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أوراق عمل معّدة من أجل المنتدى العربي للتشغيل

يف  االإقليمي  امل�شت�شار  زهري،  عبداهلل  ال�شيد  الورقة  هذه  اأع��ّد 

العمل  منظمة  مكتب  يف  الدولية  العمل  ومعايري  العمل  قانون 

العربي  »املنتدى  يف  لتقدم  العربية  للدول  االإقليمي  الدولية 

للت�شغيل: ميثاق لفر�ض العمل من اجل اإعادة االنتعا�ض والنمو«، 

االأول/اأك��ت��وب��ر  ت�شرين   21 اإىل   19 من  ب��ريوت  يف  يعقد  ال��ذي 

2009. واأخذت الورقة الكثري من التعليقات التي قام بها مكتب 

منظمة العمل الدولية االإقليمي للدول العربية، واملكتب االإقليمي 

الفرعي ل�شمال اأفريقيا ودائرة معايري العمل الدولية، ف�شاًل عن 

امل�شاركني يف االجتماع التح�شريي التي عقد يف 28 متوز/يوليو 

2009 يف بريوت.

ال�شّتة  العمل  اأوراق  ب��ني  م��ن  واح���دة  ه��ذه  العمل  ورق��ة  ُتُعترب 

يف  امل�شاركني  نقا�ض  اإط��ار  �شتحدد  والتي  حت�شريها  مت  التي 

للت�شغيل. وتتناول هذه االأوراق  خمتلف جل�شات املنتدى العربي 

املو�شوعات التالية: 

النمو واالإ�شتخدام والعمل الالئق يف املنطقة العربية: ق�شايا  1 .

ال�شيا�شة الرئي�شية

العربية:  املنطقة  يف  والعمالة  الدولية  العاملة  اليد  هجرة  2 .

ن�شاأتها، نتائجها وم�شتقبلها 

االأزمة واإدارة �شوق العمل: احلوار االإجتماعي كاإ�شتجابة 3 .

العمل  معايري  خ��الل  من  االنتعا�ض  اإع��ادة  �شيا�شات  دع��م  4 .

الدولية واحرتام حقوق العّمال: ق�شايا وحتّديات للمنطقة 

العربية 

تطوير اأنظمة احلماية االجتماعّية املنا�شبة وحماية ال�شكان  5 .

يف املنطقة العربّية 

يف  الوظائف  وا�شتحداث  للموؤ�ش�شات  امل�شتدامة  التنمية  6 .

املنطقة العربية: مراجعة الق�شايا 

يعك�ض اختيار املوا�شيع اأولويات وحتديات الت�شغيل التي تواجهها 

واملالّية  االقت�شادّية  االأزم��ة  غ��داة  �ّشيما  ال  العربّية،  املنطقة 

تتما�شى  التي  املرجعية  امل��ادة  البحوث  ه��ذه  ��ر  وت��وفِّ العاملّية. 

وبااللتزامات التي ُقطعت على امل�شتويني الدويل واالإقليمي ب�شاأن 

تكّمل  كما  العمل.  لفر�ض  العاملي  امليثاق  وتطبيق  الالئق  العمل 

النهج الذي تعتمده منظمة العمل الدولّية لت�شاهم رفد اجلهود 

املبذولة لتحقيق العمل الالئق على امل�شتوى العاملي.

اأطلقوا مبنا�شبة انعقاد  هذا وكان مندوبو االأطراف الثالثة قد 

االجتماع االإقليمي الرابع ع�شر الآ�شيا يف بو�شان بجمهورّية كوريا 

يف �شهر اآب/اأغ�شط�ض – اأيلول/�شبتمرب 2006، العقد االآ�شيوي 

للعمل الالئق وتعّهدوا بتحقيق خمرجات خا�شة يف هذا املجال. 

واأو�شى االجتماع ب�شرورة التعاون على تطبيق مبادرات حمددة 

وتبادل  اجلهود  ت�شافر  ُي�شهم  حيث  االإقليمي،  امل�شتوى  على 

وت�شمنَّت  هذا  الالئق.  العمل  حتقيق  يف  واخل��ربات  املعلومات 

اإح�شائّيات  وو�شع  الت�شغيل  خدمات  لتعزيز  دع��وًة  التو�شيات 

اإقليمّية موثوٍق بها ت�شاعد على �شنع القرارات املالئمة وتوفري 

مرجعية  مقايي�ض  وو�شع  ال�شغرية  للمن�شاآت  الدعم  خدمات 

وممار�شات “جيدة” من اجل تو�شيع تغطية احلماية االجتماعية 

وتدعيم تفتي�ض العمل والوقاية من النزاعات وت�شويتها1.

االأفريقية ومبنا�شبة  العربّية  للدول  الثالثّية  الوفود  تعّهدت  كما 

انعقاد االجتماع االإقليمي احلادي ع�شر الإفريقيا يف اأدي�ض اأبابا 

لتطوير  اأهداف  �شل�شلة  بتحقيق   ،2007 ني�شان/اأبريل  �شهر  يف 

يف  اال�شتمرار  اإىل  تهدف  الالئق  للعمل  متكاملة  قطرية  برامج 

فيها  مبا  عليها،  املتفق  الدولّية  التنمية  اأهداف  لتطبيق  ال�شعي 

حول  االجتماع  نتائج  وت��رّك��زت  لالألفّية.  االإمن��ائ��ّي��ة  االأه���داف 

والدمج  املهارات،  يف  الهّوة  ردم  ذلك  يف  مبا  حم��ّددة  اأه��داف 

اآلّية  الثالثّية  واعتبار  العمل،  االجتماعي من خالل خلق فر�ض 

مبكافحة  كفيل  �شامل  منو  حتقيق  اأج��ل  من  للحوكمة  اأ�شا�شّية 

1  ملزيٍد من املعلومات مراجعة املوقع:

http://www.ilo.org/public/english/region/asro/bangkok/14arm/index.htm 
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املهاجرين،  العّمال  ب�شان  عادلة  اإقليمّية  �شيا�شة  واإتباع  الفقر، 

وتعزيز احلرية النقابية، والق�شاء على عمل االأطفال والعبودية 

والتمييز، وتو�شيع نطاق احلماية االجتماعّية االأ�شا�شّية خلف�ض 

الفقر واالإفالت من فخ االقت�شاد غري النظامي. هذا والتزمت 

مع  متا�شيًا  الالئق  للعمل  االإفريقي  بالعقد  الثالثية  االأط��راف 

واآلّية  العمل  وخّطة  واإعالنها،  لعام 2004  واغادوغو  قّمة  نتائج 

يف  الفقر  من  والتخفيف  الت�شغيل  حول  اعتمدها  التي  املتابعة 

اإفريقيا2.

والثالثني  اخلام�ض  موؤمترها  يف  العربّية  العمل  منظمة  ودعت 

يف  االإقليمي  التعاون  تعزيز  اإىل   2009 ني�شان/اأبريل  يف  املنعقد 

و�شددت  االجتماعي.  واحلوار  الب�شرّية  واملوارد  الت�شغيل  حقول 

ذلك  يف  مبا  اإقليمّية  م��ب��ادرات  و�شع  على  امل��وؤمت��ر  خال�شات 

د واإن�شاء اآلّيات اإقليمّية من اأجل جمابهة  قانون عمل عربي موحَّ

ونظام  عربي  ثالثي  منتدى  وا�شتحداث  امل�شرتكة،  التحديات 

العربّية  العمل  منظمة  و�شّلطت  العربية.  العمل  �شوق  معلومات 

االإقليمي  والتن�شيق  التعاون  توطيد  اإىل  احلاجة  على  ال�شوء 

واملالّية.  االقت�شادّية  االأزمة  ملجابهة  الدولّية  العمل  منظمة  مع 

ونظّمت بالتعاون مع مكتب العمل الدويّل املنتدى العربي للتنمية 

اأف�شى  الذي   2008 الثاين/نوفمرب  ت�شرين  �شهر  يف  والت�شغيل 

اأبرز جمموعة م�شرتكة من االأولوّيات  اإىل اإعالن الدوحة الذي 

االإقليمّية. اأّما القّمة العربّية االقت�شادّية والتنموية واالجتماعّية 

املنعقدة يف الكويت يف �شهر كانون الثاين/يناير 2009، فمّهدت 

اأه��داف��ًا  ح��ّدد  ال��ذي   )2020-2010( للت�شغيل  العربي  للعقد 

ن�شب  وخف�ض  البطالة،  معدالت  خف�ض  مثل  للمنظمة  وا�شحة 

العمال الفقراء اإىل الن�شف، وحت�شني االإنتاج، والنهو�ض بتدريب 

العّمال، ودعم املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة احلجم، ومتابعة 

عملّية امل�شادقة على معايري العمل الدولية والعربية يف املنطقة 

متهيدًا لالمتثال الكامل ملفاعيلها.

2  ملزيٍد من املعلومات مراجعة املوقع:

http://www.ilo.org/public/english/region/afpro/addisababa/index.htm 
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المقّدمة
يف نهاية القرن الع�شرين، كان النقا�ض احلاّد ال�شائد يدور  1 .

واختلفت  واالجتماعي.  االقت�شادي  ووقعها  العوملة  حول 

العوملة  اأّن  البع�ض  اإىل حّد كبري. فاعترب  واملفاهيم  االآراء 

البطالة، والالم�شاواة والفقر؛  قد زادت من حّدة م�شاكل 

اأّنها �شاهمت يف احلّد منها. و�شّددت  بينما اعترب اآخرون 

النقا�شات فعاًل على اأّن االقت�شاد العاملي اجلديد زاد من 

معايري  ومراعاة  العمل  ب�شروط  الدفع  اإىل  واأّدى  املناف�شة 

اأّدت  احل���االت،  بع�ض  ويف  اأدن���ى.  م�شتويات  اإىل  العمل 

العمل خا�شة يف  االأ�شا�شية يف  املبادئ واحلقوق  انتهاكات 

والتمييز  اجلماعية  واملفاو�شة  النقابية  باحلرية  يتعلق  ما 

يف مكان العمل على جذب اال�شتثمارات االأجنبية اإىل تفاقم 

االأمور. فالرتاجع يف قوة التفاو�ض لدى العمال غالًبا ما نتج 

عادلة  ح�شة  على  ح�شولهم  وعدم  حلقوقهم  نكران  عنه 

من االأرباح من منّو اقت�شادي وتناف�ض دويل اأكرث انفتاًحا.

يف خ�شّم موجة العوملة، اأيقظ تدهور ال�شوق املالية ال�شريع  2 .

يف  املتمّثل  احلقيقي  اخلطر  اأي  امل��ّر:  الواقع  على  العامل 

منّظمة  غ��ري  عاملية  مالية  واأ���ش��واق  مفرط  م��ايل  حترير 

بال�شكل املنا�شب. 

البلدان  يف  اأك��رث  العمال  حقوق  بتقوي�ض  االأزم���ة  ت��ه��ّدد   3 .

يف  �شيما  ال  العمل،  �شروط  تدهور  نحو  والتوجه  العربية 

العمل  يف  االأ�شا�شية  فاحلقوق  املنّظم.  غ��ري  االقت�شاد 

ال�شرف  اإج���راءات  توؤثر  عندما  خا�شة  للخطر  معّر�شة 

اأي  اأّواًل:  �شعًفا  االأكرث  وعلى  املراأة  على  التكاليف  وخف�ض 

العّمال املهاجرون، واالأقليات وال�شباب. ويف غياب اتفاقات 

القبول  اإىل  البلدان  بع�ض  يف  العمال  ي�شطّر  جماعية، 

االجّتار  اأّن خطر  كما  منخف�شة.  ومنافع  اأجور  مب�شتويات 

باالأ�شخا�ض اأو عمل االأطفال غري ال�شرعي كبديل رخي�ض 

بالن�شبة  االأمر  وكذلك  البلدان،  بع�ض  ويتفاقم يف  م�شتمّر 

بالتايل،  املختلفة.  االإلزامي  اأو  اجلربي  العمل  اأن��واع  اإىل 

يواجه اجلهد املبذول لتحقيق العمل الالئق للجميع حواجز 

ومطّبات جديدة. 

وقد �شّدد اأع�شاء جلنة املعايري يف موؤمتر العمل الدويل يف  4 .

حزيران/يونيو 2009 3 على اأّن االأزمة االقت�شادية والرتاجع 

االقت�شادي املرافق لها ال ي�شّكالن حّجة الإيالء انتباه اأقّل 

التفاقيات منظمة العمل الدولية وحرمان اليد العاملة من 

اّتخاذ  �شرورة  اإىل  واأ�شاروا  العمل.  يف  املكت�شبة  حقوقها 

العاملي  ال�شعيد  اأ�شفل« على  اإىل  »�شباق  لتجّنب  اإجراءات 

واإ�شعاف احلماية االجتماعية،  العمل،  مع تردٍّ يف �شروط 

وتقوي�ض حلقوق العمال وتزايد يف البطالة. فكان ال بّد من 

اإيجاد حلول متما�شكة ملعاجلة االأزمة. 

