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مرت جمهورية الدومينيكان ـ والتي تشترك في الجزيرة الكاريبية 
“هيسبانيوال” مع هاييتي ـ بتاريخ مضطرب في اآلونة األخيرة حتى 

تندمج في أواخر سبعينيات القرن العشرين في طريقها إلى الديمقراطية 
التمثيلية؛ وذلك مع فترات طويلة من الديكتاتورية والحكم الشمولي بما 
في ذلك الحروب األهلية واالحتالل األجنبي. تم انتخاب “حزب التحرير 

الدومينيكي)PLD(” لفترة ثالثة على التوالي عام 2012 في انتخابات تم 
تقييمها بأنها حرة وعادلة بشكل عام. 

ومع اعتمادها الطويل على تجارة السكر، قامت جمهورية الدومينيكان 
بتنويع اقتصادها أثناء سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين ليشمل 

التعدين وصناعة التجميع والسياحة.وبحلول ثمانينيات القرن العشرين، 
ارتفعت صادرات التعدين من 11% إلى أكثر من 33% وارتفع عدد 

األشخاص الموظفين في صناعة التجميع من 16,000 إلى حوالي 
100,000. كما تخطت عوائد السياحة أرباح السكر ألول مرة عام 1984. 

يعيش حوالي 1 مليون من الهايتيين — أو حوالي عشر السكان ـ في 
جمهورية الدومينيكان. ويعملون في المجاالت منخفضة األجور مثل 

الزراعة أواإلنشاء أو عمالة الخدمة المنزلية. وفي عام 2012، ذكرت وزارة 
الخارجية األمريكية وجود مشكالت حادة متعلقة بحقوق اإلنسان في 

البالد مع ذكر التمييز ضد المهاجرين الهايتيين ضمن المشكالت األكثر 
خطورة.

تصل نسبة البطالة أكثر من 14% ويعيش 50.5% من السكان تحت 
خط الفقر. هذا ويصنف التقرير األخير بواسطة “برنامج األمم المتحدة 

للتنمية )UNDP(” جمهورية الدومينيكان بين دول أمريكا الالتينية 
األربع المشتملة على أسوأ حاالت عدم المساواة وغالبًا ما تكون النساء 

األقل أجرًا. وعلى الرغم من تشكيل النساء ألغلبية طلبة الجامعات 
)65%(، فإنهن يتلقين أجرًا أقل من الرجال في العمل المتساوي. حيث 

في عام 2009، كان ال يتم دفع سوى 79 بيزو للنساءمقابل كل 100 بيزو 
دومينيكي يُدفع للرجال.

نزل العمال الذين يسعون إلى تحسين ظروفهم االقتصادية إلى الشوارع 
خالل عام 2011 في مئات من المظاهرات واإلضرابات العامة وقمعت 
الشرطة جهودهم بالهراوات والغاز المسيل للدموع. وعلى الرغم من 
ضمان الحريات النقابية في الدستور، فإن الحقوق األساسية لنقابات 
العمال مقيدة. وفي عام 2012 وبداية عام 2013، خسر العمال في 

العديد من المصانع وظائفهم بعد محاولتهم تشكيل نقابة، بما في ذلك 
112 من العمال الهايتيين المهاجرين العاملين في مزرعة جوز هند.
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غالبًا ما يعمل عمال الخدمة المنزلية في جمهورية الدومينيكان بجهد و 

كد بين 14 ساعة إلى 18 ساعة يوميًا؛ في الطهي والتنظيف ورعاية األطفال 

أو أعضاء األسر المسنين لدى أصحاب أعمالهم. كمايتقاضون أجرًا زهيًدا 

في المعتاد أو يتقاضون أجرهم في شكل غرفة وطعام فقطأحيانًا. ويعيش 

العديدمنهم في منازل أصحاب أعمالهم وقد يتعرضون لالعتداء الجسدي أو 

الجنسي. ومع ذلك، حقق عمال الخدمة المنزلية في جمهورية الدومينيكان 

مكاسبًا في العقدين األخيرين فيما يتعلق باالعتراف والحماية وتحسينات 

ظروف العمل.

