث: مكتب االستقدام 

تقدام العىىىىامالا والىىىىذي يعت ىىىىر الطىىىىرت ال الىىىىل فىىىىذ  قىىىىد العمىىىى  الم  لىىىىذ هىىىىو مكتىىىىب اسىىىى

يكىىىىىىون  لىىىىىىى  ىىىىىىك   ىىىىىىر ة أو مكتىىىىىىب تقىىىىىىوم بتىىىىىىوفير العمالىىىىىىة الم  ليىىىىىىة، فهىىىىىىذ الوسىىىىىىي  وحلقىىىىىىة 

العمىىى  الم  لىىىذ. ل ىىىن  لىىىج   يم ىىىال مىىىن ا عقىىىاك العقىىىد كو ىىى  فقىىىد  صىىىاحب الوصىىى  بىىىين ال ىىىاكم و 

العمىىىىى  كون وسىىىىىاطة مكتىىىىىب ا سىىىىىتقدام وفىىىىىذ  صىىىىىاحب بىىىىىتم اسىىىىىتقدام ال ىىىىىاكم ماا ىىىىىرة مىىىىىن ق ىىىىى  

 .(2)  يعت ر مكتب ا ستقدام طرفا  فذ  قد العم  الم  لذ هذا الحالة

ف ىىىىىىىذ سىىىىىىىلط ة  مىىىىىىىان أصىىىىىىىدرا وزارة العمىىىىىىى  فيهىىىىىىىا تعليمىىىىىىىاا  اصىىىىىىىة  فىىىىىىى ن طلاىىىىىىىاا 

اسىىىىىتقدام  مىىىىىال م ىىىىىازل ومىىىىىن فىىىىىذ حكمهىىىىىم ل  مىىىىىال ال اصىىىىىة ) امىىىىى  م ىىىىى ل، مرميىىىىىة، سىىىىىا إ( 

ميىىىىىال فاىىىىىاا سىىىىىمحا الىىىىىوزارة لج العىىىىىامالا سىىىىىواء  فىىىىىك     ىىىىىذ أو مىىىىىن ق ىىىىى  مكاتىىىىىب، حيىىىىىل 

 
،  2018المحارب، فاكي توفيإ  سىىىوك، الط يعة القا و ية لقوا د قا ون العم ، رسىىىالة ماجسىىىتير، جامعة م تة،   (1

 45. 
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 اسىىىىىتقدام  ىىىىىامالا م ىىىىىازل المجتمىىىىىال مىىىىىن المىىىىىواط ين، والمويمىىىىىين ممىىىىىن ت ط ىىىىىإ  لىىىىىيهم الفىىىىىرو  

 ومن فذ حكمهن.

 فىىىىىىىىان العمىىىىىىىىى  الال ىىىىىىىىإ للعمىىىىىىىىىال الم ىىىىىىىى لين  مىىىىىىىىى  مكاتىىىىىىىىىب  189و ظمىىىىىىىىا ا ت ا يىىىىىىىىىة 

 من ( 7ا ستقدام من اج   دم استغالل العمال الم  ليين و لج وفإ ما ورك فذ الماكة )

 

( والتىىىىىذ ا ىىىىىترطا وجىىىىىوك  قىىىىىد اسىىىىىتقدام مكتومىىىىىا .  مىىىىىا 8ا ت ا يىىىىىة إ ىىىىىافة إلىىىىىى المىىىىىاكة )

( م هىىىىا والتىىىىذ   ىىىىا  لىىىىى أ ىىىى   "تو يىىىىا  ل ىىىىمان حمايىىىىة فعالىىىىة العمىىىىال الم ىىىى ليين 15ورك فىىىىذ )

 مىىىىىن فىىىىىيهم العمىىىىىال الم  ليىىىىىون المهىىىىىاجرون المعي ىىىىىين أو المىىىىىو  ين بواسىىىىىطة و ىىىىىا ا ا سىىىىىتقدام 

 لتعساية تت ذ    كولة   و ا جراءاا التالية  ال اصة، من الممارساا ا

تحىىىىىىدك الفىىىىىىرو  التىىىىىىذ ي  ىىىىىىال لهىىىىىىا تفىىىىىىغي  و ىىىىىىا ا ا سىىىىىىت دام ال اصىىىىىىة التىىىىىىذ تعىىىىىىين أو  -1

 تو يف العمال الم  ليين وفقا  للقوا ين واللوا   والممارساا الوط ية.

ت ىىىىىىمن وجىىىىىىىوك آليىىىىىىىاا وإجىىىىىىراءاا م اسىىىىىىىاة للتحقيىىىىىىىإ فىىىىىىذ الفىىىىىىىكاوي وفحىىىىىىىت ا ك ىىىىىىىاءاا  -2

 والممارساا ا حتيالية المتعلقة وفقا  للقوا ين واللوا   والممارساا الوط ية". ساءاا وا 
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 ال صل الثاني 

 الجهود الدولية لتعزيز العمل الالئق للعمال المنزليين 

تىىىىىى ثير   يىىىىىىر سىىىىىىواء  ىىىىىىان فىىىىىىذ  لهىىىىىىا للقوا ىىىىىىد القا و يىىىىىىة التىىىىىىذ تقرهىىىىىىا الم ظمىىىىىىاا الدوليىىىىىىة

المجىىىىىىال الىىىىىىدولذ أو المجىىىىىىال الىىىىىىدا لذ للىىىىىىدول، ولعىىىىىى   لىىىىىىج ب ىىىىىىرز أهميىىىىىىة هىىىىىىذا القوا ىىىىىىد ومىىىىىىد  

األ ىىىىىذ بهىىىىىا، ف ىىىىىذ مجىىىىىال قىىىىىا ون العمىىىىى  تقىىىىىوم م ظمىىىىىة العمىىىىى  الدوليىىىىىة ب فىىىىىا  تفىىىىىر عذ مك ىىىىىف 

 (1)يعىىىىرت بىىىىىى "القىىىىا ون الىىىىىدولذ للعمىىىىى " يسىىىىاهم بىىىىىال  ىىىىج فىىىىىذ إثىىىىىراء القىىىىا ون الىىىىىدولذ ا جتمىىىىىا ذ

فمىىىىىن الط يعىىىىىذ أن  تسىىىىىاءل ه ىىىىىا  ىىىىىن الويمىىىىىة العمليىىىىىة لهىىىىىذا ال فىىىىىا ، أو  ىىىىىاألحر   ىىىىىن إل اميىىىىىة 

هىىىىىىىذا القوا ىىىىىىىد فىىىىىىىذ المجىىىىىىىال الىىىىىىىدا لذ للىىىىىىىدول، وت ثيرهىىىىىىىا  لىىىىىىىى المجىىىىىىىال الىىىىىىىدولذ المتم ىىىىىىى  فىىىىىىىذ 

 الم ظماا الدولية األ ر .

 محىىىىىدوك لىىىىىد  الىىىىىدول المتقدمىىىىىة فىىىىىذ حىىىىىين أن تىىىىى ثيرا  إن تىىىىى ثير هىىىىىذا القوا ىىىىىد  ىىىىىان   يىىىىىرا  

حيىىىىىل   ىىىىىا ، الدولىىىىىة فىىىىىذ الىىىىىدول ال اميىىىىىة، ولعىىىىى  هىىىىىذا األمىىىىىر قىىىىىد فط ىىىىىا لىىىىى  م ظمىىىىىة العمىىىىى 

أ ىىىىى  "برا ىىىىىذ المىىىىى تمر وهىىىىىو ي ىىىىىو  أي ات ا يىىىىىة أو مىىىىىن كسىىىىىتور الم ظمىىىىىة  لىىىىىى  (۱۹/3المىىىىىاكة )

م تل ىىىىىة ا تالفىىىىىا توصىىىىىية  امىىىىىة التط يىىىىىإ و ىىىىىال ال لىىىىىدان التىىىىىذ ت ىىىىىون  ىىىىىروت ال ىىىىى ا ة فيهىىىىىا 

جوهر ىىىىىال  سىىىىى ب م ا هىىىىىا أو  ىىىىىدم ااتمىىىىىال ت ظيمهىىىىىا ال ىىىىى ا ذ أو أي أو ىىىىىا  أ ىىىىىر   اصىىىىىة، 

 .(2)و قترح ما قد يعت را  رور ا من تعدبالا لجعلها تت إ مال أحوال ال لدان"

و  يقت ىىىىىىىر تىىىىىىى ثير هىىىىىىىذا القوا ىىىىىىىد القا و يىىىىىىىة لم ظمىىىىىىىة العمىىىىىىى  الدوليىىىىىىىة  لىىىىىىىى الىىىىىىىدول فقىىىىىىى ،     

لىىىىىىذي تتميىىىىىى   ىىىىىى  قوا ىىىىىىد العمىىىىىى  الدوليىىىىىىة يجعىىىىىى  ت ثيرهىىىىىىا يفىىىىىىم  م ظمىىىىىىاا فالطىىىىىىا ال العىىىىىىالمذ ا

 
، رسىىىىىىىىىىىالة ماجسىىىىىىىىىىىتير فذ ا جتما ذهاة  ديجة، كور م ظمة العم  الدولية فذ تطو ر القا ون الدولذ    ،كراقذ (1

 .56م،  2001-2000القا ون الدولذ والعالقاا الدولية،جامعة الج ا ر  لية الحقو ، 
 .19م،  2012مكتب العم  الدولذ ج يف، كستور م ظمة العم  الدولية و  و  م تارة،  (2
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م  لىىىىىىى ا لمىىىىىىام 1919أ ىىىىىىر ، وقىىىىىىد  ملىىىىىىا م ظمىىىىىىة العمىىىىىى  الدوليىىىىىىة م ىىىىىىذ  فىىىىىى تها فىىىىىىذ  ىىىىىىام 

 جميىىىىىىىال المو ىىىىىىىو اا التىىىىىىىذ تهىىىىىىىم قطىىىىىىىا  العمىىىىىىى ، ومىىىىىىىن الم طقىىىىىىىذ أن تفىىىىىىىك  قوا ىىىىىىىد م ظمىىىىىىىة 

دولذ القوا ىىىىد ا جتماعيىىىىة العمىىىى  الدوليىىىىة ا طىىىىار العىىىىام الىىىىذي يقتىىىىا  م ىىىى  أ ىىىى ا  القىىىىا ون الىىىى

ا قليمىىىىىىىىىذ  ا تاىىىىىىىىىار م ظمىىىىىىىىىة العمىىىىىىىىى  الدوليىىىىىىىىىة الو الىىىىىىىىىة الىىىىىىىىىدولذ و  وتط يقهىىىىىىىىىا  لىىىىىىىىىى المسىىىىىىىىىتو  

 .(1)المت   ة الوحيدة المع ية  جميال المسا   ا جتماعية

ومىىىىىا بهم ىىىىىا فىىىىىذ قوا ىىىىىد العمىىىىى  الدوليىىىىىة القوا ىىىىىد القا و يىىىىىة الدوليىىىىىة التىىىىىذ تىىىىىم إقرارهىىىىىا مىىىىىن  

الم ىىىىى ليين، ومىىىىىن  ىىىىىالل هىىىىىذا ال  ىىىىى  سىىىىىيتم اسىىىىىتعرا  ا ت ا يىىىىىة أجىىىىى  العمىىىىى  الال ىىىىىإ للعمىىىىىال 

 فىىىىى ن العمىىىىى  الال ىىىىىإ وط يىىىىىة قوا ىىىىىدها، ومىىىىىن ثىىىىىم اسىىىىىتعرا  قوا ىىىىىد العمىىىىى   189الدوليىىىىىة رقىىىىىم 

الدوليىىىىىىة فىىىىىىذ  ويىىىىىىة ا ت ا يىىىىىىاا الدوليىىىىىىة وكورهىىىىىىا فىىىىىىذ تع  ىىىىىى  العمىىىىىى  الال ىىىىىىإ للعمىىىىىىال الم ىىىىىى ليين، 

  اآلتذو لج  لى ال حو 

مى  الال إ للعمىال الم  لين فذ  ىىىىىىىىىىىىىىوء ات ىا يىة م ظمىة العمى  الىدوليىة رقم الماحىل األول  قوا ىد الع

 201والتوصية  189

 الماحل ال ا ذ  كور ات ا ياا م ظمة العم  الدولية فذ تع    العم  الال إ للعمال الم  ليين

 

 

 
 .85 هاة  ديجة، مرجال سابإ،   ،قذكرا (1
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 المبحث األول 

قواعد العمل الالئق للعمال المنزلين في توء ات اقية منظمة العمل الدولية رقم  

 101والتوصية  189

بتعلىىىىىىإ العمىىىىىى  الال ىىىىىىإ  الحر ىىىىىىاا والحقىىىىىىو  العماليىىىىىىة ومىىىىىىن ه ىىىىىىا وجىىىىىىب التعىىىىىىرت  لىىىىىىى 

هىىىىذا الحقىىىىو   لىىىىى المسىىىىتو  الىىىىدولذ  يمىىىىا بتعلىىىىإ  العمىىىى  الال ىىىىإ للعمىىىىال الم ىىىى ليين، والجا ىىىىب 

ت ا يىىىىىىاا والمعاهىىىىىىداا الدوليىىىىىىة التىىىىىىذ ت ىىىىىىاك   ليهىىىىىىا الىىىىىىدول األ  ىىىىىىاء فىىىىىىذ الىىىىىىدولذ بتم ىىىىىى   ا 

م ظمىىىىىة العمىىىىى  الدوليىىىىىة والتىىىىىذ ت ىىىىىا   مجىىىىىرك الم ىىىىىاكقة  ليهىىىىىا  م ا ىىىىىة قىىىىىا ون يجىىىىىب احترامىىىىى  

وت  يىىىىذا، فا ت ا يىىىىىاا الدوليىىىىة تسىىىىىمو  لىىىىى القىىىىىوا ين المحليىىىىىة، وسىىىىيتم مىىىىىن  ىىىىالل هىىىىىذا الماحىىىىىل 

 فىىىىى ن العمىىىىى  الال ىىىىىإ للعمىىىىىال  189الدوليىىىىىة رقىىىىىم تسىىىىىلي  ال ىىىىىوء  لىىىىىى ات ا يىىىىىة م ظمىىىىىة العمىىىىى  

 الم  لين، و لج من  الل المطل ين التاليين 

 فىىىىى ن العمىىىىى   189  ىىىىىذة تعر ايىىىىىة حىىىىىول ات ا يىىىىىة م ظمىىىىىة العمىىىىى  الدوليىىىىىة رقىىىىىم المطلىىىىىب األول  

 الال إ للعمال الم  لين

الدوليىىىىىة  قوا ىىىىىد العمىىىىى  الال ىىىىىإ للعمىىىىىال الم ىىىىى لين فىىىىىذ ات ا يىىىىىة م ظمىىىىىة العمىىىىى المطلىىىىىب ال ىىىىىا ذ  
 101والتوصية   189رقم 
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 المطلب األول 

 بشأن العمل الالئق  189نبذ  تعريفية حول ات اقية منظمة العمل الدولية رقم 

 للعمال المنزلين 

ل ىىىىى  فىىىىىرك الحىىىىىإ فىىىىىذ العمىىىىى ، و عىىىىىد الحىىىىىإ فىىىىىذ العمىىىىى  مىىىىىن أهىىىىىم الحقىىىىىو  ا قت ىىىىىاكية 

ا قت ىىىىىىاكية، أل ىىىىىى  بىىىىىى من وا جتماعيىىىىىىة ل ىىىىىىمان مسىىىىىىتو  م يفىىىىىىذ   ىىىىىىإ فهىىىىىىو مىىىىىىن الحقىىىىىىو  

ال ىىىىىىىىرك ماكيىىىىىىىىا  واقت ىىىىىىىىاكيا  و ىىىىىىىىوفر لىىىىىىىى  متطلاىىىىىىىىاا م يفىىىىىىىىت ، وهىىىىىىىىو مىىىىىىىىن الحقىىىىىىىىو  ا جتماعيىىىىىىىىة 

 رتااطىىىى  الوثيىىىىإ  ىىىىالمجتمال، والحىىىىإ فىىىىذ العمىىىى  يع ىىىىذ الحىىىىإ فىىىىذ المفىىىىار ة فىىىىذ إ تىىىىا  و دمىىىىة 

أ فىىىىطة المجتمىىىىال ا  سىىىىا ذ، والحىىىىإ فىىىىذ المفىىىىار ة فىىىىذ ال وا ىىىىد العا ىىىىدة التىىىىذ ت  ىىىى  لىىىى  مسىىىىتو  

.ومهىىىىىىذا فىىىىىى ن الحىىىىىىإ فىىىىىىذ العمىىىىىى  يك ىىىىىى   ىىىىىىدم اسىىىىىىتاعاك أي فىىىىىىرك مىىىىىىن الحيىىىىىىاة (1)يفىىىىىىيا    قىىىىىىا  م 

 يعتمىىىىىىد  لىىىىىىى إمكا يىىىىىىة ا ت ا ىىىىىى  مىىىىىىن  ا  سىىىىىىانا قت ىىىىىىاكية أمىىىىىىا  ىىىىىىو  العمىىىىىى  الىىىىىىذي يقىىىىىىوم  ىىىىىى  

المىىىىوارك والتعلىىىىيم والتىىىىدر ب، و فىىىىم  الحىىىىإ إتاحىىىىة ال رصىىىىة ل ىىىى  فىىىىرك ل سىىىىب رزقىىىى   ىىىىن طر ىىىىإ 

ر ىىىىىىىة، وأن  ىىىىىىىون الدولىىىىىىىة مل مىىىىىىىة   ىىىىىىىمان تقىىىىىىىديم ا ر ىىىىىىىاك أكاء  مىىىىىىى  ي تىىىىىىىارا أو برت ىىىىىىىي   ح

والتوجيىىىى  فىىىىذ مجىىىىال التعلىىىىيم المه ىىىىذ وال  ىىىىذ، ف ىىىىال   ىىىىن ات ىىىىا  التىىىىدابير المال مىىىىة لتهياىىىىة بياىىىىة 

مال مىىىىة تعىىىى ز وتوسىىىىال مىىىىن فىىىىر  العمالىىىىة الم تجىىىىة، و تعىىىىين  لىىىىى الىىىىدول أي ىىىىا  أن ت  ىىىى   ىىىىدم 

 .(2)ممارسة التميي   يما بتعلإ  جوا ب العم   افة  

 
ي السىىىىاكس  كلية لد ال ا ذ، الم تمر العلمذ السىىىى و الجرت، محمد سىىىىعدوا، العولمة ومعابير العم  الدولية، المج (1

الحقو ، جامعة الم  ىىورة،  ع وان "الت ثيراا القا و ية وا قت ىىاكية والسىىياسىىية للعولمة  لى م ىىر والعالم العرمذ، 
2002  ،154. 

الداوكي، غالب  لذ،  ىىىىرح قا ون العم  وتعدبالت   كراسىىىىة مقار ة مال ملحإ  ال  ىىىىو  وتعدبالت ، كار وا    ( 2
 .98،  2009لل فر والتوز ال،  مان، 
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و عت ىىىىر العمىىىى  مىىىىن أهىىىىم األ ىىىىياء األساسىىىىية فىىىىذ حيىىىىاة ا  سىىىىان، حيىىىىل أن معظىىىىم وقتىىىى  

يق ىىىىىىي  ا  سىىىىىىان فىىىىىىذ  ملىىىىىى ، و ىىىىىىالل العمىىىىىى ، وفىىىىىىذ محيطىىىىىى ، ت فىىىىىى  العالقىىىىىىاا ا جتماعيىىىىىىة 

 ، لىىىىذلج الم تل ىىىىة، و  ىىىىرز كورا  ا تاىىىىارا    ىىىىر مىىىى ثر فىىىىذ ت ميىىىىة وتطىىىىو ر المجتمىىىىال  عملىىىى  هىىىىذا

ت مىىىىن  اللىىىى  رَّ األمىىىىم المتحىىىىدة تعر  ىىىىا   امىىىىا ،  ىىىى المجلىىىى  ا قت ىىىىاكي وا جتمىىىىا ذ فىىىىذ و ىىىىال

العهىىىىىىىىد الىىىىىىىىدولذ ال ىىىىىىىىا   ىىىىىىىىالحقو   العمىىىىىىىى  الال ىىىىىىىىإ، وطالىىىىىىىىب بت  يىىىىىىىىذ المىىىىىىىىاكة السىىىىىىىىا عة مىىىىىىىىن

ومحسىىىىىىىب المجلىىىىىىى  ا قت ىىىىىىىاكي وا جتمىىىىىىىا ذ التىىىىىىىا ال  .(1)وال قا يىىىىىىىة ا قت ىىىىىىىاكية وا جتماعيىىىىىىىة

  "العمىىىىىى  الىىىىىىذي يحتىىىىىىرم الحقىىىىىىو  األساسىىىىىىية لل ىىىىىىرك لال ىىىىىىإ يع ىىىىىىذل مىىىىىىم المتحىىىىىىدة فىىىىىى ن العمىىىىىى  ا

فىىىىذ إطىىىىار مجمو ىىىىة مىىىىن قوا ىىىىد األمىىىىان ومعىىىىابير لتحدبىىىىد  حقىىىىو  العىىىىاملين ا  سىىىىان،  مىىىىا يحتىىىىرم

أجىىىىىور م ج  ىىىىىة تت اسىىىىىب مىىىىىال معىىىىىدل مسىىىىىتو  الو ىىىىىال الم يفىىىىىذ، وتىىىىىوفير الحمايىىىىىة ا جتماعيىىىىىة 

دية والعقليىىىىىىة للعامىىىىىى   ىىىىىىالل للعمىىىىىىال وأسىىىىىىرهم مىىىىىىال مرا ىىىىىىاة السىىىىىىالمة وال ىىىىىىحة المه يىىىىىىة والجسىىىىىى

 .(2)ت كبت  لعمل "

العمىىىىىى  الال ىىىىىىإ    ىىىىىى   "إيجىىىىىىاك فىىىىىىر   مىىىىىى  لل سىىىىىىاء  م ظمىىىىىىة العمىىىىىى  الدوليىىىىىىة ا و رفىىىىىى

والرجىىىىىىىال فىىىىىىىذ  ىىىىىىىروت مىىىىىىىن الحر ىىىىىىىة والمسىىىىىىىاواة واألمىىىىىىىان وال رامىىىىىىىة ا  سىىىىىىىا ية، تىىىىىىىوفر األمىىىىىىىان 

للعىىىىىىاملين فىىىىىىذ مكىىىىىىان العمىىىىىى ، وتىىىىىىوفر الحمايىىىىىىة ا جتماعيىىىىىىة للعىىىىىىاملين وأسىىىىىىرهم وتىىىىىىوفر فرصىىىىىىا  

  الافر وتعطذجدبدة للت مية الف  ية والمه ية وتفجال  لى ا  دما  ا جتما ذ، 

 
 .24،  2014( مل اوي،  فار  د ان، كراساا فقهية فذ قا ون العم ، المكتاة الوط ية،  مان، 1

و (  2 ا قىت ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاكي  الىمىجىلى   الىمىتىحىىىىىىىدة،  األمىم  الىمىتىحىىىىىىىدة   مى ىظىمىىىىىىىة  األمىم  مىوقىال  مىتىوفىر  ىلىى  ا جىتىمىىىىىىىا ىذ 
https://news.un.org/ar/tags  62 هاة  ديجة، مرجال سابإ،   ،كراقذ   قال   ن. 
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الحر ىىىىة فىىىىىذ التع يىىىىر  ىىىىىن همىىىىومهم وم ىىىىىاوفهم وت ظىىىىيم أ  سىىىىىهم والمفىىىىار ة فىىىىىذ ات ىىىىا  القىىىىىراراا 

 .(1)التذ ت ثر  لى حياتهم و مان ت اف  ال ر  والمعاملة المتساو ة للجميال"

يعت ىىىىىىر العمىىىىىى  الال ىىىىىىإ ال ىىىىىى ة ا  سىىىىىىا ية لالقت ىىىىىىاك الىىىىىىوط ذ، و  بىىىىىىد أن يكىىىىىىون أحىىىىىىد 

قابيىىىىىة. ومىىىىىن محىىىىىدكاا العمىىىىى  الال ىىىىىإ  أن يكىىىىىون العمىىىىى  الم ىىىىىت ،  يىىىىى  أهىىىىىم أهىىىىىدات الم ظمىىىىىة ال 

حقىىىىىو  العمىىىىىىال محميىىىىىىة، وأن بىىىىىى من ك ىىىىىىال   ا يىىىىىىا  ووا يىىىىىىا  لم يفىىىىىىة العامىىىىىى  وأسىىىىىىرت   عيىىىىىىدا   ىىىىىىن 

العىىىىىىوز وال ىىىىىىدقاا، و ىىىىىىذلج أي ىىىىىىىا   أن بىىىىىىوفر حمايىىىىىىة اجتماعيىىىىىىة وأم ىىىىىىىا  و يايىىىىىىا  ي ىىىىىىمن لىىىىىىى  

مىىىىة العامىىىى . العمىىىى  الال ىىىىإ   بىىىىد أن بىىىى من اسىىىىتمرار ة  ملىىىى ، و حميىىىى  مىىىىن الاطالىىىىة و ح ىىىى،  را

للجميىىىىىىال فىىىىىىر  الح ىىىىىىول  لىىىىىىى  مىىىىىى  م ىىىىىىت   ىىىىىىمن  ىىىىىىروت مىىىىىىن الحر ىىىىىىة والمسىىىىىىاواة واألمىىىىىىن 

  بىىىىين الىىىىذ ور وا  ىىىىاث، وإمكا يىىىىة يىىىىوال رامىىىىة. ومىىىىن محىىىىدكاا العمىىىى  الال ىىىىإ أي ىىىىا    ىىىىدم التمي

لحر ىىىىىة فىىىىىذ العمىىىىىال المفىىىىىار ة فىىىىىذ ات ىىىىىا  القىىىىىراراا التىىىىىذ تىىىىى ثر فىىىىىذ حيىىىىىاتهم، و عطىىىىىذ للعمىىىىىال ا

التع يىىىىىر  ىىىىىن همىىىىىومهم وم ىىىىىاوفهم وت ظىىىىىيم أ  سىىىىىهم، و حىىىىىدك ط يعىىىىىة العالقىىىىىة مىىىىىا بىىىىىين العمىىىىىال 

وأصىىىىىحاب العمىىىىى . وغيرهىىىىىا مىىىىىن محىىىىىدكاا العمىىىىى  الال ىىىىىإ. إي ىىىىىال صىىىىىوا العمىىىىىال للح ىىىىىول 

 .(2) لى حقوقهم وا  ترات بدورهم ال ا   فذ  ملية ا  تا  وم اء ا قت اك الوط ذ

للعمىىىىى  الال ىىىىىإ  مرا ىىىىىاة   وصىىىىىية الواقىىىىىال ا جتمىىىىىا ذ،  ا سىىىىىتراتيجيةاألهىىىىىدات ومىىىىىن 

وتع  ىىىىى  ا سىىىىىتقرار والسىىىىىلم ا جتمىىىىىا ذ فىىىىىذ المجتمعىىىىىاا. و عكىىىىى  العمىىىىى  الال ىىىىىإ  كىىىىى  أ عىىىىىاكا 

لون التر ياىىىىىة  ال الىىىىىذبن يفىىىىك  الم تل ىىىىة مىىىىد  اهتمىىىىىام الحكومىىىىاا وأصىىىىىحاب العمىىىى  ومم لىىىىىذ العمىىىى 

 
،  ىىىىىىقىىىىىىال  https://www.grid.ac/institutes/gri متوفر  لى الموقال ا ل ترو ذ  الم ظمة الدولية للعمالة( 1

،  2010العما ذ  ت و ىىىىىىىىىىرح مقار ة أحكام، مر   الغ دور، القاهرة،  ن  رم ىىىىىىىىىىان، جمال  ام ، قا ون العم   
 32. 

 .45( مل اوي،  فار  د ان، مرجال سابإ،  2
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اك الىىىىىىىوط ذ، وفىىىىىىىذ  مليىىىىىىىة تطىىىىىىىو ر ا قت ىىىىىىىاك ال الثيىىىىىىىة فىىىىىىىذ العمليىىىىىىىة ا  تاجيىىىىىىىة فىىىىىىىذ ا قت ىىىىىىى

والت ميىىىىىة المسىىىىىتدامة فىىىىىذ الىىىىى الك  ىىىىىمن  ىىىىىرو  مىىىىىن الحر ىىىىىة والعدالىىىىىة، و ىىىىىمان فىىىىىر  العمىىىىى  

ومىىىىىن المعوقىىىىىاا التىىىىىذ تحىىىىىد مىىىىىن ، (1)لجميىىىىىال طىىىىىال ذ العمىىىىى  وتىىىىى مين ال رامىىىىىة ا  سىىىىىا ية للعامىىىىى 

   (2)توفير العم  الال إ ما بلذ

 . لى  روت و رو  العم هياب الدور الرقابذ للجهاا المع ية  .1

 .ارت ا   ساة الاطالة  تيجة قلة فر  العم  .2

 ىىىىعف الحىىىىد األك ىىىىى ل جىىىىور و ىىىىدم قدرتىىىى   لىىىىى تىىىى مين متطلاىىىىاا الحيىىىىاة ال ىىىىرور ة  .3

 للعمال

 ىىىىىىىىعف  قا ىىىىىىىىاا العمىىىىىىىىال و ىىىىىىىىدم قىىىىىىىىدرتها  لىىىىىىىىى المفىىىىىىىىار ة الحويويىىىىىىىىة فىىىىىىىىذ القىىىىىىىىراراا  .4

 .الف ن العمالذال اصة  العمال، من قوا ين  ا مة للعم  وغيرها التذ ت ت 

وفىىىىىىذ سىىىىىى ي  سىىىىىىعذ م ظمىىىىىىة العمىىىىىى  الىىىىىىدولذ لتىىىىىىوفير العمىىىىىى  الال ىىىىىىإ  ال سىىىىىىاة لل اىىىىىىىاا 

ال اصىىىىىة وهىىىىىم العمىىىىىال الم ىىىىى ليين فقىىىىىد و ىىىىىعا م ظمىىىىىة العمىىىىى  الدوليىىىىىة مجمو ىىىىىة مىىىىىن معىىىىىابير 

 فىىىىىىىى ن العمىىىىىىىى  الال ىىىىىىىىإ للعمىىىىىىىىال  201والتوصىىىىىىىىية رقىىىىىىىىم  189العمىىىىىىىى  الدوليىىىىىىىىة ا ت ا يىىىىىىىىة رقىىىىىىىىم 

فىىىىىىذ مىىىىىى تمر العمىىىىىى  الىىىىىىدولذ لم ظمىىىىىىة العمىىىىىى   2011ح  ىىىىىىران//16الم ىىىىىى ليين المعتمىىىىىىدبن فىىىىىىذ 

   ىىىىى ن العمىىىىىال الدوليىىىىىة، و سىىىىىت د ال ىىىىىكان أي ا ت ا يىىىىىة والتوصىىىىىية إلىىىىىى الم ىىىىىدأ األساسىىىىىذ القا ىىىىى

 .(3)ما  أو أفراكا  من األسرة أو  ما   من ال اة ال ا يةالم  ليين ليسوا  د 

 
الدبرمذ،   د العال، الحماية الدولية لحقو  العمال فذ  ىىىىىىىىىىىىىوء أحكام القا ون الدولذ، كار ال ه ىىىىىىىىىىىىىة العرمية، ( 1

 .121،  2012القاهرة، 

 .52إ،  ( مل اوي،  فار  د ان، مرجال ساب2

 .66 هاة  ديجة، مرجال سابإ،   ،كراقذ( 3
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كوليىىىىىىان ب طاقىىىىىىان ألول مىىىىىىرة  لىىىىىىى ان ك  ر هىىىىىىذان ال ىىىىىىكان تار  يىىىىىىان أل همىىىىىىا صىىىىىىو عت ىىىىىى

فىىىىىذ م تلىىىىىف أ حىىىىىاء العىىىىىالم و عترفىىىىىان  الويمىىىىىة  لمىىىىى ظم ىىىىىر حة مىىىىىن العمىىىىىال فىىىىىذ القطىىىىىا  غيىىىىىر ا

ان قا ىىىىدة ل ىىىىمان احتىىىىرام ك  لعمىىىى  الم  لىىىىذ.  مىىىىا يفىىىىك  هىىىىذان ال ىىىىا قت ىىىىاكية وا جتماعيىىىىة ل

أجلهىىىىىا  العمىىىىال الم ىىىىى ليين وحقىىىىىوقهم أسىىىىىوة  العمىىىىال ال ظىىىىىاميين الىىىىىذبن  ا ىىىىىلوا لوقىىىىا طو ىىىىى  مىىىىىن

واسىىىىىىتحقوها  موجىىىىىىب القىىىىىىا ون. ل ىىىىىىن  ا تظىىىىىىار التو يىىىىىىال والم ىىىىىىاكقة  ليهمىىىىىىا. وه ىىىىىىا ت ىىىىىىدأ مهمىىىىىىة 

فىىىىىذ م ظمىىىىىة العمىىىىى  الدوليىىىىىة مىىىىىن أجىىىىى   ىىىىىمان تط يقهمىىىىىا ال علىىىىىذ  لىىىىىى  (1)المكو ىىىىىاا ال الثيىىىىىة

 .(2)مستو  الدول األ  اء

م ظمىىىىىىة العمىىىىىى   فىىىىىى ن  و ىىىىىىال ات ا يىىىىىىةالتىىىىىىذ تقىىىىىىف وراء  سىىىىىىااب وتىىىىىىر  الااح ىىىىىىة أن األ

ت تطىىىىىو ر العمىىىىى  الم  لىىىىىذ، فالعمىىىىى  الم  لىىىىىذ   بىىىىى ال م ىىىىىتق مىىىىىن أجىىىىى  وأهىىىىىدافها العمىىىىى  الال ىىىىىإ

بتعلىىىىىىىىإ  ظىىىىىىىىروت  ، ومىىىىىىىىن يمارسىىىىىىىى  معىىىىىىىىر   لىىىىىىىىى وجىىىىىىىى  ال  ىىىىىىىىو  للتمييىىىىىىىى   يمىىىىىىىىاالويمىىىىىىىىة

غيىىىىىىر  لىىىىىىج مىىىىىىن ا تهااىىىىىىاا حقىىىىىىو  ا  سىىىىىىان ولىىىىىىم يعت ىىىىىىر العمىىىىىى  الم  لىىىىىىذ ا سىىىىىىت دام والعمىىىىىى  و 

ا  ط ي يىىىىىا  مىىىىىن  مىىىىى  المىىىىىرأة غيىىىىىر المىىىىى جور فىىىىىذ الم ىىىىى ل، وإكرااىىىىىا  م هىىىىىا  مىىىىىال  حويويىىىىىا  بىىىىى  جىىىىى ء

للو ىىىىىىال السىىىىىىىا د ولمسىىىىىىىاهمة العمىىىىىىىال الم ىىىىىىى لين فىىىىىىذ رفىىىىىىىاا العىىىىىىىالم وا قت ىىىىىىىاك العىىىىىىىالمذ، ك ىىىىىىىا 

 
 ام  تذ ير   2011 ىىكلا ا  ت ا ىىاا الفىىع ية التذ اجتاحا م طقة الفىىر  األوسىى  و ىىمال أفر ويا م ذ  ام  ( 1

وهو أي  ىىىك  من   -فالحوار ا جتما ذ     ن العدالة ا جتماعية تحت  صىىىميم تطلعاا الفىىىعوب إلى حياة أف ىىى 
   ىىىىىىىىر   -الت او  أو التفىىىىىىىىاور أو تااكل المعلوماا بين مم لذ الحكوماا والعمال وأصىىىىىىىىحاب العم  أ ىىىىىىىىكال 

أسىىىىاسىىىىذ فذ تع    التقدم ا جتما ذ وا قت ىىىىاكي و ىىىىمان العم  الال إ للجميال، وم اء م سىىىىسىىىىاا أا ر إ تاجية  
جتماعية. وموصىىىى ها  وفعالية، وتحقيإ أجور أف ىىىى  و روت  م  أف ىىىى ، ف ىىىىال   ن إرسىىىىاء السىىىىالم والعدالة ا 

الو الة الوحيدة ثالثية األطرات فذ األمم المتحدة، تعم  م ظمة العم  الدولية  لى تفىىجيال الحوار بين الحكوماا  
ومين "الفىر اء ا جتما يين" لو ىال معابير العم  وسىياسىات  ومرامج   فىك  مفىترك. والحوار ا جتما ذ بين هذا 

مى  الىدوليىة، بي مىا تسىىىىىىىىىىىىىىا ىد الم ظمىة تلىج األطرات فذ تطو ر قىدراتهىا  لى  األطرات ال الثىة بىد م  مى  م ظمىة الع
 .المفار ة ال عالة فذ هذا العملية

رم ىان، سىيد محموك، الوسىي  فذ  ىرح قا ون العم  وقا ون ال ىمان ا جتما ذ  كراسىة مقار ة مال التط يقاا ( 2
 .88،  2010والتوز ال، األركن، الق ا ية لمحكمتذ التميي  وال قض، كار ال قافة لل فر 
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م يىىىىىار كولىىىىىذ  ىىىىىن العمىىىىى   أولالهياىىىىىاا ال الثيىىىىىة المكو ىىىىىة لم ظمىىىىىة العمىىىىى  الدوليىىىىىة إلىىىىىى و ىىىىىال 

 الم  لذ.

 المطلب الثاني 

 189ق للعمال المنزلين في ات اقية منظمة العمل الدولية رقم قواعد العمل الالئ 

 101 رقم والتوصية

( لمىىىىىىىى تمر 100)فىىىىىىىىذ الىىىىىىىىدورة رقىىىىىىىىم  )ا ت ا يىىىىىىىىة والتوصىىىىىىىىية( كينيعت ىىىىىىىىر ا تمىىىىىىىىاك ال ىىىىىىىى  

حىىىىىىدا   189 ىىىىىىلية فىىىىىىذ تىىىىىىار ط الم ظمىىىىىىة، وتت ىىىىىىمن ا ت ا يىىىىىىة رقىىىىىىم العمىىىىىى  الىىىىىىدولذ محطىىىىىىة م 

الم ىىىى ليين أسىىىىوة   ال اىىىىاا األ ىىىىر  مىىىىن العمىىىىال، مىىىىن  ىىىىالل أك ىىىىى مىىىىن الحمايىىىىة العماليىىىىة للعمىىىىال 

 101، أمىىىىىا التوصىىىىىية الم ىىىىىاحاة رقىىىىىم ماىىىىىاك  العمىىىىى  الال ىىىىىإ إفسىىىىىاح مرو ىىىىىة أا ىىىىىر فىىىىىذ تط يىىىىىإ

فهىىىىذ تتىىىىي  المفىىىىورة العمليىىىىة والم يىىىىدة  فىىىى ن إ  ىىىىا  الموجاىىىىاا الم  ىىىىو   ليهىىىىا فىىىىذ ا ت ا يىىىىة، 

ليىىىىىة تطىىىىىورا  مهمىىىىىا  ير العمىىىىى  الدو و لىىىىىى  لىىىىىج يعت ىىىىىر إكمىىىىىا  العمىىىىىال الم ىىىىى ليين فىىىىىذ صىىىىىلب معىىىىىاب

 هم بتمتعىىىىون  ىىىىالحإ فىىىىذ العمىىىى  الال ىىىىإ  ت العمىىىى  الال ىىىىإ للجميىىىىال،  لمىىىىا   ىىىى اتجىىىىاا تحقيىىىىإ هىىىىد 

 أسوة  جميال العمال اآل ر ن.

