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  مقدمة

لمؤتمر العمل الدولي، المناقشة األولى للمسألة المتعلقة ) ٢٠١٠(ت خالل الدورة التاسعة والتسعين جر
وفي أعقاب . بالعمل الالئق للعمال المنزليين بهدف وضع صكوٍك جديدة بشأن العمل الالئق للعمال المنزليين

قام مكتب العمل الدولي بإعداد وتقديم  من النظام األساسي للمؤتمر، ٣٩المناقشة المذآورة، وتمشيًا مع المادة 
يتضمن اتفاقية مقترحة تستكملها توصية باالستناد إلى االستنتاجات التي اعتمدها  ، الذي١)١(الرابع  تقريرال

من النظام األساسي للمؤتمر، دعيت  ٣٩من المادة  ٦وعمًال بالفقرة . ٢المؤتمر في دورته التاسعة والتسعين
بعد التشاور مع أآثر المنظمات تمثيًال ألصحاب العمل وللعمال، أي تعديالٍت تقترحها  ،الحكومات إلى أن ترسل

 ٢٠١٠نوفمبر / تشرين الثاني ١٨أو أي تعليقات ترغب في إبدائها، بحيث يتسلمها المكتب في موعٍد ال يتجاوز 
ا آانت ترى في النصين آما دعيت الحكومات إلى أن تبلغ المكتب، في التاريخ نفسه، ما إذ. على أبعد تقدير

وإلى أن ) ٢٠١١يونيه / حزيران(المقترحين أساسًا مرضيًا يستند إليه المؤتمر خالل المناقشة في دورته المائة 
وتجدر اإلشارة إلى أن مثل هذه المشاورات مطلوبة أيضًا بموجب المادة . تذآر المنظمات التي استشارتها

، بالنسبة إلى البلدان التي صّدقت )١٤٤( ١٩٧٦، )معايير العمل الدولية(من اتفاقية المشاورات الثالثية ) أ)(١(٥
  .وينبغي أن تتجلى نتائج المشاورات في ردود الحكومات. على هذه االتفاقية

دولًة عضوًا، بما فيها  ٩٣ووقت إعداد هذا التقرير، آان المكتب قد تلّقى ردودًا من الهيئات المكونة من 
االتحاد الروسي، إثيوبيا، األرجنتين، األردن، إريتريا، : دولًة عضوًا ٨١لتالية البالغة حكومات الدول األعضاء ا

، أوغنداأوروغواي، أستراليا، إسرائيل، اآوادور، ألبانيا، اإلمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، اسبانيا، 
، بيالروس، بيرو، بولندا، بوتسوانا، بنن، بنما، بلغاريا، بلجيكا، البرتغال، باراغواي، إيطاليا، آيسلندا، أوآرانيا
الجمهورية ، جمهورية تنزانيا المتحدة، الجمهورية التشيكية، الجبل األسود، تونس، ترينيداد وتوباغو، تايلند

، رومانيا، الرأس األخضر، الدانمرك، جمهورية مولدوفا، جمهورية مقدونية اليوغوسالفية السابقة، الدومينيكية
، الصين، صربيا، سيشل، سويسرا، السويد، سوازيلند، السودان، سلوفينيا، سلوفاآيا، ورالسلفاد، زمبابوي
، ماليزيا التفيا، آينيا، ، آوستاريكا،آندا، قطر، آرواتيا، قبرص، فنلندا، الفلبين، فرنسا، غانا، ُعمان، العراق
، النمسا، ناميبيا، ميانمار، وسموريشي، المملكة المتحدة، المملكة العربية السعودية، المكسيك، المغرب، مصر

  .اليونان، اليابان، الواليات المتحدة، هولندا، هنغاريا، هندوراس، الهند، نيكاراغوا

، النصين المقترحين بعد تعديلهما على ضوء المالحظات ))باء٢(التقرير الرابع (ويتضمن هذا المجّلد 
 ل، ولألسباب التي أبرزها المكتب في تعليقاتهالتي قدمتها الحكومات ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العما

آما أدخلت بعض التعديالت الصياغية الطفيفة بهدف ضمان التكامل . ٣)ألف٢(الواردة في التقرير الرابع 
  .بصورٍة خاصة بين مختلف لغات الصك المقترح

انية في دورته النصان المقترحان بمثابة أساٍس للمناقشة الثهذان وفي حال قرر المؤتمر ذلك، سيكون 
  .بهدف اعتماد اتفاقية تكملها توصية بشأن العمل الالئق للعمال المنزليين) ٢٠١١يونيه / حزيران(المائة 

 
 

                               
ُنشر ( ٢٠١١، مؤتمر العمل الدولي، الدورة المائة، جنيف، )١(قرير الرابع ، التالعمل الالئق للعمال المنزليين: مكتب العمل الدولي   ١

  ).٢٠١٠في 
  :انظر   ٢

ILO: Report of the Committee on Domestic Workers, Provisional Record No. 12, International Labour 
Conference, 99th Session, Geneva, 2010. 