”)Asociacion de Trabajadores( أطلقت “رابطة عمال الخدمة المنزلية 

وهي منظمة غير حكومية يشار إليها باالختصار )ATH(، جهًدا لتحسين 

ظروف عمل الخدمة المنزلية. ومع تشكيلها عام 1989، سعت “رابطة عمال 

الخدمة المنزلية” بشكل فوري إلى تعديل قانون العمل بالبالد والمعروف 

باسم “قانون تروخيو للعمل” بحيث يشمل عمال الخدمة المنزلية. تقول 

“إلينا أندريا بيريز جارسيا”ـ  األمين التنظيمي للرابطةـ والتي تمثل اآلن أكثر 

من 3,500 عضو اآلن: “لقد كان نضاالً شاقًا إلقناع أعضاء مجلس النواب 

أن عمال الخدمة المنزلية يشكلون جزًءا جوهريًا من المجتمع”. وفي عام 

2010، التحقت الرابطة باالتحاد الفيدرالي الوطني لوحدة نقابة العمال 

)Confederacion Nacional de Unidad Sindical( والمشار إليه 

.)CNUS( باالختصار

اتصلت “رابطة عمال الخدمة المنزلية” بالعديد من مجموعات حقوق النساء 

من أجل الدعم وتوصلت إلى مشاركين مستعدين للحملة، بما في ذلك 

 ”)TU-MUJER( و”أنتن النساء ”)CIPAF( مركز أبحاث األعمال النسائية“

 ”)CEDEE( و”المركز الدومينيكي للدراسات التعليمية ”CE-MUJER”و

و”مركز الخدمات القانونية للنساء )CENSEL(” و”تنمية النساء الدومينيكيات 

)MUDE(”. وبشكل مبكر، أدرك قادة المنظمة أهمية بناء تحالفات دولية 

أيًضا وبدأوا المبادرة للمشاركة في تأسيس “االتحاد الفيدرالي لعمال الخدمة 

 Confederacion Latinoamericana( المنزلية في أمريكا الالتينية والكاريبي

y del Caribe de Trabajadoras del Hogar(” والمشار إليه اختصارًا 

.)Conlactraho(

 أدركت “رابطة عمال الخدمة المنزلية” وشركاؤها أن الدعم الجماهيرى شىء

 جوهري لتحقيق النجاح واشتركوا في حمالت توعية واسعة النطاق؛ وذلك 

من خالل الملصقات والمطويات والمحاضرات وورش العمل والتغطية 

الصحفية. وجندت الحملة دعم شخصيات تلفزيونية شهيرة مثل “فريدي فيراز 

 )”)El Gordo de la Semana( جوفكو” في )“أكثر شاب سمين في األسبوع

El Siquiatra( و”ماكسيمو فيراز جوفكو” في )“الطبيب النفسي في المنزل

االعتراف بعمال 
الخدمة المنزلية 

كعمال
هناك ما بين 50 إلى 100 مليون شخص حول العالم ـ 

أغلبيتهم من النساءـ  يعملون كعمالة خدمة منزلية ويتعرض 

العديد منهم لالستغالل؛ بما في ذلك العمل اإلجباري 

والتجارة بالبشر بواسطة شركات التوظيف وموظفي الحكومة 

وأصحاب العمل في القطاع الخاص. وال يتم االعتراف 

بمعظمهم من قبل قانون العمل بالبالد، ولذا ال يمكنهم 

االعتماد على العديد من قوانين الحماية والمزايا المقدمة 

لعمال آخرين.

تخبرنا إحصائيات عمال الخدمة المنزلية في جمهورية 

الدومينيكان بقصة مماثلة: حيث يبلغ النساء 90% من عمال 

الخدمة المنزلية البالغ عددهم 30,000 في البالد وتشكل 

النساء المهاجراتـ  من هاييتي بشكل أساسي بين %10 

إلى 33% من عمالة الخدمة المنزلية حيث قد تمنعهن حالة 

هجرتهن من السعي إلى ظروف عمل أفضل أو أصحاب عمل 

آخرين؛ مما يجعلهن أكثر عرضة إلساءة المعاملة.



عمال الخدمة المنزلية. وأصبحت “نورميل” ناشطة حقوقية ألن أول صاحب 

عمل لها استغلها —بحسب ما قالتـ  عندما كانت عاملة خدمة منزلية. 

وعلى مر السنين، احتفظت “رابطة عمال الخدمة المنزلية”بجهود حمالت 

التوعية المستمرة لزيادة الوعي حول معاناة عمال الخدمة المنزلية والحاجة 

إلى تضمينهم في قانون العمل بالبالد. وظلت “بيريز جارسيا” ملتزمة بالحملة. 

