إستراتيجية العمل الخاصة بمنظمة العمل الدولية من أجل جعل العمل الالئق حقيقة واقعية للعمال المنزلين في جميع أنحاء العالم
أُعدت ُإستراتيج يةُالعملُهذهُكمتابعةُللقرارُالمتعلقُبالجهودُالمبذولةُلجعلُالعملُالالئقُحقيقةُواقعيةُللعمالُالمنزليين ُفيُجميعُأنحاءُالعالمُُوالذيُ
اعتمدهُمؤتمرُالعملُالدوليُفيُحزيران/يونيوُُ1122باالرتباطُمعُاتفاقيةُالعمالُالمنزليينُرقمُُ281والتوصيةُرقمُُ112لعامُُ.1122وقدُناقشُمجلسُ

اإلدارةُهذهُاإلستراتيجيةُفيُدورته ُرقم ُُ 221فيُتشرينُالثاني/نوفمبرُُ 1122لتوجيهُالعملُالمستقبليُمنُجانبُمكتبُالعملُالدوليُبهدفُدعمُالجهودُ
التي ُتبذلها ُالهيئات ُالثالثية ُالمكونة ُلمنظمة ُالعمل ُالدولية ُفي ُهذا ُالمجالُ .وتتضمن ُهذه ُالمذكرة ُاإلستراتيجيةُ ُالواردة ُفي ُالجزء ُالثاني ُمن ُالوثيقةُ

ُ،GB.312/INS/3كماُهوُموضحُفيُضوءُمناقشةُمجلسُاإلدارة.
معلومات أساسية

 )2أقر ُمؤتمر ُالعمل ُالدولي ُفي ُدورته ُرقم ُُ 211في ُعام ُُ1122

التزاماً ُبتحسينُظروفُعملُالعمالُالمنزليينُفيُضوءُاألحكامُ

ُ .1122وهي ُ أول ُمرة ُتعتمد ُفيها ُمنظمة ُالعمل ُالدولية ُمعاييرُ

 )4ستكون ُالسنوات ُاألربع ُالقادمة ُحاسمةُ .فإدخال ُاالتفاقية ُحيزُ

اتفاقية ُالعمال ُالمنزليين ُرقم ُُ 281والتوصية ُرقم ُُ 112لعامُ

ذاتُالصلةُللمعاييرُالجديدةُلمنظمةُالعملُالدوليةُ.

عمل ُدولية ُلهذه ُالفئة ُمن ُالعمالُ .وتقر ُاالتفاقية ُوالتوصية ُبأنُ

التنفيذ ُبسرعةُ ،وهو ُما ُيتطلب ُتصديقينُ ،سيكون ُمهماً ُللحفاظُ

فجواتُخطيرةُفيُالقوانينُوالسياساتُعلىُالرغمُمنُأنهمُيقدمونُ

األوليةُأيضاًُحاسمةُلتعزيزُعملياتُالتقييمُوخططُالعملُالوطنيةُ

واالقتصاداتُ .وتضع ُهاتين ُالوثيقتين ُالجديدتين ُمبادئ ُأساسيةُ

المتوقع ُأن ُتشجع ُالخبرات ُوالدروس ُالمستفادة ُمن ُهذه ُالفترةُ

علىُاالهتمامُوالزخمُالهائلين ُالذيُخلقهما ُاعتمادهاُ.وهذهُالفترةُ

العمالُالمنزليينُيعانونُمنُنقصُهائلُفيُالعملُالالئقُبسببُ

بشأنُالعملُالالئقُللعمالُالمنزليينُعلىُالمستوىُالقطريُ.ومنُ

مساهمات ُمهمة ُإلى ُرفاه ُوعمل ُاألسر ُوأسواق ُالعملُ

األولية ُبدورها ُتصميم ُمبادرات ُذات ُاستهداف ُأفضل ُتؤدي ُإلىُ

ُالمنزليُ ،مع ُاالعتراف ُبطبيعته ُالخاصةُ،
ُ
ومعايير ُدنيا ُللعمل
وتنوع ُترتيبات ُتوظيف ُالعمال ُالمنزليينُ ،واختالف ُاألنظمةُ
القانونيةُوالظروفُاالجتماعيةُواالقتصاديةُللدولُاألعضاءُ.

 )1يتطلبُجعلُالعملُالالئقُحقيقةُواقعةُللعمالُالمنزليينُمجموعةُ

تصديقُوالتنفيذُعلىُالمدىُالطويلُ.
ُ
ت ُوسيعُال

 )5لهذه ُاألسبابُ ،ودون ُالمساس ُبالمشاريع ُالجارية ُأو ُالمقررة ُعنُ
العمل ُالمنزليُ ،ثمة ُاقتراح ُبأن ُيقوم ُالمكتب ُفي ُالسنتين ُإلىُ
األربعُسنواتُالمقبلةُبتوحيدُجهودهُوتنسيقها ُبطريقةُمنهجيةُفيُ

مشاريعُسياساتيةُيختلفُمحتواها ُوتسلسلها ُوتوقيتها ُمنُبلدُإلىُ

آخر ُوفقُاألولويات ُوالظروف ُواإلمكانيات ُالوطنيةُ ،على ُالنحوُ

عشرُإلىُخمسُعشرةُدولةُ1.

