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  الخلفيــة
  

 العاملة اليد من ومهماً كبيراً جزءاً ويشكلون المنزلية الخدمة مجال في اليوم األفراد من الماليين يعمل
 في العامالت النساء وتشكّل. معيشتهم معايير تحسين من المجتمع في اداألفر سائر عملهم يمكّن فيما

 العمل لمنظمة سبق وكان. المهاجرات النساء من ومعظمهن العاملة اليد هذه أغلبية المنزلية الخدمة
 تشريعات عن المنزليين لعمالل حمايةال غياب حتى أو نقص الى اإلنتباه لفتت أن 1948 العام منذ الدولية

 إدارة مجلس قرر ،العالمية النقابات قادتها التي الدولية الحملة أثر وعلى ،2008 مارس/آذار وفي. ملالع
 للعام الدولي العمل مؤتمر أعمال جدول على المنزليين للعمال الالئق العمل إدراج الدولية العمل منظمة
2010 .  

  
 في الدولية العمل منظمة صكوك بتطوير الدولي العمل مؤتمر يقوم أن اإلدارة مجلس حواقتر  
 وكانت. عاجل بشكل إليها يحتاجون التي الحماية العمال من الفئة هذه لمنح وتوصية اتفاقية شكل

 معايير اداعتم مسألة تعزيز إلى السباقة ،الدولية العمل لمنظمة التابعة العمال مجموعة وتحديداً ،النقابات
 مجموعة من اإلستفادة من المنزليين العمال وتمكين القانونية البيئة لتحسين استخدامها يمكن دولية

 اتفاقية اعتماد عملية لدعم عالمية حملة إطالق وتم كما. الالئق بالعمل المتعلقة والحقوق الحمايات
  .دوليتين وتوصية

  
 ضمن فتعشن. المنزليين العمال أغلبية واإلفريقية اآلسيوية الدول من المهاجرات النساء وتشكّل  
 اإلجتماعي، والضمان العمل قوانين من استثائهن جانب وإلى. الكفالة لترتيبات وفقاً يعملن حيث المنازل
. كعامالت ال ضحايا أو كغرباء السياسة واستجابة اإلجتماعي اإلدراك صعيدي على إليهن ينظر  ماغالباً
   .يؤدونه الذين العمال تقويض إلى المستويات كافة على لرعايةا عمل تقدير عدم يؤديقد و هذا

      
 تعزيز إلى الرامية الحملة في اليوم قبلبشكل واسع  شاركت أن المنطقة في للنقابات يسبق ولم  
 قضية أنب القول إلى لمالع مجال في ناإلقليميو الناشطون عمد وقد. المنزليين للعمال الالئق العمل
 فرق "فخ في الوقوع خطر طياتها في تحمل المنزليين كالعمال العمال من محددة فئات مخاوف معالجة
 علينا يحتم اإلجتماعية العدالة وراء السعي لكنو. العمال كافة حقوق تعزيز يجب الذي وقتال في" تسد
  ".العدم أو شيء كل "نهج اعتماد عن عوضاً اإلستراتيجي التخطيط لتبنيو حاالً لألسوأ األولوية منح
  

 للعمال الذاتي التنظيم على العربية المنطقة في المنزلي العمل لظروف المستدام التحسين قّفيتو  
 بالدهم في العمال لنقابات اإلنضمام من يستطعن ال ما فغالباً. المهاجرات العامالت فيهم بمن المنزليين،
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 إلى عودتهن ولدى. يهاف يعملن التي البلدان في العمالية النقابات في ترحيب موضع يشكّلن وال األم
 تأثيرات من التخفيف على رئيسي بشكل تساعد التي الدعم تقديم المنظمات إلى ينضمين قد الوطن،
  .لها تعرضن التي اإلساءات ومن الصدمة

  
 لتجارب ويمكن. األم دولهم في المهاجرين المنزليين العمال لتنظيم جمعيات نشأت ومؤخراً،  
 أما. المجال هذا في المبذولة المستمرة الجهود وتوجه تلهم أن المقصد دول يف المنزليين العمال تنظيم
 كونها من الرغم على أعمالها في وتنشط المنزليين العمال دعم شبكات فتقوم العربية، المنطقة في

  . فحسب المحلي المجتمع على تقتصر
  

 وضع عملية دفع في اسماًح دوراً العربية، المنطقة في وتحديداً عموماً، العمالية النقابات وتلعب  
 i"البنيالتقرير"  منظمة العمل الدوليةتقرير إرسال تم وقد. المنزليين للعمال الالئق العمل بشأن المعايير
 إلى المكتب تعليق عن فضالً األولى، المناقشة على بناء المقترحتين والتوصية اإلتفاقية يشمل الذي

 ومنظمات العمل أصحاب ماتمنظ مع المشاورات نتائج الحكومات ردود تعكس أن ويجب. الحكومات
 العمل ورشة تهدف السياق، هذا وفي. مباشرةً الرد والعمال العمل أصحاب لمنظمات ويمكن كما. العمال
  .المنزليين للعمال الالئق العمل لدعم إقليمي نقابي موقف صياغة تمكين إلى هذه
  
  

  األهــداف
  

 الدولية العمل لمنظمة اإلقليمي المكتب مهانظ التيو ،يومين مدى على الممتدة العمل ورشة تجمع سوف
 لمناقشة لوطنية واالقليميةا العمالية النقابات عن ممثلين ،)ACTRAV (العمالية األنشطة مكتبو بيروت في

