
 

  



 

 املنتدى التو���� ل��قوق االقتصادية واالجتماعية
 مركز االستماع والتوجيھ لل�ساء ��ايا العنف االقتصادي واالجتما��

 

 

  
 تشخيص سوسيولوجي وقانوني وعملي لوضعياتهن

  



 

اعية واالجتمُيصدر املنتدى التو���� ل��قوق االقتصادية 
مجموعة ورقات سياسات ُمتقاطعة وم�شابكة تتمحور حول 
إش�الّية وضعية عامالت املنازل �� تو�س، حيُث تت�امل الورقات 
الثالثة من حيث مقار���ا لإلش�الية من زوايا ومستو�ات ُمركّبة 

 ومتعّددة:
ست�ون مرتكزة ع��  1�� مستوى أول، ورقة سياسات عدد

سيولو�� ل�ل ما �و بحوث علمية جرد و�حث وتحي�ن سو 
تطبيقية تو�سية حول �ذه اإلش�الية للتخلص إ�� ���يص عل�� 

 لوضعي��ن ثم االنتقال لتقديم مق��حات لصناع القرار.
ست�ون مرتكزة ع��  2�� مستوى ثان، ورقة سياسات عدد 

مقار�ة قانونية ع�� مستوى املش�ل وا��ل �� مقار��نا لوضعية 
 عامالت املنازل.

ستضع نموذجا  3، ورقة سياسات عددثم �� مستوى ثالث
سوء  لكيف عاشت �ذه الفئة السياق الو�ا�ي لتث�ت، من ج�ة،

تدب�� الدولة لوضعي��ن، ومن ج�ة أخرى تؤكد ما ستفرزه 
الورقتان السابقتان ومرتكزة عل��ما وذلك ب�نصيص ب�بليوغرا�� 

 موزع ب�ن الورقات الثالث.
ذه مجّمعة ملناصرة اس��اتيجية ��دف ورقات السياسات �

املعنيات  / امل�تم�ن واملعني�ن / امل�تمات عمل موّج�ة ل�ل
مالت إش�الّية عا والفاعالت/الفاعل�ن املتدخالت واملتدخل�ن ��

املنازل �� تو�س.
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 لباحثة �� علم االجتماعمن إعداد ا 1سياسات عددالورقة 
05 الصفحة:                                       .مروى ماجري والناشطة 

من إعداد الباحثة �� القانون  2سياسات عدد الورقة 
 25الصفحة:                                        . إيمان الز�ديوالناشطة 

من إعداد الناشطة وم�ّسقة املشار�ع  3سياسات عدد القة ور 
 41الصفحة:                                     .أسرار بن جو�رةالبحثّية  

 
 ُسفيان جاب هللاتحر�ر وُمراجعة : 
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 املنتدى التو���� ل��قوق االقتصادية واالجتماعية

 1 سياسات عددالورقة 

 من إعداد مروى ماجري 

  ملخص :

��دف �ذه الورقة التحليلية إ�� تقديم ���يص عل�� 
لواقع عامالت املنازل �� تو�س اس�نادا ع�� الدراسات املنجزة �� 

من  عرض جملةكما نحاول من خالل�ا  االخ��ة.السنوات 
ات العلمية لتحس�ن واقع�ن ال�ّش نحو عمل الئق يح��م التوصي

 صمجدار الو  املض�ية و�كسرم�ام�ن  اإل�سانية و�جزي كرام��ن 
االجتما�� الذي يحاصر�ن ع�� الرغم من أ�مية ما يقمن بھ 

 للمجتمع.
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 عامة:مقدمة 

عرف ا��تمع التو���� حاجة م��ايدة للعمل امل���� �� ظل 
العمل رتبطة بخروج ال�ساء لسوق التغ��ات االجتماعية امل

الذي عرفتھ تركيبة األسر من العائلة املمتدة إ�� العائلة  والتحول 
من نقص �� الدعم العائ�� فيما يخص أدوار  وما رافق�االنواة 

�ذا العمل  ورغم أ�مية خاصة.العناية بكبار السن واألطفال 
ومة ن املوصللمجتمع وا��اجة امل��ايدة لھ إال أنھ �عت�� من امل�

وال�شة كما أنھ من امل�ن" ا��اضعة للمعاي�� ا��ندر�ة" 
 .1التمي��ية

إذ لم تتجاوز ا��تمعات التقسيم الكالسي�ي لألدوار 
االجتماعية الذي أو�ل لل�ساء دور العناية داخل الفضاءات 

خروج ال�ساء للعمل �� الفضاء العام إال  الرغم منا��اصة وع�� 
تبطًا ��ّن و�ذلك ظّل العمل امل���� عمال ال أن �ذا الدور ظّل مر 

 �شغل �� غالبية األحوال غ�� ال�ساء.

"  بأ��نعّرفت منظمة العمل الدولية العامالت امل��ليات 
 ْرع�ن أفرادو�َ ، وَ�عتن�ن باألطفال وَ�ْط��ن،ال�ساء اللوا�ي ينّظفن، 

من و�قا��صوصية  وذوي االحتياجاتاألسرة املسّن�ن واملر��� 
                                                             

 س�تعرض ل�ذا ال���يص السوسيولو�� الحقا1 
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دور�ّن امل�م اال  و�الرغم منمتنوعة أل��اب عمل�ن.  مالبأع
ا��ن من ب�ن العّمال األك�� استغالال واألك�� �عّرضًا لسوء املعاملة 

ساعة �� اليوم،  18ا��  14ما �ْعَمْلن من  و�ّن غالبا�� العالم. 
مقابل أجر أقل بكث�� من ا��د األد�ى  األسبوع،سبعة أيام �� 

 . 2لألجور"

�� املئة من ال�ساء  7,5ا ُ�َشّغل العمل امل���� إحصائي 
 . 3العامالت بأجر �� جميع أنحاء العالم

وم سنق املنجزة ال��أّما �� تو�س فقد أجمعت الدراسات 
-وتخص �ذه الفئة السوسي الحقا وال���عرض شرح ت��ي��ّ� ل�ا 

م�نية، ع�� ال�شاشة االجتماعية واالقتصادية ونقص القوان�ن 
كما بي�ت الدراسات  واألجر ا��زي.لعمل الالئق الضامنة ل

التحليلية املعتمدة ع�� املن��ية الكيفية ارتباط العمل امل���� 
بوصم اجتما�� يمثل عائقا أمام�ن رغم الدور االقتصادي امل�م 

 الذي يقّدمنھ.

 

                                                             
املصدر :حسب منظمة العمل الدولية /الرابط اإللك��و�ي :  2

https://www.ilo.org/global/topics/domestic-workers/who/lang--en/index.htm 
 حسب منظمة العمل الدولية 3
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سنقوم من خالل �اتھ الورقة بتقديم �سطة عن �اتھ   
أو  وأقسام بحوثراسات الدراسات ال�� قامت ��ا مراكز د

��معيات ومنظمات من ا��تمع املد�ي  ومشار�ع ت�بعمبادرات 
صا قدمت ���ي الدولة وال��التو���� والدو�� وكذلك مؤسسات 

طلعا��ّن وت ومسارا��ّن امل�نيةملع�ش�ّن وظروف ممارس��ّن لعمل�ن 
املستقبلية كما سنعرض �عض التوصيات واملق��حات �� إطار 

لبنة ألسس عمل الئق للعامالت  ء�� بنا امل أمالمت�برنامج 
� القضاء ع�� �شغيل األطفال � الورق إ��امل��ليات كما ��دف �ذه 

العمل امل���� وحماية ال�ساء الراشدات من االستغالل وظروف 
وكسر حاجز الوصم االجتما�� ا��يط ��اتھ  العمل التعسفية

 .4م�نية-الفئة السوسيو

األول من الورقة لعرض  �زءو�التا�� سنخّصص ا�
حوصلة للدراسات املنجزة �� تو�س وتقديم أ�ّم االحصائيات 
وخالصات �اتھ األعمال البحثية امليدانية ك���يص مكّثف 

  ّيا.علمالظا�رة  وتفس�� وف�م �ذهما يتعّلق برصد  وموجز ل�ّل 

أما ا��زء الثا�ي فسنخّصصھ لتقديم أ�ّم املق��حات 
ال�شاشة االقتصادية واالجتماعية لعامالت والتوصيات ��ا��ة 

 املنازل نتوجھ ��ا أل��اب القرار وا��تمع املد�ي.
                                                             

 2فاصيل انظر الورقة عدد ملز�د من الت 4
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يخّص العمل  القانون الذيو�ستغل فرصة عرض مشروع 
امل����، والذي ينم عن وجود إرادة سياسية لتغي�� واقع�ّن لكن مع 
اإلشارة ألن �ذا املشروع لم يخلو من �عض ال�ّنات والنقائص كما 

ولذلك  قّدم إجراءات معقدة تجعل من إم�انية تطبيقھ صعبة.
إ�� ان يتّم �عديلھ ب�س�يل وت�سيط اإلجراءات لضمان نفاذ  نطمح

وتمك�ن العامالت من حقوق�ن ��ا وحسن تطبيق�ا إجرائيا 
وحسن ترجمة النص القانو�ي إلجراءات قابلة  وولوج�ّن ��قوق�ّن 

 اإل�سانية. وضامنة للكرامةللتطبيق 

 املنجزة:واقع عامالت املنازل من خالل الدراسات 

 التو�سية:دراسات ا��معيات  -

أصدرت جمعية ال�ساء التو�سّيات للبحث حول التنمية 
��تّم �عامالت املنازل بدوام �امل ال�دف  5دراسة كمّية 2010سنة 

م��ا ���يص العنف املمارس عل��ّن. شملت �اتھ الّدراسة حوا�� 
 2008ة وتواصلت ف��ة البحث امليدا�ّي من جانفي عاملة م��ليّ  100

باملئة من ال�ساء  30. أث�ت �ذا البحث أّن 2010إ�� مارس 
 14العامالت �� املنازل قد انطلقن �� ممارسة �اتھ امل�نة �� سن 

سنة وأن نصف العينة كّن قد بدأن رحلة العمل امل���ّ� ب�ن سن 
                                                             
5 Sahbani , A ,Ayed S : violences à l’égard des employés de maison à temps complet 
répercussions sur leur autonomie,AFTURD,Tunisie, ( 2008/2010) 
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  �ال.ا�األطفال �� �ذا  سنة و�و ما يؤكد إن�شار إستغالل 19و 15
كما اثب�ت الّدراسة أن غالبية املبحوثات ال يتمتعن بضمان 

��ية ما يجعل فئة العامالت امل��ليات من  أي �غطية أواجتما�� 
أك�� الفئات السوسيوم�نية �شاشة. ثم أن الفئة ال�� تتوجھ 

 90ملمارسة �اتھ امل�نة �ّن ال�ساء األقل حظوظًا �� التعليم إذ أن 
مّيات أو ِمّمن لم يتجاوْزن مرحلة التعليم االبتدا�ي.

