
عملية جرد:
خمس سنواٍت عقب اعتماد االتفاقية رقم 189

ــة  ــة منظم ــاد اتفاقي ــو 2011 العت ــاً يف 16 حزيران/يوني ــات مع ــل والحكوم ــاب العم ــال وأصح ــع الع اجتم

ــي  ــة الت ــاء الســنوات الخمــس التالي ــن. وأثن ــق للعــال املنزلي ــم 189 بشــأن العمــل الالئ ــة رق العمــل الدولي

أعقبــت ذلــك، اتخــذت زهــاء 70 دولــًة إجــراءاٍت تعــزز العمــل الالئــق للعــال املنزليــن. ومتثــل تلك اإلجــراءات 

ــق  ــل العمــل الالئ ــن اإلقصــاء، ولكــن جع ــل م ــٍخ طوي ــح تاري ــة نحــو تصحي ــٍة طويل الخطــوات األوىل يف رحل

حقيقــًة واقعــة بالنســبة للعــال املنزليــن يســتدعي اهتامــاً مســتمراً لضــان إحــراز تقــدٍم حقيقــي.

الخلفية

ــن  ــاً، وم ــة ومحجوب ــص القيم ــزال منتق ــزيل ال ي ــل املن ــا: فالعم ــٌة يف ديباجته ــا واضح ــة وأهدافه ــع االتفاقي ــباب وض إن أس

ميارســه معــرٌض عــى وجــه الخصــوص للتمييــز فيــا يتعلــق بظــروف االســتخدام والعمــل ولغــر ذلــك مــن انتهــاكات حقــوق 

اإلنســان. ومل يُعتــر العمــل املنــزيل عمــالً حقيقيــاً بــل جــزءاً طبيعيــاً مــن عمــل املــرأة غــر املأجــور يف املنــزل. 

ــة  ــات الثالثي ــت الهيئ ــي، دع ــاد العامل ــامل واالقتص ــاه الع ــن يف رف ــال املنزلي ــاهمة الع ــائد وملس ــع الس ــا للوض وإدراكاً منه

ــاً.  ــاٍع كيل تقريب ــد بإج ــد اعتُم ــزيل. وق ــل املن ــن العم ــاٍر دويل ع ــع أول معي ــة إىل وض ــل الدولي ــة العم ــة ملنظم ن املكوِّ

ــد  ــا. وق ــة له ــة 201 املرافق ــة 189 والتوصي ــرار االتفاقي ــرى الســنوية الخامســة إلق ــو 2016 الذك ويصــادف 16 حزيران/يوني

اً لتاريــٍخ طويــل مــن اإلقصــاء، ويواصــل زخــم التغيــر  حــث هــذان املعيــاران دوالً كثــرة عــى اتخــاذ إجــراءاٍت تضــع حــدَّ

منــوه. وال شــك أن جعــل العمــل الالئــق حقيقــًة واقعــة للعــال املنزليــن بحاجــٍة إىل ســنواٍت كثــرة مــن هــذه الجهــود. 

واالســتمرار يف االعتــاد عــى التقــدم الحــايل لــن يســاعد يف رفــع معايــر العمــل املنــزيل ونوعيتــه يف شــتى أرجــاء املعمــورة 

فحســب، بــل ويســهم أيضــاً يف تحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة، ومنهــا القضــاء عــى الفقــر )الهــدف 1(، واملســاواة بــن 

الجنســن )الهــدف 5(، والعمــل الالئــق )الهــدف 8(، وعــدم املســاواة )الهــدف 10(. 



قوى عاملة متزايدة لتلبية الطلب المتزايد على الرعاية

تشــر التقديــرات الجديــدة ملنظمــة العمــل الدوليــة بشــأن العمــل املنــزيل إىل وجــود 67 مليــون عامــٍل منــزيل يشــكلون 2 

يف املائــة مــن مجمــوع العــال يف العــامل. و80 يف املائــة مــن العــال املنزليــن هــم نســاٌء يشــكلون 4 يف املائــة مــن مجمــوع 

العامــالت يف العــامل. ولدينــا اآلن تقديــراٌت جديــدة تُظهــر بــأن 17 

يف املائــة مــن العــال املنزليــن مهاجــرون.

