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إتفاقّية بشأن العمل في المنزل
اإلتفاقية رقم 177  | 1996

هي االتفاقية رقم 177 من اتفاقيات منظمة العمل الدولية

إعتمدها املؤمتر العام ملنظمة العمل الدولية يف 4 حزيران/يونيه 1996 يف دورته الثالثة والثامنني.
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إذ أن المنزل الذي يعمل به خدم البيوت هو 
مكان العمل بالنسبة لهم وليس منزلهم!

ما هو العمل في المنزل؟
· هو كل عمل نقوم به في منزلنا أو أي مكان آخر غير مكان صاحب العمل،

· هو عمل مدفوع األجر،
· هو عمل ينتج خدمة أو منتوج لصاحب العمل وفقًا لمواصفاته،

هل العامل في المنزل هو نفسه العامل المنزلي أو خدم البيوت؟

املاّدة 1
يف مفهوم هذه اإلتفاقّية:

)1( تعني عبارة »العمل يف املنزل« عماًل يؤّديه شخص يشار إليه باسم العامل يف املنزل،
1( يف منزله أو يف أماكن أخرى يختارها، خالف مكان عمل صاحب العمل،

2( مقابل أجر،
3( ويؤّدي إىل ناتج أو خدمة وفًقا ملواصفات صاحب العمل، برصف النظر عن الجهة التي تقّدم املعّدات واملواد أو سائر املدخالت املستخدمة، 

4( ما مل يكن هذا الشخص يتمتع بالدرجة الالزمة من االستقاللّية ومن االستقالل االقتصادي العتباره عاماًل مستقاًل مبقتىض القوانني أو اللوائح 
الوطنّية أو أحكام املحاكم،

)2( ال يصبح األشخاص الذين لهم وضع العّمل باألجر عّمالً يف املنزل يف مفهوم هذه االتفاقّية، ملجرّد أدائهم عرضًيا لعملهم يف املنزل كعّمل 
باألجر، بدالً من أدائه يف أماكن عملهم املعتادة،

)3( تعني عبارة »صاحب العمل« كّل شخص طبيعي أو اعتباري يسند بصورة مبارشة أو عن طريق وسيط، سواء كان الترشيع الوطني ينّص أو ال 
ينّص عىل وجود وسطاء، عماًل يف املنزل ألغراض تنفيذ نشاط من أنشطة منشأته.

املادة 2
تنطبق هذه االتفاقّية عىل جميع األشخاص الذين يؤّدون عماًل يف املنزل وفًقا ملفهوم املادة 1.

إتفاقّية بشأن العمل في المنزل
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املادة 3
تعتمد كل دولة عضو صّدقت عىل هذه االتفاقّية سياسة وطنّية بشأن العمل يف املنزل ترمي إىل تحسني وضع العّمل يف املنزل، وتنفذ هذه السياسة 
وتعيد النظر فيها دورًيا، بالتشاور مع أكرث املنّظمت متثياًل ألصحاب العمل وللعّمل، ومع املنّظمت املعنّية بالعّمل يف املنزل ومنّظمت أصحاب عمل 

العّمل يف املنزل، إن وجدت.

املادة 4
1( تعّزز السياسة الوطنّية بشأن العمل يف املنزل، بقدر اإلمكان، املساواة يف املعاملة بني العّمل يف املنزل وغريهم من العّمل باألجر، مع مراعاة 

السمت الخاّصة للعمل يف املنزل، وعند االقتضاء، مراعاة الرشوط السارية عىل نوع العمل املطابق أو املمثل الذي يؤّدي يف املنشأة.
2( تعّزز املساواة يف املعاملة، بوجه خاص، فيم يتعّلق مبا ييل:

)1( حق العّمل يف املنزل يف إنشاء املنّظمت التي يختارونها أو االنضمم إليها واملشاركة يف أنشطة هذه املنّظمت،
)2( الحمية من التمييز يف االستخدام واملهنة،

)3( الحمية يف مجال السالمة والصّحة املهنّيتني،
)4( األجور،

)5( الحمية القانونّية يف مجال الضمن االجتمعي، 

إتفاقّية بشأن العمل في المنزل

إّما وقت  المنزل أجرهم  يتلّقى العّمال في 
تسليم كّل دفعة من العمل تّم إنجازها أو 

على فترات منتظمة ال تتجاوز شهًرا واحًدا.

