
 

 

 

 للعمال المنزلين في جميع أنحاء العالمحقيقة واقعية منظمة العمل الدولية من أجل جعل العمل الالئق ب الخاصة ية العملإستراتيج

ُالمبذولةُلجعلُالعملُالالئقُحقيقةُواقعإستراتيجُتعدأُ  ُكمتابعةُللقرارُالمتعلقُبالجهود الذيُُوفيُجميعُأنحاءُالعالمُُيينعمالُالمنزللةُلييةُالعملُهذه
وقدُناقشُمجلسُ.1122ُُلعام112ُوالتوصيةُرقم281ُُرقمُباالرتباطُمعُاتفاقيةُالعمالُالمنزليين1122ُُيونيوُ/اعتمدهُمؤتمرُالعملُالدوليُفيُحزيران

دعمُالجهودُبهدفُمنُجانبُمكتبُالعملُالدوليُلتوجيهُالعملُالمستقبلي1122ُُنوفمبرُ/تشرينُالثانيفي221ُُُرقمُيةُفيُدورتهستراتيجاإلدارةُهذهُاإل
ُالهيئات ُتبذلها ُالمجالُالثالثيةُالتي ُهذا ُفي ُالدولية ُالعمل ُلمنظمة ُالمكونة ُاإل. ُالمذكرة ُهذه ُالوثيقةُُيةُ ستراتيجوتتضمن ُمن ُالثاني ُالجزء ُفي الواردة
GB.312/INS/3ُكماُهوُموضحُفيُضوءُمناقشةُمجلسُاإلدارة،. 

 
معلومات أساسية

2) ُ ُأقر ُالدولي ُالعمل ُدورتهمؤتمر 211ُُُرقمُفي ُعام 1122ُفي
ُرقم ُالمنزليين ُالعمال 281ُُُاتفاقية ُرقم ُلعام112ُوالتوصية

1122ُ ُمعاييرُُيوه. ُالدولية ُالعمل ُمنظمة ُفيها ُتعتمد أولُمرة
ُ ُلهذه ُعملُدولية ُالعمالالفئة ُمن .ُ ُبأنوتقرُاالتفاقية ُوالتوصية

العمالُالمنزليينُيعانونُمنُنقصُهائلُفيُالعملُالالئقُبسببُ
يقدمونُُهمعلىُالرغمُمنُأنُفجواتُخطيرةُفيُالقوانينُوالسياسات

ُ ُمهمة ُالعملُُإلىمساهمات ُوأسواق ُاألسر ُوعمل رفاه
ُواالقتصادات .ُ ُوتضع ُالوثيقتين ُأساسيةُُتينالجديدهاتين مبادئ

ُالمنُز ُللعمل ُدنيا ُالخاصة،ُومعايير ُبطبيعته ُاالعتراف ُمع لي،
ُالمنزلي ُالعمال ُتوظيف ُترتيبات ُاأليوتنوع ُواختالف ُةنظمن،

ُ.القانونيةُوالظروفُاالجتماعيةُواالقتصاديةُللدولُاألعضاء
جموعةُيتطلبُجعلُالعملُالالئقُحقيقةُواقعةُللعمالُالمنزليينُم (1

منُبلدُإلىُُهاوتوقيتُوتسلسلهاُيختلفُمحتواهامشاريعُسياساتيةُ
ُُآخر علىُالنحوُوفقُاألولوياتُوالظروفُواإلمكانياتُالوطنية،

وبغضُالنظرُعنُُ.،ُالخالقطريةفيُبرامجُالعملُالالئقُُالمبين
ُيُ  ُاالختالفات، ُفيُهذه ُأساسية ُمجاالت ُأربعة ُفي ُالعمل درس

ُهاوتصديق281ُرقمُُالتفاقيةلترويجُال(2ُ:ُوهي.ُمختلفُالبلدان
تقديمُالمساعدةُ(1ُُ.112تنفيذُالتوصيةُرقمُُهاُفضاًلُعنوتنفيذ

،ُوعندُالحاجة،ُاعتمادُإصالحاتُهاوتعزيُزُللدولُلبناءُالمؤسسات
ُوالتشريعات ُللسياسات 2ُُ.فعالة ُوتمثي( ُتنظيم ُالعمالُتيسير ل
ُعملهم ُوأصحاب 4ُُ.المنزليين )ُ ُوالدعاوةالتوعية ُعلى. ُعالوة

ُ ُعلى ُاألنشطة ُتستفيد ُالذلك، ُالبحوثُُالوطنيمستوى من
ُُ،التطبيقية ُاألدوات، ُوأفضلُُووتطوير ُللخبرات ُالمباشر التبادل

