
   يةعمال نقاباتعن   صادربيان

  في الدول العربيةمن أجل النهوض بالعمل الالئق للعمال المنزليين

 للعمال الالئق العمل توفير في النقابات دور "حول قليميةاإل عملال ورشة في نو المشارك العربيةإن ممثلي النقابات العمالية

 في ختام توصلوا و،٢٠١٠ر نوفمب/ تشرين الثاني١٢-١١ل الفترة خالبيروت  في تي عقد الت"العربية الدول في المنزليين

  : التالي علىباإلجماع  التي أكدت بعد إقرارهاالتالية ئجنتاإلى ال جلساتهم

١ ( على العمال من غيرهم مع المساواة قدم على يينزلالمن العمال معاملة جبتويلذا . حقيقي عمل هو المنزلي العملإن ،

 .اآلخرين العمال لجميع الممنوحة القانونية الحمايةبو الحقوق بجميع واتمتعي أن

٢( عماللا  فيهمنبمو  دون أي تمييز تعطي جميع العمال،٩٨ و٨٧ الحقوق والحريات النقابية، ال سيما االتفاقيتين إن 

  صياغةل حو النقاش الدائروفي ةالجماعي اتفاوضالم في والمشاركة نقابات في أنفسهم تنظيم  الحق فييينزلالمن

 .همتعني التي اتالقرار

 أي فئة  أو إقصاء دون استبعاديينالمنزل المالع جميع على ينتين الجديدتالدولاالتفاقية والتوصية  ضرورة تطبيق )٣

 .منهم

٤( التمييز على أساسب فيما يتعلق ال سيما، قصوى أولوية وه المنزليين العمال ضد التمييز أشكال جميع القضاء على إن 

 . أو المعتقدالعرق وأ اللون أو الدين أو الوطني األصل أو الجنس

 ومأمونة، آمنة عمل وبيئة ، الئقةمعيشةوظروف عمل و عادلة، بشروط استخدام التمتع يينزلالمن الللعم يحق) ٥

 عقود في العمل وظروف شروط تنعكس أن وينبغي .الخصوصية واحترام الصحية، والرعاية ،االجتماعي والضمان

 .والمقصد المنشأ بلدانفي  ذنفالإل وقابلة قانونا ملزمة  تكون مصدقةمكتوبة

 األدنى الحدوأن ينطبق عليهم  ،الئقة أجور التمتع بمستويات سوة بجميع العمال اآلخرين،، ايينزلالمن للعمال يحق) ٦

 قيمتهاتكون  أنوعلى  العمال، مع  عليهااالتفاق  يتماألجر من دةمحد نسبة العينية العالوات تعدىت ال أن وينبغي .لألجور

 .ومعقولة عادلة النقدية

رقم  (١٩٩٧ الخاصة، ستخداماال وكاالت منظمة العمل الدولية حول اتفاقية  والعمل على تطبيقالتصديق ضرورة) ٧

 بواسطة نيالموظف أو نيالمعين نيالمنزلي لعماللجميع ا التعسفية الممارسات من الحماية الفعلية، وذلك بهدف تأمين )١٨١

 . منهمنيالمهاجر فيهم بمن ستخدام،اال تاالكو



 األجور دفع عن االمتناع ذلك في بما ،والتحرش االعتداء أشكال جميع من الحماية في الحقب نويالمنزل عماللتمتع اي) ٨

 والمقصد المنشأ بلدان  تنفيذها علىمسؤولية ، التي تقعوالنفسي لجنسيوا واللفظي  البدنيواالعتداء الوثائقاحتجاز و

 . اآلخرينوالوسطاء االستخدام ووكاالت العمل ابوأصح

 الدولية العمل معايير، وذلك وفقا لالعمل المنزلي في األدنى لسن االستخدام الحد دونممن هم  ألطفالة ازاولمنع مي) ٩

 .الصلة ذات الوطنية والتشريعات

 هةانز تتمتع بال التيعاتانزلا حل آليات والمحاكم إلى هموصول لضرورة تسهي والعدالةفي  يينزلالمن عماللحق ا) ١٠

 .أوضاعهم بشكل استباقي رصد لنظم إقامة أهميةو بكل حرية،و لةاعدوال

  للجميع، بمنالالئق العمل تعزيزب التام التزامهم  على في أعمال هذه الندوةنوالعربية المشارك النقابات العمالية وممثل كدأو

 واإلقليمية الوطنية المستويات على  للمتابعةالضرورية خطواتال العمل على اتخاذب واوتعهد ،يينزلمنال عماللفيهم ا

  .والدولية

 العمل بشأن توصية تكملها دولية اتفاقية عتمادال الداعم لعمالا  فريقموقفل  المطلقتأييدهم في هذا السياق على واكدوأ

  . تمييز  أيدون يينالمنزل الالعم حقوقب تعترف التي الوطنية واللوائح القوانين صدارإلو ،ينالمنزلي للعمال الالئق

 في الثانية المناقشة إلى المؤدية العملية من كجزء الدولية العمل منظمة إلى ئهم هذهآرا إيصالب المشاركون تعهدكما 

 .٢٠١١ يونيو/حزيران