هل أتقاضى نفس األجر/ الراتب كما
العامل الذي يعمل في مكان العمل؟

في حال كنتم تقومون بنفس العمل طبعًا

كيف أستلم أو أتلقى أجري؟
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)6( الحصول عىل التدريب، 
)7( الحد األدىن لسن القبول يف االستخدام أو العمل،

)8( حمية األمومة.

املادة 5
تنفذ السياسة الوطنّية بشأن العمل يف املنزل عن طريق القوانني واللوائح أو االتفاقات الجمعّية أو قرارات التحكيم أو بأّي طريقة مالمئة أخرى تتمّش 

مع املمرسة الوطنّية.

املادة 6
تتخذ تدابري مناسبة تكفل أن تشمل إحصاءات العمل، بالقدر املمكن، العمل يف املنزل.

املادة 7
تنطبق القوانني واللوائح الوطنّية املتعّلقة بالسالمة والصّحة يف العمل عىل العمل يف املنزل، مع مراعاة سمته الخاّصة، وتحّدد الرشوط التي يحظر 

مبوجبها إسناد بعض أنواع العمل واستعمل بعض املواد يف العمل يف املنزل، ألسباب تتعّلق بالسالمة والصّحة.

إتفاقّية بشأن العمل في المنزل

هل ينطبق علّي الحد األدنى لألجور؟

هل تنطبق علّي القوانين أو اللوائح الوطنية المتعلقة 
بالحد األدنى و/أو األعلى لسن اإلستخدام؟

الرابعة والستون. أنهى  التقاعد لمن  الثالثة عشر. وسّن  أتّم  بالعمل لمن  لبنان: يحّق  مثال من 
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املادة 8
حيثم يجوز استخدام الوسطاء يف إطار العمل يف املنزل، تحّدد القوانني واللوائح أو أحكام املحاكم، مبا يتمّش مع املمرسة الوطنّية، مسؤولّيات كّل 

من أصحاب العمل والوسطاء.

املادة 9
يكفل نظام تفتيش يتمّش مع القوانني واملمرسات الوطنّية التقييد بالقوانني واللوائح السارية عىل العمل يف املنزل.   )1

ينّص عىل تدابري تصحيحّية مالمئة مبا يف ذلك توقيع العقوبات، عند االقتضاء، عند انتهاك هذه القوانني واللوائح وتنفذ هذه التدابري فعاًل.  )2

املادة 10
ال تنطوي هذه االتفاقّية عىل أي مساس باألحكام األكرث مواتاة، السارية عىل العّمل يف املنزل مبوجب اتفاقّيات عمل دولّية أخرى.

إتفاقّية بشأن العمل في المنزل

هل يحّق لي بالحصول على تعويضات؟
يحّق لك بالتعويضات التالية:

· ما تتحمله من تكاليف مرتبطة بالعمل )مثال: كهرباء، إتصاالت...(. 
· ما تنفقه من وقت في صيانة اآلالت والمعّدات وتغيير األدوات والفرز 

والتفريغ والتعبئة وما إلى ذلك من عملّيات أخرى.

نقابات  إلى  االنضمام  لي  يحّق  هل 
وتنظيمات أو روابط عّمالية أو مهنية؟

وبنفس الشروط والحقوق والواجبات كما سائر العمال اآلخرين.
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اإلرشاف عىل العمل يف املنزل
§ تقّرر السلطة املختّصة عىل املستوى الوطني، وعند االقتضاء عىل املستويات اإلقليمّية والقطاعّية واملحلّية، ترتيبات لتسجيل أصحاب عمل العّمل 
يف املنزل وأّي وسطاء يستخدمهم أصحاب العمل هؤالء. ولهذه الغاية، تحّدد هذه السلطات املعلومات التي يجب عىل أصحاب العمل أن يقّدموها 

إىل السلطة أو يضعوها تحت ترّصفها.
)1( يطلب من أصحاب العمل إبالغ السلطة املختّصة عندما يسندون عماًل يف املنزل للمرّة األوىل.

