«اإلتحاد العاملي ل ُع َّمل و عا ِمالت
املنازل» ()IDWF

?

ما هو؟ ما الذي يقوم به؟
“اإلتحاد العاملي

من يستطيع اإلنضامم إىل

ل ُع َّمل وعا ِمالت املنازل”

بإيجاز

«اإلتحاد العاملي ل ُع َّمل وعا ِمالت املنازل»؟
وعمل املنازل
العملية املحل ّية أو الوطنية ،أو غريها من منظامت عامالت ّ
النقابات ّ
عامالت/عمل املنازل وفقاً للقواعد واملامرسات
القامئة عىل العضوية والتي ترأسها
ّ
الدميقراطية.
«اإلتحاد العاملي ل ُع َّمل وعا ِمالت املنازل» هو أيضاً «مجموعة خاصة» ضمن «االتحاد
العاملي لنقابات عامل الغذاء واألنشطة ذات الصلة» و»اإلتحاد الدويل لنقابات عامل
الغذاء ،والزراعة ،والفنادق ،واملطاعم ،وخدمات األطعمة ،والتبغ واألنشطة املرتبطة»
( ،)IUFومنظمة «املرأة يف العاملة غري الرسمية :العوملة والتنظيم» (.)WIEGO

للمزيد من املعلومات ،الرجاء التواصل مع:
املوقع اإللكرتوينwww.idwfed.org :
الربيد اإللكرتوينinfo@idwfed.org :
فيسبوكInternational Domestic Workers Federation :
تويرتIDWFED :
عنوان األمانة العامةShek Lei Street, Kwai Chung, N.T., Hong Kong 18 ,c/o CTU Training Center :
اليزابيث تانغ ،األمينة العامةelizabeth.tang@idwfed.org ،
ُنسقة اإلقليمية  -أفريقياvicky.kanyoka@idwfed.org ،
فييك كانيوكا ،امل ّ
ُنسقة اإلقليمية  -آسيا واملحيط الهادئfish.ip@idwfed.org ،
فيش إيب ،امل ّ
كارين باب ،املنسقة اإلقليمية – أوروباkarin.pape@wiego.org ،
أدريانا غابرييال باز ،املنسقة اإلقليمية – أمريكا الالتينيةadriana.paz@idwfed.org ،
مي أيب سمرا ،املنسقة اإلقليمية – الرشق األوسط وشامل أفريقياmay.abisamra@idwfed.org ،
ّ

ــال وعا ِمــات املنــازل» ()IDWF
«اإلتحــاد العاملــي ل ُع َّ
منظّمــ ٌة عامليــ ٌة قامئــ ٌة عــى العضويــة تضــ ّم عامــات
وعـ ّـال منــازل .هــو اإلتّحــاد األول مــن نوعــه الــذي شُ ـكِّل
للعامالت/العـ ّـال غــر الرسيامت/الرســميني منــذ ســنوات،
ترأســه نســاء.
كــا أنــه األ ّول الــذي ُ
هــدف «اإلتّحــاد» بنــاء منظّمــة عامليــة قويّــة ،دميقراطيــة
ومو َّحــدة لعامــات وعـ ّـال املنــازل ،ته ـ ُدف إىل حاميــة
حقــوق عامــات وعـ ّـال املنــازل يف جميــع أنحــاء العــامل.
نحــن نؤمــن بــأن العمــل املنــزيل هــو عمــل ،وبــأن جميــع
عامالت/عــال املنــازل ينبغــي أن يتمتعــن /يتمتّعــوا
ّ
بالحقــوق ذاتهــا التــي يتمتّــع بها جميــع العـ ّـال اآلخرين.
إنبثــق «اإلتحــاد العاملــي ل ُعـ َّـال وعا ِمــات املنــازل» مــن
«الشــبكة العامليــة ل ُعـ َّـال وعامــات املنــازل» (.)IDWN
وقــد أُ ِّســس كاتّحــاد عاملــي يف «املؤمتــر التأســييس» الــذي
انعقــد يف مدينــة مونتفيــدو باألوروغــواي يف 28-26
ترشيــن األول /أكتوبــر عــام .2013
اعتبــارا ً مــن العــام  ،2018بلــغ عــدد املنظــات املنضويــة
يف إطــار «اإلتحــاد العاملــي ل ُعـ َّـال وعا ِمــات املنــازل» 69
منظّمــة مــن  55دولــة ،متثِّــل أكــر مــن  600000عاملــة/
عامــل منــزل .معظــم هــذه املنظــات هــي نقابــات
عامليــة ،فيــا البعــض اآلخــر عبــارة عــن جمعيــات
وتعاونيــات عامــات وعــال منــازل.