أثناء طفولتها، رأت كيف كانت والدتها وجدتها وخاالتها يعملن بكد كعمالة 

خدمة منزلية وكثيرًا ما أخذنها إلى العمل حيث رأت مدى استغاللهن. تقول 

“بيريز جارسيا”: “لم يكن لديهن في نهاية اليوم سوى اإلجهاد”. ولقد سدد 

هذا االلتزام الدين: حيث مرر مجلس النواب الدومينيكي عام 1999تعديالً 

لقانون التوظيف والذي يوفر لعمال الخدمة المنزلية إجازة سنوية من أسبوعين 

مدفوعة األجر و36 ساعة من الراحة غير المقطوعة؛ وهذا باإلضافة إلى مكافأة 

عيد الميالد.

يقول “بينفينيدو كوفاز”ـ  وهو قائد لنقابة عمال لفترة طويلة وأصبح مشتركًا 

في حملة عمال الخدمة المنزلية عام 1995: “ألول مرة في التاريخ الدومينيكي، 

تم تمرير تشريع في صالح العمال من هذا القطاع”. وتقول “بيريز جارسيا” 

أن الجهد متعدد السنوات قد نجح بفضل قوة عمال الخدمة المنزلية الذين تم 

التواصل معهم في الحركة العمالية وبسبب “المثابرة ورفض االستسالم” أيًضا.

en Su Hogar(”. وعملوا وآخرون كأنصار مشهورين يقدرهم صانعو القرار 

الدومينيكيين والجمهور الدومينيكي. 

حقق أعضاء التحالف نجاحهم األول عام 1992، عندما مرر مجلس النواب تعديالً 

على قانون العمل لمنع التمييز على أساس النوع أو العمر أو العرق أو اللون أو 

األصل الوطني أو األصل االجتماعي أو اآلراء السياسية أو أنشطة نقابات العمال 

أو الدين. كما وفر التعديل مزايا األمومة للنساء وأسس حماية ضد عمل األطفال. 

وعلى الرغم من أن عمال الخدمة المنزلية غير مضمنين في القانون، تم تأجيل 

العمل التحضيري من أجل قانون عمل أكثر شمولية.

وعلى القدر نفسه من األهمية، حققت النساء الالتي وزعن المطويات وعقدن 

اجتماعات وقمن بحمالت توعية تمكيًنا كبيرًا ألنفسهن. مع عزلهم وراء األبواب 

المغلقة للمنازل الخاصة، كان من الصعب على عمال الخدمة المنزلية العثور على 

عالقات تمكنهم من تعلم حقوقهم كأشخاص عاملين ومشاركة تجاربهم واكتساب 

الثقة في قدرتهم على تحسين ظروف مكان العمل. هذا وقد أدت حمالت 

التوعية بواسطة “رابطة عمال الخدمة المنزلية” وشركائها لهذه القوى العاملة 

المهملة إلى تغيير كل هذا.

“حققت أول حملة نجاًحا فائًقا ألن النساء بدأن استعادة حقوقهن وطلب 

احترامها” نقالً عن “تامارا نورميل” عاملة خدمة منزلية ومعلمة عاملة برابطة

في سن 18، أصبحت “روزالفا” عاملة خدمة منزلية لدى أسرة تشمل ثالثة أطفال صغار؛ بما فيهم صبيان توأم بعمر 

3 أشهر. كان مطلوبًا منها العيش مع األسرة ولكن يجب أن تشترك مع مربية أخرى في غرفة مع األطفال. وبالتالي، 

كانت إجازتها الوحيدة بين صباح االثنين والسبتـ  وهذا هو جدول عملها الرسميـ  هي الساعات القليلة التي ينام بها 

األطفال. ولكن في معظم الليالي، كانت تصحو لرعاية األطفال الرضع الباكين.

تقول “روزالفا”: “لم نأخذ راحة بما يكفي للشعور باالنتعاش مطلًقا، حيث لم يكن لدينا جدول”. وتضيف: “لم تقبل 

ربة عملنا أن يكون لدينا حقوقًا حتى عندما تحدثت معها عن حاجتنا إلى الراحة لبعض الساعات المتتالية أو زيارة 

طبيب أو عندما تحدثت معها عن اإلجازة أو مكافأة عيد الميالد”. وبعد رفض ربة العمل منح مكافأة عيد الميالد أو 

إجازة أسبوعين مدفوعة األجر، وهما حقين مضمونين وفًقا لقانون العمل الدومينيكي، أطلعتها “روزالفا” على مطوية 

تدرج الحقوق القانونية لعمالة الخدمة المنزلية. سمحت لها ربة العمل بعد ذلك بأخذ اإلجازة ولكن لم تجعلها 

مدفوعة األجر. وتم فصل “روزالفا” من عملها عندما عادت.