هذه ُاالختالفاتُ ،يُدرس ُالعمل ُفي ُأربعة ُمجاالت ُأساسية ُفيُ

عددُمحدودُمنُالدولُنتيجةُلقيودُالمواردُ،سيدعمُالمكتبُالدولُ

المبين ُفيُبرامجُالعملُالالئقُالقطريةُ،الخُ .وبغضُالنظرُعنُ

 )6فيما ُيتركزُدعمُمنظمةُالعملُالدوليةُعلىُالمستوىُالوطنيُفيُ

مختلفُالبلدانُ.وهيُ)2ُ:الترويجُلالتفاقية ُرقمُُ 281وتصديقهاُ

المتوجهةُنحوُالتصديقُوالدولُالتيُالُتفكرُبالتصديقُفيُهذاُ

للدولُلبناءُالمؤسساتُوتعزُيزهاُ،وعندُالحاجةُ،اعتمادُإصالحاتُ

الدولُمحطُاالهتمامُعلىُاالتفاقيةُفيُنهايةُالسنواتُاألربعُهذهُ

الوقت ُعلى ُحد ُسواءُ .وبالتاليُ ،ليس ُمن ُالمتوقع ُأن ُتصادقُ

وتنفيذهاُفضالً ُعن ُتنفيذُالتوصيةُرقمُُ)1ُ .112تقديمُالمساعدةُ

ولكنها ُستكون ُجميعها ُقد ُأحرزت ُتقدمُاً ُعلى ُصعيد ُاعتمادُ

فعالة ُللسياسات ُوالتشريعاتُ )2ُ .تيسير ُتنظيم ُوتمثيل ُالعمالُ

المنزليين ُوأصحاب ُعملهمُ )4ُ .التوعية ُوالدعاوةُ .عالوة ُعلىُ

سياساتُواصالحاتُتشريعيةُتحسنُظروفُمعيشةُوعملُالعمالُ

التطبيقيةُ ،وتطوير ُاألدواتُُ ،والتبادل ُالمباشر ُللخبرات ُوأفضلُ

السياسيُإلىُجانبُوجودُعملياتُسياسيةُراميةُإلىُتحسينُأطرُ

المنزليينُ .وتشمل ُالمعايير ُالرئيسية ُالختيار ُالدول ُااللتزامُ

ذلكُ ،تستفيد ُاألنشطة ُعلى ُالمستوى ُالوطني ُمن ُالبحوثُ

السياسات ُواألطر ُالقانونية ُالمتعلقة ُبالعمل ُالمنزليُ .وسيركزُ

الممارساتُبينُالدولُ.

المكتبُأيضاً ُعلىُالدولُالتيُيمكنُلهُأنُيحققُفيهاُأكبرُأثرُ

 )2أطلق ُعدد ُمن ُالدول ُاألعضاء ُفي ُالسنوات ُالماضية ُمبادراتُ

فيُتحسينُظروفُعملُالعمالُالمنزليينُ.

إلعداد ُقوانين ُوسياسات ُترمي ُإلى ُتحسين ُالحماية ُاالجتماعيةُ

ُوالحمايةُفيُالعملُللعمالُالمنزليينُ،وأحياناًُبدعمُماليُوفنيُمنُ
منظمةُالعملُالدوليةُ.وقدُأعربُعددُمنُهذهُالدولُعزمهاُعلىُ
التصديق ُعلى ُاالتفاقيةُ ،بينما ُتنظر ُدول ُأخرى ُفي ُمثل ُهذاُ

االحتمالُُ.وعلىُالرغمُمنُأنُبعضُالدولُاألعضاءُالُتنظرُفيُ

مسألةُالتصديقُعلىُاالتفاقيةُعلىُالمدىُالقصيرُ،إالُأنهاُأبدتُ

1

ُي عتمدُعددُالدولُعلىُعددُمطالبُالهيئاتُالثالثيةُوعلىُتوافرُ

المواردُالالزمةُلتقديمُدعمُفعالُ.

