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مقدمة

يف دورته املائة املنعقدة يف حزيران⁄يونيو � ،2011إعتمد م�ؤمتر العمل الدويل �إتفاقية
املكملة لها .وقد كانت املرة االوىل التي
للعمال املنزليني والتو�صية
ّ
العمل الالئق ّ
تبادر فيها منظمة العمل الدولية �إىل �صياغة �صكوك عمل دولية خم�ص�صة لهذه الفئة
العمال.
من ّ
ُيعترب ال�ص ّكان اجلديدان ،امل�شار �إليهما �أي�ض ًا ب�إتفاقية العمل الالئق للعمال
املنزليني (رق��م  )189والتو�صية (رق��م � 2011 ،)201إعرتاف ًا قوي ًا بالقيمة
التحرك من �أجل معاجلة
الإقت�صادية والإجتماعية للعمل الالئق ودع��وة �إىل
ّ
بالعمال املنزليني م��ن احلماية العمالية
الإ�ستثناءات القائمة اخلا�صة
ّ
العمال املنزليني،
من
ال�ساحقة
أكرثية
ل
ا
لن
ك
ي�ش
الن�ساء
والإجتماعية .ونظراً �إىل � ّأن
ّ
ّ
ُتعترب املعايري اجلديدة خطوة مهمة من �أجل الإرتقاء بامل�ساواة من حيث النوع
الإجتماعي يف عامل العمل و�ضمان احلماية وامل�ساواة يف احلقوق ل�صالح الن�ساء
مبوجب القانون.
�إىل ذلكُ ،تعترب الإتفاقية رقم  189والتو�صية رقم  201ثمرة التخ�صريات التي �إنطلقت
يف �آذار/مار�س  2008و�شملت الأبحاث املكثفة يف القوانني واملمار�سات الوطنية
املكونات الثالث لدى
ذات ال�صلة بالعمل املنزيل �إىل جانب امل�شاورات والنقا�شات بني
ّ
1
منظمة العمل الدولية ،حتديداً ممثلي احلكومات ومنظمات �أ�صحاب العمل
والعمال .
ّ
العمال املنزليني واملنظمات غري احلكومية
كما �شارك �رشكاء الأمم املتحدة وجمعيات ّ
يف هذه العملية.
مبوجب د�ستور منظمة العمل الدولية ،يتعينّ على احلكومات �إحالة الإتفاقية
والتو�صية �إىل املجال�س الت�رشيعية الوطنية من �أجل تعزيز الإجراءات الآيلة �إىل تعزيز
خ�ضعت الن�صو�ص �إىل «نقا�ش مزدوج» يف جلنة العمال املنزليني لدى م�ؤمتر العمل الدويل
1
يف العامني  2010و .2011الرجاء الإطالع على التقارير الر�سمية املرفوعة �إىل اللجنة والتقارير التي
تلخ�ص النقا�شات على املواقع التالية:
ّ

http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/100thSession/on-the-agenda/decent-work-for-domestic-workers/
;)lang-en/index.htm (for 2011
and http://www.ilo.org/ilc/ILCCSessions/99thSession/lang--en/index.htm(for 2010).
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هذين ال�صكّني .ويف حال الإتفاقية ،تهدف �إجراءات الإحالة �أي�ض ًا �إىل الت�شجيع على
امل�صادقة.2
املكونات الثالث لدى
الكتيب من �أج��ل الإ�ستجابة �إىل مطالبة
مت �إع��داد هذا
لقد ّ
ّ
ّ
منظمة العمل الدولية ب�إتاحة املعلومات يف الوقت املنا�سب ب�ش�أن �أحكام ال�صكّني
الكتيب �إىل امل�س�ؤولني احلكوميني ،وممثلي
ويتوجه هذا
بالعمال املنزليني.
املعنيني
ّ
ّ
ّ
والعمال املعنيني بالقوانني وال�سيا�سات ذات ال�صلة بالعمل املنزيل
�أ�صحاب العمل
ّ
الكتيب �إىل
هذا
ه
يتوج
كما
الدولية.
العمل
منظمة
�صكوك
متابعة
عن
ؤولني
و�إىل امل�س�
ّ
ّ
العمال املنزليني ،واملنظمات غري
ال�رشكاء داخل منظومة الأمم املتحدة ،وجمعيات ّ
احلكومية و�سواها من اجلهات املعنية الأخرى املهتمة بال�صكّني اجلديدين ال�صادرين
العمال املنزليني وبالرتويج لهما.
عن منظمة العمل الدولية ب�ش�أن ّ
الكتيب �إىل حمتوى الإتفاقية رقم  189والتو�صية رقم
يف خال�صة القول ،يعر�ض هذا ّ
� 201إىل جانب الأدوات التطبيقية واملوارد التي تتيح املزيد من التوجيهات ب�ش�أن
التنفيذ .
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املف�صلة ب�ش�أن املوجب الد�ستوري املذكور ،الرجاء
من �أجل احل�صول على املعلومات
2
ّ
الإطالع على مذكرة منظمة العمل الدولية ب�ش�أن واجب رفع الإتفاقيات والتو�صيات �إىل ال�سلطات
املخت�صة ( )2005على املوقع التايل:

الإقتبا�سات
للعمال املنزليني
«نحتاج �إىل معايري فعالة وملزمة من �أجل توفري العمل الالئق ّ
والعمال».
و�إطار وا�ضح من �أجل �إر�شاد احلكومات و�أ�صحاب العمل
ّ
العمال لدى الدورة املائة مل�ؤمتر
حليمة يعقوب� ،سنغافورة ،نائب رئي�س جمموعة ّ
العمل الدويل.
ّ
«نتفق جميعاً على �أهمية �إدماج العمل املنزيل والإ�ستجابة �إىل الهواج�س اجلدية
ذات ال�صلة بحقوق الإن�سانّ .
ويتفق جميع �أ�صحاب العمل على توافر الفر�ص من �أجل
العمال املنزليني ،والأ�رس والعائالت الذين يعملون حل�سابها».
حت�سني ظروف ّ
بول ماكاي ،نيو زيلندا ،نائب رئي�س جمموعة �أ�صحاب العمل لدى الدورة املائة
مل�ؤمتر العمل الدويل.
«�أرى � ّأن هذه الإتفاقية مُيكن �أن ّ
توفر امل�شورة �إىل حكومات البلدان املر�سلة وامل�ستقبلة
العمال
العمال املنزليني املهاجرين .وتدعو احلاجة �إىل توفري احلماية �إىل ّ
ب�ش�أن حماية ّ
بالعمال الآخرين .وبالتايل� ،ست�ساعدنا هذه
أ�سوة
�
بلدانهم
يف
يعملون
املنزليني الذين
ً
ّ
الإتفاقية يف �صوغ ت�رشيعات و�أنظمة وطنية فاعلة لهذا الغر�ض».
�سوزيلو بامبانغ يودويونو ،رئي�س جمهورية �أندوني�سيا ،الدورة املائة مل�ؤمتر
العمل الدويل.
ال�صكان املاثالن �أمامنا قويني وعمليني و�إن�سانيني وينطويان على طاقات
«يعترب هذان ّ
ُ
الظل فهما يعطيان وجهاً �إىل هذه الفئة
العمال املنزليني من ّ
هائلة من �أجل �إخراج ّ
من العمال غري املنظورين لفرتة طويلة و�شبه املن�سيني يف الإح�صاءات حتى املرحلة
العمال املنزليني يف �أجندة العمل الالئق».
الأخرية كما يتيحان �إمكانية �إدماج ّ
العمال بربادو�س ،الدورة املائة مل�ؤمتر العمل الدويل بالنيابة
طوين مور ،مندوب ّ
العمال املنزليني.
العمال يف جلنة ّ
عن نائب رئي�س جمموعة ّ
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اجلوانب العامة
اجلوانب العامة
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الإتفاقية والتو�صية ب�ش�أن الع ّمال املنزليني :املنطق
بح�سب التقديرات الأخرية على امل�ستويني العاملي والإقليمي ال�صادرة عن منظمة
كعمال
العمل الدولية ،يعمل ما ال يق ّل عن  52.6مليون رجل و�إمر�أة ما فوق �سن الـّ 15
منزليني ب�صورة �أ�سا�سية .ومي ّثل هذا الرقم قرابة  3.6يف املائة من الإ�ستخدام العاملي
العمال املنزليني� ،أي  43.3مليون �أو
امل�أجورّ .
وت�شكل الن�ساء الأكرثية ال�ساحقة من ّ
قرابة  83يف املائة من العدد الإجمايل .و ُيعترب العمل املنزيل م�صدراً مهم ًا للإ�ستخدام
املدفوع الأجر بالن�سبة �إىل الن�ساء ،حيث ي�شمل  7.5يف املائة من الن�ساء امل�ستخدمات
على م�ستوى العامل .3و ُتظهر البيانات الإح�صائية �أن العمل املنزيل هو قطاع �إقت�صادي
ينمو ب�شكل مطرد.
ي�ساهم العمال املنزليون ب�شكل كبري يف حياة الأ�رس وح�سن �سري �أ�سواق العمل لكن
ي ّتم �إ�ستثنا�ؤهم يف �أغلب الأحيان من احلماية العمالية والإجتماعية ويعانون من
�أوجه ق�صور كبرية يف جمال العمل الالئق .كما يتعر�ضون ب�شكل خا�ص �إىل التمييز
العمال املنزليني مثل
و�سواه من �إنتهاكات حقوق الإن�سان .وتعاين بع�ض فئات ّ
العمال املقيمني لدى
العمال املنزليني املهاجرين
والعمال املنزليني الأطفال �أو ّ
ّ
ّ
معينة
أوجه
�
من
أ�رسة»)
ل
ا
مع
«املقيمني
املنزليني
ال
(العم
الأ�رسة العاملني لديها
ّ
ّ
من اله�شا�شة.
ومن خالل �إعتماد الإتفاقية رقم  189والتو�صية رقم � ،201أر�سل م�ؤمتر العمل
العمال،
العمال املنزليني� ،أ�سوة بباقي ّ
الدويل ر�سالة وا�ضحة هي التاليةّ � :إن ّ
يتمتعون باحلق يف �رشوط وظروف العي�ش والعمل الالئقة .وتتيح الإتفاقية حداً
قدر من املرونة من حيث التنفيذ� .إىل
للعمال املنزليني� ،إىل جانب ٍ
�أدنى من احلماية ّ
العمال املنزليني ،ما مل يرد
على
املوجودة
الدولية
العمل
معايري
ذلك ،تنطبق جميع
ّ
خالف ذلك .لكن ،نظراً �إىل خا�صية طبيعة العمل املنزيل و�سياقه �أي حتديداً مكان
�إقامة الأ�رسة الذي يختلف عن مكان �إقامة العامل ،من امل�ستح�سن �إ�ستكمال �صكوك
العمال املنزليني من
منظمة العمل الدولية القائمة مبعايري حمددة من �أجل متكني ّ
التمتع بحقوقهم كاملةً.
�أنظر منظمة العمل الدولية ،التقديرات العاملية والإقليمية ب�ش�أن العمال املنزليني ،املوجز
3
رقم  4ب�ش�أن �سيا�سة العمل املنزيل (جنيف).
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العمال املنزليني
ال مت�س الإتفاقية رقم  189الأحكام الأكرث م�ؤاتاة املطبقة على ّ
مبوجب �إتفاقيات العمل الدولية الأخرى (املادة .)19

دور التو�صية رقم 201
حت ّدد الإتفاقية رقم  189ذات الطابع الإلزامي مبوجب القانون الدويل بالن�سبة �إىل
الدول التي ت�صادق عليها املبادئ الأ�سا�سية والتدابري اخلا�صة بتعزيز العمل الالئق
ل�صالح العمال املنزليني .يف املقابلُ ،تعترب التو�صية رقم � 201ص ّك ًا غري ملزم يتيح
التوجيه العملي ب�ش�أن تعزيز القوانني وال�سيا�سات الوطنية املعنية بالعمل املنزيل.
كما تبني التو�صية رقم  201على �أحكام الإتفاقية وينبغي النظر �إليها بالإقرتان مع
�أحكام الإتفاقية .وهي ت�شكّل كذلك م�صدر توجيه للدول الأع�ضاء ب�ش�أن التدابري املمكن
اعتمادها من �أجل تطبيق الإتفاقية.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،تت�ضمن التو�صية رقم  201التوجيه ب�ش�أن جمموعة من الق�ضايا
التي ال تتناولها الإتفاقية مثل ال�سيا�سات والربامج الهادفة �إىل تطوير العمال املنزليني
مهني ًا وحتقيق التوازن بني م�س�ؤوليات العمل والواجبات احلياتية والأحكام اخلا�صة
بالبيانات الإح�صائية والتعاون الدويل يف جمموعة من املجاالت مبا فيها حماية
حقوق العمال املنزليني امل�ستخدمني من جانب املوظفني الدبلوما�سيني (�أنظر اجلدول
الإر�شادي املوجز).

ما هو العمل املنزيل؟ ومن هو العامل املنزيل؟
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يف مفهوم االتفاقية ،يعني «العمل املنزيل» العمل امل�ؤدى يف �أ�رسة �أو �أ�رس �أو من
�أجل �أ��سرة �أو �أ�رس (امل��ادة �( 1أ)) .وقد ي�شمل العمل املنزيل جمموعة من املهام
مبا فيها الطبخ والتنظيف والغ�سيل والكوي والأعمال املنزلية العامة والإعتناء
بالأطفال وامل�سنني �أو ذوي الإعاقة �إىل جانب الإعتناء باحلديقة وحرا�سة املنزل
وقيادة �سيارة الأ�رسة.