ُ.الممارساتُبينُالدول
ُمبادراتُُأطلق (2 ُالماضية ُالسنوات ُفي ُاألعضاء ُالدول ُمن عدد

ُاالجتماعيةُ ُالحماية ُتحسين ُإلى ُترمي ُوسياسات ُقوانين إلعداد
نُوفنيُم،ُوأحيانًاُبدعمُماليُيينزلعمالُالمنلفيُالعملُلالحمايةُُو

دولُعزمهاُعلىُالُدُمنُهذهوقدُأعربُعد.ُمنظمةُالعملُالدولية
ُ ُبينما ُاالتفاقية، ُعلى ُأخرىالتصديق ُدول ُهذاُُتنظر ُمثل في

تنظرُفيُُالدولُاألعضاءُالعلىُالرغمُمنُأنُبعضُُو.ُاالحتمال
إالُأنهاُأبدتُالمدىُالقصير،ُُعلىالتصديقُعلىُاالتفاقيةُُمسألة

ُبتحسينُظروفُ لعمالُالمنزليينُفيُضوءُاألحكامُاعملُالتزامًا
ُ.ذاتُالصلةُللمعاييرُالجديدةُلمنظمةُالعملُالدولية

ُحاسمة (4 ُالقادمة ُاألربع ُالسنوات ُستكون حيزُُالتفاقيةاُفإدخال.
ُبسرعة ُالتنفيذ ،ُ ُما ُوهو ُتصديقين، ُللحفاظُسيتطلب ُمهمًا يكون

وهذهُالفترةُ.ُاعتمادهاُماالذيُخلقهُينعلىُاالهتمامُوالزخمُالهائل
األوليةُأيضًاُحاسمةُلتعزيزُعملياتُالتقييمُوخططُالعملُالوطنيةُ

ومنُ.ُبشأنُالعملُالالئقُللعمالُالمنزليينُعلىُالمستوىُالقطري
ُالفترةُ ُهذه ُمن ُالمستفادة ُوالدروس ُالخبرات ُتشجع ُأن المتوقع

ُمبادرات ُتصميم ُبدورها أفضلُتؤديُإلىُُذاتُاستهدافُاألولية
ُ.تنفيذُعلىُالمدىُالطويلالتصديقُُوسيعُالتُو

ُودونُالمساسُ (5 ُاألسباب، ُُبالمشاريعلهذه ُأو ُعنُالجارية المقررة
ُ ُالمنزلي، ُاقتراحالعمل ُإلىُبُثمة ُالسنتين ُفي ُالمكتب ُيقوم أن

بطريقةُمنهجيةُفيُُهاوتنسيقاألربعُسنواتُالمقبلةُبتوحيدُجهودهُ
1ُ.عشرُإلىُخمسُعشرةُدولة

يتركزُدعمُمنظمةُالعملُالدوليةُعلىُالمستوىُالوطنيُفيُُمافي (6
يدعمُالمكتبُالدولُسعددُمحدودُمنُالدولُنتيجةُلقيودُالموارد،ُ

المتوجهةُنحوُالتصديقُوالدولُالتيُالُتفكرُبالتصديقُفيُهذاُ
ُسواء ُحد ُعلى ُالوقت ُالتاليوب. ُأن ُالمتوقع ُليسُمن ُتصادق،

هذهُاألربعُسنواتُاليُنهايةُالدولُمحطُاالهتمامُعلىُاالتفاقيةُف
ُ ُقد ُجميعها ُستكون ُولكنها ُصعيدُاًُتقدمأحرزت اعتمادُُعلى

صالحاتُتشريعيةُتحسنُظروفُمعيشةُوعملُ لعمالُاسياساتُوا 
ُالمنزليين ُااللتزامُ. ُالدول ُالختيار ُالرئيسية ُالمعايير وتشمل

السياسيُإلىُجانبُوجودُعملياتُسياسيةُراميةُإلىُتحسينُأطرُ
ُالمنزلي ُبالعمل ُالمتعلقة ُالقانونية ُواألطر ُالسياسات وسيركزُ.