 )7باإلضافة ُإلىُالدعمُعلىُالمستوىُالوطنيُ،يطورُالمكتبُعلىُ
المستوى ُاإلقليمي ُوالعالمي ُعدة ُمنتجات ُوأنشطة ُليستفيد ُمنهاُ

عدد ُأكبر ُمن ُالدولُُ .وهي ُتشمل ُأدوات ُعملية ُتتعامل ُمعُ

 )2الترويج لتصديق االتفاقية الجديدة ولتنفيذها

 )8تنص ُالمادة ُُ 21من ُدستور ُمنظمة ُالعمل ُالدولية ُعلى ُوجوبُ
عرضُكلُعضوُلالتفاقياتُوالتوصياتُالجديدةُعلى ُالسلطةُأوُ
السلطاتُالمختصةُلسنُالتشريعاتُأوُاتخاذُإجراءاتُأخرىُ.كماُ

مجاالت ُمحددة ُللسياساتُ ،وأبحاثُ ،ومنتديات ُلتبادل ُالمعارفُ

ُوالخبرات ُوأفضل ُالممارساتُ ،وقاعدة ُبيانات ُلسهولة ُالحصولُ
علىُمعلوماتُعنُالقوانينُ،وماُإلىُذلك.
االجتماعيُبشأن ُالعملُالالئقُللعمالُالمنزليينُوالجهودُالمبذولةُ

علىُالمستوىُالوطنيُلدراسةُإمكانيةُالتصديقُعلىُاالتفاقيةُرقمُ

ُ .281وفي ُهذا ُالصددُ ،يساعد ُالمكتبُ ،عند ُالطلبُ ،الجهاتُ

يتعينُعلىُالدولُاألعضاءُالتيُصادقتُعلىُاالتفاقيةُرقمُُ244

المعنيةُفيُدراسةُالقوانينُوالممارساتُالُوطنيةُفيُضوءُاالتفاقيةُ

والعمالُبشأنُالمقترحاتُالتيُينبغيُتقديمهاُللسلطةُأوُالسلطاتُ

ُالتشريعي ُيمكن ُأن ُيكون ُطويالً ُومعقدُاًُ
ُ
 )21نظ اًر ُألن ُاإلصالح

إجراء ُمشاورات ُمع ُالمنظمات ُاألكثر ُتمثيالً ُألصحاب ُالعملُ

واعدادُتدابيرُتتغلبُعلىُالثغراتُالمحددةُُ.

المختصة ُفيما ُيخص ُالعرض ُالمذكور ُأعاله ُلالتفاقياتُ

ويتضمنُالشركاءُالثالثةُلمنظمةُالعملُالدوليةُفضالًُعنُو ازراتُ

 )1تتطلبُاإلجراءاتُالراميةُإلىُتصديقُوتنفيذُاالتفاقيةُرقم ُُ281

يجب ُأن ُتكون ُمنظمة ُالعمل ُالدولية ُمستعدة ُللمشاركة ُفي ُهذهُ

التي ُتكملها ُالتوصية ُرقم ُُ 112إشراك ُجميع ُالهيئات ُالثالثيةُ.

العمليةُعلىُالمستوىُالقطريُعلىُأساسُمستدامُلثالثُسنواتُ

والتوصياتُ.

ويتمثل ُدور ُمكتب ُمنظمة ُالعمل ُالدوليةُ ،بما ُفي ُذلك ُمكتبُ
األنشطةُالعماليةُومكتبُأنشطةُأصحابُالعملُ،فيُدعمُالحوارُ

ُوألصحاب ُعملهمُ،
أخرى ُوبرلمانيين ُومنظمات ُللعمال ُالمنزليين ُ

علىُاألقل.

 )2بناء القدرات المؤسسية و ودعم إصالح السياسات والتشريعات على المستوى الوطني

 )22بدأتُبعضُالدولُمنذُعامُُ1111مبادراتُلتصميمُتشريعاتُأوُ
سياسات ُجديدة ُترمي ُإلى ُتحسين ُظروف ُالعمل ُوالضمانُ

االجتماعي ُللعمال ُالمنزليين ُكاألرجنتينُ ،والصينُ ،والهندُ،

ُوأندونيسياُ ،واألردنُ ،ولبنانُُ ،والباراغوايُ ،والفلبينُ ،واسبانياُ،
والوالياتُالمتحدةُ(واليتيُنيويوركُوكاليفورنيا)ُ،وزامبياُ.

 )21قدمت ُمنظمةُالعملُالدوليةُحتىُقبلُاعتمادُاالتفاقيةُوالتوصيةُ
مساعدة ُفنية ُلبعض ُالبلدان ُفي ُقضايا ُسياساتية ُتتعلق ُبالعمالُ

المنزليين ُتلبية ُلدعوات ُمن ُالهيئات ُالثالثية ُالوطنيةُ .ومن ُبينُ

هذه ُالدول ُالب ارزيلُ ،والصينُ ،ولبنانُ ،والهندُُ ،والباراغوايُ،

والفلبينُُ ،واألوروغوايُ ،وزامبياُ .ويشمل ُالبرنامج ُوالموازنة ُلعامُ
ُ 1122-1121عدداً ُمن ُحصائل ُالبرامج ُالقطرية ُالمتعلقةُ

بالعملُالمنزليُ.واستناداً ُإلىُمعلوماتُواردةُمنُالهيئاتُالثالثيةُ
الوطنيةُومكاتبُميدانيةُ،ثمة ُدولُمستعدةُلتحسينُأوُتعديلُأوُ

استحداث ُقوانين ُوسياسات ُومؤسسات ُبناء ُعلى ُالمعاييرُ

واإلرشاداتُالواردةُفيُاالتفاقيةُوالتوصيةُ.

