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 العاملني يف املنازلمشروع قانون مرئيات املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان بشأن 

 (النواب)املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس 

 

 :مقدمة

 حبقوق اإلنسان ذات الصلةباملسائل املوقر يف كل ما يتعلق  النوابتثمينًا للجهود اليت يوليها جملس 

امااك كاماال التقاادير ، مايااة احلقااوق ااحلريااات العامااةحل الضااامنة املؤسسااة الدسااتو ية باعتبااا  

)املعاد يف واوا ارتقا اق بقاانون      بشاان العاامليف يف املناا     املشراع بقانون لالعتبا ات اليت يرمي إليه 

قاوق  املؤسساة الوطنياة حل   فانن  ،باجمللس اخلدماتبناًا على طلب جلنة ا، (النواباملقدم من جملس 

، ااواعة يف ارتعتباا  كلماام الدساتو      للجناة املاوقر    املشاراع بقاانون  حتيال مرئياتهاا لاو      اإلنسان

 االصموك اارتتفاقيات الدالية حلقوق اإلنسان ذات الصلة.

تناالا  يف  ( مااد ، فضاال عان الديبا اة،     26مان عادد )   يتألف مشراع القانون آنف البياناليث كن 

التعاري   ، مان الاال    لارتت استقدام اخلدم االعامليف يف املنا   من غا  البرارينييف  جمملها تنظيم 

، على كهم الشراط الوا ب توافرها يف كصراب املنا   ملنرهم ال اليص باساتقدام العاامليف يف املناا     

اكهم ارتلتزامات االوا باات ااملسالوليات الايت    ، ارتستقداماعلى تلك ارتلتزامات اليت تقك على مماتب 

تقك على كل من صالب املنز  االعامل االعالقة بينهما،  ناهيك عان تضاميف القاانون للعقوباات     

 املالية املتجسد  يف الغرامات ملن خيالف كلمامه.

إنشاائها  قام                 ه كلماام قاانون  تللمؤسساة الوطنياة مان الاال  ماا تضامن       املا كان  الورتياة املقار    

 ( تنص على كن للمؤسسة الوطنية:12)ب( من املاد  ) ابالترديد الفقر  2014( لسنة 26)

د اسااة التشااريعات االاانظم املعمااو  بهااا يف اململمااة املتعلقااة حبقااوق اإلنسااان االتوصااية    "

الاصة فيما يتعلق باتساق هاه  التشاريعات ماك التزاماات      مناسبة،راها تبالتعديالت اليت 

التوصاية بنصادا  تشاريعات  دياد  ذات      ااململمة الدالية حبقوق اإلنسان، كما يمون لا 

 ".صلة حبقوق اإلنسان

مشااراع القااانون لاال البيااان يف  كلمااام لااو  مرئياتهااا  ستقصاار، فاانن املؤسسااة الوطنيااة  اعليااه

 احتديًدا لا مساًسا كا تأثً ا على لقوق اإلنسان الرياته األساسية،النصوص القانونية اليت ترى كن 

املاللظات الشملية )اللغوياة  ب حتيل ما يتعلقعدا ذلك فننها  ما كما يف، (20ا) (17( ا)12ا) (7املواد )

مااهكر   كا احلمومااة املااوقر     إىل مااا تضاامنته ( ااملووااوعية )املضاامون(  االصااياغة القانونيااة 

، لألالااه بهمااا افااق مااا لتشااريك ااإلفتاااا القااانوني املاارفقتيف مااك مشااراع القااانونامااهكر  هيلااة ا

 يرتضيه جملسمم املوقر يف هها الشأن. 
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هاها املشاراع    إد اج مان املالئام   اقبال الشاراع يف بياان مرئياتهاا كناه      كما اترى املؤسساة الوطنياة   

متاشايا ماك    2012( لسانة  36 قم ) يف قانون العمل يف القطاع األهلي الصاد  مبو ب القانونبقانون 

قد كلالا  إىل   لل البرث ( من املشراع34، سًيما اإن املاد  )مواويك مشابهةالتشريعات اليت تنظم 

 عديد  من قانون العمل يف القطاع األهلي املشا  إليه.كلمام 

 

 

 :على التفصيل التالياتأتي مرئيات املؤسسة الوطنية على مشراع القانون 

 

 

 :(6مادة )

 

 :املشروع بقانونورد يف النص كما 

 يش ط يف صالب املنز  ما يلي:

كن يمون حبريين اجلنسية، اجيو  للهيلاة كن تسامل لغا  البراريين باساتادام العاامليف يف املناا           -1

افقا للشراط اليت تقر ها له  الغاياة، امان ذلاك تقاديم كفالاة بنمياة  بقيماة دسامائة ديناا           

 العامل.لضمان لقوق 

 كن يمون  ب كسر ، كا يمون من األشااص املعوقيف كا من كبا  السن. -2

كرت يمون قد كدين كا كليل إىل احملممة يف قضية اعتداا على عامل، ايلتزم صالب املنز  بتقديم  -3

 إقرا  الطي بهلك مرفق به صو   من  وا  سفر .