ويف الإتفاقية رقم ُ ،189يق�صد بـ «العامل املنزيل» �أي �شخ�ص م�ستخ َدم يف العمل
املنزيل يف �إطار عالقة ا�ستخدام (امل��ادة (1ب)) .وي�شمل هذا التعريف العمال
املنزليني امل�ستخدمني بدوام جزئي والعمال االعاملني ل�صالح �أ�صحاب عمل
متعددين والوطنيني وغري الوطنيني والعمال املنزليني املقيمني �أو غري املقيمني
مع الأ�رسة .وقد يكون �صاحب العمل فرداً من �أفراد الأ�رسة الذي ي�ؤدى له العمل �أو
وكالة �أو م�ؤ�س�سة ت�ستخدم العمال املنزليني وتتيح خدماتهم �أمام الأ�رس املعنية.
�أما العمال حل�سابهم اخلا�ص والعمال املتعاقدون امل�ستقلون فال ُيعتربون «عما ًال
منزليني» مبوجب الإتفاقية.
ال منزلي ًا من حني �إىل �آخر
ويف مفهوم الإتفاقية رقم �“ ،189أي �شخ�ص ي�ؤدي عم ً
ال منزلياً” (املادة
�أو على نحو متقطع فقط ولي�س على �أ�سا�س مهني ،لي�س عام ً
( 1ج)) .لقد مت �إدراج عبارة “ولي�س على �أ�سا�س مهني” يف �أحكام الإتفاقية من
�أجل �ضمان ت�ضمني العمال املياومني والعمال امل�ست�ضعفني املماثلني يف تعريف
“العمال املنزليني”.4
يجدر التذكري ب�أن “العمل املنزيل” كما ورد يف الإتفاقية رقم  189خمتلف عن
“العمل يف املنزل” امل�شمول يف �إطار معايري العمل الدولية بالإتفاقية اخلا�صة
ويق�صد بالعمل يف املنزل العمل الذي
بالعمل يف املنزل( 1996 ،رقم ُ .)177
ي�ؤديه العمال يف منزلهم اخلا�ص خالف مكان عمل �صاحب العمل.

من هي الفئات امل�شمولة بالإتفاقية؟
تنطبق الإتفاقية على جميع العمال املنزليني (املادة .))1( 2
ميكن لكل دولة ع�ضو �صدقت على هذه االتفاقية ،وبعد الت�شاور مع املنظمات الأكرث
متثي ًال لأ�صحاب العمل وللعمال ،وحيثما وجدت ،املنظمات املمثلة للعمال املنزليني
مكتب العمل الدويل (منظمة العمل الدولية) .2010 ،التقرير  )1( vحول العمل الالئق
4
للعمال املنزليني ،م�ؤمتر العمل الدويل ،الدورة املائة ،جنيف� ،2011 ،ص .5
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واملنظمات املمثلة لأ�صحاب عمل العمال املنزليني� ،أن ت�ستثني كلي ًا �أو جزئي ًا من
نطاق تطبيقها�( :أ) فئات من العمال ،تتمتع بطريقة �أخرى بحماية مماثلة على الأقل؛
و(ب) فئات حمدودة من العمال ،يثار ب�ش�أنها م�شاكل خا�صة ذات طبيعة جوهرية
(املادة .))2(2
ويتعني على كل دولة ع�ضو ت�ستفيد من الإمكانية املتاحة يف الفقرة ال�سابقة� ،أن
تذكر يف �أول تقرير لها عن تطبيق االتفاقية �أي فئة حمددة من العمال قد ا�ستثنيت
على هذا النحو و�أ�سباب هذا اال�ستثناء (�أنظر �أدناه امل�صادقة والإنفاذ ورقابة منظمة
العمل الدولية) .وحت ّدد يف التقارير الالحقة �أية تدابري قد تكون ا ُتخذت بهدف تو�سيع
نطاق تطبيق االتفاقية لت�شمل العمال املعنيني (املادة  .))3(2من جهتها ،تتوىل جلنة
اخلرباء لدى منظمة العمل الدولية املعنية بتطبيق الإتفاقيات والتو�صيات درا�سة هذه
التقارير.

ما هي و�سائل تطبيق الإتفاقية على امل�ستوى الوطني؟
تُعترب القوانني واللوائح التنظيمية �أ�سا�سية من �أجل تنفيذ �أحكام الإتفاقية رقم ،189
فيما ُتعترب الإتفاقيات اجلماعية �أو �أي تدابري �أخرى �إ�ضافية منا�سبة على نحو مماثل
(املادة  .)18كما تت�ضمن التو�صية رقم  201جمموعة من التدابري العملية الرامية �إىل
تطبيق الإتفاقية مثل رفع الوعي ،وتعزيز قدرات منظمات �أ�صحاب العمل والعمال،
والتوعية العامة ،واخلطوط ال�ساخنة ،والعقود النموذجية� ،إلخ.
كما ميكن تنفيذ �أحكام الإتفاقية تبع ًا للظروف عن طريق تو�سيع نطاق التدابري القائمة
�أو تكييفها لت�شمل العمال املنزليني� ،أو عن طريق و�ضع تدابري حم ّددة من �أجلهم ،ح�سب
مقت�ضى احلال (املادة .)18
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وتوخي ًا لإنفاذ الإتفاقيةُ ،تعترب الدول الأع�ضاء ملزمة باعتماد التدابري الالزمة
ل�ضمان الإمتثال للقوانني واللوائح الوطنية املعنية بالعمل املنزيل (�أنظر الإمتثال
والإنفاذ).

احلوار الإجتماعي – �أداة من �أجل ت�صميم التنفيذ
تن ّفذ كل دولة ع�ضو �أحكام الإتفاقية بالت�شاور مع �أكرث املنظمات متثي ًال لأ�صحاب
العمل والعمال (املادة .)18
وتلحظ �أربع مواد يف الإتفاقية ب�شكل خا�ص وجوب الت�شاور مع “�أكرث املنظمات
متثي ًال لأ�صحاب العمل والعمال ،حيثما وجدت ،مع املنظمات املمثلة للعمال املنزليني
واملنظمات املمثلة لأ�صحاب عمل العمال املنزليني” .و ُتعنى هذه املواد بالق�ضايا
التالية:
•حتديد فئات العمال التي قد ُت�ستثنى من نطاق تطبيق الإتفاقية
(املادة))2( 2؛
•تطبيق التدابري ب�شكل تدريجي يف ما خ�ص ال�سالمة وال�صحة
املهنيتني للعمال املنزليني (املادة ))2( 13؛
•التطبيق التدريجي للتدابري اخلا�صة بال�ضمان الإجتماعي
(املادة ))2( 14؛
•التدابري الرامية �إىل حماية العمال املنزليني من املمار�سات
التع�سفية لوكاالت الإ�ستخدام اخلا�صة (املادة .))2( 15
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�إ�ضاءة
على الأحكام

املحددة يف الإتفاقية وواجبات الدول الأع�ضاء التي
يتناول هذا الق�سم املعايري
ّ
ت�صادق عليها .وتتم الإحالة �إىل الأحكام ذات ال�صلة بالتو�صيات من �أجل ت�سهيل
القراءة والدرا�سة امل�شرتكة.