ُ
 باملئة أ

�� �ذه  املعتمدة �س�ياع�� الرغم من صغر العينة 
الدراسة إال أ��ا أثب�ت املعاناة ال�� �ع�ش�ا العامالت امل��ليات 

مح رسم املال  سا�مت ��والعنف االقتصادي املمارس عل��ن كما 
 لعمل �� املنازل.العامة لل�ساء الال�ي يتوج�ن ل

 ثانية سنةثم �عد ذلك قامت نفس ا��معية بدراسة 
 Remue ménage en Tunisie: la condition des�عنوان " 2017

6travailleuses domestiques en question(s) و�� دراسة"
 17كيفية تمت �� إقليم تو�س الك��ى شملت عينة تت�ون من 

قادمات من إفر�قيا جنوب  6تو�سية و 11عاملة م��لية تنقسم إ�� 
سنة. تتم�� �اتھ الدراسة  60و 20ال��راء ت��اوح أعمار�ن ب�ن 

اعا د�ّن ارتفملنازل امل�اجرات الال�ي �عرف عدبتطّرق�ا لعامالت ا

                                                             
6 -Bouguerra Zohra, Ismahene Ben Taleb, Salwa Kennou Sebei : Remue ménage en Tunisie: 
La condition des travailleuses domestiques en questions, AFTURD, Tunisie,2017. 
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دقيقة عن  إحصائيات رسميةمتواصال ولليوم لم ت�شر أي 
 وضعي��ّن. 

حّددت الدراسة مناطق االنطالق للعامالت، إذ ينقسمن 
إ�� تو�سيات قادمات من واليات الشمال الغر�ي وأجن�يات 

ال��راء. وتطرقت إ�� طرق االنتداب  بلدان جنوبقادمات من 
بكة ش ال�� صنف��ا إ�� صنف�ن: التقليدية م��ا ع�� " وسيط "أو ع��

االجتماعية �األقارب وا����ان وت�ون بصفة عرضية  العالقات
  دون عقد شغل واخرى.

شب�ات التواصل  أي ع�� م�اتب ا��دمات أوغ�� تقليدية 
 اغلب ا��االت بصفة �عاقدية. و�� ��االجتما�� 

وعّ��ت املستجو�ات �� إطار �ذا البحث عن عدم  
ت��ن كما اع والشعور باإلحباط وغياب اآلفاقاالستقرار �� العمل 

ة كما ضرور  ل�ن بلخيارا بال�سبة  امل���� ل�سأن ال��وء للعمل 
م الرغبة �� مواصلة العمل �� �ذا ا��ال نظرا عّ��ن عن عد

 لل�شاشة وا�عدام اآلفاق الذين ت�سم ��ا �اتھ امل�نة. 
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التو�سية لل�ساء الديمقراطيات  أصدرت ا��معيةكما 
تحمل عنوان "عامالت املنازل بإقليم تو�س   7دراسة 2020سنة 

، 8ظروف العمل حقيقة االن��ا�ات ور�انات العمل الالئق " الك��ى:
عاملة بإقليم تو�س الك��ى من  102من  عينة تت�ون شملت 

مختلف الشرائح العمر�ة.  اعتمدت �اتھ الدراسة من��ية البحث 
ال�شيط من خالل �شر�ك عامالت املنازل �� البحث امليدا�ي 

 كباحثات.

أثب�ت الدراسة توافد فئة جديدة من املتحّصالت ع�� 
من العّينة  %4اذ مثلن  ش�ائد جامعية ع�� مجال العمل امل����

املعتمدة. كما بّي�ت �غّ��ا �� مناطق القدوم، فقد ظ�رت فئة 
 جديدة ولدت باألحياء الشعبية ا��يطة بالعاصمة. 

أكدت نتائج الدراسة تواصل استغالل األطفال �� العمل 
امل���� فثالثون باملئة باشرن العمل دون سن السادسة عشرة 

بل سن العاشرة و�و ما ي�ناقض مع وم��ن من بدأ استغالل�ن ق
سنة حسب  16القانون التو���� الذي يمنع �شغيل من �م دون 

 . 53مجلة الشغل فصل 

                                                             
 �اتبة �اتھ الورقة �انت امل�سقة االدار�ة ملشروع الدراسة 7
ظروف العمل حقيقة االن��ا�ات ور�انات  الك��ى:عامالت املنازل بإقليم تو�س “ز���، بن جنات،  8  

 .2020سية لل�ساء الديمقراطيات، تو�س، ، ا��معية التو�”العمل الالئق
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 بي�تأما فيما يخص العقود فمخرجات �اتھ الدراسة قد 
فقط  2اخرى أّن معظم العامالت �شتغلن دون عقود ( واّكدت مرة

ج��: التأ �عدد �� نظام �عاقدية) معمن العينة �شتغلن بصفة 
ما يجب مراعاتھ عند التفك�� ��  يومي. و�وش�ري،  اسبو��،

حلول ل�شاشة لعمل امل����، أي ضرورة خلق نظام تأم�ن اجتما�� 
حقوق  وخصوص�تھ ليضمنيتما�� مع طبيعة �ذا العمل 

 العامالت.

كما تتواصل مؤشرات ال�شاشة االقتصادية اذ ان االجور 
دينار، وما  400ل�ن الش�ري ال يتجاوز دخ % 40ضعيفة جدا ف

ا��اجيات األساسية ل��ياة  وصعو�ة تلبيةيؤكد ضعف األجور 
ل�س  فقط 7و��اتھ املداخيل �و أّن اغل��ّن لد��ن ديون متخلدة 

 ل�ن ديون.

يمكن من خالل ما عرضتھ �ذه الدراسة تأكيد أن �ل 
ا��قوق االقتصادية واالجتماعية لعامالت املنازل من��كة ف�ن 

عاملة ل�س لد��ا أي   61�ن من غياب الضمان االجتما�� ف(�عان
بطاقة عالج ومن ج�ة اخرى اغل��ن �عان�ن من أمراض مزمنة م��ا 
ح�� ما �و م�� نظرا لضعف استعمال وسائل ا��ماية أثناء أداء 

 م�ام العمل). 
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ال يتمتعن  % 28وال يتمتعن �عطلة سنو�ة  % 63كما أن 
االت التعرض للمرض اثناء اوقات ح وح�� ��براحة أسبوعية 

 يواصْلَن اداء امل�ام. % 80العمل أو التعرض ��ادث شغل ف 
سبق ذكره من ان��ا�ات، ال يخلو واقع�ن من �ل  اضافة ا�� �ل ما

م��م �عت��ن  % 55أن .  إذ واملادي وا������أنواع العنف اللفظي 
كّن  م��ّن  2سوء املعاملة أك�� صعو�ة �ع��ض�ن أثناء أداء امل�ام و

�عّرضن  % 86وقد �عّرضن لالغتصاب سابقا �� منازل املشغل�ن 
ل واألج��  للعنف اللفظي. يظ�ر لنا جليا �نا أن العالقة ب�ن املشّغِ
ل عنفا مباشرا جسديا ولفظيا  �� عالقة �يمنة يمارس ف��ا املشّغِ

 اضافة ا�� عنف اقتصادي.

عنف من ج�ة اخرى عامالت املنازل خاضعات ل�ذا ال 
بحكم تمثال��ّن السلبّية مل�ن��ّن واعتبار�ا قدرا ال �روب منھ، ف 

م��ن يواصلن العمل ح�� �عد التعرض للعنف و يتكتمن عنھ  33
تتكّتمن إ�� ح�ن ان��اء اليوم ثّم يقطعن العالقة مع  املشعل  14و

او املشعلة و�� ا��الت�ن العاملة امل��لية ال تتوجھ لل�يا�ل 
ح�� ل�يا�ل الرقابة الشغلية رغم وجود قانون القضائية و ال 

يح�� ال�ساء من العنف اال ان تمثل القانون ظل ضعيفا وظّلت 
العامالت  �س�بطن  ال�يمنة و�طبعن مع العنف الرمزي واملادي 
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الذي يمارس عل��ن  و�و ما يجعل من الضروري توعي��ّن 
 بحقوق�ّن و خلق آليات رقابة ناجعة. 

 48اق امل�نة والتصورات املستقبلية فاّما فيما يخص اف
د ا��ن يؤكو�وما م��ن ال يرغ�ن �� مواصلة العمل كعاملة م��لية  %

 �عت����ا م�نة �شة وال تضمن املستقبل. 

 امل��ليات الكما يجدر االشارة ا�� أّن معاناة العامالت 
ت�ت�� بمغادر��ن مل�ان العمل بل تتواصل �� منازل�ّن اذ �ّن 

 أجر. ولكن دون اعادة ذات امل�ام املض�ية  مج��ات ع��

 :دراسات مؤسسات الدولة -

�شر مركز البحوث والدراسات والتوثيق واإلعالم حول 
دراسة تحمل عنوان " عامالت  2020سنة  ”الكر�ديف“املراة 

. اعتمدت �ذه 9املنازل املسارات واملع�ش والتموقع االجتما��"
ازل ء ع�� مع�ش عامالت املنالدراسة املن�� الكيفي ل�سليط الضو

شملت الدراسة عينة تت�ون  �� �ل من تو�س صفاقس وسوسة.
عاملة �� املدن ال�� شمل�ا البحث. انقسمت العّينة إ��  51من 

 عامالت مقيمات وعامالت غ�� مقيمات.
                                                             

بن حميدة، معز، العبيدي، لسعد، "عامالت املنازل املسارات واملع�ش والتموقع االجتما��"، مركز  9
 .2020البحوث والدراسات والتوثيق واإلعالم حول املرأة، تو�س، 
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است�تجت �ذه الدراسة أّن الس�ب الرئ���� للتوجھ 
ات ذ أن املستجَو�للعمل امل���� �و الفقر وقساوة ظروف الع�ش إ

اجمعن أن الفقر واالنحدار من عائلة محدودة الدخل �و الدافع 
�ات من ج أغلب العامالت اذ تنحدرالرئ���� الختيار �اتھ امل�نة. 

 األقل حظا �� �سب التنمية والطاردة للس�ان.