مجمو ىىىىىىىة مىىىىىىىن الماىىىىىىاك  والمعىىىىىىىابير التىىىىىىىذ   لىىىىىىىا  189وقىىىىىىد ت ىىىىىىىم ا ا ت ا يىىىىىىىة رقىىىىىىم 

هىىىىىىذا المعىىىىىىابير  لىىىىىىى ال حىىىىىىو تحقيىىىىىىإ العمىىىىىى  الال ىىىىىىإ للعمىىىىىىال الم ىىىىىى ليين، وسىىىىىىيتم الاحىىىىىىل فىىىىىىذ 

 اآلتذ 
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و لىىىىىىىج وفىىىىىىىإ مىىىىىىىا ورك فىىىىىىىذ المىىىىىىىاكة  189هىىىىىىىذا الم يىىىىىىىار   ىىىىىىىا  ليىىىىىىى  ا ت ا يىىىىىىىة رقىىىىىىىم 

تت ىىىىىذ  ىىىىى  كولىىىىىة ل ىىىىىال  العمىىىىىال الم ىىىىى ليين التىىىىىدابير الم  ىىىىىو   ( والتىىىىىذ جىىىىىاء فيهىىىىىا  "3/2)

وتع  ىىىىى  وتحقيىىىىىإ الماىىىىىاك  والحقىىىىىو  األساسىىىىىية فىىىىىذ العمىىىىى   ليهىىىىىا فىىىىىذ هىىىىىذا ا ت ا يىىىىىة  حتىىىىىرام 

 الحر ة ال قابية وا قرار ال علذ  حإ الم او ة الجماعية". -  أومن  م ها

امىىىىىىا جىىىىىىاء فىىىىىىذ كبااجىىىىىىة كسىىىىىىتور م ظمىىىىىىة العمىىىىىى  الدوليىىىىىىة أن الحر ىىىىىىة ال قابيىىىىىىة "وسىىىىىىيلة 

 لىىىىىىى أن السىىىىىىلم"، إ ىىىىىىافة إلىىىىىىى إ ىىىىىىالن فيالكلايىىىىىىا الىىىىىىذي أاىىىىىىد  وإقىىىىىىرارلتحسىىىىىىين  ىىىىىىروت العمىىىىىى  

،  مىىىىا أ ىىىىارا المىىىىاكة (1)"حر ىىىىة الىىىىرأي وحر ىىىىة ا جتمىىىىا  أمىىىىران   غ ىىىىذ   همىىىىا  طىىىىراك التقىىىىدم"

العمىىىىىال وأصىىىىىحاب العمىىىىى  كون تمييىىىىى  مىىىىىن  إلىىىىىى أنم( 87/1948ال ا يىىىىىة مىىىىىن ا ت ا يىىىىىة رقىىىىىم )

كون أن بىىىىرتهن  -أي  ىىىىو ، الحىىىىإ فىىىىذ إ فىىىىاء مىىىىا ي تارو ىىىى  هىىىىم أ  سىىىىهم مىىىىن م ظمىىىىاا، ولهىىىىم 

الحىىىىإ فىىىىذ ا   ىىىىمام إلىىىىى تلىىىىج الم ظمىىىىاا، و لىىىىج كون  - لىىىىج  غيىىىىر قوا ىىىىد الم ظمىىىىة المع يىىىىة 

 .تر يت مس إ" فالحر ة ال قابية م دأ وم يار أساسذ فذ م ظمة العم  الدولية"

امىىىىىا سىىىىىعا م ظمىىىىىة العمىىىىى  الدوليىىىىىة  قىىىىىرار م ىىىىىدأ مهىىىىىم وأساسىىىىىذ وهىىىىىو م ىىىىىدأ الم او ىىىىىة 

م قىىىىررا ا تمىىىىاك حىىىىإ 1949الجماعيىىىىة وت ظيمىىىى ، و ليىىىى  وفىىىىذ كورتهىىىىا ال ا يىىىىة وال الثىىىىين لسىىىى ة 

الت ظىىىىىىيم والم او ىىىىىىة الجماعيىىىىىىة، حيىىىىىىل إن حىىىىىىإ الم او ىىىىىىة الجماعيىىىىىىة جىىىىىىاء أساسىىىىىىا ل ىىىىىىمان 

 يىىىىامهم    فىىىىطتهم ال قابيىىىىة  سىىىى ب التمييىىىى  الم ىىىىاهض  حمايىىىىة العمىىىىال و ىىىىدم ا  ىىىىرار بهىىىىم إزاء

 .(2)لل قا اا 

 
 م.۱۹48لس ة  ۸۷ات ا ية الحر ة ال قابية وحماية حإ الت ظيم رقم  (1
 .59مل اوي،  فار  د ان، مرجال سابإ،   (2
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(  لىىىىىى أ ىىىىى   "  ىىىىىد ات ىىىىىا  تىىىىىدابير 3/3فىىىىىذ المىىىىىاكة ) 189امىىىىىا   ىىىىىا ا ت ا يىىىىىة رقىىىىىم 

ت ىىىىىمن تمتىىىىىال العمىىىىىال الم ىىىىى ليين وأصىىىىىحاب  مىىىىى  العمىىىىىال الم ىىىىى ليين  الحر ىىىىىة ال قابيىىىىىة وا قىىىىىرار 

 ىىىىىىىىىاء حىىىىىىىىىإ العمىىىىىىىىىال الم ىىىىىىىىى ليين ال علىىىىىىىىىذ  حىىىىىىىىىإ الم او ىىىىىىىىىة الجماعيىىىىىىىىىة، تحمىىىىىىىىىذ الىىىىىىىىىدول األ 

وأصىىىىحاب  مىىىى  العمىىىىال الم ىىىى ليين فىىىىذ إقامىىىىة م ظمىىىىاا أو اتحىىىىاكاا  امىىىىة  اصىىىىة بهىىىىم وره ىىىىا  

 القوا ىىىىىىد التىىىىىىذ ت  ىىىىىىال لهىىىىىىا الم ظمىىىىىىاا المع يىىىىىىة فىىىىىىذ ا   ىىىىىىمام إلىىىىىىى م ظمىىىىىىاا أو اتحىىىىىىاكاا 

 .(1) امة من ا تيارهم"

 الم يار الثاني: القضاء على أشكال العمل الجبر  أو اإللزامي

و لىىىىىىىج وفىىىىىىىإ مىىىىىىىا ورك فىىىىىىىذ المىىىىىىىاكة  189ذا الم يىىىىىىىار   ىىىىىىىا  ليىىىىىىى  ا ت ا يىىىىىىىة رقىىىىىىىم هىىىىىىى

( والتىىىىىىذ جىىىىىىاء فيهىىىىىىا  "تت ىىىىىىذ  ىىىىىى  كولىىىىىىة ل ىىىىىىال  العمىىىىىىال الم ىىىىىى ليين التىىىىىىدابير الم  ىىىىىىو  3/2)

 ليهىىىىىا فىىىىىذ هىىىىىذا ا ت ا يىىىىىة  حتىىىىىرام وتع  ىىىىى  وتحقيىىىىىإ الماىىىىىاك  والحقىىىىىو  األساسىىىىىية فىىىىىذ العمىىىىى  

أي ىىىىىىىىا   ذا  الج ىىىىىىىىري أو ا ل امىىىىىىىىذ". وهىىىىىىىىالق ىىىىىىىىاء  لىىىىىىىىى جميىىىىىىىىال أ ىىىىىىىىكال العمىىىىىىىى-أ  وهىىىىىىىىذ  ب 

م، وات ا يىىىىة إلغىىىىاء العمىىىى  ۱۹۳۰لسىىىى ة ( ۲۹م  ىىىىو   ليىىىى  فىىىىذ ات ا يىىىىة العمىىىى  الج ىىىىري رقىىىىم )

 .(2)م1957لس ة ( 105الج ري رقم )

أ ىىىىىكال ومىىىىىن أجىىىىى  تىىىىىوفير  مىىىىى    ىىىىىإ للعمىىىىىال الم ىىىىى ليين مىىىىىن  ىىىىىالل الق ىىىىىاء  لىىىىىى 

مىىىىىىىن  ىىىىىىىىالل ت ظيمهىىىىىىىا  مىىىىىىى  مكاتىىىىىىىىب  189ا ت ا يىىىىىىىة العمىىىىىىى  الج ىىىىىىىري أو ا ل امىىىىىىىذ أ ىىىىىىىىارا 

( مىىىىن 7ا سىىىىتقدام مىىىىن اجىىىى   ىىىىدم اسىىىىتغالل العمىىىىال الم ىىىى ليين و لىىىىج وفىىىىإ مىىىىا ورك فىىىىذ المىىىىاكة )

 طا وجوك  قد استقدام مكتوما . ( والتذ ا تر 8ا ت ا ية إ افة إلى الماكة )

 
 .42،  2010( الاحيري، محموك   د المحسن، الم او ة الجماعية، كار ال  ر الجامعذ، ا سك در ة، 1

 .۱م،   ۲۰۰۷بين الج سين والعم  الال إ، الطاعة العرمية، بيروا، م ظمة العم  الدولية، المساواة  (2
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 الم يار الثالث: القضاء على عمالة األط ال

)ات ا يىىىىىة حقىىىىىو  الط ىىىىى (  1989أصىىىىىدرا الجم يىىىىىة العامىىىىىة ل مىىىىىم المتحىىىىىدة فىىىىىذ  ىىىىىام 

 ىىىىى  إ سىىىىىان لىىىىىم بتجىىىىىاوز ال ام ىىىىىة  فىىىىىرة مىىىىىن  مىىىىىرا وأاىىىىىدا  لىىىىىى    التىىىىىذ  رفىىىىىا الط ىىىىى     ىىىىى 

 ىىىىىىرورة السىىىىىىعذ لحمايىىىىىىة الط ىىىىىى  مىىىىىىن ا سىىىىىىتغالل ا قت ىىىىىىاكي ومىىىىىىن أكاء أي  مىىىىىى  بىىىىىىرج  أن 

يكىىىىىىىون  طىىىىىىىرا أو يم ىىىىىىى  إ اقىىىىىىىة لتعليمىىىىىىى  أو  ىىىىىىىررا   ىىىىىىىحت  أو ب مىىىىىىىوا ال ىىىىىىىد ذ أو العقلىىىىىىىذ أو 

فيهىىىىىىا ات ىىىىىىا  التىىىىىىدابير الروحىىىىىىذ أو المع ىىىىىىوي أو ا جتمىىىىىىا ذ ، وأوج ىىىىىىا  لىىىىىىى الىىىىىىدول األطىىىىىىرات 

التفىىىىىر  ية وا كار ىىىىىة وا جتماعيىىىىىة والترمو ىىىىىة التىىىىىذ ت  ىىىىى  هىىىىىذا الحمايىىىىىة، ومفىىىىىك   ىىىىىا  و ىىىىىال 

حىىىىىد أك ىىىىىى لسىىىىىن ا لتحىىىىىا   العمىىىىى  و ظىىىىىام مال ىىىىىم لسىىىىىا اا العمىىىىى  و روفىىىىى  وفىىىىىر   قومىىىىىاا 

 .(1)م اساة ل مان فعالية تط يإ هذا ال  و  

العىىىىىام ا  ىىىىالن العىىىىالمذ لحقىىىىو  الط ىىىىى  و ا ىىىىا الجم يىىىىة العامىىىىة قىىىىىد أقىىىىرا فىىىىذ   ىىىى  

، حيىىىىل  ىىىىت ا  ىىىىالن  لىىىىى وجىىىىوب   الىىىىة 1957الىىىىذي  ىىىىان قىىىىد تىىىىم إ ىىىىداك مسىىىىوكت  فىىىىذ  ىىىىام 

وقايىىىىىة الط ىىىىى  مىىىىىن  ىىىىىروب ا همىىىىىال والقسىىىىىوة وا سىىىىىتغالل، وان   بتعىىىىىر  لالتجىىىىىار  ىىىىى   ىىىىى ي 

لذ وسىىىىيلة مىىىىن الوسىىىىا  ، وان   بىىىىتم اسىىىىت دام  ق ىىىى  بلىىىىو  سىىىىن م اسىىىىب، وان   يسىىىىم  لىىىى  بتىىىىو 

حرفىىىىىىى  أو  مىىىىىىى  ي ىىىىىىىر   ىىىىىىىحت  أو يعرقىىىىىىى  تعليمىىىىىىى  أو ي ىىىىىىىر ب مىىىىىىىوا ال ىىىىىىىد ذ أو العقلىىىىىىىذ أو 

أصىىىىىىدرا الم ظمىىىىىىة العدبىىىىىىد مىىىىىىن ا ت ا يىىىىىىاا التىىىىىىذ تعىىىىىىال   ىىىىىى ون  واسىىىىىىتجا ة  لىىىىىىذلج، األ القىىىىىىذ

العمىىىىىى  الم تل ىىىىىىة م هىىىىىىا ا ت ا يىىىىىىاا ال ما يىىىىىىة التىىىىىىذ تم ىىىىىى  المعىىىىىىابير األساسىىىىىىية لحقىىىىىىو  ا  سىىىىىىان 

 فىىىىىىى ن الحىىىىىىىد األك ىىىىىىىى لسىىىىىىىن  1973لسىىىىىىى ة  138 ىىىىىىىاقيتين رقىىىىىىىم فىىىىىىىذ العمىىىىىىى ،  ىىىىىىىان آ رهىىىىىىىا ا ت

 فىىىىىى ن أسىىىىىىوأ أ ىىىىىىكال  مىىىىىى  األط ىىىىىىال، اللتىىىىىىان  1999لسىىىىىى ة  182ا سىىىىىىت دام وا ت ا يىىىىىىة رقىىىىىىم 

 
 .68 هاة  ديجة، مرجال سابإ،   ،كراقذ( 1
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تعت ىىىىران مىىىىن ا ت ا يىىىىاا ال ما يىىىىة المفىىىىار إليهىىىىا أ ىىىىالا، وأهىىىىم ا ت ا يىىىىاا التىىىىذ أقرتهىىىىا مىىىى تمراا 

تعت ىىىىىر األحكىىىىىام التىىىىىذ وركا فيهىىىىىا العمىىىىى  الدوليىىىىىة فىىىىىذ مجىىىىىال  مىىىىى  األط ىىىىىال وأحىىىىىدثها، حيىىىىىل 

معىىىىابير أساسىىىىية لحقىىىىو  ا  سىىىىان فىىىىذ العمىىىى  تلتىىىى م بهىىىىا الىىىىدول الم  ىىىىمة إليهىىىىا وتىىىىتم مسىىىىاءلتها 

  ن ا  الل فذ الوفاء  ا لت اماا المترتاة  ليها  موج ها،  ما تلت م الدول األ ر  

أكبيىىىىىىىا   حكامهىىىىىىىا رغىىىىىىىم  ىىىىىىىدم م ىىىىىىىاكقتها  ليهىىىىىىىا، و لىىىىىىىج  حكىىىىىىىم   ىىىىىىىو تها فىىىىىىىذ هىىىىىىىذا 

لم ظمىىىىىىة والت امهىىىىىىا بدسىىىىىىتورها وإ ىىىىىىالن الماىىىىىىاك  والحقىىىىىىو  األساسىىىىىىية فىىىىىىذ العمىىىىىى  الىىىىىىذي صىىىىىىدر ا

 .(1)  ها

مىىىىىىىن اجىىىىىىى  إقىىىىىىىرار العمىىىىىىى  الال ىىىىىىىإ  189وهىىىىىىىذا الم يىىىىىىىار   ىىىىىىىا  ليىىىىىىى  ا ت ا يىىىىىىىة رقىىىىىىىم 

تت ىىىىذ  ىىىى  كولىىىىة  ( والتىىىىذ جىىىىاء فيهىىىىا  "3/2للعمىىىىال الم ىىىى ليين و لىىىىج وفىىىىإ مىىىىا ورك فىىىىذ المىىىىاكة )

لتىىىىىىدابير الم  ىىىىىىو   ليهىىىىىىا فىىىىىىذ هىىىىىىذا ا ت ا يىىىىىىة  حتىىىىىىرام وتع  ىىىىىى  ل ىىىىىىال  العمىىىىىىال الم ىىىىىى ليين ا

الق ىىىىىاء ال علىىىىىذ  لىىىىىى  مىىىىى   -وتحقيىىىىىإ الماىىىىىاك  والحقىىىىىو  األساسىىىىىية فىىىىىذ العمىىىىى  أ  وهىىىىىذ   

 األط ال".

 فىىىىىىىى ن العمىىىىىىىى  الال ىىىىىىىىإ للعمىىىىىىىىال  189( مىىىىىىىىن ات ا يىىىىىىىىة 4 مىىىىىىىىا   ىىىىىىىىا أي ىىىىىىىىا  المىىىىىىىىاكة )       

ت ىىىىال  ىىىى  كولىىىىة  -1مىىىىا ورك فيهىىىىا  " الم ىىىى لين  لىىىىى تحدبىىىىد سىىىىن األط ىىىىال للعمىىىى ، و لىىىىج وفىىىىإ

للسىىىىن للعمىىىال الم ىىى ليين  مىىىىا بتما ىىىى مىىىال أحكىىىام ات ا يىىىىة الحىىىد األك ىىىى للسىىىىن  أك ىىىى  ىىىو حىىىدا  

 لىىىىىىىى أ  يقىىىىىىى   182رقىىىىىىىم  1999وات ا يىىىىىىىة أسىىىىىىىوأ أ ىىىىىىىكال  مىىىىىىى  األط ىىىىىىىال  138رقىىىىىىىم  1973

مومىىىىا .  ىىىىن الحىىىىد األك ىىىىى الىىىىذي تىىىى ت  ليىىىى  القىىىىوا ين واللىىىىوا   الوط يىىىىة السىىىىار ة  لىىىىى العمىىىىال  

 
  افييىى  بوكو يىى ، قىىا ون العمىى  الىىدولذ والقىىا ون الوط ذ، مر   التىىدر ىىب الىىدولذ التىىا ال لم ظمىىة العمىى  الىىدوليىة،  (  1

 .12،  2010ترجمة  مكتب مط و اا م ظمة العم  الدولية، 
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ن يتت ىىىىذ  ىىىى  كولىىىىة   ىىىىو تىىىىدابير ت ىىىىمن أ  يحىىىىرم العمىىىى  الىىىىذي يقىىىىوم  ىىىى  العمىىىىال الم ىىىى لي -2

 امىىىىا  وأ لىىىىى مىىىىن الحىىىىد األك ىىىىى لسىىىىن الق ىىىىول فىىىىذ ا سىىىىت دام وهىىىى  ء العمىىىىال مىىىىن  18كون سىىىىن 

 التعليم ا ل امذ أو بتعار  مال فر  مفار تهم فذ التعليم العالذ أو التدر ب المه ذ".

 

 الرابع: ت اف  ال رص والمساوا  في المعاملةالم يار 

أن جميىىىىال األفىىىىراك رجىىىىا  و سىىىىاء الىىىىذبن يعملىىىىون أو    ت ىىىىاف  ال ىىىىر  والمسىىىىاواة م ىىىىدأ يق ىىىىد  ىىىى 

باح ىىىىون  ىىىىن  مىىىى  يعىىىىاملون وفقىىىىا لقىىىىدراتهم وميىىىى اتهم، و  فىىىى  التمييىىىى    ىىىىد الحرمىىىىان مىىىىن ت ىىىىاف  

معي ىىىىة م ىىىى  األصىىىى   ال ىىىىر  و  ىىىىدما يعامىىىى   عىىىىض ال ىىىىاس  طر قىىىىة مجح ىىىىة  سىىىى ب   ىىىىا ت 

، ولعىىىىىى  أبىىىىىىرز ال ىىىىىىكوك األساسىىىىىىية لم ظمىىىىىىة (1)العرقىىىىىىذ، والجىىىىىى  ، والىىىىىىدبن، والىىىىىىرأي السياسىىىىىىذ

لسىىىىىى ة  111العمىىىىىى  الدوليىىىىىىة فىىىىىىذ هىىىىىىذا الفىىىىىى ن  ات ا يىىىىىىة التمييىىىىىى  فىىىىىىذ ا سىىىىىىت دام والمه ىىىىىىة رقىىىىىىم 

م، ب ىىىىىىىاء  لىىىىىىىى  لىىىىىىىج سىىىىىىى  اق  موقىىىىىىىف 1951، وات ا يىىىىىىىة المسىىىىىىىاواة فىىىىىىىذ األجىىىىىىىور لسىىىىىىى ة 1958

هىىىىاتين ا ت ىىىىاقيتين، وهىىىى   ىىىىت قىىىىا ون العمىىىى  العمىىىىا ذ  ليهمىىىىا، مىىىىال العلىىىىم  سىىىىلط ة  مىىىىان مىىىىن

 أن سلط ة  مان لم ت اك   ليهما حتى اآلن.

ومفىىىى ن إقىىىىرار هىىىىذا الم ىىىىدأ فىىىىذ العمىىىىى  الال ىىىىإ للعمىىىىال الم ىىىى لين   ىىىىا  ليىىىى  ا ت ا يىىىىىة 

( والتىىىىذ جىىىىاء فيهىىىىا  "تت ىىىىذ  ىىىى  كولىىىىة ل ىىىىال  3/4و لىىىىج وفىىىىإ مىىىىا ورك فىىىىذ المىىىىاكة ) 189رقىىىىم 

عمىىىىىىال الم ىىىىىى ليين التىىىىىىدابير الم  ىىىىىىو   ليهىىىىىىا فىىىىىىذ هىىىىىىذا ا ت ا يىىىىىىة  حتىىىىىىرام وتع  ىىىىىى  وتحقيىىىىىىإ ال

الق ىىىىىاء  لىىىىىى التمييىىىىى  فىىىىىذ ا سىىىىىت دام  -الماىىىىىاك  والحقىىىىىو  األساسىىىىىية فىىىىىذ العمىىىىى  أ  وهىىىىىذ  ك 

 والمه ة".

 
 .112مل اوي،  فار  د ان، مرجال سابإ،   (1
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 الم يار الخامس: الحقوق المالية للعمال المنزليين

و يىىىىىة تت ىىىىى   العالقىىىىىاا التىىىىىذ حقىىىىىو  العمىىىىىال هىىىىىذ عاىىىىىارة  ىىىىىن مجمو ىىىىىة الحقىىىىىو  القا 

 تحكم العمال   صحاب العم  و لى وج  العموم تتعلإ تلج الحقو    جور العمال 

 

، فالعامىىىى  يح ىىىى   لىىىىى حقىىىىو  ماليىىىىة وت تلىىىىف هىىىىذا الحقىىىىو  (1) و ىىىىروت  مىىىى  آم ىىىىة

التىىىىىذ يح ىىىىى   ليهىىىىىا  حسىىىىىب الظىىىىىروت، فحقىىىىىو  العامىىىىى  الماليىىىىىة التىىىىىذ يح ىىىىى   ليهىىىىىا أث ىىىىىاء 

ت تلىىىىف  ىىىىن تلىىىىج التىىىىذ يح ىىىى   ليهىىىىا فىىىىذ حىىىىال ا جىىىىازاا،   وصىىىىا ا جىىىىازاا أكا ىىىى  لعملىىىى  

المر ىىىىية، وأي ىىىىا ت تلىىىىف فىىىىذ حىىىىال إصىىىىا اا العمىىىى  والتىىىىذ ت تلىىىىف  حسىىىىب مقىىىىدار ا صىىىىا ة 

 أو المر .

 فىىىىى ن العمىىىىى  الال ىىىىىإ للعمىىىىىال الم ىىىىى ليين، و لىىىىىج  189وهىىىىىذا مىىىىىا أادتىىىىى  ا ت ا يىىىىىة رقىىىىىم 

تت ىىىىىذ  ىىىىى  كولىىىىىة   ىىىىىو تىىىىىدابير ترمىىىىىذ إلىىىىىى  ىىىىىمان  -1( والتىىىىىذ جىىىىىاء فيهىىىىىا  "10فىىىىىذ المىىىىىاكة )

المسىىىىىاواة فىىىىىذ المعاملىىىىىة بىىىىىين العمىىىىىال الم ىىىىى ليين والعمىىىىىال  مومىىىىىا   يمىىىىىا بتعلىىىىىإ  سىىىىىا اا العمىىىىى  

ا ية وفتىىىىىىىىراا الراحىىىىىىىىة اليوميىىىىىىىىة واألسىىىىىىىى وعية وا جىىىىىىىىازة العاكيىىىىىىىىة وتعو  ىىىىىىىىاا السىىىىىىىىا اا ا  ىىىىىىىى

ماا سىىىىىا ت اقىىىىاا الجماعيىىىىىة مىىىىال مرا ىىىىاة المدفو ىىىىة األجىىىىر، وفقىىىىا  للقىىىىىوا ين واللىىىىوا   الوط يىىىىة أو 

 ال اصة  العم  الم  لذ".

  ىىىىىىىىىا  لىىىىىىىىىى الحقىىىىىىىىىو   189( مىىىىىىىىىن ا ت ا يىىىىىىىىىة 12( والمىىىىىىىىىاكة )11و ىىىىىىىىىذلج المىىىىىىىىىاكة )

(  لىىىىىى أ ىىىىى   "تت ىىىىىذ  ىىىىى  كولىىىىىة 11ل ورك فىىىىىذ المىىىىىاكة )الماليىىىىىة العماليىىىىىة للعمىىىىىال الم ىىىىى ليين، حيىىىىى

 
 .25مرجال سابإ،   ا افيي  بوكو ي ،( 1
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ن بتغطيىىىىىىة الحىىىىىىد األك ىىىىىىى ل جىىىىىىر، حي مىىىىىىا يير ت ىىىىىىمن أن بتمتىىىىىىال العمىىىىىىال الم ىىىىىى لي  ىىىىىىو تىىىىىىداب

اا ىىىىىىا م ىىىىىى  هىىىىىىذا التغطيىىىىىىة موجىىىىىىوكة، وأن ت ىىىىىىون الجىىىىىىور محىىىىىىدكة مىىىىىىن كون تمييىىىىىى  قىىىىىىا م  لىىىىىىى 

مىىىىىىىىىال بتلقىىىىىىىىى الع -1ى أ ىىىىىىىى   "( مىىىىىىىىن  اا المىىىىىىىىاكة  لىىىىىىىىى12الجىىىىىىىى  ". بي مىىىىىىىىا   ىىىىىىىىا المىىىىىىىىىاكة )

 ن أجورهم ماا رة  قدا  وفذ فتراا م تظمة  لى األق  مرة فذ الفهر وما لم يكن يالم  لي

م  وصىىىىىىا   ليىىىىىى  فىىىىىىذ القىىىىىىوا ين أو اللىىىىىىوا   الوط يىىىىىىة أو ا ت ا يىىىىىىاا الجماعيىىىىىىة يجىىىىىىوز 

م ىىىىىىىر ية أو  ىىىىىىىيج م ىىىىىىىىرفذ أو  ىىىىىىىيج بر ىىىىىىىدي أو حوالىىىىىىىىة ة أن يكىىىىىىىون الىىىىىىىدفال بواسىىىىىىىطة حوالىىىىىىىى

يمكىىىىىن  -2ر  للمىىىىىدفو اا ال قديىىىىىة  موافقىىىىىة العامىىىىى  المع ىىىىىذ. بر ديىىىىىة أو أي وسىىىىىيلة قا و يىىىىىة أ ىىىىى

للقىىىىىىىوا ين أو اللىىىىىىىوا   الوط يىىىىىىىة أو ا ت ا يىىىىىىىاا الجماعيىىىىىىىة أو قىىىىىىىراراا التحكىىىىىىىيم أن تىىىىىىى ت  لىىىىىىىى 

كفىىىال جىىى ء محىىىىدوك مىىىن أجىىىىر العامىىى  الم  لىىىىذ فىىىذ  ىىىك  مىىىىدفو اا  ي يىىىة،   ت ىىىىون أقىىى  م اتىىىىاة 

ر طة ات ىىىىىا  تىىىىىدابير ت ىىىىىمن أن مىىىىىن تلىىىىىج المطاقىىىىىة  مومىىىىىا   لىىىىىى فاىىىىىاا أ ىىىىىر  مىىىىىن العمىىىىىال  ىىىىى

بوافىىىىىإ العامىىىىى   لىىىىىى م ىىىىى  هىىىىىذا المىىىىىدفو اا العي يىىىىىة وأن ت ىىىىىون لالسىىىىىت دام الف  ىىىىىذ للعامىىىىى  

 ولم لحت  وأن ت ون الويمة ال قدية الم سومة لها  اكلة ومعقولة".

 الم يار السادس: م يار العمل الالئق من خالل توفير بيئة صحية للعمل

( مىىىىن ات ا يىىىىة العمىىىى  الال ىىىىإ للعمىىىىال 13المىىىىاكة )وقىىىىد   ىىىىا  لىىىىى هىىىىذا الم يىىىىار  ىىىىت 

ل ىىىىىى   امىىىىىى  م  لىىىىىىذ الحىىىىىىإ  -1(  لىىىىىىى أ ىىىىىى   "13حيىىىىىىل   ىىىىىىا المىىىىىىاكة ) 189الم ىىىىى ليين رقىىىىىىم 

فىىىىذ بياىىىىة آم ىىىىة وصىىىىحية وتت ىىىىذ  ىىىى  كولىىىىة   ىىىىو وفقىىىىا  للقىىىىوا ين واللىىىىوا   والممارسىىىىاا الوط يىىىىة 

م  لىىىىذ ل ىىىىمان السىىىىالمة بىىىىالء المرا ىىىىاة الواجاىىىىة للسىىىىماا ال اصىىىىة  العمىىىى  الإتىىىىدابير فعالىىىىة مىىىىال 

 وال حة المه يتين للعمال الم  ليين.
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يمكىىىىىن تط يىىىىىإ التىىىىىدابير المفىىىىىار إليهىىىىىا فىىىىىذ ال قىىىىىرة السىىىىىا قة  فىىىىىك  تىىىىىدر جذ  التفىىىىىاور مىىىىىال  -2

أا ىىىىىر الم ظمىىىىىاا تم ىىىىىيال  ألصىىىىىحاب العمىىىىى  والعمىىىىىال، وحي مىىىىىا وجىىىىىدا مىىىىىال الم ظمىىىىىاا المم لىىىىىة 

 العمال الم  ليين".للعمال الم  ليين والم ظماا المتم لة ألصحاب  م  

ومىىىىىىىن  ىىىىىىىالل الىىىىىىى ت السىىىىىىىابإ  جىىىىىىىد أ ىىىىىىى  أوج ىىىىىىىا ا ت ا يىىىىىىىاا الدوليىىىىىىىة و لىىىىىىىى رأسىىىىىىىها  

 وآم ىىىىىة فىىىىى ن العمىىىىى  الال ىىىىىإ للعمىىىىىال الم ىىىىى ليين  لىىىىىى تىىىىىوفير بياىىىىىة صىىىىىحية  189ا ت ا يىىىىىة رقىىىىىم 

للعمىىىىىىال الم ىىىىىى لين  ىىىىىى ي  ب ياىىىىىىة العمىىىىىى  التىىىىىىذ تىىىىىىوفر للعمىىىىىىال العىىىىىىاكبين،  يجىىىىىىب أن ت ىىىىىىون بياىىىىىىة 

   فيها ومسكن العام  صحية وآم     ت ثر  لى صحت  و    سيت .ال يا التذ يعم

 الم يار السابع: عدم استغالل العمالة الوافد  في العمل المنزلي

مىىىىىن ا ت ا يىىىىىة الدوليىىىىىة لحمايىىىىىة حقىىىىىو  العمىىىىىال المهىىىىىاجر ن "بتمتىىىىىال ( 25  ىىىىىا المىىىىىاكة )

ت ط ىىىىىىإ  لىىىىىىى ر ايىىىىىىا كولىىىىىىة العمىىىىىىال المهىىىىىىاجر ن  معاملىىىىىىة   تقىىىىىى  مرا ىىىىىىاة  ىىىىىىن المعاملىىىىىىة التىىىىىىذ 

العمىىىىى ، مىىىىىن حيىىىىىل األجىىىىىر ومىىىىىن حيىىىىىل  ىىىىىرو  العمىىىىى  األ ىىىىىر ، أي أجىىىىىر العمىىىىى  ا  ىىىىىافذ، 

سىىىىىىىا اا العمىىىىىىى ، الراحىىىىىىىة األسىىىىىىى وعية، وأيىىىىىىىام العطلىىىىىىىة مدفو ىىىىىىىة األجىىىىىىىر، والسىىىىىىىالمة وال ىىىىىىىحة، 

 .(1)إ هاء  القة ا ست دام"

 لىىىىى  189م ومفىىىى ن تىىىىوفير العمىىىى  الال ىىىىإ للعمىىىىال الم ىىىى ليين فقىىىىد   ىىىىا ا ت ا يىىىىة رقىىىى 

( م هىىىىا والتىىىىىذ   ىىىىا  لىىىىىى أ ىىىىى   "تو يىىىىا  ل ىىىىىمان حمايىىىىىة 15هىىىىذا الحقىىىىىو  وفىىىىإ مىىىىىا ورك فىىىىىذ )

فعالىىىىىىة العمىىىىىىال الم ىىىىىى ليين  مىىىىىىن فىىىىىىيهم العمىىىىىىال الم  ليىىىىىىون المهىىىىىىاجرون المعي ىىىىىىين أو المىىىىىىو  ين 

بواسىىىىىىطة و ىىىىىىا ا ا سىىىىىىتقدام ال اصىىىىىىة، مىىىىىىن الممارسىىىىىىاا التعسىىىىىىاية تت ىىىىىىذ  ىىىىىى  كولىىىىىىة   ىىىىىىو 

 ا جراءاا التالية  

 
 ا ت ا ية الدولية لحماية حقو  العمال المهاجر ن. (1
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تحىىىىىىدك الفىىىىىىرو  التىىىىىىذ ي  ىىىىىىال لهىىىىىىا تفىىىىىىغي  و ىىىىىىا ا ا سىىىىىىت دام ال اصىىىىىىة التىىىىىىذ تعىىىىىىين أو  -1

 تو يف العمال الم  ليين وفقا  للقوا ين واللوا   والممارساا الوط ية.

ت ىىىىىىمن وجىىىىىىىوك آليىىىىىىىاا وإجىىىىىىراءاا م اسىىىىىىىاة للتحقيىىىىىىىإ فىىىىىىذ الفىىىىىىىكاوي وفحىىىىىىىت ا ك ىىىىىىىاءاا  -2

قىىىىىىىىىىىىوا ين واللىىىىىىىىىىىىوا   والممارسىىىىىىىىىىىىاا والممارسىىىىىىىىىىىىاا ا حتياليىىىىىىىىىىىىة المتعلقىىىىىىىىىىىىة وفقىىىىىىىىىىىىا  لل وا سىىىىىىىىىىىىاءاا 

 الوط ية".....