تعزيز وحماية حقوق اإلنسان
تذكّر ديباجة الإتفاقية بالإعالن العاملي حلقوق الإن�سان 5وبال�صكوك الأممية
احلقوقية الأ�سا�سية ،كما تلزم املادة  3الدول الأع�ضاء باتخاذ تدابري ت�ضمن على نحو
فعال تعزيز وحماية حقوق الإن�سان جلميع العمال املنزليني ،كما هو وارد يف هذه
ّ
االتفاقية .كما تعرتف الإتفاقية برتابط وت�آزر الأهداف املتمثلة يف تعزيز وحماية
حقوق الإن�سان و�ضمان �رشوط وظروف العي�ش والعمل الالئقة للعمال املنزليني.

املبادئ واحلقوق الأ�سا�سية يف العمل
ت�ؤكّد الإتفاقية حق العمال املنزليني� ،أ�سوة بالعمال الآخرين ،يف �إحرتام وحماية
املبادئ واحلقوق الأ�سا�سية يف العمل� ،أال وهي�( :أ) احلرية النقابية والإقرار الفعلي
بحق املفاو�ضة اجلماعية؛ (ب) الق�ضاء على جميع �أ�شكال العمل اجلربي �أو الإلزامي؛
(ج) الق�ضاء الفعلي على عمل الأطفال؛ (د) الق�ضاء على التمييز يف اال�ستخدام
واملهنة .وتطالب الإتفاقية الدول الأع�ضاء امل�صادقة باحرتام وتعزيز وحتقيق هذه
مكررة بالتايل واجبات الدول الأع�ضاء يف منظمة العمل الدولية
احلقوق واملبادئّ ،
يف �سياق �إعالن املنظمة يف العام  1998ب�ش�أن املبادئ واحلقوق الأ�سا�سية يف
العمل (املادة .))2(3
تتناول جمموعة من الأحكام الواردة يف الإتفاقية والتو�صية هذه املبادئ واحلقوق
يف العمل حتديداً:
يف �سياق املوا�ضيع امل�شمولة بالإتفاقية ،ين�ص الإعالن العاملي على احلق يف �رشوط
5
وظروف عمل عادلة ومر�ضية ،مبا فيه احلق يف �أجر مت�ساو ومر�ض يكفل عي�شة الئقة بكرامة الإن�سان،
واحلق يف الراحة ويف �أوقات الفراغ ،وال �سيما يف حتديد معقول ل�ساعات العمل ويف عطالت دورية
ب�أجر� ،إىل جانب �أحكام ذات �صلة باحلماية الإجتماعية (املواد � 23إىل .)25
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احلرية النقابية والإقرار الفعلي بحق املفاو�ضة اجلماعية .حتمي الدول الأع�ضاء حق
العمال املنزليني و�أ�صحاب عمل العمال املنزليني يف �إقامة منظمات �أو احتادات �أو
احتادات عامة خا�صة بهم ،يف االن�ضمام �إىل منظمات �أو احتادات �أو احتادات عامة
من اختيارهم.
التو�صية� :إزالة �أية قيود ت�رشيعية �أو �إدارية ،وتعزيز قدرة منظمات العمال و�أ�صحاب
العمل (الفقرة .)2
الق�ضاء على عمل الأطفال :ت�ضع كل دولة ع�ضو حداً �أدنى لل�سن للعمال املنزليني
مبا يتما�شى مع �أحكام اتفاقية احلد الأدنى لل�سن( 1973 ،رقم  ،)138واتفاقية �أ�سو�أ
�أ�شكال عمل الأطفال( 1999 ،رقم  ،6)182على �أال يقل عن احلد الأدنى الذي تن�ص
عليه القوانني واللوائح الوطنية ال�سارية على العمال عموماً .وتلفت الإتفاقية رقم 189
والتو�صية رقم  201الإنتباه �إىل احلاجة �إىل حتديد العمل املنزيل اخلطر و�إىل منع
الأطفال ا دون �سن الـ 18من �أداء هذا النوع من العمل ،مع مراعاة �أحكام الإتفاقية رقم
املكملة لها.
 182والتو�صية رقم 190
ّ
التو�صية :حتديد وحظر والق�ضاء على �أنواع العمل املنزيل ،التي يحتمل بطبيعتها �أو
بفعل الظروف التي ت�ؤدى فيها� ،أن تلحق الأذى ب�صحة الأطفال �أو �سالمتهم �أو �أخالقهم
(الفقرة .))1( 5
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امل�صادق عليهما تباع ًا من قبل  174و 180دولة ع�ضو يف منظمة العمل الدولية (�إبتداء
6
من  1متوز/يوليو .)2011

الق�ضاء على التمييز يف الإ�ستخدام واملهنة :تتخذ كل دولة ع�ضو تدابري ت�ضمن �أن يتمتع
العمال املنزليون بتغطية احلد الأدنى للأجر ،من دون متييز قائم على اجلن�س.7
التو�صية :الإختبار الطبي املرتبط بالعمل ،واختبار فريو�س نق�ص املناعة الب�رشية
�أو احلمل (الفقرة .)3

احلماية من الإ�ساءة وامل�ضايقات والعنف
ُيعترب العمال املنزليون ،وهم مبعظمهم من الن�ساء واملهاجرين ،عر�ضة ب�شكل خا�ص
�إىل الإ�ساءة وامل�ضايقات والعنف اجل�سدي واجلن�سي والنف�سي و�سواه لأن مكان عملهم
حمجوب عن العموم ولأنهم يفتقرون عموم ًا �إىل عمال �رشكاء .و ُيعترب العمال املقيمون
الفئة املعنية ب�شكل خا�ص .ومبوجب الإتفاقية ،تتخذ كل دولة ع�ضو تدابري ت�ضمن �أن
يتمتع العمال املنزليون بحماية فعالة من جميع �أ�شكال الإ�ساءة وامل�ضايقات والعنف
(املادة .)5
التو�صية� :آليات تقدمي ال�شكاوى ،والتحقيق ومقا�ضاة املرتكبني ،و�إعادة الإ�سكان بعيداً
عن الأ�رسة ،و�إعادة الت�أهيل ،وتوفري امل�أوى امل�ؤقت والرعاية ال�صحية.