وتتوقــع تقديــرات األمــم املتحــدة أن يناهــز عــدد املســنن بعمــر 

60 عامــاً فأكــر الضعــف بحلــول عــام 2050 وأن يتضاعــف أكــر 

مــن ثــالث مــرات بحلــول عــام 2100. وفيــا تُعتــر أوروبــا حاليــاً 

أكــر منطقــٍة مــن حيــث عــدد املســنن، يعنــي االزديــاد الرسيــع 

لعــدد املســنن يف العــامل أن عددهــم ســيبلغ زهــاء ربــع الســكان 

أو أكــر يف كل املناطــق باســتثناء أفريقيــا. ويف الوقــت نفســه، فــإن عــدد األرس متعــددة األجيــال آخــٌذ بالرتاجــع، مــا يعنــي 

ازديــاد عــدد املســنن املقيمــن وحدهــم أو يف دور العجــزة عندمــا تكــون متاحــًة وبأســعاٍر معقولــة. وقــد وجــدت الدراســات 

يف أوروبــا أن النــاس يفضلــون الرعايــة املنزليــة.

ــاد أعــداد املســنن وعــدد النســاء الراغبــات يف االلتحــاق  ــأ للنمــو: فمــع ازدي ــه، فــإن قطــاع العمــل املنــزيل مهي ــاًء علي وبن

بالقــوى العاملــة يف شــتى أنحــاء العــامل ومــع تقليــص بعــض الــدول لسياســات الرعايــة العامــة فيهــا، ازداد عــدد األرس التــي 

تلجــأ إىل العــال املنزليــن لالعتنــاء مبنازلهــا وأطفالهــا وأقاربهــا مــن املســنن. وخوفــاً مــن التكاليــف والتعقيــد، تجنــب كثــٌر 

مــن العائــالت الرتتيبــات الرســمية، مــا أســفر عــن ارتفــاع مســتويات االســتخدام يف االقتصــاد غــر املنظَّــم عــى شــكل عمــٍل 

غــر معلــن يف بعــض البلــدان. إذاً، فالعــال املنزليــون جــزٌء أســايس مــن 

ــة يف كٍل مــن  ــة املنزلي ــة، وهــم يقدمــون خدمــات الرعاي اقتصــاد الرعاي

االقتصــاد املنظَّــم وغــر املنظَّــم. 

تغيير القانون والسياسة

تشــر تقديــرات منظمــة العمــل الدوليــة إىل أنــه يف عــام 2010، مل يحصل 

ــوق العــال  ــن عــى حق ــال املنزلي ــن الع ــط م ــة فق ســوى 10 يف املائ

ــاد  ــذ اعت ــن من ــل. ولك ــات العم ــواردة يف ترشيع ــها ال ــن نفس اآلخري

ــة إصالحــاٍت  ــا، كــا أجــرت 30 دول ــًة عليه ــة، صادقــت 22 دول االتفاقي

ناجحــة عــى قوانينهــا وسياســاتها بغيــة توســيع مــا تقدمــه مــن حايــاٍت 

بحيــث تشــمل العــال املنزليــن. ومثــة مــا ال يقــل عــن 18 دولــًة أخــرى 

ــاتها  ــا أو سياس ــى قوانينه ــاٍت ع ــراء إصالح ــة إج ــاً إمكاني ــدرس حالي ت

بهــدف توســيع نطــاق حاياتهــا. واتَّخــذت دوٌل أخــرى تدابــر لزيــادة الحــد األدىن مــن األجــور أو تخفيــض ســاعات العمــل. 

وُعقــدت اتفاقيــات مفاوضــٍة جاعيــة جديــدة يف عــدٍد مــن البلــدان. وســنَّت بلــداٌن أخــرى ترشيعــاٍت شــاملة تغطــي العال 

املنزليــن بحايــاٍت ماثلــة. وقــد ســعى أيضــاً بفاعليــٍة عــدٌد مــن الــدول، الســيا يف أمريــكا الالتينيــة، إىل تنظيــم العمــل 

املنــزيل، ومنــه عــر تفتيــش العمــل وتوســيع الضــان االجتاعــي. كــا اتُّخــذت تدابــر تُحســن هجــرة اليــد العاملــة، الســيا 