ومىىىىىن  ىىىىىالل مىىىىىا سىىىىى إ  جىىىىىد أن ا ت ا يىىىىىة الدوليىىىىىة  فىىىىى ن العمىىىىى  الال ىىىىىإ للعمىىىىىال الم ىىىىى ليين رقىىىىىم 

، عاىىىىىىارة  ىىىىىىن مجمو ىىىىىىة مىىىىىىن المعىىىىىىابير المست ل ىىىىىىة مىىىىىىن معىىىىىىابير العمىىىىىى  الدوليىىىىىىة و افىىىىىىة 189

مىىىىا احتوتىىىى  مىىىىن   ىىىىو  ا ت ا يىىىىاا الدوليىىىىة  فىىىى ن توحيىىىىد العمىىىى  الىىىىدولذ وأن هىىىىذا ا ت ا يىىىىة  

 قا و ية  جدها أ ها تعت ر كستور للعم  الال إ  ال ساة للعمال الم  ليين.
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 لمبحث الثاني ا

 يني دور ات اقيات منظمة العمل الدولية في تعزيز العمل الالئق للعمال المنزل

اىىىىىان لم ظمىىىىىىة العمىىىىى  الدوليىىىىىىة كور   يىىىىىىر فىىىىىذ توحيىىىىىىد المعىىىىىىابير الدوليىىىىىة  فىىىىىى ن العمىىىىىى  

 ىىىىىتى أ وا ىىىىى  ومىىىىىن بي هىىىىىا العمىىىىى  الم  لىىىىىذ وإيجىىىىىاك بياىىىىىة  مىىىىى    ىىىىىإ للعمىىىىىال الم ىىىىى ليين،  لىىىىىى 

ومىىىىىىن  ىىىىىىالل هىىىىىىذا الماحىىىىىىل سىىىىىىيتم تقسىىىىىىيم  للاحىىىىىىل فىىىىىىذ جوا ىىىىىىب مهمىىىىىىة ل يىىىىىىان كور ات ا يىىىىىىاا 

م ظمىىىة العمىىى  الدوليىىىىة فىىىذ توحيىىىد معىىىىابير العمىىى   فىىىك  ي ىىىىمن تىىىوفير العمىىى  الال ىىىىإ فىىىذ  ىىىى  

  كول العالم، و لج وفإ التقسيم اآلتذ

 المطلب األول  كور معابير م ظمة العم  الدولية فذ توحيد قوا د العم  الال إ

المطلىىىىىب ال ىىىىىا ذ  كور م ظمىىىىىة العمىىىىى  الدوليىىىىىة فىىىىىذ توحيىىىىىد معىىىىىابير العمىىىىى  الال ىىىىىإ فىىىىىذ الىىىىىدول 

 العرمية

 المطلب األول 

 دور معايير منظمة العمل الدولية في توحيد قواعد العمل الالئق 

كور   يىىىىىر فىىىىىذ توحيىىىىىد معىىىىىابير العمىىىىى  فىىىىىذ كول العىىىىىالم  تلعىىىىىب م ظمىىىىىة العمىىىىى  الدوليىىىىىة

وم هىىىىىىا الىىىىىىدول العرميىىىىىىة، فمعىىىىىىابير م ظمىىىىىىة العمىىىىىى  الدوليىىىىىىة عاىىىىىىارة  ىىىىىىن قوا ىىىىىىد كوليىىىىىىة يعتمىىىىىىدها 

( وهىىىىذ تت ىىىىذ  ىىىىدة إقليميىىىىةجهىىىىاز يملىىىىج سىىىىلطة التفىىىىر ال فىىىىذ هيكىىىى  م ظمىىىىة كوليىىىىة ) الميىىىىة أو 

 صور 

وهىىىىىذ معاهىىىىىدة كوليىىىىىة يعتمىىىىىدها المىىىىى تمر فىىىىىذ إطىىىىىار الم ظمىىىىىة الصــــــور  األولــــــى )االت اقيــــــة(: 

 المع ية ت ا  مل مة ألي كولة من الدول األ  اء فذ الم ظمة التذ صاكقا  ليها 
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وللدولىىىىة  قا ىىىىىدة حر ىىىىىة الت ىىىىىدبإ أو  دمىىىى ، ومتىىىىىى صىىىىىاكقا الدولىىىىىة  لىىىىى ا ت ا يىىىىىة ت ىىىىىون قىىىىىد 

تفىىىىىىر عاتها وممارسىىىىىىتها الوط يىىىىىىة، ل ىىىىىىذ تىىىىىىتالءم مىىىىىىال المعىىىىىىابير التىىىىىىذ الت مىىىىىىا   راكتهىىىىىىا بت ييىىىىىىف 

تت ىىىىىىم ها ا ت ا يىىىىىىة،  مىىىىىىا تق ىىىىىى  بهىىىىىىذا الت ىىىىىىدبإ ممارسىىىىىىة إ ىىىىىىرات كولىىىىىىذ  ليهىىىىىىا للتحقىىىىىىإ مىىىىىىن 

 .(1) مد  إ  ا ها المعابير التذ تت م ها ا ت ا ية

، ك( مىىىىىن كسىىىىىتور م ظمىىىىىة العمىىىىى  الدوليىىىىىة تقىىىىىوم ب ىىىىىاء  لىىىىىى  لىىىىىج 19/5وطاقىىىىىا للمىىىىىاكة )

، فالدولىىىىىىىة التىىىىىىىذ (2)  ىىىىىىىا  مىىىىىىىا يكىىىىىىىون  ىىىىىىىرور ا مىىىىىىىن ا جىىىىىىىراءاا    ىىىىىىىا  أحكىىىىىىىام ا ت ا يىىىىىىىة"" ات

ت ىىىىىىىاك   لىىىىىىىى ات ا يىىىىىىىة مىىىىىىىن ات ا يىىىىىىىاا م ظمىىىىىىىة العمىىىىىىى  الدوليىىىىىىىة، ف  هىىىىىىىا تلىىىىىىى م   سىىىىىىىها أو  إزاء 

 .(3) م ظمة العم  الدولية وإزاء الدول األ  اء فذ الم ظمة

ــور  ــية(:  الصـــ ــة )التوصـــ ليىىىىىة بىىىىى  عاىىىىىارة  ىىىىىن ماىىىىىاك  موجهىىىىىة وهىىىىىذ   تعىىىىىد معاهىىىىىدة كو الثانيـــ

للىىىىىىدول األ  ىىىىىىاء، والتوصىىىىىىية   تت ىىىىىىذ  ىىىىىىك  ا لىىىىىى ام، فهىىىىىىذ   ت  ىىىىىىال  جىىىىىىراءاا الم ىىىىىىاكقة 

امىىىىىىا هىىىىىىذ الحىىىىىىال فىىىىىىذ ا ت ا يىىىىىىة، قىىىىىىد تىىىىىى تذ هىىىىىىذا التوصىىىىىىية لتعىىىىىىال  مو ىىىىىىو ا معي ىىىىىىا بذاتىىىىىى  أو 

ملىىىىىىة . و سىىىىىىت دم المىىىىىى تمر التوصىىىىىىياا إمىىىىىىا لم ىىىىىىاحاة ا تمىىىىىىاك ات ا يىىىىىىة، وت (4) تقتىىىىىىرن  ات ا يىىىىىىة

ا أن ،  مىىىىىىى(5)   وصىىىىىىىها أو لمعالجىىىىىىىة مسىىىىىىى لة مسىىىىىىىتقلة لىىىىىىىم تت اولهىىىىىىىا أي ات ا يىىىىىىىة  مىىىىىىى  كوليىىىىىىىة

الط يعىىىىة غيىىىىر المل مىىىىة لتوصىىىىياا العمىىىى  الدوليىىىىة   تسىىىىتاعد  لىىىىى  ىىىى  حىىىىال إمكا يىىىىة تط يقهىىىىا 

 .(6) ق ا يا

 
 .16مرجال سابإ،   ،فذ... أطروحاا ،، بوسفسإليا (1
 كستور م ظمة العم  الدولية. (2
 .55  ، مرجال سابإ،  ي  افيي  بوكو  (3
 . 16 ... مرجال السابإ،  ،فذ أطروحاا ،إلياس، بوسف (4
(، أو التوصىىىية  فىىى ن قا مة األمرا  129)رقم   7619 لى سىىى ي  الم ال توصىىىية ا ت ىىىا ا كا   الم فىىى ة  (5

 (.194)رقم  2002المه ية 
 .57 مرجال سابإ،    افيي  بوكو ي ،  (6
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ت  ىىىىىىىىىذ  ىىىىىىىىىك  أ ىىىىىىىىىوا  أ ىىىىىىىىىر  مىىىىىىىىىن ال ىىىىىىىىىكوك  ا  ال ىىىىىىىىىاا، القىىىىىىىىىراراا  الصــــــــــور  الثالثــــــــــة:

 .(1)والمدو اا 

وت ىىىىىىدأ إجىىىىىىراءاا ا تمىىىىىىاك المعىىىىىىابير الدوليىىىىىىة   ىىىىىىيغة ات ا يىىىىىىة أو توصىىىىىىية أومهمىىىىىىا معىىىىىىا، 

و ىىىىىىتم إكراجىىىىىى     ىىىىىىد  لىىىىىىى جىىىىىىدول أ مىىىىىىال مىىىىىى تمر العمىىىىىى  الىىىىىىدولذ  حيىىىىىىل يقىىىىىىوم مجلىىىىىى  ا كارة 

ذ ا تاىىىىىارا أي مقتىىىىىرح تقدمىىىىى  حكومىىىىىة بو ىىىىىال جىىىىىدول أ مىىىىىال جميىىىىىال كوراا المىىىىى تمر، و  ىىىىىال فىىىىى

أو أي كولىىىىىىة   ىىىىىىو أو تتقىىىىىىدم  ىىىىىى  م ظمىىىىىىاا  اا صىىىىىىلة تم يليىىىىىىة معتىىىىىىرت بهىىىىىىا أو أي م ظمىىىىىىة 

. وقىىىىىد ت  ىىىىىال هىىىىىذا ال  ىىىىىوك ا جىىىىىراءاا م اقفىىىىىة فركيىىىىىة (2)كوليىىىىىة  امىىىىىة  فىىىىى ن الجىىىىىدول المىىىىىذ ور

قىىىىا أو تت ىىىىذ  ىىىىك  م اقفىىىىة م كوجىىىىة، وت  ىىىىال مسىىىى لة مىىىىا  جىىىىراء الم اقفىىىىة الم كوجىىىىة و لىىىىج وف

 لآلتذ 

يقىىىىىوم مكتىىىىىب العمىىىىى  الىىىىىدولذ    ىىىىىداك تقر ىىىىىر أولىىىىىذ و ت ىىىىىمن  ر ىىىىىا للقىىىىىوا ين والممارسىىىىىاا  أواًل:

فىىىىىذ م تلىىىىىف ال لىىىىىدان و رفىىىىىإ  اسىىىىىت يان،  عىىىىىدها يقىىىىىوم المكتىىىىىب باعىىىىىل التقر ىىىىىر وا سىىىىىت يان إلىىىىىى 

 ىىىىىىىهرا  لىىىىىىىى األقىىىىىىى  مىىىىىىىن مو ىىىىىىىد افتتىىىىىىىاح المىىىىىىى تمر الىىىىىىىذي سىىىىىىىي اق   يىىىىىىى   18الحكومىىىىىىىاا ق ىىىىىىى  

المسىىىىى لة  لىىىىىى أن تقىىىىىوم هىىىىىذا الحكومىىىىىاا  استفىىىىىارة أا ىىىىىر الم ظمىىىىىاا تم ىىىىىيال ألصىىىىىحاب العمىىىىى  

، و لىىىىىى الحكومىىىىىاا أن ترسىىىىى  ركوكهىىىىىا ق ىىىىى  (3)والعمىىىىىال ق ىىىىى  و ىىىىىال ال ىىىىىيغة ال ها يىىىىىة لركوكهىىىىىا

ي اق   يىىىىىىى  المسىىىىىىى لة المىىىىىىىاكة  ىىىىىىىهرا  لىىىىىىىى األقىىىىىىى  مىىىىىىىن مو ىىىىىىىد افتتىىىىىىىاح المىىىىىىى تمر الىىىىىىىذي سىىىىىىى 11

 من ال ظام األساسذ. (39/2)

 
 .125مرجال سابإ،   مل اوي،  فار  د ان، (1
 ( من كستور م ظمة العم  الدولية.14الماكة ) (2
 ( من ال ظام األساسذ لم تمر العم  الدولذ.۳۹/1الماكة ) (3
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ــًا: ، و اعىىىىىل هىىىىىذا التىىىىىذ تىىىىىم اسىىىىىتالمهايقىىىىىوم المكتىىىىىب    ىىىىىداك تقر ىىىىىر و لىىىىىج  حسىىىىىب الىىىىىركوك  ثانيـــ

التقر ىىىىر إلىىىىى الحكومىىىىاا ق ىىىى  أرمعىىىىة أ ىىىىهر مىىىىن مو ىىىىد المىىىى تمر الىىىىذي سىىىىي اق  المسىىىى لة المىىىىاكة 

 من ال ظام األساسذ. (39/3)

ــًا:   لىىىىى المىىىى تمر لم اقفىىىىتهما و لىىىىج إمىىىىا فىىىىذ جلسىىىىة  امىىىىة أو فىىىىذ لج ىىىىة يعىىىىر  التقر ىىىىران ثالثــ

، فىىىىىى  ا قىىىىىىرر المىىىىىى تمر أن المسىىىىىى لة ت ىىىىىىل  ألن ت ىىىىىىون مو ىىىىىىو  ات ا يىىىىىىاا أو توصىىىىىىياا  اصىىىىىىة

 اان  لي  أن يعتمد ال تا   الم اساة وأن يقرر اآلتذ 

مىىىىىن  (۳)أن يقىىىىىرر إكرا  المسىىىىى لة فىىىىىذ جىىىىىدول األ مىىىىىال الىىىىىدورة التاليىىىىىة وفقىىىىىا ألحكىىىىىام ال قىىىىىرة  .1

 .(1)من الدستور (16)الماكة 

 أو أن يطلب من المجل  إكرا  المس لة فذ جدول أ مال كورة  حقة. .2

يعىىىىد المكتىىىىب  لىىىىى أسىىىىاس الىىىىركوك التىىىىذ تلقاهىىىىا تقر ىىىىر  هىىىىا ذ بت ىىىىمن   ىىىىو  ا ت ا يىىىىاا  .3

مىىىىىا قىىىىىد بلىىىىى م مىىىىىىن تعىىىىىدبالا، ومرسىىىىىلها إلىىىىىى الحكومىىىىىاا  حيىىىىىل ت ىىىىىى  أو التوصىىىىىياا مىىىىىال 

 ركوك الحكوماا ق    هر ن من مو د الم تمر الم مال م اقفة المس لة  ي .

يعىىىىد المكتىىىىب  لىىىىى أسىىىىاس التعليقىىىىاا التىىىىذ وركتىىىى  مىىىىن الحكومىىىىاا  لىىىىى مفىىىىرو  ا ت ا يىىىىة  .4

ل ي ىىىىىىلها أو التوصىىىىىية تقر ىىىىىرا  ها يىىىىىا و ت ىىىىىمن الىىىىى ت المعىىىىىدل و اعىىىىىل للحكومىىىىىاا،  حيىىىىى

 ق   ثالث أ هر  لى األق  من مو د الم تمر.

ب ىىىىىىىاق  المىىىىىىى تمر مفىىىىىىىرو  ا ت ا يىىىىىىىىة أو التوصىىىىىىىية م اقفىىىىىىىة أ ىىىىىىىىر  وتىىىىىىىتم الم اقفىىىىىىىة وفقىىىىىىىىا  .5

لالتىىىىىىذ  )يحىىىىىىال المفىىىىىىرو  إلىىىىىىى اللج ىىىىىىة الم ت ىىىىىىة لم اقفىىىىىىت ، تقىىىىىىدم اللج ىىىىىىة تقر ىىىىىىرا ب تيجىىىىىىة 

 
قرر الم تمر   غل ية ثل ذ أصىواا الم دومين الحا ىر ن، أن ب ظر فذ مسى لة ما، تدر  هذا المسى لة فذ جدول   (1

 أ مال ا جتما  التالذ.
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اسىىىىىىتعداكا  الم اقفىىىىىىة إلىىىىىىى المىىىىىى تمر، الىىىىىىذي ب ىىىىىىاق  فىىىىىىذ جلسىىىىىىة  امىىىىىىة  ىىىىىى  حكىىىىىىم  م ىىىىىىركا

  تمىىىىىىىاكا، يحىىىىىىىال المفىىىىىىىرو   عىىىىىىىد ا تمىىىىىىىاكا مىىىىىىىن المىىىىىىى تمر إلىىىىىىىى لج ىىىىىىىة صىىىىىىىياغة   ىىىىىىىداك 

  ىىىىىىىو  ا ت ا يىىىىىىىة أو التوصىىىىىىىية ال ها يىىىىىىىة، يقىىىىىىىدم الىىىىىىى ت ال هىىىىىىىا ذ لالت ا يىىىىىىىة أو التوصىىىىىىىية 

 امىىىىىة   يجىىىىىوز  اللهىىىىىا  قا ىىىىىدة  و لىىىىىج   تماكهىىىىىا  ها يىىىىىا مىىىىىن ق ىىىىى  المىىىىى تمر، فىىىىىذ جلسىىىىىة

 .(1)اقتراح إك ال أي تعدب   لى ال ت 

ومىىىىىىن أجىىىىىى  ا تمىىىىىىاك أي ات ا يىىىىىىة أو توصىىىىىىية يقت ىىىىىىذ ح ىىىىىىولها  لىىىىىىى ثل ىىىىىىذ أصىىىىىىواا 

الم ىىىىدومين، فىىىى  ا لىىىىم بىىىى ج  المفىىىىرو  فىىىىذ الح ىىىىول  لىىىىى هىىىىذا األغل يىىىىة، إ  أ ىىىى  ح ىىىى   لىىىىى 

ت ىىىىىىعها فىىىىىذ  ىىىىىك  توصىىىىىىية،  ل ىىىىىذاألغل يىىىىىة المطلقىىىىىة، يحىىىىىىال المفىىىىىرو  إلىىىىىى لج ىىىىىىة ال ىىىىىياغة 

غة تعىىىىىر  المقترحىىىىىاا الىىىىىواركة فىىىىىذ ا ت ا يىىىىىاا فىىىىى  ا أقىىىىىر المىىىىى تمر ا حالىىىىىة إلىىىىىى لج ىىىىىة ال ىىىىىيا

ق ىىىى   هايىىىىة الىىىىدورة  لىىىىى المىىىى تمر  غىىىىر  موافقتىىىى   ليهىىىىا وت ىىىىون فىىىىذ  ىىىىك  توصىىىىية، وما تمىىىىاك 

 الم اقفة الم كوجة است ملا. إجراءاا ا ت ا ية أو التوصية ت ون 

ل ىىىىىىىن يمكىىىىىىىن ال ىىىىىىىرو   ىىىىىىىن هىىىىىىىذا ا جىىىىىىىراءاا وا تمىىىىىىىاك إجىىىىىىىراءاا الم اقفىىىىىىىة الم  ىىىىىىىركة، 

مىىىىىىا وجىىىىىىدا  ىىىىىىروت  إ او لىىىىىىج  قىىىىىىرار بت ىىىىىىذا المجلىىىىىى  فىىىىىىذ حىىىىىىا ا ا سىىىىىىتعجال ال اصىىىىىىة أو 

 (34)مىىىىىن المىىىىىاكة  (7)تسىىىىىتد ذ  لىىىىىج،   غل يىىىىىة ثالثىىىىىة أ مىىىىىاس األصىىىىىواا المقتىىىىىر  بهىىىىىا ال قىىىىىرة 

اقفىىىىىىىة الم  ىىىىىىىركة ي تىىىىىىى ل  طىىىىىىىواا وال تىىىىىىىراا الم  إجىىىىىىىراءاا  إتاىىىىىىىا مىىىىىىىن ال ظىىىىىىىام األساسىىىىىىىذ، إن 

ال م يىىىىىىىة التىىىىىىىذ تعتمىىىىىىىد فىىىىىىىذ الم اقفىىىىىىىة الم كوجىىىىىىىة،  حيىىىىىىىل تعتمىىىىىىىد ا ت ا يىىىىىىىة أو التوصىىىىىىىية  عىىىىىىىد 

 .(2)م اقفتها فذ كورة واحدة من الدوراا 

 
 ( من ال ظام األساسذ للم تمر العم  الدولذ. 40/8الماكة ) (1
 من ال ظام األساسذ لم تمر العم  الدولذ. 38الم اقفة الم  ركة الماكة  إجراءاا (2
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وتتىىىىىوز  مجىىىىىا ا معىىىىىابير العمىىىىى  الدوليىىىىىة والتىىىىىذ تت ىىىىىمن قوا ىىىىىد قا و يىىىىىة تعمىىىىى   لىىىىىى 

ات ا يىىىىىىة أو توصىىىىىىية  (370) لىىىىىىى مىىىىىىا ب  ىىىىىىد  لىىىىىىى  إرسىىىىىىاء العمىىىىىى  الال ىىىىىىإ للعمىىىىىىال الم ىىىىىى ليين

وتفىىىىىىىىىم   )حقىىىىىىىىىو  ا  سىىىىىىىىىان األساسىىىىىىىىىية. ا سىىىىىىىىىت دام، السياسىىىىىىىىىة ا جتماعيىىىىىىىىىة، إكارة العمىىىىىىىىى ، 

العالقىىىىاا المه يىىىىة،  ىىىىرو  و ىىىىروت العمىىىى ، ال ىىىىمان ا جتمىىىىا ذ، حمايىىىىة فاىىىىاا  اصىىىىة مىىىىن 

كان األصىىىىليين العمىىىىال وتتم ىىىى  فىىىىذ فاىىىىة األحىىىىداث وال سىىىىاء والمسىىىى ين والعمىىىىال المهىىىىاجر ن والسىىىى

 .(1)والعاملين فذ مهن  اصة  الاحارة وصياكي األسماك والعاملين فذ الم اجم

العمىىىىىى  بت ىىىىىى  للااح ىىىىىىة أن م ظمىىىىىة لمجىىىىىىا ا ومىىىىىن  ىىىىىىالل هىىىىىىذا ا سىىىىىتعرا  السىىىىىىر ال 

هىىىىىىىذا المعىىىىىىىابير تت ىىىىىىىف  الفىىىىىىىمولية، حيىىىىىىىل امتىىىىىىىدا لم تلىىىىىىىف الق ىىىىىىىايا  اا العالقىىىىىىىة  العمىىىىىىى  

مواا تهىىىىىىىىا للمتغيىىىىىىىراا السياسىىىىىىىىية وا قت ىىىىىىىاكية وا جتماعيىىىىىىىىة التىىىىىىىىذ والعمىىىىىىىال،  ا  ىىىىىىىىافة إلىىىىىىىى 

 ىىىىىىىىهدها ومىىىىىىىىا زال يفىىىىىىىىهدها العىىىىىىىىالم والتىىىىىىىىذ بىىىىىىىىدورها ترسىىىىىىىىط ماىىىىىىىىاك  العمىىىىىىىى  الال ىىىىىىىىإ للعمىىىىىىىىال 

 الم  ليين.

 المطلب الثاني 

 دور منظمة العمل الدولية في توحيد معايير العمل في الدول العربية 

العمىىىى  الدوليىىىىة إلىىىىى أ ىىىى  تتعىىىىاون م ظمىىىىة مىىىىن كسىىىىتور م ظمىىىىة  (12/1)أ ىىىىارا المىىىىاكة 

العمىىىى  الدوليىىىىة فىىىىذ إطىىىىار هىىىىذا الدسىىىىتور، مىىىىال أي م ظمىىىىة كوليىىىىة  امىىىىة مكل ىىىىة بت سىىىىيإ أ فىىىىطة 

الم ظمىىىىىىاا الدوليىىىىىىة العامىىىىىىة  اا المسىىىىىى ولياا المت   ىىىىىىة ومىىىىىىال الم ظمىىىىىىاا الدوليىىىىىىة العامىىىىىىة 

 م ظمىىىىىة األمىىىىىم المتحىىىىىدة  (2) اا المسىىىىى ولياا المت   ىىىىىة فىىىىىذ الميىىىىىاكبن التىىىىىذ تت ىىىىى   عملهىىىىىا

 
 .22-21مرجال سابإ،    ،، بوسفساليإ (1
 من كستور م ظمة العم  الدولية. 3و  2و  1( ال قرة 12ا ظر الماكة ) (2
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والعهىىىىىىىد الىىىىىىىدولذ ال ىىىىىىىا   1948التىىىىىىىذ أصىىىىىىىدرا ا  ىىىىىىىالن العىىىىىىىالمذ لحقىىىىىىىو  ا  سىىىىىىىان  ىىىىىىىام 

، وجامعىىىىىىىىة الىىىىىىىىدول العرميىىىىىىىىة 1966 ىىىىىىىىالحقو  ا قت ىىىىىىىىاكية، وا جتماعيىىىىىىىىة، وال قا يىىىىىىىىة ال ىىىىىىىىاكر 

والتىىىىىذ ت سسىىىىىا م ظمىىىىىة العمىىىىى  العرميىىىىىة فىىىىىذ  لهىىىىىا لت ىىىىىتت  كىىىىى  مىىىىىا بتعلىىىىىإ  العمىىىىى  والعمىىىىىال 

  الىىىىىىىوطن العرمىىىىىىىذ،  ا  ىىىىىىىافة لىىىىىىىذلج اللج ىىىىىىىة األورميىىىىىىىة لحقىىىىىىىو  ا  سىىىىىىىان و لىىىىىىىج  لىىىىىىىى مسىىىىىىىتو 

 واللج ة األمر كية لحقو  ا  سان.

وقىىىىىد تىىىىىم تو يىىىىىال ات ا يىىىىىة التعىىىىىاون بىىىىىين جامعىىىىىة الىىىىىدول العرميىىىىىة وم ظمىىىىىة العمىىىىى  الدوليىىىىىة 

"حيىىىىىل أن م ظمىىىىىة العمىىىىى   (2) ، وقىىىىىد جىىىىىاء فىىىىىذ كبااجىىىىىة هىىىىىذا ا ت ا يىىىىىة(1) م1958مىىىىىابو 25فىىىىىذ 

وصىىىىىى ها م ظمىىىىىىة  الميىىىىىىة، تعلىىىىىىإ أهميىىىىىىة   ىىىىىىر  فىىىىىىذ ح ىىىىىى، وتقىىىىىىديم مسىىىىىىتو اا  اليىىىىىىة الدوليىىىىىىة، ب

 لىىىىى الماىىىىاك  الم  ىىىىو   ليهىىىىا فىىىىذ كسىىىىتورها وفىىىىذ ت ىىىىر   فيالكلايىىىىا، و لىىىىج فىىىىذ الميىىىىدا ين 

العمىىىىىىالذ وا جتمىىىىىىا ذ، وحيىىىىىىل أن جامعىىىىىىة الىىىىىىدول العرميىىىىىىة تىىىىىىوك التعىىىىىىاون مىىىىىىال م ظمىىىىىىة العمىىىىىى  

ء فيهىىىىىىىا، فىىىىىىى ن م ظمىىىىىىىة العمىىىىىىى  الدوليىىىىىىىة الدوليىىىىىىىة أن تىىىىىىى هض برفاهيىىىىىىىة  ىىىىىىىعوب الىىىىىىىدول األ  ىىىىىىىا

وجامعىىىىة الىىىىدول العرميىىىىة رهاىىىىة م هىىىىا فىىىىذ المسىىىىاهمة كا ىىىى  ال طىىىىا  العىىىىام لمي ىىىىا  األمىىىىم المتحىىىىدة 

فىىىىذ تحقيىىىىإ أهىىىىدات م ظمىىىىة العمىىىى  الدوليىىىىة  طر قىىىىة فعالىىىىة فىىىىذ الىىىىدول العرميىىىىة، فقىىىىد ات قتىىىىا فىىىىذ 

 ظمىىىىىىىة العمىىىىىىى  أن يكىىىىىىىون ه الىىىىىىىج مجىىىىىىىال للتفىىىىىىىاور المتاىىىىىىىاكل بىىىىىىىين جامعىىىىىىىة الىىىىىىىدول العرميىىىىىىىة وم

 .(3) الدولية"

 
م ظمة العم  العرمية، مقال  ع وان "م ظمة العم  العرمية  فىىىىىى تها أهدافها، م تمراتها وا جازاتها"، مجلة  ىىىىىى ون   (1

 .215 م،  1983، أاتومر،32 رمية، م ر، العدك 
ات ىا يىة جىامعىة الىدول العرميىة وم ظمىة العمى  الىدوليىة، وافإ  ليهىا المجل  ا كاري لم ظمىة العمى  الىدوليىة فذ   (2

،  ما وافإ  ليها مجل  جامعة الدول العرمية فذ كورت  التاسىىىىىىعة والعفىىىىىىر ن  1957السىىىىىى وي فذ أاتومر    اجتما  
 .1958أبر    27بتار ط  

( تتفىىىىىىاور جامعة الدول العرمية وم ظمة العم  الدولية  ا تظام فذ األمور  اا األهمية المفىىىىىىتر ة 1/1الماكة ) (3
ت طر م ظمىة العمى   1/2ة  طر قىة فعىالىة فذ الىدول العرميىة،   ق ىىىىىىىىىىىىىىىد ز ىاكة تحقيإ أهىدات م ظمىة العمى  الىدوليى
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(  لىىىىىىى تاىىىىىىاكل المعلومىىىىىىاا والوثىىىىىىا إ بىىىىىىين الجامعىىىىىىة 3، 2، 1/ 3امىىىىىىا   ىىىىىىا المىىىىىىاكة )

العرميىىىىىىة وم ظمىىىىىىة العمىىىىىى  الدوليىىىىىىة  لىىىىىىى أامىىىىىى  وجىىىىىى  وإحاطىىىىىىة م ظمىىىىىىة العمىىىىىى  الدوليىىىىىىة  كافىىىىىىة 

، وقىىىىىىد أك  ت ىىىىىىرار  قىىىىىىد هىىىىىىذا (1) التطىىىىىىوراا فىىىىىىذ مجىىىىىىال العمىىىىىى ، فىىىىىىذ جامعىىىىىىة الىىىىىىدول العرميىىىىىىة

ومىىىىا سىىىىعا إلىىىىى تحويقىىىى  مىىىىن  تىىىىا   فىىىىذ المجىىىىال الىىىىدولذ والعرمىىىىذ إلىىىىى ت  يىىىىا  يىىىىان ا ت ا يىىىىاا 

م تىىىىىىىم ۱۹۷۰المجمو ىىىىىىىة العرميىىىىىىىة و لىىىىىىىج    فىىىىىىىاء م ظمىىىىىىىة العمىىىىىىى  العرميىىىىىىىة، وفىىىىىىىذ ب ىىىىىىىابر  ىىىىىىىام 

لىىىىوزراء العمىىىى  العىىىىرب الىىىىذي لعمىىىى  العرميىىىىة فىىىىذ المىىىى تمر ال ىىىىام  ا  ىىىىالن  ىىىىن  يىىىىام م ظمىىىىة ا

 أهدات وتتم   فذ د ارتا  إ فاء هذا الم ظمة  عدة  قد  القاهرة، وق

 ت سيإ الجهوك العرمية فذ ميدان العم . .1

 ت مية وصيا ة الحقو  والحر اا ال قابية. .2

توحيىىىىىد التفىىىىىر عاا العماليىىىىىة و ىىىىىروت و ىىىىىرو  العمىىىىى  فىىىىىذ الىىىىىدول العرميىىىىىة  لمىىىىىا أمكىىىىىن  .3

  لج.

 لىىىىىىىى األ ىىىىىىىت  الويىىىىىىىام  الدراسىىىىىىىاا والاحىىىىىىىوث فىىىىىىىذ المو ىىىىىىىو اا العماليىىىىىىىة الم تل ىىىىىىىة و  .4

ت طىىىىىىىىىي  القىىىىىىىىىو  العاملىىىىىىىىىة،  ىىىىىىىىىروت و ىىىىىىىىىرو  العمىىىىىىىىى  للمىىىىىىىىىرأة، واألحىىىىىىىىىداث، المفىىىىىىىىىاا  

المتعلقىىىىىة  العمىىىىى  فىىىىىذ ال ىىىىى ا ة والتجىىىىىارة وال ىىىىىدماا، مفىىىىىاا   مىىىىىال ال را ىىىىىة، األمىىىىىن 

ال ىىىىىىى ا ذ، ال ىىىىىىى ا اا ال ىىىىىىىغر  والر ايىىىىىىىة، الت ىىىىىىى يف المه ىىىىىىىذ التعاو يىىىىىىىاا وال  ايىىىىىىىة 

 ا  تاجية.

 

اك  فا  الم ظمة ا قليمذ فذ أرا ذ الدول األ  اء يالدولية جامعة الدول العرمية   ية مفرو اا تهدت إلى ازك
 م ظمىة العمى  الىدوليىة  فىىىىىىىىىىىىىى ن هىذا  فذ جىامعىة الىدول العرميىة. وت ظر  عين ا  تاىار إلى أيىة مالحظىاا توافي ىا بهىا

 المفرو اا و لج  ق د تحقيإ التعاون ال عال بين هاتين الم ظمتين".
لقىا ون لإ ىداك هياىة التحر ر ) ىار (، ات ىا  جىامعىة الىدول العرميىة وم ظمىة العمى  الىدوليىة"، المجلىة الم ىىىىىىىىىىىىىىر ىة   (1

 .189،  1958، 14م ر، العدك  -للقا ون الدولذ(  الدولذ )الجم ية الم ر ة
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ن العمىىى  للىىىدول العرميىىىة التىىىذ تطل هىىىا إ ىىىافة إلىىىى و ىىىال تقىىىديم المعو ىىىة ال  يىىىة فىىىذ ميىىىدا .5

 طىىىىة ل ظىىىىام الت مي ىىىىاا ا جتماعيىىىىة لحمايىىىىة العمىىىىال و ىىىىا التهم وو ىىىىال  طىىىىة التىىىىدر ب 

المه ىىىىىىىذ وت ظىىىىىىىيم حلقىىىىىىىاا العمىىىىىىى  التدر  يىىىىىىىة بهىىىىىىىدت و ىىىىىىىال وإ ىىىىىىىداك القىىىىىىىاموس العرمىىىىىىىذ 

 .(1)للعم 

لعمىىىى  فىىىىذ الىىىىدول امىىىىا لع ىىىىا م ظمىىىىة العمىىىى  الدوليىىىىة كورا فعىىىىا  فىىىىذ توحيىىىىد تفىىىىر عاا ا

العرميىىىىىة، إ  أبىىىىىرم ات ىىىىىا  بىىىىىين جامعىىىىىة الىىىىىدول العرميىىىىىة وم ظمىىىىىة العمىىىىى  الدوليىىىىىة يقىىىىىرر التعىىىىىاون 

، وأهىىىم مىىىىا أسىىىى ر  ىىىن هىىىىذا ا ت ىىىىا  هىىىو  يىىىىام جامعىىىىة الىىىدول العرميىىىىة بترجمىىىىة (2) بىىىين الم ظمتىىىىين

 .(3) و فر ا ت اقاا والتوصياا الدولية للعم   اللغة العرمية

 ىىىىىىا  األثىىىىىىىر ال  يىىىىىىىر  لىىىىىىى الىىىىىىىدول العرميىىىىىىىة والتىىىىىىذ اتجهىىىىىىىا إلىىىىىىىى ولقىىىىىىد  ىىىىىىىان لهىىىىىىىذا ا ت

ا   ىىىىىمام إلىىىىىى ات ا يىىىىىاا العمىىىىى  الدوليىىىىىة، ومىىىىىن جا ىىىىىب آ ىىىىىر إن الم ىىىىىاكقة  لىىىىىى ا ت ا يىىىىىاا 

الدوليىىىىة للعمىىىى  مىىىىن معظىىىىم الىىىىدول العرميىىىىة يعىىىىد كلىىىىيال وا ىىىىحا  لىىىىى  جىىىىاح المهمىىىىة التىىىىذ وجىىىىدا 

ا جتماعيىىىىىة بىىىىىين جميىىىىىال  مىىىىىال  مىىىىىن أجلهىىىىىا م ظمىىىىىة العمىىىىى  الدوليىىىىىة أ  وهىىىىىذ تحقيىىىىىإ العدالىىىىىة

 العالم.

إن توحيىىىىىىىد تفىىىىىىىر عاا العمىىىىىىى  العرميىىىىىىىة الىىىىىىىذي تقترحىىىىىىى  جامعىىىىىىىة الىىىىىىىدول العرميىىىىىىىة يع ىىىىىىىذ 

 ال ىىىىرورة إصىىىىىدار تفىىىىىر ال  مىىىىى  موحىىىىد، بتعىىىىىين  لىىىىىى  ىىىىى  كولىىىىة  رميىىىىىة أن تطاقىىىىى ، غيىىىىىر أ ىىىىى  

ومىىىىىن ال احيىىىىىة العمليىىىىىة ي ىىىىىعب تحقيىىىىىإ  لىىىىىج، و ليىىىىى   ىىىىىيكمن الحىىىىى  العملىىىىىذ فىىىىىذ الرجىىىىىو  إلىىىىىى 

 
 .217ة، مجلة   ون  رمية، مرجال سابإ،  م ظمة العم  العرمي (1
 تما الموافقة  لى هذا ا ت ا  من ق   المجل  ا كاري لم ظمة العم  الدول فذ اجتما   السىىىىى وي فذ أاتومر (2

 م.1958أبر    27مجل  جامعة الدول العرمية فذ كورت  التاسال والعفر ن بتار ط  ،  ما وافإ  لي 1957
 .102هاة  ديجة، مرجال سابإ   ،كراقذ (3
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لعمىىىى  الدوليىىىىة التىىىىذ أقرتهىىىىا م ظمىىىىة العمىىىى  الدوليىىىىة  ظىىىىرا لمىىىىا ت ر ىىىى  مىىىىن الت امىىىىاا تقىىىىال قوا ىىىىد ا

مىىىىىىىن ا ت ىىىىىىىا  بىىىىىىىين جامعىىىىىىىة الىىىىىىىدول العرميىىىىىىىة (2/1 لىىىىىىىى  ىىىىىىىاتإ الىىىىىىىدول، فقىىىىىىىد   ىىىىىىىا المىىىىىىىاكة )

وم ظمىىىىىة العمىىىىى  الدوليىىىىىة  لىىىىىى أ ىىىىى   "تفىىىىىاور جامعىىىىىة الىىىىىدول العرميىىىىىة وم ظمىىىىىة العمىىىىى  الدوليىىىىىة 

رميىىىىىة لالت ا يىىىىاا والتوصىىىىىياا التىىىىىذ أقرهىىىىىا مىىىىى تمر العمىىىىى  معىىىىا  ا تظىىىىىام  فىىىىى ن أصىىىىىل  الىىىىى ظم الع

الىىىىدولذ وغيىىىىر  لىىىىج مىىىىن وثىىىىا إ م ظمىىىىة العمىىىى  الدوليىىىىة التىىىىذ ت ىىىىون  اا أهميىىىىة  اصىىىىة للىىىىدول 

 .(1) العرمية"

و ت ىىىىىى  للااح ىىىىىىة مىىىىىىن  ىىىىىىت المىىىىىىاكة السىىىىىىا قة الىىىىىىدور الىىىىىىذي تقىىىىىىوم  ىىىىىى  م ظمىىىىىىة العمىىىىىى  

الدوليىىىىىىة فىىىىىىذ الىىىىىىدول العرميىىىىىىة، و لىىىىىىج مىىىىىىن الدوليىىىىىة، مىىىىىىن أجىىىىىى  توحيىىىىىىد وترسىىىىىىيط معىىىىىىابير العمىىىىىى  

 ىىىىالل الت سىىىىيإ والمفىىىىورة مىىىىال جامعىىىىة الىىىىدول العرميىىىىة وممىىىىا بت اسىىىىب مىىىىال ط يعىىىىة الىىىىدول العرميىىىىة 

 من ات ا ياا وتوصياا.

امىىىىىىا يظهىىىىىىر هىىىىىىذا التىىىىىى ثير مىىىىىىن  ىىىىىىالل ا ت ا يىىىىىىاا والتوصىىىىىىياا التىىىىىىذ أبرمتهىىىىىىا م ظمىىىىىىة 

سىىىىىى ي  الم ىىىىىىال   الح ىىىىىىر،  العمىىىىىى  العرميىىىىىىة و الجتهىىىىىىا م ظمىىىىىىة العمىىىىىى  الدوليىىىىىىة مسىىىىىىاقا  لىىىىىىى

( 8م، تقابلهىىىىىا ا ت ا يىىىىىة العرميىىىىىة رقىىىىىم )87/1948ات ا يىىىىىة الحر ىىىىىة ال قابيىىىىىة وحىىىىىإ الت ظىىىىىيم رقىىىىىم 

م  فىىىىىىىىىى ن الحر ىىىىىىىىىىاا والحقىىىىىىىىىىو  ال قابيىىىىىىىىىىة، وات ا يىىىىىىىىىىة حىىىىىىىىىىإ الت ظىىىىىىىىىىيم والم او ىىىىىىىىىىة ۱۹۷۷لعىىىىىىىىىىام 

م  فىىىىىىىىى ن ۱۹۷۹( لعىىىىىىىىىام 11م  قابلهىىىىىىىىىا ا ت ا يىىىىىىىىىة العرميىىىىىىىىىة رقىىىىىىىىىم )98/1949الجماعيىىىىىىىىىة رقىىىىىىىىىم 

 او ة الجما ة.الم 

ت لىىىىىىىىت الااح ىىىىىىىىة أن تىىىىىىىى ثر م ظمىىىىىىىىة العمىىىىىىىى  العرميىىىىىىىىة  المو ىىىىىىىىو اا التىىىىىىىىذ  الجتهىىىىىىىىا 

م ظمىىىىىىىة العمىىىىىىى  الدوليىىىىىىىة سىىىىىىىاهم ومفىىىىىىىك  ماا ىىىىىىىر فىىىىىىىذ تىىىىىىى ثر الىىىىىىىدول العرميىىىىىىىة  معىىىىىىىابير العمىىىىىىى  

 
 .518م ظمة العم  العرمية، مرجال سابإ،   (1
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الدوليىىىىة، والىىىى ت  ليهىىىىا فىىىىذ قوا ي هىىىىا الوط يىىىىة، ومالتىىىىالذ الت ىىىىدبإ  لىىىىى هىىىىذا ا ت اقىىىىاا سىىىىواء 

 اا ا إقليمية أو كولية.