)2( ميسك أصحاب العمل سجاًل لجميع العّمل يف املنزل، مصنفني حسب الجنس، الذين يعطونهم عماًل.
)3( ميسك أصحاب العمل كذلك سجاًل بالعمل املسند إىل كّل عامل يف املنزل يبنّي:

)1( الوقت املخّصص إلنهاء العمل،
)2( معّدل األجر،

)3( التكاليف، إن وجدت، التي يتحّملها العامل يف املنزل واملبلغ املسّدد عنها،
)4( أي استقطاعات أجريت وفًقا للقوانني واللوائح الوطنّية،

)5( إجميل األجر املستحّق وصايف األجر املدفوع باإلضافة إىل تاريخ الدفع.
)4( تسّلم نسخة من السجل املشار إليه يف الفقرة الفرعية )3( إىل العامل يف املنزل.

§ يسمح ملفّتيش العمل أو غريهم من املوّظفني اآلخرين املناط بهم إنفاذ األحكام السارية عىل العمل يف املنزل، وبقدر ما يتمّش ذلك مع القوانني 

أحكام عاّمة
)1( تحّدد كّل دول عضو، وفًقا للقوانني واملمرسات الوطنّية، السلطة أو السلطات املناط بها صياغة وتنفيذ السياسة الوطنّية بشأن العمل يف املنزل 

املشار إليها يف املادة 3 من االّتفاقّية.

)2( يلجأ بقدر اإلمكان إىل هيئات ثالثّية أو منّظمت أصحاب العمل ومنّظمت العّمل يف صياغة وتنفيذ هذه السياسة الوطنّية.

)3( يف حالة عدم وجود منّظمت معنّية بالعّمل يف املنزل أو منّظمت ألصحاب عمل العّمل يف املنزل، تتخذ السلطة أو السلطات املشار إليها يف الفقرة 
الفرعّية )1( الرتتيبات املالمئة للسمح لهؤالء العّمل أو أصحاب العمل بالتعبري عن آرائهم يف هذه السياسة الوطنية ويف التدابري املعتمدة لتنفيذها.

– تجمع معلومات مفّصلة، مبا يف ذلك بيانات مصّنفة حسب الجنس، عن نطاق وخصائص العمل يف املنزل ويتّم تحديثها الستخدامها كأساس للسياسة 
الوطنّية بشأن العمل يف املنزل والتدابري املعتمدة لتنفيذها. تنرش هذه املعلومات وتتاح لعامة الجمهور.

)1( يبلغ العامل يف املنزل بالرشوط الخاّصة الستخدامه، كتابًيا أو بأّي طريقة مالمئة أخرى تتمّش مع القوانني واملمرسات الوطنّية.
)2( تشمل هذه املعلومات بوجه خاص:

)1( اسم وعنوان صاحب العمل أو الوسيط، إن وجد،
)2( جدول األجور أو معّدلها وطرائق حسابها،

)3( نوع العمل الذي يتعنّي أداؤه.

إتفاقّية بشأن العمل في المنزل
التوصية رقم 184، 1996
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واملمرسات الوطنّية املتعّلقة باحرتام الخصوصّية، بدخول أجزاء املنزل أو األماكن الخاّصة األخرى التي يجري فيها العمل.

§ يف حاالت االنتهاك الخطري أو املتكّرر للقوانني واللوائح السارية عىل العمل يف املنزل، تتخذ التدابري املالمئة مبا يف ذلك الحظر املمكن إلسناد عمل يف 
املنزل، مبا يّتفق والقوانني واملمرسات الوطنّية.

الحّد األدىن للسّن
§ تطّبق القوانني واللوائح الوطنّية املتعّلقة بالحّد األدىن لسّن القبول يف االستخدام أو العمل عىل العمل يف املنزل.

حقوق التنظيم واملفاوضة الجامعّية
§ تحّدد وتلغى القيود الترشيعّية واإلدارّية أو أّي عقبات أخرى أمام:

)1( ممرسة حّق العّمل يف املنزل يف إنشاء منّظمتهم الخاّصة أو االنضمم إىل منّظمت العّمل التي يختارونها واملشاركة يف أنشطة هذه املنّظمت.
)2( ممرسة حّق منّظمت العّمل يف املنزل يف االنضمم إىل االتحادات النقابّية أو االتحادات النقابّية العاّمة.