  .٢٠١١، مؤتمر العمل الدولي، الدورة المائة، جنيف، )ألف ٢(، التقرير الرابع الالئق للعمال المنزليين العمل: مكتب العمل الدولي   ٣
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 النصان المقترحان

  االتفاقية المقترحة بشأن العمل الالئق للعمال المنزليين  -ألف 

  إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، 
العمل الدولي إلى االنعقاد في جنيف حيث عقد دورته المائة وقد دعاه مجلس إدارة مكتب 

  ،٢٠١١يونيه / حزيران .... في
التزام منظمة العمل الدولية بتعزيز العمل الالئق للجميع، عن طريق تحقيق أهداف إعالن إذ يدرك و

لية منظمة العمل الدو، وإعالن مبادئ والحقوق األساسية في العملالمنظمة العمل الدولية بشأن 
 عادلة،العدالة االجتماعية من أجل عولمة بشأن 

وإذ يسّلم بالمساهمة المهمة التي يقدمها العمال المنزليون في االقتصاد العالمي، ويشمل ذلك زيادة فرص 
 ،ذوي المسؤوليات العائلية ،، رجاًال ونساًءالعمل بأجر للعمال

جوبًا، وأّن النساء والفتيات هّن اللواتي يضطلعن وإذ يعتبر أّن العمل المنزلي ال يزال منتقص القيمة ومح
، والكثيرات منهّن من المهاجرات أو من أفراد مجتمعات محرومة على مر بصورة أساسيةبه 

االستخدام ظروف فيما يتعلق ب للتمييز التاريخ، وهّن بالتالي معرضات على وجه الخصوص
  ولغير ذلك من انتهاآات حقوق اإلنسان،  العملو

، ندرة فرص العمل في االستخدام المنظم على مر التاريخرك أيضًا أنه في البلدان النامية التي تشهد يدوإذ 
 ،من بين أشد العمال تهميشًاويظلون  يشكل العمال المنزليون نسبة آبيرة من القوى العاملة الوطنية

ن فيهم العمال المنزليون، ما وإذ يذّآر بأّن اتفاقيات وتوصيات العمل الدولية تنطبق على جميع العمال، بم
  ،لم يكن منصوصًا على خالف ذلك

العمال المهاجرين العمال المنزليين، اتفاقية  لى األهمية الخاصة التي ترتديها، بالنسبة إلىوإذ يشير إ
، )١٤٣رقم ( ١٩٧٥، )أحكام تكميلية(المهاجرين ، واتفاقية العمال )٩٧رقم ( ١٩٤٩، )مراجعة(

، واتفاقية وآاالت االستخدام )١٥٦رقم ( ١٩٨١ي المسؤوليات العائلية، واتفاقية العمال ذو
اإلطار  فضًال عن ،)١٩٨ رقم( ٢٠٠٦، وتوصية عالقة االستخدام، )١٨١رقم ( ١٩٩٧الخاصة، 

مبادئ وتوجيهات غير ملزمة لنهج : متعدد األطراف لمنظمة العمل الدولية بشأن هجرة اليد العاملة
  ،)٢٠٠٦(جرة اليد العاملة قائم على الحقوق إزاء ه

وإذ يعترف بالظروف الخاصة التي يؤدى فيها العمل المنزلي، مما يجعل من المرغوب فيه استكمال 
مع  ،المعايير العامة بمعايير خاصة بالعمال المنزليين، لتمكينهم من التمتع بحقوقهم بشكل آامل

  ،حياته الخاصة اماحترفي  فرد من أفراد األسرةمراعاة حق آل عامل منزلي وآل 
وإذ يذّآر بالصكوك الدولية األخرى ذات الصلة، من قبيل اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان واالتفاقية 
الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد 

الوطنية والسيما البروتوآول المكمل المرأة واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر 
لها لمنع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص، وبخاصة النساء واألطفال، واتفاقية حقوق الطفل 

  ،واالتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم
ضوع البند الرابع من وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات بشأن العمل الالئق للعمال المنزليين، وهو مو

  جدول أعمال الدورة، 
  وإذ قرر أن تتخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية؛ 

يونيه من عام ألفين وأحد عشر، االتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية العمال / من حزيران... يعتمد في هذا اليوم 
  . ٢٠١١المنزليين، 
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  ١المادة 
  :في مفهوم هذه االتفاقية

 العمل المؤدى في أسرة أو أسر أو من أجل أسرة أو أسر؛" العمل المنزلي"ي تعبير يعن  )أ(

  أي شخص مستخَدم في العمل المنزلي في إطار عالقة استخدام؛" العامل المنزلي"يعني تعبير   )ب(

، آوسيلة لكسب العيششخص يؤدي عمًال منزليًا من حين إلى آخر أو على نحو متقطع فقط وليس أي   )ج(
  .عامًال منزليًاليس 