امىىىىىىا ت  ىىىىىىا م ظمىىىىىىة العمىىىىىى  العرميىىىىىىة ال  يىىىىىىر مىىىىىىن ا جىىىىىىراءاا التىىىىىىذ تتاىىىىىىال فىىىىىىذ إطىىىىىىار 

م ظمىىىىىىىة العمىىىىىىى  الدوليىىىىىىىة   تمىىىىىىىاك المعىىىىىىىابير، و ىىىىىىىم تها  ظىىىىىىىام ات ا يىىىىىىىاا وتوصىىىىىىىياا العمىىىىىىى  

 ، وتم   هذا ا جراءاا فذ اآلتذ (1)العرمية

ا تمىىىىىاك المعىىىىىابير العرميىىىىىة   ىىىىىيغة ات ا يىىىىىة أو توصىىىىىية و لىىىىىج  ىىىىى كرا  ب ىىىىىد  إجىىىىىراءاا ت ىىىىىدأ  أواًل:

 ىىىىىا ، و لىىىىىج ب ىىىىىاء  لىىىىىى اقتىىىىىراح مىىىىىن مىىىىىدبر  ىىىىىام مكتىىىىىب العمىىىىى  العرمىىىىىذ إلىىىىىى مجلىىىىى  إكارة 

درجىىىىىى   لىىىىىىى مفىىىىىىرو  جىىىىىىدول أ مىىىىىىال المىىىىىى تمر بفىىىىىى  ا أقىىىىىىر المجلىىىىىى  هىىىىىىذا ا قتىىىىىىراح الم ظمىىىىىىة، 

ال  ىىىىىىد  لىىىىىى جدولىىىىى ، فت ىىىىىون ا جىىىىىراءاا العمليىىىىىىة  إكرا المقتىىىىىرح، فىىىىى  ا ا تمىىىىىد المىىىىى تمر اقتىىىىىراح 

 .(2)  تماك ا ت ا ية قد بدأا 

ــًا:  عىىىىىد إكرا  ال  ىىىىىد  لىىىىىى جىىىىىدول أ مىىىىىال المىىىىى تمر، تتاىىىىىال ال طىىىىىواا التاليىىىىىة، وصىىىىىو  إلىىىىىى  ثانيـــ

ا تمىىىىىىاك ا ت ا يىىىىىىىة أو التوصىىىىىىية، و تىىىىىىىولى المىىىىىىىدبر العىىىىىىام لمكتىىىىىىىب العمىىىىىىى  العرمىىىىىىذ وفقىىىىىىىا للمىىىىىىىاكة 

 توصياا العم  العرمية من  ظام ات ا ياا و ( ۱۲)

موافىىىىىىىىاة الىىىىىىىىدول األ  ىىىىىىىىاء المىىىىىىىىدبر العىىىىىىىىام لمكتىىىىىىىىب العمىىىىىىىى  العرمىىىىىىىىذ ب ىىىىىىىىاء  لىىىىىىىىى طلاىىىىىىىىة،  .1

 التفىىىىىر عاا السىىىىىار ة لىىىىىدبها حىىىىىول مو ىىىىىو  ا ت ا يىىىىىة أو التوصىىىىىية و بتقر ىىىىىر  ىىىىىن التط يىىىىىإ 

العملىىىىىىذ لهىىىىىىذا التفىىىىىىر عاا و لىىىىىىج  ىىىىىىالل أرمعىىىىىىة أ ىىىىىىهر مىىىىىىن تىىىىىىار ط ا تهىىىىىىاء كورة المىىىىىى تمر 

ام. ومىىىىىن المالحىىىىى،  لىىىىىى  ىىىىىت هىىىىىذا ال ظىىىىىام أ ىىىىى  حىىىىىدك تىىىىىار ط موافىىىىىاة ( مىىىىىن ال ظىىىىى3المىىىىىاكة )

 
 .۲۸مرجال سابإ،  ،إلياس، بوسف (1
 .132مرجال سابإ،   مل اوي،  فار  د ان، (2
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أ  ىىىىىاء المكتىىىىىب  مىىىىىا تىىىىىم ا  ىىىىىارة إليىىىىى  فىىىىىذ الىىىىى ت، كون أن يحىىىىىدك تىىىىىار ط طلىىىىىب المىىىىىدبر 

 .(1)العام إلى الدول الويام بذلج

( مىىىىن المىىىىاكة الرا عىىىىة  لىىىىى أن المكتىىىىب يقىىىىوم بدراسىىىىة التفىىىىر عاا المفىىىىار 1أ ىىىىارا ال قىىىىرة ) .2

علىىىىإ بتط يقاتهىىىىا  مو ىىىىو  ا ت ا يىىىىة أو التوصىىىىية، ومعىىىىد تقر ىىىىرا ب تيجىىىىة إليهىىىىا سىىىىا قا  يمىىىىا بت

كراسىىىىىت  و رفىىىىىإ  ىىىىى  اسىىىىىت يا ا برسىىىىىل  إلىىىىىى الىىىىىدول األ  ىىىىىاء  بىىىىىداء رأبهىىىىىا. ومىىىىىن المالحىىىىى، 

للااح ىىىىة أن الىىىى ت قىىىىد أغ ىىىى  تحدبىىىىد المىىىىدة التىىىىذ بتوجىىىىب  لىىىىى المكتىىىىب أن يقىىىىوم فيهىىىىا بهىىىىذا 

 العم .

ركوكهىىىىا  لىىىىى ا سىىىىت يان  ىىىىالل ثالثىىىىة أ ىىىىهر مىىىىن تقىىىىوم الىىىىدول األ  ىىىىاء  موافىىىىاة المكتىىىىب ب .3

( مىىىن ال ظىىىام، وطاعىىىا ه ىىىىا لىىىم تحىىىدك المىىىدة التىىىىذ 4تىىىار ط إرسىىىال  ال قىىىرة ال ا يىىىة مىىىىن المىىىاكة )

 بتم فيها إرسال ا ست يان للدول األ  اء.

بترتىىىىىب  لىىىىىى تلقىىىىىذ المكتىىىىىب لىىىىىركوك الىىىىىدول األ  ىىىىىاء، أن يقىىىىىوم بدراسىىىىىتها ومىىىىىن ثىىىىىم  لىىىىىى  .4

 ت ا يىىىىة أو التوصىىىىية  لىىىىى  ىىىىىو ها، لىىىىم بىىىىتم الىىىى ت صىىىىىراحة  ىىىىو ها بىىىىتم إ ىىىىداك مفىىىىىرو  ا

  لى هذا ال طوة إ  أ ها تح ي  حاص .

تتم ىىىىى  هىىىىىذا ال طىىىىىوة فىىىىىذ م اقفىىىىىة مفىىىىىرو  ا ت ا يىىىىىة أو التوصىىىىىية م اقفىىىىىة أولىىىىىى مىىىىىن ق ىىىىى   .5

( مىىىىىن ال ظىىىىىام  لىىىىىى أن "يعىىىىىر  المىىىىىدبر العىىىىىام مفىىىىىرو  6المىىىىى تمر، حيىىىىىل تىىىىى ت المىىىىىاكة )

ورة التاليىىىىىىىىة للمىىىىىىىى تمر الم اقفىىىىىىىىة األولىىىىىىىىى". و ظهىىىىىىىىر أن ا ت ا يىىىىىىىىة أو التوصىىىىىىىىية  لىىىىىىىىى الىىىىىىىىد 

الم اقفىىىىىة األوليىىىىىىة فىىىىىذ مىىىىىى تمر العمىىىىى  العرمىىىىىىذ ت تلىىىىىف  ىىىىىىن  ظيرتهىىىىىا فىىىىىىذ مىىىىى تمر العمىىىىىى  

الىىىىدولذ، إ  أ ىىىىى  فىىىىىذ األ يىىىىر ب ىىىىىاق  التقر ىىىىىران اللىىىىذان يقىىىىىدمهما إليىىىىى  مكتىىىىب العمىىىىى  الىىىىىدولذ 

 
 .60مرجال سابإ،     افيي  بوكو ي ، (1
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الت ا يىىىىىىة أو لل ىىىىىىرو   قىىىىىىرار  فىىىىىى ن مىىىىىىا إ ا  ىىىىىىان المو ىىىىىىو  ي ىىىىىىل  ألن يكىىىىىىون مو ىىىىىىو ا ل

توصىىىىية، بي مىىىىا فىىىىذ مىىىى تمر العمىىىى  العرمىىىىذ فىىىى ن الم اقفىىىىة ت  ىىىىب  لىىىىى مفىىىىرو  ات ا يىىىىة أو 

توصىىىىية تىىىىىم إ ىىىىىداكها مسىىىىىاقا  لىىىىىى ال حىىىىىو الىىىىذي أ ىىىىىر ا إليىىىىى ، و  ىىىىىاق  مفىىىىىرو  ا ت ا يىىىىىة أو 

التوصىىىىية مىىىىن ق ىىىى  لج ىىىىة م   قىىىىة  ىىىىن المىىىى تمر ومىىىىن ثىىىىم تعىىىىر   ليىىىى  تقر ىىىىرا  مىىىىا توصىىىىلا 

 ذ قرارا    وص .إلي   ف ن المفرو  ليت 

مىىىىىىن  ىىىىىىالل الم اقفىىىىىىة التىىىىىىذ تمىىىىىىا فىىىىىىذ المىىىىىى تمر يقىىىىىىوم المكتىىىىىىب  لىىىىىىى أثىىىىىىر  لىىىىىىج    ىىىىىىداك  .6

( مىىىىىىن 7مفىىىىىىرو  معىىىىىىدل لالت ا يىىىىىىة أو التوصىىىىىىية، وفىىىىىىذ هىىىىىىذا ال  ىىىىىىو  أ ىىىىىىارا المىىىىىىاكة )

ال ظىىىىىىىام األساسىىىىىىىذ لم ظمىىىىىىىة العمىىىىىىى  العرميىىىىىىىة  ىىىىىىى ن )بىىىىىىىوافذ مكتىىىىىىىب العمىىىىىىى  العرمىىىىىىىذ الىىىىىىىدول 

ية المعىىىىىدل وفقىىىىىا لتوجيهىىىىاا المىىىىى تمر العىىىىىام،  ىىىىىالل األ  ىىىىاء  مفىىىىىرو  ا ت ا يىىىىىة أو التوصىىىى

أرمعىىىىة أ ىىىىهر مىىىىن تىىىىار ط ا تهىىىىاء كورة المىىىى تمر التىىىىذ جىىىىرا فيهىىىىا الم اقفىىىىة األولىىىىى(. و  ىىىىدو 

أن تحدبىىىىىىىد مىىىىىىىدة أرمعىىىىىىىة أ ىىىىىىىهر تاليىىىىىىىة   تهىىىىىىىاء كورة المىىىىىىى تمر التىىىىىىىذ تمىىىىىىىا فيهىىىىىىىا الم اقفىىىىىىىة 

سىىىىىىتعجال فىىىىىىذ األولىىىىىىى غيىىىىىىر م ىىىىىىرر، إ  أن هىىىىىىذا األمىىىىىىر برهىىىىىىإ المكتىىىىىىب ممىىىىىىا بىىىىىىدفال  ىىىىىى  لال

 إ داك المفرو  المعدل كون وجوك حاجة تستد ذ هذا.

تتم ىىىى  هىىىىذا ال طىىىىوة فىىىىذ ات ىىىىا  القىىىىرار ال هىىىىا ذ  فىىىى ن المفىىىىرو  فىىىىذ الم اقفىىىىة ال ا يىىىىة، وفىىىىذ  .7

هىىىىىذا األمىىىىىر   ىىىىىا المىىىىىاكة ال ا يىىىىىة مىىىىىن ال ظىىىىىام  لىىىىىى أ ىىىىى  )يعىىىىىر  المىىىىىدبر العىىىىىام لمكتىىىىىب 

لىىىىىى المىىىىى تمر فىىىىىذ كورتىىىىى  التاليىىىىىة العمىىىىى  العرمىىىىىذ مفىىىىىرو  ا ت ا يىىىىىة أو التوصىىىىىية المعىىىىىدل  

لم اقفىىىىىىىىة ثا يىىىىىىىىة(. ب ىىىىىىىىاق  المىىىىىىىى تمر التقر ىىىىىىىىر و ت ىىىىىىىىذ قىىىىىىىىرارا  فىىىىىىىى ن مفىىىىىىىىرو  ا ت ا يىىىىىىىىة أو 

ات ا يىىىىىة أو توصىىىىىية الح ىىىىىول  أيىىىىىةالتوصىىىىىية و قىىىىىرر ال ظىىىىىام فىىىىىذ هىىىىىذا أ ىىىىى  يفىىىىىتر   قىىىىىرار 

  لى موافقة ثل ذ األ  اء المفتر ين فذ كورة الم تمر(.
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أمىىىىا  ال سىىىىاة لمجىىىىا ا معىىىىابير العمىىىى  الدوليىىىىة والعرميىىىىة فىىىىذ إرسىىىىاء قوا ىىىىد العمىىىى  تم ىىىى  

المعىىىىىابير الدوليىىىىىة توافقىىىىىا  كوليىىىىىا  لىىىىىى مسىىىىىتو اا ك يىىىىىا مىىىىىن الحمايىىىىىة لجميىىىىىال العمىىىىىال الم ىىىىى ليين، 

ولذ  لىىىى ، وهىىىىىذ فىىىىىذ م ىىىىىمو ها تعكىىىىى  مىىىىا يمكىىىىىن تحويقىىىىى  فىىىىىذ الوقىىىىىا يق ىىىى  بهىىىىىا المجتمىىىىىال الىىىىىد 

الحا ىىىىىر، وترسىىىىىم فىىىىىذ الوقىىىىىا  اتىىىىى  طر ىىىىىإ التطىىىىىور ا قت ىىىىىاكي وا جتمىىىىىا ذ،  مىىىىىا تت ىىىىىم   

 من غاياا وأهدات مستق لية، وتتوز  هذا المعابير ف يا إلى  و ين  

ق ىىىىىىايا أولهمىىىىىىا  بىىىىىىرو  لسياسىىىىىىاا بىىىىىىراك للىىىىىىدول األ  ىىىىىىاء الت امهىىىىىىا فىىىىىىذ التعامىىىىىى  مىىىىىىال  عىىىىىىض 

العمىىىى  والعمىىىىال. وثا يهىىىىا  ي ىىىىال أحكامىىىىا تىىىى ظم  عىىىىض مسىىىىتو اا الحقىىىىو  وا لت امىىىىاا ال ا ىىىىاة 

، وأيىىىىىىا  ىىىىىىان ا  ىىىىىىتالت أو التماثىىىىىى  بىىىىىىين المعىىىىىىابير (1) ىىىىىىن  القىىىىىىة العمىىىىىى  أو  اا ال ىىىىىىلة بهىىىىىىا

الدوليىىىىىىة والعرميىىىىىىة فىىىىىى ن  ىىىىىى  م همىىىىىىا قىىىىىىد ا تىىىىىىار المجىىىىىىال الىىىىىىذي مىىىىىىن  اللىىىىىى  بىىىىىىتمكن مىىىىىىن بلىىىىىىو  

م ظمىىىىة العمىىىى  العرميىىىىة مىىىىال وجىىىىوك م ظمىىىىة العمىىىى  الدوليىىىىة   يفىىىىك  ازكواجىىىىا ، فوجىىىىوك (2)غاياتىىىى 

 .(3)وغاياتها وهذ   تتقاطال و  تتعار  مال  ع ها أهدافهافل   م هما 

امىىىىا أ ىىىى  يمكىىىىن ال ظىىىىر لتىىىى ثير معىىىىابير م ظمىىىىة العمىىىى  الدوليىىىىة فىىىىذ إرسىىىىاء ال  يىىىىر مىىىىن 

سىىىىىاهما فىىىىىذ جا ىىىىىب مىىىىىن جوا ىىىىىب  ا ت ا يىىىىىاا الدوليىىىىىة التىىىىىذ  ا ىىىىىا الىىىىىدول العرميىىىىىة طرفىىىىىا  فيهىىىىىا

ترسىىىىىىيط العمىىىىىى  الال ىىىىىىإ فىىىىىىذ الىىىىىىدول العرميىىىىىىة، وماسىىىىىىتعرا  هىىىىىىذا ا ت ا يىىىىىىاا العرميىىىىىىة  جىىىىىىد أن 

  اآلتذمجا ت  تتوز   لى 

 
 .20مرجال سابإ،   ،فذ... أطروحاا ،لياس، بوسفإ(1
 .66مرجال سابإ،     افيي  بوكو ي ، (2
، معىابير العمى  العرميىة والىدوليىة،  ىدوة مفىىىىىىىىىىىىىىتر ىة بين م ظمىة العمى   ذم ظمىة العمى  العرميىة مكتىب العمى  العرم (3

 .19م،  1993ف رابر  11-7، كمفإ، العرمية وم ظمة العم  الدولية
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صىىىىىىىىىكوك تحىىىىىىىىىدك مسىىىىىىىىىتو اا متماثلىىىىىىىىىة فىىىىىىىىىذ تفىىىىىىىىىر عاا العمىىىىىىىىى  والت مي ىىىىىىىىىاا ا جتماعيىىىىىىىىىة،  .1

   ماا رة وهذوصكوك هذا ا ت ا ياا صدرا فذ مرحلة  حقة لويام الم ظمة 

 فىىىىىىى ن  3م، وا ت ا يىىىىىىىة العرميىىىىىىىة رقىىىىىىىم 1999)ا ت ا يىىىىىىىة العرميىىىىىىىة  فىىىىىىى ن مسىىىىىىىتو اا العمىىىىىىى  

 فىىىىىىىىى ن  6م، وا ت ا يىىىىىىىىة العرميىىىىىىىىىة رقىىىىىىىىم 1971المسىىىىىىىىتو  األك ىىىىىىىىى للت مي ىىىىىىىىىاا ا جتماعيىىىىىىىىة 

 م(.1967مستو اا العم  المعدلة 

أهىىىىىدات الم ظمىىىىىة صىىىىىكوك تىىىىى ظم ت قىىىىى  األبىىىىىدي العاملىىىىىة العرميىىىىىة تحويقىىىىىا لهىىىىىدت أ ىىىىىر مىىىىىن  .2

م، ا ت ا يىىىىىة العرميىىىىىة 1967 فىىىىى ن ت قىىىىى  األبىىىىىدي العاملىىىىىة  2وهىىىىىذ  )ا ت ا يىىىىىة العرميىىىىىة رقىىىىىم 

 فىىىىى ن  14م، وا ت ا يىىىىىة العرميىىىىىة رقىىىىىم 1975 فىىىىى ن ت قىىىىى  األبىىىىىدي العاملىىىىىة المعدلىىىىىة  4رقىىىىىم 

حىىىىىإ العامىىىىى  العرمىىىىىذ فىىىىىذ الت مي ىىىىىاا ا جتماعيىىىىىة   ىىىىىد ت قلىىىىى  للعمىىىىى  فىىىىىذ إحىىىىىد  األقطىىىىىار 

 م(.1981العرمية 

صىىىىىىىىىىىىكوك تىىىىىىىىىىىى ظم مو ىىىىىىىىىىىىو اا م تل ىىىىىىىىىىىىة صىىىىىىىىىىىىدرا  لىىىىىىىىىىىىى مىىىىىىىىىىىىرحلتين  أو همىىىىىىىىىىىىا مىىىىىىىىىىىىن  .3

ت اولىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا  1998ولغايىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة  1993م، وثا يتهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىن 1983م ولغايىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة 1975

  الحقىىىىىىىىىىىو  األساسىىىىىىىىىىىية  وصىىىىىىىىىىىدرا  فىىىىىىىىىىى  ها ات اقيتىىىىىىىىىىىان، اآلتىىىىىىىىىىىذق ىىىىىىىىىىىايا تتىىىىىىىىىىىوز   لىىىىىىىىىىىى 

 فىىىىىىىىىىى ن الم او ىىىىىىىىىىىة  11، ورقىىىىىىىىىىىم 1977 فىىىىىىىىىىى ن الحقىىىىىىىىىىىو  والحر ىىىىىىىىىىىاا ال قابيىىىىىىىىىىىة  ۸رقىىىىىىىىىىىم 

 فىىىىىىىىىىىىىىى ن  ۹إكارة العمىىىىىىىىىىىىىىى   وصىىىىىىىىىىىىىىىدرا  فىىىىىىىىىىىىىىى  ها ات اقيتىىىىىىىىىىىىىىىان رقىىىىىىىىىىىىىىىم  م،1979الجماعيىىىىىىىىىىىىىىىة

، 1998 فىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ن ت تىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي  العمىىىىىىىىىىىىىىىىىىى   19و 1977التوجيىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  والتىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدر ب المه ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذ 

 فىىىىىىىىى ن السىىىىىىىىىالمة  7 ىىىىىىىىىروت العمىىىىىىىىى  وصىىىىىىىىىدرا  فىىىىىىىىى  ها ثىىىىىىىىىالث ات ا يىىىىىىىىىاا هىىىىىىىىىذ  رقىىىىىىىىىم 

 16، ورقىىىىىىىىىىىىىىىم 1981 فىىىىىىىىىىىىىىى ن بياىىىىىىىىىىىىىىىة العمىىىىىىىىىىىىىىى   13ورقىىىىىىىىىىىىىىىم  1977وال ىىىىىىىىىىىىىىىحة المه يىىىىىىىىىىىىىىىة 

 ، و رو  العم  وصدرا 1983 ف ن ال دماا ا جتماعية العمالية 
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 فىىىىىىىىى ن ا جىىىىىىىىىازة الدراسىىىىىىىىىية المدفو ىىىىىىىىىة األجىىىىىىىىىر ورقىىىىىىىىىم  10 فىىىىىىىىى  ها ات اقيتىىىىىىىىىان همىىىىىىىىىا رقىىىىىىىىىم 

، حمايىىىىىىىىىىىىة فاىىىىىىىىىىىىاا  اصىىىىىىىىىىىىة وصىىىىىىىىىىىىدرا 1983 فىىىىىىىىىىىى ن تحدبىىىىىىىىىىىىد وحمايىىىىىىىىىىىىة األجىىىىىىىىىىىىور  15

 12، ورقىىىىىىىىىىىىم 1976 فىىىىىىىىىىى ن المىىىىىىىىىىىرأة العاملىىىىىىىىىىىة  5 فىىىىىىىىىىى  ها أرمىىىىىىىىىىىال ات ا يىىىىىىىىىىىاا هىىىىىىىىىىىذ رقىىىىىىىىىىىىم 

م ورقىىىىىىىىىىىىىىم 1993 فىىىىىىىىىىىىىى ن المعىىىىىىىىىىىىىىوقين  17، ورقىىىىىىىىىىىىىىم 1980 فىىىىىىىىىىىىىى ن العمىىىىىىىىىىىىىىال الىىىىىىىىىىىىىى را يين 

 .(1)م1996 ف ن األحداث  18

  

 
 .24 -23 مرجال سابإ،   ،ياس، بوسفإل (1
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 ال صل الثالث 

 المنزليين في سلطنة عمانالمركز القانوني للعمال 

العمىىىىى  الدوليىىىىىة الماىىىىىاا مىىىىىن ا ت ا يىىىىىاا الدوليىىىىىة  فىىىىى ن العمىىىىى ، مىىىىىن ا تمىىىىىدا م ظمىىىىىة 

 ىىىىىم ها ثمىىىىىا ذ ات ا يىىىىىىاا أساسىىىىىية  اصىىىىىىة  ىىىىىالحقو  والماىىىىىىاك  األساسىىىىىية فىىىىىىذ م ظمىىىىىة العمىىىىىى  

. وقىىىىىىد وقعىىىىىىا سىىىىىىلط ة  مىىىىىىان  لىىىىىىى أرمىىىىىىال ات ا يىىىىىىاا مىىىىىىن أصىىىىىى  ثمىىىىىىا ذ ات ا يىىىىىىاا (1) الدوليىىىىىىة

سىىىىىف لىىىىىم توقىىىىىال  لىىىىىى ات ا يىىىىىة أساسىىىىىية  فىىىىى ن حقىىىىىو  العمىىىىىال ل  هىىىىىا فىىىىىذ مو ىىىىىو  الدراسىىىىىة ول 

 فىىىى ن العمىىىى  الال ىىىىإ للعمىىىىال الم ىىىى لين،  مىىىىا أن المفىىىىر  العمىىىىا ذ لىىىىم  189م ظمىىىىة العمىىىى  رقىىىىم 

بىىىى ظم قىىىىا ون أو  ظىىىىام  ىىىىا  بىىىى ظم حقىىىىو  العمىىىىال الم ىىىى لين )ال ىىىىدم( أسىىىىوة باويىىىىة كول مجلىىىى  

 التعاون ال ليجذ.

ولىىىىىىم بىىىىىىتم إ  ىىىىىىا   القىىىىىىاا العمىىىىىى  الم  ليىىىىىىة فىىىىىىذ سىىىىىىلط ة  مىىىىىىان ألحكىىىىىىام قىىىىىىا ون العمىىىىىى  

العمىىىىىىا ذ، وهىىىىىىذا ا تجىىىىىىاا يقىىىىىىوم  لىىىىىىى إيجىىىىىىاك ا  تالفىىىىىىاا بىىىىىىين العمىىىىىى  فىىىىىىذ ال دمىىىىىىة الم  ليىىىىىىة 

والعمىىىى  فىىىىذ األ مىىىىال األ ىىىىر ، ومىىىىن ثىىىىم يقىىىىرر المفىىىىر  الىىىىذي ي  ىىىىذ بهىىىىذا ا تجىىىىاا  ىىىىدم تط يىىىىإ 

ذ ال دمىىىىىة الم  ليىىىىىة و رجىىىىىال األ ىىىىىذ بهىىىىىذا ا تجىىىىىاا فىىىىىذ أحكىىىىىام قىىىىىا ون العمىىىىى   لىىىىىى العىىىىىاملين فىىىىى

القىىىىوا ين التىىىىذ ت  ىىىىذ  ىىىى  وم هىىىىا التفىىىىر ال العمىىىىا ذ، ألن العمىىىى  فىىىىذ ال دمىىىىة الم  ليىىىىة   يحظىىىىى 

 
، وهذا 1م،  2007م ظمة العم  الدولية، المسىىىىىىىىىاواة بين الج سىىىىىىىىىين والعم  الال إ، الطاعة العرمية، بيروا،  (1

م، وات ا ية 1951 المسىىىاواة فذ األجور لسىىى ة  فىىى ن(  100ا ت ا ية رقم )وا ت ا ياا ال ما ية هذ  ا ت ا ياا هذ  
م،  1973لسىىىى ة  (  138م،وات ا ية الحد األك ى للسىىىىن رقم )1958  لسىىىى ة(  111التميي  فذ ا سىىىىت دام والمه ة رقم )

م، وات ا ية الحر ة ال قابية وحماية حإ الت ظيم رقم 1999لسىىىىىىى ة    (182وات ا ية أسىىىىىىىوأ أ ىىىىىىىكال  م  األط ال رقم )
م، وات ا ية العم  الج ري 1949  لسىىى ة(  98قم )الت ظيم والم او ىىىة الجماعية ر   م، وات ا ية حإ1948  لسىىى ة(  87)

 م1957 لس ة( 105) وات ا ية إلغاء العم  الج ري رقم، م1930لس ة ( 29رقم )



72 
 

  هميىىىىىة  مليىىىىىة فىىىىىذ الدولىىىىىة حتىىىىىى ت سىىىىىو  ا ت اصىىىىى   قوا ىىىىىد  اصىىىىىة و لىىىىىج ل ىىىىى لة حجىىىىىم هىىىىىذا 

 .(1) ال و  من العم  فذ المجتمال

ة  مىىىىان فىىىىذ  ال  ىىىى  الاحىىىىل فىىىىذ الجهىىىىوك الوط يىىىىة لسىىىىلطو ليىىىى  سىىىىيتم مىىىىن  ىىىىالل هىىىىذا  

ل العىىىىاكبين فىىىىذ قىىىىا ون امىىىىليين ألن تلىىىىج الحقىىىىو  المقىىىىررة للعتىىىىوفير العمىىىى  الال ىىىىإ للعمىىىىال الم ىىىى  

العمىىىىى    ت سىىىىىحب  لىىىىىى  مىىىىىال ال دمىىىىىة الم  ليىىىىىة  ىىىىىون سىىىىىلط ة  مىىىىىان   بوجىىىىىد بهىىىىىا تفىىىىىر ال 

 ةال اصىىىى 189رقىىىىم الال ىىىىإ لعمىىىى  ا ىىىىا  بهىىىىذا ال اىىىىة مىىىىن العمالىىىىة وليسىىىىا   ىىىىوا فىىىىذ ات ا يىىىىة 

  العمال الم  ليين، وسيتم  لج وفإ التقسيم اآلتذ 

 الماحل األول  الحماية القا و ية للعمال الم  ليين

 الماحل ال ا ذ  الجهوك الوط ية لتع    العم  الال إ للعمال الم  ليين.

 

 

 

 

 

 

 
 سىىىىت دام  مال ال دمة الم  لية بدول مجل  التعاون لدول ال لي  العرمية، سىىىىلسىىىىلة الدراسىىىىاا  ذ(الت ظيم القا و 1

 .21،  2010، الطاعة األولى، 85ا جتماعية والعمالية، العدك 



73 
 

 المبحث األول 

 الحماية القانونية للعمال المنزليين 

أن حقىىىىىىو  العمىىىىىىال عاىىىىىىارة  ىىىىىىن مجمو ىىىىىىة الحقىىىىىىو  القا و يىىىىىىة تت ىىىىىى   العالقىىىىىىاا التىىىىىىذ 

تحكىىىىىىم العمىىىىىىال   صىىىىىىحاب العمىىىىىى  و لىىىىىىى وجىىىىىى  العمىىىىىىوم تتعلىىىىىىإ تلىىىىىىج الحقىىىىىىو   ىىىىىى جور العمىىىىىىال 

، فالعامىىىىى  يح ىىىىى   لىىىىىى حقىىىىىو  ماليىىىىىة وت تلىىىىىف هىىىىىذا الحقىىىىىو  التىىىىىذ (1)آم ىىىىىةو ىىىىىروت  مىىىىى  

لتىىىىىذ يح ىىىىى   ليهىىىىىا أث ىىىىىاء أكا ىىىىى  يح ىىىىى   ليهىىىىىا  حسىىىىىب الظىىىىىروت، فحقىىىىىو  العامىىىىى  الماليىىىىىة ا

لعملىىىىىى  ت تلىىىىىىف  ىىىىىىن تلىىىىىىج التىىىىىىذ يح ىىىىىى   ليهىىىىىىا فىىىىىىذ حىىىىىىال ا جىىىىىىازاا،   وصىىىىىىا ا جىىىىىىازاا 

المر ىىىىية، وأي ىىىىا ت تلىىىىف فىىىىذ حىىىىال إصىىىىا اا العمىىىى  والتىىىىذ ت تلىىىىف  حسىىىىب مقىىىىدار ا صىىىىا ة 

 أو المر .

 فىىىىى ن العمىىىىى  الال ىىىىىإ للعمىىىىىال الم ىىىىى ليين  189ات ا يىىىىىة م ظمىىىىىة العمىىىىى  رقىىىىىم  أاىىىىىدا وقىىىىىد 

( مىىىىىن ا ت ا يىىىىىة، فهىىىىى  12( و)11( و)10و  للعمىىىىىال الم ىىىىى ليين و لىىىىىج فىىىىىذ المىىىىىاكة ) لىىىىىى الحقىىىىى

مىىىىال هىىىىذا الماىىىىاك  وهىىىى  ت ىىىىمن قوا ىىىىد قا و يىىىىة تحمىىىىذ سىىىىلط ة  مىىىىان فىىىىذ التفىىىىر عاا  ا ا سىىىىجم

للعمىىىىال الم ىىىى ليين سىىىىواء فىىىىذ كفىىىىال األجىىىىر أو الحىىىىد األك ىىىىى وغيىىىىر الماليىىىىة هىىىىذا الحقىىىىو  الماليىىىىة 

ا جىىىىىازاا وهكىىىىىذا، ومىىىىىن  ىىىىىالل هىىىىىذا الماحىىىىىل سىىىىىيتم تسىىىىىلي  ل جىىىىىور أو كفىىىىىال األجىىىىىور أو بىىىىىدل 

 ال وء  لى هذا المحاور وفإ اآلتذ 

 
، رسىىىىىىىىىىىالة ماجسىىىىىىىىىىىتير فذ ا جتما ذهاة  ديجة، كور م ظمة العم  الدولية فذ تطو ر القا ون الدولذ    ،كراقذ (1

 .56م،  2001-2000العالقاا الدولية،جامعة الج ا ر  لية الحقو ، القا ون الدولذ و 
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 لمطلب األول ا

 موقف قانون العمل العماني من العمالة المنزلية 

 189 لىىىىىىىى الىىىىىىىرغم مىىىىىىىن أن سىىىىىىىلط ة  مىىىىىىىان لىىىىىىىم توقىىىىىىىال  لىىىىىىىى ات ا يىىىىىىىة العمىىىىىىى  الال ىىىىىىىإ 

ال ىىىىىىىاكرة  ىىىىىىىن م ظمىىىىىىىة العمىىىىىىى  الدوليىىىىىىىة ولىىىىىىىم ي ىىىىىىىدر المفىىىىىىىر  العمىىىىىىىا ذ أي قىىىىىىىا ون أو  ظىىىىىىىام 

 ىىىىىىا   العمىىىىىىال الم ىىىىىى ليين،  مىىىىىىا أن المفىىىىىىر  العمىىىىىىا ذ اسىىىىىىت  ى صىىىىىىراحة مىىىىىىن  ىىىىىىمول العمىىىىىىال 

فىىىىىذ المىىىىىاكة ال ا يىىىىىة مىىىىىن فىىىىىإ مىىىىىا ورك لقىىىىىا ون العمىىىىى  العمىىىىىا ذ و لىىىىىج و  إ  ىىىىىا همالم ىىىىى لين مىىىىىن 

   العما ذ والتذ جاء فيها  "  تسري أحكام هذا القا ون  لى قا ون العم

أفىىىىىىىراك القىىىىىىىواا المسىىىىىىىلحة وهياىىىىىىىاا األمىىىىىىىن العىىىىىىىام والعىىىىىىىاملين بوحىىىىىىىداا الجهىىىىىىىاز ا كاري  -1

 للدولة وغيرها من الوحداا الحكومية.

 أفراك أسرة صاحب العم  الذي يعولهم. -2

الم ىىىىىىىىازل أو  ارجهىىىىىىىىا  السىىىىىىىىا إ والمرميىىىىىىىىة والطاىىىىىىىىاع ومىىىىىىىىن فىىىىىىىىذ  المسىىىىىىىىت دمين كا ىىىىىىىى  -3

 حكمهم و  در الوز ر قرارا   قوا د و رو  العم  ال اصة بهذا ال ااا".

ومىىىىىذلج يسىىىىىت  ذ قىىىىىا ون العمىىىىى  العمىىىىىا ذ الحىىىىىالذ  ىىىىىامالا الم ىىىىىازل  فىىىىىك  وا ىىىىى  مىىىىىن 

عمىىىىى  الحمايىىىىىة الهامىىىىىة التىىىىىذ بتمتىىىىىال بهىىىىىا العمىىىىىال فىىىىىذ قطا ىىىىىاا أ ىىىىىر ، م ىىىىى  تحدبىىىىىد سىىىىىا اا ال

وأحكىىىىام أجىىىىور العمىىىى  ا  ىىىىافذ. بىىىىدل  لىىىىج،   تحظىىىىى  ىىىىامالا الم ىىىىازل إ   حمايىىىىة أساسىىىىية 

التىىىىىىىذ تتعلىىىىىىىإ  عىىىىىىىامالا الم ىىىىىىىازل  التحدبىىىىىىىد. و ظهىىىىىىىر  2004أ ىىىىىىىيإ  ك يىىىىىىىر،  موجىىىىىىىب لىىىىىىىوا   

اتجىىىىىاا المفىىىىىر  العمىىىىىا ذ فىىىىىذ اسىىىىىتاعاك  مىىىىىال ال دمىىىىىة الم  ليىىىىىة مىىىىىن كا ىىىىىرة المفىىىىىمولين   حكىىىىىام 
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ن  ىىىىو هم بىىىى كون  مىىىىال  تا عىىىىا  مىىىى جورا ، وهىىىىو العمىىىى  الىىىىذي بىىىى ظم قىىىىا ون العمىىىى ،  لىىىىى الىىىىرغم مىىىى

 هذا القا ون العالقاا القا و ية الواركة  لي .

العمىىىىىىىىا ذ اسىىىىىىىىت  ى العمىىىىىىىىال الم ىىىىىىىى لين مىىىىىىىىن هىىىىىىىىذا  العمىىىىىىىى  قىىىىىىىىا ون والجىىىىىىىىدبر  الىىىىىىىىذ ر أن 

ن فىىىىذ صىىىىياغت   عىىىىض الغمىىىىو ، ألن عاىىىىارة أالقىىىىا ون، ل ىىىىن مىىىىا بالحىىىى،  لىىىىى هىىىىذا ا سىىىىت  اء 

المسىىىىىىىت دمين  ىىىىىىىار  الم ىىىىىىى ل،  إلىىىىىىىى)أو  ارجهىىىىىىىا( كون تحدبىىىىىىىد أو تقييىىىىىىىد، ي ىىىىىىىرت ا سىىىىىىىت  اء 

ى كون وصىىىىىىف محىىىىىىىدك للعمىىىىىى  الىىىىىىىذي ب كو ىىىىىى ،  اصىىىىىىىة وأن األ مىىىىىىال التىىىىىىىذ   رهىىىىىىا وركا  لىىىىىىى

جميىىىىىال السىىىىىوا  فىىىىىذ جميىىىىىال  إلىىىىىىسىىىىى ي  الم ىىىىىال   الح ىىىىىر، فالسىىىىىا إ  ىىىىىار  الم ىىىىى ل ب  ىىىىىرت 

جميىىىىىىال المرميىىىىىىاا فىىىىىىذ كور الح ىىىىىىا ة  إلىىىىىىىم فىىىىىى ا العمىىىىىى ، والمرميىىىىىىة  ىىىىىىار  الم ىىىىىى ل ت  ىىىىىىرت 

الطاىىىىىىىا ين فىىىىىىىذ جميىىىىىىىال المطىىىىىىىا م  إلىىىىىىىىوترميىىىىىىىة األط ىىىىىىىال، والطاىىىىىىىاع  ىىىىىىىار  الم ىىىىىىى ل ب  ىىىىىىىرت 

 وال  اك  وهكذا.

 عمىىىىىال ىىىىىاك اسىىىىىتحالة تط يقىىىىى  لقىىىىىا ون العمىىىىى   لىىىىىى هىىىىى  ء الومهىىىىىذا ا سىىىىىت  اء ت ىىىىىا  ه

فىىىىذ سىىىىلط ة  مىىىىان، حيىىىىل ت ىىىىرر سىىىىلط ة  مىىىىان والىىىىدول التىىىىذ ت ىىىىته   هجهىىىىا )م ىىىىر، العىىىىرا ( 

هىىىىذا ا تجىىىىاا واسىىىىت  اء تط يىىىىإ قىىىىا ون العمىىىىى   لىىىىى  مىىىىال الم ىىىىازل ألن طر قىىىىة  مىىىىال الم ىىىىىازل 

يسىىىىىم  بتحدبىىىىىد حقىىىىىوقهم   وت ىىىىىديمهم واسىىىىىت دامهم غيىىىىىر م ظمىىىىىة وغيىىىىىر وا ىىىىىحة المعىىىىىالم ممىىىىىا 

وواجاىىىىىاتهم،  مىىىىىا أن ط يعىىىىىىة العمىىىىى  الىىىىىىذي ب كيىىىىى  هىىىىى  ء العمىىىىىىال ت تلىىىىىف  ىىىىىىن ط يعىىىىىة العمىىىىىى  

الىىىىىىىذي ت كبىىىىىىىى   قيىىىىىىىىة طوا ىىىىىىىف العمىىىىىىىال،  مىىىىىىىا أن  ملهىىىىىىىم  و صىىىىىىىلة ماا ىىىىىىىرة  م ىىىىىىىدوميهم، ممىىىىىىىا 

 .(1)يمك هم من ا طال   لى أسرارهم و  و هم ال اصة

 
، رسىىىىىىىىىىىالة ماجسىىىىىىىىىىىتير فذ ا جتما ذهاة  ديجة، كور م ظمة العم  الدولية فذ تطو ر القا ون الدولذ    ،كراقذ (1

 .56م،  2001-2000القا ون الدولذ والعالقاا الدولية،جامعة الج ا ر  لية الحقو ، 
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طويىىىىة، أل ىىىى  مىىىىن غيىىىىر المق ىىىىول ا سىىىىت اك  لىىىىى ل ىىىىن هىىىىذا األقىىىىوال والت ر ىىىىراا ت تقىىىىد للم 

مىىىىى ه  المفىىىىىر  فىىىىىذ حرمىىىىىان هىىىىى  ء العمىىىىىال مىىىىىن ال  يىىىىىىر  إقىىىىىرار إلىىىىىىهىىىىىذا الت ر ىىىىىراا، للوصىىىىىول 

مىىىىىىن الحقىىىىىىو  التىىىىىىذ   يمكىىىىىىن رمطهىىىىىىا  ط يعىىىىىىة  ملهىىىىىىم أو   ىىىىىىلتهم  م ىىىىىىدوميهم  ىىىىىىالحإ فىىىىىىذ 

قىىىىىىا ون  ا جىىىىىىازة السىىىىىى و ة، وفىىىىىىذ مكافىىىىىى ة  هايىىىىىىة  دمىىىىىىة وفىىىىىىذ   يىىىىىىر مىىىىىىن الحقىىىىىىو  التىىىىىىذ يقررهىىىىىىا

 العم  للعمال.