أصبحت “روزالفا” مناصرة لعمالة الخدمة المنزلية منذ ذلك الحين، بسبب تجربتها الشخصيةبشكل جزئي. وتقول أنها 

تشارك في مناصرة حقوق هذه الطبقة العاملة الضعيفة بسبب أمها بشكل خاص، وهي عاملة الخدمة المنزلية طوال 

حياتها والتي اطلعت على معاناتها وهي طفلة “والتي لم يتم احترام حقوقها مطلًقا حتى عندما تقوم بكل العمل 

المطلوب منها باجتهاد دون أية راحة”.

يتمثل هدف “روزالفا” في ضمان تعرف عمال الخدمة المنزلية على حقوقهم “بحيث ال يسمحون ألصحاب عملهم 

بالضغط عليهم حتى في حالة التعرض للفصل من العمل. على أي شخص المطالبة بحقوقه باستمرار في أية وظيفة؛ 

وخصوًصا في حالة عمالة الخدمة المنزلية”.

وجوب مطالبة عمال الخدمة المنزلية بحقوق وظائفهم
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مكاسب حقيقية لعمل حقيقي
يعد التغلب على مفهوم أن العمل الذي يحدث داخل المنزل ال يعد عمالً “حقيقيًا” 

من بين العقبات الرئيسية في طريق عمالة الخدمة المنزلية في جمهورية 

الدومينيكان؛ كما هو الحال في أي مكان آخر حول العالم.

“في عمل الخدمة المنزلية مدفوع األجر، والذي يتم القيام به بواسطة النساء بشكل 

أساسي، تلعب الطبقية االجتماعية واألنماط الثقافية المتعصبة دورًا أساسيًا؛ وهذا 

باإلضافة إلى دور تخفيض قيمة عمل الخدمة المنزلية” نقالً عن “ماكس بويج” 

الذي شغل منصب وزير العمل منذ عام 2008 حتى عام 2011.

تركز الجهود الحالية بواسطة عمالة الخدمة المنزلية لتحسين الطبيعة الشاقة 

لظروف عملهم على جهدين تشريعيين: وهما تعديل برنامج التأمين االجتماعي 

الشامل للبالد وإقرار “اتفاقية منظمة العمل الدولية للعمل الالئق لعمالة الخدمة 

المنزلية )رقم 189(”.

عندما تم تمرير برنامج التأمين االجتماعي بالبالد عام 1974 وتم تعديله في أوائل 

عام 2000، يقول “كوفاز”: “لم يتم التفكير عند أية مرحلة زمنية في تضمين أي 

قطاع بعينه. ولقد كان األمر على النقيض تماًما من خالل مبدأ العالمية الذي 

يؤسس لفكرة وجوب حماية نظام التأمين االجتماعي الدومينيكي لجميع المواطنين 

الدومينكيين وسكان البالد دون تمييز بسبب صحتهم أو نوعهم أو حالتهم 

االجتماعية أو السياسية أو االقتصادية”. وعلى الرغم من ذلك، لم يتم ضم

عمالة الخدمة المنزلية بشكل واضح وتم استبعادهم بشكل واقعي من نظام التأمين 

االجتماعي. حيث ال يمكنهم تلقّي تعويضات العمال أو المعاشات أو إجازة مرضية 

مدفوعة األجر أو الحصول على مزايا الناجين أو أجر اإلعاقة الدائم.

نقالً عن “أيولوجيا فاميليا” نائب رئيس االتحاد الفيدرالي الوطني لوحدة نقابة 

العمال البالغ أعضائه 500,000 عضو، ال يساعد ضمان قوانين حماية أساسية في 

مكان العمل عمالة الخدمة المنزلية وأسرهم فقط.”يعد كل من الرعاية الصحية 

وإجازات األمومة ومعاشات التقاعد ورعاية األطفال الصغار بينما يكونون في العمل 

عوامل جوهرية لصالح تلك العمالة حتى يحسنوا من تطويرهم كأشخاص وحتى 

يستطيع أصحاب العمل توفير بيئة عمل مقبولة أيًضا”.