اأن تتعامل  ا على �شرورة  اأي�شً العمل الدويل  و�شّدد موؤمتر  5 .

االأنظمة  يف  ا�شتقراًرا  حتقق  بطريقة  االأزم��ة  مع  البلدان 

التطّلع  وتدعم  البطالة  وتخف�ض  واالقت�شادية،  املالية 

وقد  تقّو�شه.  اأن  من  بداًل  للجميع  الالئق  للعمل  امل�شرتك 

العمل  �شروط  حت�شني  مهّمة  االقت�شادية  االأزم��ة  جعلت 

اأكرث اأهمية من قبل. وكان ال بّد من توّفر االإرادة ال�شيا�شية 

العمل.  �شروط  على  ال�شلبية  االأزم��ة  اآثار  لدح�ض  ال�شلبة 

االقت�شادية  التنمية  يوؤذي  اأن  �شاأنه  من  ذلك  يف  والف�شل 

واالجتماعية على املدى الطويل. 

ملواجهة حتّديات االأزمة املالية، اعتمد موؤمتر العمل الدويل  6 .

يف حزيران/يونيو 2009 ميثاًقا عامليًّا لفر�ض العمل يعتربرَ 

واالأ�شر  العمال  مل�شاعدة  وعاملية  واإقليمية  وطنية  مبادرًة 

للعوملة  االأوىل  النظامية  االأزم��ة  هذه  ظّل  يف  واملوؤ�ش�شات 

جلنة  تقرير  االأول(،  )اجل��زء   16 رقم  املوؤقت  ال�شجل  الدولية:  العمل  منظمة    3

تطبيق املعايري – البند الثالث على جدول االأعمال: معلومات وتقارير عن تطبيق 

االتفاقيات والتو�شيات )موؤمتر العمل الدويل(، حزيران/يونيو 2009، جنيف(.
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وبناء اأ�ش�ض مل�شار نحو االنتعا�ض والنمو امل�شتدام4. والهدف 

ق�شايا  و�شع  هو  العمل  لفر�ض  العاملي  للميثاق  االأ�شا�شي 

االجتماعية  احلماية  جانب  اإىل  العمل،  و�شوق  البطالة 

ال��ع��م��ال يف �شلب جم��م��وع��ة احل��واف��ز  واح����رتام ح��ق��وق 

االأزم��ة.  ملواجهة  املعتمدة  االأخ��رى  الوطنية  وال�شيا�شات 

على  مرتكزة  هذا  العمل  لفر�ض  العاملي  امليثاق  وعنا�شر 

الدولية  العمل  ملنظمة  ال�شادرة  الدولية  العمل  معايري 

هيئاتها  تعتمدها  التي  ال�شيا�شات  واأدوات  وال��ق��رارات 

لتحديد  االجتماعي  احل��وار  اإىل  اللجوء  ويعتربرَ  االإداري��ة. 

ال�شيا�شات وتطبيقها اأداًة اأ�شا�شية لبناء التوافق. 

ملناق�شة  للت�شغيل   العربي  املنتدى  د  يعقرَ االإط��ار،  هذا  يف  7 .

واقرتاحها  بال�شيا�شات  املتعلقة  االإج��راءات  من  جمموعة 

لفر�ض  العاملي  للميثاق  االإقليمي  التنفيذ  توجيه  �شبيل  يف 

العمل الذي �شي�شع م�شائل العمالة و�شوق العمل اإىل جانب 

�شلب  يف   ، العمال  حقوق  واح��رتام  االجتماعية  احلماية 

اال�شتجابات االإقليمية لالأزمة املالية واالقت�شادية. 

لالأزمة  الدولية  العمل  معايري  بع�ض  ال��ورق��ة  ه��ذه  تعالج  8 .

�شيا�شات  لتحديد  اأر���ش��ي��ًة  وت��وف��ر  واملالية  االقت�شادية 

االإنتعا�ض ودعمها من خالل احرتام معايري العمل الدولية 

وحقوق العمال. وتهدف اإىل ت�شكيل خلفية للنقا�ض يف جل�شة 

�ض لتعزيز مراعاة هذه املعايري واحلقوق.  �شَّ تخرَ

1. دور معايير العمل 
الدولية وحقوق العمال 

في إطار األزمة االقتصادية 
والمالية العالمية الحالية

الهدف االأويل ملنظمة العمل الدولية اليوم هو تعزيز الفر�ض  9 .

العدالة  حول  اإعالنها  اإطار  يف  والرجال،  للن�شاء  املتوفرة 

ليح�شلوا   ،2008 للعام  عادلة  عوملة  اأجل  من  االجتماعية 

واالإن�شاف  على عمل الئق ومنِتج، يف ظروف من احلرية 

لالأفراد  �شخ�شي  هدف  اإّنه  االإن�شانية.  والكرامة  واالأم��ن 

الالئق  والعمل  نف�شه.  الوقت  يف  للبلدان  اإمنائي  وه��دف 

االأربعة  اال�شرتاتيجية  ل��الأه��داف  امل�شرتك  الرتكيز  هو 

واحلماية  والعمالة؛  العمل؛  يف  احلقوق  تعزيز  لالإعالن: 

االإع��الن،  وباعتماد  االجتماعي.  واحل���وار  االجتماعية؛ 

باإحالل  الدولية  العمل  منظمة  يف  االأع�شاء  الدول  تتعّهد 

– تقرير املدير العام: »االنتعا�ض  4  منظمة العمل الدولية: التقرير االأول )األف( 

الدويل، حزيران/يونيو  العمل  العمل«، )موؤمتر  االأزمة: ميثاق عاملي لفر�ض  من 

2009، جنيف(.

هني  املوجِّ كالعاملني  العادلة  والعوملة  االجتماعية  العدالة 

للم�شتقبل. 

العمل  ملنظمة  كان  لطاملا  االقت�شادية،  االأزم��ات  زمن  يف  10 .

االأط���راف  ملعظم  امل�شاعدة  توفري  يف  ب��ارز  دور  الدولية 

ال�شعيفة وكذلك للمحافظة على نظامها اخلا�ض مبعايري 

من  عّماله  حماية  عن  م�شوؤول  بلد  وك��ّل  الدولية.  العمل 

اال�شتغالل من خالل تنفيذ قوانني العمل واالأنظمة املت�شلة 

اأداة  لل�شركات  االجتماعية  امل�شوؤولية  وتعتربرَ  واإنفاذها. 

اتفاقيات  اإطار  يف  احلكومات  م�شوؤوليات  وتكّمل  اإ�شافية 

منظمة العمل الدولية.

كما برز يف تقرير املدير العام للموؤمتر يف حزيران/يونيو  11 .

العمل  العنا�شر املختلفة يف معايري  اإيجاد  5، ميكن   2009

وتعّززها  الدولية  العمل  منظمة  تعتمدها  التي  الدولية 

وت�شرف عليها. وهي ت�شمل اجلوانب االأ�شا�شية للعمل الالئق 

مثل العمل املنِتج والذي مّت اختياره بحرية؛ واال�شت�شارات 

ف�ّض  وو�شائل  والعّمال؛  العمل  اأ�شحاب  وحقوق  الثالثية؛ 

النزاعات بينهم بحّرية عرب ممّثليهم؛ واحلقوق االأ�شا�شية 

بعدم التمييز والتحّرر من العمل اجلربي وعمل االأطفال؛ 

واحلماية االجتماعية. 

لدعم هذه االإجراءات ال بّد من بذل جهود م�شاعفة لت�شهيل  12 .

والوطنية  االإقليمية  امل�شتويات  على  االجتماعي  احل��وار 

وكذلك  واخلا�شة،  العامة  العمل  اأماكن  ويف  والقطاعية 

جهوزية اأكرب يف ما يتعلق باملبادئ واحلقوق االأ�شا�شية يف 

العمل  الركود ومراقبة حم�ّشنة الأ�شواق  العمل خالل فرتة 

واآثار ال�شيا�شات. 

اأ�شارت جلنة املعايري اخلا�شة باملوؤمتر يف حزيران/يونيو  13 .

2009 اإىل الدور الهاّم الذي توؤّديه معايري العمل الدولية يف 

التعامل مع االأزمة احلالية. و�شّددت اللجنة على اأّن االأزمة 

ل كحجة لتخفي�ض املعايري. وذّكرت باأّن  ال يجوز اأن ت�شتعمرَ

م  التزامات االإتفاقيات، التي اتُّخذت طوًعا، يجب اأن حترترَ

ا واأّن تاأمني احرتام املبادئ واحلقوق االأ�شا�شية يف العمل  كّليًّ

املال  راأ���ض  تطّور  على  نكرانها  ميكن  ال  منافع  عنه  تنتج 

الب�شري والنمو االقت�شادي ب�شورة عامة، وعلى االنتعا�ض 

اإىل  ا  اأي�شً واأ�شارت  خا�شة.  ب�شورة  العاملي،  االقت�شادي 

وتوجيًها  اأ�شا�شية  اأدوات  توّفر  الدولية  العمل  معايري  اأّن 

مفيًدا يف و�شع �شيا�شات فعالة لنمو وانتعا�ض اقت�شاديني 

تعك�ض  اأن  اىل  الدولية  العمل  معايري  وتهدف  م�شتدامني. 

اآخذًة باهتمامات العّمال واأ�شحاب  اإطاًرا متوازًنا بعناية، 

مكتب العمل الدويل: التقرير I )اأ( – تقرير املدير العام : مواجهة االأزمة العاملية   5

العمل  )موؤمتر  الالئق  العمل  �شيا�شات  خ��الل  من  االنتعا�ض  العمل:  فر�ض  يف 

الدويل، حزيران 2009، جنيف(
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مع  املتغرّية  الظروف  مع  مواءمة  تاأمني  اأج��ل  من  العمل، 

الت�شديد على اأهمية تطبيق معايري العمل. 

كما �شّددت اللجنة على اأّن االأزمة كان لها وقع على العّمال  14 .

وعلى اأ�شحاب العمل على حّد �شواء، كما على منظماتهم 

واالإنتاجية  العمل  فمعايري  املنّظم.  غري  االقت�شاد  وعلى 

امل�شتدامة  ل��الق��ت�����ش��ادات  ���ش��روري��ة  اال���ش��ت��خ��دام  ومن���و 

النظر عن  وبغ�ض  ا�شت�شعافًا.  االأكرث  االأ�شخا�ض  وحلماية 

احلقوق االأ�شا�شية يف العمل، تعتربرَ املعايري املتعلقة بحماية 

االجتماعي  ال�شمان  و�شبكات  العمالة  وتعزيز  االأج���ور، 

ا كمرجعية اأ�شا�شية حلماية العّمال جميًعا. واإّن اإعالن  اأي�شً

اأجل  من  االجتماعية  العدالة  حول  الدولية  العمل  منظمة 

عوملة عادلة يقّوي دور معايري العمل الدولية يف عامل العمل 

ولتنمية اقت�شادية واجتماعية عادلة. 

حول  الدولية  العمل  منظمة  اإع��الن  متابعة  عاجلت  بينما  15 .

العدالة االجتماعية من اأجل عوملة عادلة، واإطار ال�شيا�شة 

اال�شرتاتيجية 2010-2015 6 واقرتاحا الربنامج واملوازنة 

ال��دول  دع��م  �شبل  مو�ّشع  ب�شكل   7  2011-2010 للعامني 

ملنظمة  الالئق  العمل  لربنامج  وفًقا  املنظمة  يف  االع�شاء 

العمل الدولية، ي�شكل هذا املنتدى اإجراًء ملمو�ًشا مل�شاعدة 

البلدان يف اعتماد �شبل مكّيفة مع ظروفها املحّددة. 

ه اخلال�شات التي يجب اأن يعتمدها املنتدى  ينبغي اأن توجَّ 16 .