امىىىىىىىا أن اسىىىىىىىت  اء هىىىىىىىذا ال اىىىىىىىة مىىىىىىىن العمىىىىىىىال الم ىىىىىىى ليين مىىىىىىىن ال  ىىىىىىىو  لقىىىىىىىا ون العمىىىىىىى  

حيىىىىاة  ر مىىىىىة  مالعمىىىىا ذ ي ىىىىا  مىىىىىن غيىىىىر الممكىىىىن تىىىىىوفير  مىىىى   ىىىىر م وأجىىىىىر  ىىىىهري يك ىىىى  لهىىىىى

وفىىىىىىذ الواقىىىىىىال الىىىىىىذي   يمكىىىىىىن إ  ىىىىىىارا فىىىىىىذ سىىىىىىلط ة  مىىىىىىان أن فاىىىىىىة   يىىىىىىرة مىىىىىىن العىىىىىىامالا فىىىىىىذ 

ا مىىىىال أصىىىىحاب العمىىىى  والتىىىىذ ب ىىىىدو أهمهىىىىا  ىىىىدم وجىىىىوك حىىىىد أك ىىىىى الم ىىىىازل تعىىىىا ذ مىىىىن مفىىىىكال

للمعاملىىىىىىة برا ىىىىىىى فيهىىىىىىا أ سىىىىىى  مسىىىىىىتو  لحقىىىىىىو  ا  سىىىىىىان، و ىىىىىىدم وجىىىىىىوك حىىىىىىد أك ىىىىىىى    ال سىىىىىىاة 

لسىىىىىىا اا العمىىىىىى  و   ال سىىىىىىاة ل جىىىىىىور التىىىىىىذ تت ىىىىىىاوا ت اوتىىىىىىا    يىىىىىىرا  بىىىىىىين  ىىىىىى  حالىىىىىىة وأ ىىىىىىر ، 

الطعىىىىىام أو ال سىىىىىاء أو ال ىىىىىوم وه ىىىىىاك  مىىىىىا     يىىىىىرة للحرمىىىىىان مىىىىىن هىىىىىذا الحقىىىىىو   الحرمىىىىىان مىىىىىن 

أو حر ىىىىىة الىىىىىد ول أو ال ىىىىىرو ، أو ز ىىىىىارة األهىىىىى ،  مىىىىىا ت  ىىىىىذ ا سىىىىىاءة أ ىىىىىكا   متعىىىىىدكة م هىىىىىا مىىىىىا 

هىىىىىو   سىىىىىذ وم هىىىىىا مىىىىىا هىىىىىو بىىىىىد ذ ي ىىىىى  أحيا ىىىىىا  إلىىىىىى احتيىىىىىا  مىىىىىن يقىىىىىال  ليىىىىى  ا  تىىىىىداء إلىىىىىى 

 .(1) رورة إ اكة الت هي  أو إلى العال  ال  سذ والع وي 

امىىىىا أن هىىىىذا ا سىىىىت  اء مىىىىن الفىىىىمول  قىىىىا ون العمىىىى  العمىىىىا ذ والىىىىذي رافقىىىى   ىىىىدم وجىىىىوك 

قىىىا ون  ىىىا  بت ظىىىيم  مىىى  هىىىذا ال اىىىة سىىىي ت    ىىى  مفىىىاا  بىىىين العمىىىال ومىىىن ي ىىىدموهم، لعىىىدم 

وجىىىىىوك قىىىىىا ون وا ىىىىى  ي ىىىىىمن حقىىىىىو  هىىىىى  ء ال اىىىىىة مىىىىىن العمىىىىىال، حيىىىىىل ي ىىىىىا  ه ىىىىىاك ت ىىىىىارما  

 
الت ظيم القا و ذ  سىىىىت دام  مال ال دمة الم  لية بدول مجل  التعاون لدول ال لي  العرمية، سىىىىلسىىىىلة الدراسىىىىاا (1

 .21 ، 2010، الطاعة األولى، 85ا جتماعية والعمالية، العدك 
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دما يفىىىىىىىعر العامىىىىىىى  الم  لىىىىىىىذ  ىىىىىىى ن حقوقىىىىىىى  بىىىىىىىين م ىىىىىىىال  أصىىىىىىىحاب العمىىىىىىى  والعىىىىىىىامالا، فع ىىىىىىى

ج  إلىىىىىىىىىى المراوغىىىىىىىىىة وال ىىىىىىىىىذب، و ىىىىىىىىىدم ا مت ىىىىىىىىىال مه ىىىىىىىىىومة و  بوجىىىىىىىىىد  ىىىىىىىىىامن لحقوقىىىىىىىىى  سىىىىىىىىىيل

للتعليمىىىىىىاا مىىىىىىن الم ىىىىىىدوم وصىىىىىىاحب ال يىىىىىىا  اصىىىىىىة إ ا مىىىىىىا  ا ىىىىىىا العالقىىىىىىة غيىىىىىىر سىىىىىىو ة بىىىىىىين 

 امىىىىىى  الم ىىىىىى ل وصىىىىىىاحب ال يىىىىىىا ممىىىىىىا ي ىىىىىىطر  امىىىىىى  الم ىىىىىى ل إلىىىىىىى السىىىىىىرقة أو الرهاىىىىىىة فىىىىىىذ 

 الم  ل. إتالت محتو اا 

وهىىىىىذا الحىىىىىال فىىىىىذ ا سىىىىىت  اء و ىىىىىدم الت ظىىىىىيم القىىىىىا و ذ للعمىىىىىال الم ىىىىى ليين سىىىىىي كي إلىىىىىى 

 ىىىىىىى وت الىىىىىىىدول المرسىىىىىىىلة لتلىىىىىىىج العمالىىىىىىىة مىىىىىىىن إرسىىىىىىىال مواط يهىىىىىىىا للعمىىىىىىى  فىىىىىىىذ  مىىىىىىىان أو أ هىىىىىىىا 

سىىىىىىت ر   ىىىىىىروطها  يمىىىىىىا ي ىىىىىىت العمىىىىىى  و ىىىىىى كي  لىىىىىىج إلىىىىىىى التىىىىىىد   فىىىىىىذ الفىىىىىى ون الدا ليىىىىىىة 

قىىىىد ت ىىىىون تعسىىىىاية ت  ىىىىد مىىىىن ال  قىىىىاا  لىىىىى المىىىىواطن لسىىىىلط ة  مىىىىان، وا مىىىىالء  ليهىىىىا  فىىىىرو  

العمىىىىىا ذ فىىىىىذ اسىىىىىتقدام تلىىىىىج ال اىىىىىة مىىىىىن العمىىىىىال، وهىىىىىو مىىىىىا ح ىىىىى  فعليىىىىىا  لعىىىىىدم تىىىىىوفير سىىىىىلط ة 

 مىىىىان حمايىىىىة  ا يىىىىة لعىىىىامالا الم ىىىىازل الوافىىىىداا حيىىىىل حاولىىىىا  عىىىىض الىىىىدول المرسىىىىلة للعمالىىىىة 

مين  عىىىىىض الحمايىىىىىة م ىىىىى  ال لي ىىىىىين واله ىىىىىد المسىىىىىا دة فىىىىىذ معالجىىىىىة هىىىىىذا ال جىىىىىوة مىىىىىن  ىىىىىالل تىىىىى 

األساسىىىىىية لمواط اتهىىىىىا،   لىىىىىى سىىىىى ي  الم ىىىىىال، و ىىىىىعا  عىىىىىض هىىىىىذا الىىىىىدول حىىىىىدا أك ىىىىىى ألجىىىىىور 

ر اياهىىىىىىىا العىىىىىىىامالا فىىىىىىىذ   مىىىىىىىان، وات ىىىىىىىذا  طىىىىىىىواا لو ىىىىىىىال و ىىىىىىىا ا التو يىىىىىىىف وأصىىىىىىىحاب 

العمىىىى  المسىىىىياين فىىىىذ قىىىىوا م سىىىىوكاء. مىىىىال  لىىىىج، و لىىىىى الىىىىرغم مىىىىن هىىىىذا ا جىىىىراءاا التىىىىذ تعت ىىىىر 

 ارجيىىىىىة فر ىىىىىها الو ىىىىىال القىىىىىا و ذ غيىىىىىر المىىىىى ظم للعمىىىىىال الم ىىىىى لين وإمىىىىىالءاا  تد ليىىىىى أ مىىىىىال 

  ي مكىىىىىن لهىىىىىذا ا جىىىىىراءاا أن تعىىىىىو   أي  مىىىىى  حكىىىىىومذ قىىىىىوي، ألن  عىىىىىض حكومىىىىىاا الىىىىىدول 

المرسىىىىىىىلة للعمالىىىىىىىة لىىىىىىىم ت ىىىىىىىذل أي جهىىىىىىىد لحمايىىىىىىىة مواط اتهىىىىىىىا  لىىىىىىىى ا طىىىىىىىال ، تاحىىىىىىىل  عىىىىىىىىض 

عمليىىىىىىة ومالتىىىىىىالذ و ىىىىىىا ا ا سىىىىىىتقدام  ىىىىىىن  ىىىىىىامالا "أر ىىىىىىت" مىىىىىىن كول أقىىىىىى  ت ظيمىىىىىىا لهىىىىىىذا ال

 .سيستمر الو ال  لى ما هو
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 المطلب الثاني 

 التنظيم القانوني للعمال المنزليين في سلطنة عمان

تعت ىىىىىىر سىىىىىىلط ة   مىىىىىىان حاليىىىىىىا الدولىىىىىىة ال ليجيىىىىىىة الوحيىىىىىىدة التىىىىىىذ   تقىىىىىىدم تىىىىىىدابير حمايىىىىىىة 

الاحىىىىر ن  ىىىىامالا الم ىىىىازل إلىىىىى أ  ىىىىعا قا و يىىىىة لحقىىىىو   ىىىىامالا الم ىىىىازل، حيىىىىل  جىىىىد أ ىىىى  

، وإن  ا ىىىىا قىىىىد اسىىىىتاعدتهن مىىىىن تىىىىدابير الحمايىىىىة األساسىىىىية 2012قىىىىا ون العمىىىى  ال ىىىىاكر فىىىىذ 

طىىىىىر وا مىىىىىاراا  ىىىىى  مىىىىىن السىىىىىعوكية وال و ىىىىىا وق قامىىىىىا   مىىىىىا، الم  ىىىىىو   ليهىىىىىا فىىىىىذ القىىىىىا ون 

  صىىىىىىىدار تفىىىىىىىر عاا  اصىىىىىىىة  عىىىىىىىامالا الم ىىىىىىىازل، ل ىىىىىىىن   مىىىىىىىان   ت ت ىىىىىىىذ  اسىىىىىىىتاعاك  ىىىىىىىامالا 

 لىىىىىى تىىىىىدابير  2004الم ىىىىىازل مىىىىىن قىىىىىا ون العمىىىىى ، إ مىىىىىا   تىىىىى ت لىىىىىوا   العمىىىىى  الم  لىىىىىذ لعىىىىىام 

آليىىىىىىاا م اسىىىىىىاة اا يىىىىىىة لحمايىىىىىىة الحقىىىىىىو    عاليىىىىىىة،  لىىىىىىى  قومىىىىىىاا لم ال ىىىىىىة اللىىىىىىوا  ، أو  لىىىىىىى 

 .(1)للفكاو  

و  يع ىىىىىذ اسىىىىىت  اء العىىىىىاملين فىىىىىذ ال دمىىىىىة الم  ليىىىىىة فىىىىىذ سىىىىىلط ة  مىىىىىان مىىىىىن ال  ىىىىىو  

ألحكىىىىام قىىىىا ون العمىىىى ، إن  القىىىىاتهم   صىىىىحاب  ملهىىىىم   ت  ىىىىال ألحكىىىىام القىىىىا ون  لىىىىى  حىىىىو 

ف ىىىىىىذ هىىىىىىذا الحالىىىىىىة، وما عىىىىىىدام وجىىىىىىوك ت ظىىىىىىيم قىىىىىىا و ذ  ىىىىىىا ، ت  ىىىىىىال هىىىىىىذا العالقىىىىىىة  :مطلىىىىىىإ

الىىىىىىذي بىىىىىى ظم العالقىىىىىىاا المد يىىىىىىة  مومىىىىىىا ، وت ط ىىىىىىإ  ليهىىىىىىا فىىىىىىذ هىىىىىىذا الحالىىىىىىة  ألحكىىىىىىام القىىىىىىا ون 

األحكىىىىىام الم ظمىىىىىة للعقىىىىىوك، وهىىىىىذ  ىىىىىاكة مت ىىىىىم ة فىىىىىذ القىىىىىا ون المىىىىىد ذ، وفىىىىىذ سىىىىىلط ة  مىىىىىان 

 
،  حىل م فىىىىىىىىىىىىىىور  لى موقال هيومن رابت   احترام حقو   ىامالا الم ىازل المعتمىد  ليهن فذ   مىان،  روث ىا بيغم(1

التىىىىىالذ    الرا    تىىىىىار ط    https://www.hrw.org/ar/news/2018/01/18/313936ووت ، متوفر  لى 
 م. 1/1/2021ال  ارة 

https://www.hrw.org/ar/about/people/222553
https://www.hrw.org/ar/news/2018/01/18/313936
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، حيىىىىىىل يمكىىىىىىن ا سىىىىىىت اك إلىىىىىىى هىىىىىىذا القىىىىىىا ون فىىىىىىذ (1)ورك  لىىىىىىج فىىىىىىذ قىىىىىىا ون المعىىىىىىامالا المد يىىىىىىة

( م ىىىىىى   لىىىىىى العقىىىىىد ال ىىىىىىحي  123لمىىىىىاكة )ت ظىىىىىيم  قىىىىىد العمىىىىىىال الم ىىىىى لين، والىىىىىذي أ ىىىىىىار فىىىىىذ ا

هىىىىو  "العقىىىىد المفىىىىرو    صىىىىل  ووصىىىى   و لىىىىج  ىىىى ن يكىىىىون صىىىىاكرا  مىىىىن  ي صىىىى ة وأهليىىىىة م ىىىىافا  

إلىىىىىى محىىىىى  قابىىىىى  لحكمىىىىى  ومسىىىىىتو يا   ىىىىىرا   صىىىىىحت  المقىىىىىررة فىىىىىذ القىىىىىا ون ول يقتىىىىىرن  ىىىىى   ىىىىىر  

 م سد ل ". 

 يىىىىىىىىة ( مىىىىىىىىن قىىىىىىىىا ون المعىىىىىىىىامالا المد 134امىىىىىىىا يمكىىىىىىىىن ا سىىىىىىىىت اك إلىىىىىىىىى  ىىىىىىىىت المىىىىىىىاكة )

جىىىىىوز للمتعاقىىىىىدبن أو ألبهمىىىىىا فىىىىىذ يالعمىىىىىا ذ فىىىىىذ ت ظىىىىىيم  قىىىىىد العمىىىىى  والتىىىىىذ أ ىىىىىارا إلىىىىىى ا ىىىىى   "

العقىىىىىىوك الماليىىىىىىة الالزمىىىىىىة التىىىىىىذ تحتمىىىىىى  ال سىىىىىىط أن يفىىىىىىتر   يىىىىىىار الفىىىىىىر  ل  سىىىىىى  أو لغيىىىىىىرا فىىىىىىذ 

المىىىىىدة التىىىىىذ بت قىىىىىان  ليهىىىىىا، فىىىىى ن لىىىىىم بت قىىىىىا  لىىىىىى تحدبىىىىىد المىىىىىدة جىىىىىاز للمحكمىىىىىة تحدبىىىىىدها طاقىىىىىا 

عاقىىىىىىىد و جىىىىىىىوز أن بىىىىىىرك الفىىىىىىىر  فىىىىىىىذ العقىىىىىىىد أو فىىىىىىذ ات ىىىىىىىا   حىىىىىىىإ بىىىىىىىين للعىىىىىىرت أو  ىىىىىىىروت الت

". وغيىىىىىر  لىىىىىج مىىىىىن ال  ىىىىىو  القا و يىىىىىة التىىىىىذ  ظمىىىىىا العقىىىىىد فىىىىىذ التفىىىىىر ال المىىىىىد ذ .المتعاقىىىىىدبن

 العما ذ.

وتىىىىىىر  الااح ىىىىىىة أ ىىىىىى  فىىىىىىذ  ىىىىىى  هكىىىىىىذا ت ظىىىىىىيم تقتىىىىىىرب  القىىىىىىة  مىىىىىىال ال دمىىىىىىة الم  ليىىىىىىة 

  صىىىىىىحاب  ملهىىىىىىم فىىىىىىذ األحكىىىىىىام القا و يىىىىىىة التىىىىىىذ ت  ىىىىىىال لهىىىىىىا مىىىىىىن األحكىىىىىىام الم ظمىىىىىىة لعقىىىىىىد 

ا يجىىىار، و لىىىى  حىىىو يماثىىى  مىىىا  ىىىان سىىىا دا  مىىىن أحكىىىام فىىىذ القىىىوا ين المد يىىىة التىىىذ  ا ىىىا تىىى ظم 

   فىىىىى ة قىىىىىا ون العمىىىىى    ىىىىىر  مسىىىىىتق  مىىىىىن فىىىىىرو  مىىىىىا  ىىىىىان يعىىىىىرت  عقىىىىىد )إجىىىىىارة ال ىىىىىدماا( ق ىىىىى

القىىىىا ون، وفىىىىىذ هىىىىذا الحالىىىىىة، فىىىىان  القىىىىىة  مىىىىال ال دمىىىىىة الم  ليىىىىة   صىىىىىحاب  ملهىىىىم ست  ىىىىىال 

 
م، والم فىىىىور فذ الجر دة 2013لسىىىى ة   29قا ون المعامالا المد ية العما ذ ال ىىىىاكر  المرسىىىىوم السىىىىلطا ذ رقم  (1

 م. 12/5/2013ال اكر بتار ط  1012الرسمية رقم 
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ملىىىى م لجا  يىىىى ،  ةألحكىىىىام تتعامىىىى  معهىىىىا  لىىىىى أ هىىىىا  القىىىىة  قديىىىىة مد يىىىىة،   ىىىىيغة  قىىىىد معاو ىىىى

 .م ا  تااراا ا جتماعية التذ ترا يها قوا د قا ون الع إلىكون الت اا 

 المطلب الثالث 

 دور قانون مكافحة االتجار بالبشر العماني في حماية العمال المنزليين 

إن ت ظىىىىىىيم  القىىىىىىىاا العمىىىىىىى  للعمىىىىىىىال الم ىىىىىىى ليين فىىىىىىذ سىىىىىىىلط ة  مىىىىىىىان   يقت ىىىىىىىر فقىىىىىىى  

فىىىىىذ  ىىىىى  اسىىىىىت  ا هم مىىىىىن التط يىىىىىإ لقىىىىىا ون العمىىىىى    ا  تمىىىىىاك  لىىىىىى قىىىىىا ون المعىىىىىامالا المد يىىىىىة،

بىىىىىىىوفر  عىىىىىىىض أوجىىىىىىى  الحمايىىىىىىىة  (1)تجىىىىىىىار  الافىىىىىىىر العمىىىىىىىا ذا  كافحىىىىىىىةحيىىىىىىىل  جىىىىىىىد أن قىىىىىىىا ون م

ال اصىىىىىة لهىىىىىىذا ال اىىىىىىة مىىىىىىن العمىىىىىال  م ىىىىىىال اسىىىىىىتغالل العمىىىىىىال الم ىىىىى ليين وإجاىىىىىىارهم  لىىىىىىى العمىىىىىى  

وتىىىىىىوفير العمىىىىىى  الال ىىىىىىإ للعمىىىىىىال الم ىىىىىى ليين، وهىىىىىىذا مت ىىىىىىإ مىىىىىىال مىىىىىىا   ىىىىىىا  ليىىىىىى  ا ت ا يىىىىىىة رقىىىىىىم 

( م هىىىىىىا والتىىىىىىذ   ىىىىىىا  لىىىىىىى أ ىىىىىى   15) المىىىىىىاكة  لىىىىىىى هىىىىىىذا الحقىىىىىىو  وفىىىىىىإ مىىىىىىا ورك فىىىىىىذ 189

مان حمايىىىىىىة فعالىىىىىىة العمىىىىىىال الم ىىىىىى ليين  مىىىىىىن فىىىىىىيهم العمىىىىىىال الم  ليىىىىىىون المهىىىىىىاجرون "تو يىىىىىىا  ل ىىىىىى

المعي ىىىىىىىين أو المىىىىىىىو  ين بواسىىىىىىىطة و ىىىىىىىا ا ا سىىىىىىىتقدام ال اصىىىىىىىة، مىىىىىىىن الممارسىىىىىىىاا التعسىىىىىىىاية 

 تت ذ    كولة   و ا جراءاا التالية  

تحىىىىىىدك الفىىىىىىرو  التىىىىىىذ ي  ىىىىىىال لهىىىىىىا تفىىىىىىغي  و ىىىىىىا ا ا سىىىىىىت دام ال اصىىىىىىة التىىىىىىذ تعىىىىىىين أو -1

 ف العمال الم  ليين وفقا  للقوا ين واللوا   والممارساا الوط ية.تو ي

 
،  23/11/2008 بتار طال ا تجار  الافىىىىىىر وال ىىىىىىاكر     ىىىىىىو  قا ون م   2008 لسىىىىىى ة رسىىىىىىوم سىىىىىىلطا ذالم (1

 والم فور فذ الجر دة الرسمية.
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ت ىىىىىىىمن وجىىىىىىىوك آليىىىىىىىاا وإجىىىىىىىراءاا م اسىىىىىىىاة للتحقيىىىىىىىإ فىىىىىىىذ الفىىىىىىىكاو  وفحىىىىىىىت ا ك ىىىىىىىاءاا -2

 والممارساا ا حتيالية المتعلقة وفقا  للقوا ين واللوا   والممارساا الوط ية". وا ساءاا 

اما صىىىاكقا سىىىلط ة  مان حتى اآلن  لى أرمال ات ا ياا أسىىىاسىىىية أ ىىىر ا لها سىىىا قا،  ما 

م فذ أحد م تمراا حقو  ا  سىىىىىىىىىان  الت ىىىىىىىىىدبإ  لى ا ت ا ية  2011قدما الت امها الطو ذ فذ 

المتعلقة  الحر ة ال قابية، والم او ىىىىىىىة الجماعية  ما صىىىىىىىاكقا السىىىىىىىلط ة  لى ات اقيتين إقليميتين،  

 ما أصىىىىىىىىىىىىدرا  العرمية  فىىىىىىىىىىىى ن  م  األحداث، وا ت ا ية العرمية  فىىىىىىىىىىىى ن ت تي  العم .ا ت ا ية  

(  الموافقة  لى ا  ىمام سىلط ة  مان فذ العهد الدولذ 46/2020السىلط ة مرسىوم سىلطا ذ رقم )

و لج بتار ط    1966( لسى ة 49ال ا   الحقو  ا قت ىاكية وا جتماعية وال قا ية ألحكام الماكة )

 م2020إبر   س ة 7

م، ۱۹۱۹وتقىىىىىوم م ظمىىىىىة العمىىىىى  الدوليىىىىىة  محارمىىىىىة ا تجىىىىىار  الافىىىىىر م ىىىىىذ إ فىىىىىا ها  ىىىىىام 

 جميىىىىال أ ىىىىكال  قا ىىىىدة أساسىىىىية راسىىىى ة فىىىىذ القىىىىا ون  ا ل امىىىىذو عت ىىىىر حظىىىىر العمىىىى  الج ىىىىري أو 

 ىىىىى ا ر  ىىىىىدك مىىىىىن الت ىىىىىديقاا مىىىىىن ( 105ورقىىىىىم )( 29الىىىىىدولذ، وقىىىىىد حظيىىىىىا ا ت اقيتىىىىىان رقىىىىىم )

، هىىىىىىىذا وقىىىىىىىد   ىىىىىىىرا لج ىىىىىىىة ال  ىىىىىىىراء فىىىىىىىذ الدراسىىىىىىىة (1)بىىىىىىىين ات ا يىىىىىىىاا م ظمىىىىىىىة العمىىىىىىى  الدوليىىىىىىىة

ل العمىىىى  الج ىىىىري م  فىىىى ن إ هىىىىاء واستا ىىىىا2007ا ستق ىىىىا ية العامىىىىة التىىىىذ أجرتهىىىىا فىىىىذ  ىىىىام 

أو ا ل امىىىىىىىذ،  ىىىىىىى ن حظىىىىىىىر اسىىىىىىىت دام العمىىىىىىى  الج ىىىىىىىري أو ا ل امىىىىىىىذ، قا ىىىىىىىدة أمىىىىىىىرة مىىىىىىىن قوا ىىىىىىىد 

، ومىىىىىىن أهىىىىىىم ات ا يىىىىىىاا م ظمىىىىىىة العمىىىىىى  الدوليىىىىىىة (2)القىىىىىىا ون الىىىىىىدولذ الحىىىىىىدبل لحقىىىىىىو  ا  سىىىىىىان

 
مكتب العم  الدولذ، تقر ر لج ة ال  راء المع ية بتط يإ ا ت ا ياا والتوصىىىىىياا، التقر ر ال الل، م تمر العم   (1

 .235 م،  2008الدولذ، ج يف، 
 .3م،  2005م ظمة العم  الدولية، ا تجار  الافر والعم  الج ري، كلي  التفر عاا وتط يإ القا ون،  (2
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المتعلقىىىىىة  العمىىىىى  الج ىىىىىري والتىىىىىذ صىىىىىاكقا  ليهىىىىىا سىىىىىلط ة  مىىىىىان، ت ايىىىىىد م هىىىىىا  لىىىىىى مكافحىىىىىة 

 ر ا تجار  الاف

 

و تم ىىىىى  ا لىىىىى ام األساسىىىىىذ للدولىىىىىة  م:1930لســـــنة ( ۲۹أواًل: ات اقيـــــة العمـــــل الجبـــــر  رقـــــم )

فىىىىىذ حظىىىىىر اسىىىىت دام العمىىىىى  الج ىىىىري أو ا ل امىىىىىذ  كىىىىى   ۲۹التىىىىذ ت ىىىىىاك   لىىىىى ا ت ا يىىىىىة رقىىىىم 

(، وهىىىىىذا يع ىىىىىذ التىىىىى ام الدولىىىىىة  ا مت ىىىىىا   ىىىىىن إتيىىىىىان هىىىىىذا السىىىىىلوك والعمىىىىى  1/1أ ىىىىىكال  المىىىىىاكة )

  ر ىىىى ، و تعىىىىين  لىىىىى الىىىىدول األطىىىىرات فىىىىذ  لآل ىىىىر ن لىىىىى زجىىىىرا  لىىىىى حىىىىد سىىىىواء و  تسىىىىم  

أو إل امىىىىىىذ بوصىىىىىى   ا ت ا يىىىىىىة أن ت ىىىىىىمن "العقىىىىىىاب  لىىىىىىى ت ليىىىىىىف غيىىىىىىر مفىىىىىىرو   عمىىىىىى  ج ىىىىىىري 

جر مىىىىىة ج ا يىىىىىة وأن ت ىىىىىون العقومىىىىىاا التىىىىىذ ي ر ىىىىىها القىىىىىا ون  ا يىىىىىة حقىىىىىا وم  ىىىىىذة  كىىىىى  صىىىىىرامة 

 .(1)من هذا ا ت ا ية"( 25وفقا للماكة )

حيىىىىىىل تهىىىىىدت هىىىىىىذا  م:1957( لســــــنة 105ثانيــــــًا: ات اقيــــــة إلغــــــاء العمــــــل الجبــــــر  رقــــــم )

فىىىىذ الحفىىىىد ا ل امىىىىذ ل بىىىىدي العاملىىىىة ا ت ا يىىىىة  التحدبىىىىد إلىىىىى إلغىىىىاء ممارسىىىىاا الىىىىدول المتم لىىىىة 

واسىىىىت دامها ألغىىىىرا  الت ميىىىىة ا قت ىىىىاكية، ف ىىىىال  ىىىىن إلغىىىىاء العمىىىى  الج ىىىىري  وسىىىىيلة لااىىىىراا 

( ا ت ا يىىىىىىة 105السياسىىىىىىذ أو لعقىىىىىىاب  لىىىىىىى ا تهااىىىىىىاا  ظىىىىىىام العمىىىىىى ، وت مىىىىىى  ا ت ا يىىىىىىة رقىىىىىىم )

 .(2)وا ل امذوتد و لالغاء ال وري وال ام  للعم  الج ري  (29رقم )

ولقىىىىىىد أكر ىىىىىىا سىىىىىىلط ة  مىىىىىىان  ىىىىىىن ق ا ىىىىىىىة ف ر ىىىىىىة واجتماعيىىىىىىة وقا و يىىىىىىة  ىىىىىى ن العمىىىىىىى          

الج ىىىىري وا تجىىىىار  الافىىىىر يم ىىىى   رقىىىىا ل ىىىى  مىىىىن ماىىىىاك  الفىىىىر عة ا سىىىىالمية وال ظىىىىام األساسىىىىذ 

 
 .9مرجال سابإ،   ، لذ، ال  ن هاب   طا(1
 .10  ،المرجال السابإ (2
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مىىىىىىىىن ال ظىىىىىىىىام المتعلقىىىىىىىىة  الماىىىىىىىىاك  ا جتماعيىىىىىىىىة ( 7ال قىىىىىىىىرة /15للدولىىىىىىىىة، فقىىىىىىىىد   ىىىىىىىىا المىىىىىىىىاكة )

لعمىىىىىىى   "اأن  لىىىىىىىىم 6/2021ال ىىىىىىىاكر  المرسىىىىىىىوم السىىىىىىىلطا ذ رقىىىىىىىم ة  مىىىىىىىان  طاألساسىىىىىىىذ لسىىىىىىىل

 فىىىىىىىذ حىىىىىىدوك القىىىىىىىا ون، و  ل  سىىىىىىى  ي تىىىىىىىارا الىىىىىىذي العمىىىىىى  ممىىىىىىىارسة مىىىىىىواطن  ىىىىىىرت،ول  حىىىىىىإ و 

 ىىىىىىىىى قىىىىىىىا ون، وألكاء  دمىىىىىىىة  امىىىىىىىة ولمىىىىىىىدة مقت ى إلىىىىىىى را   ىىىىىىىيجىىىىىىىىوز إلىىىىىىى ام أي مىىىىىىىواطن  العمىىىىىىى  ج

القىىىىوا ين التىىىىذ تحمىىىىذ العامىىىى ، وصىىىىاحب العمىىىى  وتىىىى ظم محىىىىدوكة وممقابىىىى   ىىىىاكل وتسىىىىن الدولىىىىة 

، وقىىىىىىىىا ون الجىىىىىىىى اء (1)العالقىىىىىىىىة بي همىىىىىىىىا، وتىىىىىىىىوفر  ىىىىىىىىرو  األمىىىىىىىىن والسىىىىىىىىالمة وال ىىىىىىىىحة المه يىىىىىىىىة"

م الىىىىىىىىىىىذي  ظىىىىىىىىىىىم  عىىىىىىىىىىىض 2018لسىىىىىىىىىىى ة  7العمىىىىىىىىىىىا ذ ال ىىىىىىىىىىىاكر  المرسىىىىىىىىىىىوم السىىىىىىىىىىىلطا ذ رقىىىىىىىىىىىم 

رسىىىىىة المو ىىىىو اا التىىىىىذ ت ىىىىىدر  تحىىىىىا ب ىىىىىد مكافحىىىىىة ا تجىىىىار  الافىىىىىر  م ىىىىىال ا جاىىىىىار  لىىىىىى مما

 .(2)256 -253الاغاء وال جور  موجب المواك 

وقىىىىد صىىىىدر قىىىىا ون مكافحىىىىة ا تجىىىىار  الافىىىىر العمىىىىا ذ و لىىىىج  المرسىىىىوم السىىىىلطا ذ رقىىىىىم 

 الافىىىىىر "الويىىىىىام  ىىىىى ي   ا تجىىىىىارم، وقىىىىىد   ىىىىىا المىىىىىاكة األولىىىىىى  لىىىىىى أن المق ىىىىىوك 126/2008

 جىىىىد أ هىىىىا ( 2مىىىىن هىىىىذا القىىىىا ون" ومىىىىالرجو  للمىىىىاكة )( 2فعىىىى  مىىىىن األفعىىىىال الىىىىواركة فىىىىذ المىىىىاكة )

مىىىىىىة ا تجىىىىىىار  الافىىىىىىر  ىىىىىى   ىىىىىى ت يقىىىىىىوم  مىىىىىىدا ومغىىىىىىر  تىىىىىى ت  لىىىىىىى أ ىىىىىى  "يعىىىىىىد مرت اىىىىىىا جر 

ا سىىىىىتغالل، اسىىىىىت دام  ىىىىى ت أو  قلىىىىى  أو إبوا ىىىىى  أو اسىىىىىتواال   ىىىىىن طر ىىىىىإ ا اىىىىىراا أو التهدبىىىىىد 

أو الحيلىىىىىىىىىة أو  اسىىىىىىىىىتغالل الو ي ىىىىىىىىىة أو ال  ىىىىىىىىىو  أو  اسىىىىىىىىىتغالل حالىىىىىىىىىة است ىىىىىىىىىعات وماسىىىىىىىىىتعمال 

ماا ىىىىىرة أو سىىىىىلطة مىىىىىا  لىىىىىى  لىىىىىج الفىىىىى ت وم يىىىىىة وسىىىىىيلة أ ىىىىىر  غيىىىىىر مفىىىىىرو ة سىىىىىواء  ا ىىىىىا 

لىىىىىىىم تسىىىىىىىت دم الوسىىىىىىىا    غيىىىىىىىر ماا ىىىىىىىرة، اسىىىىىىىت دام حىىىىىىىدث أو  قلىىىىىىى  أو إبوا ىىىىىىى  أو اسىىىىىىىتواال  ولىىىىىىىو

 
 13741، الجر دة الرسمية العدك 6/2021لسلط ة  مان رقم ال ظام األساسذ  (1
 .1226، الجر دة الرسمية العدك م7/0182 قا ون الج اء العما ذ رقم (2
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. و فىىىىىىىم  م ىىىىىىىطل  ا سىىىىىىىتغالل "ا سىىىىىىىت دام غيىىىىىىىر (1)الم  ىىىىىىىو   ليهىىىىىىىا فىىىىىىىذ ال  ىىىىىىىد السىىىىىىىابإ"

المفىىىىىرو  للفىىىىى ت و فىىىىىم  الىىىىىد ارة، وأي  ىىىىىك  مىىىىىن أ ىىىىىكال ا سىىىىىتغالل الج سىىىىىذ أو السىىىىى رة 

ا  أو الممارسىىىىىىىاا الفىىىىىىى يهة  ىىىىىىىالر  أو ا سىىىىىىىت ااك أو ال ىىىىىىى   غيىىىىىىىر أو العمىىىىىىى  قسىىىىىىىرا أو ا سىىىىىىىترق

 .(2)المفرو  ل   اء "

 أ ىىىىىىارا ومفىىىىىىك   ىىىىىىا   يمىىىىىىا ي ىىىىىىت  ىىىىىىدم إجاىىىىىىار العىىىىىىاملين الم ىىىىىى ليين فىىىىىىذ ال دمىىىىىىة 

إلىىىىىى  لىىىىىج الال حىىىىىة الت ظيميىىىىىة لم اولىىىىىة  فىىىىىا  اسىىىىىتقدام القىىىىىو  العماليىىىىىة غيىىىىىر العمىىىىىا يين و لىىىىىج 

( مىىىىن الال حىىىىة والتىىىىذ جىىىىاء فيهىىىىا  "تلتىىىى م الم فىىىى ة المىىىىر ت لهىىىىىا 20وفىىىىإ مىىىىا ورك فىىىىذ المىىىىاكة )

   ىىىىىاكة العامىىىىى  إلىىىىىى بلىىىىىدا و لىىىىىى   قتهىىىىىا ال اصىىىىىىة  مىىىىىا تلتىىىىى م    ىىىىىاكة الماىىىىىالح التىىىىىذ ح ىىىىىىلا 

( ما ىىىىة وثمىىىىا ون بومىىىىا  مىىىىن 180دام إلىىىىى صىىىىاحب العمىىىى  إ ا ث ىىىىا  ىىىىالل ) ليهىىىىا مقابىىىى  ا سىىىىتق

وصىىىىول العامىىىى  المسىىىىتقدم  ىىىى ن مه تىىىى  ت ىىىىالف المه ىىىىة المحىىىىدكة لىىىى  فىىىىذ تىىىىر يت ا سىىىىتقدام أو 

إ ا امت ىىىىىىال  ىىىىىىن أكاء العمىىىىىى  كون سىىىىىى ب قىىىىىىا و ذ، أو إ ا ث ىىىىىىا أن لديىىىىىى  إ اقىىىىىىة   تمك ىىىىىى  مىىىىىىن 

األمىىىىىىرا  المعديىىىىىىة أو  مىىىىىىر  مىىىىىى من أو  أكاء العمىىىىىى  المت ىىىىىىإ  ليىىىىىى ، أو  ىىىىىىان م ىىىىىىا ا    حىىىىىىد 

 مر   قلذ".

