عملية جرد:
ٍ
سنوات عقب اعتماد االتفاقية رقم 189
خمس
اجتمــع العــال وأصحــاب العمــل والحكومــات معــاً يف  16حزيران/يونيــو  2011العتــاد اتفاقيــة منظمــة
العمــل الدوليــة رقــم  189بشــأن العمــل الالئــق للعــال املنزليــن .وأثنــاء الســنوات الخمــس التاليــة التــي
أعقبــت ذلــك ،اتخــذت زهــاء  70دولـ ًة إجـر ٍ
اءات تعــزز العمــل الالئــق للعــال املنزليــن .ومتثــل تلك اإلجـراءات
الخطــوات األوىل يف رحل ـ ٍة طويلــة نحــو تصحيــح تاري ـ ٍخ طويــل مــن اإلقصــاء ،ولكــن جعــل العمــل الالئــق
ـدم حقيقــي.
حقيق ـ ًة واقعــة بالنســبة للعــال املنزليــن يســتدعي اهتامم ـاً مســتمراً لضــان إح ـراز تقـ ٍ

الخلفية
إن أســباب وضــع االتفاقيــة وأهدافهــا واضحــ ٌة يف ديباجتهــا :فالعمــل املنــزيل ال يــزال منتقــص القيمــة ومحجوب ـاً ،ومــن
ـرض عــى وجــه الخصــوص للتمييــز فيــا يتعلــق بظــروف االســتخدام والعمــل ولغــر ذلــك مــن انتهــاكات حقــوق
ميارســه معـ ٌ
اإلنســان .ومل يُعتــر العمــل املنــزيل عم ـاً حقيقيـاً بــل جــزءا ً طبيعيـاً مــن عمــل املــرأة غــر املأجــور يف املنــزل.
وإدراكاً منهــا للوضــع الســائد وملســاهمة العــال املنزليــن يف رفــاه العــامل واالقتصــاد العاملــي ،دعــت الهيئــات الثالثيــة
املك ِّونــة ملنظمــة العمــل الدوليــة إىل وضــع أول معيــا ٍر دويل عــن العمــل املنــزيل .وقــد اعتُمــد بإجــا ٍع كيل تقريبــاً.
ويصــادف  16حزيران/يونيــو  2016الذكــرى الســنوية الخامســة إلق ـرار االتفاقيــة  189والتوصيــة  201املرافقــة لهــا .وقــد
حــث هــذان املعيــاران دوالً كثــرة عــى اتخــاذ إج ـر ٍ
اءات تضــع ح ـ َّدا ً لتاري ـ ٍخ طويــل مــن اإلقصــاء ،ويواصــل زخــم التغيــر
منــوه .وال شــك أن جعــل العمــل الالئــق حقيق ـ ًة واقعــة للعــال املنزليــن بحاج ـ ٍة إىل سـ ٍ
ـنوات 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 أيضـاً يف تحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة ،ومنهــا القضــاء عــى الفقــر (الهــدف  ،)1واملســاواة بــن
الجنســن (الهــدف  ،)5والعمــل الالئــق (الهــدف  ،)8وعــدم املســاواة (الهــدف .)10
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قوى عاملة متزايدة لتلبية الطلب المتزايد على الرعاية
تشــر التقدي ـرات الجديــدة ملنظمــة العمــل الدوليــة بشــأن العمــل املنــزيل إىل وجــود  67مليــون عامــلٍ منــزيل يشــكلون 2
يف املائــة مــن مجمــوع العــال يف العــامل .و 80يف املائــة مــن العــال املنزليــن هــم نســا ٌء يشــكلون  4يف املائــة مــن مجمــوع
العامــات يف العــامل .ولدينــا اآلن تقديـراتٌ جديــدة تُظهــر بــأن 17
يف املائــة مــن العــال املنزليــن مهاجــرون.