برنامج  مع  تتواءم  عمل  فر�ض  خلق  نحو  للت�شغيل  العربي 

العمل  لفر�ض  العاملي  امليثاق  ومع خال�شات  الالئق  العمل 

واملحافظة على تلك الفر�ض. ويجب اأن ترتكز على عملية 

فاعلة وفّعالة لتعزيز املعايري واملبادئ واحلقوق االأ�شا�شية 

لعمل  االأرب��ع  الركائز  اإحدى  ب�شفتها  وحتقيقها  العمل  يف 

منظمة العمل الدولية. وي�شكل التوجيه من الهيئات الرقابية 

ر�شد  يف  اأ�شا�شيًّا  م���ورًدا  الدولية  العمل  ملنظمة  التابعة 

�شوق  يف  وتعزيزها  احلقوق  على  مرتكزة  اإمنائية  مقاربة 

بالتايل،  االقت�شادية.  باالأزمة  حاليًّا  متاأثرة  معوملة   عمل 

القدرات  بناء  اإىل تركيز اجلهود على  تربز حاجة خا�شة 

الوطنية حول معايري العمل الدولية يف �شبيل حت�شني قدرة 

يتعلق مبعايري  اإمتام واجباتها يف ما  العربية على  البلدان 

-2010 �شنوات  ال�شّت  لفرتة  لة  حم�شّ  19 اال�شرتاتيجية  ال�شيا�شة  اإط��ار  و�شع    6

اال�شرتاتيجية  ال�شيا�شة  الإطار  الفقري  العمود  الت  املح�شّ هذه  وت�شكل   .2015

جلدول  االأربعة  اال�شرتاتيجية  االأه��داف  على  ترتكز  وهي  واملوازنة.  والربنامج 

االجتماعية  العدالة  املنظمة حول  اإعالن  ملعايري  وت�شتجيب  الالئق  العمل  اأعمال 

والداعمة  واملرتابطة  للف�شل،  القابلة  غري  الطبيعة  ب�شاأن  عادلة  عوملة  اأجل  من 

ب�شكل متبادل لالأهداف اال�شرتاتيجية االأربعة. 

7  وافق موؤمتر العمل الدويل على الربنامج واملوازنة للعامني 2010-2011 يف دورته 

كاماًل  الن�ض  على  االإطالع  وميكن   .2009 حزيران/يونيو  يف  والت�شعني  الثامنة 

على املوقع: 

http://www.ilo.org/global/What_we_do/Officialmeetings/ilc/

ILCSessions/98thSession/ReportssubmittedtotheConference/lang--en/

docName--WCMS_105120/index.htm 

مراجعة  اإىل  ا  اأي�شً ملّحة  حاجة  تربز  كما  الدولية.  العمل 

كيفية م�شاهمة معايري العمل الدولية التي مل ت�شادق عليها 

البلدان فرديًّا بعد، يف بناء االأ�شا�ض من اأجل انتعا�ض متني 

واقت�شاد م�شتدام للم�شتقبل.   

2. دعم سياسات االنتعاش 
من خالل احترام معايير العمل 

الدولية وحقوق العّمال
معايري  اعتماد  بهدف  اأّواًل  الدولية  العمل  منظمة  اأن�شئت  17 .

العمل الدولية للتعامل مع م�شكلة �شروط العمل التي تّت�شم 

بالظلم، واملعاناة واحلرمان. وباإدماج اإعالن فيالدلفيا يف 

بو�شع  مهاّمها اخلا�شة  و�ّشعت  العام 1944،  د�شتورها يف 

املعايري لت�شمل م�شائل اأكرث عمومية ال بل مت�شلة بال�شيا�شة 

االجتماعية وحقوق االإن�شان. وتعتربرَ معايري العمل الدولية 

اخلا�شة  القيم  بهذه  الدولية  الثالثية  لاللتزامات  تعبرًيا 

مبنظمة العمل الدولية. 

واحلقوق  واملبادئ  املعايري  تعزيز  18 .“ هدف  بلوغ  �شبيل  يف 

العمل  منظمة  ت��ق��ّدم  وحتقيقها”،  العمل  يف  االأ�شا�شية 

العمال  ملنظمات  كما  االأع�شاء  للدول  امل�شاعدة  الدولية 

واأ�شحاب العمل يف امل�شادقة على اتفاقيات منظمة العمل 

الدولية وتنفيذ معايري العمل الدولية. ومنذ العام 1994، 

معايري  لنظام  وتعزيز  حتديث  عملية  املنظمة  خا�شت 

العمل  معايري  على  االإ�شراف  مهّمة  د  وتعهرَ لديها.  العمل 

حول  اخل��رباء  جلنة  اإىل  اأ�شا�شية  ب�شورة  ه��ذه  الدولية 

تطبيق االتفاقيات والتو�شيات، وجلنة املوؤمتر حول تطبيق 

املعايري، وجلنة احلرية النقابية. كما اأّن ال�شكاوى ميكن اأن 

م �شّد دولة ع�شو ال تتقّيد باتفاقية �شادقت عليها.  تقدَّ

النامي  العاملي  واالقت�شاد  النا�شئة  العاملية  االأ�شواق  اإّن  19 .

الدولية.  العمل  معايري  مع  املطابقة  من  املزيد  ت�شتلزم 

مبادئ  اأربعة  على  الدولية  العمل  منظمة  د�شتور  ويحتوي 

واملفاو�شة  النقابية  احلرية  االإن�����ش��ان:  حلقوق  اأ�شا�شية 

واإلغاء  االإل��زام��ي؛  اأو  اجل��ربي  العمل  واإل��غ��اء  اجلماعية؛ 

واملهنة.  اال�شتخدام  يف  التمييز  واإل��غ��اء  االأط��ف��ال؛  عمل 

لة يف اإعالن منظمة العمل الدولية ب�شاأن  وهذه كلها مف�شّ

البلدان  وتعهدت  العمل8،  يف  االأ�شا�شية  واحلقوق  املبادئ 

اعتمدت منظمة العمل الدولية يف دورتها ال�شاد�شة والثمانني يف حزيران/يونيو   8

1998 )جنيف( االإعالن ب�شاأن املبادئ واحلقوق االأ�شا�شية يف العمل الذي ي�شكل 

باملحافظة  العمل  واأ�شحاب  العمال  ومنظمات  احلكومات  التزام  عن  تعبرًيا 

االجتماعية  الب�شرية  للحياة  حيوية  تعترب  التي  االأ�شا�شية  االإن�شانية  القيم  على 

واالقت�شادية.  
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ويعترب  وحتقيقها.  وتعزيزها  احلقوق  هذه  باحرتام  كافة 

اعتماد االإعالن يف العام 1998 خطوة حا�شمة نحو احرتام 

�شامل لهذه احلقوق حتى من جانب بلدان مل ت�شادق على 

االتفاقيات ذات ال�شلة. وله عن�شران اأ�شا�شيان: 

البلدان االأع�شاء يف منظمة العمل الدولية  باأّن  اإّنه يقّر  • 

يف  اأع�����ش��اء  قليلة،  با�شتثناءات  ��ا،  اأي�����شً )وه���ي  ك��اف��ة 

منظمات االأمم املتحدة االأخرى( مبجّرد قبولها د�شتور 

م بواجب احرتام هذه احلقوق  منظمة العمل الدولية تلزرَ

وحتقيقها وتعزيزها؛

جهود  لر�شد  م�شّممة  متابعة  اإج����راءات  يف  ي�شاهم  • 

البلدان وت�شجيعها للوفاء بهذا الواجب. 

احلقوق  م��راع��اة  تعزيز  اإىل  ال��رام��ي��ة  امل��ب��ادرات  ول��ه��ذه  20 .

واملبادئ االأ�شا�شية يف العمل م�شاهمة بارزة يف اإلغاء بع�ض 

من االآثار ال�شلبية للعوملة. 

العمل  مثل  العمل  ممار�شات  اأ�شواأ  اإلغاء  ت�شّرع  �شوف  • 

الظروف  وتوفر  االأطفال،  عمل  اأ�شكال  واأ�شواأ  اجلربي 

ذلك  يف  مبا   – العمل  �شوق  يف  التمييز  الإلغاء  نة  املمكِّ

التمييز بح�شب النوع االجتماعي – وكذلك التمييز على 

اأ�ش�ض اأخرى مثل العرق، والدين والراأي ال�شيا�شي. 

املفاو�شة  يف  واحلق  النقابية  احلرية  �شمان  خالل  من  • 

ال�شرورية  التفاو�شية  القوة  تخلق  �شوف  اجلماعية، 

النمو  مكا�شب  من  اأف�شل  ح�شة  على  ليح�شلوا  للعمال 

اإن يف ال�شناعات الت�شديرية اأو يف قطاعات اأخرى من 

االقت�شاد. 

مثل  اأو����ش���ع،  اأه����داف  ب��ل��وغ  يف  ت�شاهم  اأن  ب��اإم��ك��ان��ه��ا  • 

دميوقراطية اأكرب، و�شفافية وفعالية اأكرب يف ال�شيا�شات 

العامة وحماية اإجتماعية اأكرب. 

العائق  اإزال���ة  يف  ت�شاهم  اأن  ميكنها  كّلها،  الطرق  بهذه  21 .

اأن  هاّم ميكن  تباين  واإلغاء م�شدر  العوملة،  اأمام  املحتمل 

يزعزع حتّركات اآتية لفتح اأ�شواق عاملية. 

االأزم��ة  يف  االجتماعي  التقدم  �ض  يقوَّ اأاّل  على  للحر�ض  22 .

املبادئ  ب�شاأن   1998 العام  اإعالن  احرتام  يجب  احلالية، 

واحلقوق االأ�شا�شية يف العمل ومتابعته، واحلوار االجتماعي 

وممار�شة الثالثية بني احلكومات واملنظمات املمثلة للعمال 

حلول  اإىل  التو�شل  يف  �شلة  ذات  ك��اأداة  العمل  والأ�شحاب 

البلدان العربية كجزء من  وبناء متا�شك اجتماعي �شمن 

برنامج عمل الئق متكامل. 

باالأزمة  ت�شّبب  الذي  هو  العمل  اأ�شواق  يف  اإخفاق  يكن  مل  23 .

االقت�شادية؛ لكن حتقيق انتعا�ض �شريع يعتمد على ح�شن 

�شري عملها. فالتقّيد باالتفاقيات االأ�شا�شية ميكن اأن يوؤّدي 

اتفاقيات  وت��رّك��ز  امل��ج��ال،  ه��ذا  يف  فعاليتها  حت�شني  اإىل 

كثرية على قدرة احلكومات على حت�شني �شري عمل اأ�شواق 

العمل. 

اأمر مرغوب  القانون  العمال وحكم  �شمان احرتام حقوق  24 .

اإىل  لي�ض  ي��وؤّدي  اأّن��ه  مبا  اقت�شاديًّا  وفّعال  اجتماعيًّا  فيه 

حماية العمال فح�شب بل اإىل �شمان ا�شتمرارية ال�شركات 

ا. فتجّنب انخفا�ض االأجور وتوفري الدعم املنا�شب، يف  اأي�شً

اأن يدعم الطلب العاملي  �شكل اأجور دنيا فاعلة، من �شاأنه 

النجاح  اإمكانية  وت��زداد  التجارية.  التوترات  من  ويخفف 

بفعل اإ�شراك ال�شركاء االجتماعيني يف ت�شميم ال�شيا�شات 

لفر�ض  العاملي  امليثاق  اأه��داف  حتقيق  اأجل  من  وتنفيذها 

العمل. 

ي�شاهم احرتام معايري العمل الدولية يف دعم الثقة وبالتايل  25 .

الن�شاط االقت�شادي. فهذه املعايري ت�شعى اإىل تاأمني نتائج 

هيكلة  اإع���ادة  عمليات  ح��االت  يف  ذل��ك  يف  مب��ا  من�شفة، 

ال�شركات واالإقفال، ما يعّزز الدعم ال�شعبي لرزم االنتعا�ض. 

حوار  على  الدولية  العمل  ملعايري  الفعلي  التطبيق  ويرتكز 

االقت�شادية  الفرتات  يف  �شرورته  ت��ربز  ق��وي،  اجتماعي 

ال�شعبة. وتتمّتع منظمة العمل الدولية مبجموعة كاملة من 

ال�شكوك التي ُو�شعت مع الوقت وهي ذات �شلة مبعاجلة 

حاالت االأزمات وم�شاندة املن�شاآت امل�شتدامة. 

االجتماع  يف  جرى  الذي  النقا�ض  يف  باأّنه  التذكري  ويجدر  26 .

يف  عقد  ال��ذي  الدولية  العمل  ملنظمة  االأوروب���ي  االإقليمي 

على  ال��رّد  �شبل  حول   9  2009 �شباط/فرباير  يف  ل�شبونة 

العمل  منظمة  “اتفاقيات  اأّن  على  الت�شديد  مّت  االأزم��ة، 

العمل  ملعايري  غنّية  مرجعية  ت�شكل  وتو�شياتها  الدولية 

الكثري منها مبادئ هامة يف فرتات  يت�شمن  التي  الدولية 

االأزمة  لدرء  ال��دويل  التعاون  واإن  االقت�شادية.  ال�شعوبة 

يحظى بت�شهيل كبري يف املنطقة يف ما يتعلق بتطبيق معايري 

منظمة العمل الدولية.” واأقّرت هذه املقاربة باأّن اتفاقيات 

نتائج  الإدارة  اأهمية  وذات  ع�شرية  الدولية  العمل  منظمة 

االأزمة.     