و�عت�� العامالت أن ما يتعرضن لھ أثناء أداء م�ام�ّن 
الذي يتعرضن لھ خاصة اللفظي معاملة ال إ�سانية نظرا للعنف 

وال�شاشة �� الفقر منھ. إذ أّن ما يجمع العامالت اضافة ا
   .وا�عدام االفقالشعور باإلحباط  االجتماعية �وو  االقتصادية

 دراسات املنظمات الدولية:   -

باإلضافة إ�� الدراسات ال�� أعد��ا ا��معيات التو�سية 
ذات الصبغة حول  واملؤسسات ومراكز البحوث العمومية أو

ال�ساء، قامت كذلك منظمات دولية غ�� ح�ومية بدراسات 
ميدانية ��ّم مواضيع تطرقت إلش�اليات متعلقة بالعمل امل���� 

 ك�شغيل األطفال القّصر.
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حول �شغيل األطفال 10�نا يمكن االستدالل بدراسة اليون�سف 
مستجوب ��  9600وال�� شملت عينة من  2012و 2011ب�ن 

ق الك��ى �� ا��م�ور�ة التو�سية. لم ��تم �اتھ الدراسة املناط
بصفة مباشرة بالعمل امل���� لك��ا رصدت بالتحديد �شغيل 

حسب �ذه الدراسة ثالثة  واستغالل األطفال �� العمل امل����.
سنة يتم �شغيل�م �� املناطق  14و 5باملئة من التو�سي�ن ب�ن 

ؤكد ة �� األر�اف و�و ما يا��ضر�ة وترتفع ال�سبة إ�� خمسة باملئ
استغالل األطفال �� مجال العمل امل���� و�و ما يمثل ان��ا�ا 
صارخا ��قوق الطفل و�و ما �عمق �شاشة �اتھ الفئة 

  .م�نية -السوسيو

أما الدراسة ال�� قامت ��ا املنظمة الدولية الدولية لل��رة 
ار وتحمل عنوان "دراسة أولية حول االتج 112013�� تو�س سنة 

وظا�رة  فقد ا�تمت باستغالل األطفال 12باأل��اص �� تو�س"
�ي�ت أن قصور �ذه االتجار بال�شر �� مجال العمل امل���� و 

الشر�حة العمر�ة �� الدفاع عن حقوق�ا جعل�ا أك�� عرضة 
 لالستغالل. 

                                                             
10 UNICEF(2012): Enquêtes par grappes à indicateurs multiples. 
11 OIM (2013): Etude exploratoire sur la traite des personnes en Tunisie. 
12 OIT (2016): Étude sur les travailleurs domestiques en Tunisie. Cas type des enfants 
originaires des gouvernorats de Jendouba et Bizerte 
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كما قامت املنظمة الدولية للعمل بدراسة تحمل عنوان" 
ي�� واليات ة نموذجية ألطفال أصحال العامالت امل��ليات �� تو�س:

جندو�ة"، أكدت �ذه الدراسة ال���يص الذي افضت ب��رت و 
لھ الدراسات السابقة �� ما يخص استغالل األطفال املنحدر�ن 

 من عائالت فق��ة �� العمل �� املنازل. 

وع�� الرغم من ال�شر�ع لقانون يمنع �شغيل األطفال ما 
��� �شغل العديد من األطفال �� العمل امل� إال أن 16ال دون سن 

تو�س ممن حرموا من حّق�م �� مواصلة التعليم نظرا للفقر 
ل�شغيل  العائالت تتوجھوضعف الدخل العائ�� الذي يجعل 
 األطفال رغبة �� ز�ادة مداخيل العائلة.

من األطفال املستغل�ن �� العمل امل���� ل�س  %90.2ف
ثل وتتمالتاسعة أسا���  ل�م أي ش�ادة دراسية أي مستوى ما دون 

 والرغبة �� العمل لتحقيق دخل �� الفقراالنقطاع أساسا  أسباب
 للعائلة.

ي�ب�ن لنا من خالل �ل ما تّم ذكره سابقا من نتائج 
 واختلفت منطلقا��اوخالصات لدراسات سابقة �عّددت منا���ا 

�عت�� من أك��  ع�� �ون فئة العامالت امل��لياتوجود إجماع 
م�نية �شاشة وعرضة للعنف ب�ل أنواعھ. -لسوسيوالفئات ا
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�انت أك�� االختبارات ت�يانا ملا يحملھ واقع  19ولعل أزمة ال�وفيد 
من ا��قوق االقتصادية  وحرمان�شاشة �ذه الفئة من 

واالجتماعية، فمنذ بداية األزمة و�عالن ا���ر الص�� الشامل 
حيلت أحيلت العامالت امل��ليات ع�� البطالة 

ُ
�� ع عائل��نوأ

 .13ا��وع وا��صاصة

�� �ذا الصدد ال بد من إعادة التفك�� �� �ل جوانب 
التا�� و�مت�امل يضمن العمل الالئق  ورسم برنامجالعمل امل���� 

�� ما ي�� �عض التوصيات ال�� ��ّم محاور مختلفة من  سنطرح
الدولة و كذلك �ل الفاعل�ن و  نقدم�ا ملؤسساتمع�ش العامالت 

 . �ن امل�تم�ن و املعني�ن ��ذه الظا�رةاملتدخل

 التوصيات لدعم عامالت املنازل:

  : دوراملشرع 

سن إطار قانو�ي خاص بالعمل امل���� يضمن الكرامة ال�شر�ة و 
يح�� حقوق�ن االقتصادية واالجتماعية: يضمن الراحة أسبوعية 
يحدد األجر األد�ى وساعات العمل و يحم��ن من التعرض 

و�ح�� حقوق�ّن عند التعرض ل�ا ع�� أن �شمل ��وادث شغل  

                                                             
  3ا��ائحة اال طالع ع�� الورقة رقم ملز�د من التفاصيل حول وضعية عامالت املنازل �� زمن  13
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�ذا االطار القانو�ي العامالت امل�اجرات دون تمي��وع�� أن ي�ون 
القانون حامال ألسس َمْ�َنَنة القطاع  وتنظيمھ مع مراعاة 
خصوصية العمل امل���� الذي يتعدد فيھ املشغلون وذلك �عدم 

تما�� اش��اط عقود شغل للتمكن من ا��صول ع�� ضمان اج
وخلق الية اخرى لل���يل ي�ون مكتب ال�شغيل وسيطا ف��ا 

 .14كنظام القسائم املعتمد �� فر�سا

َسنُّ قانون ُ�ع�� باالقتصاد التضام�� االجتما�� بحيث يمكن 
 للعمل.  تضام�� قانو�يللعامالت امل��ليات ت�و�ن �ي�ل 

  امل��:التكو�ن  مؤسساتدور 

��ماي��ن من  مة امل�نيةوالسال ت�و�ن العامالت �� ال��ة 
 التعرض ل��وادث أثناء القيام بالعمل

) كيميائيةواستعمال ال(ت�و�ن �� تقنيات العمل امل���� �التنظيف 
والت�سيق مع م�اتب ال�شغيل �� �ذا ا��صوص �أن ي�ون 

 الت�و�ن ع�� مكتب الشغل.

 

                                                             
  2ملز�د من التفاصيل حول نظام القسائم والتوصيات القانونية اال طالع ع�� الورقة رقم  14
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 دور مكتب ال�شغيل : 
 َمْ�َنَنِة “ م�اتب ال�شغيل يمك��ا االضطالع بدور محوري ��

وتنظيم العمل امل����  �� مرحلة االنتداب بتوف�� عروض الشغل  “
يوفر ل�ن الت�و�ن الضروري ملمارسة أ�شطة  ثم �� مرحلة الت�و�ن:

�اتھ امل�نة وكذلك ع�� مراقبة ظروف العمل وا��رص ع�� عدم 
 حصول ان��ا�ات  أثناء أداء امل�ام. 

   لة:ومؤسسات الطفو  التعليمدور مؤسسات  

ا��د من ظا�رة ال�سرب املدر��� ألن التعليم من أ�م  
العوامل ال�� �سا�م �� ا��د من الفقر واملسا�مة �� التنمية 

 املستدامة ع�� املدى البعيد.

  دور ا��تمع املد�ي : 
نظرا للدور امل�م للمجتمع املد�ي �� التنمية كفاعل فإن 

يخص عامالت فيما  بمسا�متھ،أي �غي�� اجتما�� يمر ضرورة 
 وا��معيات بحمالتاملنازل من امل�م جدا أن تقوم املنظمات 

م�نية وال�� ال�دف -توعية وتحس�س موج�ة ل�ذه الفئة السوسيو
 م��ا توعي��ن بحقوق�ن وكيفية املطالبة ��ا.

التعر�ف بمجلة الشغل والقوان�ن واالتفاقيات الدولية  -
ِھ.  والقانون ا��اص بالعمل امل���� �عد َسّنِ
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لة بحقوق العامالت وأ�مية عمل�ّن ��  - توعية العائالت املَُشّغِ
 الدورة االقتصادية. 

ل التنظم الذا�ي للعامالت �� ش� ت�و��ية لدعمتنظيم دورات  -
جمعيات أو �� ش�ل مؤسسات لالقتصاد التضام��  نقابات،

 �التعاضديات.
املز�د من ال�ش�يك من أجل �غي�� واقع العامالت امل��ليات  -

فقط من أجل مناصرة قانون يضمن العمل الالئق بل أيضًا  ل�س
 لتغي�� النظرة الدونية للعمل امل���� وتجاوز الوصم املرتبط بھ. 

إجراء املز�د من البحوث والدراسات خاصة الكمية م��ا نظرًا  -
لعدم توفر إحصائيات دقيقة ونا�عة عن عمل ميدا�ي ل���يص 

 �ليات.دقيق وموضو�� لوضعية العامالت امل�
 

  ال لإلتص املستقلةدور وسائل اإلعالم وال�يئة العليا
 البصري:السم�� و 

كسر الصورة النمطية للعمل امل���� وتجاوز الوصم املتعّلق ��ذه 
لة    .والتعر�ف بالقوان�نالفئة من خالل توعية العائالت املَُشّغِ

منع بث أي خطاب عنصري تمي��ي ع�� أساس النوع االجتما��  -
 مطّبع مع العنف الذي تتعرض لھ العامالت. طابوأي خ
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التوعية �� س�يل التصدي ل�شغيل القصر و حاالت االتجار  -
 بال�شر

 : التنظم الذا�ي 

دعم آليات التنظم الذا�ي �االنخراط �� العمل النقا�ي وت�و�ن -
 مؤسسات إقتصاد تضام�� �التعاضديات.

فاع عن حقوق�ن سيمكن عامالت املنازل من الد العمل النقا�ي :
 و�س�يل طرق املطالبة ��ا.

�� إطار قانون ينظم االقتصاد االجتما�� التضام��  :التعاضدية 
 يخلق الية للتضامن بي��ن و�نظم عمل�ن �� إطار مؤسسة.