ُعلىُالدولُالتيُيمكنُ لهُأنُيحققُفيهاُأكبرُأثرُالمكتبُأيضًا
ُ.عمالُالمنزليينفيُتحسينُظروفُعملُال

                                                             
عتمدُعددُالدولُعلىُعددُمطالبُالهيئاتُالثالثيةُوعلىُتوافرُي1ُ

ُ.المواردُالالزمةُلتقديمُدعمُفعال



يطورُالمكتبُعلىُإلىُالدعمُعلىُالمستوىُالوطني،ُُباإلضافة (7
ُ ُوأنشطة ُمنتجات ُعدة ُوالعالمي ُاإلقليمي ُمنهاُلالمستوى يستفيد

ُالدول ُمن ُأكبر ُُوُ.عدد ُمعُهي ُتتعامل ُعملية ُأدوات تشمل

ُ ُومنتديات ُوأبحاث، ُللسياسات، ُمحددة المعارفُُلتبادلمجاالت
ُالمُو ُوأفضل ُالمارساالخبرات ُلسهولة ُبيانات ُوقاعدة صولُحت،
 .القوانين،ُوماُإلىُذلكعنُمعلوماتُلىُع

 ولتنفيذها تصديق االتفاقية الجديدةل الترويج (2
8) ُ ُعلى21ُُتنصُالمادة ُالدولية ُالعمل ُمنظمة ُدستور ُوجوبمن

السلطةُأوُُعلىالتفاقياتُوالتوصياتُالجديدةُلكلُعضوُعرضُ
كماُ.ُلسنُالتشريعاتُأوُاتخاذُإجراءاتُأخرىُالمختصةالسلطاتُ

244ُدقتُعلىُاالتفاقيةُرقمُاعلىُالدولُاألعضاءُالتيُصُيتعين
ُالعملُ ُألصحاب ُتمثياًل ُاألكثر ُالمنظمات ُمع ُمشاورات إجراء

طةُأوُالسلطاتُوالعمالُبشأنُالمقترحاتُالتيُينبغيُتقديمهاُللسل
ُ ُالمختصة ُالعرض ُيخص ُلالتفاقياتُفيما ُأعاله المذكور
ُ.والتوصيات

ُتتطلبُاإلجراءاتُالراميةُإلىُ (1 281ُتصديقُوتنفيذُاالتفاقيةُرقم
ُ ُرقم ُالتوصية ُتكملها ُالثالثية112ُالتي ُالهيئات ُجميع .ُإشراك

ُمكتبُُويتمثل ُذلك ُفي ُبما ُالدولية، ُالعمل ُمنظمة ُمكتب دور
دعمُالحوارُفيُومكتبُأنشطةُأصحابُالعمل،ُُيةنشطةُالعمالاأل

العملُالالئقُللعمالُالمنزليينُوالجهودُالمبذولةُُبشأناالجتماعيُ
علىُالمستوىُالوطنيُلدراسةُإمكانيةُالتصديقُعلىُاالتفاقيةُرقمُ

281ُ ُالجهاتُ. ُالطلب، ُعند ُالمكتب، ُيساعد ُالصدد، ُهذا وفي
طنيةُفيُضوءُاالتفاقيةُالمعنيةُفيُدراسةُالقوانينُوالممارساتُالُو

عدادُتدابيرُ ُُ.المحددةتغلبُعلىُالثغراتُتوا 
21) ُ ُالتشُرنظرًا ُاإلصالح ُومعقداًُألن ُطوياًل ُيكون ُأن ُيمكن ُيعي

وزاراتُُفضاًلُعنُالثالثةُلمنظمةُالعملُالدوليةويتضمنُالشركاءُ
ُومنظماتُ ُوبرلمانيين ُُولأخرى ُالمنزليين ،ُهمصحابُعملأللعمال

ُ ُفيُهذهُيجبُأنُتكونُمنظمة ُللمشاركة ُمستعدة ُالدولية العمل
العمليةُعلىُالمستوىُالقطريُعلىُأساسُمستدامُلثالثُسنواتُ

 .علىُاألقل

 على المستوى الوطني اتالتشريعبناء القدرات المؤسسية و ودعم إصالح السياسات و  (2
مبادراتُلتصميمُتشريعاتُأو1111ُُمنذُعامُبدأتُبعضُالدولُ (22

ُ ُجديدة ُوالضمانُُترميسياسات ُالعمل ُظروف ُتحسين إلى
ُالمن ُللعمال ُ،والهندُ،والصينُ،األرجنتينكُزلييناالجتماعي

سبانياُ،والفلبينُ،باراغوايالُوُ،ولبنانُ،واألردنُ،ندونيسياأُو ُ،وا 
ُ.وزامبياُ،(نيويوركُوكاليفورنياُتيوالي)لوالياتُالمتحدةُوا

ُعتمادُاالتفاقيةُوالتوصيةحتىُقبلُاالعملُالدوليةُمنظمةُُقدمت (21
ُلبعضُ ُفنية ُسياساتُالبلدانمساعدة ُُيةفيُقضايا بالعمالُتتعلق

ُ ُالمنزليين ُمن ُلدعوات ُتلبية ُبينُ.الوطنيةُالثالثيةالهيئات ُومن
ُالدول ُ،باراغوايالُوُ،والهندُ،ولبنانُ،والصينُ،البرازيلُهذه