§ تتخذ تدابري لتشجيع املفاوضة الجمعّية كوسيلة لتحديد أحكام وظروف عمل العّمل يف املنزل.

إتفاقّية بشأن العمل في المنزل
التوصية رقم 184، 1996

هل يحّق لي بفترات راحة وإجازات؟

ماذا لو أنهى صاحب العمل إستخدامي؟
يتمّتع العّمال في المنزل بالحماية ذاتها التي يتمّتع 
بإنهاء االستخدام.  يتعّلق  العّمال فيما  بها سائر 

تحّدد القوانين واللوائح الوطنّية الشروط التي يحّق بموجبها 
من  العّمال،  من  كغيرهم  االستفادة،  المنزل  في  للعّمال 
العطالت العاّمة مدفوعة األجر واألجازات السنوّية مدفوعة 

األجر واإلجازة المرضّية مدفوعة األجر.
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)1( تطّبق القوانني واللوائح الوطنّية املتعّلقة بحمية األجور عىل العّمل يف املنزل.
)2( تكفل القوانني واللوائح الوطنّية وضع معايري محّددة مسبًقا لالستقطاعات، وتحمي املّال يف املنزل من االستقطاعات غري املرّبرة عن العمل 

املعيب أو املواد التالفة.
)3( يتلّقى العّمل يف املنزل أجرهم إّما وقت تسليم كّل دفعة من العمل تّم إنجازها أو عىل فرتات منتظمة ال تتجاوز شهرًا واحًدا.

§ يكون صاحب العمل والوسيط، حيثم يستخدم الوسيط، مسؤولني بالتكافل والتضامن عن دفع األجور املستحّقة للعّمل يف املنزل، وفًقا للقوانني 
واملمرسات الوطنّية. 

السالمة والصّحة املهنّيتان
§ تكفل السلطة املختّصة نرش مبادئ توجيهّية بشأن لوائح واحتياطيات السالمة والصّحة التي ينبغي أن يراعيها أصحاب العمل والعّمل يف املنزل، 

وترتجم هذه املبادئ التوجيهّية، حيثم كان ذلك عملًيا، إىل لغات يفهمها العّمل يف املنزل.

§ يطلب من أصحاب العمل:
)1( إبالغ العّمل يف املنزل بأّي مخاطر يعرفونها أو يجب أن يعرفوها وترتبط بالعمل املسند إليهم، واالحتياطيات الواجب اّتخاذها، وتزويدهم، 

عند االقتضاء، مبا يلزم من تدريب،

األجور
§ تحّدد معّدالت دنيا ألجور العمل يف املنزل مبا يّتفق والقوانني واملمرسات الوطنّية.

)1( تحّدد املفاوضة الجمعّية عىل وجه التفصيل، معّدالت أجور العّمل يف املنزل، ويف غيبة املفاوضة الجمعّية، تحّدد املعّدالت بالوسائل التالية:
)1( قرارات تصدرها السلطة املختّصة بعد التشاور مع أكرث املنّظمت متثياُل ألصحاب العمل وللعمل فضالً عن املنّظمت املعنّية بالعمل يف املنزل 

ومنّظمت أصحاب عمل العّمل يف املنزل، وحيثم ال توجد هذه املنّظمت األخرية، فمع ممّثيل العّمل يف املنزل وأصحاب عمل العّمل يف املنزل.
)2( أو بأّي آلية أخرى مالمئة لتحديد األجور عىل املستويات الوطنّية أو القطاعّية أو املحلّية.

)2( حيثم ال تكون معّدالت األجور محّددة بوسيلة من الوسائل الواردة يف الفقرة الفرعّية )1( أعاله، تحّدد عن طريق اّتفاق بني العامل يف املنزل 
وصاحب العمل.

§ يف حالة العمل املحّدد الذي يدفع أجره عىل أساس القطعة، يكون معّدل أجر العامل يف املنزل ممثاًل لألجر الذي يتلّقاه العامل يف منشأة صاحب 
العمل، فإذا مل يكن مثل هذا العامل موجوًدا، فمعّدل أجر العامل يف منشأة أخرى يف فرع النشاط واملنطقة املعنيني.