�� �ذا الصدد نذكر تجر�ت�ن نموذجيت�ن �ان قد قام ��ما إتحاد 
�عث �ي و الشغل من خالل ت�و�ن عامالت م��ليات �� العمل النقا

نواة لنقابة ��م�ن وتجر�ة ا��معية التو�سية للبحث حول التنمية 
من خالل إ�شاء �عاضدية للعامالت تقدم  خدما��ا �� إقليم تو�س 

 الك��ى.

 :دور املع�د الوط�� لإلحصاء  
القيام بإحصائيات دقيقة للتعرف ع�� العدد ا��قيقي لعامالت 

 وعمال املنازل. 
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 خامتة : 

ب�ناه �� �ذه الورقة يمكن اعتبار  قا مماوانطالختامًا 
العمل امل���� من أك�� امل�ن �شاشة ولذلك وجب اتخاذ برنامج 

�ل ا��وانب لتنظيم امل�نة وحماية مم��ن��ا  ومت�امل �شملجدي 
و�عت�� من أوكد األولو�ات ملا يقدمھ العمل امل���� لالقتصاد 

ة او م�نية �شالوط�� ف�و يتجاوز �ونھ �عب��ا عن فئة سوسيو 
عمل شاق إ�� العمل الذي يجعل �ل عمل آخر ممكنا انھ فعال 

ت �� ترفيع عدد العائال  امل���� �سا�م فالعمل .االقتصادمركز ثقل 
ال�� ل�ا أك�� من دخل و�التا�� فلھ دور م�م �� اقتصاد األسر 

 عموما.  واالقتصاد الوط��

ن من تحس� امل�نة ستمكنال�ادفة لتنظيم  أن املق��حاتكما 
مجال العمل امل���� وأيضا س�سا�م �� تحس�ن مؤشرات القضاء 

كب�� من املواطنات �� االقتصاد املنظم. ثم  ودمج عددع�� الفقر 
إن إدماجّن �� الضمان االجتما�� يخفض �لفة االقتصاد الص�� 
ب�س�يل الولوج لل��ة والتق��� املبكر لألمراض خاصة امل�نية 

  م��ا.
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 املنتدى التو���� ل��قوق االقتصادية واالجتماعية

 2عدد  اتورقة السياس

 إعداد: إيمان الز�دي

  امللخص:

عندما تخ��ل م�نٌة ما مختلف أوجھ ال�شاشة، نجد 
العمل امل���� �� املقدمة، فالعامالت امل��ليات يخضعن ��تلف 
أش�ال ال��م�ش االقتصادي واالجتما��، فُ�ّن نتاج ك�ساء وكفَئة 

م�نية �ّشة لم تتمكن الدولة من اس�يعا��ّن �� -سوسيو
تيجي��ا التعليمية واالقتصادية واالجتماعية فلم يجدنَّ اس��ا

 م�انًا �� املصعد االجتما�� الذي �ان مشروع دولة االستقالل.

إ�� حد �ذا اليوم لم يتمكن املشرع التو���� لعدة عوامل 
وأسباب من تقن�ن �اتھ امل�نة �ستوعب خصوصية �اتھ الفئة، 

 ية، ال �شمل�ن العمل قانون غياب عقودفأغل��ن �عملن �� ظل 
يتمتعن ال براحات أسبوعية وال  االجتماعية والنظام ا��يطة 

قد صرَّحن �� عدة دراسات منجزة  أغل��ن�عطل سنو�ة، كما أن 
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حول�ن أ��ن يتعرضن ��تلف أش�ال العنف ا��سدي وا������ 
 .15والنف��� واالقتصادي

و�كمن الس�ب الرئ���� وراء وضعي��ّن ال�شة �� غياب 
القانونية املناسبة واملنظمة والضامنة ��قوق وواجبات األطر 

 عامالت املنازل مما أّدى إ�� حرما��ّن من العمل الالئق. 

�ذه الوضعية الغ�� إ�سانية وامل�ينة ل�ذه الفئة 
 انونيةوللمجتمع وللدولة ك�ل، لم �عد ممكنة �� منظومة ق

د �شو�� سياق إنتقال ديمقراطي ي 2014وحقوقية أنتج�ا دستور 
ل�ل املواطن�ن واملواطنات ع�� قدم  والعدالة االجتماعيةالكرامة 
 املساواة.

 يف مسودة تشخيص قانوين لوضعية عامالت املنازل:

يقصد بالعمل امل���� �و �ل عمل مؤدى �� أسرة أو أسر او 
وقد �شمل �ذا العمل مجموعة من امل�ام  أسر،من اجل أسرة او 
ما العامة ك وي واألعمال امل��ليةوالغسيل وال�بما ف��ا الطبخ 

�شمل االعتناء باألطفال واملسن�ن وذوي اإلعاقة إ�� جانب االعتناء 
سيارة األسرة. ُ��ّ�ل قطاع العمل  وا��راسة وقيادةبا��ديقة 

                                                             
   1ملز�د من التفاصيل ير�� االطالع ع�� الورقة الساسية عدد 15
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ياة �� ا�� انخراط ال�ساءامل���� طلبًا م��ايدًا، ن�يجة ارتفاع 
ا��ندري  التقسيم �ذا إ��االقتصادية وسوق العمل و�رجع 

للعمل، يجعل �ذا  ا��تمع �عدالتقليدي الذي لم يتجاوزه 
سًا لل�ساء من الفئات ال�شة أساسا.  الصنف من األعمال مكرَّ

 عاملة مليون  67حسب تقديرات منظمة العمل الدولية،  �ناك 
أما �� تو�س فيّقدر  �ساء م��م  %1680،العالم �� ام��ليً  وعامالً 

. تكمن أ�مية العمل م���� أوال �� خلق فرص 17ألف  40عدد�ن ب
عمل، ثانيا �� توليد دخل ل�اتھ الفئة الواسعة من ا��تمع،  إال 
أنھ و بالرغم من أ�ميتھ ال يقدر  حق قدره إذ �عت�� عمًال غ�� منتج 

قيمة وم��وً�ا، تضطلع بھ ال�ساء والفتيات من و�ظّل منتقص ال
الفئات ال�شة اقتصاديا دون غ���ّن وكث��ا ما يتقاضّ�ن أقل من 
ا��ّد األد�ى لألجر ب�نما �عملن لساعات طو�لة دون أن يتمّتعن 
بأمن وظيفي ودون أن ت�ون ل�ن �غطية اجتماعية وضمانات 

ة القانونيالسالمة امل�نية مثلما تنص ع�� ذلك ال�شر�عات 
واملعا�دات الدولية، تفاقمت �ذه الوضعية مع أزمة 

 . 18"ال�ورونا"

                                                             
lang/who/workers-domestic/topics/global/org.ilo.www--املصدر/ الرابط االلك��و�ي:  16

htm.index/en 
اآلن إحصاءات حول العدد ا��قيقي ملز�د من تفاصيل ير�� االطالع ع��  العدد تقدري ال يوجد ا�� حد 17

 1الورقة السياسية عدد 
 حول ا�ع�اسات جائحة �ورونا ع�� وضعّية عامالت املنازل �� تو�س. 3أنظر الورقة السياسية عدد  18
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ــــــــ�ت  باملئــــــــة مــــــــن ال�ســــــــاء العــــــــامالت �ــــــــ� املنــــــــازل عــــــــن عــــــــدم  48ع�ّ
تتعــــــرض  القطــــــاع حيــــــثرغبــــــ��ن �ــــــ� مواصــــــلة االشــــــتغال �ــــــ� �ــــــذا 

الال�ــــــي �عملــــــن منـــــذ ســــــن مبكــــــرة، إ�ــــــ� أشــــــ�ال  الكث�ـــــ�ات، خاصــــــة
ي وا����ـــــــ�� �ـــــــ� غيـــــــاب مختلفـــــــة مـــــــن العنـــــــف املعنـــــــوي وا��ســـــــد

 .19لنظام �غطية اجتماعية

كما أكد مكتب العمل الدو�� أن م�نة عامالت املنازل تتم�� 
 ،ال يتمتعن بقدر �اٍف من ا��ماية القانونيةبال�شاشة أل��ن 

فالعمل �� ا��دمة امل��لية يحتاج لقوان�ن تحّقق العمل الالئق 
ف�� الضامن وا��ماية االجتماعية و�نا يأ�ي دور ال�شر�عات 

الوحيد ��فظ ا��قوق وتحديد االل��امات ف�ش�ل ال�شر�عات 
والسياسة التنظيمية األدوات األساسية للقضاء ع�� ا��وانب 

 السلبية للصفة الغ�� املنظمة �� قطاع العمل امل����. 

 التونسي:الوضعية اهلشة لعملة املنازل يف القانون 

 25لقانون عدد �عرض املشرع التو���� ل�اتھ الفئة ع�� ا
كما أدرج �اتھ امل�نة ��  1995جو�لية  1املؤرخ ��  1965لسنة 

املؤرخ ��  1994لسنة  28عدد  العامة م��ا قانون �عض القوان�ن 
                                                             

” الالئقل ات العمظروف العمل حقيقة االن��ا�ات ور�ان الك��ى:عامالت املنازل بإقليم تو�س “اطلع ع�� 19
 ., ا��معية التو�سية لل�ساء الديمقراطيات
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بالتعو�ض عن األضرار الناجمة  والذي يتعلق 1994فيفري  21
فيھ فئة عمال  وقد أدرجعن حوادث الشغل واألمراض امل�نية 

املؤرخ ��  2002لسنة  32شرع القانون عدد املنازل كما سن امل
واملتعلق بنظام الضمان االجتما�� لبعض  12/03/2002

الذي و  وغ�� الفال��األصناف من العملة �� القطاع�ن الفال�� 
 ا��ق لعملة املنازل �� التمتع با��يطة االجتماعية. منح

رغم اختالف العبارات املستعملة فإّن التعر�ف القانو�ي 
املتعلق  25ملنازل اس�نادا للفصل األول من القانون عدد لعملة ا

��م، �عرف �عامل م��ل "�ل أج�� مرتبط بخدمة امل��ل كيفما 
�انت طر�قة خالص أجرتھ أو دور���ا ومستخدم �� األعمال امل��لّية 
بصفة عادية من طرف مستأجر أو عّدة مستأجر�ن ال يقصدون 

ومع�� ذلك أن املشرع من وراء �ذه األعمال غايات كس�ية". 
يف��ض شرط�ن أساسي�ن إلضفاء صفة عامل امل��ل ع�� 

س�ية الكاملستخدم �ما: االرتباط �عمل امل��ل، وانتفاء الغايات 
 من �اتھ األعمال. للمشغل�ن

من  عامالت املنازل  تم إقصاءن�يجة ل�ذا التعر�ف القانو�ي 
ازل املن ةأن َخدممجلة الشغل، كما �عت�� فقھ القضاء التو���� 

ال �سري عل��م أح�ام ال�شر�عات االجتماعية ال تندرج تحت 
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ضوابط اختصاص مجالس العرف مما يكرس النظرة الدونية 
 ل�اتھ الفئة ح�� ع�� مستوى ال�شر�عات. 