ُبياوزامُ،وروغواياألُوُ،والفلبين .ُ ُوالموازنة ُالبرنامج ُلعامويشمل
1121-1122ُُ ُمن ُالمتعلقةُُحصائلعددًا ُالقطرية البرامج

الثالثيةُواستنادًاُإلىُمعلوماتُواردةُمنُالهيئاتُ.ُبالعملُالمنزلي
ُدولُمستعدةُلتحسينُأوُتعديلُأوُثمةالوطنيةُومكاتبُميدانية،ُ

ُومؤسسات ُوسياسات ُقوانين ُالمعاييرُُاستحداث ُعلى بناء
ُ.واإلرشاداتُالواردةُفيُاالتفاقيةُوالتوصية

لهذهُالدولُاحتياجاتُمختلفةُوتتطلبُأشكااًلُمختلفةُمنُمساعدةُ (22
ُالدوليةُمنظمة ُالعمل ُمتقدمُ،فمثالًُ. ُُوُبعضها يستدعيُنسبيًا

ُ ُمراجعات ُوالسياسات ُوبعضهاُللقوانين ُالتصديق، ُإلى تؤدي
ُ ُإلى ُيحتاج ُالقدراتاآلخر ُمجالُُبناء ُفي ُومشورة المؤسسية

البعضُفيُحينُأنُالسياساتُلتنفيذُاالتفاقيةُأوُبعضُأحكامها،ُ
ُبشأنُ ُوحوارات ُأوسع ُتوعية ُأولى، ُكخطوة ُيتطلب، اآلخر

ُواالتفاقية ُالمنزلي ُبالعمل ُالمتعلقة ُالسياسات ُهذهُ. وتصاغ
ُ ُخاللالخصوصيات ُُمن ُالهيئات ُمع ُعبرُالثالثيةمشاورات

مكاتبُميدانيةُبالتعاونُمعُاإلداراتُالفنيةُذاتُالصلةُفيُالمقرُ

ُالرئيسي ُاألولوياتُ. ُوفق ُالطلب ُعند ُالدعم ُتوفير وسيجري
ُ.المحددةُوطنياًُ

ُالفنيةُلمنظمةُ (24 ُقدُتشملُالمساعدة ُإلىُالمطالبُالمقدمة، استنادًا
ُ:العملُالدوليةُالمجاالتُالتالية

 إصالحُقانونُالعمل.ُ
 ُالبياناتُواإلحصاءاتُلإلحاطةُبالعملُالمنزليُتحسينُجمع

ُ.بشكلُأفضل
 الضمانُاالجتماعي،ُبماُفيُذلكُحمايةُاألمومة.ُ
 ُاالستخدام ُتنظمُُأنظمة ُالتي ُوالهجرة ُاالجتماعي والضمان

ُ.العمالُالمنزليينُالمهاجرينأوضاعُ
 ُوالعنفُاإلساءةُوالمضايقاتالحمايةُمنُكافةُأشكال.ُ
 السالمةُالمهنيةالصحةُُو.ُ
 تنميةُمهاراتُالعمالُالمنزليين.ُ
 ُالخاصةُاالستخداموكاالت.ُ
 الحوارُواالتفاقُالثنائيُبينُالدولُالمرسلةُوالمستقبلة.ُ
 آلياتُالمفاوضةُالجماعية.ُ
 ُوكذلكُتسويةُالمنازعاتهموتعيينُتوظيفُالعمالُالمنزليين،.ُ
 ُالتطبيقآليات.ُ
 ءُالطابعُالنظاميُعلىُالتوظيفاإضف.ُ

منُالجهاتُالفاعلةُفيُُباقةقدُينطويُبناءُالقدراتُالوطنيةُعلىُ (25
ومنظماتُالعمالُوأصحابُُ،ومؤسساتُالحكمُالرشيدُ،السياسات

ُُ،العمل ُيشملُ.الخاصةُاالستخدامووكاالت ُتبادلُأيضاًُُوقد
ودراساتُالجدوىُواالختبارُالتجريبيُللخططُُ،والتدريبُ،المعرفة
 .المحليينُوتطويرُشبكاتُدعمُالخبراءُ،الجديدة

 تشجيع تنظيم العمال المنزليين وأصحاب عملهم (3
لعبتُالحركةُالنقابيةُالدولية،ُعبرُاالتحادُالدوليُلنقاباتُالعمالُ (26

ُفيُ ُفاعاًل ُدورًا ُالعالمية، ُالنقابية ُواالتحادات ُاإلقليمية وفروعه
ُالجديدة ُالمعايير ُاعتماد ُإلى ُأدت ُالتي ُالعملية ُعلىُ. وقدمت،