 )22لهذهُالدولُاحتياجاتُمختلفةُوتتطلبُأشكاالًُمختلفةُمنُمساعدةُ
الًُ ،بعضها ُمتقدم ُنسبياً ُ ُويستدعيُ
منظمة ُالعمل ُالدوليةُ .فمث ُ
مراجعات ُللقوانين ُوالسياسات ُتؤدي ُإلى ُالتصديقُ ،وبعضهاُ
اآلخر ُيحتاج ُإلى ُبناء ُالقدرات ُالمؤسسية ُومشورة ُفي ُمجالُ
السياساتُلتنفيذُاالتفاقيةُأوُبعضُأحكامهاُ،فيُحينُأنُالبعضُ
اآلخر ُيتطلبُ ،كخطوة ُأولىُ ،توعية ُأوسع ُوحوارات ُبشأنُ

السياسات ُالمتعلقة ُبالعمل ُالمنزلي ُواالتفاقيةُ .وتصاغ ُهذهُ
الخصوصيات ُمن ُخالل ُمشاورات ُمع ُالهيئات ُالثالثية ُعبرُ
مكاتبُميدانيةُبالتعاونُمعُاإلداراتُالفنيةُذاتُالصلةُفيُالمقرُ

الرئيسيُ .وسيجري ُتوفير ُالدعم ُعند ُالطلب ُوفق ُاألولوياتُ

المحددةُوطنيُاًُ.

 )24استناداً ُإلىُالمطالبُالمقدمةُ،قدُتشملُالمساعدةُالفنيةُلمنظمةُ
العملُالدوليةُالمجاالتُالتاليةُ:



إصالحُقانونُالعملُ.



تحسينُجمعُالبياناتُواإلحصاءاتُلإلحاطةُبالعملُالمنزليُ



الضمانُاالجتماعيُ،بماُفيُذلكُحمايةُاألمومةُ.



أنظمة ُاالستخدام ُوالضمان ُاالجتماعي ُوالهجرة ُالتي ُتنظمُ



الحمايةُمنُكافةُأشكالُاإلساءةُوالمضايقاتُوالعنفُ.

بشكلُأفضلُ.

أوضاعُالعمالُالمنزليينُالمهاجرينُ.
الصحةُوالسالمةُالمهنيةُ.
ُ


 تنميةُمهاراتُالعمالُالمنزليينُ.
 وكاالتُاالستخدامُالخاصةُ.
الحوارُواالتفاقُالثنائيُبينُالدولُالمرسلةُوالمستقبلةُ.


 آلياتُالمفاوضةُالجماعيةُ.
 توظيفُالعمالُالمنزليينُوتعيينهمُ،وكذلكُتسويةُالمنازعاتُ.



آلياتُالتطبيقُ.

إضفاءُالطابعُالنظاميُعلىُالتوظيفُ.

 )25قدُينطويُبناءُالقدراتُالوطنيةُعلىُباقةُمنُالجهاتُالفاعلةُفيُ
السياساتُ ،ومؤسساتُالحكمُالرشيدُ ،ومنظماتُالعمالُوأصحابُ

العملُ ،ووكاالت ُاالستخدام ُالخاصةُ .وقد ُيشمل ُأيضُاً ُتبادلُ
المعرفةُ ،والتدريبُ ،ودراساتُالجدوىُواالختبارُالتجريبيُللخططُ
الجديدةُ،وتطويرُشبكاتُدعمُالخبراءُالمحليين.

 )3تشجيع تنظيم العمال المنزليين وأصحاب عملهم

 )26لعبتُالحركةُالنقابيةُالدوليةُ،عبرُاالتحادُالدوليُلنقاباتُالعمالُ

العملية ُالتي ُأدت ُإلى ُاعتماد ُالمعايير ُالجديدةُ .وقدمتُ ،علىُ

وفروعه ُاإلقليمية ُواالتحادات ُالنقابية ُالعالميةُ ،دو اًر ُفاعالً ُفيُ

وجه ُالخصوصُ ،منب اًر ُللعمال ُالمنزليين ُللتعبير ُعن ُتوقعاتهمُ

ومطالبهمُ .وتلتزم ُالحركة ُاليوم ُبالترويج ُللتصديق ُعلى ُاالتفاقيةُ
الجديدة ُوتشجيع ُتنظيم ُوانتساب ُالعمال ُالمنزليين ُإلى ُالنقاباتُ

العماليةُالقائمةُ.