مارس  12املؤرخ ��  2002لسنة  32أما ب�سبة لقانون عدد 
املتعلق بنظام الضمان االجتما�� لبعض األصناف من  2002

إحداث ب والذي يتعلقلعملة �� القطاع�ن الفال�� وغ�� الفال�� ا
نظام خاص للضمان االجتما�� �شمل إسداء منافع العالج 
وجرايات الشيخوخة وال��ز والباق�ن ع�� قيد ا��ياة �عد وفاة 
املنتفع بجراية وذلك حسب الشروط املب�نة ��ذا القانون. �ش�� 

د شغيل ��ص ي�ت�� إ�� أحإ�� انھ يتع�ن ع�� �ل مؤجر يقوم ب�
األصناف املشار إل��ا بالفصل األول من �ذا القانون أن يبادر 
ب���يلھ لدى الصندوق الوط�� للضمان االجتما�� وفقا لل��ات�ب 

 واإلجراءات ا��اري ��ا العمل �� �ذا ا��ال. 

 من اإلش�اليات: القوان�ن العديدتطرح �ذه 

لضمان االجتما��، اوال من حيث انخراط �ذه الفئة �� ا .1
اثب�ت التجر�ة ان املؤجر غالبا ال يقبل ع�� التصر�ح لفائدة 
أج����م من عملة امل��ل  نظرا لتعقد اإلجراءات اإلدار�ة عند 
التصر�ح  من ج�ة و من ج�ة أخرى عدم استقرار العالقة 
الشغلية بي��ما ، فالعقد الشغ�� بي��ما شفوي وغ�� وا�� املعالم 
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نون �غيب فيھ حقوق وواجبات الطرف�ن كما ال ينظمھ القا
يصعب إثباتھ، اما األج�� نظرا لضعف دخل �ذه الفئة وعدم 
انتظام األجر، فاألقساط ا��مولة عليھ قانونيا تثقل �ا�لھ  كما 
أنھ و�رغم من ارتفاع �سبة �شغيل امل�اجرات كعملة منازل لم 

نع �شغيل ميتعرض ل�ن القانون التو���� بل أن املشرع التو���� ي
األجانب إال �� حاالت است�نائية و ب��خيص من وزارة ال�شغيل مما 
يجعل�ن �� وضعية خارج اإلطار القانو�ي يتعرضن ف��ا للتمي�� و 
االستغالل من قبل املشغل�ن مباشرة أو السماسرة �� �ذا 

 القطاع.

�ل �ذه اإلجراءات الب��وقراطية ا��الية تجعل �ذه 
االقتصاد خارج منظومة الضمان االجتما��،  س�� امل�مة ��الفئة 

فال يتمتع عامل امل��ل ال بمصدر رزق عند املرض او الشيخوخة 
وال بتأم�ن يضمن ل�ا ا��ق �� ال��ة كما كشفت الدراسات أن 

من عامالت املنازل �� تو�س ال تمتلكن أية وثيقة تضمن ل�ن  61%
 . 20حق العالج

املتعلق ب�نظيم  1965لسنة  25ثانيا ان قانون جو�لية عـــــدد  .2
�� فصلھ الثالث ب�شغيل األطفال دون  املنازل �سمحم�نة عملة 

                                                             
دراسة أعد��ا جمعية ال�ساء الديمقراطيات بالتعاون مع االتحاد العام التو���� للشغل وجمعية  20

 ال�ساء التو�سيات حول ظروف عمل املعينات امل��ليات �� تو�س الك��ى.
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 17سنة و 14ألف طفل ت��اوح اعمار�ن ب�ن  40، و�مثلن 18سن 
املتعلق بالقضاء ع��  2017لسنة  58، ثم جاء  قانون  عدد 21سنة 

العنف ضد املرأة �� تو�س تم بمقتضاه إلغاء �شغيل األطفال 
. لكن تب�ن 1965لة منازل وأل�� معظم فصول قانون سنة  كعم

نجز �� نوفم�� 
ُ
، أي 2018�� تحقيق ميدا�ي ملوقع "انكفاضة"، أ

�عد �سعة أش�ر من دخول قانون القضاء ع�� العنف ضّد املرأة 
حّ�� النفاذ، وأك�� من س�ت�ن من نفاذ قانون منع اإلتجار 

األطفال رغم ظا�رة �شغيل  وم�افحتھ، تواصلباأل��اص 
ال�شر�عات ا��ّرِمة ل�ا، و�نا يطرح ال�ساؤل حول نجاعة 
ال�شر�عات، �غّض النظر عن جود��ا، �� غياب إرادة سياسية 

 لتكر�س�ا.  وآليات وا��ةلتطبيق�ا 

من ج�ة أخرى �انت �ناك محاوالت ومبادرات م�مة إلعادة 
لعمل اتنظيم م�نة عملة املنازل ع�� مشروع قانون يتعلق ب�نظيم 

ًال ولكنھ يبقى حام املرأة،امل���� الذي تّم اق��احھ من قبل وزارة 
 التالية:لعديد االختالالت لعل أ�م�ا 

ع�� مقار�ة حقوق اإل�سان  يتأسس باالس�نادالنص لم 
ولم يؤكد ع�� ضرورة تمتع �ؤالء العملة بحقوق�م اإل�سانية ع�� 

                                                             
de-Analyse-Tunisie/file/2256/media/tunisia/org.unicef.www-املصدر/ الرابط االلك��و�ي:  21
fpd2012.-Enfants-des-Situation-la 



 لعامالت المنازلمن أجل عمل الئق  33 

ات ��قوق والواجبأساس املساواة ب�ن املواطن�ن واملواطنات �� ا
من الدستور كما ان �ذا املشروع لم �عتمد  21طبقا للفصل 

مقار�ة النوع االجتما�� كما ال �ستوعب �ذا املشروع عامالت 
املنازل امل�اجرات، كما أنھ لم ي�ناول مسألة العنف املسلط ع�� 

 جانب إجراءاتامل��ليات �� فضاء العمل �ذا إ��  العامالت
ال تخدم وضعي�ّ�ن ال�شة ولذلك قد تم ��بھ ب��وقراطية معقدة 

 .2021بتار�خ مارس 

وأمام غياب محاوالت جدّية وناجعة ل��ك�� أطر تنّظم �ذا 
القطاع امل�م �� س�� االقتصاد يبقى واقعيا خارج سلطة القانون 

لتفاقم ظا�رة العنف واالستغالل االقتصادي  ومجال مثا��
 واالجتما��. 

فية املعامالت وعدم وضوح �ذا إ�� جانب غياب شفا
عادة ما ت�ون شفا�ية مما  األعمال ال��العالقة الشغلية ل�اتھ 

ي�س�ب �� ظ�ور تجاوزات �� حق عامالت املنازل وان��اك حقوق�ن 
االقتصادية واالجتماعية، يحرم�ّن من العمل الالئق و�و ما 

 ميتعارض مع املنظومة القانونية ال�� يرمي املشرع التو���� إ�� رس
تقر با��قوق االقتصادية  �، ال�2014معامل�ا من خالل دستور 

 واالجتماعية ع�� قدم املساواة ب�ن جميع أفراد ا��تمع.
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 الوضع القانو�ي لعملة املنازل ع�� املستوى الدو��:

�س�� املنظمات الدولية جا�دا ا�� �عز�ز وحماية حقوق 
بادئ داب�� واملالعمال امل��لي�ن �� العمل من خالل وضع إطار للت

ال�� يمكن االس��شاد ��ا �� العمل الرامي إ�� سن القوان�ن وتوجيھ 
السياسات واملؤسسات الوطنية لعل أ�م�ا اتفاقية العمال 

، 201والتوصية املكملة ل�ا رقم  2011لسنة  189امل��لي�ن رقم 
صدرت عن مؤتمر العمل الدو�� ملنظمة العمل الدولية �� سنة 

عن املنظمة الدولية للعمل "دليال لوضع  .كما صدرت2011
 قوان�ن العمل" بال�سبة لعملة املنازل.

 189ا�تمت اتفاقية العمل الالئق للعمال امل��لي�ن رقم 
بحماية �ذه الفئة من العملة، وال�� جاءت ن�يجة لطبيعة العمل 
الذي يقومون بھ �ونھ ضمن إطار األسرة ورعاية املسن�ن واألطفال 

إذ تلزم �ذه االتفاقية الدول األعضاء باتخاذ تداب�� واملعوق�ن. 
تضمن ع�� نحو فعال �عز�ز حماية حقوق اإل�سان ��ميع 
العمال امل��لي�ن، إضافة إ�� اتخاذ التداب�� الالزمة الح��ام و�عز�ز 
وتحقيق املبادئ وا��قوق األساسية �� العمل فيما يتعلق با��ر�ة 

فاوضة ا��ماعية، والقضاء ع�� النقابية واإلقرار الفع�� بحق امل
جميع أش�ال العمل ا����ي أو اإللزامي، والقضاء الفع�� ع�� 
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عمل األطفال ووفقًا ملنظمة العمل الدولية، إضافة إ�� القضاء 
 ع�� التمي�� �� االستخدام وامل�نة،

كما تلزم االتفاقية الدول األعضاء باتخاذ تداب�� تضمن أن  
حماية فعالة من جميع أش�ال اإلساءة يتمتع العمال امل��ل�ن ب

واملضايقات والعنف، وأن يتمتع العمال امل��ليون شأ��م شأن 
العمال عموما �شروط استخدام عادلة فضال عن ظروف عمل 

 (لم تصادق تو�س عل��ا �عد) الئقة

 مستوى املمارسات احلكومية الرائدة:

�� جنوب أفر�قيا مثال تحصل عامالت املنازل امل��الت 
لدى ا���ومة ع�� إجازة مرضية مدفوعة األجر لستة أسابيع 
خالل ثالث سنوات �غط��ا "قانون التأم�ن ضد البطالة"، الذي 

يوما من إعانات البطالة كما أن فر�سا �عتمد ع��  238يقّدم نحو 
واإلجازات نظام القسائم شب�ات أمان الضمان االجتما�� 

ل اإلجراءات اإلدار�ة األجر لعامالت املنازل، ما �س� مدفوعة
ألر�اب العمل و�ؤمن �غطية واسعة للعامالت. و�عت�� قانون العمل 
�� �و�غ �و�غ مثاًال إيجابيًا ��ذا الصدد. ف�و �عطي العامالت 
امل��ليات ا��ق �� ا��صول ع�� حد أد�ى من األجور، و�وم راحة 

 أسبو��، و�جازة أمومة، باإلضافة إ�� أيام العطل.
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ت �عض الدول من ضمان ا��د األد�ى لعامالت تمكنت ح�وما
املنازل من حق�ن �� عمل الئق ع�� �شر�عا��ا، ُتح��م ف��ا ا��قوق 
األساسية للفرد �إ�سان كما تح��م حقوق العامل�ن �� إطار 
مجموعة من قواعد األمان ومعاي�� لتحديد أجور مجز�ة مع 

تھ مراعاة السالمة ا��سدية والعقلية للعامل خالل تأدي
كنت تم بھوتمثل ممارسات �اتھ الدول مثاال يحتذى لوظيفتھ، 

ظروف العمل ا��اصة لعامالت املنازل وضمان  خاللھ مراعاةمن 
ولوج�ن للعمل املنظم حيث يح��م فيھ حقوق�ن االجتماعية 

 واالقتصادية.