�رشوط �إ�ستخدام عادلة – ظروف عمل ومعي�شة الئقة
مبوجب الإتفاقية ،تتخذ كل دولة ع�ضو تدابري ت�ضمن �أن يتمتع العمال املنزليون،
�ش�أنهم �ش�أن العمال عموماً ،ب�رشوط ا�ستخدام عادلة (املادة  )6ف�ض ًال عن ظروف عمل
الئقة ،و�إذا كانوا مقيمني مع الأ�رسة ،بظروف معي�شة الئقة حترتم حياتهم اخلا�صة
معينة  -العمال املقيمون مع الأ�رسة).
(�أنظر �أي�ض ًا احلماية اخلا�صة مبجموعات ّ

تتما�شى هذه الأحكام مع �أحكام �إتفاقية الأجر املت�ساوي (رقم  )100التي �ص ّدقت عليها
7
 168دولة ع�ضو (بدءاً من  1متوز/يوليو .)2011
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معلومات ب�ش�أن �رشوط وظروف الإ�ستخدام
مبوجب الإتفاقية ،تتخذ كل دولة ع�ضو تدابري ت�ضمن �أن يكون العمال املنزليون
على علم ب�رشوط وظروف ا�ستخدامهم (املادة  .)7وتت�ضمن الإتفاقية قائمة ب�رشوط
وظروف الإ�ستخدام التي يجب �إتاحة املعلومات ب�ش�أنها مثل مكان العمل الإعتيادي،
والأجر ،و�ساعات العمل العادية ،وفرتات الراحة اليومية والأ�سبوعية .ويجب �إطالع
العمال املنزليني على هذه املعلومات على نحو منا�سب وميكن التحقق منها وي�سهل
فهمها ،ومن الأف�ضل حيثما �أمكن ،بوا�سطة عقود مكتوبة.
بالن�سبة �إىل العمال املنزليني املهاجرين ،يتم توفري احلماية الإ�ضافية من خالل
�إلزامية تلقي ه�ؤالء العمال عر�ض عمل �أو عقد ا�ستخدام مكتوب قبل عبور احلدود
الوطنية (�أنظر احلماية اخلا�صة مبجموعات حم ّددة -العمال املنزليني املهاجرين).
التو�صية :توفري امل�ساعدة من �أجل فهم �رشوط وظروف الإ�ستخدام ،وتبليغ �رشوط
وظروف الإ�ستخدام والعقود النموذجية (الفقرة .)6

15

الأحكام

دوام العمل
مبوجب الإتفاقية رقم  ،189تتخذ كل دولة ع�ضو “تدابري ترمي �إىل �ضمان امل�ساواة
يف املعاملة بني العمال املنزليني والعمال عموماً” يف ما يتعلق ب�ساعات العمل
العادية وتعوي�ضات ال�ساعات الإ�ضافية وفرتات الراحة اليومية والأ�سبوعية والإجازة
ال�سنوية مدفوعة الأجر (املادة  .))1( 10ومن خالل حتديد هدف �ضمان امل�ساواة يف
املعاملة ،تعرتف الإتفاقية ب�رضورة مراعاة ال�سمات اخلا�صة بالعمل املنزيل لدى
و�ضع املعايري اخلا�صة بدوام عمل العمال املنزليني.
تكون فرتة الراحة الأ�سبوعية على الأقل � 24ساعة متعاقبة.
كما تعرتف الإتفاقية ب�إمكانية الطلب من الكثري من العمال املنزليني ،وبخا�صة
املقيمني مع الأ�رس التي يعملون حل�سابها ،ب�أداء واجب البقاء يف الإحتياط �أي “تعترب
الفرتات التي ال يكون خاللها العمال املنزليون �أحراراً يف الت�رصف بوقتهم كما يحلو
لهم ويبقون رهن �إ�شارة الأ�رسة بغية تلبية طلباتها املحتملة” (املادة  ))3(10ك�ساعات
عمل �إىل املدى الذي حتدده القوانني �أو اللوائح الوطنية �أو االتفاقات اجلماعية �أو �أي
و�سيلة �أخرى تتم�شى مع املمار�سة الوطنية ،مثل ال�صيغ واملعايري التي ترعى واجب
الإحتياط ونوع ونطاق التعوي�ضات.
التو�صية :ت�سجيل �ساعات العمل ،و تنظيم فرتات البقاء يف الإحتياط ،والعمل الليلي،
والراحة خالل يوم العمل ،والراحة الأ�سبوعية ،وفرتة راحة تعوي�ضية والإجازة
ال�سنوية (الفقرات � 8إىل .)13

الأجر
�سجل تدين م�ستويات الأجر ب�شكل متواتر يف �صفوف العمال املنزليني .8كما ُيعترب
ُي ّ
التمييز على �أ�سا�س اجلن�س من حيث الأجر �إىل جانب امل�ضايقات من حيث دفع الأجور
�أنظر منظمة العمل الدولية ،الأجر يف العمل املنزيل ،موجز �سيا�سات العمل املنزيل رقم ،1
8
( 2011جنيف).
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م�شاكل �شائعة يف �صفوف العمال املنزليني .وحر�ص ًا على معاجلة هذه الهواج�س،
تلحظ الإتفاقية جمموعة من املبادئ اخلا�صة باحل ّد الأدنى للأجور ،وعدم التمييز
وحماية الأجر.

احل ّد الأدنى للأجور وعدم التمييز
يف البلدان التي تتوافر فيها الآليات اخلا�صة باحلد الأدنى للأجور ،تلزم الإتفاقية
الدول الأع�ضاء باتخاذ التدابري من �أجل �ضمان �أن يتمتع العمال املنزليون بتغطية
احلد الأدنى للأجر ،حيثما كانت مثل هذه التغطية موجودة ،و�أن تكون الأجور حمددة
من دون متييز قائم على اجلن�س (املادة  .)11وتعالج هذه املادة م�س�ألة الإنتقا�ص
من قيمة و�أجر العمل املنزيل نتيجة التمييز على �أ�سا�س اجلن�س ،كما ورد يف �أحكام
�إتفاقية امل�ساواة يف الأجور( 1951 ،رقم .)100

و�سائل وطرق الدفع
يف ما يتعلق بطرق دفع الأجر ،تن�ص الإتفاقية على دفع:
i .iالأجر مبا�رشة �إىل العامل املنزيل؛
iiiiالأجر نقداً؛
iiiiiالأجر يف فرتات منتظمة لكن على الأقل مرة يف
ال�شهر (املادة .))1( 12

17

الأحكام

وقد تلزم القوانني �أو اللوائح الوطنية �أو االتفاقات اجلماعية �أن يكون الدفع بوا�سطة
حوالة م�رصفية �أو �شيك م�رصيف �أو �شيك بريدي �أو حوالة بريدية �أو �أي و�سيلة قانونية
�أخرى للمدفوعات النقدية .وما مل يكن من�صو�ص ًا عليه يف القوانني �أو اللوائح الوطنية
�أو االتفاقات اجلماعية ،يجوز �أن يكون الدفع بوا�سطة حوالة م�رصفية �أو �شيك م�رصيف
�أو �شيك بريدي �أو حوالة بريدية �أو �أي و�سيلة قانونية �أخرى للمدفوعات النقدية،
مبوافقة العامل املعني.