الهيكل ّية التنظيم ّية

الرئيسة:
مريتِل ويتبوي
«نقابة جنوب أفريقيا للعامل املنزليني»،
جنوب أفريقيا

كل خمس سنوات ( ُعقد املؤمتر التأسييس يف
يُعقد مؤمتر أعضاء «اإلتحاد العاملي ل ُع َّمل وعا ِمالت املنازل» ،وهو الهيئة التنظيمية ال ُعليا يف هذا اإلتحادّ ،
األوروغواي يف ترشين األول /أكتوبر  ،2013واملؤمتر الثاين يف مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا يف ترشين الثاين /نوفمرب  .)2018يُح ِّدد املؤمت ُر األولويات،
ويُراجع الدستور ويُح ِّدثة ،وينتخب اللجنة التنفيذية.

من أين أتينا؟
من يُطلق عليه صفة عامل منزيل؟
أي شخص منخرط يف العمل املنزيل يف إطار عالقة عمل
لعمل و عامالت املنازل» واتفاقية «منظمة العمل الدولية» رقم 189
«الشبكة العاملية َّ

قالت رئيسة «اإلتحاد العاملي ل ُع َّمل وعا ِمالت املنازل» ،مريتِل ويتبوي ،يف املؤمتر التأسييس:
«لقد تطلّب الوصول إىل ما نحن عليه اليوم كثريا ً من العمل ،فشكرا ً لكل من لعبت دورا ً يف ذلك .لكن ال يزال هناك ماليني من
األشخاص يُست َغلُّون .شاقة ستكون مه ّمة اإلتحاد الجديد .لكننا ،بفضل القيادة امل ُناسبة ،سوف ‹نجتاح العامل كإعصار› .مل نعد عبيدا ً.
العمل والعامالت اآلخرين .إ ّن الحلم املستحيل أصبح حقيقة واقعة .هذا
وعمل لدينا الحقوق ذاتها التي يتمتّع بها ّ
نحن عامالت ّ
اإلتحاد لك ّن ومن أجلك ّن .اجعلن أصواتكن مسموعة اليوم!»
كل خمس سنوات ( ُعقد املؤمتر التأسييس
يُعقد مؤمتر أعضاء «اإلتحاد العاملي ل ُع َّمل وعا ِمالت املنازل» ،وهو الهيئة التنظيمية ال ُعليا يف هذا اإلتحادّ ،
يف األوروغواي يف ترشين األول /أكتوبر  ،2013واملؤمتر الثاين يف مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا ف توفِّر اللجنة التنفيذيّة إدارة ُمستم ّرة وتلعب دورا ً
أساسيّاً يف ضامن عمل «اإلتحاد» وفقاً للغاية والرؤية اللتني أُ ِّسس عليهام .كام أن اللجنة التنفيذية مسؤولة عن سياسات «اإلتحاد» وطريقة إدارته
باإلضافة إىل دعم املوظفني واإلرشاف عليهم .تتألّف اللجنة من املسؤوالت التاليات :الرئيسة ،نائبة الرئيسة ،األمينة العامة (بحكم منصبها) ،وأعضاء
كل من املناطق التالية :أفريقيا ،آسيا/امل ُحيط الهادئ ،أمريكا الالتينيّة ،الكاريبي،
اللجنة التنفيذية .وباستثناء األمينة العامة ،جميع هؤالء ممثالتٌ من ٍّ
أوروبا ،وأمريكا الشامل ّية .يتم اختيار ممثّلة بديلة من كل منطقة لتويل مهام إحدى أعضاء اللجنة التنفيذية يف حال تعذّر األخرية القيام مبهامها .ي ترشين
الثاين /نوفمرب  .)2018يُح ِّدد املؤمت ُر األولويات ،ويُراجع الدستور ويُح ِّدثة ،وينتخب اللجنة التنفيذية.

تجتمع اللجنة التنفيذية أربع م ّرات يف السنة عىل األقل ،مبا يف
ذلك اجتامع واحد وجهاً لوجه عىل األقل ،بنيام تعقد اإلجتامعات
األخرى عن ٍ
بعد وعرب وسائل التواصل (عندما يستحيل عقد
املنسقات اإلقليميات عىل
اجتامعات إضافية وجهاً لوجه) .تبقى ّ
اتصال وثيق مع ممثّلتهن يف اللجنة التنفيذية ،وتقوم األمينة العامة
بتنسيق العمليات والشؤون اإلدراية عىل نح ٍو ُمست ِم ّر.

نائبة الرئيسة
كارمن بريتز ،UPACP ،األرجنتني
األمينة العامة
اليزابيث تانغ« ،اإلتحاد العاملي ل ُع َّمل وعا ِمالت املنازل» ،هونغ كونغ.
أعضاء اللجنة التنفيذية
نوفليتا فالديز باليسوك« ،يونايتد» ،الفلبني
شرييل برايس ،JHWU،جامايكا
غرايس بابا ،CSC A&S،بلجيكا
أندريا ديل كارمن موراليس برييز ،FETRADOMOV،نيكاراغوا
غيلدا فكتوريا بالنكو فرانزوا« ،التحالف الوطني للعامل املنزليني» ،الواليات املتحدة
اللجنة التنفيذية البديلة
أسامو باه ،SYNEM-GUINEE،غينيا
وندي باوال غاالرزا كينونيز ،FILCAMS CGIL،إيطاليا
غيانو مايا كشاسرتي ،HUN،نيبال
نورما نلسون ،ATLU،أنتيغوا وباربودا
دوغ مور« ،اتحاد العامل املنزليني األمريكيني» ،الواليات املتحدة