يتما��� مع  22�� تو�س يمكن اعتماد نظام قسائم معدل
 يكون بمثابة وسيلة إلثباتوضعية عامالت املنازل �� تو�س، 

العالقة الشغلية ب�ن املشّغل أو املشغل�ن وعاملة امل��ل أمام 
مكتب الشغل تنافيا لإلجراءات الب��وقراطية ال�� تخلق�ا 

و��نا ذلك �� أع�� الورقة)، الذي بدوره (الشغل عقود 
سُيمّك��ا من معرف وحيد لھ ا�ُ��ّية لالنخراط �� منظومة 

�، �ذا النظام س�س�ل العالقات ب�ن املشغل الضمان االجتما�

                                                             
�� قسيمة يتم إصدار�ا من قبل مكتب الشغل توزع إما ع�� عامالت املنازل أو املشغل تحتوي ع��  22

ساعات عمل �� اليوم أو األسبوع أو �عدد ال واملعلومات ا��اصةاملعلومات ا��اصة باملشغل والعاملة 
 الش�ر واألجر 
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وعاملة امل��ل من ج�ة، كما �سّ�ل العالقة ب�ن عاملة امل��ل 
 ومؤسسات الدولة من ج�ة أخرى.

 :ولضمان نجاعة �ذا النظام يجب إرفاقھ بالتوصيات التالية

 التوصّيات املوجھ ��لس نواب الشعب   .1

 189��لي�ن رقم االنضمام واملصادقة ع�� اتفاقية العمال امل 
 ،201والتوصية املكملة ل�ا رقم  2011لسنة 

  االنضمام واملصادقة ع�� اتفاقية القضاء ع�� العنف
والتوصية املرافقة ل�ا رقم  109والتحرش داخل فضاء العمل رقم 

206، 

  ًة ا ع�� مقار�اصدار قانون يحدد شروط ال�شغيل والشغل بناء
 ھ، واالجتماعية ملنظور� حقوقية تح��م ف��ا ا��قوق االقتصادية

  تحديد السن األد�ى للقبول �� عمل امل���� ومنع �شغيل
 القاصرات،

  ضرورة تنصيص القانون ع�� ضمان توف�� ا��د األد�ى من
ا��ماية القانونية ل�م ع�� قدم املساواة وخاصة فيما يتعلق 
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بالراحة األسبوعية والعطلة السنو�ة وأيام األعياد وكذلك تحديد 
 العمل واألجر األد�ى، ساعات

  تخصيص امل�اجرات بقانون يرا�� وضعي��ن ا��اصة بفصول
 تح�� حقوق�ن،

  جزر االعتداء والتحرش والعنف ضد العامالت �� فضاء العمل
 . وحي�يةعن طر�ق آليات فعالة 

 ����حظر املدفوعات العّي�ية مقابل العمل امل  

 املوجھ ل��كومة  .2

 العامالت امل��ليات إصدار نموذج قسائم عمل خاصة ب
يتضمن �افة جوانب ا��ماية ل�ن و�را�� خصوصية �عدد 
املشغل�ن فيما يخص الضمان االجتما�� كنظام القسائم املتبعة 

 بفر�سا

  للو�الة التا�عة���يع االنتداب عن طر�ق م�اتب ال�شغيل 
الوطنية لل�شغيل �سا�م �� ا��د من �شاط السمسرة و�شغيل 

 القاصرات،
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 دة بيانات بأسماء العامالت مقرونة بأسماء إحداث قاع
أ��اب العمل و�نا يتم وضع قاعدة بيانات ���ل أسماء 
العامالت امل��ليات سواء �انوا تو�سيات أو م�اجرات س�س�ل 
قاعدة البيانات من جرد عدد العامالت امل��ليات وتحديد 
مسا�م��ّن �� االقتصاد. يضاف لذلك آلية الش�اوي للطرف�ن 

وصاحب العمل حيث تضمن �ذه االلية التحقيق ال�ا��  العامل
�� الش�وى املقدمة كما تمكن من تداب�� تفت�ش أماكن العمل 

 لرصد االن��ا�ات إن وجدت.

 عامالت املنازل ع�� ال��وء لنظام القضا�ي،  قدرة تحس�ن
 وتوف�� املساعدة القانونية.

  ن�ن اتدر�ب املتدخل�ن �� مسار العمل امل���� لتطبيق القو
 �ش�ل فعال 
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 اخلامتة:

�� ا��تام، اإلطار القانو�ي لعامالت املنازل �� تو�س فيھ 
الو�ن الكث�� و�ش وال �غطي �افة ا��وانب القانونية لوضعي��ّن 
مما يجعل�ن �� وضعية يتعرضن ف��ا الن��ا�ات اجتماعية 
واقتصادية وح�� جسدية ونفسية، ومن املؤكد اّنھ بات اليوم من 

ي وامل�� العمل ع�� إطار قانو�ي شامل يح�� حقوق �اتھ الضرور 
الفئة وخلق آلية فعالة تمكن من رصد و ت�بع االن��ا�ات �� حق 
عامالت املنازل، وال تك�سب القوان�ن ا��يدة معنا�ا الفع�� إال إذا 
ترافقت مع حمالت توعية عامة، وتدر�ب موظفي املتدخل�ن �� 

توف�� آلية م�سطة لتقديم مسار العمل امل���� وال��رة، و 
الش�اوى، وتطبيق القوان�ن �ش�ل فعال، وال يمكن تحقيق �ذا 
بدون إرادة سياسية فعلية وحقيقية تؤمن بمنظومة ا��قوق 

 االقتصادية واالجتماعية ل�افة أفراد ا��تمع ع�� قدم املساواة.
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 تو���� ل��قوق االقتصادية واالجتماعيةاملُنتدى ال

3ورقة السياسات عدد 

 إعداد أسرار بن جو�رة

�� إطار ورقات  3��دف �ذه الورقة، و�� الورقة عدد 
السياسات الثالث الّ�� أصدر�ا املنتدى التو���� ل��قوق 

حول وضعّية عامالت املنازل �� تو�س،  االقتصادية واالجتماعية
إ�� تقديم أثر جائحة �ورونا ع�� وضع عامالت املنازل، فتد�ور 
و�شاشة وضعيا��ن  االجتماعية والقانونية يجعل�ن عرضة لش�� 
أنواع العنف واالستغالل، معاناة يومية تضاعفت مع أزمة 

وّجٍھ ال�ورونا، أزمة أثبَ�ت حاجة �ذه الفئة ال�تمام ُموّظف وُم 
م�نّية، ألن التداب�� االجتماعية واالقتصادية -ل�ّن كفئة سوسيو

��ا الدولة زمن الو�اء لم تطل �ذه الفئة امل�مة بل أّن  ال�� اّتخذ
 ا���ر الصّ�� أضّر ��ّن أك�� من غ���ّن من فئات. 
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سنحاول من خالل �ذه الورقة ايضا اق��اح مجموعة من 
نازل خاصة خالل ا��االت التوصيات لتحس�ن وضع عامالت امل

 االست�نائية �األو�ئة وال�وارث الطبيعية.  

اجلائحة : منوذج مثايل لتشخيص أزمة السياسات 
 العمومية :

�� سياق ا��ائحة، السياق النموذ�� ل���يص  
سياسات الدولة وتدب���ا لألزمات، �ستحضُر ما أْدَلْت بِھ م�شيل 

لسامية ��قوق اإل�سان: ، املتحدثة باسم املفوضية ا23باشيليت
"ع�� الرغم من أن الف��وس يمثل خطًرا ع�� ا��ميع، إال أن 

 عبءه ال يتم تقاسمھ بال�ساوي". 

�� الواقع، عامليا و�� تو�س ع�� وجھ ا��صوص،  
األ��اص األك�� تضرًرا من الف��وس ا��ديد والتداب�� ال��ية 

عانون التقييدية ال�� تتخذ�ا الدول، �م األ��اص الذين �
، الذين يجدون أنفس�م 24�شاشة اقتصادية واجتماعية

 معرض�ن �ش�ل مفرط للضعف والتمي�� والظلم االجتما��.

                                                             
  https://fr.wikipedia.org/wiki/Michelle_Bacheletاملصدر/الرابط اإللك��و�ي :   23
الدولة والفئات األك�� تضّررا،  : سياسات19من كراسات املنتدى: �� تدب�� ازمة �وفيد 4العدد  24

   ftdes-du-4-n-cahier/ar/net.ftdes://https/الرابط :  .2019إشراف جاب هللا ُسفيان، تو�س، 
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�� تو�س، ال يختلف الوضع عن بقية العالم، فقد ��لت أول 
 .2020مارس  2حالة عدوى رسمًيا �� 

، بلغت عدد اإلصابات بالف��وس �� 2021فيفري  22��  
. أرقام مفزعة جرت 25وفاة حالة 7755و��ًصا  227.643تو�س 

السلطة إ�� اتخاذ تداب�� است�نائية، فقد تزامنت ال�ورونا مع أزمة 
اقتصادية حقيقية فقرت شر�حة واسعة من ا��تمع وزادت �� 

 ��م�ش امل�مش�ن أصال. 