يف املقابل ،تلزم املادة (( )1( 15ه)) الدولة الع�ضو ب�أن تتخذ تدابري ل�ضمان �أ ّال
تكون الر�سوم التي ت�ستوفيها وكاالت اال�ستخدام اخلا�صة ،م�ستقطعة من �أجر العمال
املنزليني.9

املدفوعات العينية
مبوجب الإتفاقية ،ميكن للقوانني �أو اللوائح الوطنية �أو االتفاقات اجلماعية �أو قرارات
التحكيم� ،أن تن�ص على دفع جزء حمدود من �أجر العامل املنزيل يف �شكل مدفوعات
عينية .10وال يجوز �أن تكون املدفوعات العينية �أقل م�ؤاتاة من تلك املطبقة عموم ًا
على فئات �أخرى من العمال� ،رشيطة اتخاذ تدابري ت�ضمن �أن يوافق العامل على مثل
هذه املدفوعات العينية و�أن تكون لال�ستخدام ال�شخ�صي للعامل ومل�صلحته و�أن تكون
القيمة النقدية املن�سوبة لها عادلة ومعقولة (املادة .))2( 12
التو�صية :تنظيم املدفوعات العينية ،وك�شوفات/بيانات الأجور ،وت�سديد املدفوعات
فوراً عند �إنهاء الإ�ستخدام ،وحماية م�ستحقات العمال يف حالة �إع�سار �صاحب العمل
�أو وفاته (الفقرات  14و 15و.))3( 20

ال�سالمة وال�صحة املهنيتان
مبوجب الإتفاقية ،يتمتع كل عامل منزيل باحلق يف بيئة عمل �آمنة و�صحية (املادة
 .)13وتلزم الإتفاقية كل دولة ع�ضو ب�أن تتخذ تدابري فعالة ل�ضمان ال�سالمة وال�صحة
املهنيتني للعمال املنزليني .وهنا ُتعترب الإتفاقية مرنة بخ�صو�ص نوع التدابري اخلا�صة
املادة  )1( 15ال تعالج �إذا ما كان يجوز �أو ال يجوز لوكالة الإ�ستخدام �أن تتقا�ضى �أي
9
ر�سوم �أو تكاليف من العمال .ويتم تنظيم هذه امل�س�ألة مبوجب املادة  7من �إتفاقية وكاالت الإ�ستخدام
اخلا�صة( 1997 ،رقم .)181
ال حت ّدد الإتفاقية �أو التو�صية �أي �سقف للمدفوعات العينية .وقد ر�أت جلنة اخلرباء لدى
10
منظمة العمل الدولية املعنية بتطبيق الإتفاقيات والتو�صيات �رضورة قيام احلكومات قبل الت�رصيح
باملدفوعات العينية بن�سب حم ّددة بتقييم �صوابية هذا التدبري بت�أن تبع ًا لتداعياته على العمال
املعنيني ،ومع مراعاة الظروف الوطنية وم�صالح العمال� .أنظر منظمة العمل الدولية ،2003 ،حماية
الأجور ،املعايري واملحاذير ذات ال�صلة بدفع الأجر ،التقرير ( IIIاجلزء  1ب) ،امل�سح العام ،م�ؤمتر العمل
الدويل ،الدورة الـ ،91جنيف ،2003 ،الفقرة .118
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الواجب اتخاذها ،حيث تدعو �إىل اتخاذ تدابري”وفق ًا للقوانني واللوائح واملمار�سات
الوطنية” و”مع �إيالء املراعاة الواجبة لل�سمات اخلا�صة بالعمل املنزيل” .بالإ�ضافة
�إىل ذلك ،يجوز �إتخاذ التدابري املذكورة على نحو تدريجي.
التو�صية :التدابري من �أجل �ضمان ال�سالمة وال�صحة املهنيتني (الفقرتان  4و.)19

ال�ضمان الإجتماعي
تلزم الإتفاقية الدول الأع�ضاء باتخاذ تدابري منا�سبة“ ،وفق ًا للقوانني واللوائح الوطنية”
و”مع �إيالء املراعاة الواجبة لل�سمات اخلا�صة بالعمل املنزيل” ،ت�ضمن متتع العمال
املنزليني بظروف ال تقل م�ؤاتاة عن تلك املطبقة على العمال عموم ًا يف ما يتعلق بحماية
ال�ضمان االجتماعي ،مبا يف ذلك يف ما يت�صل بالأمومة .وبالتايل ،تكفل الإتفاقية
املرونة يف �صوغ التدابري املنا�سبة من �أجل توفري ال�ضمان الإجتماعي واحلماية ذات
ال�صلة للعمال املنزليني ،على �أن يتم �إعتماد هذه التدابريعلى نحو تدريجي.
التو�صية :ت�سهيل دفع �إ�شرتاكات ال�ضمان الإجتماعي ،والإتفاقات الثنائية والإقليمية
�أو املتعددة الأطراف ،والتعاون ،والبحث يف املدفوعات العينية لأغرا�ض ال�ضمان
الإجتماعي (الفقرتان  20و.))2( 26

حماية فئات مع ّينة من العمال املنزليني
العمال املنزليون الأطفال
بالإ�ضافة �إىل الت�شديد على احلاجة �إىل الق�ضاء على عمل الأطفال يف العمل املنزيل،11
تعري الإتفاقية رقم  189الإنتباه �إىل احلاجات اخلا�صة لدى العمال الأطفال املنزليني،

19

متا�شي ًا مع معايري العمل الدولية ذات ال�صلة ،ال يجوز ت�شغيل الأطفال ما دون احلد الأدنى
11
ل�سن الإ�ستخدام (� 15سنة عموماً) كما يجب حظر ت�شغيل الأطفال ما دون �سن الـ 18يف �رشوط وظروف
عمل خطرة� .أنظر الإتفاقيتني رقم  138و.182

الأحكام

حتديداً الأطفال ما فوق احلد الأدنى القانوين ل�سن الإ�ستخدام �أو العمل و ما دون �سن
الـ .18كما تلزم الإتفاقية الدول الأع�ضاء ب�أن تتخذ تدابري ت�ضمن �أال َيحرم العمل الذي
يقوم به العمال املنزليون ه�ؤالء العمال من التعليم الإلزامي �أو يتعار�ض مع فر�ص
م�شاركتهم يف التعليم العايل �أو التدريب املهني (املادة .))2( 4
التو�صية :حتديد �ساعات العمل ،وحظر العمل ليالً  ،وفر�ض قيود على العمل املتطلب
على نحو مفرط ور�صد �رشوط وظروف العمل والعي�ش (الفقرة .))2( 5

