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 تـمـهـيـد

يعر�ص هذا الكتّيب جمموعة جديدة من معايري العمل الدولية - االإتفاقية رقم 189 والتو�شية رقم 

101 ب�شاأن العمل الالئق للعمال املنزليني املعتمدتني يف 16 حزيران/يونيو 2011 يف موؤمتر العمل 

الدويل ملنظمة العمل الدولية.

وي�شتند ال�شّكان اأي االإتفاقية والتو�شية اإىل املبداأ االأ�شا�شي القائل باأن العمال املنزليني لي�شوا خدامًا 

اأو اأفراداً من االأ�رشة اأو عمااًل من الفئة الثانية.

من  املاليني  بع�رشات  اخلا�صة  العمل  وظروف  �رشوط  حت�صني  اأمام  املجال  ال�صّكان  يتيح  ذلك،  اإىل 

العمال املنزليني الذين يوؤدون عماًل منقو�ص القيمة تقليديًا وحم�شوراً بالن�شاء. كما ي�شمل ال�شّكان 

اإىل  ينتمون  اأو  املهاجرين  العمال  من  االأحيان  اأغلب  يف  هم  الذين  العمال  من  ومتنامية  كبرية  فئة 

املجتمعات املحرومة، والذين يكون عملهم حمجوبًا وه�شًا اإىل درجة كبرية.

العمال  ال�شّكان تاريخيان الأنهما �شّكان دوليان ينطبقان الأول مرة على �رشيحة من  عترب هذان  ويمُ

يف القطاع غري النظامي يف خمتلف اأنحاء العامل ويعرتفان بالقيمة االإقت�شادية واالإجتماعية للعمل 

بالعمال  اأ�شوًة  املنزليني وحقوقهم  العمال  احرتام  ل�شمان  ال�شّكان قاعدة  ي�شّكل هذان  املنزيل. كما 

عترب اعتماد هذين  النظاميني الذين نا�شلوا لوقت طويل من اأجلها وا�شتحقوها مبوجب القانون. لكن يمُ

ال�شّكني كما دومًا البداية بانتظار التوقيع وامل�شادقة عليهما. وهنا تبداأ مهمة املكّونات الثالثية يف 

منظمة العمل الدولية من اأجل �شمان تطبيقهما الفعلي على م�شتوى الدول االأع�شاء.

الدورة املئة ملوؤمتر العمل الدويل حمطة مف�شلية يف تاريخ املنظمة. وقد  اإعتماد ال�شكني يف  عترب  يمُ

املنزليني  العمال  طليعتها  يف  كثرية،  اأطراف  جانب  من  املبذولة  اجلهود  نتيجة  املرحلة  هذه  بلغنا 

الذين ر�صوا ال�صفوف من اأجل �صمان حقوقهم وحت�صني ظروف و�رشوط عملهم، يف ظّل ظروف فائقة 

ال�شعوبة يف اأكرث االأحيان.

اأدنى من احلماية العمالية للعمال املنزليني اأ�شوًة بالفئات االأخرى  وت�شمن االإتفاقية رقم 189 حّداً 

اأما التو�شية امل�شاحبة رقم 101 فهي تتيح  اأكرب يف التطبيق.  اإف�شاح مرونة  من العمال، من خالل 

امل�شورة العملية واملفيدة ب�شاأن اإنفاذ املوجبات املن�شو�ص عليها يف االإتفاقية.

عترب اإدماج العمال املنزليني يف �شلب معايري العمل الدولية تطورامُ مهما باجتاه  يف خال�شة القول، يمُ

اأ�شوًة بجميع العمال  حتقيق هدف العمل الالئق للجميع، علمًا اأنهم يتمتعون باحلق يف العمل الالئق 

االآخرين.

خوان �شومافيا

املدير العام
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االتفاقية رقم 189 

اتفاقية العمل الالئق للعمال املنزليني

اإن املوؤمتر العام ملنظمة العمل الدولية،

اإىل االنعقاد يف جنيف، حيث عقد دورته املائة يف  الدويل  العمل  اإدارة مكتب  وقد دعاه جمل�ص 

االأول من حزيران/يونيه 2011،

واإذ يدرك التزام منظمة العمل الدولية بتعزيز العمل الالئق للجميع، عن طريق حتقيق اأهداف اإعالن 

منظمة العمل الدولية ب�شاأن املبادئ واحلقوق االأ�شا�شية يف العمل، واإعالن منظمة العمل الدولية ب�شاأن 

العدالة االجتماعية من اأجل عوملة عادلة،

ذلك  وي�شمل  العاملي،  االقت�شاد  املنزليون يف  العمال  يقدمها  التي  املهمة  بامل�شاهمة  ي�شّلم  واإذ 

خدمات  نطاق  وتو�شع  العائلية،  امل�شوؤوليات  ذوي  ورجااًل،  ن�شاًء  للعمال،  باأجر  العمل  فر�ص  زيادة 

رعاية امل�شنني واالأطفال واملعوقني وحتويالت الدخل الكبرية داخل البلدان وفيما بينها،

اأّن العمل املنزيل ال يزال منتق�ص القيمة وحمجوبًا، واأّن الن�شاء والفتيات هّن اللواتي  واإذ يعترب 

ي�شطلعن به ب�شورة اأ�شا�شية، والكثريات منهّن من املهاجرات اأو من اأفراد جمتمعات حمرومة، وهّن 

معر�شات على وجه اخل�شو�ص للتمييز فيما يتعلق بظروف اال�شتخدام والعمل ولغري ذلك من انتهاكات 

حقوق االإن�شان، 

واإذ يدرك اأي�شًا اأنه يف البلدان النامية التي ت�شهد على مر التاريخ ندرة فر�ص العمل يف اال�شتخدام 

املنظم، ي�شكل العمال املنزليون ن�شبة كبرية من القوى العاملة الوطنية ويظلون من بني اأ�شد العمال 

تهمي�شًا،

العمال  فيهم  مبن  العمال،  جميع  على  تنطبق  الدولية  العمل  وتو�شيات  اتفاقيات  باأّن  يذّكر  واإذ 

املنزليون، ما مل يكن من�شو�شًا على خالف ذلك،

العمال  اتفاقية  املنزليني،  العمال  اإىل  بالن�شبة  ترتديها،  التي  اخلا�شة  االأهمية  اإىل  ي�شري  واإذ 

)اأحكام تكميلية(، 1975 )رقم  املهاجرين )مراجعة(، 1949 )رقم 97(، واتفاقية العمال املهاجرين 

143(، واتفاقية العمال ذوي امل�شوؤوليات العائلية، 1981 )رقم 156(، واتفاقية وكاالت اال�شتخدام 

اخلا�شة، 1997 )رقم 181(، وتو�شية عالقة اال�شتخدام، 2006 )رقم 198(، ف�شاًل عن االإطار متعدد 

االأطراف ملنظمة العمل الدولية ب�شاأن هجرة اليد العاملة: مبادئ وتوجيهات غري ملزمة لنهج قائم على 

احلقوق اإزاء هجرة اليد العاملة )2006(،

واإذ يعرتف بالظروف اخلا�شة التي يوؤدى فيها العمل املنزيل، مما يجعل من املرغوب فيه ا�شتكمال 

املعايري العامة مبعايري خا�شة بالعمال املنزليني، بحيث يتمكنون من التمتع بحقوقهم ب�شكل كامل،

واإذ يذّكر بال�شكوك الدولية االأخرى ذات ال�شلة، من قبيل االإعالن العاملي حلقوق االإن�شان والعهد 

الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�شيا�شية والعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�شادية واالجتماعية 
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على  الق�شاء  واتفاقية  العن�رشي  التمييز  اأ�شكال  جميع  على  للق�شاء  الدولية  واالتفاقية  والثقافية 

