
 منظمة العمل الدولية

 981االتفاقية رقم 

 العمل الالئق للعمال المنزليين
 .في العمل الالئق، ، مثل غيرهم من العماللهم الحق والعمال المنزليون. العمل المنزلي هو عمل

 للعمال المنزلييناتفاقية العمل الالئق  1166يونيو /حزيران 61في  منظمة العمل الدوليةفي اعتمد مؤتمر العمل الدولي 
 .1166 عامل 681رقم  باسم اتفاقية العمال المنزليين ا  أيض ُتعرفي تال

؟981ما هي االتفاقية رقم 

 ؟هي اتفاقية منظمة العمل الدولية ما

وفود من المكون  الدوليمؤتمر العمل  أقرهامعاهدة هي 
 دولة 681من  أصحاب العملعن الحكومة والعمال و 

 .منظمة العمل الدولية عضو في

 ؟981االتفاقية رقم  ما هي

وهي  .يينزلالمن عماللل حماية خاصةاالتفاقية هذه تقدم 
اتخاذ بالدول لزم تو  ،األساسية الحقوق والمبادئ ترسي

للعمال  يةواقعحقيقة  الئقالعمل الجعل تسلسلة تدابير 
 .المنزليين

 ؟ما اتفاقيةعلى المصادقة عني تماذا 

 تصبح اتاالتفاقيإحدى على ما  دولةدق اصتعندما 
االلتزامات  بتنفيذ جميع رسميا  ملتزمة  احكومته

تقديم تقارير دورية إلى بو  االتفاقية،المنصوص عليها في 
التدابير المتخذة في هذا  عنمنظمة العمل الدولية 

 .الصدد

 ؟باالتفاقية 109ة رقم توصي  الما مدى صلة 

 116رقم المنزليين  لعمالالعمل الالئق لتوصية ل تكم  
 1166 في عام مؤتمر العمل الدولي أيضا   هاي اعتمدالت
 للمصادقة ليست مفتوحةلكنها و  .681تفاقية رقم اال

التدابير بشأن  إرشادات عمليةهي تقدم و  .خالفا  لالتفاقية
لتنفيذ الحقوق  من التدابير وغيرهاالممكنة القانونية 

 .في االتفاقيةالمنصوص عليها المبادئ و 

 ؟االتفاقيةذ تنف   كيف

 واألنظمة القوانين تعديلتوسيع أو ب تنفيذ االتفاقية يمكن
 خاصةجديدة  وضع تدابيربأو  ،تدابير أخرىأو  الحالية

بعض التدابير اتخاذ يمكن كما  .لعمال المنزليينبا
 .بموجب االتفاقية تدريجيا   المطلوبة
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 981االتفاقية رقم 

 العمل الالئق للعمال المنزليين

؟981تشمله االتفاقية رقم الذي ما 

 ؟ما هو العمل المنزلي

عمل ال"بأنه المنزلي  العمل 681االتفاقية رقم ف تعر  
 ."أو من أجل أسرة أو ُأسر سرأسرة أو أُ في  المؤدى

 ،تنظيف المنزلكمهام العمل  اشمل هذيويمكن أن 
أو  األطفال ورعاية ،ي المالبسكو  ،والغسيل ،والطبخ

في عمل الو  ،المرضىأعضاء األسرة كبار السن أو 
حتى و ، ألسرةسيارات ا قيادةو  ،وحراسة المنزل ،الحدائق

 .الحيوانات األليفة المنزلية رعاية

 ؟من هو العامل المنزلي

أي شخص " أنهبالمنزلي عامل الاالتفاقية ف تعر  
 ."استخدام عالقةفي إطار العمل المنزلي  فيمستخَدم 

لدى أسرة و  بدوام كامل أو جزئي، منزليالعامل اليعمل و 
وقد . وداخل موطنه أو خارجه، أسر عدةواحدة أو 
 .سكنه الخاصمرب العمل أو في منزل  في يكون مقيما  

لكن  ،نيجميع العمال المنزلي 681تغطي االتفاقية رقم و 
تحت معينة وبالطبع  استبعاد فئات الدولتقرر بعض  قد

 .شروط صارمة جدا  

 ؟منزليالعامل العمل من هو صاحب 

 العمل ذينف   في األسرة التي عمل فردا  القد يكون صاحب 
 منزليين مؤسسة توظف عماال  أو  أو وكالة، لصالحها
 .ألسرل وتوفرهم

تنفيذ  عندهل يستشار العمال وأصحاب العمل 
 االتفاقية؟

تمثيال  منظمات أكثر ال أحكام االتفاقية بالتشاور معذ تنف  
  .(68المادة )لعمال ألصحاب العمل ول

