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 العربية للدول يمياإلقل المكتب/الدولية العمل منظمة

 
  :١٨٩ رقم الدولية العمل منظمة اتفاقية حول الثالثي االقليمي المؤتمر

  المنزليين للعمال الالئق العمل حول المعارف وتبادل الوعي رفع 
  
  مصر – القاهرة

  
  ٢٠١٢ األول تشرين/أكتوبر ٢٤-٢٢

  
  مفاهيمية ورقة

  الخلفية

 والتوصية المنزليين للعمال الالئق العمل بشأن ١٨٩ رقم االتفاقية دوليةال العمل منظمة اعتمدت ٢٠١١ يونيو/حزيران في
 في المنزليين للعمال الالئق العمل تحقيق نحو عمل استراتيجية الدولية العمل منظمة إدارة مجلس أيد وبالتالي. ٢٠١ رقم
 الخبرات تبادل يشمل بما وتشاركها المعارف تطوير نذكر االستراتيجية هذه إطار في األساسية العمل مجاالت من. العالم

  .الدولية العمل لمنظمة المكونة الهيئات بين الجيدة والممارسات

 الخاصة المعارف لتشارك األطراف ثالثي إقليمياً مؤتمراً العربية للدول اإلقليمي المنظمة مكتب ينظم الخطوة لهذه استتباعاً
 إلى الرامية الجهود ودعم المنزليين العمال مجال في الجديدة مةالمنظ أدوات بشأن الوعي نشر بهدف الالئق بالعمل

  .والتطبيق المصادقة

  المنطقي واألساس الهدف

 إلى باإلضافة. تبنيهما ودعمت ٢٠١ رقم والتوصية ١٨٩ رقم االتفاقية وضع في فاعل بشكل المنطقة في البلدان شاركت
 وبشكل المنزليين العمال بحماية المتعلقة التشريعية األطر مراجعةل بلدان عدة في الجارية المبادرات من الكثير ثمة ذلك

  .وإرسائها وتعزيزها وأفريقيا آسيا في العامالت النساء رئيسي

 رقم والتوصية ١٨٩ رقم االتفاقية بشأن الوعي نشر اوالً: شقين ذي هدف إلى المرتقب المؤتمر يرمي الخلفية هذه ظل في
 دعم وثانيا المنزليين العمال حماية أجل من العمل ترشدان واللتان المنطقة في الدولية العمل منظمة فعاليات بين ٢٠١

 وإنفاذه المنزليين للعمال العمل قانون بشمول المتعلقة والخبرات المعارف تشارك تسهيل خالل من التطبيق إلى اآليلة الجهود
  .االستخدام وكاالت أنشطة تنظيم جانب إلى

  المشاركة

 والكويت واألردن والعراق البحرين من العمل وأصحاب العمال ومنظمات الحكومات ممثلي أمام مفتوحة ركةالمشا ستكون
 منهم المراقبين من عدد دعوة ستتم كما. واليمن المتحدة العربية واإلمارات السعودية العربية والمملكة وقطر وعمان ولبنان
  .الدولي االتحاد
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  األساسية الوثائق

 وستعرض. الصلة ذات والمناقشات الخبرات تبادل تسهيل إلى تهدف التي األساسية الوثائق الدولية لعملا منظمة ستجمع
  .االستخدام وكاالت وتنظيم المنزليين للعمال العمل قانون حماية بشمول المتعلقة والدولية اإلقليمية الخبرات الوثائق

    األعمال جدول

 مواضيعية دورات) ٢ (أساسية، وعروض افتتاحية دورة) ١: (أساسية محاور ثالثة إلى اللقاء هذا أعمال جدول سيقسم

 .اختتامية دورة) ٣ (وتقييمها ومناقشتها الدول خبرات لعرض

  النتائج

 قبل عليها التعليق أجل من المشاركين على وتوزعها المناقشات فيها تلخص تقرير مسودة الدولية العمل منظمة ستحضر
 الفعاليات لخدمة األدوات من رزمة إلنتاج إسهامات بالمؤتمر المتعلقة والوثائق المعلومات تشكل. األخيرة اللمسات إضفاء

  .بلد بكل الخاصة والتجارب العملية والمقاربات بعمق المعروضة القضايا ومعالجة