  ٢المادة 
  .تنطبق االتفاقية على جميع العمال المنزليين .١

التشاور مع المنظمات الممثلة ألصحاب بعد و ،يمكن لكل دولة عضو صدقت على هذه االتفاقية .٢
العمل وللعمال، وال سيما المنظمات الممثلة للعمال المنزليين والمنظمات الممثلة ألصحاب عمل العمال 

  :يين، حيثما وجدت، أن تستثني آليًا أو جزئيًا من نطاق تطبيقهاالمنزل

  تتمتع بطريقة أخرى بحماية مماثلة على األقل؛ ،فئات من العمال  )أ(

ت محدودة من العمال، عندما يكون من شأن تطبيقها عليها أن يثير مشاآل خاصة ذات طبيعة فئا  )ب(
 .جوهرية

ة المتاحة في الفقرة السابقة، أن تذآر في أول تقرير لها عن على آل دولة عضو تستفيد من اإلمكاني .٣
من دستور منظمة العمل الدولية، أي فئة محددة من العمال قد استثنيت على  ٢٢تطبيق االتفاقية بموجب المادة 

 وتحدد في التقارير الالحقة أية تدابير قد تكون اُتخذت بهدف توسيع نطاق. هذا النحو وأسباب هذا االستثناء
  .تطبيق االتفاقية لتشمل العمال المعنيين

  ٣المادة 
 .تتخذ آل دولة عضو تدابير تضمن الحماية الفعالة لحقوق اإلنسان لجميع العمال المنزليين .١

تتخذ آل دولة عضو، بحسن نية وتمشيًا مع دستور منظمة العمل الدولية، لصالح العمال المنزليين  .٢
  :لمبادئ والحقوق األساسية في العمل، أال وهيتدابير الحترام وتعزيز وتحقيق ا

  الحرية النقابية واإلقرار الفعلي بحق المفاوضة الجماعية؛  )أ(

  القضاء على جميع أشكال العمل الجبري أو اإللزامي؛  )ب(

  القضاء الفعلي على عمل األطفال؛  )ج(

  .اء على التمييز في االستخدام والمهنةالقض  )د(

  ٤المادة 
ة عضو حدًا أدنى للسن للعمال المنزليين بما يتماشى مع أحكام اتفاقية الحد األدنى تضع آل دول .١
، على أال يقل عن الحد )١٨٢رقم ( ١٩٩٩، واتفاقية أسوأ أشكال عمل األطفال، )١٣٨رقم ( ١٩٧٣للسن، 

  .األدنى الذي تنص عليه القوانين واللوائح الوطنية السارية على العمال عمومًا

 ١٨أال َيحرم العمل الذي يقوم به العمال المنزليون دون سن  تدابير تضمن لة عضوآل دو تتخذ .٢
أو  لزامي أو التعليم العاليإلا عامًا وأعلى من الحد األدنى لسن القبول في االستخدام، هؤالء العمال من التعليم

  .مع ذلكالتدريب المهني أو يتعارض 

  ٥المادة 
تمتع العمال المنزليون، شأنهم شأن العمال عمومًا، بشروط تتخذ آل دولة عضو تدابير تضمن أن ي
، ظروف معيشة الئقة تحترم حياتهم إذا آانوا مقيمين مع األسرةاستخدام عادلة فضًال عن ظروف عمل الئقة، و

  .الخاصة
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  ٦المادة 
تتخذ آل دولة عضو تدابير تضمن أن يكون العمال المنزليون على علم بشروط وظروف استخدامهم، 

ى نحو مناسب ويمكن التحقق منه وسهل الفهم، حيثما أمكن ومن األفضل، بواسطة عقود مكتوبة تتمشى مع عل
  :القوانين واللوائح الوطنية، ال سيما ما يلي

  ؛آل منهما وعنوان واسم العامل صاحب العملاسم   )أ(

  نوع العمل الذي يتعين أداؤه؛  )ب(

  ؛وعاتتواتر المدفاألجر وطريقة حسابه وفترات   )ج(

  ساعات العمل العادية؛  )د(

  ؛، ومدته حيثما يكون العقد لفترة زمنية محددةالعقد تاريخ بدء  )ه(

  توفير الغذاء والمأوى، إن آان مطبقًا؛  )و(

  ، إن آانت مطبقة؛أو فترة التجربة فترة االختبار  )ز(

  اإلعادة إلى الوطن، إن آانت مطبقة؛ شروط  )ح(

  .بإنهاء االستخدامالشروط والظروف المتعلقة   )ط(

  ٧المادة 
، المعينون في بلد للعمل في المهاجرون نتقتضي القوانين واللوائح الوطنية أن يتلقى العمال المنزليو .١
، قبل ٦عرض عمل أو عقد استخدام مكتوبًا يتناول شروط وظروف االستخدام المشار إليها في المادة  بلد آخر،

  .ضطالع بالعمل المنزلي الذي ينطبق عليه العرض أو العقدعبور الحدود الوطنية، وذلك بغرض اال