ُتوقعاتهمُ ُعن ُللتعبير ُالمنزليين ُللعمال ُمنبرًا ُالخصوص، وجه



ُومطالبهم ُبالترويجُللتصديقُعلىُاالتفاقيةُُوتلتزم. ُاليوم الحركة
ُالنقاباتُ ُإلى ُالمنزليين ُالعمال ُوانتساب ُتنظيم ُوتشجيع الجديدة

ُ.العماليةُالقائمة
ُمؤتمر (27 ُفي ُالعمل ُأصحاب ُممثلو عن1122ُُُعامُأعرب

حوارُحولُتحسينُظروفُعملُومعيشةُالعمالُُلعقداستعدادهمُ
ُالمنزليين .ُ ُأمثلة ُالقطري ُالمستوى ُعلى منظماتُُعنوهناك

وفيُ.ُبدأتُفيُالقيامُبذلك،ُفيُزامبياُمثالًُوطنيةُأصحابُعملُ
ُشاركتُالمنظمةُ ألصحابُُالدوليةسياقُعمليةُوضعُالمعايير،

ُ ُُبفاعليةالعمل ُوكاالت ُبشأن ُدولية ُمناقشات ُاالستخدامفي
ُالمنزليينُُالخاصة ُالعمال ُتوظيف ُفي ُهامًا ُدورًا ُتلعب التي

ُ.وتعيينهمُالمهاجرين
ُمنظ (28 ُبأهمية ُصراحة ُوالتوصية ُاالتفاقية ُالعمالُتعترف مات

شراكه ومنُالمتوقعُ.ُفيُتنفيذُالمعاييرُالجديدةُاوأصحابُالعملُوا 
ُ ُالعملُإجراء ُألصحاب ُتمثياًل ُاألكثر ُالمنظمات ُمع مشاورات

ُ ُومع ُلاوالعمال، ُلمنظمات ُالممثلة ُالمنزليين ألصحابُُولعمال

ُوجدت،عملهم ُإن ،ُُ ُالصحة ُتدابير ُحول ُ،المهنيةوالسالمة
ُالخاصةُاالستخدامووكاالتُُ،والضمانُاالجتماعي ُذلكُتُو. دعم

ُالمفاوضةُُعنُأحكامُ  ُفي ُوالحق ُالنقابية ُالحرية ُوتعزيز حماية
ُ.الجماعيةُفيُقطاعُالعملُالمنزلي

منظمةُالعملُُالتيُتقدمهاُالمساعدةُالفنيةتقومُسفيُهذاُالصدد،ُ (21
ُ ُمكتب ُعبر ُالعمالاألالدولية، ُأصحابُُيةنشطة ُأنشطة ومكتب

التعاونُ(2ُ:ُالعملُوبناءُعلىُطلبُالمنظماتُالمعنية،ُبماُيلي
ُالنقابات ُُالعماليةُمع ُقدراتها ُتطوير ُفي ُتلبيُومساعدتها كي

وتمثياًلُفيُُمنحهمُصوتاًُتُوُ،وتنظمهمُ،احتياجاتُالعمالُالمنزليين
التعاونُمعُمنظماتُأصحابُالعملُ(1ُُ.الحركةُالنقابيةُالسائدة

العملُالمنزلي،ُبماُفيُذلكُوضعُُقضاياومساعدتهاُفيُمعالجةُ
ُلدىُوكاالتُ ُالممارساتُالجيدة ُتعزز الخاصةُُاالستخدامبرامج

منزليين،ُودعمُمنظماتُُأوُتستأجرُعماالًُ/التيُتوظفُوتعينُو
تعزيزُقدرةُالعمالُالمنزليينُ(2ُُ.يينالمنزلعمالُالأصحابُعملُ

 .وأصحابُعملهمُعلىُالتنظيمُوالتفاوض
 والدعاوةالتوعية  (4

11) ُ ُالتوعية ُأجرتهُوالدعاوةلعبت ُعمالمالتي ُمنظمات أوُ/وُيةا
ُمدنيُو ُ/منظماتُمجتمع ُ/حكوماتُوأو ُوأو أوُ/هيئاتُثالثية
السنواتُالماضيةُفيُتسليطُمزيدُُخاللمنظماتُدوليةُدورًاُمهمًاُ

ُتحفيزُ ُوفي ُالمنزليين، ُالعمال ُومشاكل ُقضايا ُعلى ُالضوء من
ُحشدُ ُوفي ُالوطنية، ُوالسياسات ُالقوانين ُفي التطوراتُاإليجابية

ُ ُالعتماد ُُوالدعم ُالجديدةالتوصية ُاالتفاقية ُلعبُدورُ. وستواصل
ُاأل ُالقوانينُبالغ ُفي ُالمطلوبة ُالتغييرات ُإحداث ُفي همية