  :بـ هذه العمل ورشة تقوم أن ويتوقّع. المنزليين للعمال الالئق العمل معايير وضع عملية
                  

 التقرير حول تقديمها المفترض التعليقات حول ماليةعال لنقاباتا لمراكز والمشورة النصائح تقديم •
 للنقابات؛ الدولي اإلتحاد لمنشور وفقاً البني

 المستقبلية؛ النقابية اإلجراءات وتعبئة إعالم •

 قدماً للسير الخطط ووضع •

  
  

                                                           
 i pdf.104700_wcms/meetingdocument/documents/relconf@/norm_ed@/public/groups/5wcmsp/org.ilo.www://http   
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  والمكان الزمان
  

  لبنان بيروت، – تابت حرش/الفيل سن بادوفا، فندق
  2010 وفمبرن/الثاني تشرين 12 – 11
  
  

  المشاركـون
  

  :يضمون يومين مدى على الممتد اإلجتماع في مشارك 30 إلى 25
  

 لعربيةا دول من العمال منظمات عن ممثلون •

 ن في لبنان لتقديم شهاداتهاتتواجد المات المهاجرالتماعدد من الع •

 ممثلون عن الحركة النقابية الدولية بما في ذلك اإلتحاد الدولي للنقابات •

 كمراقبينوشركاء آخرون  نسائية منظماتو اإلنسان لحقوق داعمة الحكومية غير منظمات •

  
  

  اللغــات
  

  .الفورية الترجمة توفير مع والعربية اإلنكليزية باللغتين العمل ورشة ستجري
  
  

  المعنيون االشخاص
  

  )يروت بفريق العمل الالئق، منظمة العمل الدولية،(سيم، أظفر خان إوليد حمدان، سيميل  •
 )، جينيفمنظمة العمل الدولية، مكتب األنشطة العمالية (يماريلوك د ومارتين اولس •
 ممثلو نقابات العمالية من المنطقة •
 عامالت أجنبيات في لبنان •
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  لمواردا
 

  :باللغة العربيةلموارد ا
  

 لبنان حالة: الترويج لحقوق العامالت المنزليات المهاجرات في الدول العربية: 1القضايا  موجز •
pdf.lebanon_1_issuebrief/genderbriefs/fact/info/downloads/beirut/arpro/region/arabic/public/org.ilo.www://http  

 
 العناية في لبنان تحت المهجر :العناية االجتماعية في الدول العربية احتياجاتها وتوفير خدماتها: 2القضايا  موجز •

pdf.lebanon_2_issuebrief/genderbriefs/fact/info/downloads/beirut/arpro/region/arabic/public/org.ilo.www://http  

 
 في لبنان تحت المهجر العناية: العناية االجتماعية احتياجاتها وتوفير خدماتها في الدول العربية: 1سياسات  موجز •

pdf.lebanon_1_policybrief/genderbriefs/fact/info/downloads/beirut/arpro/region/arabic/public/org.ilo.www://http   
  
  
  :نكليزيةالباللغة الموارد ا
  

• Report IV(1): Decent Work for Domestic Workers (Brown Report) 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_104700.pdf  

 
• Moving towards decent work for domestic workers: An overview of the ILO's work 

http://www.ilo.org/gender/Informationresources/lang--en/docName--WCMS_142905/index.htm 

 

• FAQ about Live-in Domestic Workers in Lebanon  
http://www.ilo.org/gender/Informationresources/lang--en/docName--WCMS_113954/index.htm 

 

• ITUC Circular No. 43 (2010) 
 

• Issue Brief 1: Promoting the Rights of Women Migrant Domestic Workers in Arab States: The Case of Lebanon 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---gender/documents/publication/wcms_097023.pdf  

 

• Policy Brief 1: Social Care Needs and Service Provisions in Arab States: Bringing Care Work into Focus in Lebanon 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---gender/documents/publication/wcms_097022.pdf 

 

• ILO Arab States Gender Equality Newsletters 1-4: 
http://www.ilo.org/public/english/region/arpro/beirut/downloads/equality/gendernews_1.pdf 
http://www.ilo.org/public/english/region/arpro/beirut/downloads/equality/gendernews_2.pdf 
http://www.ilo.org/public/english/region/arpro/beirut/downloads/equality/gendernews_3.pdf 
http://www.ilo.org/public/english/region/arpro/beirut/downloads/equality/gendernews_4.pdf 
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• Brochure - Gender Equality at Work in Arab States 
http://www.ilo.org/gender/Informationresources/Publications/lang--en/docName--WCMS_114373/index.htm 

 

• Maid in Lebanon (documentary) 
http://www.ilo.org/sapfl/Informationresources/Audiovisuals/lang--en/WCMS_143048/index.htm 
http://www.youtube.com/watch?v=94rO242G6dY 

 

• World of Work Magazine n°69, August 2010 - The fight against child labour: Moving into a higher gear 
http://www.ilo.org/wow/PrintEditions/lang--en/docName--WCMS_143510/index.htm 

 

• World of Work Magazine n°68 - April 2010: Decent work for domestic workers  
http://www.ilo.org/wow/PrintEditions/lang--en/docName--WCMS_126576/index.htm 

 

• World of Work Magazine n°65 - April 2009: Gender Equality at the Heart of Decent Work 
http://www.ilo.org/wow/PrintEditions/lang--en/docName--WCMS_105172/index.htm 

 
 

 

 