وممىىىىىىا سىىىىىى إ   ىىىىىىرا بت ىىىىىى  أن األسىىىىىىاس الىىىىىىذي تقىىىىىىوم  ليىىىىىى  جىىىىىىرا م ا تجىىىىىىار  الافىىىىىىر هىىىىىىو      

، فالسىىىىى رة  ىىىىى   مىىىىى  (3) ا سىىىىىتغالل للعمىىىىى   السىىىىى رة والعمىىىىى  القسىىىىىري أو ا سىىىىىتغالل الج سىىىىىذ

ال قىىىىرة ( 2المىىىىاكة ) إجاىىىىاري ي ىىىىر   لىىىىى العامىىىى  ومىىىىدون أجىىىىر، أمىىىىا العمىىىى  القسىىىىري فقىىىىد  رفتىىىى 

أ مىىىىىال  ىىىىى   م  لىىىىىى ال حىىىىىو التىىىىىالذ "1930لسىىىىى ة ( 29)أ( مىىىىىن ات ا يىىىىىة العمىىىىى  الج ىىىىىري رقىىىىىم )

 
 .687العدك  ، الجر دة الرسمية612/2008رقم  قا ون مكافحة ا تجار  الافر العما ذ (1
 . 12(،  876قا ون مكافحة ا تجار  الافر العما ذ، الجر دة الرسمية العدك ) (2
 .179م،  2015 ، المكتاة الوط ية،  مان،1كراساا فقهية فذ قا ون العم ،   ،مل اوي،  فار  د ان( 3
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و ىىىىدماا تغت ىىىىب مىىىىن  ىىىى ت تحىىىىا التهدبىىىىد  ىىىى ي  قومىىىىة ولىىىىم بتطىىىىو  هىىىىذا الفىىىى ت   كا هىىىىا 

 .(1) محض ا تيارا"

و ليىىىىىىىى  ت لىىىىىىىىت الااح ىىىىىىىىة إلىىىىىىىىى إن ا تجىىىىىىىىار  الافىىىىىىىىر والمتم ىىىىىىىى  فىىىىىىىىذ السىىىىىىىى رة، والعمىىىىىىىى        

رقىىىىىم سىىىىىلط ة  مىىىىىان  ال ىىىىىما اا الىىىىىواركة فىىىىىذ ال ظىىىىىام األساسىىىىىذ ل الج ىىىىىري يفىىىىىك  مساسىىىىىا   يىىىىىرا  

، والتىىىىذ   ىىىىا  لىىىىى  ىىىىدم جىىىىواز فىىىىر  أي  مىىىى  إجاىىىىاري  لىىىىى أي  ىىىى ت،  مىىىىا 6/2021

( مكىىىىرر مىىىىن قىىىىا ون العمىىىى  رقىىىىم 3)المىىىىاكة  فىىىىذ  ىىىىت تفىىىىك  مساسىىىىا  قىىىىا ون العمىىىى  الىىىىذي أ ىىىىار 

إلىىىىىىىىىى حظىىىىىىىىىر فىىىىىىىىىر  أي ( 2006/ 74( وتعدبالتىىىىىىىىى  ال ىىىىىىىىىاكرة  المرسىىىىىىىىىوم رقىىىىىىىىىم )2003/ 35)

 . ك  من أ كال العم  الج ري أو القسري 

ت ظيميىىىىىىىة لم اولىىىىىىة  فىىىىىىىا  اسىىىىىىىتقدام القىىىىىىو  العاملىىىىىىىة غيىىىىىىىر العما يىىىىىىىة امىىىىىىا أن الال حىىىىىىىة ال

م، ت ىىىىمن مجمو ىىىىة مىىىىن ال  ىىىىو  القا و يىىىىة التىىىىذ   لىىىىا معهىىىىا  عىىىىض الحقىىىىو  2011لسىىىى ة 

للعمىىىىال الم ىىىى لين مىىىىن ا  تهىىىىاك أو ا سىىىىتغالل وفر ىىىىا المعاملىىىىة الال قىىىىة لهىىىىم، و لىىىىج وفىىىىإ مىىىىا 

( جىىىىىاء 20جىىىىىاء فيهىىىىىا  ىىىىىت المىىىىىاكة )( مىىىىىن الال حىىىىىة والتىىىىىذ 21( والمىىىىىاكة )20ورك فىىىىىذ المىىىىىاكة )

فيهىىىا  "تلتىىى م الم فىىى ة المىىىر ت لهىىىا    ىىىاكة العامىىى  إلىىىى بلىىىدا و لىىىى   قتهىىىا ال اصىىىة  مىىىا تلتىىى م 

   ىىىىىاكة الماىىىىىالح التىىىىىذ ح ىىىىىلا  ليهىىىىىا مقابىىىىى  ا سىىىىىتقدام إلىىىىىى صىىىىىاحب العمىىىىى  إ ا ث ىىىىىا  ىىىىىالل 

ذ بومىىىىىىىا  مىىىىىىىن وصىىىىىىىول العامىىىىىىى  المسىىىىىىىتقدم  ىىىىىىى ن مه تىىىىىىى  ت ىىىىىىىالف المه ىىىىىىىة المحىىىىىىىدكة لىىىىىىى  فىىىىىىى 180

تىىىىىىر يت ا سىىىىىىتقدام أو إ ا امت ىىىىىىال  ىىىىىىن أكاء العمىىىىىى  كون سىىىىىى ب قىىىىىىا و ذ أو إ ا ث ىىىىىىا أن لديىىىىىى  

 
هىابى   طىا هللا، جهوك م ظمىة العمى  الىدوليىة فذ مكىافحىة العمى  الج ري وا تجىار  ىالافىىىىىىىىىىىىىىر، مجلىة  ليىة  ،ال من  (1

 .2م،   2014، 1العدك  20جامعة  ين  م ، م ر، مجلد  (األكبذ الترمية )القسم
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إ اقىىىىىة   تمك ىىىىى  مىىىىىن أكاء العمىىىىى  المت ىىىىىإ  ليىىىىى ، او  ىىىىىان م ىىىىىا ا    حىىىىىد األمىىىىىرا  المعديىىىىىة أو 

  مر  م من أو مر   قلذ". 

( مىىىىن  اا الال حىىىىة أ ىىىى   "فىىىىذ حالىىىىة إ ىىىىالل الم فىىىى ة 21امىىىىا جىىىىاء فىىىىذ  ىىىىت المىىىىاكة )

ر ت لهىىىىا  الت امهىىىىا    ىىىىاكة العامىىىى  إلىىىىى بلىىىىدا تقىىىىوم المدبر ىىىىة أو الىىىىدا رة الم ت ىىىىة    اكتىىىى  المىىىى

إلىىىىىىى بلىىىىىىدا مىىىىىىال   ىىىىىىم ت ىىىىىىاليف  وكتىىىىىى  وأيىىىىىىة مطالىىىىىىب أ ىىىىىىر  مسىىىىىىتحقة مىىىىىىن ال ىىىىىىمان المىىىىىىالذ 

للم فىىىىىى ة، و  يكىىىىىىون للم فىىىىىى ة المىىىىىىر ت لهىىىىىىا الحىىىىىىإ فىىىىىىذ ا  تىىىىىىرا   لىىىىىىى  لىىىىىىج مىىىىىىال الت امهىىىىىىا 

بومىىىىا  مىىىىن تىىىىار ط  30مىىىىن هىىىىذا الال حىىىىة و لىىىىج  ىىىىالل  3كة بت ملىىىىة ال ىىىىمان المحىىىىدك وفقىىىىا  للمىىىىا

 إ طارها وإ  جاز للوزارة إلغاء أو إيقات التر يت".

ت لىىىىت الااح ىىىىة إلىىىىى أن سىىىىلط ة  مىىىىان مىىىىن الىىىىدول التىىىىذ اهتمىىىىا اهتمامىىىىا فا قىىىىا  مو ىىىىو       

إن جىىىىىىاز القىىىىىىول بوجوكهىىىىىىا محدوكيىىىىىىة جر مىىىىىىة ا تجىىىىىىار  الافىىىىىىر  ا تجىىىىىىار  الافىىىىىىر  ىىىىىىالرغم مىىىىىىن

وفىىىىإ التقىىىىار ر ومحسىىىىب موقعهىىىىا الجغرافىىىىذ،  (1)أصىىىىال فىىىىذ السىىىىلط ة  و هىىىىا كولىىىىة   ىىىىور اظىىىىاهرة

إ  أن الجهىىىىىىىاا المع يىىىىىىىة ت ىىىىىىىذل جهىىىىىىىوكا ح ي ىىىىىىىة لمحاصىىىىىىىرتها ومكافحتهىىىىىىىا مىىىىىىىن  ىىىىىىىالل تطىىىىىىىو ر 

الىىىىى ظم والقىىىىىوا ين مراعيىىىىىة فىىىىىذ  لىىىىىج ا ت ا يىىىىىاا الدوليىىىىىة والتعىىىىىاون ا قليمىىىىىذ والىىىىىدولذ فىىىىىذ إطىىىىىار 

 لمتحدة والم ظماا األ ر   اا العالقة. م  الم ظماا التا عة ل مم ا

 مىىىىىا أولىىىىىا سىىىىىلط ة  مىىىىىان   ايىىىىىة  اصىىىىىة لىىىىىاعض فاىىىىىاا العمىىىىىال ومىىىىى هم المىىىىىرأة واألحىىىىىداث     

األمىىىىىر الىىىىىذي كفعهىىىىىا للم ىىىىىاكقة  لىىىىىى ا ت ا يىىىىىاا الدوليىىىىىة لم ظمىىىىىة العمىىىىى  الدوليىىىىىة التىىىىىذ أبىىىىىدا 

ير تىىىىىوفر الحمايىىىىىة الالزمىىىىىة بم وأصىىىىىدرا  ىىىىىدة معىىىىىا1919سىىىىى ة فىىىىىذ   ايىىىىىة   يىىىىىرة م ىىىىىذ بىىىىىدابتها 

 
 .129ى السيد  لذ، مرجال سابإ،  م ط  ،ذسبال (1
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لهىىىىىم، ومىىىىىن المو ىىىىىو اا التىىىىىذ ت اولتهىىىىىا هىىىىىذا المعىىىىىابير حمايىىىىىة أمومىىىىىة المىىىىىرأة العاملىىىىىة وحمايىىىىىة 

 استغالل األحداث فذ العم .

فقىىىىىىد أكر ىىىىىىا الىىىىىىدول ومىىىىىىن بي هىىىىىىا سىىىىىىلط ة  مىىىىىىان أهميىىىىىىة حمايىىىىىىة هىىىىىىذا ال اىىىىىىة، فم هىىىىىىوم 

مالتىىىىىىالذ تىىىىىىد   العامىىىىىى   ا تاىىىىىىارا  ىىىىىى ت ط يعىىىىىىذ يفىىىىىىك  الرجىىىىىى  والمىىىىىىرأة  لىىىىىىى حىىىىىىد سىىىىىىواء، و 

المىىىىىرأة فىىىىىىذ هىىىىىذا الم هىىىىىىوم،  مىىىىىا أ هىىىىىىا تعمىىىىى  لقىىىىىىاء أجىىىىىر تح ىىىىىى   ليىىىىى  مىىىىىىن صىىىىىاحب العمىىىىىى ، 

وتحىىىىىا إ ىىىىىرات وتوجيىىىىى  هىىىىىذا األ يىىىىىر ومالتىىىىىالذ ت ط ىىىىىإ  ليهىىىىىا  افىىىىىة المعىىىىىابير التىىىىىذ تىىىىىوفر لهىىىىىا 

 ىىىىىروت  مىىىىى    قىىىىىة، لىىىىىذلج فىىىىى ن سىىىىىلط ة  مىىىىىان مىىىىىن الىىىىىدول التىىىىىذ ا  ىىىىىما  ت ا يىىىىىة الق ىىىىىاء 

م(، 52/2005 ىىىىد المىىىىىرأة و لىىىىج وفقىىىىا للمرسىىىىىوم السىىىىلطا ذ رقىىىىىم )  لىىىىى جميىىىىال أ ىىىىىكال التمييىىىى 

حقىىىىىو  المىىىىىرأة ة فىىىىىذ ا وت ىىىىىال هىىىىىذا ا ت ا يىىىىىة الماىىىىىاك  والتىىىىىدابير المق ولىىىىىة كوليىىىىىا لتحقيىىىىىإ المسىىىىىاو 

فىىىىىذ  ىىىىى  مكىىىىىان، وتىىىىىد و ا ت ا يىىىىىة إلىىىىىى   الىىىىىة الحقىىىىىو  المتسىىىىىاو ة للمىىىىىرأة،  مىىىىىا تىىىىىد وا  ت ا يىىىىىة 

يىىىى ، ومي ىىىىا ا ت ا يىىىىة حىىىىإ المىىىىرأة فىىىىذ التمتىىىىال بىىىى    لسىىىىن التفىىىىر عاا الوط يىىىىة التىىىىذ تحىىىىرم التمي

فىىىىىىر  التو يىىىىىىف وفىىىىىىذ حر ىىىىىىة ا تيىىىىىىار المه ىىىىىىة والعمىىىىىى  والمسىىىىىىاواة فىىىىىىذ األجىىىىىىر  لىىىىىىى األ مىىىىىىال 

 .(1)المتساو ة

 مىىىىا حظىىىىرا ا ت ا يىىىىاا الدوليىىىىة الم تل ىىىىة العمىىىى  الليلىىىىذ لل سىىىىاء، و لىىىىج لمىىىىا لىىىى  مىىىىن آثىىىىار      

ال ىىىىىىىىىحية، أومىىىىىىىىىن ال احيىىىىىىىىىة ا جتماعيىىىىىىىىىة و يمىىىىىىىىىة  لىىىىىىىىىى المىىىىىىىىىرأة مىىىىىىىىىن ال احيىىىىىىىىىة ال سىىىىىىىىىيولوجية 

األ ال يىىىىة، وقىىىىد  رفىىىىا ا ت ا يىىىىة الدوليىىىىة  فىىىى ن العمىىىى  الليلىىىىذ،  ىىىى ن العمىىىى  الليلىىىىذ هىىىىو  مىىىى  

 
 .37مرجال سابإ،  ،  الغر  ذ، إبراهيم (1
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بىىى كي  ىىىىالل فتىىىرة   تقىىىى   ىىىن سىىىىاال سىىىا اا متعا اىىىىة، وتفىىىم  المىىىىدة مىىىن م ت ىىىىف الليىىى  إلىىىىى 

 .(1)السا ة ال امسة صااحا

العمىىىىىى   م 171/1991رقىىىىىىم  وقىىىىىىد حظىىىىىىرا ات ا يىىىىىىة العمىىىىىى  الدوليىىىىىىة  فىىىىىى ن  مىىىىىى  المىىىىىىرأة لىىىىىىيال 

إ  أن  اا ا ت ا يىىىىىىة أوجىىىىىىدا  عىىىىىىض القيىىىىىىوك  (2)الليلىىىىىىذ لل سىىىىىىاء  غىىىىىىض ال ظىىىىىىر  ىىىىىىن أ مىىىىىىارهن

 .(3)ال حة والر اية ا جتماعية أقسام لى الحظر  ال ساء العامالا فذ 

اصىىىىىىىة فىىىىىىىذ مجىىىىىىىال تفىىىىىىىغي  امىىىىىىىا حىىىىىىىر  المفىىىىىىىر  العمىىىىىىىا ذ  لىىىىىىىى و ىىىىىىىال أحكىىىىىىىام  

األحىىىىداث حمايىىىىة لهىىىىم مىىىىن م ىىىىاطر العمىىىى ، و  تاىىىىاراا صىىىىحية ت  ىىىى  ر ايىىىىة الط ولىىىىة، وتج ىىىىب 

م ىىىىىىىاطر ا  ىىىىىىىتغال فىىىىىىىذ سىىىىىىىن ماكىىىىىىىرة، ولغىىىىىىىر  الىىىىىىىرم  بىىىىىىىين الحىىىىىىىد األك ىىىىىىىى لسىىىىىىىن التفىىىىىىىغي ، 

ومرحلىىىىة معي ىىىىىة مىىىىىن التعلىىىىيم  لىىىىىى األقىىىىى ، و  ىىىىد اسىىىىىتقراء ال  ىىىىىو  المتعلقىىىىة بتفىىىىىغي  الحىىىىىدث 

لعمىىىىىىا ذ تجىىىىىىد الااح ىىىىىىة أن المفىىىىىىر  قىىىىىىد أورك  عىىىىىىض القيىىىىىىوك  لىىىىىىى تفىىىىىىغي  فىىىىىىذ قىىىىىىا ون العمىىىىىى  ا

الحىىىىدث  قوا ىىىىد آمىىىىرة و  يجىىىىوز ا ت ىىىىا   لىىىىى م ال تهىىىىا، و ليىىىى  يعىىىىد أي ات ىىىىا   لىىىىى م ال تهىىىىا 

  اطال   طال ا  مطلقا  و عر  الم الف للعقوماا التذ  ت  ليها القا ون.

بت اسىىىىب مىىىىال قدراتىىىى  ال د يىىىىة وأهىىىىم امىىىىا  ظىىىىم قىىىىا ون الط ىىىى  وقىىىىا  مىىىى  الحىىىىدث ت ظيمىىىىا 

 األحكام فذ هذا الف ن ما بلذ 

 حظر تفغي  األحداث ليال بين السا ة الساكسة مساء والساكسة صااحا. .1

 
 م.1991لس ة  171رقم  الليلذمن ات ا ية العم  الدولية  ف ن العم   1الماكة  (1
للم  ىد أ ظر    م.1948لسىىىىىىىىىىىىىى ىة   89رقم   (من ات ىا يىة العمى  الىدوليىة  فىىىىىىىىىىىىىى ن  مى  المرأة ليال )مراجعىة  3المىاكة  (2

الحموري،   ىىىىىىىىىىىىىىىام مىاجىد، الحمىايىة القىا و يىة لط ى  العىامى  والمرأة العىاملىة فذ قىا ون العمى  األرك ذ،  حىل مقىدم 
 .2011، للم تمر العلمذ العالمذ حول حقو  المرأة والط  ، جامعة اليرموك

 م.1948لس ة  89 رقم (من ات ا ية العم  الدولية  ف ن  م  المرأة ليال )مراجعة 8الماكة  (3
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حظىىىىىىر تفىىىىىىغي  األحىىىىىىداث سىىىىىىا اا إ ىىىىىىا ية أوفىىىىىىذ أيىىىىىىام الراحىىىىىىة األسىىىىىى وعية أو العطىىىىىىالا  .2

 الرسمية.

 تحدبد سا اا  م  األحداث  ما   ب  د  ن سا سا اا. .3

بت لىىىى  سىىىىا اا العمىىىى  فتىىىىراا راحىىىىة  حيىىىىل   تقىىىى  فىىىىذ مجمو هىىىىا  ىىىىن سىىىىا ة وتحىىىىدك أن  .4

  حيل   يفتغلون أا ر من أرمال سا اا مت لة. هذا ال ترة

ل ىىىىىن فىىىىىذ المقابىىىىى  أغ ىىىىى  المفىىىىىر  ت ظىىىىىيم مىىىىىدة ا جىىىىىازة السىىىىى و ة للحىىىىىدث،  حيىىىىىل  ىىىىىان 

دتها  ىىىىىن  لىىىىى المفىىىىر  أن برا ىىىىىذ فيهىىىىا حاجىىىىىة الحىىىىدث للراحىىىىىة ومالتىىىىالذ  جىىىىىازة أطىىىىول فىىىىىذ مىىىى

إجىىىىىازة الاىىىىىالغين، و ليىىىىى  فىىىىى ن الااح ىىىىىة توصىىىىىذ  ىىىىىال ت  لىىىىىى إجىىىىىازة  اصىىىىىة  األحىىىىىداث ت ىىىىىون 

 أطول فذ مدتها  ن إجازة العمال الاالغين.

( م ىىىىىىى   لىىىىىىىى مىىىىىىىا بلىىىىىىىذ  " أ. 3فىىىىىىىذ قىىىىىىىا ون الت مي ىىىىىىىاا ا جتماعيىىىىىىىة تىىىىىىى ت المىىىىىىىاكة )و

 ىىىىا   موجىىىىب تسىىىىري أحكىىىىام هىىىىذا القىىىىا ون  لىىىىى العمىىىىال العمىىىىا يين الىىىىذبن يعملىىىىون  القطىىىىا  ال

  اما". 59ب  د  ن  وإ  امة  15يق  سن العام   ن  أ  قوك  م  كا مة  فر  
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 المبحث الثاني 

 الجهود الوطنية لتعزيز العمل الالئق للعمال المنزليين 

الحكومىىىىىىة العما يىىىىىىة م ل مىىىىىىة  موجىىىىىىب المعاهىىىىىىداا الدوليىىىىىىة لحقىىىىىىو  ا  سىىىىىىان ومعاهىىىىىىداا 

العمىىىىىى  بتىىىىىىوفير بياىىىىىىة  مىىىىىى    قىىىىىىة للعمىىىىىىال الم ىىىىىى ليين ، ومعاجلىىىىىىة وتعىىىىىىو ض ا  تهااىىىىىىاا  حىىىىىىإ 

 ىىىىىامالا الم ىىىىىازل مىىىىىن ا سىىىىىتغالل وسىىىىىوء المعاملىىىىىة ، و لىىىىىج لحمايىىىىىة حقىىىىىو  العامىىىىى  وصىىىىىاحب 

العمىىىى  العمىىىىا ذ حظىىىىرا   لىىىىى اسىىىىتقدام  مىىىىال غيىىىىر  العمىىى   لىىىىى حىىىىد سىىىىواء ، فقىىىىد ت ىىىىمن قىىىىا ون 

 مىىىىىىىىا يين إ   عىىىىىىىىد الح ىىىىىىىىول  لىىىىىىىىى تىىىىىىىىر يت مىىىىىىىىن وزارة العمىىىىىىىى  التىىىىىىىىذ حىىىىىىىىدكا ا ىىىىىىىىتراطاا 

مىىىىن  ىىىىالل هىىىىذا الماحىىىىل سىىىىيتم التطىىىىر  إلىىىىى الجهىىىىوك الوط يىىىىة  سىىىىتقدام هىىىى  ء العمىىىىال ، و ليىىىى  

اا الحكوميىىىىىة لسىىىىىلط ة  مىىىىىان لتع  ىىىىى  العمىىىىى  الال ىىىىىإ للعمىىىىىال الم ىىىىى لين سىىىىىواء مىىىىىن  ىىىىىالل القىىىىىرار 

أو   صىىىىدار أ ظمىىىىة وتعليمىىىىاا لت ظىىىىيم اسىىىىتقدام هىىىىذا ال اىىىىة مىىىىن العمىىىىال، وسىىىىوت  قىىىىوم بتو ىىىىي  

هىىىىذا الجهىىىىوك ومىىىىن ثىىىىم بيىىىىان مقتىىىىرح لمعالجىىىىة الو ىىىىال الحىىىىالذ فىىىىذ سىىىىلط ة  مىىىىان، و لىىىىج وفىىىىإ 

 التقسيم اآلتذ 

 المطلب األول 

 منزليين اإلجراءات الحكومية المتخذ  للحد من معوقات العمل الالئق للعمال ال

الحكومىىىىىىة العما يىىىىىىة م ل مىىىىىىة  موجىىىىىىب المعاهىىىىىىداا الدوليىىىىىىة لحقىىىىىىو  ا  سىىىىىىان ومعاهىىىىىىداا 

العمىىىىىى  بتىىىىىىوفير بياىىىىىىة  مىىىىىى    قىىىىىىة للعمىىىىىىال الم ىىىىىى ليين، ومعالجىىىىىىة وتعىىىىىىو ض ا  تهااىىىىىىاا  حىىىىىىإ 

 ىىىىىىىامالا الم ىىىىىىىازل الوافىىىىىىىداا وفىىىىىىىإ المعىىىىىىىابير التىىىىىىىذ رسىىىىىىى تها م ظمىىىىىىىة العمىىىىىىى  الدوليىىىىىىىة لتقر ىىىىىىىر 

 لم ازل من ا ستغالل وسوء المعاملة.الحماية ال ا ية لعامالا ا
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فعلىىىىى الىىىىرغم مىىىىن أن قىىىىا ون العمىىىى   سىىىىلط ة  مىىىىان ال ىىىىاكر  المرسىىىىوم السىىىىلطا ذ رقىىىىم 

اسىىىىىت  ى  ىىىىىمول  ىىىىىامالا الم ىىىىىازل مىىىىىن التط يىىىىىإ إ  أ ىىىىى   ىىىىىت فىىىىىذ المىىىىىاكة  2003 ة ( لسىىىىى35)

( م ىىىىىى  التىىىىىىذ   ىىىىىىا جملتهىىىىىىا األ يىىىىىىرة  لىىىىىىى أن )ي ىىىىىىدر الىىىىىىوز ر قىىىىىىرارا   قوا ىىىىىىد و ىىىىىىرو  2/3)

مىىى  ال اصىىىة بهىىىذا ال اىىىاا(. ممىىىا ي يىىىد أن هىىىذا القىىىرار سىىىوت بت ىىىمن مىىىن بىىىين مىىىا بت ىىىم   الع

 .قوا د ت ظم العالقة بين  ام  ال دمة الم  لية وصاحب العم 

 189ومال عىىىىى  صىىىىىدرا قوا ىىىىىد و ىىىىىرو  العمىىىىى  ال اصىىىىىة  المسىىىىىت دمين  الم ىىىىىازل رقىىىىىم 

وأبىىىىىىرز مىىىىىىىا ت ىىىىىىم ت  هىىىىىىىذا الال حىىىىىىة، فىىىىىىىذ أ هىىىىىىا حىىىىىىىدكا األ ىىىىىى ا  الىىىىىىىذي ، (1) 2004لسىىىىىى ة 

يم لىىىىون فاىىىىة العمىىىىال الم ىىىى ليين تحدبىىىىدا  ك يقىىىىا  مىىىىن  ىىىىالل مىىىىا ورك فىىىىذ المىىىىاكة األولىىىىى مىىىىن هىىىىذا 

هىىىىذا القىىىىرار يعىىىىد مسىىىىت دما  ىىىىالم  ل  ىىىى   ىىىى ت  أحكىىىىامالقوا ىىىىد والىىىىذي جىىىىاء  يىىىى   "فىىىىذ تط يىىىىإ 

 أسىىىىىرارط يعىىىىىة  ملىىىىى  ا طىىىىىال   لىىىىىى   ارجىىىىى  و مك ىىىىى   حسىىىىىب  أوبىىىىى كي  مىىىىىال كا ىىىىى  الم ىىىىى ل 

 إكارتىىىىى مىىىىىن اسىىىىىتقدم  و عىىىىىد مسىىىىىتقدما  ىىىىى   ىىىىى ت يسىىىىىتقدم هىىىىىذا المسىىىىىت دم للعمىىىىى  لديىىىىى  تحىىىىىا 

 "..وإ راف 

 ىىىىىىالقرار ومفىىىىىى ن الحقىىىىىىو  الواجاىىىىىىاا للعمىىىىىىال الم ىىىىىى لين فقىىىىىىد  ظمتهىىىىىىا القوا ىىىىىىد ال ىىىىىىاكرة 

( مىىىىىىىىن هىىىىىىىىذا 6( و)5بهىىىىىىىىذا الفىىىىىىىى ن، حيىىىىىىىىل    ىىىىىىىىا المىىىىىىىىاكة )م 189/2004رقىىىىىىىىم الىىىىىىىىوزاري 

( مىىىىىىن القوا ىىىىىىد  لىىىىىىى مىىىىىىا 5وا ىىىىىىد ل يىىىىىىان حقىىىىىىو  العمىىىىىىال الم ىىىىىى ليين، حيىىىىىىل أ ىىىىىىارا المىىىىىىاكة )الق

 :اآلتيةبت من  قد ا ست دام الت اماا المستقدم  أن"يجب بلذ 

 

 
(  فىىىىىىى ن قوا د و ىىىىىىىرو  العم  ال اصىىىىىىىة  المسىىىىىىىت دمين  الم ازل والذي ي تذ  189/2004الوزاري رقم )القرار   (1

 (.35/2003) قا ون العم  ال اكر  المرسوم السلطا ذ رقم إلىاست اكا 
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مىىىىىن  أيىىىىىام ىىىىىهر ا  العملىىىىىة الوط يىىىىىة و لىىىىىج  ىىىىىالل سىىىىىاعة  أجىىىىىراالمسىىىىىت دم  إلىىىىىىبىىىىىدفال  أن -1

و  ت ىىىرأ  مىىىة المسىىىىتقدم  أجىىىرامىىىن  هايىىىة المىىىدة التىىىذ يسىىىتحإ   هىىىا  أوا تهىىىاء  ىىى   ىىىهر 

 إ ا وقال المست دم  ما ي يد استالم  ألجرا. إ  األجرمن 

تىىىىىوفير الم اىىىىى  والمسىىىىىكن الم اسىىىىىب متىىىىىى اقت ىىىىىا ط يعىىىىىة العمىىىىى   لىىىىىج و ىىىىىذلج العىىىىىال   -2

 .الط ذ المحلذ بدون مقاب  للمست دم طوال مدة العقد 

زارة فىىىىىىىذ حالىىىىىىىة ا تهىىىىىىىاء  دمىىىىىىىة المسىىىىىىىت دم او هرومىىىىىىى  الىىىىىىىدا رة الم ت ىىىىىىىة  ىىىىىىىالو  إ طىىىىىىىار -3

 ."و تعين فذ حالة الهروب الويام  ا جراءاا المقررة فذ هذا الف ن

   ىىىىا  لىىىىى حقىىىىو  العمىىىىال الم ىىىى ليين والتىىىىذ القىىىىرار الىىىىوزاري ( مىىىىن 6المىىىىاكة ) أ ىىىىارا امىىىىا 

 القىىىىىة  إ هىىىىىاءرغىىىىىب المسىىىىىتقدم فىىىىىذ  إ  كولتىىىىى   إلىىىىىىأ ىىىىى   "يسىىىىىتحإ المسىىىىىت دم تىىىىىذ رة سىىىىى ر   لىىىىىى

 أو ىىىىىالل فتىىىىىرة سىىىىىر ان  قىىىىىد ا سىىىىىت دام  أو أ ىىىىىهرالعمىىىىى   ىىىىىالل فتىىىىىرة ا  تاىىىىىار ومىىىىىدتها ثالثىىىىىة 

المت ىىىىإ  إجازتىىىى بلىىىىدا لق ىىىىاء  إلىىىىى  ىىىىد ا تهىىىىاء مدتىىىى   مىىىىا يسىىىىتحإ المسىىىىت دم تىىىىذ رة سىىىى ر  ها ىىىىا 

 مقر  مل ". إلى وإيا ا ليها فذ العقد 

أمىىىىىا  فىىىىى ن الواجاىىىىىاا التىىىىىذ يجىىىىىب  لىىىىىى العمىىىىىال الم ىىىىى لين ا لتىىىىى ام بهىىىىىا أث ىىىىىاء  ىىىىىدمتهم فقىىىىىد 

بت ىىىىمن  قىىىىد  أنوالتىىىىذ   ىىىىا  لىىىىى أ ىىىى   "يجىىىىب القىىىىرار الىىىىوزاري   اا ( مىىىىن 7أقرتهىىىىا المىىىىاكة )

 :اآلتيةا ست دام الت اماا المست دم 

 إكارتىىىى  يعمىىىى  فىىىىذ  دمىىىىة المسىىىىتقدم فىىىىذ العمىىىى  المسىىىىت دم  يىىىى  ملت مىىىىا  ىىىى وامرا وتحىىىىا  أن -1

 .العم  أسراروان يحاف،  لى  وإ راف 

 .  د ا تهاء  دمت  وإ اكتهالت كية  مل   إلي المسلمة  األ ياءح ،  -2
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وا لتىىىى ام  ىىىىالقوا ين والىىىى ظم المعمىىىىول بهىىىىا فىىىىذ السىىىىلط ة و اكاتهىىىىا  ا سىىىىالمذاحتىىىىرام الىىىىدبن  -3

ت ىىىىىىىىر  ىىىىىىىى من  أ فىىىىىىىىطةو ىىىىىىىىدم ممارسىىىىىىىىة أي  األ ال يىىىىىىىىةوتقاليىىىىىىىىدها ا جتماعيىىىىىىىىة و يمهىىىىىىىىا 

 .ال الك 

 ىىىىىىدم ا  ىىىىىىتغال لىىىىىىدي أي  ىىىىىى ت آ ىىىىىىر ق ىىىىىى  ت ىىىىىىازل المسىىىىىىتقدم  ىىىىىىن   التىىىىىى  واسىىىىىىت مال  -4

 ".بها الالزمة فذ هذا الف ن وفقا لل ظم المعمول ا جراءاا  اقذ 

أي ىىىىىا   يمىىىىىا ي ىىىىىت ال ىىىىىاكرة  موجىىىىىب القىىىىىرار الىىىىىوزاري ومىىىىىن أهىىىىىم مىىىىىا ت ىىىىىم ت  القوا ىىىىىد 

الم از ىىىىىىاا التىىىىىىذ ت فىىىىىىت  ىىىىىىن تط يىىىىىىإ  قىىىىىىد ا سىىىىىىت دام، فقىىىىىىد   ىىىىىىا القوا ىىىىىىد  لىىىىىىى أن ت ىىىىىىون 

)كا ىىىىىىرة العمىىىىىىى  أو مكتىىىىىىىب العمىىىىىىى ( هىىىىىىىذ الم ت ىىىىىىة بتسىىىىىىىو ة الم از ىىىىىىىاا، و تعىىىىىىىين  لىىىىىىىى هىىىىىىىذا 

ل أسىىىىى و ين، فىىىىى  ا لىىىىىم تىىىىىتم التسىىىىىو ة  ىىىىىالل هىىىىىذا الجهىىىىىاا الم ت ىىىىىة تسىىىىىو ة ال ىىىىى ا  وكيىىىىىا  ىىىىىال

المىىىىىدة أو تمىىىىىا وامت ىىىىىال أي مىىىىىن الطىىىىىرفين  ىىىىىن ت  يىىىىىذها تعىىىىىين  لىىىىىى الىىىىىدا رة الم ت ىىىىىة إحالىىىىىة 

تتجىىىىىاوز أسىىىىى و ين مىىىىىن تىىىىىار ط ا تهىىىىىاء المىىىىىدة المىىىىىذ ورة إلىىىىىى المحكمىىىىىة   ة المو ىىىىىو   ىىىىىالل مىىىىىد 

 .(1)الم ت ة

ا  سىىىىىىان  موجىىىىىىب المرسىىىىىىوم السىىىىىىلطا ذ رقىىىىىىم امىىىىىىا تىىىىىىم إ فىىىىىىاء اللج ىىىىىىة الع ما يىىىىىىة لحقىىىىىىو  

 ة   سان والعم   لى حمايلت ا   يا ا  وط يا  مستقال  ل فر ثقافة حقو  ا 124/2008

حقوقىىىىىىى  وصىىىىىىىو ها  لىىىىىىىى أر  السىىىىىىىلط ة، وقىىىىىىىد أصىىىىىىىدرا هىىىىىىىذا اللج ىىىىىىىة كليىىىىىىى  حقىىىىىىىو  

،  و هىىىىىىىدت الىىىىىىىدلي  إلىىىىىىىى تعر ىىىىىىىف العىىىىىىىاملين غيىىىىىىىر (2)وواجاىىىىىىىاا القىىىىىىىو  العاملىىىىىىىة غيىىىىىىىر العما يىىىىىىىة

ا يين فىىىىىىذ القطىىىىىىا  ال ىىىىىىا   ىىىىىىالحقو  والواجاىىىىىىاا المتعلقىىىىىىة  العمىىىىىى  وا قامىىىىىىة والتفىىىىىىر عاا العمىىىىىى

 
 (  ف ن قوا د و رو  العم  ال اصة  المست دمين  الم ازل189/2004رقم )( من القرار الوزاري 10الماكة ) (1
العما ية ب ابر صىاكر  ن اللج ة    8ال ىاكر فذ مسىق  بتار ط   حقو  وواجااا القو  العاملة غير العما يةكلي    (2

 لحقو  ا  سان
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والقىىىىىىىىىوا ين الم ظمىىىىىىىىىة لىىىىىىىىىذلج والم سسىىىىىىىىىاا المرتاطىىىىىىىىىة  متا عىىىىىىىىىة الم ال ىىىىىىىىىاا وا  تهااىىىىىىىىىاا  مىىىىىىىىىا 

 .ت من تقديم   ذة  ن التسام  الدب ذ وال قافة السا دة فذ السلط ة

ا للحقىىىىىو  الدب يىىىىىة وا ل قا يىىىىىة والتعليميىىىىىة وال ىىىىىحية والتسىىىىىام  امىىىىىا يقىىىىىدم الىىىىىدلي  تل ي ىىىىى 

وحر ىىىىىة ممارسىىىىىة الفىىىىىعا ر الدب يىىىىىة وحقىىىىىو  وواجاىىىىىاا القىىىىىو  العاملىىىىىة غيىىىىىر الع ما يىىىىىة وإجىىىىىراءاا 

ا قامىىىىىىىة لغيىىىىىىىر الع مىىىىىىىا يين فىىىىىىىذ السىىىىىىىلط ة و يايىىىىىىىة ا  ىىىىىىىمام العامىىىىىىى  غيىىىىىىىر الع مىىىىىىىا ذ لل قا ىىىىىىىاا 

لم ال ىىىىىىاا،  مىىىىىىا أن وا تحىىىىىىاكاا الع ماليىىىىىىة فىىىىىىذ السىىىىىىلط ة و طىىىىىىواا ا بىىىىىىال   ىىىىىىن التجىىىىىىاوزاا وا

صىىىىىىدور كليىىىىىى  اللج ىىىىىىة العما يىىىىىىة لحقىىىىىىو  ا  سىىىىىىان يعت ىىىىىىر مىىىىىىن الجهىىىىىىوك الحكوميىىىىىىة فىىىىىىذ سىىىىىىلط ة 

التىىىىذ تسىىىىتهدت لتىىىىوفير بياىىىىة العمىىىى  الال ىىىىإ للعمىىىىال الم ىىىى ليين، وأهىىىىم مىىىىا ورك مىىىىن حقىىىىو  يجىىىىب 

 :أن بتمتال بها فاة العمال الم  ليين فذ السلط ة هذ

قابىىىىى  العمىىىىى   ىىىىىالل مىىىىىدة   تتجىىىىىاوز الح ىىىىىول  لىىىىىى األجىىىىىر الفىىىىىهري المت ىىىىىإ  ليىىىىى  م -1

سىىىىىاعة أيىىىىىام  عىىىىىد ا تهىىىىىاء  ىىىىى   ىىىىىهر أو وفىىىىىإ مىىىىىا بت ىىىىىإ  ليىىىىى  الطرفىىىىىان والتو يىىىىىال  لىىىىىى 

 استالم  أو ما ي يد بذلج

 .توفير الم ا  والمسكن الم اس ين من ق   صاحب العم  -2

 .توفير العال  الط ذ ال روري من ق   صاحب العم  طول مدة العقد  -3

 180الح ىىىىىىول  لىىىىىىى تىىىىىىذ رة للعىىىىىىوكة إلىىىىىىى ال لىىىىىىد بتحملهىىىىىىا مكتىىىىىىب ا سىىىىىىتقدام  ىىىىىىالل  -4

بومىىىىا مىىىىن تىىىىار ط وصىىىىول العامىىىى  إ ا ث ىىىىا أن مه تىىىى  ت ىىىىالف المه ىىىىة المحىىىىدكة لىىىى  فىىىىذ 

، أو لديىىىىى  إ اقىىىىىة    تىىىىىر يت ا سىىىىىتقدام، أو إ ا  ىىىىىان م ىىىىىا ا  مىىىىىر   قلىىىىىذ أو معىىىىىد 

 .تمك   من أكاء  مل 
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 لىىىىىد بتحملهىىىىىا صىىىىىاحب العمىىىىى   عىىىىىد ا تهىىىىىاء فتىىىىىرة الح ىىىىىول  لىىىىىى تىىىىىذ رة للعىىىىىوكة إلىىىىىى ال -5

