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ية 2018 نشر © محفوظة لمنظمة العمل الدول أليف وال ت حقوق ال
صدر أول مرة في 2018

 2 روتوكول  ب ال تحت  نشر  وال الطبع  بحقوق  الدولي  العمل  مكتب  عن  الصادرة  المنشورات  تمتع  ت
رة منها دون  نشر. ومع ذلك يمكن استنساخ مقتطفات قصي أليف وال ت ال عالمية لحقوق  ال ة  فاقي لالت
إرسال  بغي  ن ي رجمة  ت ال أو  االستنساخ  حقوق  على  لحصول  ل المصدر.  إلى  اإلشارة  تم  ت أن  بشرط  إذن، 
 – الدولي  العمل  راخيص(، مكتب  ت وال )الحقوق  ة  ي الدول العمل  إلى قسم منشورات منظمة  ات  ب الطل
رحب مكتب  الي: rights@ilo.org. ي ت روني ال كت عنوان اإلل تواصل مع ال CH – 1211 جنيف 22، سويسرا، أو ال

ات. ب العمل الدولي بمثل هذه الطل

ة  ي المعن المنظمات  ين لدى  المسجل ن  اآلخري ات والمؤسسات والمستخدمين  ب المكت لكل من  يمكن 
ارة موقع راخيص الصادرة لهم لهذا الغرض. يمكنكم زي ت ل نسخ وفقا ل بحقوق االستنساخ إصدار ال

لدكم. ة على حقوق االستنساخ في ب جاد المنظمة الحاصل  www.ifroo.org  إلي

دور  هو  ما  الصمود:  على  والقدرة  السالم  أجل  من  الالئق  والعمل  ة  العمال بشأن   205 رقم  توصية  ال
ية/  ية - منظمة العمل الدول ية؟ - ملخص السياسة الصادر عن مكتب األنشطة العمال ات العمال قاب ن ال

ة، 2018 ي ة )ACTRAV(. جنيف: منظمة العمل الدول ي مكتب العمل الدولي، مكتب األنشطة العمال

ية. مكتب العمل الدولي. مكتب األنشطة العمال

الممارسات  مع  توافق  ت تي  وال ة،  ي الدول العمل  منظمة  إصدارات  المستخدمة في  التسميات  ر  عب ت ال 
أي شكل من األشكال عن رأي منظمة  اإلضافة إلى عرض المواد فيها، ب بعة في األمم المتحدة، ب مت ال
أو  ها،  من أي  سلطات  أو  يم،  إقل أو  منطقة  أو  د  ل ب ألي  قانوني  ال الوضع  ب تعلق  ي فيما  ية  الدول العمل 

عيين حدودها.  بشأن ت
على  الموقعة  األخرى  والمساهمات  دراسات  وال المقاالت  في  عنها  ر  المعب اآلراء  ة  ي مسؤول وتقع 

ر عنها. عب تي ت ها فقط، وال يشكل نشرها إقرارا من قبل مكتب العمل الدولي لآلراء ال أصحاب
الدولي  العمل  ة مصادقة مكتب  تجاري ال ات  ي تجات والعمل من إلى أسماء الشركات وال ال تعني اإلشارة 

ية إشارة إلى عدم الموافقة.  جاري أو عمل تج ت يها، وال يشكل عدم ذكر أي شركة أو من عل
الكتب  ائعي  ب رقمية عن طريق  ال ها  تجات ية ومن الدول العمل  إصدارات منظمة  الحصول على  يمكنكم 
 ilo@turpin-distribution.com اشر من بها بشكل مب ة، أو يمكن طل رقمي ع ال توزي رئيسين أو منصات ال ال
عنوان  تواصل مع ال روني: www.ilo.org/publns أو ال كت ارة الموقع اإلل رجاء زي د من المعلومات ال لمزي ل

. ilopubs@ilo.org :الي ت روني ال كت اإلل

 )PRODOC( ع توزي اعة وال اج المطبوعات والطب ت يق وإن وث اج هذا اإلصدار من قبل فرع ت ت م إن ت
ة. ي في منظمة العمل الدول

نسيق  أليف وت نص، ت ر ال حري ة، إعداد المسودة، ت اعي مادة الطب جرافيكي وتصميم ال التصميم ال
روني. كت ع اإلل توزي نشر وال اعة، ال لغوي، الطب تدقيق ال نص، ال ال

دار تي ت ات ال غاب ورق المورد من ال فرع )PRODOC( الستخدام ال يسعى ال
ا. ة اجتماعي ا ومسؤول ي ئ ي بطريقة مستدامة ب

Code: MAS-REP
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ية رقم 1919 على أن »السالم العالمي  ينص دستور منظمة العمل الدول
والدائم ال يمكن أن يقوم إال على أساس من العدالة االجتماعية«