 )27أعرب ُممثلو ُأصحاب ُالعمل ُفي ُمؤتمر ُعام ُُ 1122عنُ
استعدادهمُلعقد ُحوارُحولُتحسينُظروفُعملُومعيشةُالعمالُ

المنزليينُ .وهناك ُعلى ُالمستوى ُالقطري ُأمثلة ُعن ُمنظماتُ

عملهمُ ،إن ُوجدتُ ،حول ُتدابير ُالصحة ُوالسالمة ُالمهنيةُ،

والضمان ُاالجتماعيُ ،ووكاالت ُاالستخدام ُالخاصةُ ُ .وتدعم ُذلكُ
أحكامُ ُعن ُحماية ُوتعزيز ُالحرية ُالنقابية ُوالحق ُفي ُالمفاوضةُ
الجماعيةُفيُقطاعُالعملُالمنزليُ.

 )21فيُهذاُالصددُ،ستقومُالمساعدةُالفنية ُالتيُتقدمهاُمنظمةُالعملُ
الدوليةُ ،عبر ُمكتب ُاألنشطة ُالعمالية ُومكتب ُأنشطة ُأصحابُ

الًُ.وفيُ
أصحابُعملُوطنيةُبدأتُفيُالقيامُبذلكُ،فيُزامبياُمث ُ

العملُوبناءُعلىُطلبُالمنظماتُالمعنيةُ،بماُيليُ)2ُ:التعاونُ

العمل ُبفاعلية ُفي ُمناقشات ُدولية ُبشأن ُوكاالت ُاالستخدامُ

احتياجاتُالعمالُالمنزليينُ،وتنظمهمُ ُ،وتمنحهمُصوتُاًُوتمثيالًُفيُ

المهاجرينُوتعيينهمُ.

ومساعدتهاُفيُمعالجةُقضايا ُالعملُالمنزليُ،بماُفيُذلكُوضعُ

سياق ُعملية ُوضع ُالمعاييرُ ،شاركتُالمنظمة ُالدولية ُألصحابُ

الخاصة ُالتي ُتلعب ُدو اًر ُهاماً ُفي ُتوظيف ُالعمال ُالمنزليينُ
 )28تعترف ُاالتفاقية ُوالتوصية ُصراحة ُبأهمية ُمنظمات ُالعمالُ
وأصحابُالعملُواشراكهاُفيُتنفيذُالمعاييرُالجديدةُ.ومنُالمتوقعُ
إجراء ُمشاورات ُمع ُالمنظمات ُاألكثر ُتمثيالً ُألصحاب ُالعملُ

والعمالُ ،ومع ُالمنظمات ُالممثلة ُللعمال ُالمنزليين ُُوألصحابُ

 )4التوعية والدعاوة

 )11لعبت ُالتوعية ُوالدعاوة ُالتي ُأجرتهما ُمنظمات ُعمالية ُو/أوُ

مع ُالنقابات ُالعمالية ُومساعدتها ُفي ُتطوير ُقدراتها ُكي ُتلبيُ
الحركةُالنقابيةُالسائدةُ)1ُ .التعاونُمعُمنظماتُأصحابُالعملُ

برامج ُتعزز ُالممارسات ُالجيدة ُلدى ُوكاالت ُاالستخدام ُالخاصةُ

الً ُمنزليينُ،ودعمُمنظماتُ
التيُتوظفُوتعينُو/أوُتستأجرُعما ُ

أصحابُعملُالعمالُالمنزليينُ)2ُ .تعزيزُقدرةُالعمالُالمنزليينُ
وأصحابُعملهمُعلىُالتنظيمُوالتفاوض.
االعتراف ُبحقوق ُالعامل ُالمنزلي ُوكرامتهُ ،وبالقيمة ُاالقتصاديةُ

منظمات ُمجتمع ُمدني ُو/أو ُحكومات ُو/أو ُهيئات ُثالثية ُو/أوُ

ُينطوي ُتحقيقُ
ُ
واالجتماعية ُللعمل ُالذي ُيقوم ُبهُ ُ .وفي ُالواقع،

من ُالضوء ُعلى ُقضايا ُومشاكل ُالعمال ُالمنزليينُ ،وفي ُتحفيزُ

المنزليين ُعلى ُقضايا ُالتماسك ُاالجتماعيُ ،وليس ُفقط ُعلىُ

منظماتُدوليةُدو اًرُمهماًُخاللُالسنواتُالماضيةُفيُتسليطُمزيدُ
التطورات ُاإليجابية ُفي ُالقوانين ُوالسياسات ُالوطنيةُ ،وفي ُحشدُ

تحسينات ُملموسة ُومستدامة ُفي ُظروف ُعمل ُومعيشة ُالعمالُ

اعتباراتُفنيةُ.