الوطنية  عرب  املنظمة  اجلرية  ملكافحة  املتحدة  االأمم  واتفاقية  املراأة  �شد  التمييز  اأ�شكال  جميع 

وال�شيما الربوتوكول املكمل لها ملنع وقمع ومعاقبة االجتار باالأ�شخا�ص، وبخا�شة الن�شاء واالأطفال، 

والربوتوكول املكمل لها ملكافحة تهريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو، واتفاقية حقوق الطفل 

واالتفاقية الدولية حلماية حقوق جميع العمال املهاجرين واأفراد اأ�رشهم،

واإذ قرر اعتماد بع�ص املقرتحات ب�شاأن العمل الالئق للعمال املنزليني، وهو مو�شوع البند الرابع 

من جدول اأعمال الدورة، 

واإذ قرر اأن تتخذ هذه املقرتحات �شكل اتفاقية دولية؛ 

يعتمد يف هذا اليوم ال�شاد�ص ع�رش من حزيران/يونيه من عام األفني واأحد ع�رش، االتفاقية التالية 

التي �شت�شمى اتفاقية العمال املنزليني، 2011. 

املادة 1

يف مفهوم هذه االتفاقية:

يعني تعبري »العمل املنزيل« العمل املوؤدى يف اأ�رشة اأو اأ�رش اأو من اأجل اأ�رشة اأو اأ�رش؛ )اأ( 

يعني تعبري »العامل املنزيل« اأي �شخ�ص م�شتخَدم يف العمل املنزيل يف اإطار عالقة ا�شتخدام؛ )ب( 

اأ�شا�ص  على  ولي�ص  فقط  متقطع  نحو  اأو على  اآخر  اإىل  منزليًا من حني  يوؤدي عماًل  �شخ�ص  اأي  )ج( 

مهني، لي�ص عاماًل منزليًا.

املادة 2

1.  تنطبق االتفاقية على جميع العمال املنزليني.

2.  يكن لكل دولة ع�شو �شدقت على هذه االتفاقية، وبعد الت�شاور مع املنظمات االأكرث متثياًل 

املمثلة  واملنظمات  املنزليني  للعمال  املمثلة  املنظمات  وجدت،  وحيثما  وللعمال،  العمل  الأ�شحاب 

الأ�شحاب عمل العمال املنزليني، اأن ت�شتثني كليًا اأو جزئيًا من نطاق تطبيقها:

فئات من العمال، تتمتع بطريقة اأخرى بحماية مماثلة على االأقل؛ )اأ( 

فئات حمدودة من العمال، يثار ب�شاأنها م�شاكل خا�شة ذات طبيعة جوهرية. )ب( 

3.  على كل دولة ع�شو ت�شتفيد من االإمكانية املتاحة يف الفقرة ال�شابقة، اأن تذكر يف اأول تقرير 

لها عن تطبيق االتفاقية مبوجب املادة 22 من د�شتور منظمة العمل الدولية، اأي فئة حمددة من العمال 

اأية تدابري قد تكون  الالحقة  التقارير  اال�شتثناء. وحتدد يف  واأ�شباب هذا  النحو  ا�شتثنيت على هذا  قد 

خذت بهدف تو�شيع نطاق تطبيق االتفاقية لت�شمل العمال املعنيني. اتمُ

املادة 3

االإن�شان جلميع  تعزيز وحماية حقوق  فّعال  تدابري ت�شمن على نحو  1.  تتخذ كل دولة ع�شو 

العمال املنزليني، كما هو وارد يف هذه االتفاقية.
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2.  تتخذ كل دولة ع�شو، ل�شالح العمال املنزليني، التدابري املن�شو�ص عليها يف هذه االتفاقية 

الحرتام وتعزيز وحتقيق املبادئ واحلقوق االأ�شا�شية يف العمل، اأال وهي:

احلرية النقابية واالإقرار الفعلي بحق املفاو�شة اجلماعية؛ )اأ( 

الق�شاء على جميع اأ�شكال العمل اجلربي اأو االإلزامي؛ )ب( 

الق�شاء الفعلي على عمل االأطفال؛ )ج( 

الق�شاء على التمييز يف اال�شتخدام واملهنة. )د( 

3.  عند اتخاذ تدابري ت�شمن متتع العمال املنزليني واأ�شحاب عمل العمال املنزليني باحلرية 

املنزليني  العمال  حق  االأع�شاء  الدول  حتمي  اجلماعية،  املفاو�شة  بحق  الفعلي  واالإقرار  النقابية 

واأ�شحاب عمل العمال املنزليني يف اإقامة منظمات اأو احتادات اأو احتادات عامة خا�شة بهم، ورهنًا 

بالقواعد التي تخ�شع لها املنظمات املعنية، يف االن�شمام اإىل منظمات اأو احتادات اأو احتادات عامة 

من اختيارهم.

املادة 4

1.  ت�شع كل دولة ع�شو حداً اأدنى لل�شن للعمال املنزليني مبا يتما�شى مع اأحكام اتفاقية احلد 

االأدنى لل�شن، 1973 )رقم 138(، واتفاقية اأ�شواأ اأ�شكال عمل االأطفال، 1999 )رقم 182(، على اأال 

يقل عن احلد االأدنى الذي تن�ص عليه القوانني واللوائح الوطنية ال�شارية على العمال عمومًا.

دون  املنزليون  العمال  به  يقوم  الذي  العمل  َيحرم  اأال  ت�شمن  تدابري  دولة ع�شو  كل  2.  تتخذ 

�شن 18 عامًا واأعلى من احلد االأدنى ل�شن القبول يف اال�شتخدام، هوؤالء العمال من التعليم االإلزامي اأو 

يتعار�ص مع فر�ص م�شاركتهم يف التعليم العايل اأو التدريب املهني.

املادة 5

تتخذ كل دولة ع�شو تدابري ت�شمن اأن يتمتع العمال املنزليون بحماية فعالة من جميع اأ�شكال 

االإ�شاءة وامل�شايقات والعنف.

املادة 6

العمال عمومًا،  �شاأن  �شاأنهم  املنزليون،  العمال  يتمتع  اأن  ت�شمن  تدابري  دولة ع�شو  كل  تتخذ 

ب�رشوط ا�صتخدام عادلة ف�صاًل عن ظروف عمل لئقة، واإذا كانوا مقيمني مع الأ�رشة، بظروف معي�صة 

الئقة حترتم حياتهم اخلا�شة.

املادة 7

وظروف  ب�رشوط  علم  على  املنزليون  العمال  يكون  اأن  ت�صمن  تدابري  ع�صو  دولة  كل  تتخذ 

ا�شتخدامهم، على نحو منا�شب ويكن التحقق منه وي�شهل فهمه، ومن االأف�شل حيثما اأمكن، بوا�شطة 

عقود مكتوبة تتم�شى مع القوانني واللوائح الوطنية اأو االتفاقات اجلماعية، ال �شيما ما يلي:

ا�شم �شاحب العمل وا�شم العامل وعنوان كل منهما؛ )اأ( 
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عنوان مكان العمل االعتيادي اأو اأماكن العمل االعتيادية؛ )ب( 

تاريخ بدء العقد، ومدته حيثما يكون العقد لفرتة زمنية حمددة؛ )ج( 

نوع العمل الذي يتعني اأداوؤه؛ )د( 

االأجر وطريقة ح�شابه وفرتات تواتر املدفوعات؛ )ه( 

�شاعات العمل العادية؛ )و( 

االإجازة ال�شنوية مدفوعة االأجر وفرتات الراحة اليومية واالأ�شبوعية؛ )ز( 

توفري الغذاء واملاأوى، اإن كان مطبقًا؛ )ح( 

فرتة الختبار اأو فرتة التجربة، اإن كانت مطبقة؛ )ط( 

�رشوط الإعادة اإىل الوطن، اإن كانت مطبقة؛ )ي( 

اإخطار من جانب العامل  اأي فرتة  ال�رشوط والظروف املتعلقة باإنهاء ال�صتخدام، مبا يف ذلك  )ك( 

املنزيل اأو �شاحب العمل على ال�شواء.