العمال املقيمون مع الأ�رسة
يقيم عدد كبري من العمال املنزليني مع الأ�رس التي يعملون حل�سابها ،فيما يعي�ش
العمال املنزليون املهاجرون يف �أغلب الأحيان مع الأ�رس حيثما ُي�ستخدمون .و�إدراك ًا
منها للمخاطر والق�ضايا اخلا�صة النا�شئة من ترتيبات الإقامة مع الأ�رسة ،تت�ضمن
الإتفاقية رقم  189جمموعة من الأحكام التي تعالج هذا الو�ضع ،وبالتايل تلزم الدول
الأع�ضاء ب�أن تتخذ التدابري الرامية �إىل �ضمان �أن يتمتع العمال املقيمون مع الأ�رس
مبا يلي:
•�أن يكونوا �أح���راراً يف االت��ف��اق مع �أ�صحاب عملهم الفعليني �أو
املحتملني ب�ش�أن الإقامة �أم ال مع الأ�رسة (املادة �( 9أ)؛
•�أن يتمتعوا بظروف معي�شة الئقة حترتم حياتهم اخلا�صة �إذا كانوا
مقيمني مع الأ�رسة (املادة )6؛
•�أن يكونوا غري ملزمني ،بالن�سبة �إىل من يقيمون منهم مع الأ�رسة،
بالبقاء يف املنزل �أو مع �أفراد الأ�رسة خالل فرتات راحتهم اليومية
والأ�سبوعية �أو �إجازتهم ال�سنوية (املادة ( 9ب))؛
•�أن يكون لهم احلق يف االحتفاظ بوثائق �سفرهم وهويتهم (املادة
( 9ج)).
كما يجب الت�أكد من التمييز ب�شكل وا�ضح بني وقت العمل وخالفه بالن�سبة �إىل العمال
املنزليني املقيمني مع الأ�رسة (�أنظر دوام العمل �أعاله) .من جهة �أخرىُ ،يعترب تنظيم
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فرتات البقاء يف الإحتياط مهم ًا خا�صة بالن�سبة �إىل العمال املقيمني الذين يقيمون
يف مكان العمل.
التو�صية :اخل�صو�صية يف �سياق الإختبار الطبي املرتبط بالعمل ،وت�أمني �صاحب
العمل للم�أوى والغذاء ،وفرتة توقف معقولة خالل فرتة الإخطار هذه لتمكني العمال
املنزليني من البحث عن عمل ومكان �إقامة جديدين (الفقرات  3و 17و.)18

العمال املنزليون املهاجرون
ت�شمل الإتفاقية جميع العمال املنزليني ،مبا فيهم العمال املنزليني املهاجرين .لكن،
نظراً �إىل �أوجه ه�شا�شتهم ،تت�ضمن الإتفاقية �أحكام ًا تعني ب�شكل خا�ص العمال املنزليني
املهاجرين �أو تتالءم ب�شكل خا�ص مع احلاجات واملخاطر التي يواجهونها.
و ُتلزم الإتفاقية الدول الأع�ضاء مبا يلي:
• ب�أن تتخذ تدابري للتعاون فيما بينها ل�ضمان التطبيق الفعال لأحكام
هذه االتفاقية على العمال املنزليني املهاجرين (املادة ))3( 8؛
•ب���أن تعتمد قوانني ولوائح وطنية تن�ص على �أن يتلقى العمال
املعينون يف بلد للعمل املنزيل يف بلد �آخر،
املنزليون املهاجرون،
ّ
عر�ض عمل �أو عقد ا�ستخدام مكتوباً ،يكون �ساري ًا يف البلد الذي
يتعينّ �أن ي�ؤدى فيه العمل (املادة  .))1(8ويتناول عر�ض �أو عقد
العمل ��شروط وظ��روف اال�ستخدام امل�شار �إليها يف امل��ادة  7من
الإتفاقية  .وال ينطبق هذا ال�رشط على العمال املنزليني املهاجرين
الذين يتواجدون �أ�ص ًال داخل �أرا�ضي بلد الإ�ستخدام �أو على العمال
الذين يتمتعون بحرية التنقل لغر�ض العمل مبوجب اتفاقات ثنائية
�أو �إقليمية �أو متعددة الأطراف �أو يف �إطار مناطق التكامل الإقت�صادي
الإقليمي (املادة ))2(8؛
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•ب�أن حت ّدد ،عن طريق القوانني �أو اللوائح �أو �أية تدابري �أخرى ،ال�رشوط
التي يحق مبوجبها للعمال املنزليني املهاجرين يف الإع��ادة �إىل
عينوا من �أجله .لقد متت
الوطن عند انتهاء �أو �إنهاء عقد العمل الذي ّ

الأحكام

�صياغة هذه املادة ب�ش�أن الإعادة �إىل الوطن بتعابري عامة ،ما يتيح
املرونة جلهة �رشوط الإعادة �إىل الوطن وطرقها (املادة .))4(8
ُتعترب �أحكام الإتفاقية اخلا�صة بالعمال املقيمني مع الأ�رسة (�أنظر �أعاله) واللوائح
التنظيمية اخلا�صة بوكاالت الإ�ستخدام اخلا�صة (�أنظر �أدن��اه) ذات �أهمية خا�صة
بالن�سبة �إىل العمال املنزليني املهاجرين ،نظراً �إىل ا�ستخدام الكثريين منهم من خالل
مثل هذه الوكاالت و�إىل �إقامتهم يف �أغلب الأحيان لدى الأ�رس التي يعملون حل�سابها.
التو�صية :خدمات امل�ساعدة وت�سهيالت الدفع ،وتوفري املعلومات ،والو�صول �إىل �آليات
تقدمي ال�شكاوى وطرق الإنت�صاف القانونية ،والإعادة �إىل الوطن ،والتعاون الدويل
(الفقرات  23 ،22 ،21 ،)2( 20و.)26

وكاالت الإ�ستخدام اخلا�صة
تلعب وك��االت الإ�ستخدام اخلا�صة دوراً مهم ًا يف �إط��ار تعيني العمال املنزليني.
وت�ساعد هذه الوكاالت على امل�ستويني الإقليمي �أو الدويل الأ�رس يف حتديد املر�شحني
للإ�ستخدام �إىل جانب م�ساعدة العمال املنزليني يف العثور على عر�ض عمل .من جهة
�أخرى ،تقوم وكاالت الإ�ستخدام اخلا�صة با�ستخدام العمال املنزليني من �أجل توفري
خدماتهم للأ�رس .وت�شمل �أحكام الإتفاقية ذات ال�صلة هذين النوعني من الوكاالت من
خالل الرتكيز على حماية العمال املنزليني من املمار�سات التع�سفية (املادة .)15

ُتلزم الإتفاقية كل دولة ع�ضو باتخاذ الإجراءات التالية:
•حتديد ال�رشوط التي يخ�ضع لها ت�شغيل وكاالت اال�ستخدام اخلا�صة؛
•�ضمان وجود �آليات و�إجراءات منا�سبة للتحقيق يف ال�شكاوى فيما
يخ�ص العمال املنزليني؛