بموجب االتفاقات  رض العملغال تنطبق الفقرة السابقة على العمال الذين يتمتعون بحرية التنقل ل .٢
  .مناطق التكامل االقتصادي اإلقليمي في إطاراإلقليمية أو الثنائية أو متعددة األطراف أو 

لعمال المنزليين األحكام هذه االتفاقية على  الفعال التطبيقما بينها لضمان تتعاون الدول األعضاء في .٣
  .المهاجرين

  ٨المادة 
تتخذ آل دولة عضو تدابير تضمن تمتع العمال المنزليين بحماية فعالة من جميع أشكال اإلساءة 

  .والعنف والمضايقات

  ٩المادة 
  :نزليونتتخذ آل دولة عضو تدابير تضمن أن يكون العمال الم .١

  لتفاوض مع أصحاب عملهم بشأن اإلقامة أم ال في األسرة؛في اأحرارًا   )أ(

األسبوعية أو إجازتهم وراحتهم اليومية  األسرة خالل فترات أفراد في المنزل أو معغير ملزمين بالبقاء   )ب(
  السنوية؛

  .لهم الحق في االحتفاظ بوثائق سفرهم وهويتهم  )ج(

ر، يولى االحترام الواجب للحق في الحياة الخاصة لكل من العامل المنزلي عند اتخاذ هذه التدابي .٢
  .األسرةأفراد و

   ١٠المادة 
تتخذ آل دولة عضو تدابير تضمن تمتع العمال المنزليين بساعات عمل عادية وبتعويضات عن  .١

ون أقل مؤاتاة من تلك الساعات اإلضافية وبفترات راحة يومية وأسبوعية وبإجازة سنوية مدفوعة األجر، ال تك
  .المنصوص عليها في القوانين واللوائح الوطنية بالنسبة للعمال عمومًا
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  .آل فترة سبعة أيام فيساعة متعاقبة  ٢٤تكون فترة الراحة األسبوعية على األقل  .٢

 تعتبر الفترات التي ال يكون خاللها العمال المنزليون أحرارًا في التصرف بوقتهم آما يحلو لهم .٣
ويبقون رهن إشارة األسرة بغية تلبية طلباتها المحتملة، آساعات عمل إلى المدى الذي تحدده القوانين أو اللوائح 

  .الوطنية أو االتفاقات الجماعية أو أي وسيلة أخرى تتمشى مع الممارسة الوطنية

  ١١المادة 
األدنى لألجر، حيثما آانت  تتخذ آل دولة عضو تدابير تضمن أن يتمتع العمال المنزليون بتغطية الحد
  .مثل هذه التغطية موجودة، وأن تكون األجور محددة من دون تمييز قائم على الجنس

  ١٢ المادة
وحسب . فترات منتظمة على أال تتجاوز الشهر نقدًا وفييتلقى العمال المنزليون أجورهم مباشرة  .١

ي، يجوز أن يكون الدفع بواسطة تحويل مصرفي أو مقتضى القوانين والممارسات الوطنية وبموافقة العامل المعن
  . شيك مصرفي أو شيك بريدي أو حوالة بريدية

يمكن للقوانين أو اللوائح الوطنية أو االتفاقات الجماعية أو قرارات التحكيم، أن تنص على دفع جزء  .٢
من تلك المطبقة عمومًا  محدود من أجر العامل المنزلي في شكل عالوات عينية، في ظروف ال تكون أقل مؤاتاة

على فئات أخرى من العمال، شريطة اتخاذ التدابير لضمان أن يوافق العامل على مثل هذه العالوات وأن تكون 
  .متناسبة مع االستخدام الشخصي للعامل ومصلحته وأن تكون القيمة النقدية المنسوبة لها عادلة ومعقولة

   ١٣المادة 
اسبة، مع إيالء المراعاة الواجبة للسمات الخاصة بالعمل المنزلي، تتخذ آل دولة عضو تدابير من .١

السالمة بتضمن تمتع العمال المنزليين بظروف ال تقل مؤاتاة عن تلك المطبقة على العمال عمومًا فيما يتعلق 
  .ينوالصحة المهنيت

  .يمكن تطبيق التدابير المشار إليها في الفقرة السابقة بشكل تدريجي .٢

   ١٤المادة
تتخذ آل دولة عضو تدابير مناسبة، مع إيالء المراعاة الواجبة للسمات الخاصة بالعمل المنزلي،  .١

تضمن تمتع العمال المنزليين بظروف ال تقل مؤتاة عن تلك المطبقة على العمال عمومًا فيما يتعلق بحماية 
  .الضمان االجتماعي، بما في ذلك فيما يتصل باألمومة

  .ابير المشار إليها في الفقرة السابقة بشكل تدريجييمكن تطبيق التد .٢

   ١٥المادة 
 لتتخذ آل دولة عضو تدابير تضمن لجميع العمال المنزليين، سواء شخصيًا أو عن طريق ممثل لهم، سب

المنازعات، في ظروف ال تقل مؤاتاة عن تلك  لتسوية لوصول إلى المحاآم أو هيئات القضاء أو أي إجراءاتا
  .المتاحة للعمال عمومًا