املادة 8

يف  املعينون  املهاجرون،  املنزليون  العمال  يتلقى  اأن  الوطنية  واللوائح  القوانني  1.  تقت�شي 

بلد للعمل املنزيل يف بلد اآخر، عر�ص عمل اأو عقد ا�شتخدام مكتوبًا، يكون �شاريًا يف البلد الذي يتعني 

اأن يوؤدى فيه العمل ويتناول �رشوط وظروف ال�صتخدام امل�صار اإليها يف املادة 7، قبل عبور احلدود 

الوطنية بغر�ص اال�شطالع بالعمل املنزيل الذي ينطبق عليه العر�ص اأو العقد.

العمل مبوجب  التنقل لغر�ص  الذين يتمتعون بحرية  العمال  ال�شابقة على  الفقرة  2.  ال تنطبق 

اتفاقات ثنائية اأو اإقليمية اأو متعددة االأطراف اأو يف اإطار مناطق التكامل االقت�شادي االإقليمي.

هذه  الأحكام  الفعال  التطبيق  ل�شمان  بينها  فيما  للتعاون  تدابري  االأع�شاء  الدول  3.  تتخذ 

االتفاقية على العمال املنزليني املهاجرين.

4.  حتدد كل دولة ع�صو، عن طريق القوانني اأو اللوائح اأو اأية تدابري اأخرى، ال�رشوط التي يحق 

مبوجبها للعمال املنزليني املهاجرين يف االإعادة اإىل الوطن عند انتهاء اأو اإنهاء عقد العمل الذي عينوا 

من اأجله.

املادة 9

تتخذ كل دولة ع�شو تدابري ت�شمن اأن يكون العمال املنزليون:

اأحراراً يف االتفاق مع اأ�شحاب عملهم الفعليني اأو املحتملني ب�شاأن االإقامة اأم ال مع االأ�رشة؛ )اأ( 

غري ملزمني، بالن�شبة ملن يقيمون منهم مع االأ�رشة، بالبقاء يف املنزل اأو مع اأفراد االأ�رشة خالل  )ب( 

فرتات راحتهم اليومية واالأ�شبوعية اأو اإجازتهم ال�شنوية؛

لهم احلق يف االحتفاظ بوثائق �شفرهم وهويتهم. )ج( 
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املادة 10

1.  تتخذ كل دولة ع�شو تدابري ترمي اإىل �شمان امل�شاواة يف املعاملة بني العمال املنزليني 

وفرتات  االإ�شافية  ال�شاعات  وتعوي�شات  العادية  العمل  ب�شاعات  يتعلق  فيما  عمومًا  والعمال 

الراحة اليومية واالأ�شبوعية واالإجازة ال�شنوية مدفوعة االأجر، وفقًا للقوانني واللوائح الوطنية اأو 

االتفاقات اجلماعية، مع مراعاة ال�شمات اخلا�شة بالعمل املنزيل.

2.  تكون فرتة الراحة االأ�شبوعية على االأقل 24 �شاعة متعاقبة.

3.  تعترب الفرتات التي ال يكون خاللها العمال املنزليون اأحراراً يف الت�رشف بوقتهم كما 

يحلو لهم ويبقون رهن اإ�شارة االأ�رشة بغية تلبية طلباتها املحتملة، ك�شاعات عمل اإىل املدى الذي 

حتدده القوانني اأو اللوائح الوطنية اأو االتفاقات اجلماعية اأو اأي و�شيلة اأخرى تتم�شى مع املمار�شة 

الوطنية.

املادة 11

تتخذ كل دولة ع�شو تدابري ت�شمن اأن يتمتع العمال املنزليون بتغطية احلد االأدنى لالأجر، حيثما 

كانت مثل هذه التغطية موجودة، واأن تكون االأجور حمددة من دون متييز قائم على اجلن�ص.

املادة 12

1.  يتلقى العمال املنزليون اأجورهم مبا�رشة نقداً ويف فرتات منتظمة على االأقل مرة يف 

ال�شهر. وما مل يكن من�شو�شًا عليه يف القوانني اأو اللوائح الوطنية اأو االتفاقات اجلماعية، يجوز اأن 

يكون الدفع بوا�شطة حوالة م�رشفية اأو �شيك م�رشيف اأو �شيك بريدي اأو حوالة بريدية اأو اأي و�شيلة 

قانونية اأخرى للمدفوعات النقدية، مبوافقة العامل املعني.

2.  يكن للقوانني اأو اللوائح الوطنية اأو االتفاقات اجلماعية اأو قرارات التحكيم، اأن تن�ص 

على دفع جزء حمدود من اأجر العامل املنزيل يف �شكل مدفوعات عينية، ال تكون اأقل موؤاتاة من 

تلك املطبقة عمومًا على فئات اأخرى من العمال، �رشيطة اتخاذ تدابري ت�شمن اأن يوافق العامل 

على مثل هذه املدفوعات العينية واأن تكون لال�شتخدام ال�شخ�شي للعامل ومل�شلحته واأن تكون 

القيمة النقدية املن�شوبة لها عادلة ومعقولة.

املادة 13

1.  لكل عامل منزيل احلق يف بيئة عمل اآمنة و�شحية. وتتخذ كل دولة ع�شو، وفقًا للقوانني 

واللوائح واملمار�شات الوطنية، تدابري فعالة مع اإيالء املراعاة الواجبة لل�شمات اخلا�شة بالعمل 

املنزيل، ل�شمان ال�شالمة وال�شحة املهنيتني للعمال املنزليني.

مع  بالت�شاور  تدريجي،  ب�شكل  ال�شابقة  الفقرة  يف  اإليها  امل�شار  التدابري  تطبيق  2.  يكن 

للعمال  املمثلة  املنظمات  وللعمال، وحيثما وجدت، مع  العمل  الأ�شحاب  املنظمات متثياًل  اأكرث 

املنزليني واملنظمات املمثلة الأ�شحاب عمل العمال املنزليني.
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املادة 14

1.  تتخذ كل دولة ع�شو تدابري منا�شبة، وفقًا للقوانني واللوائح الوطنية ومع اإيالء املراعاة الواجبة 

لل�شمات اخلا�شة بالعمل املنزيل، ت�شمن متتع العمال املنزليني بظروف ال تقل موؤاتاة عن تلك املطبقة على 

العمال عمومًا فيما يتعلق بحماية ال�شمان االجتماعي، مبا يف ذلك فيما يت�شل باالأمومة.

اأكرث  مع  بالت�شاور  تدريجي،  ب�شكل  ال�شابقة  الفقرة  يف  اإليها  امل�شار  التدابري  تطبيق  2.  يكن 

املنزليني  للعمال  املمثلة  العمل وللعمال، وحيثما وجدت، مع املنظمات  املنظمات متثياًل الأ�شحاب 

واملنظمات املمثلة الأ�شحاب عمل العمال املنزليني.