9  دعا االجتماع االإقليمي االأوروبي الثامن ملنظمة العمل الدولية اإىل اعتماد مقاربة 

متكاملة لوقف التباطوؤ االقت�شادي اللولبي وبناء اقت�شاد جديد، واأقوى، واأنظف، 

واأكرث اإن�شاًفا للم�شتقبل )ل�شبونة، 10 �شباط/فرباير 2009(. 
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3. صكوك منظمة العمل 
الدولية المناسبة لالنتعاش

يف اإعالن العدالة االإجتماعية من اأجل عوملة عادلة، اأ�شار  27 .

اأهدافها  لتعزيز  عليها،  يتحّتم  املنظمة  اأّن  اإىل  املوؤمتر 

تعتمدها  التي  املعايري  و�شع  �شيا�شة  تعزز  اأن  الد�شتورية، 

من  الدولية  العمل  منظمة  الأن�شطة  زاوية  كحجر  املنظمة 

خالل دعم مواءمتها مع عامل العمل، وتاأمني دور املعايري 

للمنظمة.  الد�شتورية  االأه��داف  لتحقيق  مفيدة  كو�شيلة 

العمل  االأ�شا�شية يف  واحلقوق  املبادئ  احرتام  اأّن  واأ�شاف 

احلقوق  اأّن  مب��ا  خا�شة،  اأهمية  ي��رت��دي  اأم��ر  وحتقيقها 

ل��الأه��داف  ك��ام��ل  لتحقيق  ���ش��روري��ة  نة  املمكِّ وال��ظ��روف 

اال�شرتاتيجية كافة. كما اأعلن املوؤمتر اأّن التزامات اأع�شاء 

الد�شتورية،  املنظمة  م��ه��اّم  لتنفيذ  وجهودهم  املنظمة 

اأن  يجب  الدولية...  العمل  معايري  ذلك من خالل  مبا يف 

االأربعة  اال�شرتاتيجية  املنظمة  اأهداف  تكون مرتكزة على 

املت�شاوية من حيث االأهمية، التي يتبلور من خاللها برنامج  

العمل  معايري  اأهمية  على  الت�شديد  وب��رز  الالئق.  العمل 

االأهداف  الربط بني  االإعالن من خالل  ا يف  اأي�شً الدولية 

للف�شل،  قابلة  غ��ري  تعتربرَ  التي  االأرب��ع��ة  اال�شرتاتيجية 

ومرتابطة ومت�شاندة. واإّن االإخفاق يف تطبيق اأّي منها من 

�شاأنه اأن يوؤذي التقّدم نحو االأخرى. ولتحقيق اأق�شى وقع 

من  جزًءا  لتعزيزها  الرامية  اجلهود  ت�شكل  اأن  يجب  لها، 

ا�شرتاتيجية منظمة العمل الدولية ال�شاملة واملتكاملة لعمل 

الئق.

جلنة  وتقرير  العمل،  لفر�ض  العاملي  امليثاق  من  كّل  �شّدد  28 .

العام  يف  املوؤمتر  اإىل  العام  املدير  وتقرير  املعايري  تطبيق 

االأزم��ة.  من  اخل��روج  يف  الدولية  املعايري  دور  على   2009

العمل  “تعزيز معايري  العمل  العاملي لفر�ض  امليثاق  و�شمل 

تدعم  التي  االأخ���رى  الدولية  العمل  ومعايري  االأ�شا�شية 

وتخّف�ض  العمل  فر�ض  وانتعا�ض  االقت�شادي  االنتعا�ض 

املبادئ  االجتماعي” كاأحد  النوع  اأ�شا�ض  الالم�شاواة على 

اأهمية لالنتعا�ض. ومّت الرتكيز ب�شورة خا�شة على  االأكرث 

بع�ض ال�شكوك يف الفقرة 14 من امليثاق: 

ت�شكل معايري العمل الدولية اأ�شا�ض احلقوق يف العمل والدعم 

املقدم لها وهي ت�شاهم يف بناء ثقافة احلوار االجتماعي التي 

تكون مفيدة، على وجه اخل�شو�ض، يف اأوقات االأزمات. وبغية 

االنتعا�ض،  وبناء  العمل  ظروف  يف  النزولية  الدوامة  جتنب 

من االأهمية مبكان االعرتاف مبا يلي: 

حا�شم  اأم��ر  العمل  يف  االأ�شا�شية  واحلقوق  املبادئ  اح��رتام 

والتنمية.  لالنتعا�ض  ا  اأي�شً حا�شم  وه��و  االإن�شان.  لكرامة 

وبالتايل، ينبغي: 

من اليقظة للق�شاء على العمل اجلربي  املزيد  “1” توخي 
زي��ادة  دون  واحل���وؤول  العمل  يف  والتمييز  االأط��ف��ال  وعمل 

اأ�شكاله؛

واحلق  النقابية  احلرية  اح��رتام  من  املزيد  توخي   ”2“
اجلماعية  املفاو�شة  بحق  الفعلي  واالع��رتاف  التنظيم  يف 

باعتبارها اآليات موؤاتية للحوار االجتماعي البّناء يف اأوقات 

وغري  املنظمة  االقت�شادات  يف  االجتماعي  التوتر  ا�شتداد 

املنظمة على حّد �شواء. 

يت�شم عدد من اتفاقيات وتو�شيات العمل الدولية، باالإ�شافة 

ال�شدد.  ه��ذا  يف  مالئم  باأّنه  االأ�شا�شية،  االتفاقيات  اإىل 

�شيا�شة  ب�شاأن  الدولية  العمل  االأمر ب�شكوك منظمة  ويتعلق 

اال�شتخدام  وعالقة  االجتماعي  وال�شمان  واالأج��ور  العمالة 

واإنهاء اال�شتخدام واإدارة وتفتي�ض العمل والعمال املهاجرين 

و�شروط العمل يف العقود العامة وال�شالمة وال�شحة املهنيتني 

و�شاعات العمل واآليات احلوار االجتماعي. 

يف  ت�شاهم  اأن  الثماين  االأ�شا�شية  االتفاقيات  ب��اإم��ك��ان  29 .

االنتعا�ض االقت�شادي من خالل توفري اإطار اأ�شا�شي للعمل 

االتفاقيات  وه��ذه  االجتماعية.  احلماية  ولتعزيز  ال��دويل 

هي: 

(؛ اإتفاقية العمل اجلربي، 1930 )رقم 29 •

(؛ اإتفاقية اإلغاء العمل اجلربي، 1957 )رقم 105 •

(؛ اإتفاقية امل�شاواة يف االأجور، 1951 )رقم 100 •

واملهنة(، 1958 • )رقم  اال�شتخدام  التمييز )يف  اإتفاقية 

111(؛

(؛ اإتفاقية احلّد االأدنى لل�شّن، 1973 )رقم 138 •

(؛ اإتفاقية اأ�شواأ اأ�شكال عمل االأطفال، 1999 )رقم 182 •

 • 1948 التنظيم،  حق  وحماية  النقابية  احلرية  اإتفاقية 

)رقم 87(؛

اإتفاقية حق التنظيم واملفاو�شة اجلماعية، 1949 • )رقم 

)98

باالإ�شافة اإىل �شكوك احلقوق االأ�شا�شية، كما ورد يف امليثاق  30 .

االأخرى  ال�شكوك  من  عدد  يعترب  العمل،  لفر�ض  العاملي 

ذات اأهمية. وكما ذكر يف اإعالن العام 2008 حول العدالة 

االجتماعية من اأجل عوملة عادلة، اإىل جانب معايري العمل 

التي  ال�شكوك  بتلك  اهتمام  اإي��الء  من  بّد  ال  االأ�شا�شية، 

يف  لها  و�شف  يرد  التي  »احلوكمة«  مبعايري  و�شفها  ميكن 

املذكور  العمل  لفر�ض  العاملي  امليثاق  من   14(2) الفقرة 

اأعاله. وت�شاهم هذه ال�شكوك لي�ض يف توفري الدعم املالئم 

ا على  ل�شحايا االأزمات فح�شب بل ميكنها اأن ت�شاعد اأي�شً

واأمام  االنتعا�ض  اأم��ام  الطريق  ميّهد  للطلب  حافز  اإيجاد 

للدول  توّفر  اأن  ا  اأي�شً ا�شتدامًة. كما ميكنها  اأكرث  اقت�شاد 
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قد  التي  ال�شغوط  اأمام  ا  دفاعيًّ واأ�شا�ًشا  قاعدة  االأع�شاء 

ت�شادفها العتماد مقاربات اقت�شادية تكون غري م�شتدامة 

على املدى الطويل، حتى ولو قد تبدو حاملة حلواًل ق�شرية 

حرز يف ما 
ُ
اأ اإّنها �شوف تقّو�ض التقّدم الذي قد  االأمد، اإذ 

ملحق  ويف  العمل.  و�شروط  االجتماعية  بال�شروط  يتعلق 

عدد  على  املنطقة  يف  امل�شادقة  بحالة  الئحة  الورقة  هذه 

من ال�شكوك التي تندرج يف اإطار و�شف معايري احلوكمة. 

املعايري  باختيار  املتعلق  احلايل  للو�شع  و�شف  ههنا  ويرد 

التي تطرح حتديات خا�شة يف املنطقة العربية.

ب�شورة عامة، ترتكز اتفاقية �شيا�شة العمالة، 1964. 31 )رقم 

122(، وهي اإحدى اتفاقيات املنظمة ذات »االأولوية«، على 

�شيا�شات ترمي اإىل عمالة كاملة، ومنِتجة وخمتارة بحرية، 

اأهمية  على  العمل  لفر�ض  العاملي  امليثاق  الرتكيز يف  ويتّم 

خلق فر�ض عمل واملحافظة عليها من اأجل بلوغ عمل الئق 

واقت�شاد م�شتدام. ويف حاالت كاالأزمة االقت�شادية احلالية 

حيث ميكن اأن تكون العمالة مهّددة، �شّلطت اتفاقية اإنهاء 

 1982  ،)166 )رق��م  والتو�شية   )158 )رق��م  اال�شتخدام 

ال�شوء على وجوب اأن يتّم اأي اإنهاء لعمل قد يكون �شروريًّا، 

اأّما تو�شية عالقة العمل، 2006  بطريقة عادلة ومتوازنة. 

)رقم 198( فتوّفر توجيًها حول كيفية حماية اأمن العمال 

يف العمل يف حاالت عمالة غري عادية. 

واتفاقية   ) 32 .95 )رقم   1949 االأج��ور،  حماية  اتفاقية  ت�شع 

حماية م�شتحقات العمل عند اإع�شار �شاحب العمل، 1992 

اإج���راءات  املرافقة  تو�شياتهما  جانب  اإىل   )173 )رق��م 

بّناءة حلماية اأجور العّمال وللت�شّرف بعدل يف حال اإع�شار 

�شاحب العمل. وتن�ّض هذه ال�شكوك على و�شائل اأ�شا�شية 

من  النهو�ض  اأمام  املجال  ولفتح  االأجور  انخفا�ض  لتجّنب 

االأزمة. وتعترب اأحكام اإعالن املبادئ الثالثي ب�شاأن املن�شاآت 

اإدارة  يف  مفيدة  االجتماعية  وال�شيا�شة  اجلن�شية  متعددة 

مفاعيل االأزمة على طول �شال�شل التوريد.

تعترب ال�شكوك املتعلقة بالعمال املهاجرين )اإتفاقية العمال  33 .

املهاجرين )مراجعة(، 1949 )رقم 97( واإتفاقية العمال 

ا ذا  املهاجرين )اأحكام تكميلية(، 1975 )رقم 143( اأي�شً

اأهمية كربى، نظًرا اإىل اأّن العّمال املهاجرين م�شت�شعفني 

ب�شورة خا�شة يف اإطار التدهور احلا�شل يف اأ�شواق العمل، 

وب�شبب االعتماد ال�شديد على العمالة املهاجرة يف املنطقة، 

لبلدان املن�شاأ كما للبلدان امل�شتقِبلة. فهذه ال�شكوك، اإىل 

املهاجرين  للعمال  ع��ادل  نهج  ب�شاأن  »اخلال�شات  جانب 

يف اقت�شاد عاملي« التي اعتمدها موؤمتر العمل الدويل يف 

العام 2004 10 و »االإطار متعدد االأطراف حول هجرة اليد 

الدويل،  العمل  )موؤمتر  املهاجرين  العّمال  جلنة  تقرير  الدولية:  العمل  منظمة    10

الدورة الثانية والت�شعون، 2004، جنيف(. 