االتحاد الفيدرالي الوطني لوحدة نقابة العمال من بين المنظمات الرائدة التي 

تضغط من أجل تضمين عمالة الخدمة المنزلية في قانون التأمين االجتماعي 

بالبالد. بدأت “فاميليا”ـ  والتي ترأس أيًضا “القسم الوطني لسياسات المساواة 

بين الجنسين” في االتحاد الفيدراليـ  مناصرة حقوق مكان العمل لعمالة الخدمة 

المنزلية ألول مرة بالشراكة مع “رابطة عمال الخدمة المنزلية” عام 1997 عندما 

كانت رئيسة “اتحاد العمال الفيدرالي الموحد )CTU(” والذي تم دمجه في 

“االتحاد الفيدرالي الوطني لوحدة نقابة العمال” فيما بعد. وفي عام 2011، اشترك 

“االتحاد الفيدرالي الوطني لوحدة نقابة العمال” مع النقابات والمنظمات األخرى 

في المساعدة على نقل مشروع قانون يوفر تغطية تأمين اجتماعي لعمالة الخدمة 

المنزليةإلى مجلس النواب.
الصور: خوليو النتيجوا



تشتمل أقسام االتفاقية رقم 189 على الحد األدنى لألجور وعقود التوظيف 

المكتوبة والحماية من المضايقة واساءة المعاملة والعنف وتنظيم ساعات 

العمل وحرية العمل النقابي والسالمة المهنية والمعايير الصحية والتأمين 

االجتماعي وإجازة األمومة بالتوافق مع القوانين المحلية. ومع دفع انتصار 

منظمة العمل الدولية لحماسهم، حقق عمال الخدمة المنزلية الدومينيكيين 

ومناصريهم تمريرًا في مجلس النواب لمشروع قانون التأمين االجتماعي 

عام 2012. ولكن بسبب عدم تمرير مشروع القانون بواسطة المجلس ومع 

وجود مجلس جديد االن، ستبدأ العملية من جديد.

تقول “فاميليا” أن العثور على دعم في المجلس سيكون صعبًا. “هناك، تعبر 

الطبقة المتوسطة عن مخاوفها بدرجة ال بأس بها ألنها المجموعة األكثر 

تأثرًا؛ حيث إن أجورها أقل. وينظر أصحاب العمل من الطبقة المتوسطة 

إلى دفع تأمين اجتماعي وأجور عادلة وتوفير معاملة عادلة لجميع عامليهم 

كشيء مكلف اقتصاديًا”.

يستمر “االتحاد الفيدرالي الوطني لوحدة نقابة العمال” وشركائه في العمل 

مع المشرعين لتعزيز دعمهم “مع اطالعهم على المعنى السياسي ناتج عن 

إبقاء هؤالء العمال على الهامش بالنسبة لهم وللبالد” نقالً عن “فاميليا”. 

وفي يوليو 2012، ومع مقابلته لقادة العمال وعمال الخدمة المنزلية، قال 

“د. رينالدو باريد بيريز”ـ  رئيس مجلس النواب الدومينيكي واألمين العام 

لحزب التحرير الدومينيكي الحاكمـ  أن مجلس النواب سيدعم إقرار االتفاقية 

189. كما أن وزير العمل “فرانسيسكو دومفنجوز” يضغط أيًضا من أجل 

إقرارها. وقال “دومفنجوز” أنه من الجوهري أن ترتقي بالده بالعمل الالئق 

من خالل تضمين عمال الخدمة المنزلية في نظام التأمين االجتماعي. “لن 

يكون ذلك سهالً ولكن ستزيد أدوات جديدة مثل اتفاقية منظمة العمل 

الدولية رقم 189 من تبني معايير مناسبة بحيث تحصل عمالة الخدمة 

المنزلية على حماية التأمين االجتماعي المناسب وغيرها من حقوق العمل”. 

وفي وقت آخر ذاك الشهر، مرر مجلس النواب مشروع القانون.

وفي مواجهة الفقر المنتشر وظروف العمل المعزولة والقاسية ومعارضة 

أصحاب العمل القوية، استعاد عمال الخدمة المنزلية الدومينيكيين ونقابتهم 

وشركائهم من المجتمع المدني القدرة على تحسين ظروف مكان العمل 

وانتقلوا إلى مرحلة أقرب من الوقت الذي ستصبح فيه أبواب المزايا 

االقتصادية واالجتماعية مفتوحة لهم. وتقول “فاميليا” أن تحقيق االعتراف 

القانوني يعني أن عمالة الخدمة المنزلية “لن تظل عبارة عن نساء وراء 

أبواب مغلقة أو خدم منزليين من النساء أو الرجال. ستصبح العمالة المنزلية 

مكونة من عمال منتجين في االقتصاد بوضع قانوني ومحترم من قبل 

المجتمع. وسيشعرون بالمزيد من األمان وسيتلقى أطفالهم رعاية أفضل 

أثناء رعاية آبائهم ألطفال اآلخرين. سيكون هناك نوع جديد من القيادات 

النقابية من خالل إنجازات المرأة العاملة. إنهن يغزلن قصة حريتهن”.