املادة 15

املهاجرون،  املنزليون  العمال  فيهم  مبن  املنزليني،  للعمال  فعالة  حماية  ل�شمان  1.  توخيًا 

املعّينني اأو املوظفني بوا�شطة وكاالت اال�شتخدام اخلا�شة، من املمار�شات التع�شفية، تتخذ كل دولة 

ع�شو االإجراءات التالية:   

حتدد ال�رشوط التي يخ�صع لها ت�صغيل وكالت ال�صتخدام اخلا�صة التي تعني اأو توظف العمال  )اأ( 

املنزليني، وفقًا للقوانني واللوائح واملمار�شات الوطنية؛

ت�شمن وجود اآليات واإجراءات منا�شبة للتحقيق يف ال�شكاوى وفح�ص اإدعاءات االإ�شاءات واملمار�شات  )ب( 

االحتيالية املتعلقة باأن�شطة وكاالت اال�شتخدام اخلا�شة فيما يخ�ص العمال املنزليني؛

تعتمد جميع التدابري ال�رشورية واملنا�شبة، �شمن واليتها الق�شائية، وحيثما يقت�شي احلال،  )ج( 

بالتعاون مع الدول االأع�شاء االأخرى، بهدف توفري احلماية املنا�شبة للعمال املنزليني املعّينني 

اأو املوظفني على اأرا�شيها بوا�شطة وكاالت ا�شتخدام خا�شة، ومنع االإ�شاءة اإليهم. وت�شمل هذه 

التدابري قوانني اأو لوائح حتدد االلتزامات الواقعة على كل من وكالة اال�شتخدام اخلا�شة واالأ�رشة 

اإزاء العامل املنزيل، وتن�ص على عقوبات ت�شمل حظر وكاالت اال�شتخدام اخلا�شة التي تكون 

�شالعة يف االإ�شاءات واملمار�شات االحتيالية؛

حيثما يكون العمال املنزليون معّينني يف بلد للعمل يف بلد اآخر، تنظر يف اإبرام اتفاقات ثنائية  )د( 

التعيني  عمليات  يف  االحتيالية  واملمار�شات  االإ�شاءات  ملنع  االأطراف  متعددة  اأو  اإقليمية  اأو 

والتوظيف واال�شتخدام؛

تتخذ تدابري ل�شمان اأاّل تكون الر�شوم التي ت�شتوفيها وكاالت اال�شتخدام اخلا�شة، م�شتقطعة من  )ه( 

اأجر العمال املنزليني.

2.  عند اإنفاذ كل حكم من اأحكام هذه املادة، تت�شاور كل دولة ع�شو مع اأكرث املنظمات متثياًل 

الأ�شحاب العمل وللعمال، وحيثما وجدت، مع املنظمات املمثلة للعمال املنزليني واملنظمات املمثلة 

الأ�شحاب عمل العمال املنزليني.

املادة 16

تتخذ كل دولة ع�شو، وفقًا للقوانني واللوائح واملمار�شات الوطنية، تدابري ت�شمن جلميع العمال 

املنزليني، �شواء �شخ�شيًا اأو عن طريق ممثل لهم، �شبل الو�شول الفعلية اإىل املحاكم اأو هيئات الق�شاء اأو 
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اأي اآليات لت�شوية املنازعات، يف ظروف ال تقل موؤاتاة عن تلك املتاحة للعمال عمومًا.

املادة 17

ال�شكاوى، بهدف  اإليها لتقدمي  الو�شول  اآليات وو�شائل فعالة وي�شهل  1.  ت�شع كل دولة ع�شو 

�شمان االمتثال للقوانني واللوائح الوطنية حلماية العمال املنزليني.

االعتبار  اإيالء  مع  والعقوبات،  واالإنفاذ  العمل  لتفتي�ص  تدابري  وتنفذ  ع�شو  دولة  كل  2.  ت�شع 

الواجب لل�شمات اخلا�شة بالعمل املنزيل، وفقًا للقوانني واللوائح الوطنية.

3.  حتدد هذه التدابري، بقدر ما يكون ذلك متما�شيًا مع القوانني واللوائح الوطنية، الظروف التي 

يجوز مبوجبها ال�شماح بالدخول اإىل منزل االأ�رشة، مع اإيالء االحرتام الواجب للحياة اخلا�شة.

املادة 18

تنفذ كل دولة ع�شو اأحكام هذه االتفاقية، بالت�شاور مع اأكرث املنظمات متثياًل الأ�شحاب العمل 

يتم�شى  مبا  االإ�شافية  التدابري  اأو  اجلماعية  االتفاقات  وبوا�شطة  واللوائح  القوانني  مبوجب  وللعمال، 

مع املمار�شة الوطنية، عن طريق مد نطاق التدابري القائمة اأو تكييفها لت�شمل العمال املنزليني، اأو عن 

طريق و�شع تدابري حمددة من اأجلهم، ح�شب مقت�شى احلال. 

املادة 19

ال مت�ص هذه االتفاقية االأحكام االأكرث موؤاتاة املطبقة على العمال املنزليني مبوجب اتفاقيات 

عمل دولية اأخرى.

املادة 20

تبلغ الت�شديقات الر�شمية على هذه االتفاقية اإىل املدير العام ملكتب العمل الدويل لت�شجيلها.

املادة 21

1.  ال تلزم هذه االتفاقية �شوى الدول االأع�شاء يف منظمة العمل الدولية، التي �شجل املدير 

العام ملكتب العمل الدويل ت�شديقاتها.

2.  يبداأ نفاذ هذه االتفاقية بعد انق�شاء اثني ع�رش �شهراً من تاريخ ت�شجيل ت�شديقي دولتني 

ع�شوين لدى املدير العام. 

3.  بعدئذ، ت�شبح هذه االتفاقية نافذة بالن�شبة الأي دولة ع�شو بعد انق�شاء اثني ع�رش �شهراً 

من تاريخ ت�شجيل ت�شديقها.

املادة 22

1.  يجوز الأي دولة ع�شو �شدقت على هذه االتفاقية اأن تنق�شها بعد انق�شاء ع�رش �شنوات من 

تاريخ بدء نفاذ االتفاقية الأول مرة، مب�شتند تر�شله اإىل املدير العام ملكتب العمل الدويل لت�شجيله. 

وال يكون هذا النق�ص نافذاً اإال بعد انق�شاء �شنة واحدة من تاريخ ت�شجيله.
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2.  كل دولة ع�شو �شدقت على هذه االتفاقية، ومل ت�شتعمل حقها يف النق�ص املن�شو�ص عليه 

ال�شابقة، تظل  الفقرة  املذكورة يف  الع�رش  ال�شنوات  التالية النق�شاء فرتة  ال�شنة  اأثناء  املادة  يف هذه 

ملتزمة بها ملدة ع�رش �شنوات اأخرى، وبعدئذ يجوز لها اأن تنق�ص هذه االتفاقية يف ال�شنة االأوىل من كل 

فرتة ع�رش �صنوات جديدة وفقًا لل�رشوط املن�صو�ص عليها يف هذه املادة.

املادة 23

1.  يخطر املدير العام ملكتب العمل الدويل جميع الدول االأع�شاء يف منظمة العمل الدولية 

بت�شجيل جميع الت�شديقات والنقو�ص التي تبلغه اإياها الدول االأع�شاء يف املنظمة.

2.  ي�شرتعي املدير العام انتباه الدول االأع�شاء يف املنظمة، لدى اإخطارها بت�شجيل الت�شديق 

الثاين، اإىل التاريخ الذي يبداأ فيه نفاذ هذه االتفاقية.

املادة 24

يبلغ املدير العام ملكتب العمل الدويل االأمني العام لالأمم املتحدة الأغرا�ص الت�شجيل وفقًا للمادة 

102 من ميثاق االأمم املتحدة، التفا�شيل الكاملة لكل الت�شديقات والنقو�ص التي ت�شجل لديه.

املادة 25

يقدم جمل�ص اإدارة مكتب العمل الدويل اإىل املوؤمتر العام تقريراً عن تطبيق هذه االتفاقية كلما 

راأى �رشورة لذلك، وينظر فيما اإذا كان هناك ما يدعو اإىل اإدراج م�شاألة مراجعتها كليًا اأو جزئيًا يف 

جدول اأعمال املوؤمتر. 

