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ال تغطي قوانين العمل في معظم الدول العربية العمال المنزليين
المهاجرين. وغالبية هؤالء العمال نساء قادمات من دول آسيا
وأفريقيا لتعملن في ظل قوانين وممارسات ال تحدد بوضوح حقوقهن.
وترى منظمة العمل الدولية أن تأمين حماية فعالة للعمال
المنزليين المهاجرين يعتمد على تطبيق قوانين العمل الوطنية
وسياسات الهجرة بفاعلية، وتنظيم عمل الوكالء المشاركين في عملية
االستخدام، وتنظيم العمال المنزليين المهاجرين كي يتمكنوا من
النضال جماعيا في سبيل حقوقهم والمفاوضة على ظروف عملهم

ومعيشتهم بصورة عادلة.

يوجد في العالم
ما ال يقل عن ٥٢ مليون شخص

يكسبون عيشهم من العمل كعمال منزليين،
وتشكل النساء أكثر من ٨٠ في المائة منهم.

ويتبنى هذا المشروع اإلقليمي نهجا جديدا يسعى إلى جمع األبعاد
الثالثة الخاصة بمعالجة قضايا العمال المنزليين في منهج واحد
متكامل، وهو يستند إلى اتفاقية العمل الالئق للعمال المنزليين
رقم ١٨٩ لعام ٢٠١١ والتوصية المصاحبة لها رقم ٢٠١ لعام ٢٠١١.
ودخلت هذه االتفاقية التاريخية التي أقرت في الدورة رقم ١٠٠
لمنظمة العمل الدولية حيز التنفيذ عام ٢٠١٣ مانحة حقوق العمل

األساسية للعمال المنزليين في جميع أنحاء العالم.

األهداف

■ تعزيز قدرة السلطات الوطنية على تحديد وتنفيذ مبادئ
االتفاقية رقم ١٨٩ والتوصية رقم ٢٠١ ؛

■ دعم إعداد خطط وطنية تسعى إلى تحسين األطر القانونية
في قطاع العمل المنزلي ؛

■ دعم الوزارات المعنية من أجل تطبيق حقوق العمال
المنزليين وتحديد قيمة عملهم.

األنشطة الرئيسية

 ■ تنظيم مؤتمر ثالثي إقليمي عن العمل الالئق للعمال المنزليين ؛

 ■ تدريب الهيئات الثالثية والشركاء الرئيسيين على المعايير القانونية
الدولية الجديدة لمنظمة العمل الدولية بشأن العمل المنزلي ؛

 ■ عقد ورشة عمل ثالثية وطنية لتعزيز وضع استراتيجيات أو خطط عمل
وطنية عن العمل الالئق للعمال المنزليين.

الحصائل

 ■ توعية الهيئات الثالثية المكونة لمنظمة العمل الدولية وغيرها من
الشركاء الرئيسيين بشأن اإلطار المعياري الدولي الجديد عن العمل

المنزلي؛

 ■ تجسيد الممارسات والقوانين الوطنية لمبادئ االتفاقية رقم ١٨٩
والتوصية رقم ٢٠١؛

 ■ تبادل المعرفة بناء على مؤتمر ثالثي إقليمي عقد في شهر تشرين
األول/أكتوبر ٢٠١٢؛

 ■ إعداد استراتيجيات و/أو خطط عمل وطنية عن العمل الالئق للعمال
المنزليين عبر حوار اجتماعي ثالثي وإحالتها إلى السلطات المختصة

العتمادها.



لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع التالي:
http://www.ilo.org/beirut/projects/WCMS_231864/lang--ar/index.htm
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