العاملة: مبادئ واإر�شادات غري ملِزمة من اأجل نهٍج قائٍم 

على احلقوق اإزاء هجرة االأيدي العاملة« الذي وافق عليه 

ا  اإر�شاًدا هامًّ توّفر  اآذار/مار�ض 2006،  االإدارة يف  جمل�ض 

حول ما يجب اأن ي�شّكل املكّونات االأ�شا�شية ل�شيا�شة �شاملة 

للهجرة يف ظّل االأزمة املالية وا�شتمرار الفقر والالم�شاواة 

يف العامل. 

اأن ت�شاهم اتفاقية �شروط العمل )العقود العامة(،  ميكن  34 .

اال�شتثمارات  توّلد  اأن  على  احلر�ض  يف   )94 )رقم   1949

املمّولة من جمموعات حوافز عاّمة فر�ض عمل باأجر الئق 

و�شروط عمل ال تتعار�ض مع �شروط العمل املقبولة.  

االجتماعي  احل��وار  اآليات  اال�شرتاتيجية  ت�شمل  اأن  يجب  35 .

الثالثية  امل�شاورات  اتفاقية  يف  واردة  هي  كما  وعملياته، 

وتو�شية   )144 )رق��م   1976 الدولية(،  العمل  )معايري 

امل�شاورات الثالثية )اأن�شطة منظمة العمل الدولية(، 1976 

)امل�شتويان  امل�شاورات  تو�شية  اإىل  باالإ�شافة   )152 )رقم 

ال�شناعي والوطني(، 1960 )رقم 113( واإعالن املبادئ 

وال�شيا�شة  اجلن�شية  امل��ت��ع��ددة  املن�شاآت  ب�شاأن  الثالثي 

االجتماعية.

الدنيا(،  )املعايري  االجتماعي  ال�شمان  اتفاقية  حتتوي  36 .

1952 )رقم 102( على اإجراءات لتعزيز اأنظمة ال�شمان 

االجتماعي وتوفر دعًما يف جمال الدخل. ف�شبكات ال�شمان 

ا يف املنطقة العربية و�شملت االأمثوالت  االجتماعي تندر جدًّ

 )1998-1997( االأ�شيوية  املالية  االأزمة  من  امل�شتخل�شة 

االأزم��ة  ب��اأّن  الدولية  العمل  منظمة  جانب  من  خال�شات 

اأم��ان  �شبكات  هكذا  كانت  لو  واأق�شر  عمًقا  اأق��ّل  لكانت 

االتفاقية  هذه  مواءمة  على  الرتكيز  يجب  لذا  موجودة. 

وال�شكوك االأخرى ذات ال�شلة على �شوء النقا�ض القادم 

ال�شمان  حول  ال��دويل  العمل  ملوؤمتر   2011 العام  دورة  يف 

االجتماعي كالتقرير االأول من التقارير املتتالية يف جمال 

حول   2008 العام  اإع��الن  اإط��ار  يف  االجتماعية  احلماية 

العدالة االجتماعية من اأجل عوملة عادلة.  

اإدارة العمل اأداة �شرورية الإدارة اليد العاملة وعامل العمل.  37 .

وبروتوكولها   )81 )رق��م   1947 العمل  تفتي�ض  فاتفاقية 

املعتمد يف العام 1995، واتفاقية تفتي�ض العمل )الزراعة(، 

العمل  منظمة  اتفاقيات  م��ن  ه��ي   ،)129 )رق���م   1969

على  للحر�ض  �شروري  فتنفيذها  »االأولوية«.  ذات  الدولية 

التي  والدولية  الوطنية  واالأنظمة  القوانني  عمليًّا  ذ  تنفَّ اأن 

توّلد معايري العمل واملبادئ واحلقوق االأ�شا�شية يف العمل. 

ا تتخّطى كثرًيا اإنفاذ  ومتار�ض مفّت�شيات العمل عادًة مهامًّ

لل�شالمة  ومراقبة  وتدريًبا  تقنية  م�شاعدة  وتوفر  القانون 

وال�شحة. وتعترب االتفاقية رقم 129 اأداة اأ�شا�شية للجهود 

الرامية اإىل معاجلة االقت�شاد غري املنظم والفقر من خالل 
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وعائالتهم  الزراعيني  للعمال  العمل  لتفتي�ض  نظام  اإر�شاء 

املرافقة  وتو�شياتهما  االتفاقيتان  هاتان  وت�شكل  وت�شغيله. 

عليه  تن�ّض  العمل،  الإدارة  جّيد  نظام  من  اأ�شا�شية  اأجزاء 

اتفاقية اإدارة العمل، 1978 )رقم 150(. لكن املوؤ�شف هو 

تتّم امل�شادقة عليه جّيًدا يف  اأيًّا من هذه ال�شكوك مل  اأّن 

يف  عامة  ب�شورة  �شعيفة  العمل  واإدارة  العربية،  املنطقة 

بلدان املنطقة. 

انتقاء  يف  املنتدى  ه��ذا  توّجه  اأن  االأمثلة  ه��ذه  �شاأن  من  38 .

العربية،  البلدان  يف  عليها  الرتكيز  يجب  التي  ال�شكوك 

هي  فمًعا  واأولوياته.  بلد  لكّل  اخلا�شة  احلالة  �شوء  على 

ملنظمة  االأع�شاء  ال��دول  اأخذتها  التي  بااللتزامات  تتعّلق 

العمل الدولية عند اعتماد اإعالن العام 2008.  

من  البلدان  لتمكني  هاّمة  اأداة  التقنية  امل�شاعدة  ت�شكل  39 .

الوفاء بواجباتها يف اإطار الد�شتور ومعايري العمل. و�شّددت 

جلنة املعايري يف دورة العام 2009 ملوؤمتر العمل الدويل على 

اأهمية امل�شاعدة التقنية التي تقدمها منظمة العمل الدولية 

امل�شتوى  على  الدولية  العمل  معايري  بتطبيق  يتعلق  ما  يف 

الوطني. فهذه اللجنة اأعطت حفًزا جديًدا يف العام 2005 

ملزج عمل الهيئات الرقابية وامل�شاعدة التقنية ملكتب العمل 

االتفاقيات  وبتطبيق  التقارير  برفع  يتعلق  ما  يف  ال��دويل 

للعام  االجتماعية  العدالة  اإع��الن  واأّك��د  عليها.  امل�شادق 

2008 من جديد اأّن منظمة العمل الدولية يجب اأن ت�شاعد 

تقّدم  حتقيق  اإىل  الرامية  جهودهم  يف  اأع�شاءها  بفعالية 

على اأ�شا�ض ثالثي نحو االأهداف اال�شرتاتيجية كلها. ففي 

بع�ض  اإح��راز  مّت  التقنيني  وامل�شاعدة  التعاون  ه��ذا  اإط��ار 

التقدم يف ما يتعلق باحرتام معايري العمل الدولية وحقوق 

العمال. 

4. التزامات البلدان العربية 
بمعايير العمل الدولية 

وحقوق العّمال 

1. التزام البلدان العربية من خالل احلوار مع 

اأجهزة الرقابة يف منظمة العمل الدولية

تنعك�ض التزامات البلدان العربية مبعايري العمل الدولية يف  40 .

م�شادقاتها على اتفاقيات ويف احلوار بينها وبني منظمة 

الإعالن  واملتابعة  الرقابي  النظام  اإطار  يف  الدولية  العمل 

العمل.  يف  االأ�شا�شية  واحلقوق  املبادئ  ب�شاأن   1998 العام 

ال�شكوك  تلك  امل�شادقة على عدد كبري من  ن�شبة  وتبقى 

ال  اأدن���اه(،  )اأنظر  اأخ��رى  مناطق  مع  باملقارنة  منخف�شة 

من  عدد  يف  ولكن  النقابية.  باحلقوق  املتعلقة  تلك  �شيما 

يف  ال�شكوك  مبادئ  تنفيذ  على  العمل  يجري  احل��االت 

انتظار امل�شادقة عليها الحًقا. 

اأ( امل�شاواة وعدم التمييز

ت�شتمّر الهيئات الرقابية يف منظمة العمل الدولية يف اإثارة  41 .

البلدان  واالإنفاذ يف عدد من  الت�شريع  النق�ض يف  م�شائل 

فرد  اأّي  يخ�شع  اأاّل  على  للحر�ض  فعالة  اإج��راءات  الّتخاذ 

اأو  العرق،  اأ�شا�ض  على  مت�شاوية  غري  ملعاملة  اأو  للتمييز 

اللون، اأو اجلن�ض، اأو الراأي ال�شيا�شي، اأو الدين، اأو االأ�شل 

االإثني اأو االأ�شول القومية. يف بلدان كثرية يف املنطقة تعرب 

االأحكام  ب�شاأن غياب  جلنة اخلرباء منذ �شنني عن قلقها 

الت�شريعية الكفيلة باحلماية من التمييز على اأ�ش�ض خمتلفة 

وب�شاأن غياب احللول الناجعة. 

جلنة  اأم��ام  الكويتية  احلكومة  اأعلنت  ال�شدد،  ه��ذا  يف  42 .

عن   2009 حزيران/يونيو  يف  باملعايري  اخلا�شة  املوؤمتر 

)يف  التمييز  التفاقية  الكامل  التطبيق  بتاأمني  التزامها 

اال�شتخدام واملهنة(، 1958 )رقم 111( قانوًنا وممار�شًة، 

مبا ي�شمل مراجعة الت�شريع لكي يتطابق مع معايري العمل 

الدولية وطلبت امل�شاعدة التقنية من منظمة العمل الدولية 

يف هذا ال�شدد. 

العربية  اململكة  امل�شتوى جرت يف  عالية  بعثة  زيارة  خالل  43 .

ال�شعودية11، اأقّرت ال�شلطات الوطنية بغياب �شيا�شة وطنية 

لو�شع  الدولية  العمل  منظمة  م�شاعدة  وطلبت  للم�شاواة، 

هكذا �شيا�شة من اأجل تعزيز امل�شاواة يف الفر�ض واملعاملة 

11  مّتت هذه البعثة يف اأيلول/�شبتمرب 2006 يف اإطار متابعة خلال�شات جلنة املعايري 

اال�شتخدام  )يف  التمييز  اتفاقية  تنفيذ  ب�شاأن  ال��دويل  العمل  مبوؤمتر  اخلا�شة 

واملهنة(، 1958 )رقم 111(.
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من  �شكل  الأّي  اإلغاء  بهدف حتقيق  واملهن،  اال�شتخدام  يف 

اجلن�ض،  اأو  اللون،  اأو  العرق،  اأ�شا�ض  على  التمييز  اأ�شكال 

اأو  القومية  االأ���ش��ول  اأو  ال�شيا�شي،  ال���راأي  اأو  ال��دي��ن،  اأو 

االجتماعية كما يرد يف االتفاقية رقم 111.  

و�شول  يف  النق�ض  ح��ول  مبالحظة  اخل��رباء  جلنة  قامت  44 .

احلماية  اأّن  مع  كثرية،  بلدان  يف  العمل  فر�ض  اإىل  امل��راأة 

كما  البلدان.  تلك  معظم  يف  قائمة  التمييز  من  الر�شمية 

اأ�شفت على النق�ض يف املعلومات حول االإجراءات املّتخذة 

وحول اأثرها.

التمييز على  رواًج��ا يف احلماية من  االأك��رث  الفجوة  تكمن  45 .

غالًبا  التي  القومية،  االأ�شول  اأو  اللون،  اأو  العرق،  اأ�شا�ض 

هذا  يف  املهاجرين  للعمال  للحماية  غياب  عنها  ينتج  ما 

االإطار. و�شّددت جلنة اخلرباء على اأهمية الت�شّرف حول 

هذا املو�شوع، خا�شة يف ظّل وجود عدد هائل من الرعايا 

يف  يعملون  خمتلفة  واإثنية  عرقية  خلفيات  من  االأج��ان��ب 

بع�ض البلدان. وقد حّثت اللجنة حكومات تلك البلدان على 

اّتخاذ اإجراءات عملية ملنع التمييز �شد كافة العمال على 

يتعلق  ما  يف  القومية  االأ�شول  اأو  اللون،  اأو  العرق،  اأ�شا�ض 

باال�شتخدام اأو املهن. كما اأّن اعتبارات اأكرث عمومية حول 

العمال املهاجرين مطروحة اأدناه. 