 .العقد، أو إ ا أ   صاحب العم  ب  وك العقد 

 .الح ول  لى فتراا راحة م اساة  الل اليوم -6

 .الح ول  لى فترة راحة أس وعية و هر ة أو حسب ما ب ت  لي   قد العم  -7

 .الح ول  لى إجازة  عد المدة المت إ  ليها فذ  قد العم  -8

 .ا ية الال قة التذ تح ،  رامة العام المعاملة ا  س -9

ول ىىىىىىمان حقىىىىىىو  العامىىىىىى  وصىىىىىىاحب العمىىىىىى   لىىىىىىى حىىىىىىد سىىىىىىواء ت ىىىىىىمن التعىىىىىىدب  األ يىىىىىىر 

حظىىىىرا   لىىىىى اسىىىىتقدام  مىىىىال غيىىىىر  مىىىىا يين إ   عىىىىد  2011لقىىىىا ون العمىىىى  العمىىىىا ذ لسىىىى ة 

التىىىىىىذ حىىىىىىدكا ا ىىىىىىتراطاا  سىىىىىىتقدام  العمىىىىىى  العما يىىىىىىةالح ىىىىىىول  لىىىىىىى تىىىىىىر يت مىىىىىىن وزارة 

مىىىىىىن بي هىىىىىىا إبىىىىىىرام  قىىىىىىد  مىىىىىى  قىىىىىىا و ذ وتعطىىىىىىذ أحكىىىىىىام القىىىىىىا و ذ الحىىىىىىإ  هىىىىىى  ء العمىىىىىىال،

 .(1)جا ب التحرك  حر ة وتغيير المه ةللعاملين األ

و لىىىىى ال ىىىىعيد الميىىىىدا ذ ت ىىىىىذل الحكومىىىىة العما يىىىىة ال  يىىىىر مىىىىىن الجهىىىىوك لتع  ىىىى  حقىىىىىو  

   قةالعمال غير العما يين ومن  م هم العمال الم  ليين  ما بوفر لهم بياة  م  

 مليىىىىىاا ت تىىىىىي  كور ىىىىىة و فىىىىىوا ية مىىىىىن أجىىىىى  رصىىىىىد  العمىىىىى  العما يىىىىىةحيىىىىىل ت  ىىىىىذ وزارة  

امت ىىىىىال أصىىىىىحاب األ مىىىىىال لمعىىىىىابير العمىىىىى ، إ ىىىىىافة إلىىىىىى أ ىىىىى  تىىىىىم  قىىىىىد مجمو ىىىىىة مىىىىىن ال ىىىىىرام  

العامىىىىىة  التعىىىىىاون مىىىىىال م ظمىىىىىة العمىىىىى  الدوليىىىىىة  فىىىىىان  العمىىىىى والىىىىىدوراا التدر  يىىىىىة مىىىىىن ق ىىىىى  وزارة 

ة فىىىىىىىذ العمىىىىىىى  و لىىىىىىىج لت ميىىىىىىىة وتحسىىىىىىىين   ىىىىىىىاءة وت ميىىىىىىىة مهىىىىىىىاراا الماىىىىىىىاك  والحقىىىىىىىو  األساسىىىىىىىي

 
 .123/2011ال اكر  المرسوم السلطا ذ  2011قا ون العم  العما ذ وفقا  آل ر تعدبالت  فذ تفر ن األول  (1
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م تفىىىىذ العمىىىى ،  مىىىىا تىىىىم مىىىى   م تفىىىىو العمىىىى  سىىىىلطة ال ىىىىاطية الق ىىىىا ية ال اصىىىىة  يمىىىىا بتعلىىىىإ 

 .(1)لة لهم  ا  ت اصاا المو 

( والىىىىىىىذي يحظىىىىىىىر 2/2006التعمىىىىىىىيم رقىىىىىىىم ) وزارة العمىىىىىىى أصىىىىىىىدرا  2006وفىىىىىىىذ  ىىىىىىىام 

 مىىىىىىالهم، إ  ت  يىىىىىىذا  لحكىىىىىىم ق ىىىىىىا ذ،   لىىىىىىى أصىىىىىىحاب األ مىىىىىىال الحجىىىىىى   لىىىىىىى جىىىىىىوازاا سىىىىىى ر

ولتسىىىىىىىهي  تعامىىىىىىى  القىىىىىىىو  العاملىىىىىىىة الوافىىىىىىىدة و افىىىىىىىة المويمىىىىىىىين فىىىىىىىذ حيىىىىىىىاتهم الم يفىىىىىىىية اليوميىىىىىىىة 

 ىىىىر ا السىىىىلطاا العما يىىىىة مم لىىىىة  ىىىىا كارة العامىىىىة ل حىىىىوال المد يىىىىة فىىىىذ إصىىىىدار  طاقىىىىة موىىىىيم 

ية ممىىىىىىىا   بىىىىىىتم اسىىىىىىىت دامها فىىىىىىىذ  افىىىىىىىة المعىىىىىىىامالا الرسىىىىىىمية  ا تاارهىىىىىىىا وثيقىىىىىىىة إثاىىىىىىىاا    ىىىىىىى

فىىىىىىذ  مىىىىىىان القىىىىىىرار  وزارة العمىىىىىى يسىىىىىىتد ذ معىىىىىى   ىىىىىىرورة حمىىىىىى  جىىىىىىواز السىىىىىى ر،  مىىىىىىا أصىىىىىىدرا 

 فىىىى ن الال حىىىىة الت ظيميىىىىة لم اولىىىىة  فىىىىا  اسىىىىتقدام القىىىىو  العاملىىىىة غيىىىىر  1/2011الىىىىوزاري رقىىىىم 

العما يىىىىىىة فىىىىىىذ سىىىىىىلط ة  مىىىىىىان  الت سىىىىىىيإ مىىىىىىال و ىىىىىىا ا التو يىىىىىىف فىىىىىىذ ال لىىىىىىدان المرسىىىىىىلة للقىىىىىىو  

 .(2)اية حقو  العاملين وم ال الس رة وا تجار  الافرالعاملة والهدت هو حم

ت عت ىىىىىىىر ال ىىىىىىىرام  الوط يىىىىىىىة للعمىىىىىىى  الال ىىىىىىىإ األكاة الر يسىىىىىىىية لم ظمىىىىىىىة العمىىىىىىى  امىىىىىىىا أ ىىىىىىى  

الدوليىىىىىىىة للعمىىىىىىى  مىىىىىىىال الحكومىىىىىىىاا وم ظمىىىىىىىاا العمىىىىىىىال وأصىىىىىىىحاب العمىىىىىىى   لىىىىىىىى تع  ىىىىىىى  أج ىىىىىىىدة 

ا سىىىىىت دام، والحقىىىىىو  العمىىىىى  الال ىىىىىإ مىىىىىن  ىىىىىالل ك ىىىىىم الماىىىىىاكراا الوط يىىىىىة فىىىىىذ مجىىىىىال تع  ىىىىى  

 فىىىىىذ العمىىىىى ، والحىىىىىوار ا جتمىىىىىا ذ، والحمايىىىىىة ا جتماعيىىىىىة،  اسىىىىىت دام  هىىىىى  قىىىىىا م  لىىىىىى ال تىىىىىا  

ة ومم لىىىىون  ىىىىن الحكومىىىىة الع ما يىىىىة و ىىىىن العمىىىىال وأصىىىىحاب لىىىىذلج و  قعىىىىا م ظ مىىىىة العمىىىى  الدوليىىىى 

 
 ىىىىىىىىىىىىىىياىىان، طىىاقىىة، ا طىىار القىىا و ذ لحقو  العمىىال المهىىاجر ن فذ الىىدول العرميىىة )األركن، ا مىىاراا، الاحر ن،   (1

لية، الفىىىىىىىىىاكة العرمية لحقو  المهاجر ن، السىىىىىىىىىعوكية،   مان، قطر، ال و ا، ل  ان، م ىىىىىىىىىر، اليمن(، كراسىىىىىىىىىة تحلي
 .30،  2015بيروا،  

لىىىىىىلىىىىىىوزارة     (2 ا لىىىىىى ىىىىىىتىىىىىىرو ىىىىىىيىىىىىىىة  الىىىىىىمىىىىىىوقىىىىىىال  مىىىىىىتىىىىىىوفىىىىىىر  ىىىىىىلىىىىىىى  سىىىىىىىىىىىىىىىىىىىلىىىىىىطىىىىىى ىىىىىىىة  ىىىىىىمىىىىىىىان،  فىىىىىىذ  الىىىىىىعىىىىىىمىىىىىىى   وزارة 
https://www.manpower.gov.om/manpower/    15/12/2020تار ط ال  ارة. 

https://www.manpower.gov.om/manpower/
https://www.manpower.gov.om/manpower/
https://www.manpower.gov.om/manpower/
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بر ىىىى  ، حيىىىىل العمىىىى  ات ا يىىىىة  لتمدبىىىىد التعىىىىاون  فىىىى ن تع  ىىىى  العمىىىى  الال ىىىىإ فىىىىذ الدولىىىىة ال ليجيىىىىة

 لىىىىىى أرمىىىىىال أولو ىىىىىاا يىىىىى تذ فىىىىىذ مقىىىىىدمتها فىىىىىذ  مىىىىىان  ال ر ىىىىىام  الىىىىىوط ذ للعمىىىىى  الال ىىىىىإ الجدبىىىىىد 

تعمىىىىىىين سياسىىىىىىاا ا سىىىىىىت دام. وتهىىىىىىدت هىىىىىىذا العمليىىىىىىة إلىىىىىىى صىىىىىىياغة سياسىىىىىىاا اسىىىىىىت دام فعالىىىىىىة 

تىىىىىىىىد م العمىىىىىىىى  الم ىىىىىىىىت   فىىىىىىىىذ القطىىىىىىىىا  ال ىىىىىىىىا  وت  ىىىىىىىىض ا تمىىىىىىىىاك ا قت ىىىىىىىىاك  لىىىىىىىىى العمالىىىىىىىىة 

التعلىىىىىىيم ال  ىىىىىىذ والتىىىىىىدر ب المه ىىىىىىذ و ىىىىىىدماا ا سىىىىىىت دام  وتعىىىىىى ز هىىىىىىذا العمليىىىىىىة أي ىىىىىىا  .األج  يىىىىىىة

بهىىىىىىدت تحسىىىىىىين فىىىىىىر  تو يىىىىىىف الع مىىىىىىا يين،  سىىىىىىيما الفىىىىىىاان والفىىىىىىا اا، ومىىىىىى هم األ ىىىىىى ا  

 وي ا  اقىىىىىىىة.  مىىىىىىىا أ هىىىىىىىا تعىىىىىىى ز ثقافىىىىىىىة ر ىىىىىىىاكة األ مىىىىىىىال   لىىىىىىىإ بياىىىىىىىة أ مىىىىىىىال م اتيىىىىىىىة وتقىىىىىىىديم 

 (1) . دماا تد م أصحاب الم سساا ال غيرة والمتوسطة من الفااب 

واسىىىىىتجا ة  للىىىىىد واا المت ىىىىىررة مىىىىىن ق ىىىىى  م ظمىىىىىة العمىىىىى  الدوليىىىىىة والعدبىىىىىد مىىىىىن ال  ىىىىىراء 

وهياىىىىىاا األمىىىىىم المتحىىىىىدة المع يىىىىىة  حقىىىىىو  ا  سىىىىىان كول ال لىىىىىي ،  مىىىىىا فيهىىىىىا   مىىىىىان، إلىىىىىى و ىىىىىال 

 حد ل ظام ال  الة وتمكين  امالا الم ازل من الحماية ال املة المك ولة فذ قا ون العم  

يىىىىىىة تعهىىىىىىداا  ىىىىىى جراء     قىىىىىىة أصىىىىىىدرا الحكومىىىىىىة العما  فىىىىىىك  بىىىىىىوفر لهىىىىىىم بياىىىىىىة  مىىىىىى

تغييىىىىىىراا مهمىىىىىىة فىىىىىىذ سياسىىىىىىىة العمالىىىىىىة تفىىىىىىم  إلغىىىىىىاء  ىىىىىىىر  ح ىىىىىىول العمىىىىىىال الوافىىىىىىدبن  لىىىىىىىى 

 .ت ر   لال تقال إلى صاحب  م  جدبد وهو ما يعرت ب ظام "  هاكة  دم المما عة "

بتعىىىىىىىدب   عىىىىىىىض  157/2020فقىىىىىىىد أصىىىىىىىدر الم ىىىىىىىت  العىىىىىىىام للفىىىىىىىرطة والجمىىىىىىىارك القىىىىىىىرار رقىىىىىىىم  

و  ىىىىىىا  63/1996أحكىىىىىام الال حىىىىىىة الت  يذيىىىىىىة لقىىىىىىا ون إقامىىىىىىة األجا ىىىىىىب ال ىىىىىىاكرة  ىىىىىىالقرار رقىىىىىىم 

 
،   ر م ظمة العم  الدولية و  مان تتعهدان  مواصىىىىلة التع    المفىىىىترك للعم  الال إ فذ السىىىىلط ةأ فىىىىلذ  وم، (1

لىىىلىىىمىىى ىىىظىىىمىىىىىىىة    الىىىرسىىىىىىىىىىىىىىىىمىىىذ  الىىىمىىىوقىىىال  مىىىتىىىوفىىىر  ىىىلىىىى  الىىىىىىىدولىىىيىىىىىىىة،  الىىىعىىىمىىىىىىى   مىىى ىىىظىىىمىىىىىىىة  مىىىوقىىىال  مىىى فىىىىىىىىىىىىىىىىور  ىىىلىىىى 
ar/index.htm--centre/news/WCMS_245935/lang-https://www.ilo.org/beirut/media  

.15/12/2020تار ط ال  ارة، 

https://www.ilo.org/beirut/media-centre/news/WCMS_245935/lang--ar/index.htm
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( مىىىىن الال حىىىىة الت  يذيىىىىة لقىىىىا ون إقامىىىىة 24المىىىىاكة األولىىىىى م ىىىى   ىىىى ن   " يسىىىىت دل بىىىى ت المىىىىاكة )

" يجىىىىىوز  قىىىىى  إقامىىىىىة األج  ىىىىىذ مىىىىىن صىىىىىاحب  مىىىىى   األجا ىىىىىب المفىىىىىار إليهىىىىىا ، الىىىىى ت اآلتىىىىىذ   

العمىىىىى  أو  يىىىىى  تىىىىىر يت  اسىىىىىتقدام  مىىىىىال ،  ىىىىىر طة تقىىىىىديم مىىىىىا ب  ىىىىىا ا تهىىىىىاء  قىىىىىد إلىىىىىى آ ىىىىىر لد 

وتقىىىىديم مىىىىىا ي يىىىىد موافقىىىىة الجهىىىىة الحكوميىىىىىة الم ت ىىىىة  لىىىىى تعاقىىىىد صىىىىىاحب  ،فسىىىى   أو إ هىىىىاءا 

إ  تعىىىىىىد .(1)العمىىىىىى  ال ىىىىىىا ذ مىىىىىىال األج  ىىىىىىذ ووفقىىىىىىا  لل ىىىىىىوا   التىىىىىىذ تحىىىىىىدكها السىىىىىىلطة الم ت ىىىىىىة "

موجىىىىب التعىىىىدي  لىىىىى حقىىىىو  العمىىىىال الم ىىىى ليين، أل ىىىى    ىىىىدم المما عىىىىة  امىىىى  مهىىىىم فىىىىذ  ىىىىهاكة 

تغييىىىىىىر   ىىىىىامالا الم ىىىىىىازل  اصىىىىىة والعمىىىىىال غيىىىىىر العمىىىىىا يين  امىىىىىةهىىىىىذا الفىىىىىر  يحظىىىىىر  لىىىىىى 

ل طىىىىىىر الحىىىىىىا   يعىىىىىىرَّ  هىىىىىى  ء العمىىىىىىالالو ي ىىىىىىة كون موافقىىىىىىة صىىىىىىاحب العمىىىىىى  الحىىىىىىالذ ممىىىىىىا 

اىىىىاا، حتىىىىى أ ىىىى  ولىىىىو حتىىىىى مىىىىن أجىىىى  الهىىىىروب مىىىىن ا  تها واوالترحيىىىى  بتهمىىىىة "ال ىىىىرار" إ ا غىىىىاكر 

فاىىىىىة مىىىىىن الممكىىىىىن اسىىىىىتغالل هىىىىىذا الفىىىىىر  مىىىىىن ق ىىىىى  أصىىىىىحاب العمىىىىى  أو المكاتىىىىىب  لىىىىىى إجاىىىىىار 

 العامالا  لى الت ازل  ن الرواتب  فر  لى "إ الء الس ي "، أي العم  ل ال  صاحب 

 مىىىىىى  جدبىىىىىىىد يسىىىىىىىدك رسىىىىىىىوم ا سىىىىىىىتقدام ل ىىىىىىىاحب العمىىىىىىى  األول، أو العمىىىىىىى  لفىىىىىىىهور كون أجىىىىىىىر 

 .(2)لتعو ض  ن رسوم ا ستقداممقاب  تذ رة العوكة أو ل

لىىىىىذلج تىىىىىر  الااح ىىىىىة أن م ىىىىى  هىىىىىذا القىىىىىرار   لغىىىىىاء  ىىىىىر   ىىىىىدم المما عىىىىىة أو إلغىىىىىاء  ظىىىىىام 

المسىىىىتترة حيىىىىل سىىىىيقل  مىىىىن قىىىىدرة  عىىىىض  ال  يىىىى  سىىىىيد م جهىىىىوك السىىىىلط ة فىىىىذ مكافحىىىىة التجىىىىارة

األو ىىىىىىىا  الم ىىىىىىىاحاة لوجىىىىىىىوك  ىىىىىىىر   ىىىىىىىهاكة  ىىىىىىىدم  أصىىىىىىىحاب العمىىىىىىى   لىىىىىىىى ا سىىىىىىىت اكة مىىىىىىىن

المسىىىىىىىىتترة  مىىىىىىىىا أن هىىىىىىىىذا القىىىىىىىىرار سىىىىىىىىيد م موقىىىىىىىىف السىىىىىىىىلط ة  ممارسىىىىىىىىة التجىىىىىىىىارةالمما عىىىىىىىىة فىىىىىىىىذ 

 
 ال اكر من الم ت  العام للفرطة والجمارك.157/2020القرار رقم  (1
بىىىىىىىىىيىىىىىىىىىغىىىىىىىىىم  (2 ا لىىىىىىىىى ىىىىىىىىىتىىىىىىىىىرو ىىىىىىىىىيىىىىىىىىىة     ،روثىىىىىىىىى ىىىىىىىىىا  الىىىىىىىىىرا ىىىىىىىىى   مىىىىىىىىىتىىىىىىىىىوفىىىىىىىىىر  ىىىىىىىىىلىىىىىىىىىى  سىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىابىىىىىىىىىإ،  مىىىىىىىىىرجىىىىىىىىىال 

https://www.hrw.org/ar/news/2018/01/18/313936 

file:///D:/ااالجامعات%202020/جامعة%20الاسراء/العمل%20اللائق/مجلد%20جديد/روثنا%20بيغم
https://www.hrw.org/ar/news/2018/01/18/313936
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الم ظمىىىىىىىىىىىىىىىىاا الدوليىىىىىىىىىىىىىىىىة المع يىىىىىىىىىىىىىىىىة  و هىىىىىىىىىىىىىىىىا تهىىىىىىىىىىىىىىىىتم  حقىىىىىىىىىىىىىىىىو  العمىىىىىىىىىىىىىىىىال وتحىىىىىىىىىىىىىىىىارب  أمىىىىىىىىىىىىىىىىام

  وحر ة ا تقال العمالة.  الافر ا تجار  ملية

 

 المطلب الثاني 

 المقترحة لتوفير العمل الالئق للعمال المنزليين في سلطنة عمان آليات التنظيم 

إن ت ظىىىىىىيم العالقىىىىىىة وآليىىىىىىاا الحمايىىىىىىة ل اىىىىىىة العىىىىىىاملين فىىىىىىذ الم ىىىىىىازل مىىىىىىن األمىىىىىىور التىىىىىىذ 

تت ىىىىىىدر أهميىىىىىىة كوليىىىىىىة، لىىىىىىذلج  جىىىىىىد أ ىىىىىى  قىىىىىىد  ىىىىىىاكرا م ظمىىىىىىة العمىىىىىى  الدوليىىىىىىة وألول مىىىىىىرة فىىىىىىذ 

 ليين، حيىىىىىىىل ا تمىىىىىىىدا صىىىىىىىياغة صىىىىىىىكوك  مىىىىىىى  كوليىىىىىىىة  اصىىىىىىىة  العمىىىىىىىال الم ىىىىىىى إلىىىىىىىىتار  هىىىىىىىا 

ا ت ا يىىىىىىة رقىىىىىىم  2011و ىىىىىىالل مىىىىىى تمر العمىىىىىى  الىىىىىىدولذ الىىىىىىذي  قىىىىىىد فىىىىىىذ  ىىىىىىهر ح  ىىىىىىران  ىىىىىىام 

( المكملىىىىىة لىىىىى ،  لىىىىىى 201( "ات ا يىىىىىة العمىىىىى  الال ىىىىىإ للعمىىىىىال الم ىىىىى ليين" والتوصىىىىىية رقىىىىىم )189)

  فر  هرا  من ت دبإ تلج الدولة  لى اث ا  افذة  ال ساة ألي كولة  عد  أن ت ون 

ثالثىىىىىون كولىىىىىة لىىىىىي   2020وصىىىىىاكقا  لىىىىىى ا ت ا يىىىىىة لغايىىىىىة م ت ىىىىىف  ىىىىىام ا ت ا يىىىىىة. 

 ىىىى  كولىىىىة  ذ أ ىىىى   "تت ىىىىمىىىن بي هىىىىا أي كولىىىىة  رميىىىىة. وتىىى ت المىىىىاكة ال امسىىىىة مىىىىن ا ت ا يىىىىة  لىىىى 

  ىىىىو تىىىىدابير ت ىىىىمن أن بتمتىىىىال العمىىىىال الم  ليىىىىون  حمايىىىىة فعالىىىىة مىىىىن جميىىىىال أ ىىىىكال ا سىىىىاءة 

 ."والم ايقاا والع ف

و تيجىىىىىة ل ىىىىى  مىىىىىا تقىىىىىدم، ولجهىىىىىوك الىىىىىدول األ  ىىىىىاء فىىىىىذ م ظمىىىىىة العمىىىىى  الدوليىىىىىة ومىىىىىن 

بي هىىىىىا سىىىىىلط ة  مىىىىىان فقىىىىىد ا تمىىىىىدا ا ت ا يىىىىىة وتوصىىىىىيتها للحىىىىىد مىىىىىن ا  تهااىىىىىاا التىىىىىذ تتعىىىىىر  

لعىىىىىىىامالا الم  ليىىىىىىىاا مىىىىىىىن ال سىىىىىىىاء وال تيىىىىىىىاا  فىىىىىىىك   ىىىىىىىا   ىىىىىىىو هن يفىىىىىىىكلن األا ر ىىىىىىىة لهىىىىىىىا ا

السىىىىاحقة، فقىىىىد  رفىىىىا ا ت ا يىىىىة العمىىىى  الم  لىىىىذ )والىىىىذي ي تلىىىىف  ليىىىىا   ىىىىن العمىىىى  مىىىىن الم ىىىى ل( 

https://arabic.sputniknews.com/radio_echoes/201905281041352301-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A-%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/
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 لىىىىى أ ىىىى  العمىىىى  المىىىى ك  فىىىىذ أسىىىىرة أو أسىىىىر أو مىىىىن أجىىىى  أسىىىىرة أو أسىىىىر، وقىىىىد يفىىىىم  مجمو ىىىىة 

ذ واأل مىىىىال الم  ليىىىىة العامىىىىة وا  ت ىىىىاء والت ظيىىىىف وال ىىىىيهىىىىا الطىىىىاط والغسىىىىي  مىىىىن المهىىىىام  مىىىىا ف

جا ىىىىىب ا  ت ىىىىىاء  الحديقىىىىىة وحراسىىىىىة الم ىىىىى ل و يىىىىىاكة  إلىىىىىى األط ىىىىىال والمسىىىىى ين أو  وي ا  اقىىىىىة 

 .سيارة األسرة

امىىىىىىىىا ت  ىىىىىىىىا ا ت ا يىىىىىىىىة الماىىىىىىىىاك  والمعىىىىىىىىابير والحقىىىىىىىىو  األساسىىىىىىىىية فىىىىىىىىذ العمىىىىىىىى  أسىىىىىىىىوة 

األ ر ىىىىىىىىاا  اصىىىىىىىىة الق ىىىىىىىىاء  لىىىىىىىىى جميىىىىىىىىال أ ىىىىىىىىكال العمىىىىىىىى   /األ ىىىىىىىىر ين العمىىىىىىىىال والعىىىىىىىىامالا 

الج ىىىىىىري أو ا ل امىىىىىىذ، والق ىىىىىىاء ال علىىىىىىذ  لىىىىىىى  مىىىىىى  األط ىىىىىىال، والق ىىىىىىاء  لىىىىىىى التمييىىىىىى  فىىىىىىذ 

اصىىىىىة  ا ت ا يىىىىىة  اا طىىىىىا ال غيىىىىىر إل امىىىىىذ ا سىىىىىت دام والمه ىىىىىة. فىىىىىذ حىىىىىين تعت ىىىىىر التوصىىىىىية ال 

 ول  ها تتي  التوجي  العملذ  ف ن تع    القوا ين والسياساا الوط ية المع ية  العم  

 

 

تطىىىىىىىو ر العمىىىىىىىال الم ىىىىىىى ليين وتحقيىىىىىىىإ التىىىىىىىوازن بىىىىىىىين  إلىىىىىىىىالم  لىىىىىىىذ، وال ىىىىىىىرام  الهاكفىىىىىىىة 

 .مس ولياا العم  والواجااا الحياتية

 مىىىىان  ا تاارهىىىىا مىىىىن الىىىىدول المسىىىىتق لة للعمالىىىىة الااح ىىىىة حكومىىىىة سىىىىلط ة  ولىىىىذلج تىىىىد  

( "ات ا يىىىىة العمىىىى  الال ىىىىإ 189الم  ليىىىىة لت ىىىىون أول كولىىىىة  رميىىىىة ت ىىىىاك   لىىىىى ا ت ا يىىىىة رقىىىىم )

لىىىىىىة لهىىىىىىا حمايىىىىىىىة لجميىىىىىىال األطىىىىىىرات المتم لىىىىىىىة م( المك201للعمىىىىىىال الم ىىىىىى ليين" والتوصىىىىىىية رقىىىىىىىم )

والعمىىىىىال الم ىىىىى ليين ومفىىىىىك   ىىىىىا   الجهىىىىىاا الحكوميىىىىىة ومكاتىىىىىب ا سىىىىىتقدام وأصىىىىىحاب العمىىىىى  

 .العامالا الم  لياا من ال ساء وال تياا 



101 
 

وتىىىىىىىر  الااح ىىىىىىىة أ ىىىىىىى   لىىىىىىىى الىىىىىىىرغم مىىىىىىىن أهميىىىىىىىة ا جىىىىىىىراءاا السىىىىىىىا قة التىىىىىىىذ ا تهجتهىىىىىىىا 

الحكومىىىىىىىة العما يىىىىىىىة سىىىىىىى يا  لتع  ىىىىىىى  بياىىىىىىىة العمىىىىىىى  الال ىىىىىىىإ للعمىىىىىىىال الم ىىىىىىى لين إ  أ ىىىىىىى    يمكىىىىىىىن 

مت ىىىىىىإ  ليهىىىىىىا مىىىىىىن اجىىىىىى  تحسىىىىىىين ا طىىىىىىار لظىىىىىىروت العمىىىىىىال أن تتحسىىىىىىن إ   ات ىىىىىىا  إجىىىىىىراءاا 

ا تفىىىىىر ال قىىىىىا ون أو  ظىىىىىام  ىىىىىا  فىىىىىذ سىىىىىلط ة  مىىىىىان لت ظىىىىىيم مه ىىىىىة العمىىىىىال هىىىىىالتفىىىىىر عذ، وأهم

الم ىىىىى ليين ب ىىىىىين حقىىىىىوقهم وواجاىىىىىاتهم و ىىىىى  مىىىىىا بتعلىىىىىإ بت ظىىىىىيم أمىىىىىورهم و ت ىىىىىمن  ىىىىىذلج إيجىىىىىاك 

ليحمىىىىى   جهىىىىاز ت  يىىىىىذي مال ىىىىىم يمكىىىىىن أن يغيىىىىىر الحيىىىىىاة اليوميىىىىة للعىىىىىاملين فىىىىىذ ال دمىىىىىة الم  ليىىىىىة،

فىىىىىذ طياتىىىىى  رسىىىىىالة م اكهىىىىىا أن العمىىىىىال الم ىىىىى ليين هىىىىىم حقىىىىىا  يسىىىىىتحقون الح ىىىىىول  لىىىىىى الحقىىىىىو  

 و لى ا حترام.

وفىىىىىىذ المجمىىىىىى  تىىىىىىر  الااح ىىىىىىة أن و ىىىىىىال آليىىىىىىاا ت ظيميىىىىىىة معىىىىىىدة  فىىىىىىك  جيىىىىىىد، برافقهىىىىىىا 

للعمىىىىىىال الم ىىىىىىى ليين فىىىىىىىذ  ومال مىىىىىىىةجهىىىىىىاز ت  يىىىىىىىذي مال ىىىىىىم يمكىىىىىىىن أن بىىىىىىوفر بياىىىىىىىة  مىىىىىىى    قىىىىىىة 

  .سلط ة

ج تقتىىىىىرح الااح ىىىىىة مجمو ىىىىىة مىىىىىن اآلليىىىىىاا لتع  ىىىىى  بياىىىىىة العمىىىىى  الال ىىىىىإ فىىىىىذ  مىىىىىان، لىىىىىذل

 سلط ة  مان، وهذ  لى ال حو اآلتذ 

إجىىىىىىىراءاا حمايىىىىىىىة  امىىىىىىىة تتم ىىىىىىى  فىىىىىىىذ إلغىىىىىىىاء أي اسىىىىىىىت  اءاا تجيىىىىىىى  العمىىىىىىى  ق ىىىىىىى  السىىىىىىىن  أواًل:

القا و يىىىىة   تهىىىىاء مرحلىىىىة الدراسىىىىة ا ل اميىىىىة و ىىىىدم اسىىىىتقدام  ىىىىامالا تحىىىىا السىىىىن القىىىىا و ذ مىىىىال 

ك  ىىىىىىىت قىىىىىىىا و ذ يعت ىىىىىىىر ال دمىىىىىىىة فىىىىىىىذ الم ىىىىىىىازل مىىىىىىىن مجىىىىىىىا ا العمىىىىىىى  ال طىىىىىىىرة  ال سىىىىىىىاة إيجىىىىىىىا

 ط ال وتط يإ العقوماا الالزمة   مال هذا ال ت.ل 

ــًا:  الىىىىى ت بو ىىىىىوح فىىىىىذ قىىىىىا ون ا تجىىىىىار  الافىىىىىر لسىىىىىلط ة  مىىىىىان  لىىىىىى مىىىىىا ي يىىىىىد الحىىىىىا ا ثانيـــ

 التذ تعد اتجارا  فذ الافر والتذ من بي ها فاة العامالا الم  لية.
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تفىىىىر ال  ظىىىىام قىىىىا و ذ فىىىىذ السىىىىلط ة ي ىىىمن تحقيىىىىإ العمىىىى  الال ىىىىإ للعمىىىىال الم ىىىى ليين مىىىىن  الثــــًا:ث

 ىىىىىىالل الىىىىىى ت فىىىىىىذ هىىىىىىذا ال ظىىىىىىام  لىىىىىىى آليىىىىىىاا الحمايىىىىىىة والتىىىىىى مين ا جتماعيىىىىىىة والتىىىىىىذ تفىىىىىىم  

التىىىىى مين  لىىىىىى الحيىىىىىاة والتىىىىى مين ال ىىىىىحذ والتىىىىى مين مىىىىىن الحىىىىىواكث ومعا ىىىىىاا التقا ىىىىىد وت ىىىىىمي   

لعمىىىىى  وا جىىىىىازاا   سىىىىىلوب يسىىىىىم   الح ىىىىىول  لىىىىىى هىىىىىذا   ىىىىىو  تىىىىى ظم األجىىىىىور وسىىىىىا اا ا

الحقىىىىو  فىىىىذ إطىىىىار مىىىىن المرو ىىىىة التىىىىذ ترا ىىىىذ م ىىىىال  جميىىىىال األطىىىىرات وط يعىىىىة المهمىىىىة التىىىىذ 

 يكلف العام    كا ها. 

ــًا: إ فىىىىىاء ت ظىىىىىيم  قىىىىىابذ  ىىىىىا   العمالىىىىىة الم  ليىىىىىة يمكىىىىىن أن ت ىىىىىون مىىىىىن بىىىىىين مسىىىىى وليات   رابعـــ

وا قتراحىىىىىىىىاا مىىىىىىىىال وزارة العمىىىىىىىى  و كىىىىىىىىون تح ىىىىىىىىي  ح  ىىىىىىىىهم الت مي يىىىىىىىىة ومتا عىىىىىىىىة الفىىىىىىىىكاو  

 .ا   مام  إلى ال قا ة فذ هذا الحالة وجوميا  

و مكىىىىىىن أن يكىىىىىىون مىىىىىىن مهىىىىىىام ال قا ىىىىىىة أي ىىىىىىا  إ طىىىىىىاء تىىىىىىر يت  العمىىىىىى  وتلتىىىىىى م ال قا ىىىىىىة   

برفىىىىال تقىىىىار ر كور ىىىىة إلىىىىى وزارة العمىىىى   ىىىىن حجىىىىم العمالىىىىة والمعلومىىىىاا التىىىىذ ت يىىىىد التعىىىىرت  لىىىىى 

بهىىىىىىىىذا المهمىىىىىىىىة األ يىىىىىىىىرة جهىىىىىىىىة أ ىىىىىىىىر  معتمىىىىىىىىدة بىىىىىىىىتم تسىىىىىىىىجي    ا  ىىىىىىىىهم و مكىىىىىىىىن أن يقىىىىىىىىوم 

 ىىىىىامالا الم ىىىىىىازل فيهىىىىىا،  ىىىىىى ن يكىىىىىون القىىىىىىا م بىىىىىذلج مكتىىىىىىب العمىىىىى  التىىىىىىا ال لىىىىىوزارة العمىىىىىى   لىىىىىىى 

سىىىىى ي  الم ىىىىىال، وفىىىىىذ هىىىىىذا الحالىىىىىة يفىىىىىتر  أن   تعمىىىىى  أي فتىىىىىاة أو سىىىىىيدة كون ح ىىىىىولها  لىىىىىى 

عىىىىىىاملين فىىىىىىذ سىىىىىىلط ة ر  ىىىىىىة مىىىىىىن هىىىىىىذا الجهىىىىىىة وأن   بتىىىىىىرك األمىىىىىىر فقىىىىىى  لمكاتىىىىىىب اسىىىىىىتقدام ال

  مان.
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 الخاتمة والنتائج والتوصيات 

العمــــــل الالئــــــق للعمــــــال المنــــــزليين مــــــن وفىىىىىىذ  اتمىىىىىىة هىىىىىىذا الدراسىىىىىىة الموسىىىىىىومة بىىىىىىى " 

ــان  ــلطنة عمــــ ــريعات فــــــي ســــ ــة والتشــــ ــايير الدوليــــ "، والتىىىىىىذ تىىىىىىم مىىىىىىن  اللهىىىىىىا منظــــــور المعــــ

مم لىىىىىىىة  ا ت ا يىىىىىىىاا اسىىىىىىىتعرا  قوا ىىىىىىىد العمىىىىىىى  الال ىىىىىىىإ وفىىىىىىىإ معىىىىىىىابر م ظمىىىىىىىة العمىىىىىىى  الدوليىىىىىىىة 

 فىىىىى ن العمىىىىى  الال ىىىىىإ  189الدوليىىىىىة فىىىىىذ هىىىىىذا الفىىىىى ن ومىىىىىاأل ت ات ا يىىىىىة م ظمىىىىىة العمىىىىى  رقىىىىىم 

القىىىىىىىوا ين العما يىىىىىىىة التىىىىىىىذ  ظمىىىىىىىا العمىىىىىىى  وأحكامىىىىىىى   فىىىىىىىك  إلىىىىىىىى  للعمىىىىىىىال الم ىىىىىىى ليين، إ ىىىىىىىافة

ي ىىىىىمن تىىىىىوفير بياىىىىىة  مىىىىى    قىىىىىة للعمىىىىىال الم ىىىىى ليين، حيىىىىىل تىىىىىم اسىىىىىتعرا  أو   ط يعىىىىىة العمىىىىى  

وأطىىىىىرات هىىىىىذا العقىىىىىد، ومىىىىىن ثىىىىىم تىىىىىم اسىىىىىتعرا  كور  ت ظىىىىىيم القىىىىىا و ذ للعقىىىىىد الم  لىىىىىذالم  لىىىىىذ وال

وفىىىىىىذ ف ىىىىىى  مسىىىىىىتق  تىىىىىىم ا ت ا يىىىىىىاا الدوليىىىىىىة فىىىىىىذ ترسىىىىىىيط العمىىىىىى  الال ىىىىىىإ للعمىىىىىىال الم ىىىىىى ليين، 

اسىىىىىتعرا  كور التفىىىىىر عاا العماليىىىىىة الوط يىىىىىة فىىىىىذ سىىىىىلط ة  مىىىىىان فىىىىىذ ترسىىىىىيط العمىىىىى  الال ىىىىىإ، 

إلىىىىىى مجمو ىىىىىة مىىىىىن ال تىىىىىا   والتوصىىىىىياا والتىىىىىذ يمكىىىىىن  ةالااح ىىىىى ا وم ىىىىىاء   لىىىىىى مىىىىىا سىىىىى إ توصىىىىىل

 إجمالها  لى ال حو اآلتذ 

 أواًل: النتائج

وم اء   لى ما سىىىى إ ومعد أن قما  فىىىىرح  افة ت اصىىىىي  مو ىىىىو  الرسىىىىالة ف   ذ قد  ل ىىىىا إلى 

 ا ست تاجاا اآلتية  

ال ظر مىىىىىو قىىىىىدم، لايعىىىىد العمىىىىى  الم  لىىىىىذ ) مىىىىىال الم ىىىىازل( مىىىىىن أقىىىىىدم األ مىىىىىال الممارسىىىىة م ىىىىىذ  .1

إلىىىىىى التطىىىىىور التىىىىىار  ذ وأصىىىىى  هىىىىىذا العمىىىىى  بالحىىىىى، أ ىىىىى  ارتىىىىىا  ارتااطىىىىىا  وثيقىىىىىا   ىىىىىالر  فىىىىىذ 

العهىىىىىىىىوك القديمىىىىىىىىة سىىىىىىىىواء العهىىىىىىىىوك ال ر و يىىىىىىىىة، الروما يىىىىىىىىة، والج  ىىىىىىىىرة العرميىىىىىىىىة، ولمىىىىىىىىا جىىىىىىىىاء 

ا سىىىىالم حىىىىرر ا  سىىىىان مىىىىن الع وكيىىىىة، فتطىىىىورا مه ىىىىة  مىىىى  الم ىىىى ل مىىىىن ر  إلىىىىى  تىىىىإ، 
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 ها كون قيىىىىد أو غ ىىىىب، وفىىىىذ العهىىىىد الحىىىىدبل ارتاطىىىىا ارتااطىىىىا  ثىىىىم لمه ىىىىة يمارسىىىىها صىىىىاح

 ا يرا  مال تقدم ا  سان والرفاهية فازكاكا وا تفرا ا تفارا  واسعا .