وتتوقــع تقديـرات األمــم املتحــدة أن يناهــز عــدد املســنني بعمــر
 60عام ـاً فأكــر الضعــف بحلــول عــام  2050وأن يتضاعــف أكــر
مــن ثــاث مـرات بحلــول عــام  .2100وفيــا ت ُعتــر أوروبــا حاليـاً
أكــر منطقـ ٍة مــن حيــث عــدد املســنني ،يعنــي االزديــاد الرسيــع
لعــدد املســنني يف العــامل أن عددهــم ســيبلغ زهــاء ربــع الســكان
أو أكــر يف كل املناطــق باســتثناء أفريقيــا .ويف الوقــت نفســه ،فــإن عــدد األرس متعــددة األجيــال آخـ ٌذ بالرتاجــع ،مــا يعنــي
ازديــاد عــدد املســنني املقيمــن وحدهــم أو يف دور العجــزة عندمــا تكــون متاحـ ًة وبأســعا ٍر معقولــة .وقــد وجــدت الدراســات
يف أوروبــا أن النــاس يفضلــون الرعايــة املنزليــة.
وبنــا ًء عليــه ،فــإن قطــاع العمــل املنــزيل مهيــأ للنمــو :فمــع ازديــاد أعــداد املســنني وعــدد النســاء الراغبــات يف االلتحــاق
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 املســنني .وخوفـاً مــن التكاليــف والتعقيــد ،تجنــب كثـ ٌر
مــن العائــات الرتتيبــات الرســمية ،مــا أســفر عــن ارتفــاع مســتويات االســتخدام يف االقتصــاد غــر املنظَّــم عــى شــكل عمــلٍ
غــر معلــن يف بعــض البلــدان .إذا ً ،فالعــال املنزليــون جــز ٌء أســايس مــن
اقتصــاد الرعايــة ،وهــم يقدمــون خدمــات الرعايــة املنزليــة يف كلٍ مــن
االقتصــاد املنظَّــم وغــر املنظَّــم.
تغيير القانون والسياسة
تشــر تقديـرات منظمــة العمــل الدوليــة إىل أنــه يف عــام  ،2010مل يحصل
ســوى  10يف املائــة فقــط مــن العــال املنزليــن عــى حقــوق العــال
اآلخريــن نفســها الــواردة يف ترشيعــات العمــل .ولكــن منــذ اعتــاد
االتفاقيــة ،صادقــت  22دول ـ ًة عليهــا ،كــا أجــرت  30دولــة إصالحـ ٍ
ـات
ناجحــة عــى قوانينهــا وسياســاتها بغيــة توســيع مــا تقدمــه مــن حاميـ ٍ
ـات
بحيــث تشــمل العــال املنزليــن .ومثــة مــا ال يقــل عــن  18دولـ ًة أخــرى
ٍ
إصالحــات عــى قوانينهــا أو سياســاتها
تــدرس حاليــاً إمكانيــة إجــراء
بهــدف توســيع نطــاق حامياتهــا .وات َّخــذت ٌ
دول أخــرى تدابــر لزيــادة الحــد األدىن مــن األجــور أو تخفيــض ســاعات العمــل.
و ُعقــدت اتفاقيــات مفاوضـ ٍة جامعيــة جديــدة يف عــد ٍد مــن البلــدان .وسـ َّنت بلــدا ٌن أخــرى ترشيعـ ٍ
ـات شــاملة تغطــي العامل
املنزليــن بحاميـ ٍ
ـات مامثلــة .وقــد ســعى أيض ـاً بفاعلي ـ ٍة عــد ٌد مــن الــدول ،الســيام يف أمريــكا الالتينيــة ،إىل تنظيــم العمــل
املنــزيل ،ومنــه عــر تفتيــش العمــل وتوســيع الضــان االجتامعــي .كــا اتُّخــذت تدابــر تُحســن هجــرة اليــد العاملــة ،الســيام
عــى شــكل اتفاقيـ ٍ
ـات ثنائيــة .ومنــذ عــام  ،2011قدمــت منظمــة العمــل الدوليــة املســاعدة إىل مــا ال يقــل عــن  60دولـ ًة يف
هــذه املجــاالت فض ـاً عــن معالجــة عمــل األطفــال والعمــل الجــري.