املادة 26

1.  اإذا اعتمد املوؤمتر اتفاقية جديدة تراجع هذه االتفاقية، وما مل تن�ص االتفاقية اجلديدة على 

خالف ذلك:

ي�شتتبع ت�شديق دولة ع�شو على االتفاقية اجلديدة املراجعة، قانونًا، وبالرغم من اأحكام املادة  )اأ( 

22 اأعاله، النق�ص املبا�رش لالتفاقية احلالية، �رشيطة اأن تكون االتفاقية اجلديدة املراجعة قد 

دخلت حيز النفاذ؛

اعتباراً من تاريخ بدء نفاذ االتفاقية اجلديدة املراجعة، يقفل باب ت�شديق الدول االأع�شاء على  )ب( 

االتفاقية احلالية.

بالن�شبة  احلاليني  وم�شمونها  �شكلها  يف  نافذة  االأحوال  يف جميع  احلالية  االتفاقية  2.  تظل 

للدول االأع�شاء التي �شدقت عليها ومل ت�شدق على االتفاقية املراجعة.

املادة 27

الن�شان االنكليزي والفرن�شي لهذه االتفاقية مت�شاويان يف احلجية.
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التو�صية رقم 201

تو�صية العمل الالئق للعمال املنزليني

اإن املوؤمتر العام ملنظمة العمل الدولية،

اإىل االنعقاد يف جنيف، حيث عقد دورته املائة يف  الدويل  العمل  اإدارة مكتب  وقد دعاه جمل�ص 

االأول من حزيران/يونيه 2011، 

واإذ اعتمد اتفاقية العمال املنزليني، 2011،

واإذ قرر اعتماد بع�ص املقرتحات ب�شاأن العمل الالئق للعمال املنزليني، وهو البند الرابع من جدول 

اأعمال هذه الدورة، 

واإذ قرر اأن تتخذ هذه املقرتحات �شكل تو�شية تكّمل اتفاقية العمال املنزليني، 2011؛ 

يعتمد يف هذا اليوم ال�شاد�ص ع�رش من حزيران/يونيه من عام األفني واأحد ع�رش، التو�شية التالية التي 

�شت�شمى تو�شية العمال املنزليني، 2011. 

1.  تكمل اأحكام هذه التو�شية اأحكام اتفاقية العمال املنزليني، 2011 )»االتفاقية«( وينبغي 

النظر فيها باالقرتان مع تلك االأحكام. 

2.  عند اتخاذ تدابري ل�شمان اأن يتمتع العمال املنزليون باحلرية النقابية واالإقرار الفعلي بحق 

املفاو�شة اجلماعية، ينبغي للدول االأع�شاء القيام مبا يلي:

العمال  حق  اأمام  املطروحة  العوائق  من  غريها  اأو  اإدارية  اأو  ت�رشيعية  قيود  اأية  واإزالة  حتديد  )اأ( 

حق  واأمام  اختيارهم،  من  للعمال  منظمات  اإىل  االن�شمام  اأو  منظماتهم  اإن�شاء  يف  املنزليني 

منظمات العمال املنزليني يف االن�شمام اإىل منظمات العمال اأو احتاداتهم اأو احتاداتهم العامة؛

اإيالء العناية التخاذ اأو دعم التدابري الرامية اإىل تعزيز قدرة منظمات العمال ومنظمات اأ�شحاب  )ب( 

العمل واملنظمات املمثلة للعمال املنزليني ومنظمات اأ�شحاب عمل العمال املنزليني، من اأجل 

تعزيز م�شالح اأع�شائها على نحو فعال، �رشيطة حماية ا�شتقالل وا�شتقاللية هذه املنظمات يف 

جميع االأوقات و�شمن القانون.

للدول  ينبغي  واملهنة،  اال�شتخدام  يف  التمييز  على  الق�شاء  اإىل  ترمي  تدابري  اتخاذ  3.  عند 

االأع�شاء، مت�شيًا مع معايري العمل الدولية، اأن تقوم بجملة اأمور منها:

تتحقق من اأن ترتيبات االختبار الطبي املرتبط بالعمل حترتم مبداأ �رشية البيانات ال�شخ�شية  )اأ( 

واحلياة اخلا�شة للعمال املنزليني؛ وتتما�شى مع مدونة ممار�شات منظمة العمل الدولية ب�شاأن 

»حماية البيانات ال�شخ�شية للعمال«، )1997( وغريها من املعايري الدولية ذات ال�شلة بحماية 
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البيانات؛

متنع اأي متييز يرتبط مبثل هذا االختبار؛ )ب( 

اأو  الب�رشية  املناعة  نق�ص  فريو�ص  لختبار  يخ�صع  اأن  املنزيل  العامل  من  ي�صرتط  اأّل  ت�صمن  )ج( 

احلمل، اأو اأن يف�شي معلومات عن و�شعه اإزاء فريو�ص نق�ص املناعة الب�رشية اأو احلمل.

4.  ينبغي للدول االأع�شاء التي تنظر يف اإجراء االختبار الطبي للعمال املنزليني، اأن تراعي ما يلي:

امل�شاكل  ب�شاأن  املنزليني  وللعمال  االأ�رش  الأفراد  العامة  بال�شحة  املتعلقة  املعلومات  اإتاحة  )اأ( 

الرئي�شية ذات ال�شلة بال�شحة واالأمرا�ص التي ت�شتدعي، ح�شب كل �شياق وطني، اإجراء اختبار 

طبي؛

واملعاجلة  الطوعي  الطبي  االختبار  ب�شاأن  املنزليني  وللعمال  االأ�رش  الأفراد  املعلومات  اإتاحة  )ب( 

ل�شالح  العامة  ال�شحة  مبادرات  يتم�شى مع  اجليدة، مبا  والنظافة  ال�شحة  الطبية وممار�شات 

املجتمع عمومًا؛

ن�رش معلومات عن اأف�شل املمار�شات بالن�شبة اإىل االختبار الطبي املرتبط بالعمل، تكون مكيفة  )ج( 

ب�شكل منا�شب لتتجلى فيها الطبيعة اخلا�شة للعمل املنزيل.

االأطفال، 1999  اأ�شكال عمل  اأ�شواأ  اتفاقية  اأحكام  االأع�شاء، بعد مراعاة  للدول  5.  )1(  ينبغي 

)رقم 182(، والتو�شية ذات ال�شلة )رقم 190(، اأن حتدد اأنواع العمل املنزيل، التي يحتمل بطبيعتها اأو 

بفعل الظروف التي توؤدى فيها، اأن تلحق االأذى ب�شحة االأطفال اأو �شالمتهم اأو اأخالقهم، كما ينبغي اأن 

حتظر اأنواع عمل االأطفال هذه واأن تق�شي عليها.

)2(  عند تنظيم ظروف عمل العمال املنزليني ومعي�شتهم، ينبغي للدول االأع�شاء اأن تويل اهتمامًا 

خا�شًا الحتياجات العمال املنزليني الذين تكون �شنهم اأدنى من 18 عامًا واأعلى من احلد االأدنى ل�شن 

القبول يف اال�شتخدام، كما تن�ص عليه القوانني واللوائح الوطنية، واأن تتخذ تدابري حلمايتهم، مبا يف 

ذلك عن طريق ما يلي:

والتدريب  والتعليم  للراحة  كاٍف  وقت  توفري  ل�شمان  �شارمًا  حتديداً  العمل  �شاعات  حتديد  )اأ( 

واالأن�شطة الرتفيهية والعالقات العائلية؛

حظر العمل لياًل؛ )ب( 

فر�ص قيود على العمل املتطلب على نحو مفرط، �صواء بدنيًا اأم نف�صيًا؛ )ج( 

اإن�شاء اأو تعزيز اآليات لر�شد ظروف عملهم وعي�شهم. )د( 

يفهم  اأن  ل�شمان  املنا�شبة  امل�شاعدة  توفر  اأن  ال�رشورة،  عند  االأع�شاء،  للدول  6.  )1(  ينبغي 

العمال املنزليون م�صمون �رشوط وظروف عملهم.