عــى شــكل اتفاقيــاٍت ثنائيــة. ومنــذ عــام 2011، قدمــت منظمــة العمــل الدوليــة املســاعدة إىل مــا ال يقــل عــن 60 دولــًة يف 

هــذه املجــاالت فضــالً عــن معالجــة عمــل األطفــال والعمــل الجــري. 
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 التنظيم والحوار االجتماعي إلى ازدياد

ــام  ــم. ويف ع ــام التنظي ــدة أم ــاٍت عدي ــدول تحدي ــرٍ مــن ال ــم يف كث ــزيل املتجــذر يف االقتصــاد غــر املنظَّ يطــرح العمــل املن

2011، كانــت منظــات العــال املنزليــن قــد شــكَّلت للتــو شــبكًة دوليــة. ومل يوجــد إال عــدٌد قليــل مــن منظــات أصحــاب 

ــات  ــدويل لنقاب ــة 12×12 التابعــة لالتحــاد ال ــاً حمل ــًة تقريب ــة يف 90 دول ــات العالي ــوم، فقــد تبنــت النقاب العمــل. أمــا الي

ــالت  ــدويل لعام ــاد ال ــد االتح ــام 2013، عق ــة. ويف ع ــى االتفاقي ــة ع ــارصة املصادق ــام 2011 ملن ــت ع ــي انطلق ــال والت الع

املنــازل، وهــو فــرٌع مــن االتحــاد الــدويل لنقابــات عــال الغــذاء والزراعــة 

ــة،  ــد األطعمــة والتبــغ والصناعــات ذات الصل ــادق واملطاعــم وتوري والفن

ــون  ــغ عــدد فروعــه 54 فرعــاً ميثل مؤمتــره التأســييس. ويف عــام 2016، بل

زهــاء 330 ألــف عامــٍل منــزيل. 

وتبحــث منظــات أصحــاب العمــل بازديــاٍد عــن ســبل تنظيــم أصحــاب 

عمــل العــال املنزليــن. ويف حــن أن منظــات أصحــاب عمــل العــال املنزليــن موجــودٌة منــذ حــن يف بعــض البلــدان، مثــة 

عــدة منظــاٍت جديــدة قيــد التأســيس. وقــد عــززت تلــك املنظــات الحــوار االجتاعــي يف بعــض الــدول، مــا ســهل إجــراء 

إصــالٍح عــى السياســات. 

أدوات جديدة للحماية الفعالة

لدعــم الهيئــات الثالثيــة يف هــذا املســار، وضعــت منظمــة العمــل الدوليــة أدواٍت للقوانــن والسياســات وتقاريــر موجــزة 

وإحصــاءات ودراســات تجريبيــة وكتيبــات ومقــررات تدريبيــة وأدوات بحثيــة تغطــي باقــًة واســعة مــن مجــاالت السياســات، 

ومنهــا الحايــة االجتاعيــة وســاعات العمــل والحــد األدىن لألجــور واملفاوضــة الجاعيــة والتنظيــم وفــض النزاعــات وتفتيــش 

العمــل وعمــل األطفــال وهجــرة اليــد العاملــة، فضــالً عــن مبــادئ توجيهيــة للبحــوث الكميــة والنوعيــة عــن العــال املنزلين 

واملحــاوالت األوىل لتقديــم إحصــاءاٍت عامليــة وإقليميــة شــاملة عــن العــال املنزليــن. 

عززت منظمات العّمال و منظمات 
أصحاب العمل الحوار االجتماعي في 
بعض الدول، ما سهل إجراء إصالٍح 
على السياسات
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استمرار نقص فرص العمل الالئق

أقــرت الحكومــات والنقابــات العاليــة ومنظــات أصحــاب العمــل مــن جميــع أنحــاء املعمــورة بوضــوٍح بأهميــة تحقيــق 

ــع أنحــاء العــامل مــن ســوء  ــاة العــال املنزليــن يف جمي ــه، تســتمر معان ــن. ويف الوقــت عين ــق للعــال املنزلي العمــل الالئ

املعاملــة بــدءاً بعــدم حصولهــم عــى راحــٍة يوميــة ومــروراً برسقــة رواتبهــم وانتهــاًء باإلســاءات األشــد تطرفــاً وهــي العمــل 

الجــري واإلتجــار بالبــرش. 

