
 المنازل المھاجراتعامالت المنازل تعامال عن المسؤولین العمل ألصحاب  الموجھة "My Fair Home" حملة 
األوسط الشرق في المھاجرات  

 
مشاركة القطاع الخاص، من خالل تشجیع الشركات على تأیید الحملة وتثقیف موظفیھا حول • 

المنزلیین. مسؤولین عن العمالمسؤولیاتھم كأرباب عمل   
  ھم.واھتمامات ھمالصوت الجماعي الحتیاجاتل یتمث بامكانھمالعمل، الذین  الصحابإنشاء جماعات • 
كعقد معیاري، إیصاالت الدفع والجدول األدوات والموارد الالزمة لدعم عالقة عمل صحیة،  وجود•

 الزمني، أو آلة حاسبة لألجور المعیشة
.مع أطفال المدارس، من خالل تشجیع التفاھم واالحترام بین الثقافات المختلفةتطبیق الحملة •   

من المعلومات الرجاء التواصل مع: لمزید  

  المسؤولة التقنیة لمشروع -الیازا ماركس
 FAIRWAY  

في منظمة العمل الدولیة    
marks@ilo.org 

 
 

المنسق االقلیمي في الشرق -طیاح مري جوزي
لاالوسط   
IDWF 

                            mtayah@idwfed.org 
 

 

 

 

ملیون شخص یشاركون في العمل المنزلي في منطقة الشرق  3.1تقدر منظمة العمل الدولیة أن 
األوسط. تكبد العمال المنزلیین دیون كبیرة من خالل عملیة التوظیف، وھم مرتبطون بأرباب العمل من 

ة الكاملة الحمایخالل نظام الكفالة المقیدة. ففي جمیع أنحاء الشرق األوسط یستبعد العمال المنزلیین من 
عرضة لالستغالل وسوء العمال ھؤالء  یجعلبموجب قانون العمل. ان الطابع الغیر الرسمي والمعزول 

قد اعتمدت بشأن العمل الالئق للعمال  2011لعام  189المعاملة والعمل القسري. ان اتفاقیة رقم 
ل المنزلیین، بما في ذلك عامالت . وتحدد ھذة االتفاقیة معاییر العمل الدولیة للعما(C189)المنزلیین

 المنازل المھاجرات. و لكن االتفاقیة بانتظار مصادقتھا من قبل أي بلد في الشرق األوسط.

My Fair Home  

ان ھذة الحملة ٌتعد عالمیة التحاد عامالت المنازل الدولي ومنظمة العمل الدولیة. وقد تم تطویرھا 
لمعالجة الفجوات في بشأن قضایا حقوق العمال المنزلیین المھاجرین. في حین كان ھناك العدید من 

زل حول وكذلك الحمالت اخرى الى تثقیف العامالت في المنا C189حمالت تدعو إلى تصدیق ال 
حقوقھم، ولكن ما كان ناقصا" كیفیة التعامل مع الجزء اآلخر من عالقة العامل مع صاحب العمل 

من أھداف الحملة حصول تغییر في  /myfairhome/ idwfed.orgوأسرتھ. ان موقع الحملة ھو
ئق عالقة وضمان عمل الالھذة الالمواقف والسلوك بین أرباب العمل و العمال المنزلیین و تحسین 

 .C189للعمال, وخلق دعم من األلف إلى الیاء لتحسین التشریعات والتصدیق على 
في منازلھم، من خالل التعھد  C189وتدعو الحملة أرباب العمل إلى "التصدیق شخصیا" على مبادئ 

 التالي الخاص بالحملة:
 

بعد ذلك یتم تشجیع أصحاب العمل على تبادل تعھدھم على وسائل التواصل االجتماعي. كما یستضیف 
نشطة األالموقع سلسلة من موارد الحملة كالالفتات والملصقات بالغات مختلفة التي یمكن استخدامھا في 

عامة.ال  

في نشاطاتھا  My Fair Homeمن جمیع أنحاء العالم تستخدم حملة لعمال المنزلیین منظمات ا ان
الرئیسیة، ولكن لم یتم بعد نشر الحملة في منطقة الشرق األوسط. بدعم من مشروع الھجرة المعرض 

 )، واألنشطة في إطار حملة سیحصل ذلك في المنطقة.FAIRWAYاإلقلیمي في الشرق األوسط (

حملةالفي إطار  المختارة األنشطة  

تتم وفقا لمبادئ وأھداف الحملة:ھناك مجموعة واسعة من األنشطة یمكن أن   
وخالل وسائل التواصل االجتماعیة، عبر تبادل رسائل الحملة والتعھد على تویتر والفیسبوك•   
طات التبادل الثقافيللصور، مھرجانات السینمائیة، ونشانشاطات عامة، مثل معارض •   
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