)2(  باالإ�شافة اإىل املوا�شفات الواردة يف املادة 7 من التفاقية، ينبغي ل�رشوط وظروف العمل 

اأن تت�شمن كذلك ما يلي:

و�شف للمهام؛ )اأ( 
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االإجازة املر�شية واأي اإجازة �شخ�شية اأخرى، اإن كانت مطبقة؛ )ب( 

الإ�صافية والبقاء يف الحتياط مبا يتما�صى مع املادة  العمل  اأو تعوي�ص �صاعات  معدل دفع  )ج( 

10)3( من االتفاقية؛

اأي مدفوعات اأخرى يحق للعامل املنزيل بها؛ )د( 

اأي مدفوعات عينية وقيمتها النقدية؛ )ه( 

تفا�شيل اأي ماأوى مقدم؛ )و( 

اأي ا�شتقطاعات م�شموح بها من اأجر العامل. )ز( 

بالت�شاور  املنزيل،  للعمل  منوذجي  عمل  عقد  و�شع  يف  تنظر  اأن  االأع�شاء  للدول  )3(  ينبغي 

مع املنظمات االأكرث متثياًل الأ�شحاب العمل وللعمال، وحيثما وجدت، مع املنظمات املمثلة للعمال 

املنزليني واملنظمات املمثلة الأ�شحاب عمل العمال املنزليني.

املنزليني  للعمال  االأوقات،  جميع  ويف  جمانًا  متاحًا  النموذجي  العقد  يكون  اأن  )4(  ينبغي 

والأ�شحاب العمل وللمنظمات التمثيلية وللجمهور عمومًا.

االإ�شاءة  من  املنزليني  العمال  حلماية  اآليات  اإر�شاء  يف  تنظر  اأن  االأع�شاء  للدول  7.  ينبغي 

وامل�شايقة والعنف، من قبيل:

االإبالغ عن حاالت  ال�شكاوى بغية  لتقدمي  اإليها  الو�شول  املنزليني  للعمال  اآليات يكن  اإن�شاء  )اأ( 

االإ�شاءة وامل�شايقة والعنف؛

ومقا�شاة  فيها  للتحقيق  تخ�شع  والعنف  وامل�شايقة  االإ�شاءة  �شكاوى  جميع  اأّن  من  التاأكد  )ب( 

مرتكبيها، ح�شب مقت�شى احلال؛

اإن�شاء برامج الإعادة اإ�شكان العمال املنزليني املعر�شني لالإ�شاءة وامل�شايقة والعنف، بعيداً عن  )ج( 

االأ�رشة، واإعادة تاأهيلهم، مبا يف ذلك توفري املاأوى املوؤقت والرعاية ال�شحية لهم.

8.  )1(  ينبغي ل�صاعات العمل، مبا فيها ال�صاعات الإ�صافية وفرتات البقاء يف الحتياط، وفقًا 

للمادة 10)3( من االتفاقية، اأن ت�شجل على نحو دقيق، وينبغي اأن تكون هذه املعلومات متاحة بحرية 

للعامل املنزيل.

)2(  ينبغي للدول االأع�شاء اأن تنظر يف توفري اإر�شاد عملي يف هذا ال�شدد، بالت�شاور مع اأكرث 

املنزليني  للعمال  املمثلة  املنظمات  وجدت،  وحيثما  وللعمال،  العمل  الأ�شحاب  متثياًل  املنظمات 

واملنظمات املمثلة الأ�شحاب عمل العمال املنزليني. 

9.  )1(  فيما يتعلق بالفرتات التي ال يكون فيها العمال املنزليون اأحراراً يف الت�رشف بوقتهم 

اأو  الحتياط  وقت  )فرتات  املحتملة  احتياجاتها  لتلبية  الأ�رشة  اإ�صارة  رهن  ويبقون  لهم  يحلو  كما 

اأو االتفاقات  الوطنية  القوانني واللوائح  الذي حتدده  االأع�شاء، يف املدى  الطلب(، ينبغي للدول  حتت 

اجلماعية، اأن تنظم ما يلي:

طلب من العامل املنزيل  العدد االأق�شى ل�شاعات العمل يف االأ�شبوع اأو ال�شهر اأو ال�شنة، التي قد يمُ )اأ( 
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اأن يبقى خاللها يف الحتياط والطرق التي قد حتت�صب بها هذه ال�صاعات؛

العادية  الراحة  فرتة  تعر�شت  اإذا  بها،  املنزيل  للعامل  يحق  التي  التعوي�شية  الراحة  فرتة  )ب( 

لالنقطاع ب�صبب البقاء يف الحتياط؛

معدل الأجر الذي ينبغي دفعه عن �صاعات البقاء يف الحتياط. )ج( 

)2(  فيما يتعلق بالعمال املنزليني الذين يوؤدون مهامهم العادية لياًل، ومع مراعاة القيود التي 

لتلك املحددة يف  تدابري م�شابهة  اأن تنظر يف و�شع  االأع�شاء  للدول  ينبغي  الليلي،  العمل  تتاأتى عن 

الفقرة الفرعية 9)1(.

10.  ينبغي للدول االأع�شاء اأن تتخذ تدابري ل�شمان اأن يكون من حق العمال املنزليني احل�شول 

على فرتات راحة منا�شبة خالل يوم العمل، مبا ي�شمح لهم بتناول وجبات الطعام والتوقف الق�شري 

عن العمل.

11.  )1(  ينبغي اأن تكون فرتة الراحة االأ�شبوعية 24 �شاعة متعاقبة على االأقل.

باتفاق االأطراف، مت�شيًا مع القوانني  اأن يكون يوم الراحة االأ�شبوعية يومًا حمدداً  )2(  ينبغي 

الثقافية والدينية  اأو االتفاقات اجلماعية ومع مراعاة متطلبات العمل واملتطلبات  واللوائح الوطنية 

واالجتماعية للعامل املنزيل.

اأ�شبوعية  اأو االتفاقات اجلماعية على فرتة راحة  الوطنية  القوانني واللوائح  )3(  حيثما تن�ص 

تتجمع على فرتة تتجاوز �شبعة اأيام بالن�شبة للعمال عمومًا، ينبغي ملثل هذه الفرتة اأال تتجاوز 14 

يومًا بالن�شبة للعمال املنزليني.

12.  ينبغي للقوانني واللوائح الوطنية اأو االتفاقات اجلماعية اأن حتدد االأ�شباب التي يكن اأن 

طلب على اأ�شا�شها من العمال املنزليني العمل خالل فرتة الراحة اليومية اأو االأ�شبوعية، واأن تن�ص على  يمُ

فرتة راحة تعوي�شية منا�شبة، ب�رشف النظر عن اأي تعوي�ص مايل.

13.  ال ينبغي اعتبار الوقت الذي يق�شيه العمال املنزليون يف مرافقة اأفراد االأ�رشة يف اإجازة 

جزءاً من اإجازتهم ال�شنوية مدفوعة االأجر.