 جتا  العامل. كن تتوافر لديه القد   املالية للوفاا بالتزاماته -4

 

 مرئيات املؤسسة الوطنية:

لتاى   املااد  كعاال  قاد بينا  الشاراط الوا اب توافرهاا يف صاالب املناز           كن ترى املؤسسة الوطنية

كرت يمون صالب املنز  قاد كديان كا كليال     اكان من بيف الشراطيمون قاد ا على استقدام العامل، 

بتقديم إقارا  الطاي باهلك مرفاق باه       على التزامهعالا   إىل احملممة يف قضية اعتداا على عامل، 

ياوفر ااياة للعامال مان كا انتهااك      كن هها الشرط اإن كان ظاهر  صو   من  وا  سفر ، ليث 

كن يساتند هاها الشارط علاى     إن املؤسسة الوطنية تارى وارا     صالب العمل، إرت قد يقك عليه من 

ته كصاالب عمال، اعادم    صاف ب واد  مان لمماة صتصاة امرفوعاة     صااد   باات  المم نهائي 

للجمياك  اقائماا  إن اف اض قرينة الرباا  ُيعاد لقاا مال ماا    ارتكتفاا مبجرد اإللالة للمرممة، ذلك 

 سوى صدا  احلمم بمامل اش اطاته السابقة. ارت ينقضه

( من مشراع القانون املاثل من شراط، اذلاك فيماا عادا    6اعليه، تتفق املؤسسة مك ما ا د يف املاد  )

 لسبما مت بيانه.( 3)البند 
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 (:12مادة )

 :يف مشروع القانونالنص كما ورد 

 العامل مبا يلي:يلتزم  - ك
 القيام بالعمل املنزلي بمل كمانة اإالالص. -1

ات صااالب املنااز   الاا ام الصوصااية املنااز  الااها يعماال فيااه ااحملافظااة علااى  تلماا        -2

 التويات املنز .

 إفشاا األسرا  اليت يطلك عليها.عدم  -3

 عادات اتقاليد اجملتمك السائد . ال ام -4

 إعالم صالب املنز  قبل ترك املنز  كا مغاد ته كا التغيب عنه. -5

إذا ثب  كن العامل قد تسبب يف فقد كا إتالف كداات كا مواد ميلمها صالب املنز  كا حيو هاا   - ب

كا كان  يف عهد  العامل، اكان ذلك ناشلا عن عمد كا الطأ  سيم، فلصاالب املناز  كن   

ك ماان ك اار العاماال قيمااة األشااياا املفقااود  كا التالفااة كا قيمااة إصاااللها، ايف لااا       يقتطاا

ارتالتالف بيف صالب املنز  االعامل يتم اللجوا إىل جلنة شلون العامليف املنصاوص عليهاا   

 ( من هها القانون.15يف املاد  )
يف ذلااك،  يترماال العاماال يف لااا  هرابااه ماان املنااز ، دان كن يمااون صااالب املنااز  متسااببا  -ج

 كافة املصا يف اليت تمبدها صالب املنز  باإلوافة إىل تملفة عودته إىل بالد .

يترمل العامل دفك قيمة تهكر  السفر إىل بلد  يف لا   غبتاه شاصايا يف مغااد   اململماة      -د

 ألا سبب من األسباب.

 

 مرئيات املؤسسة الوطنية:

رتلتزاماات اللاي تقاك علاى عااتق العامال قًباا   ب        قد لصرت اكن املاد  كعال   الوطنية ترى املؤسسة

إرت إن احلصر مل يمن كافيا يف البند )ج( بشأن حتديد ماهية املصا يف اليت العمل )صالب املنز (، 

، اذلاك فيماا إذا كاان يقصاد منهاا      يقك على العامل عابا  دهاا إىل صاالب املناز  يف لاا  هراباه      

و كبعد من ذلك، سًيما اإن اإلالال  باارتلتزام التعاقادا   مصا يف ارتستقدام اارتستادام فقط كا ما ه

يستلزم استتباعا حتمل الطرف املال بالتعويض متى اقتضى ذلك االها يشمل بطبيعتاه ماا فاات    

 .صالب املنز  من كسب اما حلقه من السا  

إ ارااات  فننه ياث  تساا   لاو  مادى ارتعتاداد برغباة العامال املطلقاة يف إمتاام          كما نص البند )د( 

 ( من القانون املرافق االيت نص  على كن:21سفر ، اهها ما ميثل يف لقيقته تعا وا مك نص املاد  )

" حيظر علاى العامال مغااد   اململماة دان إذن مان صاالب املناز  كا املمتاب حبساب          

قارا ا باأللماام ااإل ارااات     -بالتنسيق مك الو ير  -األلوا ، ايصد  ا ير الدااللية 

 تصا يل العما  إىل اململمة اإ رااات مغاد تها" اخلاصة ل
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كما كن املاد  كعال  قد كغفل  اإلشا   إىل ورا   التزام العامل بأداا العمل املنوط به لادى صاالب    

 املنز  فقط دان غ  .