مقدمة: السياق
المنظمات  مساعدة  إلى  هذا  السياسة  ملخص  يهدف 
والكوارث،  زاع  ن ال أوضاع  في  دورها  تحديد  في  ية  العمال
الالئق  والعمل  ة  العمال فرص  يد  تول ب تعلق  ي فيما  وخاصة 
الصمود  على  والقدرة  والسالم  تعاش  واالن ة  الوقاي لغرض 
حد  على  والكوارث  زاعات  ن ال عن  ناشئة  ال األزمات  أوضاع  في 
بث  على  تعمل  ديمقراطية  مؤسسات  ارها  ب اعت وب سواء. 
دورا  ية  العمال لمنظمات  ل فإن  المجتمعات،  في  االستقرار 
السياسة  موجز  يوفر  األوضاع.  هذه  مثل  في  لعبه  ت محددا 
المنظمات  نشاطات  ل يجيات  رات است ويعرض  معلومات  هذا 
هذا  يستخدمه  الذي  واإلطار  المجال.  هذا  في  ية  العمال
والعمل  ة  العمال بشأن   )205( رقم  توصية  ال هو  الملخص 
يها  ن ب تي تم ت الالئق من أجل السالم والقدرة على الصمود ال

ران 2017. ية في حزي في مؤتمر منظمة العمل الدول

زاعات  ن ناشئة عن ال توصية رقم 205 بحاالت األزمات ال تهتم ال
تي  ال بعات  ت وال ار  اآلث في  ها  تشاب هناك  أن  حيث  والكوارث،1 

ره. ر في عالم العمل وغي ؤث نشأ عنهما وت ت

 

مقتطفات من التوصية رقم 205

اري الوحيد 	  توصية رقم 205 هي اإلطار الدولي المعي ال
اء السالم والقدرة على  ن الذي يوفر إرشادات من أجل ب

ة والعمل الالئق؛ الصمود من خالل العمال
ة 	  ية األساسي ادئ منظمة العمل الدول وهي تؤكد مب

العمالة  ه  لعب ت الذي  المركزي  والدور  ة،  والدستوري
ة  االستجاب في  االجتماعية  ة  والعدال الالئق  والعمل 

دائم؛ ز السالم ال عزي لألزمات وت
ّذكر بضرورة مراعاة 	  وهي تؤكد على حقوق العمال وُت

عالمية؛ ر العمل ال ي معاي
العمل 	  منظمة  تعطي  ها  أن بمكان  األهمية  ومن 

تماسك  ية تفويضا واضحا وتسعى إليجاد من ال الدول
على  المتعددة  ة  فاعل ال الجهات  ين  ب تنسيق  وال

ية، و يمية والمحل ية واإلقل ات الدول المستوي
تمكنها 	  وأدوات  ا  صوت ية  العمال المنظمات  تعطي 

زاعات والكوارث. ن ر على ال ي أث ت من ال

ر جسيم على المجتمعات: وعادة ما تتصف أوضاع  لألزمات أث
انعدام األمن واالستقرار والفقر  ما قبل األزمات وما بعدها ب
والالمساواة. وإضافة لذلك، يمكن أن يكون لعدم المشاركة 
على  مدمر  ر  أث ة  حري ب ارة  المخت ية  ل ي تمث ال المنظمات  وقمع 
ة االجتماعية في عالم  تحقيق العدال ة ل المؤسسات الضروري

1 التوصية رقم 205 بشأن العمالة والعمل الالئق من أجل السالم والقدرة على الصمود، 2017 
البند 1.

وأماكن  العيش  كسب  سبل  على  ره  ي أث ت إلى  إضافة  العمل، 
ر  أث والكوارث  زاعات  ن ل ل فإن  ذا  ول األعمال.2  ومشاريع  العمل 

ها. ات ية ومكون واضح على مجال عمل منظمة العمل الدول

ادرات  مب ين  ب متوسط  موقع  في   205 رقم  توصية  ال أتي  وت
على  السالم  اء  ن ب ادرات  ومب ية  اإلنسان ادرات  مب وال نمية  ت ال
ها  أن وخاصة  ية.  والدول يمية  واإلقل ية  الوطن ات  المستوي
الهدف  دا ب نمية المستدامة، وتحدي ت ل أجندة 2030 ل بطة ب مرت
ة والعمل الالئق(، والهدف 16 )تشجيع وجود  ز العمال عزي 8 )ت
نمية  ت ل ل تحقيقا  لجميع  ل ة  الشامل السلمية  المجتمعات 
لجوء إلى القضاء أمام الجميع  ية ال ر إمكان المستدامة وتوفي
ة  فعال مؤسسات  اء  ن ب ب ات  المستوي جميع  على  ام  قي وال