ُالسنوا ُفي ُوالمؤسسات ُالمقبلةوالسياسات ُدعمُُعبرُت خلق
ُ ُُوسياسي ُالجمهور ُتصورات ُعلى ُبهدفومواقفالتأثير توسيعُُه

ُاالقتصاديةُاال ُوبالقيمة ُوكرامته، ُالمنزلي ُالعامل ُبحقوق عتراف
ُبه ُيقوم ُالذي ُللعمل ُواالجتماعية ُينطُوُو. ُالواقع، ُفي تحقيقُي

ُالعمالُ ُومعيشة ُعمل ُظروف ُفي ُومستدامة ُملموسة تحسينات
ُعلىُ ُفقط ُوليس ُاالجتماعي، ُالتماسك ُقضايا ُعلى المنزليين

ُ.اعتباراتُفنية
جهودُالهيئاتُالمكونةُلهاُُعندُالطلبتدعمُمنظمةُالعملُالدوليةُ (12

الجمهور،ُفضاًلُعنُالجماهيرُالمتخصصة،ُُبهدفُالوصولُإلى
ُالبرلمانيين ُومنظماتُُ،مثل ُالمعنيين، ُالعموميين والموظفين

 .العمالُوأصحابُالعمل،ُووسائلُاإلعالم،ُوالمجتمعُالمدني
 تطوير المعارف وتعزيز تبادل الخبرات والممارسات الجيدة (5

ُُي عتبر (11 ُوتوسيع ُالمنزليين ُالعمال ُعمل ُظروف ُتهمحمايتنظيم
ُفيُواألنظمةُاتالسياسُمنُمجاالتنسبيًاُُينجديدُينالفعالةُمجال

ُالعالم ُكبيرُمن ُجزء .ُ ُحولُوي عتبر ُسليمة ُمعرفية ُقاعدة تطوير
ُللتنظيم ُومنهجيات ُالمنزلي ُُالعمل ُالظروف ُهذه ُمثل ُاًُأمُرفي

ُُضرورياًُ ُخاص ُبشكل ُأجل ُمن ُعنُحوار ُومدروس هادف
ُُوُالسياسات ُأجل ُالممن ُعلى ُوالعمل ُالوطنيُالتوعية ستوى

ُ.واإلقليميُوالدولي
ستراتيجالبحوثُالمستقبليةُُوُتستند (12 ادلُالمعارفُبشأنُالعملُيةُتبا 

ُ ُبالمنزلي ُالخاصة ُالدولية ُالعمل ُُإلىمنظمة وضعتُمنهجية
وتغطيةُالحمايةُالقانونية،ُُيينزلعمالُالمنالتقديرُعددُوهيُمؤخرًاُ
لى وفرعُُ،"ظروفُالعملُوالتوظيف"دراساتُأخرىُأجراهاُفرعُُوا 

ُالدولي" ُاألطفالُ،"ةالهجرة ُعمل ُعلى ُللقضاء ُالدولي ُ،والبرنامج
ُ ُالعمالاألومكتب ُالعملُُية،نشطة ُلمنظمة ُالميدانية والمكاتب

ُ ُبكين، ُفي ُُوالدولية ُُوبيروت، ُُوبرازيليا، ُالسالم، هانوي،ُُودار
ُُو ُسانتياغوُونيودلهي، .ُ ُوهي ُإلى ُتهدف ُعلى بياناتُالحصول

ُُ.سعذاتُقاعدةُأُونوعيةُومسوحُ
تحسينُمنهجياتُ(2ُ:ُتوجهاتُللبحوثُالمستقبليةُثالثُسيصبح (14

ُعملهمُ ُظروف ُفي ُواالتجاهات ُالمنزليين ُالعمال ُعدد مراقبة
كميةُهدفُإلىُبناءُتيُتالُموضوعاتُالسياسات(1ُُ.وتوظيفهم
ُمن ُاألجورُكبيرة ُمثل ُمحددة ُمواضيع ُحول وساعاتُُ،المعرفة

وأنظمةُوالعالقاتُبينُسياسةُُة،المهنيوالسالمةُوالصحةُُ،العمل
خاصُُتوجه(2ُُ.والمفاوضةُالجماعيةُالتطبيق،ُوُ،الهجرةُوالعمل

ُللعملُالمنزليُواآلثارُايهدفُإلىُفهمُُبكلُبلد لجوانبُالمتعددة
ُواألنظمة ُالسياسات ُلمختلف ُعميقاًُُالنسبية ُفهمًا يةُإستراتيجوك.