 ) يف ما يتعلق باتفاقية امل�شاواة يف االأجور، 1951 )رقم 100. 46

تتمثل امل�شاألة املطروحة يف املنطقة يف غياب الت�شريع الذي 

لعمل  والرجل  املراأة  بني  املت�شاوي  االأجر  مبداأ  كّليًّا  يدعم 

العربية  االإم��ارات  يف  املثال،  �شبيل  على  القيمة.  مت�شاوي 

املتحدة، ين�ّض الت�شريع الفدرايل على »اأّن اأجر املراأة يجب 

اأن يكون م�شاوًيا الأجر الرجل اإذا كانت توؤّدي العمل نف�شه«، 

املبداأ  من  اأ�شيق  الن�ض  هذا  اأّن  اإىل  اللجنة  اأ�شارت  وقد 

اأّنه ال ي�شمل املفهوم االأ�شا�شي لل  الوارد يف االتفاقية، مبا 

ال�شعودية،  العربية  اململكة  ويف  القيمة«.  املت�شاوي  »العمل 

وامل�شتخدمات  »امل�شتخدمني  معاملة  اإىل  ق���رار  ي�شري 

ظروف  تكون  عندما  االأج��ر  اإىل  بالن�شبة  مت�شاٍو  ب�شكل 

االأردن،  يف  االأم��ر  وكذلك  نف�شها«.  هي  و�شروطه  العمل 

ين�ّض الد�شتور على اأّن العمال كافة يجب اأن يتلّقوا اأجوًرا 

منا�شبة لكمية العمل املحقق ونوعيته. وحّثت جلنة اخلرباء 

احلكومات على اّتخاذ اخلطوات الالزمة لتعديل الت�شريع 

للعمل  م�شاٍو،  لعمل  املت�شاوي  االأج��ر  لي�ض  تاأمني  اأجل  من 

يوؤّدي  حاالت  يف  ا  اأي�شً بل  فح�شب،  مماثل  لعمل  اأو  نف�شه 

فيها الرجال والن�شاء عماًل خمتلًفا ولكن قيمته مت�شاوية. 

العمل  منظمة  �شاندت  الوطنية،  احلكومات  جانب  اإىل  47 .

االأردن  يف  االأج���ور  يف  امل�����ش��اواة  تقييم  عمليات  ال��دول��ي��ة 

ملناق�شة  م�شرتك  م�شتديرة  طاولة  اجتماع  وُنّظم  وم�شر. 

من  االأردن  يف  اجلن�ض  ح�شب  االأج��ور  يف  امل�شاواة  م�شائل 

اأجل القيام بعمليات تقييم لفر�ض العمل غري ممّيزة من 

حيث اجلن�ض لتاأمني اأجور مت�شاوية لعمل بقيمة مت�شاوية يف 

اأما يف  املختارة من خالل احلوار االجتماعي.  القطاعات 

م�شر، فقد اعتمدت خطة عمل مع تو�شيات ملعاجلة م�شاألة 

االأجر املت�شاوي يف ظّل روحية االتفاقية رقم 100.  

ب( احلرية النقابية واملفاو�شة اجلماعية 

تبقى امل�شادقة على اتفاقية احلرية النقابية وحماية حق  48 .

التنظيم، 1948 )رقم 87( واتفاقية حق التنظيم واملفاو�شة 

املنطقة،  ه��ذه  يف  �شعيفة   )98 )رق��م   1949 اجلماعية، 

االأ�شا�شية  االتفاقيات  على  امل�شادقة  على  كثرًيا  ومتاأخرة 

العمل  منظمة  يف  الرقابية  الهيئات  عّلقت  وقد  االأخ��رى. 

اخلروقات  على  النقابية  احلرية  جلنة  فيها  مبا  الدولية، 

اخلطرة يف احلق يف احلرية النقابية واملفاو�شة اجلماعية 

املوّظفني  ح��ق  غياب  وح��ول  العربية،  ال��ب��ل��دان  بع�ض  يف 

املنظمة  مبعايري  اخلا�شة  وال�شمانات  باحلقوق  بالتمّتع 

ومبادئها ذات ال�شلة يف بلدان عربية اأخرى. وحّثت جلنة 

على  املعنية  احلكومات  النقابية  احلرية  وجلنة  اخل��رباء 

النقابية وحق  لتمكني احلقوق  الالزمة  االإج��راءات  اّتخاذ 

ومع  طبيعي  ب�شكل  ���ض  مت��اررَ اأن  من  اجلماعية  املفاو�شة 

مراعاة احلقوق االأ�شا�شية.  

من  ر�شالة  موؤخًرا  العربية  للدول  االإقليمي  املكتب  تلّقى  49 .

منظمة وطنية الأ�شحاب العمل اّدعت فيها اأّن احلكومة مل 

حترتم حقهم يف انتخاب ممثليهم بحرية كاملة ويف تنظيم 

وو�شلت  م�شتقل.  ب�شكل  الداخلية  ل��الإدارة  وبنى  اأن�شطة 

ح��ول خرق  اأخ��رى  مّكونة  اأط���راف  من  اّدع���اءات مماثلة 

املبادئ االأ�شا�شية ال�شتقاللية منظمات اأ�شحاب العمل.

. 50 يف بع�ض البلدان العربية التي مل ت�شهد �شابًقا وجود نقابات، 

اإعالن  متابعة  اإط��ار  يف  موؤّخًرا،  جديد  ت�شريع  اعتماد  مّت 

للم�شادقة  واحلملة   1998 للعام  الدولية  العمل  منظمة 

يف  بالعمل  اخلا�ض  فالت�شريع  االأ�شا�شية.  االتفاقيات  على 

فيهم  مبن  العمال،  حقوق  على  االآن  ين�ّض  مثاًل  البحرين 

العمال املهاجرين، بتكوين نقابات واالن�شمام اإليها وكذلك 

عمال  )با�شتثناء  اجلماعية  واملفاو�شة  التنظيم  يف  احلق 

اخلدمات العامة – راجع ما ورد اأعاله(. ويبدو اأّن حكومة 

عمان قد اعرتفت ر�شميًّا بحقوق العمال يف ت�شكيل نقابات 

�شروط  على  اجلماعية  باملفاو�شة  و�شمحت  عام  واحت��اد 

اال�شتخدام وظروفها. 

التزام  م  يرتجرَ مل   ، 51 .1998 العام  اإع��الن  متابعة  اإط��ار  يف 

حكومات عربية كثرية باإنفاذ املبادئ واحلقوق الد�شتورية 

على  وامل�����ش��ادق��ة  النقابية  ب��احل��ري��ة  املتعلقة  للمنظمة 

االتفاقية رقم 87، اإ�شالًحا بارًزا باملعايري وتربز احلاجة 
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وُقّدمت  املجال.  ه��ذا  يف  قوية  متابعة  عملية  خو�ض  اإىل 

امل�شاعدة التقنية يف اإطار اإعالن العام 1998 اإىل كّل من 

احلرية  حتقيق  حول  وعمان  واملغرب  واالأردن،  البحرين، 

النقابية واملفاو�شة اجلماعية. 

ت( العمل اجلربي

العام  اإع��الن  اإط��ار  يف   52 .2009 للعام  العاملي  التقرير  اأ�شار 

اإىل  العمل  يف  االأ�شا�شية  واحلقوق  املبادئ  ب�شاأن   1998

باالجّتار  متعلقة  م�شائل  التبليغ عن  مّيز  قد  ثابًتا  ا  اأّن منوًّ

مني معّر�شني  بالب�شر يف املنطقة، وعن جمموعات م�شتخدرَ

ب�شورة خا�شة يف هذا املو�شوع منهم عّمال املنازل والعمال 

املهاجرون. والحظ ب�شورة خا�شة اأّن م�شتوى الوعي مل�شكلة 

�شفوف  يف  منخف�ض  اخلليج  منطقة  يف  اجلربية  العمالة 

عامة النا�ض والكثري من امل�شوؤولني احلكوميني، واأّنه ي�شود 

ترّدد يف االعرتاف بوجود تع�ّشفات ميكن اأن ت�شّكل عمالة 

كثرية  على حاجة حكومات  ا  اأي�شً و�شّدد  واجّت��اًرا.  جربية 

الّتخاذ اإجراءات فاعلة ملواجهة االأ�شباب اجلذرية الكامنة 

بدورها  ت 
ّ

ع��رب قد  اخل��رباء  جلنة  اأّن  كما  امل�شاكل.  وراء 

مراًرا عن قلقها ب�شاأن منع فئات متنوعة من عّمال قطاع 

اخلدمات العامة من ترك وظائفهم. 

من  تعليقات  املهاجرين  بالعمال  املتعلقة  املخاوف  اأث��ارت  53 .

جلنة اخلرباء يف اإطار اتفاقية العمل اجلربي 1930 )رقم 

29( يف غياب م�شادقة على �شكوك منظمة العمل الدولية 

املتعلقة بالعّمال املهاجرين. 

ث( العّمال املهاجرون12

ب�شورة عامة، اإّن اأنظمة احلوكمة التي تقّدم احلماية للعّمال  54 .

قد  التقّدم  بع�ض  اأّن  مع  املنطقة،  يف  �شعيفة  املهاجرين 

اأحرز يف ال�شنوات االأخرية يف الت�شريع الوطني واالتفاقات 

جلنة  اأّن  اإاّل  امل�شيفة.  والبلدان  املن�شاأ  بلدان  بني  الثنائية 

اخلرباء وغريها من الهيئات قد اأثارت عدًدا من املخاوف 

حول  املخاوف  هذه  وتتمحور  املهاجرين.  بالعّمال  املتعلقة 

االعتماد املفرط للعامل على �شاحب العمل والذي ين�شاأ من 

نظام »الكفيل« ال�شائد يف املنطقة، والذي يزيد من تعّر�ض 

العّمال للتع�ّشف واال�شتغالل وي�شاهم يف الرتّدد يف التبليغ 

متعلقة  اأخ��رى  هموم  وتربز  التع�ّشفية.  العمل  �شروط  عن 

12  ي�شار اإىل وجود عدد من املراجع يف هذا الق�شم ويف مكان اآخر من هذه الورقة 

متعلقة بو�شع عّمال املنازل. و�شوف يجري نقا�ض اأّول ب�شاأن املعايري الدولية حول 

التا�شعة والت�شعني من موؤمتر العمل الدويل )حزيران/ هذا املو�شوع يف الدورة 

يونيو 2010، جنيف(. راجع التقرير 4 )1(: العمل الالئق للعمال املنزليني على 

موقع منظمة العمل الدولية االإلكرتوين. لي�ض عّمال املنازل جميعهم من العّمال 

املهاجرين، طبًعا، مع اأّن ال�شوؤال املطروح يف هذه الورقة يرّكز على عّمال املنازل 

املهاجرين، واإّن اأّي حت�شينات يف و�شعهم يجب اأاّل تنتظر نتائج مناق�شات املوؤمتر 

امل�شتقبلية. 

بالتمييز على اأ�شا�ض العرق، اأو االأ�شول القومية اأو اجلن�ض 

ما يجعل العّمال املهاجرين م�شت�شعفني ب�شورة خا�شة. 

ت�شريعها  مبراجعة  موؤخًرا  احلكومة  قامت  البحرين،  يف  55 .

تغيري  م��ن  املهاجرين  ال��ع��ّم��ال  لتمكني  بالعمل  اخل��ا���ض 

�شاحب العمل من دون احل�شول على موافقة م�شبقة من 

الكفيل االأ�شلي. واّتخذت اإجراءات مماثلة يف هذا االإطار 

يف  اإ�شافية  اإج���راءات  يف  البحث  يجري  بينما  عمان؛  يف 

مينع  ال��ذي  الت�شريع  لتفعيل  املتحدة  العربية  االإم���ارات 

ميهم.   اأ�شحاب العمل من احتجاز جوازات �شفر م�شتخدرَ

االتفاقية رقم  اإط��ار  اإىل جلنة اخل��رباء يف  تقرير رفع  يف  56 .

111، اأ�شارت حكومة قطر اإىل اأّن اللجنة الوطنية حلقوق 

وهم  م��ن��ازل،  عّمال  من  متعددة  �شكاوى  تلّقت  االإن�شان 

مبعظمهم من الن�شاء، يّدعون فيها باأّنهم يعملون �شاعات 

م  يحرَّ واأّن��ه  اأ�شبوعية،  ا�شرتاحة  دون  من  اإ�شافية  عمل 

عليهم مغادرة املنزل، ويلقون معاملة غري اإن�شانية وقا�شية. 