14.  عند الن�ص على دفع جزء حمدد من االأجر عينًا، ينبغي للدول االأع�شاء اأن تنظر يف ما يلي:

االأجر  مربر  بال  يتدنى  ال  بحيث  عينًا،  تدفع  اأن  يكن  التي  االأجر،  لن�شبة  اإجمايل  حد  و�شع  )اأ( 

ال�رشوري الإعالة العمال املنزليني وعائالتهم؛

احت�شاب القيمة النقدية للمدفوعات العينية باال�شتناد اإىل معايري مو�شوعية من قبيل القيمة  )ب( 

ال�شوقية و�شعر اأو اأ�شعار التكلفة التي حتددها ال�شلطات العامة، ح�شب مقت�شى احلال؛

للعامل  ال�شخ�شي  اال�شتخدام  مع  وا�شح  ب�شكل  تتنا�شب  التي  بتلك  العينية  املدفوعات  ح�رش  )ج( 

املنزيل وم�شلحته، مثل الغذاء واملاأوى؛

التاأكد، عن الطلب من العامل املنزيل العي�ص يف ماأوى توفره االأ�رشة، من عدم اإجراء اأي ا�شتقطاع  )د( 

يتعلق باملاأوى من االأجر، ما مل يوافق العامل على ذلك؛
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التاأكد من عدم اعتبار املواد املرتبطة مبا�رشة باأداء العمل املنزيل، مثل البزات اأو االأدوات اأو  )ه( 

معدات احلماية وتنظيفها و�شيانتها، مبثابة مدفوعات عينية وعدم ا�شتقطاع تكاليفها من اأجر 

العامل املنزيل. 

الدفع فيها بيانًا خطيًا مفهومًا  العمال املنزليون يف كل مرة يتم  عطى  يمُ اأن  15.  )1(  ينبغي 

ب�شهولة عن كامل املدفوعات امل�شتحقة لهم واملبلغ املحدد الأي ا�شتقطاعات قد تكون اأجريت وغر�ص 

هذه اال�شتقطاعات.

)2(  عند اإنهاء اال�شتخدام، ينبغي ت�شديد املدفوعات امل�شتحقة فوراً.

16.  ينبغي للدول االأع�شاء اأن تتخذ تدابري ت�شمن متتع العمال املنزليني بظروف ال تقل موؤاتاة 

اأو  العمل  اإع�شار �شاحب  العمال يف حالة  م�شتحقات  يتعلق بحماية  فيما  العمال عمومًا  عن ظروف 

وفاته.

17.  ينبغي عند تقدمي املاأوى والغذاء وبعد مراعاة الظروف الوطنية، اأن ي�شمل ذلك ما يلي:

نحو  على  موؤثثة  وتكون  املنزيل  للعامل  يعطى  ومفتاح  بقفل  جمهزة  خا�شة  م�شتقلة  غرفة  )اأ( 

منا�شب وتتمتع بتهوية مالئمة؛

الو�شول اإىل املرافق ال�شحية املنا�شبة، �شواء اأكانت م�شرتكة اأو خا�شة؛ )ب( 

ال�شائدة  الظروف  التدفئة والهواء املكيف متا�شيًا مع  اإ�شاءة منا�شبة، وح�شب مقت�شى احلال،  )ج( 

داخل املنزل؛

الثقافية  املتطلبات  مع  معقول  حد  اإىل  تتالءم  كافية  وبكميات  النوعية  جيدة  طعام  وجبات  )د( 

والدينية، اإن وجدت، للعامل املنزيل املعني.

18.  يف حالة اإنهاء اال�شتخدام مببادرة من �شاحب العمل، الأ�شباب غري �شوء الت�رشف اجل�شيم، 

ينبغي منح العمال املنزليني الذين يعي�شون يف منزل �شاحب العمل فرتة اإخطار معقولة وفرتة توقف 

معقولة خالل فرتة االإخطار هذه لتمكينهم من البحث عن عمل ومكان اإقامة جديدين.

وللعمال،  العمل  االأكرث متثياًل الأ�شحاب  املنظمات  بالت�شاور مع  االأع�شاء،  للدول  19.  ينبغي 

العمال  عمل  الأ�شحاب  املمثلة  واملنظمات  املنزليني  للعمال  املمثلة  املنظمات  مع  وجدت،  وحيثما 

املنزليني، اتخاذ تدابري ترمي اإىل ما يلي:

واالأخطار  املخاطر  على  للق�شاء  عمليًا،  معقواًل  ذلك  كان  حيثما  املنزليني،  العمال  حماية  )اأ( 

واالأمرا�ص وحاالت  االإ�شابات  بغية جتنب  اأدنى حد،  اإىل  منها  التخفيف  اأو  بالعمل  املرتبطة 

الوفاة وتعزيز ال�شالمة وال�شحة املهنيتني يف مكان العمل االأ�رشي؛

توفري نظام مالئم ومنا�شب لتفتي�ص العمل، يتم�شى مع املادة 17 من االتفاقية، وفر�ص عقوبات  )ب( 

منا�شبة عند انتهاك قوانني ولوائح ال�شالمة وال�شحة املهنيتني؛

املنزيل،  بالعمل  املرتبطة  واالأمرا�ص  احلوادث  عن  االإح�شاءات  ون�رش  جلمع  اإجراءات  اإر�شاء  )ج( 

نظر اإليها على اأنها ت�شاهم يف الوقاية من املخاطر واالإ�شابات ذات ال�شلة  واإح�شاءات اأخرى يمُ

بال�شالمة وال�شحة املهنيتني؛
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االأرغونومية ومعدات  ال�شالمة وال�شحة املهنيتني، مبا يف ذلك اجلوانب  ب�شاأن  االإر�شاد  تقدمي  )د( 

احلماية؛

املهنيتني  وال�شحة  ال�شالمة  ا�شرتاطات  ب�شاأن  توجيهية  مبادئ  ون�رش  للتدريب  برامج  و�شع  )ه( 

اخلا�شة بالعمل املنزيل.

و�شائل  يف  تبحث  اأن  الوطنية،  واللوائح  القوانني  مع  مت�شيًا  االأع�شاء،  للدول  20.  )1(  ينبغي 

لت�شهيل دفع ا�شرتاكات ال�شمان االجتماعي، مبا يف ذلك ما يتعلق بالعمال املنزليني العاملني لدى 

عدة اأ�شحاب عمل، مثاًل من خالل نظام مدفوعات مب�شط.

)2(  ينبغي للدول االأع�شاء اأن تنظر يف اإبرام اتفاقات ثنائية اأو اإقليمية اأو متعددة االأطراف لكي 

توفر للعمال املنزليني املهاجرين تغطيتهم باتفاقات من قبيل اتفاقات امل�شاواة يف املعاملة فيما 

واحلفاظ  االجتماعي  ال�شمان  م�شتحقات  على  احل�شول  اإىل  باالإ�شافة  االجتماعي،  بال�شمان  يتعلق 

عليها اأو اإمكانية نقلها. 

)3(  ينبغي النظر يف القيمة النقدية للمدفوعات العينية على النحو الواجب الأغرا�ص ال�شمان 

االجتماعي، مبا يف ذلك فيما يتعلق مب�شاهمة اأ�شحاب العمل وم�شتحقات العمال املنزليني.