ُاألكاديميلدوليةُالعملُمعُالوسطُمجدية،ُتواصلُمنظمةُالعملُا
ُ.شبكاتُمعهُعبرُأنماطُمتنوعةُمنُالشراكةُزيعُزل
15) ُ ُإلىُاألبحاث، ُُوباإلضافة المبذولةُاستمرارُالجهودُُفيللمساعدة

ُالعملُ ُبشأن ُالدولية ُالعمل ُمنظمة ُمعايير ُمختلفُأحكام لتنفيذ
المكتبُللهيئاتُُيقدمأنُُالضروريالالئقُللعمالُالمنزليين،ُمنُ

ُُالثالثية ُعملية ُأدوات ُمنهاضروريةوالشركاء ُحولُُ، إحاطات
ُومذكُر ُالقطرية، ُوالتجارب ُالجيدة ُعنُُاتالممارسات معلومات

ُومبادئُتوجيهيةُ ُالجديدة، ُفيُالمعايير ُوالمبادئُالواردة المفاهيم
ُمقاربا ُالمعنيةبشأن ُالتنظيم ُمجاالت ُلمختلف ُمقارباتُُت مثل

تشجيعُلموادُالتوعيةُلفضاًلُعنُلتنظيمُوقتُالعملُأوُاألجور،ُ
ُ.لتشريعاتُالوطنية،ُالخإلىُااالمتثالُعلىُ

فيُُالمعارفُوالخبراتُالعمليةُتبادلهناكُأيضًاُطلبُكبيرُعلىُ (16
ُالعملُالمنزليُ ويدعمُ.ُمباشرةبينُالدولُواألقاليمُمعالجةُقضايا

منُعدةُُالثالثيةالمكتبُالتبادالتُالمباشرةُللخبراتُبينُالهيئاتُ
ُعُ،دول برُمنتدياتُتبادلُالمعرفةُاإلقليميةُوبينُاألقاليمُالسيما
وتشكلُالحكوماتُوالعمالُوأصحابُ.ُأنواعُالفعالياتغيرهاُمنُُو



كماُ.ُالعملُفيُالدولُاألعضاءُأكبرُشبكةُخبرةُفيُعالمُالعمل
تمهدُعمليةُبناءُالقدراتُالتيُتعتمدُعلىُهذهُاألصولُالضخمةُ

التعاونُمعززةُبذلكُالدولُُالطريقُالستمرارُالتبادلُوالتعاونُبين
 .بينُالدولُالناميةُوأيضًاُبينهاُوبينُالدولُالمتقدمة

 القضايا المتعلقة بالعمل المنزليوكاالت األمم المتحدة بشأن غيرها من التعاون بين منظمة العمل الدولية و  (6

17) ُ ُالتي ُالمعايير ُوضع ُعملية ُبأثناء ُت وجت االتفاقيةُاعتماد
ُمنُوالتوصية ُعدد ُمع ُالمجال ُهذا ُفي ُعالقات ُالمكتب ُأقام ،
ُوكاالتُ ُهيئة ُمثل ُالمتحدة، ُاألمم ُللمرأة، ُالمتحدة ومكتبُاألمم

لمعاهداتُحقوقُعدةُوكاالتُُوُ،المفوضُالساميُلحقوقُاإلنسان
فيُبدأتُُو.ُواإلجراءاتُالخاصةُلمجلسُحقوقُاإلنسانُ،اإلنسان

ُ.اآلونةُاألخيرةُاتصاالتُمعُمنظمةُاألمنُوالتعاونُفيُأوروبا
لتعزيزُأمامُمنظمةُالعملُالدوليةُفرصةُُاالتفاقيةُوالتوصيةتوفرُ (18

ظهارُالقيادةُُالوكاالتشراكتهاُمعُهذهُ هاُيتأهميةُهيكلُوتعزيزوا 
ُالمضافةُاوقيمتهُةالثالثي ُإلى. ُالشراكة ُوتهدفُهذه :2ُ ضمانُ(

ُوالتطبيقُُعلىُصعيداالتساقُ ُالتنظيم الرسائلُوالمنهجياتُنحو

ُالمنزليُينالفعال 1ُُ.للعمل ُإلىُ( ُالهيئاتُالالوصول ذاتُثالثية
العملُتحديدُ(2ُُ.بمنظمةُالعملُالدوليةالصلةُغيرُتلكُالخاصةُ

ُ.منُأجلُزيادةُفعاليةُالتكلفةُالمحتملينُوالتكاملُالمشترك
ُقدوة"لمكتبُليكونُفرصةُأمامُاتوفرُاالتفاقيةُوالتوصيةُ (11 بوضعُ"