 18أعلن رئ�س ا��م�ور�ة ا���ر الص�� الشامل �� 
ا ع�� مستوى �امل صباًح  6مساًء ح�� الساعة  6من  2020مارس 
 2020ماي  04، ثم تم تخفيف حظر التجول الحًقا �� 26البالد

، و�مجرد اتخاذ 27صباًحا 5مساًء ح��  11واستمر من الساعة 
ا���ومة التو�سية �ذه اإلجراءات للتعامل مع الف��وس ا��ديد 
��لنا تداعيا��ا ع�� �ل الشعب التو���� وخاصة الفئات 

ك�� ضعفًا و�شاشة. ولعل التأث�� االجتماعية وامل�نية األ
                                                             

covid/actualites/tunis/com.lepetitjournal://https-19-لإلطالع ع�� مصدر األرقام . الرابط :    25
actualites-et-mesures-au-22-fevrier-2021-299170    

 تراب ا��م�ور�ة. يتعلق بمنع ا��والن ب�امل 2020مارس  18مؤرخ ��  2020لسنة  24أمر رئا��� عدد   26
    https://legislation-securite.tn/ar/node/104750الرابط : 

يتعلق بضبط إجراءات ا���ر الص��  2020ماي  2مؤرخ ��  2020لسنة  208أمر ح�ومي عدد  27
  https://legislation-securite.tn/ar/node/104808الرابط :  املوجھ.
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االجتما�� واالقتصادي ل��ائحة �ان األك�� إضرارا ِلعامالت 
ف�ن �شتغلن �� قطاع غ��  .املنازل أل��ن األفقر واألك�� �شاشة

يز�د �ذا القطاع �عقيدا و�شاشة  رس�� وممامستقر وغ�� 
اشتغال امل�اجرات غ�� النظاميات والقاصرات فيھ، كما سلط 

� الو�اء والتداب�� الوقائية الضوء ع�� العديد من ان��ا�ات تأث�
 حقوق ال�ساء وعدم املساواة ب�ن ا���س�ن والتمي�� �� حق�ن.

قطاع ينتج الفائدة  املنازل:قطاع العمل يف  
 نفسه:واالغتراب يف اآلن 

ألف  40�شغل قطاع العمل �� املنازل �� تو�س أك�� من 
عن وزارة املرأة واألسرة والطفولة  صادرة حسب ُمعطيات امرأة 

وكبار السن و�عت�� ثا�ي قطاع مشغل لل�ساء �عد قطاع ال�سيج 
، 28�� العالم حسب تقر�ر منظمة العمل الدولية %77ب�سبة 

و�الرغم من االس��اتيجيات الرسمية ل���ومات املتعاقبة ال�� 
تنص ع�� أ�مية دور ال�ساء �� االنتقال الديمقراطي وال�سيج 

القتصادي واالستقرار ا��تم�� و�الرغم من التداب�� ال�شر�عية ا
�بعاد أو أي ساملكرسة للتمي�� اإليجا�ي لل�ساء، بمنع التفرقة أو اال 

تقييد ع�� أساس ا���س، والذي �عت�� س�با �� إ�انة املرأة أو 
                                                             

 workers/who/lang-cs/domestichttps://www.ilo.org/global/topi-املصدر/الرابط االلك��و�ي:28
-en/index.htm 
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إحباط االع��اف بحقوق�ا وحر�ا��ا السياسية �� مختلف امليادين، 
 –امليدان االجتما��  -امليدان االقتصادي  -(امليدان السيا��� 

امليدان الثقا��)، "بصرف النظر عن حال��ا الزوجية وع�� أساس 
إال أن �ذه الفئة ال�شة بقيت م�مشة  29بي��ا و��ن الرجل" املساواة

 . 30و�عمق ذلك أساسا �� ف��ة ا���ر الص�� الشامل واملوجھ

انعكاسات الكورونا على واقع عامالت املرتل: 
 أوضاعهن:تدهور 

تأث��ات ا��ائحة ع�� عامالت املنازل كفئة �شة كغ���ا 
زمة رت ملز�د �عميق أمن الفئات �� تأث��ات جمة ومتداخلة، تضاف

� أننا � الدولة إال�ذه الفئة خاصة مع تداب�� غ�� عادلة من قبل 
�ذه الورقة سنحاول أن ن�بع فصال من��يا ب�ن مختلف التأث��ات 
االقتصادية االجتماعية من ج�ة وال��ية والنفسية من ج�ة 
أخرى مع قناعتنا أن �ذا الفصل ال �عدو إال أن ي�ون فصال 

 يضاح عمق معانا��ن.من��يا إل 

 

                                                             
  من اتفاقية القضاء ع�� جميع أش�ال التمي�� ضد املرأة. 1املادة   29

 htm.index/fr--lang/global/org.ilo.www://httpsالرابط :   
 املتعلقة بال���يص العل�� ل�ذه الظا�رة  1أنظر الورقة عدد  30
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هشاشة اقتصادية واجتماعية∫ تفاقم منسوب 
 العنف املسلط على عامالت املنازل:

سعت الدولة التو�سية إ�� معا��ة الوضع االقتصادي  
ألف عائلة خالل ف��ة ا���ر الص�� الشامل فأصدرت  260ل

 2020مارس  26وزارة الشؤون االجتماعية بالغا يوم االثن�ن 
ساعدات است�نائية موج�ة للعائالت املنتفعة يق��� بصرف م

دينار ل�ل عائلة وصرف ز�ادة  200ب��نامج اإليداع العائ��، بقيمة 
دينار �� املنحة الش�ر�ة املسندة للعائالت املنتفعة  50بقيمة 

ب��نامج العائالت املعوزة عن طر�ق ت��يل�ا بالبطاقات االجتماعية. 
ديد من املواطن�ن غ�� لكن ما نالحظھ خاصة �و �غي�ب الع

املنازل املدرج�ن ���الت الضمان االجتما�� وم��م عامالت 
ال تتمتعن بالتغطية االجتماعية وال �ّن قادرات ع��  فأغل��ن

إثبات فقد�ّن ملواطن شغل�ن السالفة باعتبار أن العالقة 
و�� تقييم ألثر جائحة ال�ورونا عل��ن، ال    .31الشغلية غ�� مث�تة

نجمع �ل عامالت املنازل �� سلة واحدة فأثر ا��ائحة يمكن أن 
 مختلف عل��ن.

                                                             
: سياسات الدولة والفئات األك�� تضّررا، إشراف 19من كراس املنتدى: �� تدب�� ازمة �وفيد 4العدد   31

 /ftdes-du-4-n-cahier/ar/net.ftdes://httpsالرابط :  .2019جاب هللا ُسفيان، تو�س، 
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م��ن اللوا�ي وجدن أنفس�ن  32وس�بدأ با��ديث عن املقيمات
حب�سات مواقع عمل�ن مح�ومات باملرابطة ف��ا مع أعباء م��لية 
مضاعفة إلضافة م�مة التعقيم الشامل للم��ل وللمقت�يات ال�� 

ل�م مجتمع�ن طول الوقت �� تدخلھ ولوجود أر�اب عمل�ن �
املنازل وما ينجر عن ذلك من م�ام إضافية، زد إ�� ذلك الوضع 
النف��� ل��ميع امل��ون بالقلق والضغط وما ي��تب عنھ من 

 سوء معاملة وتصاعد م�سوب العنف.

أما غ�� املقيمات فقد وجدن أنفس�ن معطالت ق�را فقد 
ن �عد ات منازل�فرضت عل��م بطالة غ�� مع��ف ��ا وظللن حب�س

أن توقف النقل العمومي وح�� و�ن استطعن ا��روج فإ��ن يبق�ن 
غ�� مرغوب �� وجود�ن �� منازل أعراف�ن توجسا من العدوى 
ف�ن تنحدرن عادة من أحياء شعبية ذات كثافة س�انية عالية مما 
يجعل التفك�� أن إصاب��ن بالعدوى واردة... و�و وضع أعدم�ن 

سبة م��ن حب�سات املنازل مع معنيف�ن مورد رزق�ن وجعل �
 يواج�ن عنفا مركبا.

وضع�ن االقتصادي والص�� واالجتما�� يجعل�ن 
يجمعن �ل مؤشرات ال�شاشة النفسية واالضطراب، إذ أّن َكمَّ 
العنف االقتصادي واالجتما�� املسلط عل��ن وال��م�ش والو�اء ال 
                                                             

 �ن العامالت ال�� �عشن �� م�ان شغل�ن ومع العائلة املشغلة ل�ا.  32
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�ا �عد أن ا�يمكن أن ي�بأ إال بظروف نفسية صعبة تفاقمت صعو�
ماي)  4مارس إ��  16ُعّلق عمل ا��اكم وُشّلت وسائل النقل (من 

مما أّدى إ�� عزل ال�ساء وترسيخ اإلحساس العام باإلفالت من 
العقاب. حيث تم �عليق جميع القضايا املتعلقة با��ضانة 

 و�جراءات ا��ماية وقضايا العنف. 

 يف النفاذ إىل الصحة العمومية:

ال�ورونا صعو�ات �� النفاذ ا�� ا��ق ��  ��لنا �� ف��ة
ا��دمات ال��ية العمومية م��ا وا��اصة بال�سبة للمواطن�ن 
واملواطنات الذين يتمتعون بتغطية اجتماعية شاملة تضمن ل�م 
التغطية ال��ية، فما بالك بالفئات ال�� ال �شمل�ا التغطية 

 االجتماعية أو امل�اجرات الغ�� نظاميات.

نازل ال يتمتعن بالتغطية االجتماعية فعامالت امل
اإلجبار�ة للمشغل، لذلك بقيت مسألة دف�� املعا��ة والضمان 
االجتما�� مسألة اختيار�ة ال يخضع ل�ا إال قلة نادرة من أر�اب 
العمل لنجد األغلبية الساحقة من عامالت املنازل من دون دف�� 

م ن بحكمعا��ة �� ظل و�اء عاملي فتاك فضال عن أ��ن �عان�
أعمال�ن املتعددة واملتداخلة من أمراض عديدة مثل الرومات��م 
وأالم املفاصل والظ�ر ومخلفات ا��وادث امل��لية مثل السقوط 
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إ�� جانب �و��ّن من الفئات ذات الوضعية  من الساللم وا��روق
ال��ية األك�� �شاشة، ُ�نَّ األقل حظا� �� النفاذ لل��ة 

عادية وخاصة �� األوضاع الو�ائية العمومية �� األوضاع ال
 االست�نائية.