واأعربت اللجنة الوطنية حلقوق االإن�شان يف تقريرها للعام 

اخلا�شة  واحلقوق  العمل  �شروط  ب�شاأن  قلقها  عن   2006

بالعّمال املهاجرين العاملني يف البناء، واحلفريات و�شناعة 

خا�شة  ب�شورة  قلقة  واللجنة  املنازل.  وبعّمال  االإ�شمنت، 

ب�شاأن التع�ّشفات التي متار�ض �شّد العّمال املهاجرين و�شوء 

اجّتار  حاالت  اإىل  باالإ�شافة  لها،  يتعر�شون  التي  املعاملة 

فبح�شب  حاليًّا.  القائم  الكفالة  نظام  عن  ناجتة  بالب�شر 

اللجنة، مينع نظام الكفالة العّمال من تغيري �شروط عملهم 

واأّدى ذلك اإىل ممار�شات تع�ّشفية من جانب الكفالء �شملت 

عدم دفع االأجور، حجز جوازات �شفر العّمال، عدم توفري 

م�شكن منا�شب، نق�ض يف الغذاء، �شاعات عمل طويلة غري 

اأو  جن�شي  حتّر�ض  واأحياًنا  احتجاز  جلد،  �شرب،  طوعية، 

اغت�شاب. ورّحبت جلنة اخلرباء باالهتمام املتزايد الذي 

اأويل لو�شع العّمال املهاجرين وطلبت اأن يتَّخذ املزيد من 

االإجراءات حلمايتهم. 

العمل  اإىل منظمة  تقريرها  اللبنانية يف  اأ�شارت احلكومة  57 .

الدولية اإىل اأّن ال�شلطات تعمل على وقف اأو حظر املمار�شة 

ف لدى العّمال  غري القانونية للعمل اجلربي الذي قد ي�شادرَ

املهاجرين الذين يدخلون البالد ب�شورة غري قانونية، واأّن 

اإجراءات قد اتُّخذت حلماية العّمال املهاجرين مبن فيهم 

بدفع  يتعلق  ما  يف  �شيما  ال  املنازل،  يف  العامالت  الن�شاء 

االأجور و�شروط عمل اأخرى واأّن م�شروع التعديالت لقانون 

املختلفة،  االإلزامي  اأو  العمل اجلربي  اأ�شكال  العمل جتّرم 

باال�شتعباد،  وال�شبيهة  اال�شتعباد  ممار�شات  ذلك  يف  مبا 

واال�شتعباد بالدين، واالجّتار بالب�شر. 

الّدع��اءات  ا�شتجابت  اأّنها  اإىل  االأردنية  احلكومة  اأ�شارت  58 .

�شوء املعاملة للعّمال املهاجرين بزيادة عدد مفّت�شي العمل 



دعم سياسات إعادة االنتعاش من خالل معايير العمل الدولية واحترام حقوق العّمال10

وتعيني موّظفني لتوفري الدعم اللوج�شتي لهم باالإ�شافة اإىل 

اإجراءات اأخرى. وموؤّخًرا مّت تعديل قانون العمل بالت�شاور 

لي�شمل  نطاقه  تو�ّشع  بطريقة  االجتماعيني  ال�شركاء  مع 

العّمال املهاجرين، وعّمال املنازل، وفئات العّمال الزراعيني 

بلغت منظمة العمل الدولية عن مبادرة معايريية 
ُ
كافة. واأ

االأردنية الإ�شالح بع�ض جوانب عملية  قامت بها احلكومة 

جديد  عملي  اإط��ار  ذلك  يف  مبا  املنازل،  عّمال  ا�شتخدام 

ينّظم اإجراءات التوظيف يف وكاالت اال�شتخدام اخلا�شة.  

املهاجرين  العّمال  لقانون  �شمولية  اأكرث  اإ�شالًحا  اأّن  كما 

�ض يف الربملان يف جل�شات م�شتقبلية.  ع اأن يناقرَ يتوقَّ

ج( تفتي�ض واإدارة العمل

مفّت�شيات  يف  ال�شعف  نقاط  على  اخل��رباء  جلنة  عّلقت  59 .

البلدان  بع�ض  وقد حّثت  املنطقة.  كثرية يف  لبلدان  العمل 

على اّتخاذ اإجراءات الإر�شاء نظام تفتي�ض عمل يف املن�شاآت 

ال��واردة  املبادئ  مع  متطابًقا  يكون  والتجارية  ال�شناعية 

يف االتفاقية واالإر�شاد الوارد يف التو�شية )رقم 81( ذات 

املفّت�شني  عدد  لزيادة  مبذولة  جهود  اإىل  واأ�شارت  ال�شلة 

وتعزيز �شلطاتهم يف بع�ض الدول العربية. 

اأن  باإمكانها  ب��اأّن احلكومات  كثرية  ذّك��رت يف حاالت  كما  60 .

ويف  امل�شائل.  هذه  حول  املكتب  من  تقنية  م�شاعدة  تطلب 

بع�ض  وحتقيق  م�شاعدة  هكذا  توفري  مّت  ك��ث��رية،  ح��االت 

التقّدم. 

ح( العمالة

تدعو جلنة اخلرباء اخلا�شة بتطبيق االتفاقيات والتو�شيات   61 .

على  �شادقت  التي  العربية  البلدان  بع�ض  يف  احلكومات 

تنفيذ  اإىل   )122 )رق��م   1964 العمالة،  �شيا�شة  اتفاقية 

االجتماعيني  ال�شركاء  مب�شاركة  نا�شطة  عمالة  �شيا�شة 

العمالة  الأه���داف  وبراجمها  خططها  يف  اأول��وي��ة  واإي���الء 

الكاملة واّتخاذ االإجراءات الالزمة للحر�ض على اأن تكون 

يف  الفقر،  خف�ض  يف  اأ�شا�شيًّا  عاماًل  ت�شكل  التي  العمالة، 

قلب ال�شيا�شات االقت�شادية الكلية واالجتماعية.

يف لبنان، تعمل احلكومة على و�شع خطة وطنية لال�شتخدام  62 .

برامج  احلكومة  اعتمدت  االأردن،  يف  لل�شباب.  والتوظيف 

تهدف اإىل تكييف اليد العاملة مع حاجات �شوق العمل، مبا 

يف ذلك م�شروع لتدريب الن�شاء الريفيات وم�شروع وطني 

جمل�ًشا  اأن�شاأت  احلكومة  اأّن  كما  واال�شتخدام.  للتدريب 

ويجري  ثالثية.  ا�شت�شارية  وجلنة  واجتماعيًّا  ا  اقت�شاديًّ

االأردن  م��ن  ك��ّل  يف  ال��الئ��ق  للعمل  قطرية  ب��رام��ج  تنفيذ 

فر�شة  توفر  وهي  واليمن.  ال�شورية  العربية  واجلمهورية 

لتعزيز تنفيذ اأحكام االتفاقية رقم 102 وامل�شادقة عليها 

بع�ض  وقد عرّبت  بعد.  عليها  ت�شادق  التي مل  البلدان  يف 

البلدان يف ردودها على اال�شتمارة13 اخلا�شة بالعمالة عن 

نيتها يف البحث يف اإمكانية امل�شادقة على االتفاقيات ذات 

ال�شلة. فحكومة االإمارات العربية املتحدة مثاًل اأ�شارت يف 

رّدها على اال�شتمارة اإىل اأّنها تقوم مبراجعة �شاملة لقانون 

العمل م�شتعينًة باتفاقيات منظمة العمل الدولية وتو�شياتها 

االتفاقيات ذات  امل�شادقة على  اإمكانية  البحث يف  وتنوي 

ال�شلة.

خ( احلماية االجتماعية 

 63 .1952 الدنيا(،  )املعايري  االجتماعي  ال�شمان  اتفاقية  اإّن 

)رقم 102( �شادق عليها بلدان عربيان فقط )اجلماهريية 

العربية الليبية وموريتانيا(. وتعّلق  جلنة اخلرباء اخلا�شة 

تنفيذ  على  �شنوات  منذ  والتو�شيات  االتفاقيات  بتطبيق 

احلكومة الليبية لهذه االتفاقية ال �شيما يف ما يتعلق بامل�شائل 

والرعاية  العائلية،  واالإعانات  البطالة،  باإعانات  املت�شلة 

الطبية، واإعانات االأمومة والو�شع املايل ل�شندوق ال�شمان 

الدولية  العمل  منظمة  من  احلكومة  وطلبت  االجتماعي. 

وفًقا  واعتماده  الت�شريع  ل�شياغة  تقنية  م�شاعدة  توفري 

اأّن  التفاقيات ال�شمان االجتماعي اخلا�شة باملنظمة. كما 

ا الدعم التقني من املنظمة يف  حكومة موريتانيا تطلب اأي�شً

اإطار تطبيق االتفاقية. 

بع�ض  يبحث  الالئق  للعمل  القطري  الربنامج  اإط��ار  يف  64 .

رقم  االتفاقية  على  امل�شادقة  اإمكانية  العربية يف  البلدان 

102. وال بّد اأن ت�شكل هذه فر�شة ملعاجلة م�شائل ال�شمان 

اآنًفا  ورد  وكما  االأزم��ة.  من  بالنهو�ض  املت�شلة  االجتماعي 

اأن  الذي يجب  املتكرر  البند  �شت�شكل احلماية االجتماعية 

يبحثه موؤمتر العمل الدويل يف العام 2011 مع الرتكيز على 

ال�شمان االجتماعي14. وهذه فر�شة للبلدان العربية لتويل 

منظمة  مع  التعاون  اأج��ل  من  امل�شاألة  لهذه  خا�شة  اأهمية 

العمل الدولية لتخّطي ال�شعوبات التي تواجهها تلك البلدان 

وتعزيز امل�شادقة على هذه االتفاقية وتطبيقها كاماًل من 

بني اتفاقيات اأخرى من اأجل النهو�ض من االأزمة. 

لتكون  بالعمالة  املتعلقة  ال�شكوك  الدولية  العمل  منظمة  اإدارة  جمل�ض  اختار   13

االتفاقية  والتو�شيات عن  االتفاقيات  تطبيق  تقرير جلنة اخلرباء حول  مو�شوع 

الوقت  ويف  الدولية(  العمل  منظمة  د�شتور  من   19 )امل��ادة  عليها  امل�شادق  غري 

�ض يف اإطار متباعة اإعالن العدالة االجتماعية من  نف�شه التقرير االأول الذي يناقرَ

اأجل عوملة عادلة 2008.  

14 جمل�ض اإدارة منظمة العمل الدولية، الدورة 304، اآذار/مار�ض 2010.  
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2. التعبري عن تقّيد البلدان العربية مبعايري 

العمل الدولية عرب الت�شريحات امام موؤمتر 

العمل الدويل

اأعرب ممثلون من بلدان خمتلفة يف املنطقة عن التزامهم  65 .

االقت�شادية  االأزمة  مناق�شة  الدولية خالل  العمل  مبعايري 

 .2009 حزيران/يونيو  يف  ال��دويل  العمل  موؤمتر  دورة  يف 

اأمام جلنة املعايري  واأعلن ممثل جمل�ض التعاون اخلليجي 

تقّدًما يف  اأح��رزت  قد  اخلليجي  التعاون  بلدان جمل�ض  اأّن 

تطبيق معايري العمل الدولية من اأجل احلر�ض على تاأمني 

ا  اأعلى درجة من احلماية للعمال كافة يف بلدانهم. وحر�شً

منهم على تطبيق املبادئ املن�شو�ض عليها يف د�شتور منظمة 

تلك  تعزيز  اإىل  ي�شعون  فيالدلفيا،  واإعالن  الدولية  العمل 

واحلماية  االإن�شانية  الكرامة  ت�شمن  التي  واحلقوق  القيم 

نة خللق  االجتماعية وال�شحية. وهدفهم هو خلق بيئة ممكِّ

ا اإىل اأنهم يجهدون لفتح فر�ض عمل  عمل الئق. واأ�شار اأي�شً

وت�شارك  العمل  �شوق  امل�شاركة يف  تتمّكن من  لكي  للمراأة، 

اّتخذ  قد  املجل�ض  اأّن  واأ�شاف  االقت�شادي.  االزده��ار  يف 

اإجراءات حلماية العّمال املهاجرين من خالل التعاون بينه 

الواردة  للمبادئ  وفًقا  العاملة  لليد  امل�شّدرة  البلدان  وبني 

املجل�ض  بلدان  اأّن  على  اأخ��رًيا  و�شّدد  اأبو ظبي.  اإع��الن  يف 

ا ا�شرتاتيجيات جديدة الإ�شالح اأ�شواق العمل  اعتمدت اأي�شً

واأنظمة تفتي�ض العمل فيها، من خالل تعزيز بناء القدرات 

ومهارات العّمال. 

اأعرب وزير العمل التون�شي عن قناعة حكومته بالن�شبة اإىل  66 .

مع  التعامل  اأجل  من  و�شرورته  االجتماعي  احلوار  اأهمية 

االقت�شادية  االأو�شاط  يف  وامل�شتقبلية  احلالية  التحديات 

تون�ض  اأّن  اإىل  واأ�شار  الالئق.  العمل  وتعزيز  واالجتماعية، 

اأطلقت يف العام 2008 جولة �شابعة من املفاو�شة اجلماعية 

�شروط  حت�شني  اإىل  اأّدى  ما  واخلا�ض  العام  القطاعني  يف 

العمل واعتماد برنامج جديد لزيادة االأجور. 