  ١٦ المادة
  .تضع آل دولة عضو وسائل فعالة لضمان االمتثال للقوانين واللوائح الوطنية لحماية العمال المنزليين

  ١٧المادة 
بواسطة تتخذ آل دولة عضو تدابير لضمان أن يكون العمال المنزليون المعينون أو الموظفون  .١

وآالة استخدام، بمن فيهم العمال المنزليون المهاجرون، محميين فعليًا من الممارسات التعسفية، بما في ذلك من 
 .خالل تحديد المسؤولية القانونية التي تقع على عاتق آل من األسرة والوآالة
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  :تتخذ آل دولة عضو تدابير ترمي إلى ما يلي .٢

معلومات عن أية اإلفصاح عن مواصفات وآاالت االستخدام، بما في ذلك معايير تتعلق بتسجيل ووضع   )أ(
  ماضية؛معنية انتهاآات 

 وتنص على يد بالقوانين واللوائح ذات الصلةتكفل التق ،عمليات تفتيش منتظمة لوآاالت االستخدام إجراء  )ب(
  على االنتهاآات؛ صارمةعقوبات 

السلطات بأي ممارسات إخطار ن للعمال المنزليي بما يتيحى توفير سبل الوصول إلى آليات تقديم الشكاو  )ج(
  تعسفية؛

  .الرسوم التي تستوفيها وآاالت االستخدام، مستقطعة من أجر العمال المنزليين تكونال أضمان   )د(

  ١٨ المادة
تنفذ آل دولة عضو أحكام هذه االتفاقية، بالتشاور مع المنظمات الممثلة ألصحاب العمل وللعمال، 

القوانين واللوائح وبواسطة االتفاقات الجماعية أو التدابير اإلضافية بما يتمشى مع الممارسة الوطنية،  بموجب
عن طريق مد نطاق التدابير القائمة أو تكييفها لتشمل العمال المنزليين، أو عن طريق وضع تدابير محددة من 

  . أجلهم، حسب مقتضى الحال

  ١٩المادة 
حكام األآثر مؤاتاة المطبقة على العمال المنزليين بموجب اتفاقيات عمل دولية ال تمس هذه االتفاقية األ

 .أخرى

  التوصية المقترحة بشأن العمل الالئق للعمال المنزليين  -باء 

  إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، 
/ حزيران... في  إذ دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى االنعقاد في جنيف، حيث عقد دورته المائة

  ، ٢٠١١يونيه 
  ، .).(.. ٢٠١١ وإذ اعتمد اتفاقية العمال المنزليين،

وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات بشأن العمل الالئق للعمال المنزليين، وهو البند الرابع من جدول أعمال 
  هذه الدورة، 

  ؛ .).(.. ٢٠١١ين، وإذ قرر أن تتخذ هذه المقترحات شكل توصية تكّمل اتفاقية العمال المنزلي
يونيه من عام ألفين وأحد عشر التوصية التالية التي ستسمى توصية العمال / من حزيران... يعتمد في هذا اليوم 

  . ٢٠١١المنزليين، 

وينبغي النظر فيها ") االتفاقية(" ٢٠١١تكمل أحكام هذه التوصية أحكام اتفاقية العمال المنزليين،  .١
  . مباالقتران مع تلك األحكا

عند اتخاذ تدابير لضمان أن يتمتع العمال المنزليون بالحرية النقابية واإلقرار الفعلي بحق المفاوضة  .٢
  :الجماعية، ينبغي للدول األعضاء القيام بما يلي

تحديد وإزالة أية قيود تشريعية أو إدارية أو غيرها من العوائق المطروحة أمام حق العمال المنزليين في   )أ(
نظماتهم أو االنضمام إلى منظمات للعمال من اختيارهم، وأمام حق منظمات العمال المنزليين في إنشاء م

  العامة؛ أو اتحاداتهم هماتحادات أو العمالاالنضمام إلى منظمات 

حماية حق أصحاب عمل العمال المنزليين في إنشاء منظمات أو اتحادات أو اتحادات عامة ألصحاب   )ب(
  إلى منظمات أو اتحادات أو اتحادات عامة ألصحاب العمل من اختيارهم؛العمل أو االنضمام 

اتخاذ أو دعم التدابير الرامية إلى تعزيز قدرة منظمات العمال المنزليين على حماية مصالح أعضائها   )ج(
  .على نحو فعال
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، األعضاء عند اتخاذ تدابير ترمي إلى القضاء على التمييز في االستخدام والمهنة، ينبغي للدول .٣
  :جملة أمور منهاتقوم بأن  تمشيًا مع معايير العمل الدولية،

حترم مبدأ سرية البيانات الشخصية وخصوصية تاالختبار الطبي المرتبط بالعمل  ترتيبات أنتتحقق من   )أ(
  العمال المنزليين؛