وبالفعــل، يواصــل العــال املنزليــون مواجهــة عجــٍز يف فــرص العمــل الالئــق 

جــراء التحديــات التــي تواجــه االمتثــال حتــى يف دوٍل يتمتعــون فيهــا بحقــوق 

العــال. وتشــر تقديــراٍت تســتند إىل البيانــات املتوافــرة إىل أن العــال 

املنزليــن يتقاضــون عــادًة أدىن مــن نصــف متوســط األجــور وأحيانــاً ليــس أكــر 

ــا  ــي أن كونه ــز املــرأة يف هــذا القطــاع يعن ــر. وتَركُّ ــن الفق ــًة يف براث ــا أبقــى أرسهــم عالق ــا، م ــة منه مــن زهــاء 20 يف املائ

عاملــة منزليــة يؤثــر كثــراً عــى دخلهــا. عــالوًة عــى ذلــك، ال يتمتــع أكــر مــن 90 يف املائــة مــن العــال املنزليــن بحايــاٍت 

ــة، مــا يعرضهــم وعائالتهــم إىل خطــورٍة كبــرة.  اجتاعيــة فعال

كــا تشــر تقديــرات منظمــة العمــل الدوليــة إىل أن عــدد ضحايــا اســتغالل العمــل الجــري يف األنشــطة االقتصاديــة يبلــغ 

قرابــة 14.2 مليــون ضحيــة، حيــث يُعتــر العمــل املنــزيل واحــداً مــن القطاعــات األربــع األشــد تأثــراً بذلــك. ويبقــى هنــاك 

أيضــاً 11.2 مليــون عامــٍل منــزيل مــن األطفــال يف ســن 5-14 عامــاً. 

الطريق نحو األمام: جعُل العمل الالئق حقيقة واقعة للعمال المنزليين 

ــل مــن إقصــاء العــال  ــٍخ طوي ــح تاري ــة رقــم 189 العــامل عــى طريــق تصحي ــة منظمــة العمــل الدولي وَضــع إقــرار اتفاقي

ــٍة  ــر حاي ــى توف ــهر ع ــا. والس ــزال يف بدايته ــم ال ت ــة له ــًة واقع ــق حقيق ــل الالئ ــل العم ــة لجع ــد أن الرحل ــن، بي املنزلي

ــة الجمهــور  ــن العــال وأصحــاب العمــل والحكومــات لتوعي ــذل الجهــود ب ــة ب ــة للعــال املنزليــن يســتدعي مواصل فعال

بأهميــة العمــل املنــزيل للمجتمعــات وبحقــوق وواجبــات العــال وأصحــاب العمــل وبأهميــة تنظيــم هــذا القطــاع. وينبغــي 

بنــاء قــدرات املؤسســات العامــة لســن قوانــن عمــٍل فعالــة وتنفيــذ اســرتاتيجياٍت فعالــة تضمــن االمتثــال. وميكــن أيضــاً أن 

تعــزز منظــات العــال وأصحــاب العمــل مــا تبذلــه مــن جهــوٍد تنظيميــة بحيــث تعمــل عــى تفعيــل الحــوار االجتاعــي 

واملفاوضــات الجاعيــة لضــان إيصــال صــوت العــال وأصحــاب العمــل ومتثيلهــم. 

وتواصــل منظمــة العمــل الدوليــة ســعيها بفاعليــٍة لتحقيــق تلــك األهــداف مــع الهيئــات الثالثيــة حــول العــامل. وباإلضافــة إىل 

تقديــم مســاعدٍة مبــارشة إىل البلــدان، ستوســع منظمــة العمــل الدوليــة بحوثهــا ملســاعدة الــدول يف تنظيــم العمــل املنــزيل 

يف إطــار متابعــة التوصيــة 204 بشــأن تنظيــم االقتصــاد غــر املنظَّــم وحايــة العــال مــن أشــكال العمــل غــر املقبــول.

ملزيٍد من املعلومات عن سبل جعل العمل الالئق حقيقًة واقعة للعال املنزلين:

www.ilo.org/domesticworkers 

ال يتمتع أكثر من 90 في المائة 
من العمال المنزليين بحماياٍت 
اجتماعية فعالة
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