22

ملحة �رسيعة عن الإتفاقية رقم  189والتو�صية رقم 201

•�إعتماد جميع التدابري ال�رضورية واملنا�سبة ،بالتعاون مع الدول
الأع�ضاء الأخرى ،بهدف توفري احلماية املنا�سبة للعمال املنزليني
ومنع الإ�ساءة �إليهم .وت�شمل هذه التدابري قوانني �أو لوائح حت ّدد
االلتزامات الواقعة على كل من وكالة اال�ستخدام اخلا�صة والأ�رسة
�إزاء العامل املنزيل ،وتن�ص على عقوبات ت�شمل حظر وكاالت
اال�ستخدام اخلا�صة التي تكون �ضالعة يف الإ�ساءات واملمار�سات
االحتيالية؛
معينني يف بلد للعمل يف بلد �آخر،
•حيثما يكون العمال املنزليون ّ
النظر يف �إبرام اتفاقات ثنائية �أو �إقليمية �أو متعددة الأطراف ملنع
الإ�ساءات واملمار�سات االحتيالية؛
•�إتخاذ تدابري ل�ضمان �أ ّال تكون الر�سوم التي ت�ستوفيها وكاالت
اال�ستخدام اخلا�صة ،م�ستقطعة من �أجر العمال املنزليني.12
عند �إنفاذ �أحكام املادة ُ ،15تلزم الإتفاقية الدول الأع�ضاء بالت�شاور مع ال�رشكاء
الإجتماعيني (املادة .))2( 15
التو�صية :تعزيز املمار�سات اجليدة ،والتعاون الدويل ب�ش�أن ر�صد �أن�شطة وكاالت
الإ�ستخدام اخلا�صة (الفقرتان  23و.))2( 26

الإمتثال والإنفاذ

الأحكام

12
13

متا�شي ًا مع �إتفاقية وكاالت الإ�ستخدام اخلا�صة( 1997 ،رقم .)181
املادة  ،10الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان.
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ُيعترب الو�صول �إىل املحاكم و�سواها من �آليات ت�سوية النزاعات �رضوري ًا بالن�سبة
�إىل العمال املنزليني من �أجل حتقيق العدالة والإن�صاف يف حال �إنتهاك حقوقهم.
وبالفعلُ ،يعترب الو�صول �إىل املحاكم حق ًا من حقوق الإن�سان الأ�سا�سية.13

ب�صورة �أعمُ ،تعترب الإجراءات الرامية �إىل �ضمان الإمتثال للقوانني واللوائح الوطنية
ذات ال�صلة ،والآليات املنا�سبة لت�سوية املنازعات والبت يف ال�شكاوى �رضورية من
�أجل �إنفاذ �أحكام الإتفاقية ب�شكل فعلي.
ويف هذا ال�سياقُ ،تلزم الإتفاقية الدول الأع�ضاء مبا يلي:
•�إتخاذ تدابري ،وفق ًا للقوانني واللوائح واملمار�سات الوطنية ،ت�ضمن
جلميع العمال املنزليني� ،سواء �شخ�صي ًا �أو عن طريق ممثل لهم� ،سبل
الو�صول الفعلية �إىل املحاكم �أو هيئات الق�ضاء �أو �أي �آليات لت�سوية
املنازعات ،يف ظروف ال تقل م�ؤاتاة عن تلك املتاحة للعمال عموم ًا
(املادة )16؛
•و�ضع �آليات وو�سائل فعالة وي�سهل الو�صول �إليها لتقدمي ال�شكاوى،
بهدف �ضمان االمتثال للقوانني واللوائح الوطنية حلماية العمال
املنزليني (املادة .))1( 17
•و�ضع وتنفيذ تدابري لتفتي�ش العمل والإنفاذ والعقوبات ،مع �إيالء
االعتبار الواجب لل�سمات اخلا�صة بالعمل املنزيل ،وفق ًا للقوانني
واللوائح الوطنية (املادة .))2( 17

يف ما يخ�ص تدابري تفتي�ش العمل ،تلزم الإتفاقية الدول الأع�ضاء باتخاذ التدابري،
بقدر ما يكون ذلك متما�شي ًا مع القوانني واللوائح الوطنية ،التي حت ّدد الظروف التي
يجوز مبوجبها ال�سماح بالدخول �إىل منزل الأ�رسة ،مع �إيالء االحرتام الواجب للحياة
اخلا�صة (املادة .))3( 17
وتقيم املادة  17توازن ًا دقيق ًا بني �ضمان احلماية حلقوق العمال املنزليني وخ�صو�صية
الأ�رس التي يعملون حل�سابها ،وبالتايل تتيح �أمام الدول الأع�ضاء �إتخاذ التدابري التي
تتم�شى مع الد�ساتري الوطنية واملعايري الدولية حلقوق الإن�سان.
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التو�صية :رفع الوعي و�إتاحة املعلومات ب�ش�أن الت�رشيعات و�إنفاذ �آليات تقدمي
ال�شكاوى ،والتحقيق والبت يف ال�شكاوى ،وم�ساعدة ال�ضحايا ،وت�سهيل و�صول مفت�شي
العمل �إىل �أماكن العمل (الفقرات ( 19 ،7ب) 21،و.)24

25

الأحكام

امل�صادقة ،والإنفاذ
و�إ�رشاف منظمة
العمل الدولية

يجوز للدول الأع�ضاء يف منظمة العمل الدولية �أن ت�صادق على الإتفاقية التي تدخل
حيز
حيز التنفيذ عقب �إمتام الت�سجيل على امل�صادقة الثانية .ومن هنا ،تدخل الإتفاقية ّ
ّ
التنفيذ يف �أي دولة ع�ضو �صادقت عليها بعد مرور �إثني ع�رش �شهراً على امل�صادقة.
و ُتعترب الدول امل�صادقة ملزم ًة برفع التقارير �إىل منظمة العمل الدولية ب�ش�أن التدابري
امل ّتخذة بغية تطبيق الإتفاقية� ،أ�سو ًة بالإتفاقيات الأخرى ال�صادرة عن منظمة العمل
الدولية .ومن املفرت�ض رفع �أول تقرير بهذا ال�ش�أن بعد مرور �إثني ع�رش �شهراً على
حيز التنفيذ.
دخول الإتفاقية ّ
من جهة �أخ��رى ،مت تكليف جلنة اخل�براء املعنية بتطبيق الإتفاقيات والتو�صيات
التابعة ملنظمة العمل الدولية مبهمة درا�سة التقارير املرفوعة من جانب احلكومات
والعمال �إىل جانب توجيه
واملالحظات ال�صادرة عن منظمات �أ�صحاب العمل
ّ
املالحظات �إىل الدول املعنية .وقد جتري مناق�شة تطبيق هذه الإتفاقية يف �إطار
جلنة تطبيق املعايري التابعة مل�ؤمتر العمل الدويل ،وذلك �إ�ستناداً �إىل التقارير ال�سنوية
ال�صادرة عن جلنة اخلرباء.14

للمزيد من التفا�صيل ب�ش�أن �آليات الإ�رشاف التابعة ملنظمة العمل الدولية� ،أنظر منظمة
14
العمل الدولية ،دﻟﻴﻞ ا�ﻹﺟﺮاءات اﻤﻟﺘ�ﺼل ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺎت وﺗﻮ�ﺻﻴﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ( 2006 ،متوفر على املوقع
التايل):
http://www.ilo.org/global/standards/information-resources-and -publications/publications/WCMS_087791/
)lang--en/index.htm
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