  ؛تمنع أي تمييز يرتبط بمثل هذا االختبار  )ب(

يفشي  أن يخضع الختبار فيروس نقص المناعة البشرية أو الحمل، أوتضمن أّال يشترط من العامل أن   )ج(
  .معلومات عن وضعه إزاء فيروس نقص المناعة البشرية أو الحمل

رقم ( ١٩٩٩، بعد مراعاة أحكام اتفاقية أسوأ أشكال عمل األطفال، ينبغي للدول األعضاء )١( .٤
عمل المنزلي، التي يحتمل بطبيعتها أو بفعل ، أن تحدد أنواع ال)١٩٠رقم (، والتوصية ذات الصلة )١٨٢

الظروف التي تؤدى فيها، أن تلحق األذى بصحة األطفال أو سالمتهم أو أخالقهم، آما ينبغي أن تحظر أنواع 
  .عمل األطفال هذه وأن تقضي عليها

 عند تنظيم ظروف عمل العمال المنزليين ومعيشتهم، ينبغي للدول األعضاء أن تولي اهتمامًا )٢(
عامًا وأعلى من الحد األدنى لسن القبول في  ١٨خاصًا الحتياجات العمال المنزليين الذين تكون سنهم أدنى من 

  :االستخدام، آما تنص عليه القوانين واللوائح الوطنية، وأن تتخذ تدابير لحمايتهم، بما في ذلك عن طريق ما يلي

قت آاٍف للراحة والتعليم والتدريب واألنشطة تحديد ساعات العمل تحديدًا صارمًا لضمان توفير و  )أ(
  الترفيهية والعالقات العائلية؛

  حظر العمل ليًال؛  )ب(

  فرض قيود على المهام المتطلبة على نحو مفرط، سواء بدنيًا أم نفسيًا؛  )ج(

  .إنشاء أو تعزيز آليات لرصد عملهم وظروف عيشهم  )د(

ف العمل، ينبغي عند الضرورة، توفير المساعدة عند إبالغ العمال المنزليين بشروط وظرو )١( .٥
  .المناسبة لضمان فهم العامل المنزلي المعني مضمون تلك الشروط والظروف

من االتفاقية، ينبغي لشروط وظروف العمل أن  ٦المادة  المواصفات الواردة فيباإلضافة إلى  )٢(
  :آذلك ما يليتتضمن 

  وصف للمهام؛  )أ(

  وعة األجر؛اإلجازة السنوية مدف  )ب(

  فترة الراحة اليومية واألسبوعية؛  )ج(

  اإلجازة المرضية وأي إجازة شخصية أخرى؛  )د(

  معدل دفع ساعات العمل اإلضافية؛  )ه(

  أي مدفوعات نقدية أخرى يحق للعامل المنزلي بها؛  )و(

  أي عالوات عينية وقيمتها النقدية؛  )ز(

  تفاصيل أي مأوى مقدم؛  )ح(

  وح بها من أجر العامل؛أي استقطاعات مسم  )ط(

  .فترة اإلخطار المطلوبة إلنهاء االستخدام سواء من العامل المنزلي أو من صاحب العمل  )ي(

ينبغي للدول األعضاء أن تنظر في وضع عقد نموذجي للعمل المنزلي، بالتشاور مع المنظمات  )٣(
المنزليين والمنظمات الممثلة ألصحاب التمثيلية ألصحاب العمل وللعمال، والسيما المنظمات الممثلة للعمال 

  .عمل العمال المنزليين، حيثما وجدت

أن تحسب وتسجل على نحو دقيق،  ،الساعات اإلضافيةبما فيها  ،ينبغي لساعات العمل )١( .٦
  .وينبغي أن تكون هذه المعلومات متاحة بحرية للعامل المنزلي
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ملي في هذا الصدد، بالتشاور مع المنظمات ينبغي للدول األعضاء أن تنظر في توفير إرشاد ع )٢(
التمثيلية ألصحاب العمل وللعمال، والسيما المنظمات الممثلة للعمال المنزليين والمنظمات الممثلة ألصحاب 

  . عمل العمال المنزليين، حيثما وجدت

آما يحلو لهم بوقتهم  صرففيما يتعلق بالفترات التي ال يكون فيها العمال المنزليون أحرارًا في الت .٧
، )المعروفة عمومًا بفترات وقت االحتياط أو تحت الطلب(ويبقون رهن إشارة األسرة لتلبية احتياجاتها المحتملة 

  :ينبغي للقوانين واللوائح الوطنية أو االتفاقات الجماعية أن تنظم ما يلي

طلب فيه من العامل المنزلي أن العدد األقصى لساعات العمل في األسبوع أو الشهر أو السنة، الذي قد ُي  )أ(
  يبقى في االحتياط والطرق التي قد تحتسب بها هذه الساعات؛

بسبب  لالنقطاعفترة الراحة التعويضية التي يحق للعامل المنزلي بها، إذا تعرضت فترة الراحة العادية   )ب(
  البقاء في االحتياط؛