تقول “فاميليا” أن تقديم مشروع القانون إلى مجلس النوابـ  حيث تتم 

دراسته في لجنة من النوابـ  اشتمل على مقابالت شخصية فردية مع 

المشرعين الرئيسيين لزيادة الوعي واجتماعات مع الوكاالت الحكومية 

المسؤولة عن تشكيل التشريع. وكانت مشاركة عمال الخدمة المنزلية 

أساسية في هذه االجتماعات مما أتاح للمشرعين وصانعي السياسات 

االطالع بشكل مباشر على ظروف العمل المرهقة في أغلب األوقات والتي 

تواجهها النساء. وباإلضافة إلى ذلك، تقول “فاميليا” أن عمال الخدمة المنزلية 

بإمكانهم إقناع المشرعين “أنهم وأسرهم مجموعة اجتماعية مهمة وأن 

أصواتهم في االنتخابات ستساعد في انتخابهم”. وبعد حملة التوعية هذه، 

أصدر “مجلس التأمين االجتماعي الوطني” قرارًا بإجراء دراسات بخصوص 

أفضل طريقة لدمج عمال الخدمة المنزلية في نظام التأمين االجتماعي.

يقول النائب “أدريانو شانشيزروا”ـ  والذي قدم مشروع القانون إلى مجلس 

النوب عام 2011 ـ أن هذا القانون بإمكانه زيادة تعليم وتدريب عمال 

الخدمة المنزلية “بهدف تحويل عمل الخدمة المنزلية من مهنة هامشية 

إلى وظيفة يتم االعتراف بها بشكل كريم ويمكن اختيارها كمهنة حقيقية”. 

وكجزء من ضغط “شانشيزروا” في صالح القانون، أتاح فرص االستماع 

لعمال خدمة منزلية في العملية التشريعية وسعى إلى إقناع أصحاب العمل 

بالحاجة إلى حماية قانونية لهذه الشريحة العمالية الضعيفة.

ومع ذلك، كان الجهد المبذول لتوسيع نظام التأمين االجتماعي بحيث 

يشمل عمال الخدمة المنزلية “بطيئًا وشاقًا” بحسب تعبير كوفاز، وكان ذلك 

بشكل جزئي بسبب معارضة أصحاب العمل القوية. ووفًقا لشانشيز روا: 

“على الرغم من أن مشروع القانون مقبول سياسيًا واجتماعيًا، فإن هناك 

قطاعات أعمال وأشخاص مؤثرين يعارضونه. ولقد عبر “اتحاد أصحاب العمل 

الفيدرالي الدومينيكي )COPARDOM(” عن هذا األمر كثيرًا. حيث يخشى 

الجميع دفع رواتب أفضل ومنح الحقوق االجتماعية التي يمكنها دعم عمال 

الخدمة المنزلية”.

الدعم على المستوى العالمي
يقول مناصرو عمالة الخدمة المنزلية في جمهورية الدومينيكان أن الحملة 

اكتسبت زخًما جديًدا مع تبني اتفاقية منظمة العمل الدولية عام 2011 حول 

عمالة الخدمة المنزلية. وانضم عمال الخدمة المنزلية الدومينيكيين إلى 

نظرائهم من حول العالم في الضغط من أجل هذا المعيار الذي سيحدث 

تغيرًا جذريًا. ومع التنسيق بواسطة “الشبكة العالمية لعمال الخدمة المنزلية 

)IDWN(”، تعمل الحملة العالمية اآلن من أجل إقرار االتفاقية في الدول 

أعضاء منظمة العمل الدولية.