تو َّجــب اإلنتظــار حتــى العــام  2006يك يجتمــع ألول مـ ّرة ،يف مؤمتــر عاملــي ،داعمينــا مــن مختلــف أنحــاء العــامل ومنظــات لعامــات وعــال املنــازل.
ويف ذلــك املؤمتــر ،ق ّررنــا إنشــاء شــبكة« ،الشــبكة العامليــة لعـ َّـال لعامــات املنــازل» ،مــن أجــل الســعي معـاً إىل اســتصدار اتفاقيّــة دوليّــة مــن قبــل
«منظمــة العمــل الدوليــة» تُحـ ِّدد حقــوق عامــات وعـ ّـال املنــازل بصفتهــم عـ ّـال ،وهــو أمـ ٌر ُحرمــوا منــه تاريخيّـاً.
ويف ســعينا هــذا ،تلقّينــا دع ـاً كب ـرا ً مــن «اإلتحــاد الــدويل لنقابــات عــال الغــذاء ،والزراعــة ،والفنــادق ،واملطاعــم ،وخدمــات األطعمــة ،والتبــغ
واألنشــطة املرتبطــة» ،ومنظمــة «املــرأة يف العاملــة غــر الرســمية :العوملــة والتنظيــم» ،و»اتحــاد النقابــات الــدويل» ( ،)ITUCإضافــة إىل العديــد مــن
منظــات املجتمــع املــدين األخــرى .ويف حزيـران /يونيــو  ،2011حقّقنــا انتصــارا ً كبـرا ً عندمــا متّــت املوافقــة عــى االتفاقيــة رقــم  189لـ»منظمــة العمــل
الــدويل» («إتفاقيــة العمــل الالئــق للعــال املنزليــن») ،والتوصيــة رقــم  201امل ُصاحبــة لهــا ،مــن قبــل ممثلــن عــن حكومــات العــامل وأربــاب العمــل
والعــال يف «مؤمتــر العمــل الــدويل» لـ»منظمــة العمــل الدوليــة».
التحدّ يات الرئيس ّية للتنظيم:
• الطبيعة املعزولة وغري املرئية للعمل يف املنازل الخاصة
• الخوف من أن يُق ِْدم أرباب العمل عىل التح ّرش أو املضايقة أو اإلعتداء أو الطرد من العمل
• اإلعتامد عىل رب العمل يف أمور السكن والغذاء والوضع القانوين امل ُتعلّق بالهجرة ،إلخ.
• غياب الحامية التي توفرها قوانني العمل
• ساعات عمل طويلة ،انعدام أوقات الراحة وأوقات الفراغ والعطل
• الخوف من السلطات
مجاالت العمل الرئيس ّية
عمليــة قويــة ،دميقراطيــة و ُمســتدامة ،وجمــع
يلتــزم «اإلتحــاد العاملــي ل ُعـ َّـال وعا ِمــات املنــازل» مبســاعدة عامــات وعـ ّـال املنــازل لبنــاء منظــات ّ
هــذه املنظــات مع ـاً يف ات ّحــاد عاملــي مؤثِّــر يحفــظ حقــوق عامــات وعـ ّـال املنــازل يف كل أنحــاء العــامل .يعمــل «اإلتحــاد» لتحقيــق هــذه الغايــة
مــن خــال:
وعمل املنازل يف كل مكان لتشكيل منظامت قوية من خالل جذب أعضاء جدد وتنظيم القيادة النسائية وتعزيزها؛
• دعم عامالت ّ
• تنظيــم و/أو دعــم حمــات تهــدف إىل التصديــق عــى اتفاقيــة «منظمــة العمــل الدوليــة» رقــم  189وتنفيذهــا ،كــا غريهــا مــن التحســينات القانونيــة
امل ُتعلِّقــة بعامــات وعـ ّـال املنازل؛
• توفــر أنشــطة تعليميــة وتدريبيــة وتســهيل تبــادل الخـرات وامل ُامرســات الجيّــدة بــن عامــي املنــازل ومنظّامتهــم بُغيــة تعزيــز قــدرات املنظــات
املنضويــة وأعضائهــا؛
وعمل املنازل يف املنتديات واملؤمترات املحلية واملناطقية والوطنية والعاملية؛
• متثيل عامالت ّ
• التواصل بانتظام مع املنظامت املنضوية لتسهيل مشاركتها الف ّعالة يف أنشطة «اإلتحاد»؛
• بنــاء تحالفــات مــع النقابــات العامليــة ورشكاء آخريــن ،وتعزيزهــا والحفــاظ عليهــا ،واســتخدام املــوارد التــي أ ّمنتهــا هــذه التحالفــات لصالــح عامــات
وعـ ّـال املنــازل ومنظّامتهــم.