ُواالتفاقية ُالجديدةُ .وستواصل ُلعب ُدورُ
الدعم ُالعتماد ُالتوصية ُ

 )12تدعمُمنظمةُالعملُالدوليةُعندُالطلبُجهودُالهيئاتُالمكونةُلهاُ

بالغ ُاألهمية ُفي ُإحداث ُالتغييرات ُالمطلوبة ُفي ُالقوانينُ

بهدفُالوصولُإلى ُالجمهورُ،فضالًُعنُالجماهيرُالمتخصصةُ،

سياسي ُُوالتأثير ُعلى ُتصورات ُالجمهور ُومواقفه ُبهدف ُتوسيعُ

العمالُوأصحابُالعملُ،ووسائلُاإلعالمُ،والمجتمعُالمدني.

والسياسات ُوالمؤسسات ُفي ُالسنوات ُالمقبلة ُعبر ُخلق ُدعمُ

 )5تطوير المعارف وتعزيز تبادل الخبرات والممارسات الجيدة

مثل ُالبرلمانيينُ ،والموظفين ُالعموميين ُالمعنيينُ ،ومنظماتُ

 )11يعتبر ُتنظيم ُظروف ُعمل ُالعمال ُالمنزليين ُوتوسيع ُحمايتهمُ

العملُ ،والصحةُوالسالمةُالمهنيةُ ،والعالقاتُبينُسياسةُوأنظمةُ

الفعالةُمجالينُجديدينُنسبياًُمنُمجاالتُالسياساتُواألنظمةُفيُ

الهجرةُوالعملُُ ،والتطبيقُ ،والمفاوضةُالجماعيةُ)2ُ .توجه ُخاصُ

أمرُ
العمل ُالمنزلي ُومنهجيات ُللتنظيم ُفي ُمثل ُهذه ُالظروف ُ ُُاً

النسبية ُلمختلف ُالسياسات ُواألنظمة ُفهماً ُعميقُاًُ .وكإستراتيجيةُ

جزء ُكبير ُمن ُالعالمُ .ويعتبر ُتطوير ُقاعدة ُمعرفية ُسليمة ُحولُ

ضروريُاً ُبشكل ُخاص ُمن ُأجل ُحوار ُهادف ُومدروس ُعنُ
السياسات ُ ُومن ُأجل ُالتوعية ُوالعمل ُعلى ُالمستوى ُالوطنيُ

واإلقليميُوالدوليُ.

بكلُبلد ُيهدفُإلىُفهمُالجوانبُالمتعددةُللعملُالمنزليُواآلثارُ
مجديةُ،تواصلُمنظمةُالعملُالدوليةُالعملُمعُالوسطُاألكاديميُ

عزيزُشبكاتُمعهُعبرُأنماطُمتنوعةُمنُالشراكةُ.
ل ُ

 )15باإلضافة ُإلى ُاألبحاثُ ُ ،وللمساعدة ُفي ُاستمرارُالجهودُالمبذولةُ

البحوثُالمستقبليةُواستراتيجيةُتبادلُالمعارفُبشأنُالعملُ
ُ
 )12تستند ُ

لتنفيذ ُمختلف ُأحكام ُمعايير ُمنظمة ُالعمل ُالدولية ُبشأن ُالعملُ

مؤخ اًرُوهيُتقديرُعددُالعمالُالمنزليينُوتغطيةُالحمايةُالقانونيةُ،

الثالثية ُوالشركاء ُأدوات ُعملية ُضروريةُ ،منها ُإحاطات ُحولُ

المنزلي ُالخاصة ُبمنظمة ُالعمل ُالدولية ُإلى ُمنهجية ُوضعتُ

والى ُدراساتُأخرىُأجراهاُفرعُ"ظروفُالعملُوالتوظيف"ُ ،وفرعُ
"الهجرة ُالدولية"ُ ،والبرنامج ُالدولي ُللقضاء ُعلى ُعمل ُاألطفالُ،

ومكتب ُاألنشطة ُالعماليةُ ،والمكاتب ُالميدانية ُلمنظمة ُالعملُ
الدولية ُفي ُبكينُ ُ ،وبيروتُ ُ ،وب ارزيلياُ ُ ،ودار ُالسالمُُ ،وهانويُ،

ُونيودلهيُ ُ ،وسانتياغوُ .وهي ُتهدف ُإلى ُالحصول ُعلى ُبياناتُ
ومسوحُنوعيةُذاتُقاعدةُأ ُوسعُُ.