 معبالتشاور الحكومات  االتفاقية تلزمعالوة على ذلك، 
، صحاب العمل والعمالأل تمثيال  المنظمات األكثر 

لعمال المنزليين الممثلة لوجدت، المنظمات  وحيثما
 العمال المنزليين عملصحاب أل ةمثلالموالمنظمات 

العمال  تحديد فئات( 6: محددة مسائل أربع فيما يخص
السالمة الصحة و تدابير  (1 .االتفاقيةال تشملهم الذين 
تدابير ( 4 .االجتماعيتدابير الضمان ( 1 .المهنية

وكاالت لمن الممارسات التعسفية  حماية العمال
 (.61و 61و 1 المواد) ةالخاص االستخدام

 ليتمتعوا يونالمنزل عمالالذي يمكن أن يفعله ال ما
 ؟981االتفاقية رقم  بالحماية التي توفرها

، عمال المنزليينالحقوق األساسية للعلى االتفاقية تؤكد 
 .لهمحدد معايير العمل الدنيا تو 

 :بما يلي يونزلالمن عمالالأن يقوم يمكن و 

 هاوتنفيذ تنظيم وحشد الدعم لتصديق االتفاقية 
 .همحكومات جانبمن 

 بهدف إجراء التوصية و  استخدام أحكام االتفاقية
عمل  ظروف القوانين وتحسينتعديالت على 

 البلدسواء صادق  ،لعمال المنزليينا ومعيشة
 .أم الاالتفاقية  على فيهي يعملون ذال
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 ؟يينزلللعمال المن 981تفاقية رقم اال  التي وضعتها المعايير الدنياما 
 عمال المنزليينالحقوق األساسية لل

  حقوق اإلنسان لجميع العمال  حمايةتعزيز و
 .(1المادة ) المنزليين

 في العمل المبادئ والحقوق األساسية احترام وحماية :
حق المفاوضة ب الفعلي قراراإلو النقابية حرية ال( أ

القضاء على جميع أشكال العمل ( ب .الجماعية
عمل القضاء الفعلي على ( ج .أو اإللزامي الجبري

 االستخدام التمييز في القضاء على( د .األطفال
 .(66و، 4و، 1المواد ) والمهنة

  اإلساءةأشكال  جميع منالحماية الفعالة 
 .(1المادة )والعنف  اتوالمضايق

  المادة )ة الئقة عادلة وظروف معيش استخدامشروط
1).  

 العمل وظروفشروط  عنمعلومات 

  وظروفشروط ب يينزلالعمال المنيجب إبالغ 
من خالل ويفضل ، يسهل فهمهابطريقة  استخدامهم

 .(7 المادة)عقد مكتوب 

 العملساعات 

  المعاملة بين  المساواة فيتدابير رامية إلى ضمان
يتعلق بساعات  فيما العمال عموما  المنزليين و العمال 

، ةاإلضافي وتعويضات الساعات ،العمل العادية
 السنويةاإلجازة و ، الراحة اليومية واألسبوعية وفترات

 .(61المادة )مدفوعة األجر 
  متعاقبةساعة  14فترة راحة أسبوعية ال تقل عن 

 .(61المادة )
 ال يكون الفترات التي ) االستعداد ساعات تنظيم

وقتهم ب في التصرف أحرارا   ونالمنزليالعمال  خاللها
بغية تلبية  ألسرةا ويبقون رهن إشارة يحلو لهمكما 

  .(61المادة ( )حتملةمطلباتها ال

 األجر

 لعمال ا ألجوروجد حد أدنى  ر إذاالحد األدنى لألج
 .(66المادة )اآلخرين 

  في و  نقدا   هم مباشرةأجور يتلقى العمال المنزليون
يجوز أن و  .على األقل مرة في الشهرفترات منتظمة 

يكون بوساطة حوالة مصرفية أو شيك مصرفي 
أو ، أو االتفاقات الجماعية عندما يسمح به القانون

 .(61المادة ) المعني موافقة العاملب
  ُأن : شروط ثالثةبموجب السداد العيني بسمح ي

من فقط  ا  محدود ا  جزءتشكل المدفوعات العينية 
 االمنسوبة له النقديةالقيمة أن تكون و  ،إجمالي األجر

أو الخدمات  البنودأن تكون و ، عادلة ومعقولة
شخصي الستخدام لال ةعيني اتعو دفمالمقدمة ك

أو المعدات  وهذا يعني أن الزي. مصلحتهمل ولاللع
 يتعينأدوات بل  ،مدفوعات عينية تعتبرال الواقية 