حتديد ماهية املصا يف اليت يلتازم العامال بردهاا طبقاا     اعليه، فنن املؤسسة الوطنية ترى ورا   

اتعديل البند )د( بتضمينه عبا   "مك عدم اإلالال  بانص  ( من املاد  كعال  دان إطالقها، 3للبند )

استرداث بند كال  يف املااد  يلازم العامال باأداا     ( من القانون"، كما تؤكد املؤسسة كهمية 21املاد  )

 العمل املنوط به لدى صالب املنز  فقط دان غ  .

 

 (:17مادة )

 القانون:النص كما ورد يف مشروع 

تتوىل اليلة يف لا  ا اد كا شموى كا معلومة إليها تتعلق بانتهاك لقاوق العامال كا بالتزاماات كا    

 من صالب املنز  االعامل اختاذ اإل رااات اآلتية:

 استدعاا كل من صالب املنز  االعامل إىل اليلة حلل الشموى بشمل ادا. -ك

يتم التفتاي  علاى مماان السامن مان الاال  مفات         يف لا  تعلق الشموى مبمان سمن العامل،  -ب

امفتشة عمل جمتمعيف للتأكد من تطبيق كلمام هها القانون، اذلاك بعاد كالاه موافقاة صاالب      

 املنز  على ذلك.

إذا مل يوافق صالب املناز  علاى التفتاي  املشاا  إلياه يف الفقار  )ب( مان هاه  املااد ، يعاد ذلاك             -ج

 اليلة يف تسبيب قرا ها يف الشموى.قرينة ود صالب املنز  تستد إليها 

إذا تبيف من الال  التفتي  املنصوص عليه يف هه  املاد  ا ود كية صالفات، يتم إناها  صاالب    -د

املنز  إل التها الال  مد  كسبوع من تا يخ إنها   بها، اخبالف ذلك يتم حترير لضر وبط حبقاه  

 العمل يف القطاع األهلي النافه. اإل رااات الال مة املنصوص عليها يف قانون ااختاذ

 

 مرئيات املؤسسة الوطنية:

يف  ارتتبااع املااد  كعاال  اإن كانا  يف  وهرهاا تانظم اإل ارااات اا باة        أن بترى املؤسسة الوطنية 

اماس   لا  ا اد شموى تتعلق بانتهاك لقوق العامل، إرت إن البناد )ب( قاد  ااا  لاداد التنظايم      

 ( االيت تنص على كن:25يف املاد  ) للمساكن  لمة البررينكفلها دستو  باخلصوصية اليت 

" للمساكن لرمة، فال جيو  دالولا كا تفتيشها بغ  إذن كهلها إرت استثناا يف لارتت 

 الضرا   القصوى اليت يعينها القانون، ابالميفية املنصوص عليها فيه"
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قوق املدنيااة االسياسااية االااها ( ماان العهااد الاادالي اخلاااص باااحل17هااها باإلوااافة إىل نااص املاااد  )

 ، إذ نص  املاد  على كنه:2006( لسنة 56انضم  له لمومة  لمة البررين مبو ب القانون  قم )

كهلك رت جيو  تعريض كا شاص، على حنو تعسافي كا غا  قاانوني، للتادالل يف     ك. " 

متس الصوصياته كا شؤان كسرته كا بيته ك, مراسالته، ارت ألا االت غ  قانونية 

 شرفه امسعته.

 ب. من لق كل شاص كن حيميه القانون من هها التدالل كا املساس".