الالئقُللعمالُالمنزليينُ،منُالضروري ُأنُيقدم ُالمكتبُللهيئاتُ
ُومذكرات ُمعلومات ُعنُ
ُ
الممارسات ُالجيدة ُوالتجارب ُالقطرية،

المفاهيم ُوالمبادئ ُالواردة ُفي ُالمعايير ُالجديدةُ ،ومبادئ ُتوجيهيةُ

بشأن ُمقاربات ُلمختلف ُمجاالت ُالتنظيم ُالمعنية ُمثل ُمقارباتُ
لتنظيمُوقتُالعملُأوُاألجورُ،فضالً ُعنُموادُالتوعيةُللتشجيعُ

علىُاالمتثالُإلىُالتشريعاتُالوطنيةُ،الخُ.

 )16هناكُأيضاًُطلبُكبيرُعلىُتبادل ُالمعارفُوالخبراتُالعملية ُفيُ

 )14سيصبح ُللبحوثُالمستقبليةُثالث ُتوجهاتُ)2ُ:تحسينُمنهجياتُ

معالجةُقضاياُالعملُالمنزليُبينُالدولُواألقاليمُمباشرةُ.ويدعمُ

وتوظيفهمُ)1ُ .موضوعاتُالسياسات ُالتيُتهدفُإلىُبناءُكميةُ

دولُ ،السيماُعبرُمنتدياتُتبادلُالمعرفةُاإلقليميةُوبينُاألقاليمُ

كبيرة ُمن ُالمعرفة ُحول ُمواضيع ُمحددة ُمثل ُاألجورُ ،وساعاتُ

ُوغيرهاُمنُأنواعُالفعالياتُ.وتشكلُالحكوماتُوالعمالُوأصحابُ

مراقبة ُعدد ُالعمال ُالمنزليين ُواالتجاهات ُفي ُظروف ُعملهمُ

المكتبُالتبادالتُالمباشرةُللخبراتُبينُالهيئاتُالثالثية ُمنُعدةُ

العملُفيُالدولُاألعضاءُأكبرُشبكةُخبرةُفيُعالمُالعملُ.كماُ
تمهدُعمليةُبناءُالقدراتُالتيُتعتمدُعلىُهذهُاألصولُالضخمةُ

الطريقُالستمرارُالتبادلُوالتعاونُبين ُالدولُمعززةُبذلكُالتعاونُ

بينُالدولُالناميةُوأيضاًُبينهاُوبينُالدولُالمتقدمة.

 )6التعاون بين منظمة العمل الدولية وغيرها من وكاالت األمم المتحدة بشأن القضايا المتعلقة بالعمل المنزلي
 )17أثناء ُعملية ُوضع ُالمعايير ُالتي ُتوجت ُباعتماد ُاالتفاقيةُ
والتوصية ُ ،أقام ُالمكتب ُعالقات ُفي ُهذا ُالمجال ُمع ُعدد ُمنُ

الفعالين ُللعمل ُالمنزليُ )1ُ .الوصول ُإلى ُالهيئات ُالثالثية ُذاتُ
الصلةُغيرُتلكُالخاصةُبمنظمةُالعملُالدوليةُ)2ُ.تحديدُالعملُ

وكاالت ُاألمم ُالمتحدةُ ،مثل ُهيئة ُاألمم ُالمتحدة ُللمرأةُ ،ومكتبُ

المشتركُوالتكاملُالمحتملينُمنُأجلُزيادةُفعاليةُالتكلفةُ.

اإلنسانُ ،واإلجراءاتُالخاصةُلمجلسُحقوقُاإلنسانُ ُ.وبدأتُفيُ

مدونة ُلقواعد ُالسلوك ُلموظفيه ُالساعين ُإلى ُخدمات ُالعمالُ

المفوضُالساميُلحقوقُاإلنسانُُ ،وعدةُوكاالتُلمعاهداتُحقوقُ
اآلونةُاألخيرةُاتصاالتُمعُمنظمةُاألمنُوالتعاونُفيُأوروباُ.

 )11توفرُاالتفاقيةُوالتوصيةُفرصةُأمامُالمكتبُليكونُ"قدوة"ُبوضعُ
المنزليينُباالتساقُمعُفحوىُاالتفاقيةُوالتوصيةُ،ماُيضفيُمزيداًُ

 )18توفرُاالتفاقيةُوالتوصية ُفرصةُأمامُمنظمةُالعملُالدوليةُلتعزيزُ

من ُالشرعية ُوالمصداقية ُعلى ُالتزامُمنظمة ُالعمل ُالدولية ُبجعلُ

الثالثية ُوقيمتها ُالمضافةُ .وتهدف ُهذه ُالشراكة ُإلىُ )2ُ :ضمانُ

منظمةُالعملُالدوليةُبدورهاُمثلُهذاُالمدونةُإلىُوكاالت ُاألممُ

شراكتهاُمعُهذهُالوكاالت ُواظهارُالقيادةُوتعزيز ُأهميةُهيكليتهاُ

االتساق ُعلى ُصعيد ُالرسائل ُوالمنهجيات ُنحو ُالتنظيم ُوالتطبيقُ

 )7اإلطار المؤسسي للتنفيذ

 )21نظ ُاًرُللطبيعة ُالشاملة ُللعملُالمنزليُ ُونظ اًرُللتركيزُالقطريُلخطةُ

المتحدةُأوُمنظماتُدوليةُأخرىُللنظرُفيها.