5 أشياء ناجحة
حقق عمال الخدمة المنزلية في جمهورية الدومينيكان مكاسبًا كبيرة فيما يتعلق بالحقوق والتقدير ويقولون أن نجاحهم كان نتيجة لما يلي:

1. النقابات الداعمة لتنظيم عمالة الخدمة المنزلية. عندما انطلقت “رابطة عمال الخدمة المنزلية” لتحسين ظروف عمل 
الخدمة المنزلية، اكتسب المنظمة شركاًء بشكل فوري من الحركات العمالية وحركات حقوق المرأة في جمهورية الدومينيكان. وتقول 

“إلينا أندريا بيريز جارسيا”، األمين التنظيمي للرابطة، أن إقناع هذه المجموعات بالشراكة مع الرابطة كان سهالً “ألن معظم األشخاص 

الذين يقومون بهذا النوع من العمل من النساء وتناضل هذه المنظمات من أجل حقوق النساء”. والتحقت رابطة عمال الخدمة المنزلية 

باالتحاد الفيدرالي الوطني لوحدة نقابة العمال )CNUS( و تسعى إلى أن تصبح نقابة بذاتها على الرغم من أنها ال تزال منظمة غير 

حكومية تركز على حقوق العمال.

2. تواصل المشرعون مع العمال. أدى االجتماع مع صانعي القوانين إلى تأثير كبير عندما تمكن العمال من التحدث بشكل مباشر 
عن تجاربهم في الوظيفة وتذكيرهم بأنهم كتلة تصويتية.

3. إشراك الجمهور عبر وسائل اإلعالم الشعبية. من خالل كسب دعم ممثلي التلفزيون المشهورين األعلى مشاهدة في وقت 
الذروة، وصل عمال الخدمة المنزلية إلى جمهور عريض وقاموا بتعليمه. ولقد حسنوا هذه الجهود من خالل ورش عمل ومحاضرات 

وتوزيع منشورات عامة وعملوا من أجلتوعية الجمهورـ  وتوعية عمال الخدمة المنزلية أنفسهمـ  بقيمة عملهم. تقول “بيريز جارسيا”: 

“العمل الذي يقومون به مهم للغاية. حيث إنه القوة المحركة للمجتمع ويمكن العالم من مواصلة أعماله”.

4. وضع المشكلة في إطار سياق اجتماعي أكبر. عندما تفهم صانعو القوانين والجمهور كيفية ارتباط مشكالت عمال الخدمة 
المنزلية بسالمة المجتمع، كانوا يجازفون بالكثير من أجل تحسين ظروفهم. وتقول “فاميليا” أنه عندما تتم إساءة معاملة العمال وال 

يمكنهم ممارسة حقوقهم في الوظيفة، سيكون هناك “تأثير سلبي على الفقر والنزاع االجتماعي في البالد”.

5. انتخاب صانعي قوانين ذوي خلفية عمالية. استلزم جعل مجلس النواب يهتم بالتشريعات التي تغطي عمالة الخدمة المنزلية 
“المشاركة في حكومة واعية وتعاون األفراد من قطاع نقابة العمال مثل نائب الرئيس السابق “رافييل ألبوكوركي”؛ نقالً عن نائب مجلس 

النواب الدومينيكي “أدريانو شانشيزروا”. وباإلضافة إلى ذلك، للحركة العمالية الدومينيكية تاريخ طويل من الضغط على الحكومة من 

أجل االهتمام بالعمال. وعمل قادة النقابة قبل ذلك من أجل إقرار اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 183 بخصوص حماية األمومة/األبوة 

وغيرها من معايير مكان العمل. أدت هذه التجارب إلى إنضاج نشطاء العمل ووضحت لصانعي القوانين والجمهور التزام حركة النقابة 

بتحسين ظروف جميع العمال.

الصور: خوليو النتيجوا



معلومات اإلتصال 
 رابطة عمال الخدمة المنزلية

)Asociacion de Trabajadoras del Hogar, ATH(
Victoria Garcia, president, proyecto 26 de enero 

edf.11 apart.g-3 guaricano, Santo Domingo 
Dominican Republic

الهاتف: 829-435-6564، 809-438-2342
victoriagath@hotmail.com :البريد اإللكتروني

االتحاد الفيدرالي الوطني لوحدة نقابة العمال
)Confederacion Nacional de Unidad Sindical, CNUS(

 Calle Juan Erazo No. 14 Edificio de las Centrales
Sindicales, Villa Juana, Santo Domingo 

Dominican Republic
الهاتف: 809-221-2158   

cnus.cnus@gmail.com :البريد اإللكتروني

مركز الخدمات القانونية للنساء
)Centro de Servicios Legales para la Mujer, CENSEL(