ابطبيعة احلا ، ينصرف كثر البند )ب( على ما يليه من بنود  انب  مجيعهاا ماا تضامنته املعااي      

الدالية االتشريعات الوطنية متمثلة يف الدستو  يف تعديها على احلماياة املمنولاة لألفاراد يف لال     

 نهم.سم

اإن كان قد صد  عن  هة غ  اجلهاة القضاائية ااكتساب    امن  انب آالر، فنن إ راا التفتي  

من كعما  الترقياق الاها يهادف إىل كشاف احلقيقاة       الطابك اإلدا ا، إرت كنه يف طبيعته يعترب عماًل

لايهم  املشاا  إ من الال  البرث اارتستقصاا يف لل منل له القانون لرمة الاصة، كما كن املفتشايف  

مواد اكلماام املرساوم بقاانون  قام      عليهم تسرايتمتعون بصفة مأمو ا الضبط القضائي االهين 

لعماال مااأمو ا الضاابط بنصاادا  قااانون اإل اارااات اجلنائيااة اتعديالتااه املنظمااة  2002( لساانة 46)

 .القضائي

ياللظ كن البند )ج( قد كقام قرينة قانونية ود صاالب املناز  مؤداهاا ساالمة ماا تضامنته       كما 

شموى العامل يف لا  عدم موافقة صالب املنز  على تفتي  ممان سمن العمل، ارت مراا بأن مثاة  

شبهة دستو ية تمتناف هاه  القريناة، إذ رت عالقاة ساببية بايف عادم املوافقاة علاى تفتاي  مماان            

تقاود صاالب   ، فقد تمون مثة اعتباا ات  الشموىائن داالل منز  صالب العمل اسالمة العامل الم

 .االتعدا على الصوصيتهمنها اإلساا  إىل مسعته األدبية ابعدم التفتي  املنز  إىل التمسك 

 

إعاد  مرا عاة املااد  كعاال  بشامل رت يتعاا ض ماك لاق الفارد يف         اعليه، فنن املؤسسة الوطنية ترى 

ممان سمنه ااملمفو  له مبو ب التشريعات الوطنية ااملواثياق الدالياة، اذلاك     الصوصية الرمة

ع بأن رت يعطى لق العامل يف التأكد من سالمة شموا  األالوية على اخلصوصية اليت كوفاها املشار 

بنصادا  قاانون    2002( لسانة  46)على ممان السمن، امبا رت يتعا ض مك كلمام املرسوم بقانون  قم 

 .اإل رااات اجلنائية اتعديالته يف هها الشأن
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 (:20مادة )

 النص كما ورد يف مشروع القانون:

للمفتشاايف، ماان مااوظفي اليلااة، الااهين يعياانهم الاارئيس التنفيااها للقيااام بأعمااا    يمااون - ك

التفتي  االترقق مان تنفياه كلماام هاها القاانون ااألنظماة االلاوائل االقارا ات الصااد            

 تنفيها له، الصالليات اآلتية:
 دالو  كماكن العمل امماتب التوظيف اغ ها من احملا  ذات الصلة.-1

 السجالت املتعلقة بالعما  األ انب.ارتطالع على -2

 الترقق من تصا يل العمل اهوية العما  األ انب.-3

طلااب البيانااات ااملسااتندات ااملعلومااات الال مااة ماان كصااراب العماال امماتااب التوظيااف كا      -4

  ثليهم كا املسلوليف عن إدا تهم الفعلية.

ليف عان إدا تهام الفعلياة    كا  ثلايهم كا املسالو   جيب على كصراب العمل امماتب التوظياف  - ب

عاادم إعاقااة مفتشااي اليلااة يف كداا مهاااهم، اكن ياازادهم باملسااتندات االبيانااات ااملعلومااات 

 الصريرة االال مة ألداا مهاهم، اذلك الال  مد  مناسبة حيدداها.
يمااون للمااوظفيف الااهين خيااولم ا ياار العااد  بارتتفاااق مااك الااو ير صاافة مااأمو ا الضاابط   -ج

لنسبة للجرائم املنصوص عليها يف هها القانون االيت تقك يف داائر االتصاصهم القضائي اذلك با

 اتمون متعلقة بأعما  اظائفهم.

احتا  احملاور احملر   بالنسبة له  اجلارائم إىل النياباة العاماة بقارا  مان الارئيس التنفياها        

 للهيلة.

 

 مرئيات املؤسسة الوطنية:

املؤسسة الوطنياة إىل ذات الاركا املاهكو  يف املااد  الساابقة، اذلاك لتعلاق املااد  املاثلاة بان راا            حتيل

 التفتي ، كما ترى إوافة العبا   التالية يف مستهل املاد :

بنصادا  قاانون    2002( لسانة  46" مك عادم اإلالاال  بألماام املرساوم بقاانون  قام )      

 عمل مأمو ا الضبط القضائي"اإل رااات اجلنائية اتعديالته املنظمة ل

إوافة التعديل كعال  على ديبا ة املاد ، لتى كنه من املسترسن  اعليه، فنن املؤسسة الوطنية ترى

املرساوم بقاانون   الاوا د  يف  رت تتضا ب النصوص القانونية املنظمة لعمل مأمو ا الضابط القضاائي   

عديالتااه مااك مشااراع القااانون لاال بنصاادا  قااانون اإل اارااات اجلنائيااة ات 2002( لساانة 46 قاام )

 البرث.

 

*  *  * 
 