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التنظيم والحوار االجتماعي إلى ازدياد
يطــرح العمــل املنــزيل املتجــذر يف االقتصــاد غــر املنظَّــم يف كث ـرٍ مــن الــدول تحديـ ٍ
ـات عديــدة أمــام التنظيــم .ويف عــام
 ،2011كانــت منظــات العــال املنزليــن قــد شـكَّلت للتــو شــبك ًة دوليــة .ومل يوجــد إال عــد ٌد قليــل مــن منظــات أصحــاب
العمــل .أمــا اليــوم ،فقــد تبنــت النقابــات العامليــة يف  90دول ـ ًة تقريب ـاً حملــة  12×12التابعــة لالتحــاد الــدويل لنقابــات
العــال والتــي انطلقــت عــام  2011ملنــارصة املصادقــة عــى االتفاقيــة .ويف عــام  ،2013عقــد االتحــاد الــدويل لعامــات
املنــازل ،وهــو فــر ٌع مــن االتحــاد الــدويل لنقابــات عــال الغــذاء والزراعــة
العمال و منظمات
والفنــادق واملطاعــم وتوريــد األطعمــة والتبــغ والصناعــات ذات الصلــة ،عززت منظمات
ّ
مؤمتــره التأســييس .ويف عــام  ،2016بلــغ عــدد فروعــه  54فرع ـا ً ميثلــون أصحاب العمل الحوار االجتماعي في
إصالح
بعض الدول ،ما سهل إجراء
ٍ
زهــاء  330ألــف عامــلٍ منــزيل.
على السياسات

وتبحــث منظــات أصحــاب العمــل بازديــا ٍد عــن ســبل تنظيــم أصحــاب
عمــل العــال املنزليــن .ويف حــن أن منظــات أصحــاب عمــل العــال املنزليــن موجــود ٌة منــذ حــن يف بعــض البلــدان ،مثــة
عــدة منظـ ٍ
ـات جديــدة قيــد التأســيس .وقــد عــززت تلــك املنظــات الحــوار االجتامعــي يف بعــض الــدول ،مــا ســهل إجـراء
إصــا ٍح عــى السياســات.
أدوات جديدة للحماية الفعالة
ٍ
أدوات للقوانــن والسياســات وتقاريــر موجــزة
لدعــم الهيئــات الثالثيــة يف هــذا املســار ،وضعــت منظمــة العمــل الدوليــة
وإحصــاءات ودراســات تجريبيــة وكتيبــات ومقــررات تدريبيــة وأدوات بحثيــة تغطــي باقـ ًة واســعة مــن مجــاالت السياســات،
ومنهــا الحاميــة االجتامعيــة وســاعات العمــل والحــد األدىن لألجــور واملفاوضــة الجامعيــة والتنظيــم وفــض النزاعــات وتفتيــش
العمــل وعمــل األطفــال وهجــرة اليــد العاملــة ،فضـاً عــن مبــادئ توجيهيــة للبحــوث الكميــة والنوعيــة عــن العــال املنزليني
واملحــاوالت األوىل لتقديــم إحصـ ٍ
ـاءات عامليــة وإقليميــة شــاملة عــن العــال املنزليــن.
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استمرار نقص فرص العمل الالئق
أقــرت الحكومــات والنقابــات العامليــة ومنظــات أصحــاب العمــل مــن جميــع أنحــاء املعمــورة بوضــو ٍح بأهميــة تحقيــق
العمــل الالئــق للعــال املنزليــن .ويف الوقــت عينــه ،تســتمر معانــاة العــال املنزليــن يف جميــع أنحــاء العــامل مــن ســوء
املعاملــة بــدءا ً بعــدم حصولهــم عــى راحـ ٍة يوميــة ومــرورا ً برسقــة رواتبهــم وانتهــا ًء باإلســاءات األشــد تطرفـاً وهــي العمــل
الجــري واإلتجــار بالبــر.