§ يتلّقى العّمل يف املنزل تعويًضا عن:
)1( ما يتحّملونه من تكاليف مرتبطة بعملهم مثل التكاليف الناشئة عن استخدام الطاقة واملياه واالتصاالت وصيانة اآلالت واملعّدات.  27:35

)2( ما ينفقونه من وقت يف صيانة اآلالت واملعّدات وتغيري األدوات والفرز والتفريغ والتعبئة وما إىل ذلك من عملّيات أخرى.
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ساعات العمل وفرتات الراحة واألجازات
§ ال تؤّدي املهلة املحّددة إلنجاز دفعة من العمل إىل حرمان العامل يف املنزل من إمكانية الحصول عىل فرتة راحة يومّية أو أسبوعّية ممثلة لتلك 

التي يتمّتع بها سائر العّمل.

§ تحّدد القوانني واللوائح الوطنّية الرشوط التي يحّق مبوجبها للعّمل يف املنزل االستفادة، كغريهم من العّمل، من العطالت العاّمة مدفوعة األجر 
واألجازات السنوّية مدفوعة األجر واإلجازة املرضّية مدفوعة األجر.

الضامن االجتامعّي وحامية األمومة
§ يتمّتع العّمل يف املنزل بحمية الضمن االجتمعي. وميكن أن يتّم ذلك عن طريق:

)1( توسيع نطاق أحكام الضمن االجتمعّي القامئة لتشمل العّمل يف املنزل،
)2( تكييف نظم الضمن االجتمعّي لتشمل العّمل يف املنزل،
)3( إقامة نظم أو صناديق خاّصة من أجل العّمل يف املنزل.

§ تنطبق القوانني واللوائح الوطنّية يف مجال حمية األمومة عىل العّمل يف املنزل.

)2( ضمن تجهيز اآلالت أو األدوات أو غريها من املعّدات املقّدمة للعّمل يف املنزل بأجهزة سالمة مناسبة واّتخاذ خطوات معقولة لضمن صيانتها 
عىل النحو املالئم،

)3( تزويد العّمل يف املنزل مجاًنا بأّي معّدات رضورّية للوقاية الشخصّية.

§ يطلب من العّمل يف املنزل:
)1( التقييد بتدابري السالمة والصّحة املقّررة،

)2( إيالء عناية معقولة لصّحتهم وسالمتهم الشخصّية وصّحة وسالمة سائر األشخاص الذين قد يتأّثرون بترّصفاتهم أو إهملهم يف العمل، مبا يف 
ذلك االستخدام السليم للمواد واآلالت واألدوات وسائر املعّدات املوضوعة تحت ترّصفهم. 

)1( توّفر الحمية من عواقب ال مرّبر لوقوعها، لكّل عامل يرفض تنفيذ عمل تكون لديه أسباب معقولة تدعوه إىل االعتقاد بأّنه يشكل خطرًا 
وشيًكا وجسيًم عىل سالمته وصّحته، وذلك بطريقة تّتفق واألحكام واملمرسات الوطنّية، ويجب عىل العامل يف املنزل أن يبلغ صاحب العمل 

عن هذا الوضع بدون تأخري.
)2( يف حالة وجود خطر وشيك وجسيم عىل سالمة أو صّحة العامل يف املنزل أو أرسته أو الجمهور، وفق ما يحّدده مفّتش العمل أو أّي موّظف 

آخر للسالمة العاّمة، يحظر االستمرار يف تنفيذ العمل يف املنزل إىل حني اّتخاذ التدابري املالمئة إلصالح الوضع.
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· الحماية القانونية في مجال الضمان االجتماعي.
· تأمين التدريب.

· وضع ومراقبة الحد األدنىلسن القبول في االستخدام أو العمل.
· حماية األمومة.

· وجود آليات لحل المنازعات بين العامل في المنزل وصاحب العمل أو الوسيط الذي يستخدمه صاحب 
العمل. )مثال من لبنان: مجلس العمل التحكيمي في وزارة العمل(.