 المدير التنفيذي “ماري لوسيال الرا نونيز”،
Calle Danae #58, Gazcue, Santo Domingo 

 Dominican Republic
الهاتف: 809-687-0098 
الفاكس: 809-686-5455

CENSEL@claro.net.do : البريد اإللكتروني

عن هذه السلسلة:
إن الطبقة العاملة، بغض النظر عن البلد التي هم فيها، إنــمــّـا 
يريدون حكومة تتسم بالشفافية، والتعددية وبأنها مسؤولة أمام 

مواطنيها – وتعمل عىل تحسني الظروف االقتصادية للمواطنني 
كافة. وحول أرجاء العامل، نجد أن النقابات العاملية ومنظامت 

العـُـمـّـال إنــمــّـا تلعب دورا هاما يف الدفاع عن حقوق اإلنسان 
األساسية، مبا يضمن أن تكون أصوات وتطلعات عـُـمـّـال العامل 

مبثابة جزء من الحوار الوطني، مع تعزيزي السياسات التي من شأنها 
أن تخدم املجتمع املدىن بصورة أفضل وتشجع النمو االقتصادي 

العادل إىل جانب تنمية املوارد البرشية. وسلسلة “محفزات التغيري”، 
وهي سلسلة متواصلة من إنتاج مركز “سوليدريت سنرت” بدعم 

من “الصندوق الوطني للدميوقراطية”، إنــمــّـا تهدف إىل إظهار 
طبقة العـُـمـّـال، ونقاباتهم وناشطيهم اللذين يدافعون عن حقوق 
العـُـمـّـال ويطالبون بضامن املزيد من اإلنصاف يف مجتمعاتهم، يف 

ظل ظروف تتسم يف الغالب بالصعوبة. فتجاربهم وجهودهم إنــمــّـا 
توفر دروًسا حقيقية مفيدة ميكن لآلخرين ممن يسعون إىل إحداث 

تغيري إيجايب أن يتعلموها.

إن رسالة مركز “سوليدريت سنرت” هـي املساعدة يف بناء حركة 
عاملية عاملية من خالل تعزيز القوة االقتصادية والسياسية للعامل 

يف جميع أنحاء العامل من خالل نقابات تتسم بالفعالية واإلستقاللية 

والدميوقراطية.

حقوق الطبع والنرش 2013

الخطوات التالية
تغيير مفاهيم عمل الخدمة المنزلية. جمهورية الدومينيكان من بين العديد من البالد 

التي لديها قوانين ال تعترف بمن يعملون في المنازل كعمال لهم حقوق مثل العمال اآلخرين. 

لن يتمكن عمال الخدمة المنزلية من تحسين ظروف عملهم إال عندما يعترف الجمهور وصانعو 

القوانين بأحقية جميع العمال بهذه الحقوق. تقول “أيولوجيا فاميليا”ـ  نائب رئيس االتحاد 

الفيدرالي الوطني لوحدة نقابة العمال )CNUS(: “تعد ممارسة حقوق التوظيف حًقا عالميًا 

والذي يتصادف كونه من حقوق اإلنسان أيًضا”.

زيادةاشتراك مجموعات المجتمع المدني. يقول أمين العمل السابق “ماكس بويج”: 
“يجب أن تضطلع المنظمات والمجموعات النسائية التي تدافع عن حقوق اإلنسان بهذه القضية 

بمستوى إصرار أعلى حيث إن هذه القضية من ضمن مهامها األساسية”.

توسيع التوعية النقابية وزيادة التنظيم. حقق عمال الخدمة المنزلية الذين انضموا إلى 
قوى من خالل النقابات الكثير من اإلنجازات. ويقولون أنه يمكنهم تحقيق اختالف أكبر في حالة 

زيادة أعدادهم النشطة. ولهذا السبب، يجب قيام النقابات بزيادة نشاط الجهود للتواصل مع 

المزيد من عمال الخدمة المنزلية وتعليمهم وتنظيمهم.

تعزيز الفرص التعليمية. يقول النائب “أدريانو شانشيزروا” أن كلية لعمال الخدمة المنزلية 
وغيرها من فرص التعليم الرسمي قيد العمل اآلن. ويقول االستشاري العمالي وأخصائي التأمين 

االجتماعي “بينفينيدو كوفاز” أنه بجانب المبادرات السياسية “علينا متابعة تقوية األساس الذي 

يجمع عمال الخدمة المنزلية مًعا من خالل الترويج للتدريب الالزم واألنشطة التنظيمية الالزمة 

كي يصبحوا ممكنين بواسطة العملية ومتحمسين لمزيد من الدعم لمهمتهم”.

الصورة: خوليو النتيجوا