الفعالة  احلماية  لت�شمن  اإ�شافية  تدابري  اتخاذ  يف  تنظر  اأن  االأع�شاء  للدول  21.  )1(  ينبغي 

للعمال املنزليني، وحتديداً للعمال املنزليني املهاجرين، من قبيل:

الذين  العمال املنزليني  الفورية ل�شالح  اإن�شاء خدمة هاتفية وطنية مزودة بخدمات الرتجمة  )اأ( 

يحتاجون اإىل امل�شاعدة؛

مت�شيًا مع املادة 17 من االتفاقية، الن�ص على نظام للقيام بزيارات �شابقة للتوظيف، لالأ�رش  )ب( 

املزمع اأن يعمل لديها العمال املنزليون املهاجرون؛

اإن�شاء �شبكة اإ�شكان للطوارئ؛ )ج( 

العمل بواجباتهم من خالل توفري معلومات ب�شاأن املمار�شات اجليدة  اأ�شحاب  ا�شتثارة وعي  )د( 

يف ا�شتخدام العمال املنزليني وااللتزامات مبوجب قانون الهجرة والعمالة فيما يخ�ص العمال 

وخدمات  االنتهاك،  حاالت  يف  املطبقة  والعقوبات  االإنفاذ  وترتيبات  املهاجرين  املنزليني 

امل�شاعدة املتاحة اأمام العمال املنزليني واأ�شحاب عملهم؛

�شمان �شبل جلوء العمال املنزليني اإىل اآليات تقدمي ال�شكاوى وقدرتهم على اإقامة دعاوى مدنية  )ه( 

اأو جنائية �شواء خالل فرتة ا�شتخدامهم اأو بعدها، ب�رشف النظر عن مغادرتهم البلد املعني؛

وعلى  حقوقهم  على  يفهمونها،  بلغات  املنزليني،  العمال  الإطالع  عامة  توعية  خدمة  اإن�شاء  )و( 

القوانني واللوائح ذات ال�شلة وعلى اآليات تقدمي ال�شكاوى وطرق االنت�شاف القانونية املتاحة، 

العنف  القانونية من جرائم من قبيل  �شواء، واحلماية  الهجرة على حد  العمالة وقانون  ب�شاأن 

واالجتار باالأ�شخا�ص واحلرمان من احلرية وتزويدهم باأي معلومات اأخرى جمدية قد يطلبونها.

)2(  ينبغي للدول االأع�شاء التي هي من بلدان من�شاأ العمال املنزليني املهاجرين اأن ت�شاعد على 

واإن�شاء  البلد  اإبالغهم بحقوقهم قبل مغادرة  العمال، عن طريق  الفعالة حلقوق هوؤالء  توفري احلماية 
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تدابري  اأي  وبوا�شطة  متخ�ش�شة  قن�شلية  وخدمات  اجتماعية  وخدمات  قانونية  م�شاعدة  �شناديق 

مالئمة اأخرى.

22.  ينبغي للدول االأع�شاء، بعد الت�شاور مع املنظمات االأكرث متثياًل الأ�شحاب العمل وللعمال، 

وحيثما وجدت، مع املنظمات املمثلة للعمال املنزليني ومنظمات اأ�شحاب عمل العمال املنزليني، اأن 

اأو تدابري اأخرى، يف حتديد ال�رشوط التي يحق للعمال املنزليني  اأو اللوائح  تنظر، عن طريق القوانني 

املهاجرين مبوجبها يف االإعادة اإىل الوطن دون اأن يتكبد العمال اأي تكاليف، عند انتهاء اأو اإنهاء عقد 

العمل الذي عينوا من اأجله.

23.  ينبغي للدول االأع�شاء اأن تعزز املمار�شات اجليدة من جانب وكاالت اال�شتخدام اخلا�شة 

فيما يتعلق بالعمال املنزليني، مبن فيهم العمال املنزليون املهاجرون، مع مراعاة املبادئ والنمُهج 

اال�شتخدام  وكاالت  وتو�شية   )181 )رقم   1997 اخلا�شة،  اال�شتخدام  وكاالت  اتفاقية  يف  الواردة 

اخلا�شة، 1997 )رقم 188(.

24.  يكن للدول االأع�شاء، بقدر ما يكون ذلك متما�شيًا مع القوانني واملمار�شات الوطنية ب�شاأن 

�شمح فيها ملفت�شي العمل اأو موظفني اآخرين مكلفني  احرتام احلياة اخلا�شة، اأن تنظر يف الظروف التي يمُ

باإنفاذ االأحكام املطبقة على العمل املنزيل، بدخول االأماكن التي يوؤدى فيها العمل.

العمل  الأ�شحاب  متثياًل  االأكرث  املنظمات  مع  بالت�شاور  االأع�شاء،  للدول  25.  )1(  ينبغي 

وللعمال، وحيثما وجدت، مع املنظمات املمثلة للعمال املنزليني واملنظمات املمثلة الأ�شحاب عمل 

العمال املنزليني، اأن ت�شع �شيا�شات وبرامج من �شاأنها اأن:

ملحو  التدريب  ذلك  يف  مبا  وموؤهالتهم،  املنزليني  العمال  كفاءات  يف  امل�شتمر  التطور  ت�شجع  )اأ( 

االأمية ح�شب مقت�شى احلال، بهدف تعزيز فر�ص م�شارهم املهني والوظيفي؛

تلبي احتياجات العمال املنزليني يف حتقيق التوازن بني العمل واحلياة؛ )ب( 

ت�شمن مراعاة �شواغل العمال املنزليني وحقوقهم يف �شياق اجلهود املبذولة ب�شكل اأعم للتوفيق  )ج( 

بني العمل وامل�شوؤوليات االأ�رشية.

)2(  ينبغي للدول االأع�شاء، بعد الت�شاور مع املنظمات االأكرث متثياًل الأ�شحاب العمل وللعمال، 

العمال  عمل  الأ�شحاب  املمثلة  واملنظمات  املنزليني  للعمال  املمثلة  املنظمات  مع  وجدت،  وحيثما 

الوطنية على جمع  االإح�شاء  قدرة مكاتب  لتعزيز  قيا�ص مالئمة  ونظم  موؤ�رشات  ت�شع  اأن  املنزليني، 

البيانات ال�رشورية بفعالية لدعم عملية �شنع ال�شيا�شات املتعلقة بالعمل املنزيل على نحو فعال.

الفعال  التطبيق  ل�شمان  بينها  فيما  التعاون  يف  تنظر  اأن  االأع�شاء  للدول  26.  )1(  ينبغي 

التفاقية العمال املنزليني، 2011، ولهذه التو�شية، على العمال املنزليني املهاجرين.

بغر�ص  والعاملية  واالإقليمية  الثنائية  االأ�شعدة  على  تتعاون  اأن  االأع�شاء  للدول  )2(  ينبغي 

تعزيز حماية العمال املنزليني، ال �شيما يف امل�شائل املتعلقة مبنع العمل اجلربي واالجتار باالأ�شخا�ص، 

اأن�شطة وكاالت اال�شتخدام اخلا�شة التي توّظف اأ�شخا�شًا  واحل�شول على ال�شمان االجتماعي ور�شد 

للعمل كعمال منزليني يف بلٍد اآخر، ون�رش املمار�شات اجليدة وجمع االإح�شاءات ب�شاأن العمل املنزيل.

)3(  ينبغي للدول االأع�شاء اأن تتخذ اخلطوات املنا�شبة لت�شاعد بع�شها بع�شًا يف اإنفاذ اأحكام 



االتفاقية بوا�شطة التعاون الدويل املعزز اأو امل�شاعدة الدولية املعززة، اأو بوا�شطتهما معًا، مبا يف ذلك 

تقدمي الدعم للتنمية االقت�شادية واالجتماعية ولربامج ا�شتئ�شال الفقر وتوفري التعليم للجميع.

)4(  يف �شياق احل�شانة الدبلوما�شية، ينبغي للدول االأع�شاء اأن تنظر فيما يلي:

اعتماد �شيا�شات ومدونات �شلوك من اأجل موظفي ال�شلك الدبلوما�شي، ترمي اإىل منع انتهاكات  )اأ( 

حقوق العمال املنزليني؛

التعاون فيما بينها على امل�شتويات الثنائية واالإقليمية ومتعددة االأطراف، للت�شدي للممار�شات  )ب( 

التع�شفية جتاه العمال املنزليني ومنعها.





ISBN 978-92-2-625271-4