وبالفعــل ،يواصــل العــال املنزليــون مواجهــة عج ـ ٍز يف فــرص العمــل الالئــق
جـراء التحديــات التــي تواجــه االمتثــال حتــى يف دو ٍل يتمتعــون فيهــا بحقــوق
العــال .وتشــر تقديــر ٍ
ات تســتند إىل البيانــات املتوافــرة إىل أن العــال
املنزليــن يتقاضــون عــاد ًة أدىن مــن نصــف متوســط األجــور وأحيانـاً ليــس أكــر
مــن زهــاء  20يف املائــة منهــا ،مــا أبقــى أرسهــم عالق ـ ًة يف براثــن الفقــر .وت َركُّــز املــرأة يف هــذا القطــاع يعنــي أن كونهــا
عاملــة منزليــة يؤثــر كثـرا ً عــى دخلهــا .عــاو ًة عــى ذلــك ،ال يتمتــع أكــر مــن  90يف املائــة مــن العــال املنزليــن بحاميـ ٍ
ـات
اجتامعيــة فعالــة ،مــا يعرضهــم وعائالتهــم إىل خطــور ٍة كبــرة.
ال يتمتع أكثر من  90في المائة
بحمايات
من العمال المنزليين
ٍ
اجتماعية فعالة

كــا تشــر تقدي ـرات منظمــة العمــل الدوليــة إىل أن عــدد ضحايــا اســتغالل العمــل الجــري يف األنشــطة االقتصاديــة يبلــغ
قرابــة  14.2مليــون ضحيــة ،حيــث يُعتــر العمــل املنــزيل واحــدا ً مــن القطاعــات األربــع األشــد تأثـرا ً بذلــك .ويبقــى هنــاك
أيضـاً  11.2مليــون عامــلٍ منــزيل مــن األطفــال يف ســن  14-5عامـاً.
ُ
جعل العمل الالئق حقيقة واقعة للعمال المنزليين
الطريق نحو األمام:
وضَ ــع إق ـرار اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم  189العــامل عــى طريــق تصحيــح تاري ـ ٍخ طويــل مــن إقصــاء العــال
املنزليــن ،بيــد أن الرحلــة لجعــل العمــل الالئــق حقيقــ ًة واقعــة لهــم ال تــزال يف بدايتهــا .والســهر عــى توفــر حاميــ ٍة
فعالــة للعــال املنزليــن يســتدعي مواصلــة بــذل الجهــود بــن العــال وأصحــاب العمــل والحكومــات لتوعيــة الجمهــور
بأهميــة العمــل املنــزيل للمجتمعــات وبحقــوق وواجبــات العــال وأصحــاب العمــل وبأهميــة تنظيــم هــذا القطــاع .وينبغــي
ٍ
اتيجيات فعالــة تضمــن االمتثــال .وميكــن أيضـاً أن
بنــاء قــدرات املؤسســات العامــة لســن قوانــن عمــلٍ فعالــة وتنفيــذ اسـر
تعــزز منظــات العــال وأصحــاب العمــل مــا تبذلــه مــن جهــو ٍد تنظيميــة بحيــث تعمــل عــى تفعيــل الحــوار االجتامعــي
واملفاوضــات الجامعيــة لضــان إيصــال صــوت العــال وأصحــاب العمــل ومتثيلهــم.
وتواصــل منظمــة العمــل الدوليــة ســعيها بفاعليـ ٍة لتحقيــق تلــك األهــداف مــع الهيئــات الثالثيــة حــول العــامل .وباإلضافــة إىل
تقديــم مســاعد ٍة مبــارشة إىل البلــدان ،ستوســع منظمــة العمــل الدوليــة بحوثهــا ملســاعدة الــدول يف تنظيــم العمــل املنــزيل
يف إطــار متابعــة التوصيــة  204بشــأن تنظيــم االقتصــاد غــر املنظَّــم وحاميــة العــال مــن أشــكال العمــل غــر املقبــول.
( )١األمم املتحدة ،قسم الشؤون االقتصادية واالجتامعية ،شعبة السكان ( .)2015توقعات تعداد سكان العامل :مراجعة عام  ،2015النتائج الرئيسية والجداول األولية.
ورقة العمل رقم .214.ESA/P/WP
( )٢املؤسسة األوربية لتحسني ظروف الحياة والعمل (يوروفاوند) ،2013 ،فرص عملٍ أكرث وأفضل يف خدمات الرعاية املنزلية ،مكتب النرش يف االتحاد األورويي ،لوكسمبورغ.

ٍ
ملزيد من املعلومات عن سبل جعل العمل الالئق حقيق ًة واقعة للعامل املنزليني:

www.ilo.org/domesticworkers