ألداء مجانا  للعمال  هار يتوف على صاحب العمل
 .(61المادة ) همواجبات

  ُوكاالت االستخدامتقاضاها تالرسوم التي حسم ال ت 
 .(61المادة )من األجر ة الخاص

 السالمة المهنيةالصحة و 

  (61المادة ) عمل آمنة وصحيةبيئة الحق في. 
 المهنية والصحة السالمة ضمنتتدابير ق يتطب 

 .(61المادة ) لعمالل

 الضمان االجتماعي

 منافع  بما في ذلك، حماية الضمان االجتماعي
 .(64المادة )األمومة 

 ن تلك المطبقة على ع مالئمة ال تقلالتي  الظروف
 .(64المادة ) عموما   العمال
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 المنزليين األطفال عمالبالالمعايير المتعلقة 

  المادة ) ينل المنزليالعمللسن لأدنى  حدمتطلبات لتحديد
4). 

  إلى  ا  عام 68-61 بعمرينبغي أال يؤدي عمل األطفال
مع فرص  يتعارضأو  اإللزامي التعليم من حرمانهم

 .(4المادة )التدريب المهني  أوالعالي التعليم  مشاركتهم في

 مع األسرةالمقيمين  العمالبالمعايير المتعلقة 

 المادة )الخاصة العمال  حياةة الئقة تحترم ظروف معيش
1). 

  المحتملين الفعليين أو  همعملأصحاب تفاق مع االحرية
  .(1المادة ) مع األسرة أم ال بشأن اإلقامة

  غير ملزمين بالبقاء في المنزل أو مع أفراد األسرة خالل
 (.1المادة )فترة راحتهم أو إجازتهم 

  (.1المادة )لهم الحق في االحتفاظ بوثائق سفرهم وهويتهم  
  (.61المادة ) تنظيم ساعات االستعداد 

 المنزليين المهاجرين المعايير المتعلقة بالعمال

  في بلد العمل، أو عرض عمل ساٍر مكتوب عمل عقد
 (.8المادة )مكتوب، قبل السفر إلى بلد العمل 

  العودة إلى الوطن في شروط واضحة يحق للعمال بموجبها
 (.8المادة )نهاية عملهم 

  حماية العمال المنزليين من الممارسات التعسفية من جانب
 (.61المادة ) الخاصة االستخداموكاالت 

  التعاون بين الدول المرسلة والمستقبلة لضمان التطبيق
 يينعمال المنزلالاالتفاقية على هذه الفعال ألحكام 

 (.8المادة )المهاجرين 

 ةالخاص االستخداموكاالت 

 (:61المادة ) تطبيقهاالتدابير التي ينبغي 

  ةالخاص االستخداموكاالت  عملتنظيم. 
  العمال  لتحقيق في الشكاوى المقدمة منلكافية  آليةضمان

 .المنزليين
  اإلساءة  ومنعلعمال المنزليين ل المناسبةتوفير الحماية

حيثما يقتضي  األخرىاألعضاء الدول ، بالتعاون مع إليهم
 .الحال

 ائية أو إقليمية أو متعددة نالنظر في إبرام اتفاقيات ث
 .األطراف لمنع اإلساءات والممارسات االحتيالية

 تطبيقوال ،والشكاوى ،تسوية المنازعات

  أو غيرها من آليات تسوية المحاكم الوصول الفعال إلى
المادة )سهلة المنال بما في ذلك آليات الشكوى ، المنازعات

67). 
  الوطنية التقيد بالقوانينضمان تطبيقها لالتدابير التي يتعين 

في و . تفتيش العمل مثل تدابير، المنزليين لحماية العمال
 حقبين توازن إيجاد  ضرورةباالتفاقية  تقر الصدد،هذا 

أفراد  خصوصيةالحماية والحق في في العمال المنزليين 
 .(67 المادة) "ةاألسر 

 .في بلدك أو منطقتك مكتب عمل دوليأقرب بأو  ،يرجى االتصال بنا، لمزيد من المعلومات

 https://s3.amazonaws.com/normlex/normlexexotic/AR/AR_C189.pdf: على الرابطمتوفر  681تفاقية رقم النص الكامل لال
 https://s3.amazonaws.com/normlex/normlexexotic/AR/AR_R201.pdf: على الرابطمتوفر  116توصية رقم النص الكامل لل

 (TRAVAIL)التوظيف و ظروف العمل برنامج 

 قطاع الحماية االجتماعية
  مكتب العمل الدولي

Route des Morillons 4  
CH-1211 Geneva 22, Switzerland 

 1146117111714: هاتف

 1146117118416: فاكس
travail@ilo.org 

www.ilo.org/travail 
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