ن ال ىىىىىىما اا التىىىىىىذ   لهىىىىىىا المفىىىىىىر  العمىىىىىىا ذ للعامىىىىىى  فىىىىىىذ قىىىىىىا ون العمىىىىىى  ت سىىىىىىحب  لىىىىىىى إ .2

 مىىىىان الىىىىذي بىىىى ظم العمىىىىال الم ىىىى ليين  ىىىىون قىىىىا ون العمىىىى  هىىىىو القىىىىا ون الوحيىىىىد فىىىىذ سىىىىلط ة 

العمىىىىىىى  وحقىىىىىىىو  العامىىىىىىى  فىىىىىىىذ السىىىىىىىلط ة و  بوجىىىىىىىد قىىىىىىىا ون  ىىىىىىىا  بت ظىىىىىىىيم مه ىىىىىىىة  مىىىىىىىال 

 الم ازل.

 فىىىىى ن العمىىىىى  الال ىىىىىإ للعمىىىىىال الم ىىىىى ليين  189ت مىىىىىن أسىىىىىااب و ىىىىىال ات ا يىىىىىة م ظمىىىىىة العمىىىىى  .3

فىىىىىذ تطىىىىىو ر العمىىىىى  الم  لىىىىىذ، فالعمىىىىى  الم  لىىىىىذ   بىىىىى ال م ىىىىىتقت الويمىىىىىة ومحجومىىىىىا ، ومىىىىىن 

ال  ىىىىو  للتمييىىىى   يمىىىىا بتعلىىىىإ  ظىىىىروت ا سىىىىت دام والعمىىىى   يمارسىىىى  معىىىىر   لىىىىى وجىىىى 

 ولغير  لج من ا تهاااا حقو  ا  سان.

ال اصىىىىىىىة  189أن سىىىىىىىلط ة  مىىىىىىىان لىىىىىىىم ت ىىىىىىىاك   لىىىىىىىى ات ا يىىىىىىىة م ظمىىىىىىىة العمىىىىىىى  الدوليىىىىىىىة  .4

لعمىىىىىال الم ىىىىى لين أل ىىىىى   األصىىىىى    بوجىىىىىد قىىىىىا ون  ىىىىىا   مىىىىىا ذ مسىىىىىتق  الال ىىىىىإ ل العمىىىىى  

 ب ظم مجال العمال الم  لين.

 ، إ  م ظمىىىىىىة العمىىىىىى  العرميىىىىىىة  المو ىىىىىىو اا التىىىىىذ  الجتهىىىىىىا م ظمىىىىىىة العمىىىىىى  الدوليىىىىىىة تىىىىى ثرا  .5

سىىىىىاهم ومفىىىىىك  ماا ىىىىىر فىىىىىذ تىىىىى ثر الىىىىىدول العرميىىىىىة  معىىىىىابير العمىىىىى  الدوليىىىىىة، والىىىىى ت  ليهىىىىىا 

فىىىىىذ قوا ي هىىىىىا الوط يىىىىىة، ومالتىىىىىالذ الت ىىىىىدبإ  لىىىىىى هىىىىىذا ا ت اقىىىىىاا سىىىىىواء  ا ىىىىىا إقليميىىىىىة أو 

 كولية.
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دأ حىىىىإ العامىىىى  فىىىىذ ا   ىىىىمام لل قا ىىىىاا العماليىىىىة كون أن قىىىىا ون العمىىىى  العمىىىىا ذ  ىىىىرس م ىىىى .6

تمييىىىى ، وحقىىىى  فىىىىذ ا  تيىىىىار ألي  قا ىىىىة ب  ىىىىم وكون أي إاىىىىراا وهىىىىو   ىىىى  الم ىىىىدأ الىىىىذي تىىىىم 

 لس ة  ۸۷من ات ا ية الحر ة ال قابية وحماية حإ الت ظيم رقم ( ۲ت ايدا فذ الماكة )

لل قا ىىىىاا العماليىىىىة والتىىىىذ تحتىىىىا  لر ايىىىىة م، ول ىىىىن فىىىىذ المقابىىىى  أغ ىىىى   ىىىىم أهىىىىم فاىىىىة 1948

 وحماية أا ر لحقوقها وهذ فاة األحداث.

 ل ىىىىا الدراسىىىىة إلىىىىى إن ا تجىىىىار  الافىىىىر والمتم ىىىى  فىىىىذ السىىىى رة، والعمىىىى  الج ىىىىري يفىىىىك   .7

، والتىىىىىىذ 2021لسىىىىىىلط ة  مىىىىىىان مساسىىىىىىا   يىىىىىىرا  ال ىىىىىىما اا الىىىىىىواركة فىىىىىىذ ال ظىىىىىىام األساسىىىىىىذ

ى أي  ىىىى ت،  مىىىىا تفىىىىك  مساسىىىىا   ىىىىا  لىىىىى  ىىىىدم جىىىىواز فىىىىر  أي  مىىىى  إجاىىىىاري  لىىىى

 قىىىىىا ون العمىىىىى  الىىىىىذي أ ىىىىىار إلىىىىىى حظىىىىىر فىىىىىر  أي  ىىىىىك  مىىىىىن أ ىىىىىكال العمىىىىى  الج ىىىىىري أو 

 القسري.

أن قىىىىىىا ون العمىىىىىى  العمىىىىىىا ذ قىىىىىىدم  ىىىىىىما تين مىىىىىىن  اللهمىىىىىىا  ىىىىىىاف  واحىىىىىىدة مىىىىىىن أهىىىىىىم صىىىىىىور  .8

ا تجىىىىىىىىار  الافىىىىىىىىر )العمىىىىىىىى  الج ىىىىىىىىري(، وهمىىىىىىىىا م ىىىىىىىىدأ المفىىىىىىىىروعية، ومطىىىىىىىىالن الت ىىىىىىىىازل  ىىىىىىىىن 

عامىىىىى   موجىىىىىب قىىىىىا ون العمىىىىى  والتىىىىىذ تفىىىىىك  حىىىىىدا أك ىىىىىى مىىىىىن الحقىىىىىو ، الحقىىىىىو  المم وحىىىىىة لل

 وحدا أ لى من ا لت اماا.

أن سىىىىىىلط ة  مىىىىىىان مىىىىىىن الىىىىىىدول التىىىىىىذ اهتمىىىىىىا اهتمامىىىىىىا فا قىىىىىىا  مو ىىىىىىو  ا تجىىىىىىار  الافىىىىىىر  .9

إن جىىىىىىىاز القىىىىىىىول بوجوكهىىىىىىىا  ظىىىىىىىاهرة  - ىىىىىىىالرغم مىىىىىىىن محدوكيىىىىىىىة جر مىىىىىىىة ا تجىىىىىىىار  الافىىىىىىىر 

 التقار ر ومحسب موقعها الجغرافذفذ السلط ة،  و ها كولة   ور وفإ  -أصال
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إ  أن الجهىىىىىاا المع يىىىىىة ت ىىىىىذل جهىىىىىوكا ح ي ىىىىىة لمحاصىىىىىرتها ومكافحتهىىىىىا مىىىىىن  ىىىىىالل تطىىىىىو ر  

الىىىىىى ظم والقىىىىىىوا ين مراعيىىىىىىة فىىىىىىذ  لىىىىىىج ا ت ا يىىىىىىاا الدوليىىىىىىة والتعىىىىىىاون ا قليمىىىىىىذ والىىىىىىدولذ فىىىىىىذ 

 إطار  م  الم ظماا التا عة ل مم المتحدة والم ظماا األ ر   اا العالقة.

المفىىىىىىىر  قىىىىىىىد أورك  عىىىىىىىض القيىىىىىىىوك  لىىىىىىىى تفىىىىىىىغي  الحىىىىىىىدث  قوا ىىىىىىىد آمىىىىىىىرة و  يجىىىىىىىوز أن  .10

ا ت ىىىىىىا   لىىىىىىى م ال تهىىىىىىا، و ليىىىىىى  يعىىىىىىد أي ات ىىىىىىا   لىىىىىىى م ال تهىىىىىىا  ىىىىىىاطال  طال ىىىىىىا مطلقىىىىىىا 

 و عر  الم الف للعقوماا التذ  ت  ليها القا ون.

رك األمىىىىر للىىىىوز ر  .11   بوجىىىىد  ظىىىىام و  قىىىىا ون  ىىىىا  بىىىى ظم  مىىىى   مىىىىال الم ىىىىازل فقىىىىد تىىىى 

 ىىىىىتت بىىىىىوزارة العمىىىىى   صىىىىىدار اللىىىىىوا   الت ظيميىىىىىة والتىىىىىذ استعر ىىىىى ا   وصىىىىىها والتىىىىىذ الم

 لم تلم وتد م حقو  هذا ال اة من العمال.

 ثانيًا: التوصيات

وم ىىىىاء   لىىىىى مىىىىا سىىىى إ، فىىىى ن الااح ىىىىة تتم ىىىىى  لىىىىى الجهىىىىاا الرسىىىىمية  اا العالقىىىىة ال ظىىىىر 

 هىىىىىو قابىىىىى  للت  يىىىىىذ م هىىىىىافىىىىىذ كراسىىىىىة التوصىىىىىياا التىىىىىذ  ل ىىىىىا إليهىىىىىا هىىىىىذا الدراسىىىىىة وت  ىىىىىذ مىىىىىا 

 وهذ  لى ال حو اآلتذ  

توصىىىىىذ الااح ىىىىىة المفىىىىىر  العمىىىىىا ذ وأصىىىىىحاب القىىىىىرار  ا   ىىىىىمام إلىىىىىى ات ا يىىىىىة م ظمىىىىىة  .1

ال اصىىىىىىة  العمىىىىىى  الال ىىىىىىإ للعمىىىىىىال الم ىىىىىى ليين أل هىىىىىىا تعت ىىىىىىر  ىىىىىىما ة  189العمىىىىىى  رقىىىىىىم 

 واجدبن فذ سلط ة  مان.متل اة من العمال ال

رة إقىىىىىىىىرار قىىىىىىىىا ون  ىىىىىىىىا  بىىىىىىىى ظم مه ىىىىىىىىىة توصىىىىىىىىذ الااح ىىىىىىىىة المفىىىىىىىىر  العمىىىىىىىىا ذ   ىىىىىىىىرو  .2

 مىىىىىىىال الم ىىىىىىىازل و ىىىىىىى ظم أحكامهىىىىىىىا و  ىىىىىىىال مىىىىىىىا لهىىىىىىىم مىىىىىىىن حقىىىىىىىو  ومىىىىىىىا  لىىىىىىىيهم مىىىىىىىن 

واجاىىىىىىىىىاا  فىىىىىىىىىك  بىىىىىىىىى كي إلىىىىىىىىىى إقىىىىىىىىىرار العمىىىىىىىىى  الال ىىىىىىىىىإ لهىىىىىىىىىم فىىىىىىىىىذ  ىىىىىىىىىوء ات ا يىىىىىىىىىاا 
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 فىىىىىىىىك   189م ظمىىىىىىىىة العمىىىىىىىى  الدوليىىىىىىىىة  فىىىىىىىىك   ىىىىىىىىام وات ا يىىىىىىىىة م ظمىىىىىىىىة العمىىىىىىىى  رقىىىىىىىىم 

  ا .

وصىىىىىىىىىىر   فىىىىىىىىىىذ قىىىىىىىىىىا ون تىىىىىىىىىىر  الااح ىىىىىىىىىىة  ىىىىىىىىىىرورة أن يكىىىىىىىىىىون ه ىىىىىىىىىىاك  ىىىىىىىىىىت وا ىىىىىىىىىى   .3

الت مي ىىىىىىىىىىاا العمىىىىىىىىىىا ذ ي  ىىىىىىىىىى  و  ىىىىىىىىىىين حقىىىىىىىىىىو  العامىىىىىىىىىى  غيىىىىىىىىىىر العمىىىىىىىىىىا ذ فىىىىىىىىىىذ هىىىىىىىىىىذا 

الفىىىىىىىى ن ألن  لىىىىىىىىج مىىىىىىىىن  ىىىىىىىى    تىىىىىىىىوفير بياىىىىىىىىة  مىىىىىىىى    قىىىىىىىىة تتوافىىىىىىىىإ مىىىىىىىىال مىىىىىىىىا   ىىىىىىىىا 

 عابير م ظمة العم  الدولية بهذا الف ن.م  لي  

تىىىىىىىىر  الااح ىىىىىىىىة  ىىىىىىىىرورة أن ي ىىىىىىىىرك  ىىىىىىىىاب  ىىىىىىىىا   م از ىىىىىىىىاا العمىىىىىىىى  الجماعيىىىىىىىىة فىىىىىىىىذ  .4

العمىىىىىىىى  العمىىىىىىىىا ذ، يكىىىىىىىىون  لىىىىىىىىى كرجىىىىىىىىة مىىىىىىىىن األهميىىىىىىىىة،  حيىىىىىىىىل برا ىىىىىىىىى  يىىىىىىىى  قىىىىىىىىا ون 

سىىىىىىىىىىىىىم وا  تىىىىىىىىىىىىى ال فىىىىىىىىىىىىىذ الوقىىىىىىىىىىىىىا وال  قىىىىىىىىىىىىىاا و حقىىىىىىىىىىىىىإ ال اىىىىىىىىىىىىىاا حالسىىىىىىىىىىىىىر ة فىىىىىىىىىىىىىذ ال

وا سىىىىىىىىىىىتقرار لجميىىىىىىىىىىىال أطىىىىىىىىىىىرات ال ىىىىىىىىىىى ا  فىىىىىىىىىىىذ حسىىىىىىىىىىىم ، ومالتىىىىىىىىىىىالذ يجىىىىىىىىىىىدر  المفىىىىىىىىىىىر  

 ت ظيم  فذ قا ون العم .

رأة، إ  لىىىىىىىىم يحىىىىىىىىدك قىىىىىىىىا ون العمىىىىىىىى  العمىىىىىىىىا ذ األ مىىىىىىىىال ال ىىىىىىىىارة والفىىىىىىىىاقة   ىىىىىىىىحة المىىىىىىىى .5

تحىىىىىىىىىدك هىىىىىىىىىذا األ مىىىىىىىىىال وفقىىىىىىىىىا لقىىىىىىىىىرار وزاري ولىىىىىىىىىم ( ۸۲أ ىىىىىىىىى  ووفقىىىىىىىىىا لىىىىىىىىى ت المىىىىىىىىىاكة )

تحىىىىىىىىىىدك، ممىىىىىىىىىىا يعىىىىىىىىىىد ق ىىىىىىىىىىورا، لىىىىىىىىىىذلج توصىىىىىىىىىىذ الااح ىىىىىىىىىىة بت ظىىىىىىىىىىيم مسىىىىىىىىىى لة األ مىىىىىىىىىىال 

 التذ تد   فذ هذا ال طا  والتذ تعت ر  اقة وم رة   حة المرأة.

 

را العماني والجهات وختامًا فإن الباحثة تتمنى بأن تجد هذه التوصيات استجابة لدد المش

 ذات العالقة، وذلك لضمان تحقيق حماية حقيقية للعمال المنزلين داخل المجتمع العماني. 

 وآخر دعوانا أن الحمد هلل را العالمين
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 قائمة المراجع المستخدمة

 أواًل: ال تب

( 4/144(، والقىىىىىىاموس المحىىىىىىي  لل يىىىىىىروز آ ىىىىىىاكي )12/166ابىىىىىىن م ظىىىىىىور، لسىىىىىىان العىىىىىىرب) -

 ال اكمماكة 

 ىىىى ب، احمىىىىد   ىىىىد ال ىىىىر م،  ىىىىرح قىىىىا ون العمىىىى  وفقىىىىا ألحىىىىدث التعىىىىدبالا، كار ال قافىىىىة  أبىىىىو -

  2010الرا ال،  ا صدار، 1لل فر والتوز ال،  مان،  

أبىىىىىىو  ىىىىىى ب، أحمىىىىىىىد   ىىىىىىد ال ىىىىىىىر م،  ىىىىىىرح قىىىىىىىا ون العمىىىىىى ، كار ال ه ىىىىىىىة العرميىىىىىىة، القىىىىىىىاهرة،  -

2009  ، 

اسىىىىة تحليليىىىىة مقار ىىىىة، كار ال تىىىىب آر  ىىىىان، م ىىىىط ى محمىىىىد،  قىىىىد ال دمىىىىة فىىىىذ الم ىىىىازل، كر  -

 .12،   2010القا و ية، م ر، 

الاحيىىىىىىىىىىىري، محمىىىىىىىىىىىوك   ىىىىىىىىىىىد المحسىىىىىىىىىىىن، الم او ىىىىىىىىىىىة الجماعيىىىىىىىىىىىة، كار ال  ىىىىىىىىىىىر الجىىىىىىىىىىىامعذ،  -

 2010ا سك در ة، 

  1995، 1ال ر ذ حسن أحمد ،  رح  قد العم  ال ركي،   -

ة، ال ر ىىىىىىىىذ، أحمىىىىىىىىد حسىىىىىىىىن، الىىىىىىىىوجي  فىىىىىىىىذ قىىىىىىىىا ون العمىىىىىىىى ، كار ال ه ىىىىىىىىة العرميىىىىىىىىة، القىىىىىىىىاهر  -

2006. 

حسىىىىىن،   ىىىىىد الحميىىىىىد  ىىىىىاطف، ال ظىىىىىام القىىىىىا و ذ األجىىىىىر العامىىىىى  فىىىىىذ  قىىىىىد العمىىىىى  ال ىىىىىركي،  -

  2007القاهرة، كار ال ه ة العرمية، 
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حسىىىىىن،   ىىىىىد الحميىىىىىد  ىىىىىاطف، ال ظىىىىىام القىىىىىا و ذ األجىىىىىر العامىىىىى  فىىىىىذ  قىىىىىد العمىىىىى  ال ىىىىىركي،  -

  2007القاهرة، كار ال ه ة العرمية، 

، كار المط و ىىىىىىاا ا سىىىىىىك در ةحسىىىىىىن،  لىىىىىىذ  ىىىىىىو ، الىىىىىىوجي  فىىىىىىذ  ىىىىىىرح قىىىىىىا ون العمىىىىىى ،  -

 1998الجام ية، 

رحا   ليىىىى ،  ىىىىدلذ، التعليىىىىإ  لىىىىى   ىىىىو  قىىىىا ون العمىىىى ، كراسىىىىة  مليىىىىة ت  ىىىىيلية، و ىىىى   -

 .1999وا يا  ل    ت من   و  القا ون،  الم ال تب، بيروا، 

الىىىىىىىداوكي، غالىىىىىىىب  لىىىىىىىذ،  ىىىىىىىرح قىىىىىىىا ون العمىىىىىىى  وتعدبالتىىىىىىى   كراسىىىىىىىة مقار ىىىىىىىة مىىىىىىىال ملحىىىىىىىإ  -

  2009 ال  و  وتعدبالت ، كار وا   لل فر والتوز ال،  مان، 

دولذ، الىىىىدبرمذ،   ىىىىد العىىىىال، الحمايىىىىة الدوليىىىىة لحقىىىىو  العمىىىىال فىىىىذ  ىىىىوء أحكىىىىام القىىىىا ون الىىىى -

 2012كار ال ه ة العرمية، القاهرة، 

رم ىىىىىىىان، جمىىىىىىىال  امىىىىىىى ، قىىىىىىىا ون العمىىىىىىى  العمىىىىىىىا ذ  ىىىىىىىت و ىىىىىىىرح مقار ىىىىىىىة أحكىىىىىىىام، مر ىىىىىىى   -

 2010الغ دور، القاهرة، 

رم ىىىىىان، سىىىىىيد محمىىىىىوك، الوسىىىىىي  فىىىىىذ  ىىىىىرح قىىىىىا ون العمىىىىى  وقىىىىىا ون ال ىىىىىمان ا جتمىىىىىا ذ   -

كار ال قافىىىىىة لل فىىىىىر كراسىىىىىة مقار ىىىىىة مىىىىىال التط يقىىىىىاا الق ىىىىىا ية لمحكمتىىىىىذ التمييىىىىى  والىىىىى قض، 

 ،.2010والتوز ال، األركن، 

السىىىىىىرحان،  ىىىىىىد ان إبىىىىىىراهيم،  ىىىىىىرح القىىىىىىا ون المىىىىىىد ذ  م ىىىىىىاكر الحقىىىىىىو  الف  ىىىىىىية كراسىىىىىىة  -

 .2005، 2مقار ة،  مان، كار ال قافة للتوز ال وال فر،  

السىىىىىىىىعيد، مهىىىىىىىىدي صىىىىىىىىاك ، ت ظىىىىىىىىيم العالقىىىىىىىىة ا  تاجيىىىىىىىىة ال ركيىىىىىىىىة بىىىىىىىىين العمىىىىىىىىال وأصىىىىىىىىحاب  -

 .2004 سسة ال قافة العمالية،العم ،  غداك، مطاعة م
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 ،  2002، ،  مان، م فوراا الجامعة األرك ية2سلطان، أ ور، م اكر ا لت ام،   -

 تىىىىىىىىاب  صىىىىىىىىحيحة(، وصىىىىىىىىحح  ابىىىىىىىىن حيىىىىىىىىان فىىىىىىىىذ 7/320الط را ىىىىىىىىذ، المعجىىىىىىىىم ال  يىىىىىىىىر، ) -

 .189ا يمان  اب فر  ا يمان، رقم الحدبل 

  ىىىىىد الاىىىىىاقذ،   ىىىىىد ال تىىىىىاح، أحكىىىىىام قىىىىىا ون العمىىىىى  ال ىىىىىو تذ فىىىىىذ العالقىىىىىة بىىىىىين العامىىىىى  ورب  -

  1989العم ، م ر، مطاعة ال ه ة، 

 لىىىىىذ، بالسىىىىىذ م ىىىىىط ذ السىىىىىيد، مقىىىىىا ا فىىىىىذ وسىىىىىطية حقىىىىىو  ا  سىىىىىان، اللج ىىىىىة الوط يىىىىىة  -

 م.2013، 1لحقو  ا  سان، سلط ة  مان،  

مىىىىىىىىان، كار ال قافىىىىىىىىة للتوز ىىىىىىىىال وال فىىىىىىىىر، ال  ىىىىىىىى ، م ىىىىىىىىذر، ال ظر ىىىىىىىىة العامىىىىىىىىة لاللت امىىىىىىىىاا،   -

2009  

ا افييىىىىى  بوكو يىىىىى ، قىىىىىا ون العمىىىىى  الىىىىىدولذ والقىىىىىا ون الىىىىىوط ذ، مر ىىىىى  التىىىىىدر ب الىىىىىدولذ التىىىىىا ال  -

  .2010لم ظمة العم  الدولية، ترجمة  مكتب مط و اا م ظمة العم  الدولية، 

 محمىىىىىىوك، محمىىىىىىوك مسىىىىىىعد، كور م ظمىىىىىىة العمىىىىىى  الدوليىىىىىىة فىىىىىىذ  لىىىىىىإ وتط يىىىىىىإ قىىىىىىا ون كولىىىىىىذ -

 م 1977للعم ، كار ال ه ة العرمية، القاهرة، 

،  ظر ىىىىىىىىىة العقىىىىىىىىىد وا راكة 2، سىىىىىىىىىليمان، الىىىىىىىىىوافذ فىىىىىىىىىذ  ىىىىىىىىىرح القىىىىىىىىىا ون المىىىىىىىىىد ذ،   مىىىىىىىىىرق -

  2009، 4الم  ركة، كار ال تب القا و ية، م ر،  

المطيىىىىراا،  ىىىىىاكل ماىىىىىارك مهىىىىىدي، حقىىىىىو   ىىىىىدم الم ىىىىىازل، كراسىىىىىة فقهيىىىىىة قا و يىىىىىة  مو جيىىىىىة،  -

   .2013، 2،  دك 37مجلة الحقو ، جامعة ال و ا، مجل  ال فر العلمذ، مجلد 

قىىىىىا ون العمىىىىى  وفقىىىىىا  آل ىىىىىر التعىىىىىدبالا واجتهىىىىىاكاا  أحكىىىىىاممغرمىىىىىذ، جع ىىىىىر محمىىىىىد،  ىىىىىرح ال -

 .،  مان 2016محكمة التميي ، كار ال قافة للتوز ال وال فر، 
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مل ىىىىىىاوي،  فىىىىىىار  ىىىىىىد ان، كراسىىىىىىاا فقهيىىىىىىة فىىىىىىذ قىىىىىىا ون العمىىىىىى ، المكتاىىىىىىة الوط يىىىىىىة،  مىىىىىىان،  -

2014  

، المكتاىىىىىىىة الوط يىىىىىىىة، 1،  مل ىىىىىىىاوي،  فىىىىىىىار  ىىىىىىىد ان، كراسىىىىىىىاا فقهيىىىىىىىة فىىىىىىىذ قىىىىىىىا ون العمىىىىىىى   -

 م.2015 مان، 

 ثانيًا: الرسائل الجام ية

كراقىىىىىىىىىذ، هاىىىىىىىىىة  ديجىىىىىىىىىة، كور م ظمىىىىىىىىىة العمىىىىىىىىى  الدوليىىىىىىىىىة فىىىىىىىىىذ تطىىىىىىىىىو ر القىىىىىىىىىا ون الىىىىىىىىىدولذ  -

ا جتمىىىىىا ذ، رسىىىىىىالة ماجسىىىىىتير فىىىىىىذ القىىىىىىا ون الىىىىىدولذ والعالقىىىىىىاا الدوليىىىىىة، جامعىىىىىىة الج ا ىىىىىىر 

 م 2001-200الية الحقو ، 

المحىىىىىىىىارب، فىىىىىىىىاكي توفيىىىىىىىىإ  سىىىىىىىىوك، الط يعىىىىىىىىة القا و يىىىىىىىىة لقوا ىىىىىىىىد قىىىىىىىىا ون العمىىىىىىىى ، رسىىىىىىىىالة  -

  2018 ماجستير، جامعة م تة،

 ثالثًا: المجالت واألبحاث والدوريات

(، الت ظىىىىىىيم القىىىىىىا و ذ لعمىىىىىى   مىىىىىىال الم ىىىىىىازل 2016أبىىىىىو الهيجىىىىىىاء، محمىىىىىىد إبىىىىىىراهيم  رسىىىىىىان) -

ومىىىىىىىىن فىىىىىىىىىذ حكمهىىىىىىىىىم فىىىىىىىىذ التفىىىىىىىىىر عين األرك ىىىىىىىىىذ وا مىىىىىىىىاراتذ، كراسىىىىىىىىىاا،  لىىىىىىىىىوم الفىىىىىىىىىر عة 

  2،  دك 43والقا ون، الجامعة األرك ية، مجلد 

إ ىىىىداك هياىىىىة التحر ىىىىر ) ىىىىار (، ات ىىىىا  جامعىىىىة الىىىىدول العرميىىىىة وم ظمىىىىة العمىىىى  الدوليىىىىة"،   -

م ىىىىىر، العىىىىىدك  -المجلىىىىىة الم ىىىىىر ة للقىىىىىا ون الىىىىىدولذ )الجم يىىىىىة الم ىىىىىر ة للقىىىىىا ون الىىىىىدولذ( 

14 ،1958. 
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إليىىىىىىىاس، بوسىىىىىىىف، الحىىىىىىىد األك ىىىىىىىى ل جىىىىىىىور كراسىىىىىىىة اقت ىىىىىىىاكية قا و يىىىىىىىة، م فىىىىىىىوراا المعهىىىىىىىد  -

 م.1980ية ومحوث العم ،  غداك، العرمذ لل قافة العمال

، ورقىىىىىىة  مىىىىىى  حىىىىىىول واقىىىىىىال الحقىىىىىىو  والحر ىىىىىىاا   ىىىىىىد هللاالجىىىىىىابري، سىىىىىىعوك بىىىىىىن  لىىىىىىذ بىىىىىىن  -

ال قابيىىىىىىىة فىىىىىىىذ سىىىىىىىلط ة  مىىىىىىىان، الم تىىىىىىىد  ال ليجىىىىىىىذ ال ىىىىىىىا ذ للم سسىىىىىىىاا الوط يىىىىىىىة لحقىىىىىىىو  

 م2012مارس 12 -11مسق ،  -ا  سان، سلط ة  مان 

لىىىىىىىد ال ىىىىىىىا ذ، المىىىىىىى تمر العمىىىىىىى  الدوليىىىىىىىة، المجالجىىىىىىىرت، محمىىىىىىىد سىىىىىىىعدوا، العولمىىىىىىىة ومعىىىىىىىابير  -

ي السىىىىىاكس  كليىىىىىة الحقىىىىىو ، جامعىىىىىة الم  ىىىىىورة،  ع ىىىىىوان "التىىىىى ثيراا القا و يىىىىىة العلمىىىىىذ السىىىىى و 

  2002وا قت اكية والسياسية للعولمة  لى م ر والعالم العرمذ، 

الحمىىىىىىوري،   ىىىىىىام ماجىىىىىىد، الحمايىىىىىىة القا و يىىىىىىة لط ىىىىىى  العامىىىىىى  والمىىىىىىرأة العاملىىىىىىة فىىىىىىذ قىىىىىىا ون  -

  األرك ىىىىىىذ،  حىىىىىىل مقىىىىىىدم للمىىىىىى تمر العلمىىىىىىذ العىىىىىىالمذ حىىىىىىول حقىىىىىىو  المىىىىىىرأة والط ىىىىىى ، العمىىىىىى

 .2011جامعة اليرموك، 

الىىىىىىى من، هابىىىىىىى   طىىىىىىىا هللا، جهىىىىىىىوك م ظمىىىىىىىة العمىىىىىىى  الدوليىىىىىىىة فىىىىىىىذ مكافحىىىىىىىة العمىىىىىىى  الج ىىىىىىىري  -

وا تجىىىىىىار  الافىىىىىىر، مجلىىىىىىة  ليىىىىىىة الترميىىىىىىة )القسىىىىىىم األكبىىىىىىذ( جامعىىىىىىة  ىىىىىىين  ىىىىىىم ، م ىىىىىىر، 

 م.2014، 1العدك  20مجلد 

حان، محمىىىىىىد   ىىىىىىد الع  ىىىىىى ، قوا ىىىىىىد القىىىىىىا ون الىىىىىىدولذ العىىىىىىام فىىىىىىذ أحكىىىىىىام المحىىىىىىاام ومىىىىىىا السىىىىىىر  -

جىىىىىىىر   ليىىىىىىى  العمىىىىىىى  فىىىىىىىذ م ىىىىىىىر، المجلىىىىىىىة الم ىىىىىىىر ة للقىىىىىىىا ون الىىىىىىىدولذ، المجلىىىىىىىد ال ىىىىىىىامن 

 .1972والعفرون، القاهرة، 
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 ىىىىىرار، ب ىىىىىدر ماجىىىىىد، الت ظىىىىىيم القىىىىىا و ذ للعمالىىىىىة الم  ليىىىىىة،  حىىىىىل م فىىىىىور، مجلىىىىىة الحقىىىىىو ،  -

  2018، 1،  دك 42جامعة ال و ا، مجل  ال فر العلمذ، مجلد 

م ظمىىىىىىة األمىىىىىىم المتحىىىىىىدة، المجلىىىىىى  ا قت ىىىىىىاكي وا جتمىىىىىىا ذ متىىىىىىوفر  لىىىىىىى موقىىىىىىال األمىىىىىىم  -

 https://news.un.org/ar/tagsالمتحدة   

ة، ا تجىىىىىىار  الافىىىىىىر والعمىىىىىى  الج ىىىىىىري، كليىىىىىى  التفىىىىىىر عاا وتط يىىىىىىىإ م ظمىىىىىىة العمىىىىىى  الدوليىىىىىى -

 م.2005القا ون، 

حىىىىىىول  ىىىىىىرو  و ىىىىىىروت  ةم ظمىىىىىىة العمىىىىىى  العرميىىىىىىة، مكتىىىىىىب العمىىىىىى  العرمىىىىىىذ، حلقىىىىىىة  قا ىىىىىىي -

 .19م،   1992أاتومر،  30-26العم  فذ الدول العرمية، تو   

العماليىىىىىة غيىىىىىىر ( مىىىىىن الال حىىىىىة الت  يذيىىىىىة لم اولىىىىىىة  فىىىىىا  اسىىىىىتقدام القىىىىىو  13 ىىىىىت المىىىىىاكة ) -

 العما ية.

  صىىىىىىدار الال حىىىىىىىة الت ظيميىىىىىىة لم اولىىىىىىىة  1/2011العما يىىىىىىة، قىىىىىىىرار وزاري رقىىىىىىم  وزارة العمىىىىىى  -

 فىىىىىىا  اسىىىىىىتقدام القىىىىىىو  العاملىىىىىىة غيىىىىىىر العما يىىىىىىة ال ىىىىىىاكر اسىىىىىىت اكا  لقىىىىىىا ون العمىىىىىى  المرسىىىىىىوم 

 .35/2003السلطا ذ رقم 

 رابعًا: االت اقيات الدولية والتشريعات الوطنية

 .م1999ا ت ا ية العرمية  ف ن مستو اا العم   -

 فىىىىى ن حىىىىىإ العامىىىىىى  العرمىىىىىذ فىىىىىذ الت مي ىىىىىاا ا جتماعيىىىىىة   ىىىىىىد  14ا ت ا يىىىىىة العرميىىىىىة رقىىىىىم  -

 .م1981ت قل  للعم  فذ إحد  األقطار العرمية 
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 .م1967 ف ن ت ق  األبدي العاملة  2ا ت ا ية العرمية رقم  -

 .م1971األك ى للت مي اا ا جتماعية   ف ن المستو   3ا ت ا ية العرمية رقم  -

 .م1975 ف ن ت ق  األبدي العاملة المعدلة  4ا ت ا ية العرمية رقم  -

 .م1967 ف ن مستو اا العم  المعدلة  6ا ت ا ية العرمية رقم  -

 .م1930لس ة ( 29ات ا ية العم  الج ري رقم ) -

 م1957( لس ة 105ات ا ية إلغاء العم  الج ري رقم ) -

 . ف ن الحد األك ى لسن ا ست دام 1973لس ة  138رقم ا ت ا ية  -

 . ف ن أسوأ أ كال  م  األط ال 1999لس ة  182ا ت ا ية رقم  -

 فىىىىىىىىى ن العمىىىىىىىىى  الال ىىىىىىىىىإ للعمىىىىىىىىىال الم ىىىىىىىىى ليين  201والتوصىىىىىىىىىية رقىىىىىىىىىم  189ا ت ا يىىىىىىىىىة رقىىىىىىىىىم  -

 .2011/ح  ران/16المعتمدبن فذ 

م ، بتىىىىىىىىىىار ط 35/2003طا ذ رقىىىىىىىىىىم قىىىىىىىىىىا ون العمىىىىىىىىىى  العمىىىىىىىىىىا ذ ال ىىىىىىىىىىاكر  المرسىىىىىىىىىىوم السىىىىىىىىىىل -

 ( .742م ،والم فور فذ الجر دة الرسمية العدك رقم )26/4/2003

ال ىىىىىىىىىاكرة  المرسىىىىىىىىىوم  35/2003التعىىىىىىىىىدبالا  لىىىىىىىىىى  عىىىىىىىىىض أحكىىىىىىىىىام قىىىىىىىىىا ون العمىىىىىىىىى  رقىىىىىىىىىم -

والم فىىىىىىىىور فىىىىىىىىذ الجر ىىىىىىىىدة الرسىىىىىىىىمية م ، 8/7/2006، بتىىىىىىىىار ط 74/2006السىىىىىىىىلطا ذ رقىىىىىىىىم 

 ( .819العدك رقم )
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ال ىىىىىىىىاكرة  المرسىىىىىىىىوم  35/2003التعىىىىىىىىدبالا  لىىىىىىىىى  عىىىىىىىىض أحكىىىىىىىىام قىىىىىىىىا ون العمىىىىىىىى  رقىىىىىىىىم   -

 .(949( والم فور فذ الجر دة الرسمية العدك رقم )113/2011السلطا ذ رقم )

لسىىىىىىىىى ة  29قىىىىىىىىىا ون المعىىىىىىىىىامالا المد يىىىىىىىىىة العمىىىىىىىىىا ذ ال ىىىىىىىىىاكر  المرسىىىىىىىىىوم السىىىىىىىىىلطا ذ رقىىىىىىىىىم  -

رقىىىىىىىىىىىم العىىىىىىىىىىدك مية والم فىىىىىىىىىىور فىىىىىىىىىىىذ الجر ىىىىىىىىىىدة الرسىىىىىىىىىىىم ، 23/11/2008بتىىىىىىىىىىار ط م، 2013

 م.12/5/2013بتار ط  ةال اكر  (1012)

ال ىىىىىىىىىىىاكر  المرسىىىىىىىىىىىوم السىىىىىىىىىىىلطا ذ رقىىىىىىىىىىىم  العمىىىىىىىىىىىا ذا تجىىىىىىىىىىىار  الافىىىىىىىىىىىر  مكافحىىىىىىىىىىىة قىىىىىىىىىىىا ون  -

م ، والم فىىىىىىىور فىىىىىىىذ الجر ىىىىىىىدة الرسىىىىىىىمية العىىىىىىىدك رقىىىىىىىم 23/11/2008، بتىىىىىىىار ط  126/2008

 .م1/12/2008( وال اكرة بتار ط 876)

،بتىىىىىىىىىار ط  م2021/ 6  لسىىىىىىىىىلطا ذ رقىىىىىىىىىم ال ىىىىىىىىىاكر  المرسىىىىىىىىىوم ا للدولىىىىىىىىىةال ظىىىىىىىىىام األساسىىىىىىىىىذ  -

( 13741م ، والم فىىىىىىىور فىىىىىىىذ الجر ىىىىىىىدة الرسىىىىىىىمية فىىىىىىىذ ملحىىىىىىىإ  العىىىىىىىدك رقىىىىىىىم )11/1/2021

 .م12/1/2021وال اكرة بتار ط 
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ABCTRACT 

This study aimed to identify the concept of decent work in accordance with the 

relevant international agreements, to demonstrate the relevance and compliance of 

Omani legislation with international standards in this regard, to identify the required 

legislative amendments, and the mechanism for their implementation so that the 

Sultanate fulfills its obligations before the international community by defining the 

framework by which international conventions and national legislation are concerned. 

Relevant, especially since the decent work program did not receive sufficient attention 

within some special laws, such as the Omani Labor Law, as the study relied on the 

descriptive and analytical approach, and the comparative approach. 

It concluded that the guarantees guaranteed by the Omani legislator to the 

worker in the labor law apply to domestic workers since the labor law is the only law 

in the Sultanate of Oman that regulates work and workers' rights in the Sultanate, and 

there is no special law regulating the profession of domestic workers, and the reasons 

for establishing Labor Organization Convention 189 regarding work Decent work for 

domestic workers in the development of domestic work, as domestic work is still 

devalued and hidden, and those who practice it are particularly vulnerable to 

discrimination regarding conditions of employment and work, and other human rights 

violations. 

The study recommended that a section on collective labor disputes should be 

singled out in the Omani Labor Law, which is of a degree of importance, so that it takes 

into account the speed in the body and the reduction in time and expenses and achieves 

stability and stability for all parties to the conflict in resolving it, and therefore the 

legislator should regulate it in the Labor Law. 
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