· إطالع العمال في المنزل على حقوقهم.
· تطبيق القوانين واالجراءات الخاصة بالصحة والسالمة المهنية في المنزل.

· تزويد العمال في المنزل مّجانًا بأي معدات ضرورية للوقاية الشخصية.

واجبات أساسية للسلطات المختصة:
1. يطلب من أصحاب العمل إبالغ السلطة المختّصة عندما يسندون عماًل في المنزل للمّرة األولى.

)...(
3. يمسك أصحاب العمل كذلك سجاًل بالعمل المسند إلى كّل عامل في المنزل يبّين:

· معّدل األجر، · الوقت المخّصص إلنهاء العمل،   
· التكاليف، إن وجدت، التي يتحّملها العامل في المنزل والمبلغ المسّدد عنها،  

· أي استقطاعات أجريت وفًقا للقوانين واللوائح الوطنّية،  
· إجمالي األجر المستحّق وصافي األجر المدفوع باإلضافة إلى تاريخ الدفع.  

)...(
5. يسمح لمفّتشي العمل أو غيرهم من الموّظفين اآلخرين المناط بهم إنفاذ األحكام السارية على العمل في 
المنزل، وبقدر ما يتمّشى ذلك مع القوانين والممارسات الوطنّية المتعّلقة باحترام الخصوصّية، بدخول أجزاء 

المنزل أو األماكن الخاّصة األخرى التي يجري فيها العمل. )...(

واجبات أساسية ألصحاب العمل:
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النوعّية الجّيدة،
)7( تسهيل إنشاء مراكز وشبكات للعّمل يف املنزل بغية تزويدهم باملعلومات والخدمات والحّد من عزلتهم.

)8( تسهيل الحصول عىل االئتمن، واملسكن األفضل، ورعاية األطفال،
)9( تعزيز االعرتاف بالعمل يف املنزل بوصفه خربة عملّية معتمدة.

)2( يكفل وصول العّمل يف املنزل الريفيني إىل هذه الربامج.
)3( تعتمد برمج محّددة للقضاء عىل عمل األطفال يف املنزل.

الحصول عىل املعلومات
§ تقّدم حيثم أمكن، وبلغات يفهمها العّمل يف املنزل، معلومات عن حقوق العّمل يف املنزل وحميتهم والتزامات أصحاب العمل إزاءهم، وكذلك 

عن الربامج املشار إليها يف الفقرة أعاله )فقرة 29(.

الحامية يف حالة إنهاء االستخدام
§ يتمّتع العّمل يف املنزل بالحمية ذاتها التي يتمّتع بها سائر العّمل فيم يتعّلق بإنهاء االستخدام.

حّل املنازعات
§ تكفل السلطة املختّصة وجود آليات لحّل املنازعات بني العامل يف املنزل وصاحب العمل أو الوسيط الذي يستخدمه صاحب العمل.

الربامج املتعّلقة بالعمل يف املنزل
)1( تقوم كّل دولة عضو، بالتعاون مع منّظمت أصحاب العمل ومنّظمت العّمل، بتشجيع ودعم برامج من شأنها:

)1( إطالع العّمل يف املنزل عىل حقوقهم وعىل أنواع املساعدة املتاحة لهم،
)2( توعية منّظمت أصحاب العمل ومنّظمت العّمل واملنّظمت غري الحكومّية والجمهور بشكل عام بالقضايا املرتبطة بالعمل يف املنزل،

)3( تسهيل تنظيم العّمل يف املنزل يف منّظمت من اختيارهم، مبا يف ذلك التعاونّيات،
)4( توفري التدريب لتحسني مهارات العّمل يف املنزل )مبا يف ذلك املهارات غري التقليدّية، واملهارات القيادّية، ومهارات التفاوض( وإنتاجيتهم 

وفرص استخدامهم وتحسني قدرتهم عىل كسب الدخل،
)5( توفري التدريب الذي يجري يف أقرب مكان ممكن عملًيا من منازل العّمل وال يتطّلب مؤهالت رسمّية غري رضورّية،

)6( تحسني سالمة وصّحة العّمل يف املنزل عن طريق تسهيل حصولهم عىل املعّدات واألدوات واملواد الخام وسائر املواد األولّية اآلمنة وذات 
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