واليوم وتو�س تتأ�ب ملرحلة اللقاح فالسؤال املطروح: 
�ل ست�ون عامالت املنازل مدرجات �� ��الت اللقاح؟ والسؤال 

 األك�� إ��احا: م�� سيأ�ي دور�ن؟ 

 املدين:إجراءات اختذهتا احلكومة واجملتمع  

 العنف:يا مراكز إنصات و�يواء ال�ساء ��ا

اشتغل ا��تمع املد�ي ووزارة شؤون املرأة واألسرة 
والطفل وكبار السن ع�� عدة مبادرات لتحس�ن الدعم واالحاطة 
بال�ساء ��ايا العنف. لك��ا تظل دون احتياجات ال�ساء �ش�ل 

(ا��ط األخضر لالستماع واإلرشاد، مركز اإلقامة وا���ر  جذري:
 إ��).  االس�شفاء،لل�ساء ��ايا العنف، مركز 

كما أعادت وزارة ال��ة ت�شيط وحدة املساعدة 
النفسية لالستماع واملساعدة النفسية فيما يتعلق بالتأث�� 

 ع�� املواطن�ن واملواطنات. 19-النف��� ل�وفيد
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وقد قدمت العديد من ا��معيات ال�سو�ة خدمات استماع ع�� 
سية ية التو�ال�اتف لل�ساء ��ايا العنف وأشارت بيانات ا��مع

لل�ساء الديمقراطيات إ�� ز�ادة م��وظة �� العنف القائم ع�� 
النوع االجتما�� مقارنة بالف��ة نفس�ا من العام املا��� ومع 

 33مارس:  31إ��  16استمرار ف��ة ا���ر الص�� الشامل.  فمن 
�ساء سبق ل�ن ان �عرضن للعنف، وم�اجرة،  4امرأة من بي��م 

رقم مركز االستماع والتوجيھ لل�ساء رجال استخدموا  03و
 . 33��ايا العنف لإلعالم عن حاالت عنف ضد �ساء �� محيط�م

و�الرغم من أن جمعيات ا��تمع املد�ي حرصت ع�� 
معاضدة ج�ود الوزارات املذ�ورة لإلحاطة بال�ساء إال أن �ذا 
ا���د �ان منقوصا ولم ليل�� احتياجات ال�ساء ��ايا العنف 

 ت املنازل خاصة. وم��م عامال 

رسالة من ا��تمع املد�ي إ�� ا��لس األع�� للقضاء لضمان 
 وصول ال�ساء إ�� العدالة :

                                                             
تقر�ر ل��معية التو�سية لل�ساء الديمقراطيات تحت عنوان : العنف املسلط ع�� ال�ساء �� ف��ة   33

  19-ال�وفيد
Les-RAPPORT-2V/2020/12/uploads/content-wp/org.tunisie-atfd://https-الرابط : 

pdf.finale-version-19-Covid-la-de-temps-au-femmes-des-lencontre-a-violences  
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أن العنف امل���� املسلط ع��  34تؤكد الدراسات السوسيولوجية
ال�ساء محركھ األسا��� املوارد املالية، و�اعتبار أن عامالت املنازل 

قد أصبحن منطقيا قد فقدن موارد�ن املالية زمن ا��ائحة ف
ْه بأن التقار�ر  األك�� عرضة للعنف امل����. �نا يجب أن ُننّوِ
الصادرة عن ا��تمع املد�ي ووزارة املرأة لم تصنف ال�ساء 

 املعنفات حسب القطاعات ال�� ينحدرن م��ا. 

فانطالًقا من النتائج املتعلقة بتفاقم م�سوب العنف ضد 
ن العقاب لدى املعتدين، ال�ساء، وتضاعف الشعور باإلفالت م

وكذلك العدد الكب�� من حاالت الرفض والتأخ�� �� سداد ال��ام 
النفقة، أرسلت مجموعة من منظمات ا��تمع املد�ي نداًء عاجًال 

الذي استجاب  352020أفر�ل  20إ�� ا��لس األع�� للقضاء �� 
 2020أفر�ل  28�ش�ل إيجا�ي ل�ذه الدعوة �� مذكرتھ املؤرخة 

 4تنص ع�� العودة التدر�جية للعمل با��كمة ابتداء من  وال��
ماي ومطالبة قضاة األسرة بضمان أوامر ا��ماية �� القضايا 

 املتعلقة بالعنف ضد املرأة و��ديد الطفولة.

 مشروع قانون ضمان حقوق الفئات املستضعفة من ال�ساء:

                                                             
 لالطالع ع�� ال���يص العل�� ل�ذه الظا�رة. 1أنظر الورقة عدد   34
societe-la-de-lettre/ar/net.ftdes://https-الرابط : لالطالع ع�� فحوى الرسالة، أنظر محتوى   35
/civile   
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و�� تصر�ح لوسائل اإلعالم، وع�� �امش مؤتمر نظمھ مركز 
وث والدراسات والتوثيق حول املرأة لعرض نتائج دراسة حول البح

وضعية عامالت املنازل. أعلنت السيدة أسماء ال����ي وز�رة 
، أنھ "يجب 2020مارس  5املرأة واألسرة والطفولة وكبار السن، �� 

�عز�ز ظروف الفئات الضعيفة، وال سيما عامالت املنازل، من 
 .36ق�ن"خالل تطو�ر مشروع قانون يضمن حقو 

و�� خطوة ايجابية يجب أن تتعزز باملصادقة ع�� 
املتعلقة ب�نظيم العمل �� املنازل الصادرة عن  189االتفاقية 

 منظمة العمل الدولية. 

 مساعدات مالية واجتماعية وت��عات عي�ية:

مبادرات مواطنية ��مع الت��عات �� املؤسسات التعليمية ��  -
 البلديات وا��معيات.مختلف واليات ا��م�ور�ة بمشاركة 

عات ت��  اإلفر�قية:إطالق حملة جمع ت��عات عي�ية ل��الية  -
غذائية، االستقبال �� املؤسسات ا��اصة �عد فقدان السكن، 

 �غطية ت�اليف اإليجار.

                                                             
 نون املتعلق ب�نظيم العمل �� املنازل.لإلطالع ع�� أك�� معطيات ع�� مشروع القا 2أنظر الورقة عدد   36
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�ذه اإلجراءات ا����ية واالجتماعية و�ن �انت إيجابية �� حد ذا��ا 
ت �ة لعامال ولكن تنقص�ا رسم اس��اتيجية وا��ة وخاصة موج

 املنازل. 

 املنازل:إطالق خط تمو�ل ملساعدة عامالت 

أعلنت وز�رة املرأة واألسرة والطفل وكبار السن السّيدة أسماء 
أنھ بالتعاون مع بنك التضامن الوط��  2020ماي  8ال����ي �� 

وا��معيات امل�نية للتمو�الت الصغرى تم توقيع اتفاقية ملساعدة 
افق��ا خالل ا��االت االست�نائية. وتحت األسر ع�� دعم�ا ومر 

دينار لعامالت  1000، تم منح قروض بقيمة 37إشراف الوزارة
املنازل مع تأجيل ش�ر�ن للبدء �� ا��الص، لسداد ديو��ن 
وتحس�ن أوضاع�ن. واعت��ت أن "�ذه االتفاقية مشروع اقتصادي 
واجتما�� �س��دف �ذه الفئة األك�� تضررا خالل ف��ات ا���ر 

 الص�� الشامل واملوجھ".

و�ذا اإلجراء ايجا�ي �� حالة واحدة ان كنا متأكدين أن عامالت 
املنازل س�ستعدن عمل�ن �عد ش�ر�ن �� ظل غياب ال��ام املشغل 

 بذلك قانونيا. 

                                                             
باملعينات، املصدر/ ارابط اإللك��و�ي: -خاص-تمو�ل-خط-وضع-بخصوص-بالغ  37
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  التوصيات:

قبل أن ننص ع�� التوصيات نؤكد أن أ�مية �ذه الورقة ال تقف 
 ال�� عاش��ا عامالت املنازل فقط ع�� الوضعية ال�شة والال عادلة 

�� ظل ا���ر الص�� الشامل واملوجھ بل أن أ�مي��ا تتجّسد 
ونحن ع�� أبواب موجة أخرى �� ضرورة إيجاد حّل جذري ل�ذه 

م�نية وال�� يمكن اعتبار�ا مراة ل�ل ما يتعلق -الفئة السوسيو
با��قوق االقتصادية واالجتماعية �� تو�س عموما ولل�ساء 

 خصوصا. 

تفادي مثل �ذه الوضعيات ال�� عاش��ا عامالت املنازل �� �ذه ول
 الظروف االست�نائية نو��� ب : 

 : 38ع�� املستوى القانو�ي  -

املتعلقة ب�نظيم العمل ��  189املصادقة ع�� االتفاقية  ●
املتعلقة بالقضاء ع�� التحرش والعنف ��  190املنازل واالتفاقية 

 عمل الدولية.عالم العمل الصادرت�ن عن منظمة ال

                                                             
 لإلطالع ع�� أك�� معطيات حول ا��لول القانونية 2انظر الورقة عدد  38  



 انعكاسات جائحة كورونا على وضعّية عامالت المنازل في تونس 55 

مراجعة مجلة الشغل قصد االع��اف بالعمل �� املنازل  ●
 كقطاع قانو�ي ومستقل �سا�م �� ال�سيج االقتصادي للبالد.

 اإلداري:ع�� املستوى  -

فرض الرقابة املستمرة من تفقدية الشغل ووزارة الشؤون  ●
االجتماعية ووزارة املرأة لرصد االن��ا�ات والتجاوزات لضمان 

 الئقة.ظروف عمل 

لإلطالع ع�� ال���يص العل�� ل�ذه  1انظر الورقة عدد  ●
 الظا�رة.

 واالجتما��:ع�� املستوى االقتصادي  -

وضع اس��اتيجية شاملة لتمك�ن عامالت املنازل اقتصاديا عن 
طر�ق ال�س�يل �� قروض ذات فائدة منخفضة و�دراج�ن صلب 

ن �منظومة االقتصاد ال�شار�ي التضام�� لتدعيم استقاللي�
 املادية ��ا��ة األوضاع االست�نائية.

 التوعوي:ع�� املستوى  -

العمل مع م�ونات ا��تمع املد�ي من جمعيات، منظمات ونقابات 
 : ةمالت املنازل �� املسائل التاليع�� إدراج برامج توعية وتمك�ن عا
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 ا��قوق االقتصادية واالجتماعية ●
 ا��ق النقا�ي  ●
 العنف املسلط ع�� ال�ساء ●
 ذ إ�� العدالة النفا ●

وذلك ل��د من العنف واالستغالل املسلطة عل��ن والعمل ع�� 
التقليص من ظا�رة اإلفالت من العقاب �� ما يتعلق بوضعي��ن 

 التأج��ية الشغلية وكذلك االجتماعية.

 اخلامتة:

�عت�� تنظيم قطاع العمل �� املنازل ودمج عامليھ وعامالتھ �� 
. دية م��ا واالست�نائية أولو�ة وطنيةاالس��اتيجيات الوطنية العا

و�ساعد التوصيات املق��حة �� �ذه الورقة ع�� تحس�ن ا��ياة 
اليومية لشر�حة م�مة من ا��تمع كما سي�ون ل�ا آثار سياسية 
واجتماعية واقتصادية كب��ة بإعتبار أن �ذا القطاع �سا�م �� 

خذ أن تأ تطو�ر الدخل الوط�� ا��ام. وُ�طلب من ا���ات املعنية
�ذه االق��احات �ع�ن االعتبار وأن تدمج مسألة تنظيم قطاع 
العمل �� املنازل �� أولو�ا��ا وأن تتأكد من تحقيق أ�داف�ا 

 بالتعاون مع �ل ا���ات الفاعلة.
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