ُالعمالُ ُخدمات ُإلى ُالساعين ُلموظفيه ُالسلوك ُلقواعد مدونة
مزيداًُاالتفاقيةُوالتوصية،ُماُيضفيُالمنزليينُباالتساقُمعُفحوىُ

ُ ُوالمصداقية ُالعملُالدوليةُعلىُمنُالشرعية جعلُبالتزامُمنظمة
ُواقع ُحقيقة ُالالئق ُالمنزليينيالعمل ُللعمال ُة ُتقدمُ. ُأن ويمكن

ُالمدونةُإلىُالعملُالدوليةُمنظمةُ األممُُوكاالتبدورهاُمثلُهذا
 .المتحدةُأوُمنظماتُدوليةُأخرىُللنظرُفيها

 اإلطار المؤسسي للتنفيذ (7
لتركيزُالقطريُلخطةُنظرًاُلللعملُالمنزليُُوُةالشاملُةعيلطبلُنظراًُ (21

فنيةُفيُُأقسامجهودُعدةُمنُالضروريُتضافرُالعملُالمقترحة،ُ
ُ ُالرئيسي ُالمقر ُإلى ُالمعنيةإضافة ُالميدانية ُالمكاتب وستطبقُ.
ُ:اآللياتُالتالية

ُالرئيسي (ُأ ُالمقر ُفي ُفني ُعمل ُُفريق حمايةُُقسميتألفُمن
ُ ُ)العمل ُالهجرةُيتضمن ُوالتوظيفُوفرع فرعُظروفُالعمل
ُ(ةالدولي ُُوقسم، ُالدولية، ُالعمل العالقاتُُوقسممعايير

ُوتفتيش ُالعمل ُإدارة ُوبرنامج ُالعمل، ُوعالقات ُ،هالصناعية
ُُو ُالجنسينمكتب ُبين ُللقضاءُالمساواة ُالدولي ُوالبرنامج ،

وبرنامجُتعزيزُإعالنُالمبادئُوالحقوقُُعلىُعملُاألطفال،
ُالقطاعية ُاألنشطة ُوقسم ُالعمل، ُفي ُومكتباألساسية ،ُ

وسيضعُُ.أنشطةُأصحابُالعملومكتبُُاألنشطةُالعمالية،
بالتشاورُمعُكلُقسمُويقّيمهاُأدوارُومساهماتُفريقُالعملُ

ُ.ةالميدانيُيةالهيكل
ُلمنظمة (ُب ُاإلقليمية ُالمكاتب ُمن ُمكتب ُكل ُفي ُواحد ُمنسق

ُالدولية، ُيكونُالعمل ُوتنسيقُُمسؤوالًُُوبحيث ُتعبئة عن
ُوالال ُُاتشاوُرممساهمات ُبينُُوتدفقالسليمة المعلومات

ُالدوليةُ ُالعمل ُمنظمة ُمكاتب ُالسيما ُالمشاركين، مختلف
ونظرًاُللتنوعُالكبيرُللحاالتُفيُجميعُأنحاءُالعالم،ُ.ُالمعنية
ُاإلستترجُ  ُستراتيجم ُهذه ُفي ُالواردة ُالعامة إلىُُالوثيقةية

ُاالحتياجاتُإستراتيج ُمع ُتتناسب ُملموسة ُإقليمية يات
ُ.فيُكلُمنطقةُالثالثيةالخاصةُبالهيئاتُ

ُللمقرُالرئيسيُُومنتدىُلتبادلُالمعُر (ُت ُبينُاألقاليم لممثلينُلفة
ُ ُفيُنهايةُعام الستخالصُالدروس1122ُُالميدانيينُيعقد

ُ.المستفادةُوتقديمُرؤىُللمراحلُالالحقة

المواردُالماليةُالالزمةُلتنفيذُخطةُالعملُهذهُباستمرارُمعُُستزيد  (22
ُاعتمدهاُإستراتيج ُالتي ُالدولية ُالعمل ُلمنظمة ُالفني ُالتعاون ية

ُاإلدارة ُمجلس ُمنُ. ُجزءًا ُوتخصيصها ُالموارد ُتعبئة وتعتبر
ُ ُللموااإلطار ُالكلي ُالدوليةُلمنظمةُةالمتكاملرد حيثُُالعمل

ُتخصُ  ُالعادية، ُالموازنة ُالعاديةلمُوواص ُالفنيلُازنة ،ُلتعاون
ُاإلضافيةوا ُالفنيُلموازنة ُللموازنةُالتعاون ُالتكميلي ُوالحساب ،

الحصائلُمنُأجلُعلىُُةالعاديةُعبرُعمليةُتخطيطُالعملُالقائم
البرنامجُالقطريُذاتُاألولوية،ُوذلكُُالمنتجاتُالعالميةُوحصائل
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