مختلف ُالمشاركينُ ،السيما ُمكاتب ُمنظمة ُالعمل ُالدوليةُ

العملُالمقترحةُ،منُالضروريُتضافرُجهودُعدةُأقسام ُفنيةُفيُ

المعنيةُ.ونظ اًرُللتنوعُالكبيرُللحاالتُفيُجميعُأنحاءُالعالمُ،

اآللياتُالتاليةُ:

إستراتيجيات ُإقليمية ُملموسة ُتتناسب ُمع ُاالحتياجاتُ

المقر ُالرئيسي ُإضافة ُإلى ُالمكاتب ُالميدانية ُالمعنيةُ .وستطبقُ

ُأ)

فريق ُعمل ُفني ُفي ُالمقر ُالرئيسي ُيتألف ُمن ُقسم ُحمايةُ

العمل ُ(يتضمن ُفرع ُظروف ُالعمل ُوالتوظيف ُوفرع ُالهجرةُ
الدولية)ُ ،وقسم ُمعايير ُالعمل ُالدوليةُ ،وقسم ُالعالقاتُ

الصناعية ُوعالقات ُالعملُ ،وبرنامج ُإدارة ُالعمل ُوتفتيشهُ،

ُومكتب ُالمساواة ُبين ُالجنسينُ ،والبرنامج ُالدولي ُللقضاءُ
علىُعملُاألطفالُ ،وبرنامجُتعزيزُإعالنُالمبادئُوالحقوقُ

ستترجُم ُاإلستراتيجية ُالعامة ُالواردة ُفي ُهذه ُالوثيقة ُإلىُ
الخاصةُبالهيئاتُالثالثيةُفيُكلُمنطقةُ.

ُالمعرفة ُبين ُاألقاليم ُللمقر ُالرئيسي ُ ُوللممثلينُ
ُ
ت) منتدى ُلتبادل
ُ
الميدانيين ُيعقد ُفي ُنهاية ُعام ُُ 1122الستخالص ُالدروسُ
المستفادةُوتقديمُرؤىُللمراحلُالالحقةُ.

 )22ستزيدُ المواردُالماليةُالالزمةُلتنفيذُخطةُالعملُهذهُباستمرارُمعُ
إستراتيجية ُالتعاون ُالفني ُلمنظمة ُالعمل ُالدولية ُالتي ُاعتمدهاُ

األساسية ُفي ُالعملُ ،وقسم ُاألنشطة ُالقطاعيةُ ،ومكتبُ

مجلس ُاإلدارةُ .وتعتبر ُتعبئة ُالموارد ُوتخصيصها ُجزءاً ُمنُ

كلُقسمُويقيمهاُبالتشاورُمعُ
فريقُالعملُأدوارُومساهماتُ
ّ

لموازنة ُالعادية ُللتعاون ُالفنيُ،
تخصُص ُالموازنة ُالعاديةُ ،وا ُ

األنشطةُالعماليةُ ،ومكتبُأنشطةُأصحابُالعملُ .وسيضعُ
الهيكليةُالميدانيةُ.

ُ

العمل ُالالئق ُحقيقة ُواقعية ُللعمال ُالمنزليينُ .ويمكن ُأن ُتقدمُ

اإلطار ُالكلي ُللموارد ُالمتكاملة ُلمنظمة ُالعمل ُالدولية ُحيثُ
والموازنة ُاإلضافية ُالتعاون ُالفنيُ ،والحساب ُالتكميلي ُللموازنةُ

ب) منسق ُواحد ُفي ُكل ُمكتب ُمن ُالمكاتب ُاإلقليمية ُلمنظمةُ
ُ

العاديةُعبرُعمليةُتخطيطُالعملُالقائمةُعلىُالحصائلُمنُأجلُ

الً ُعن ُتعبئة ُوتنسيقُ
العمل ُالدوليةُ ،وبحيث ُيكون ُمسؤوُ

المنتجاتُالعالميةُوحصائل ُالبرنامجُالقطريُذاتُاألولويةُ،وذلكُ

شاورات ُالسليمة ُوتدفق ُالمعلومات ُبينُ
المساهمات ُوالم ُ

باستخدامُالثغراتُالتيُتمُتحديدهاُفيُالموارد.

لمزيدُمنُالمعلوماتُ،يرجىُزيارةُموقعُمنظمةُالعملُالدوليةwww.ilo.org/domesticworkersُ:
Conditions of Work and Employment Branch (TRAVAIL), International Labour Office, Route des
Morillons 4, CH – 1211 Geneva 22,
travail@ilo.org
ُ