مبعايري  بلده  التزام  اإىل  املغربية  احلكومة  ممثل  اأ�شار  67 .

نّظمت  ال�شدد  هذا  يف  االإن�شان.  وحقوق  الدولية  العمل 

اأ�شباب  يف  البحث  اأجل  من  ثالثيًّا  اجتماعيًّا  حواًرا  بالده 

االأزمة واإيجاد حلول لها باعتماد العمل الالئق كعن�شر من 

العنا�شر اال�شرتاتيجية الأهداف االألفية للتنمية. 

بالنظر اإىل التقرير العاملي يف اإطار متابعة اإعالن منظمة  68 .

العمل الدولية ب�شاأن املبادئ واحلقوق االأ�شا�شية يف العمل، 

�شّدد ممثل احلكومة اللبنانية على �شرورة اّتخاذ اإجراءات 

العمل،  امل�شاواة بني اجلن�شني يف مكان  تعزيز  اإىل  تهدف 

الربنامج  �شمن  وامل�����ش��اواة  التمييز  ع��دم  مبداأ  باعتماد 

ترتافق  اأف�شل  ق��وان��ني  واعتماد  ال��الئ��ق،  للعمل  الوطني 

االأدوات  وتوفري  اأف�شل  تطبيق  اأجل  من  اأف�شل  و�شائل  مع 

اجتماعي  حوار  اأجل  من  االجتماعيني  لل�شركاء  املنا�شبة 

فعال. 

5. حالة المصادقة على هذه 
االتفاقيات في البلدان العربية

ي���رتاوح م��ع��ّدل امل�����ش��ادق��ة على ه��ذه االت��ف��اق��ي��ات ب��ني 4. 69 

م�شادقات و12 م�شادقة لكّل بلد. فاالتفاقيات االأ�شا�شية 

تلقى ن�شبة م�شادقة وا�شعة با�شتثناء تلك املتعلقة باحلرية 

االتفاقيات  اإىل  بالن�شبة  اجلماعية.  واملفاو�شة  النقابية 

حظيت  باحلوكمة،  خا�شة  �شلة  ذات  كاتفاقيات  املحّددة 

يف  دول��ة   13 مب�شادقة   81 رق��م  العمل  تفتي�ض  اإتفاقية 

القليل  اإاّل  تلق  مل  كلها  االأخ��رى  االتفاقيات  لكّن  املنطقة، 

من امل�شادقات. فاالتفاقيات اخلا�شة بالعّمال املهاجرين 

العّمال  اأهمية  من  بالرغم  تقريًبا  م�شادقة  اأّي  تلق  مل 

للبلد  اأو  املن�شاأ  لبلد  �شواء  العربية،  ال��دول  يف  املهاجرين 

االجتماعي  ال�شمان  اإتفاقية  على  ي�شادق  مل  امل�شيف. 

اأن  يفرت�ض  التي   )102 )رق��م   1952 الدنيا(،  )املعايري 

ت�شاعد على توفري نوع من �شبكة االأمان االجتماعي يف وجه 

امل�شادقة  اأّما  املنطقة.  من  لرَدان  برَ اإاّل  االقت�شادية  االأزمة 

فتبقى  باحلوكمة  املعنية  االأخ��رى  االتفاقيات  معظم  على 

منخف�شة باملقارنة مع مناطق اأخرى من العامل. 

باالإ�شافة اإىل ذلك، لوحظت ثغرات هامة يف تطبيق معظم  70 .

بذل  فيجب  تت�شمنها.  التي  امل��ب��ادئ  اأو  ال�شكوك  ه��ذه 

وممار�شًة  قانوًنا  كامل  اإنفاذ  لتحقيق  اجلهود  من  املزيد 

لالتفاقيات التي مّتت امل�شادقة عليها وللبحث يف اإمكانية 

امل�شادقة على االتفاقيات االأخرى. كما يجب اإيالء اهتمام 

واملفاو�شة  النقابية  باحلرية  اخلا�شة  باالتفاقيات  خا�ض 

اجلماعية، اأو كحّد اأدنى تطبيق املبادئ التي جت�ّشدها هذه 

ال�شكوك يف حال وجود عوائق اأمام امل�شادقة على املدى 

الق�شري. ويف بع�ض البلدان، اعتمد ت�شريع جديد للعمل اأو 

هو قيد االعتماد، ما قد يوؤّدي اإىل م�شادقات جديدة لهذه 

االإتفاقيات وتطابق لها اكرث.

اإىل  كافة  العربية  البلدان  بدعوة  املنتدى  يقوم  اأن  ميكن  71 .

ال  وتنفيذها جزًءا  االتفاقيات  على هذه  امل�شادقة  اعتبار 

االأزمة مب�شاعدة  للنهو�ض من  املبذولة  يتجّزاأ من اجلهود 

مكتب العمل الدويل حيث تقت�شي ال�شرورة ذلك. وال يعترب 

ا اأ�شا�شًيا فح�شب بل  احرتام هذه االتفاقيات هدًفا اجتماعيًّ

ا �شروًطا لتنمية اقت�شادية متوازنة توؤّدي بدورها  يخلق اأي�شً

اأن  اأما املخاوف من  اأكرب على املدى الطويل.  اإىل ازدهار 
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احرتاًما اأكرب حلقوق العّمال �شوف يبّطئ النمو االقت�شادي 

والنهو�ض من االأزمة ال اأ�شا�ض لها. بالتايل ميكن اأن تر�ّشخ 

اخلا�شة  اخليارات  نقا�ض  احلقوق  على  مرتكزة  مقاربة 

بال�شيا�شات من اأجل تعزيز العدالة االجتماعية على املدى 

اأّم��ا االإخ��ف��اق يف �شمان ه��ذه احلقوق  ال��ف��وري واالأط���ول. 

واملبادئ يف هذا الوقت احل�ّشا�ض من �شاأنه اأن ي�شّكل لي�ض 

ف�شاًل يف دعم احلقوق املعرتف بها عامليًّا فح�شب بل �شوف 

النمو  تاأمني  يف  االقت�شادية  ال�شيا�شة  ف�شل  ا  اأي�شً ميّثل 

واالنتعا�ض.  

يجب  ال�شدد  ه��ذا  العمل يف  م��وؤ���ش��رات  اإع���داد  اإط���ار  يف  72 .

دائرة  التي و�شعتها  باال�شرتاتيجية  ياأخذ  اأن  املنتدى  على 

معايري العمل الدولية لتنفيذ اأف�شل ملعايري العمل من خالل 

التعاون التقني والتي وافق عليها جمل�ض اإدارة مكتب العمل 

وتهدف هذه   .15 الثاين/نوفمرب 2007  ت�شرين  الدويل يف 

اأن�شطة  كافة  على  العمل  معايري  اإدماج  اإىل  اال�شرتاتيجية 

)عرب  وراءه��ا  وما  الدولية  العمل  ملنظمة  التقني  التعاون 

…, CCA/UNDAFs, PRSPs( ، كما من خالل عدد من 
التدخالت اال�شرتاتيجية. ويتمثل عن�شر اآخر حيوي من هذه 

اال�شرتاتيجية يف تاأمني نفاذ معّزز لنظام معايري املنظمة 

وروؤيوية اأو�شع لها من خالل م�شادر معلومات ت�شمح للدول 

مبعايري  لالمتثال  وكاملة  اأو�شح  �شورة  بتكوين  االأع�شاء 

اال�شرتاتيجية  دجم��ت 
ُ
واأ و�شبق  البلد.  م�شتوى  على  العمل 

والربنامج   2015-2010 اال�شرتاتيجية  ال�شيا�شة  اإطار  يف 

موؤمتر  اعتمدهما  اللذين   2011-2010 للعامني  واملوازنة 

العمل الدويل يف حزيران/يونيو 2009.   

15 جمل�ض اإدارة منظمة العمل الدولية، الدورة 300، ت�شرين الثاين/نوفمرب 2007. 

يجب  باملعايري،  املت�شلة  املنظمة  اأن�شطة  اإط��ار  ويف  اال�شرتاتيجية�  هذه  بح�شب 

خالل  من  االأع�شاء  الدول  مل�شاعدة  منا�شب  هو  كما  تقنية  تعاون  اأن�شطة  توفري 

املراحل املختلفة املوؤدية اإىل التنفيذ الكامل للمعايري: يف املرحلة الرتويجية، ويف 

مرحلة امل�شادقة، وعرب مراحل التنفيذ والتطبيق لالتفاقيات، مع االأخذ بتعليقات 

الهيئات الرقابية. 

6. أسئلة للنقاش
�شيما  ال  العربية،  البلدان  يف  االقت�شادي  للنهو�ض  كيف  1 .

ي�شاعده  اأن  الالئق  العمل  برنامج  بح�شب  العمالة  تعزيز 

وال�شكوك  الدولية  العمل  منظمة  باتفاقيات  االمتثال 

االأخرى املذكورة يف هذه الورقة واالن�شمام اإليها؟ 

باحلوار  املتعلق  اال�شرتاتيجي  الهدف  تعزيز  ميكن  كيف  2 .

االجتماعي، ال �شيما بتعزيز االعتماد على احلرية النقابية 

واملفاو�شة اجلماعية، وامل�شاورات الثالثية والطرق املت�شلة 

بها؟   

العمل  منظمة  اأع�شاء  يّتخذها  اأن  ميكن  اإج���راءات  اأّي  3 .

مب�شاعدة  منا�شًبا  ذلك  يكون  حيث  املنطقة،  يف  الدولية 

من مكتب العمل الدويل، لتعزيز حماية العمال املهاجرين 

واالإط��ار  الدولية  العمل  منظمة  معايري  مع  تتماثل  بطرق 

املتعدد االأطراف للمنظمة حول هجرة اليد العاملة؟

دعا اإعالن املنظمة للعام 2008. 4 املنظمة اإىل توفري م�شاعدة 

فعالة اإىل اأع�شائها يف اإطار اجلهود التي يبذلونها الإحراز 

تقّدم على اأ�شا�ض ثالثي نحو حتقيق االأهداف اال�شرتاتيجية 

كلها. اأّي نوع من امل�شاعدة املت�شلة باملعايري الدولية تكون 

اأن  االأع�شاء  العربية  الدول  اإفادة هنا وكيف ميكن  االأكرث 

ت�شتفيد من هذه امل�شاعدة؟ 
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الملحق

قائمة الإتفاقيات ذات ال�شلة وجدول امل�شادقة

االتفاقيات االأ�شا�شية

االتفاقّية رقم 29 حول متعّلقة بالعمل اجلرب اأو االإلزامي، لعام 1930 

االتفاقّية رقم 87 حول احلرية النقابّية وحماية حق التنظيم، لعام 1948 

االتفاقّية رقم 98 حول تطبيق مبادئ حق التنظيم واملفاو�شة اجلماعّية، لعام 1949 

االتفاقّية رقم 100 حول م�شاواة العّمال والعامالت يف االأجر عن عمل ذي قيمة مت�شاوية، لعام 1951 

االتفاقّية رقم 105 حول اإلغاء العمل اجلربي، لعام 1957 

االتفاقّية رقم 111 حول التمييز يف اال�شتخدام واملهنة، لعام 1958 

االتفاقّية رقم 138 حول احلد االأدنى ل�شّن اال�شتخدام، لعام 1973

االتفاقّية رقم 182 حول حظر اأ�شواأ اأ�شكال عمل االأطفال، لعام 1999

تفتي�ض واإدارة العمل 

االتفاقية رقم 81 حول تفتي�ض العمل، 1947

االتفاقية رقم 129 تفتي�ض العمل )الزراعة(، 1969

امل�شاورات الثالثية 

االتفاقية رقم 144 حول امل�شاورات الثالثية )معايري العمل الدولية(، 1976

االأجور

االتفاقية رقم 95 حول حماية االأجور، 1949

االتفاقية رقم 173 حول حماية م�شتحقات العمال عند اإع�شار �شاحب عملهم، 1992

العمال املهاجرين 

االتفاقية رقم 97 حول العمال املهاجرين، 1949

االتفاقية رقم 143 حول العمال املهاجرين )اأحكام تكميلية(، 1975

اتفاقيات اأخرى  

االتفاقية رقم 94 حول �شروط العمل )العقود العامة(، 1949

االتفاقية رقم 102 حول ال�شمان االجتماعي )املعايري الدنيا(، 1952

االتفاقية رقم 150 حول اإدارة العمل، 1978

االتفاقية رقم 158 حول اإنهاء اال�شتخدام، 1982
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