  .حتياطمعدل األجر الذي ينبغي دفعه عن ساعات البقاء في اال  )ج(

ينبغي للدول األعضاء أن تنظر في وضع تدابير محددة، بما فيها التعويض المالي المناسب، للعمال  .٨
  .المنزليين الذين يؤدون مهامهم العادية ليًال، مع مراعاة القيود والعواقب التي تتأتى عن العمل الليلي

لعمال المنزليين الحصول على ينبغي للدول األعضاء أن تتخذ تدابير لضمان أن يكون من حق ا .٩
  .عن العمل القصير فترات راحة مناسبة خالل يوم العمل، بما يسمح لهم بتناول وجبات الطعام والتوقف

ينبغي أن يكون يوم الراحة األسبوعية يومًا محددًا في آل فترة سبعة أيام باتفاق األطراف، مع  .١٠
  .ينية واالجتماعية للعامل المنزليالثقافية والد المتطلباتمراعاة متطلبات العمل و

ينبغي للقوانين واللوائح الوطنية أو االتفاقات الجماعية أن تحدد األسباب التي يمكن أن ُيطلب على  .١١
أساسها من العمال المنزليين العمل خالل فترة الراحة اليومية أو األسبوعية، وأن تنص على فترة راحة 

  .تعويض مالي تعويضية مناسبة، بصرف النظر عن أي

األسرة في إجازة جزءًا من  أفراد ال ينبغي اعتبار الوقت الذي يقضيه العمال المنزليون في مرافقة .١٢
  .إجازتهم السنوية

على دفع جزء محدد من األجر على شكل إعانات عينية، ينبغي للدول األعضاء أن  عند النص .١٣
  :تنظر في ما يلي

التي قد تدفع عينًا، بحيث ال يتدنى بال مبرر األجر النقدي الضروري وضع حد إجمالي لنسبة األجر،   )أ(
  إلعالة العمال المنزليين وعائالتهم؛

احتساب القيمة النقدية للعالوات العينية باالستناد إلى معايير موضوعية من قبيل القيمة السوقية وسعر أو   )ب(
  حال؛أسعار التكلفة التي تحددها السلطات العامة، حسب مقتضى ال

حصر العالوات العينية بتلك التي تتناسب بشكل واضح مع االستخدام الشخصي للعامل المنزلي   )ج(
  ومصلحته، مثل الغذاء والمأوى؛

  .منع العالوات العينية المرتبطة مباشرة بأداء مهام العمل، مثل البزات أو األدوات أو معدات الحماية  )د(

يون في آل مرة يتم الدفع فيها بيانًا خطيًا مفهومًا بسهولة عن ينبغي أن ُيعطى العمال المنزل )١( .١٤
المدفوعات المستحقة لهم والمبالغ المدفوعة والمبلغ المحدد ألي استقطاعات قد تكون أجريت وغرض هذه 

  .االستقطاعات

  .عند إنهاء االستخدام، ينبغي تسديد المدفوعات المستحقة فورًا )٢(

تتخذ تدابير تضمن تمتع العمال المنزليين بظروف ال تقل مؤاتاة عن ينبغي للدول األعضاء أن  .١٥
  .ظروف العمال عمومًا فيما يتعلق بحماية مستحقات العمال في حالة إعسار صاحب العمل أو وفاته

  :ينبغي عند تقديم المأوى والغذاء وبعد  مراعاة الظروف الوطنية، أن يشمل ذلك ما يلي .١٦

هزة بقفل ومفتاح يعطى للعامل المنزلي وتكون مؤثثة على نحو مناسب وتتمتع غرفة مستقلة خاصة مج  )أ(
  بتهوية مالئمة؛

  الوصول إلى المرافق الصحية المناسبة، سواء أآانت مشترآة أو خاصة؛  )ب(
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  إضاءة مناسبة، وحسب مقتضى الحال، التدفئة والهواء المكيف تماشيًا مع الظروف السائدة داخل المنزل؛  )ج(

ات طعام جيدة النوعية وبكميات آافية تتالءم مع المتطلبات الثقافية والدينية للعامل المنزلي المعني، وجب  )د(
  .إن وجدت

ألسباب غير سوء التصرف الجسيم، ينبغي  بمبادرة من صاحب العمل، في حالة إنهاء االستخدام .١٧
معقولة وفترة توقف معقولة خالل فترة منح العمال المنزليين الذين يعيشون في منزل صاحب العمل فترة إخطار 

  .اإلخطار هذه لتمكينهم من البحث عن عمل ومكان إقامة جديدين

  :ينبغي للدول األعضاء اتخاذ تدابير ترمي إلى ما يلي .١٨

  تحديد المخاطر المهنية الخاصة بالعمل المنزلي والتخفيف منها ومنعها؛  )أ(

  السالمة والصحة المهنيتين فيما يتعلق بالعمل المنزلي؛ إرساء إجراءات لجمع ونشر اإلحصاءات عن  )ب(

  تقديم اإلرشاد بشأن السالمة والصحة المهنيتين، بما في ذلك الجوانب األرغونومية ومعدات الحماية؛  )ج(

وضع برامج للتدريب ونشر مبادئ توجيهية بشأن اشتراطات السالمة والصحة المهنيتين الخاصة بالعمل   )د(
  .المنزلي

ينبغي للدول األعضاء أن تبحث في وسائل لتسهيل دفع أصحاب العمل اشتراآات الضمان  .١٩
االجتماعي، بما في ذلك ما يتعلق بالعمال المنزليين العاملين لدى عدة أصحاب عمل، مثًال من خالل نظام 

 .مدفوعات مبسط

ية الفعالة لحقوق ينبغي للدول األعضاء أن تنظر في اتخاذ تدابير إضافية لتضمن الحما )١( .٢٠
  :العمال المنزليين المهاجرين، من قبيل

  ؛ونالمهاجر ونل المنزليايعمل لديها العم المزمع أن لألسر للقيام بزياراتنظام النص على   )أ(

  إنشاء شبكة إسكان للطوارئ؛  )ب(

ال المنزليين إنشاء خدمة هاتفية وطنية لتقديم المساعدة، مزودة بخدمات الترجمة الفورية لصالح العم  )ج(
  الذين يحتاجون إلى المساعدة؛

  استثارة وعي أصحاب العمل بواجباتهم وبالعقوبات المطبقة في حالة انتهاآها؛  )د(

ضمان سبل لجوء العمال المنزليين إلى آليات تقديم الشكاوى وقدرتهم على إقامة دعاوى مدنية أو جنائية   )ه(
  لنظر عن مغادرتهم البلد المعني؛سواء خالل فترة استخدامهم أو بعدها، بصرف ا

إنشاء خدمة توعية عامة إلطالع العمال المنزليين، بلغات يفهمونها، على حقوقهم وعلى القوانين واللوائح   )و(
ذات الصلة وعلى آليات تقديم الشكاوى وطرق االنتصاف القانونية المتاحة، وتزويدهم بالمعلومات 

  األخرى ذات الصلة؛

عضاء التي هي من بلدان منشأ العمال المنزليين المهاجرين أن تساعد على توفير ينبغي للدول األ )٢(
الحماية الفعالة لحقوق هؤالء العمال، عن طريق إبالغهم بحقوقهم قبل مغادرة البلد وإنشاء صناديق مساعدة 

  .أي تدابير مالئمة أخرىبواسطة قانونية وخدمات اجتماعية وخدمات قنصلية متخصصة و

ي للدول األعضاء أن تنظر، عن طريق القوانين أو اللوائح أو تدابير أخرى، في تحديد ينبغ .٢١
الشروط التي يحق للعمال المنزليين المهاجرين بموجبها في اإلعادة إلى الوطن دون أن يتكبد العامل أي تكاليف، 

  .عند انتهاء أو إنهاء عقد العمل الذي عينوا من أجله

اء أن تضع سياسات وبرامج، بالتشاور مع المنظمات التمثيلية ينبغي للدول األعض )١( .٢٢
ألصحاب العمل وللعمال، وال سيما المنظمات الممثلة للعمال المنزليين والمنظمات الممثلة ألصحاب عمل العمال 

  :المنزليين، حيثما وجدت، يكون من شأنها أن

هم، بما في ذلك التدريب لمحو األمية حسب تشجع التطور المستمر في آفاءات العمال المنزليين ومؤهالت  )أ(
  مقتضى الحال، بهدف تعزيز فرص مسارهم المهني والوظيفي؛

  تشجع التوازن بين احتياجات العمل والحياة بالنسبة للعمال المنزليين؛  )ب(
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مل تضمن مراعاة شواغل العمال المنزليين وحقوقهم في سياق الجهود المبذولة بشكل أعم للتوفيق بين الع  )ج(
  .والمسؤوليات األسرية

ينبغي للدول األعضاء أن تضع مؤشرات ونظم قياس مالئمة لتعزيز قدرة مكاتب اإلحصاء  )٢(
  .الوطنية وجمع بيانات شاملة عن العمال المنزليين على نحو فعال

ينبغي للدول األعضاء أن تتعاون على األصعدة الثنائية واإلقليمية والعالمية بهدف تعزيز  )١( .٢٣
الضمان االجتماعي و بمنع العمل الجبري واالتجار بالبشر، حماية العمال المنزليين، ال سيما في المسائل المتعلقة

 .ورصد وآاالت االستخدام الخاصة ونشر الممارسات الجيدة وجمع اإلحصاءات بشأن العمل المنزلي

ًا في إنفاذ أحكام االتفاقية ينبغي للدول األعضاء أن تتخذ الخطوات المناسبة لتساعد بعضها بعض )٢(
بواسطة التعاون الدولي أو المساعدة الدولية المعززين، أو بواسطتهما معًا، بما في ذلك تقديم الدعم للتنمية 

 .االقتصادية واالجتماعية ولبرامج استئصال الفقر وتوفير التعليم للجميع

 