ة(. لمساءل خاضعة ل

تعريف المفاهيم والمصطلحات 
الرئيسية

 	 ،205 رقم  توصية  ال في  زاع  ن ال مصطلح  تعريف  تم  ي لم 
من  أي  في  ف  عرَّ ُي م  ل المصطلح  هذا  أن  والحقيقة 
ر  يشي  205 توصية  ال وألغراض  ولكن  ية.  الدول االتفاقيات 
ر  و"غي المسلحة"  زاعات  ن "ال من  كل  إلى  المصطلح  هذا 
عام  بشكل  زاعات"  ن "ال ر  فّس ُت أن  يمكن  ذا  ول المسلحة".3 
ما  ب المتعددة،  األوضاع  من  ر  ي كث ال تغطي  ها  أن على 
المجتمعات  استقرار  زعزع  ت تي  ال العنف  أوضاع  فيها 

ات.  واالقتصادي

ة 	  توصي ال في  مفهومة  هي  ما  بحسب  األزمات،  أوضاع 
وإضافة  الهشاشة".4  "أوضاع  لتشمل  تتسع  ال   205 رقم 
وال  فقط،  والكوارث"  زعات  ن "ال إلى  ر  تشي فهي  لذلك، 
تي  ية5 ال مال ة أو ال تتسع لتشمل حاالت األزمات االقتصادي

ية. تعامل معها نصوص منظمة العمل الدول ت

جماعة 	  اة  حي ر  سي في  جسيما  ا  "اضطراب تعني  ة  كارث ال
ا كان مستواها، بسبب أحداث خطرة  ية أو مجتمع، أي محل
والقدرة،  واالستضعاف  تعرض  ال من  ظروف  مع  تفاعل  ت
أو  ر  خسائ ية:  ال ت ال األمور  من  ر  أكث أو  أمر  يها  عل رتب  ت وي
ند 2 )أ(.  ب ية" _ال ئ ي ة وب ة واقتصادي ة ومادي انعكاسات بشري
بشر،  ال أو  يعة  الطب يعة  صن من  الكوارث  تكون  أن  يمكن 
تدريج )كالجفاف(. ال ر(، أو ب ويمكن أن تقع فجأة )كاألعاصي

2 التوصية رقم 205 بشأن العمالة والعمل الالئق من أجل السالم والقدرة على الصمود، 2017 
البند 1.

لجنة  حول  تقارير  )معدل(.   2  –  13 رقم  المؤقت  األعمال  محضر  الدولية،  العمل  3 منظمة 
العمالة والعمل الالئق من أجل االنتقال نحو السالم: ملخص المجريات، مؤتمر العمل الدولي 

2017، الفقرات. 144 – 150.
لجنة  حول  تقارير  )معدل(.   2  –  13 رقم  المؤقت  األعمال  محضر  الدولية،  العمل  4 منظمة 
العمالة والعمل الالئق من أجل االنتقال نحو السالم: ملخص المجريات، مؤتمر العمل الدولي 
142. تم اتخاذ هذا القرار بسبب عدم توفر تعريف »ألوضاع الهشاشة«؛  2017، الفقرات 128 – 

ولكن يمكن ألوضاع الهشاشة أن تؤدي إلى نزاع مسلح أو غير مسلح.
5 منظمة العمل الدولية، التقرير 5 )1(، 2016، البند 15.
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جماعة 	  أو  نظام  "قدرة  تعني  وهي  الصمود  على  القدرة 
ار حدث  لمخاطر على مقاومة آث ية أو مجتمع عرضة ل محل
لها  وتحوي معها  تكيف  وال وتكييفها  وامتصاصها  ر  خطي
تعاش منها، في الوقت المناسب وعلى نحو فعال،  واالن
اته ووظائفه  ي الحفاظ على هيكل بما في ذلك من خالل 
ند  ب )ال المخاطر"  إدارة  خالل  من  استعادتها  أو  األساسية 

1 )ب((.

نزاعات والكوارث:  ال
األرقام والتبعات

فبحسب  ارها،  وآث زاعات  ن ال تختفي  أن  جدا  بعد  المست من 
شخص  ليون  ب  1.5 من  ر  أكث »يعيش  ية  الدول العمل  منظمة 
ر  أث ت نما ي ي في أقطار تعاني من أوضاع هشة وعنف مسلح، ب
أو  فجائي  بشكل  تحدث  تي  ال الكوارث  ب آخرون  يون  مل  200
أو  ية،  العمال المنظمات  من  ر  ي كث ال تعمل  ذا  ول تدريجي«.6 
وأعدت  الكوارث،  أو  زاعات  ن ال عن  اشئة  ن أوضاع  في  عملت، 
األوضاع.  هذه  لمثل  العدة  المنظمات  هذه  من  العديد 
ية أيضا أن تستعد  ويجب على العديد من المنظمات العمال

ة. زاع أو كارث الحتماالت وقوع ن

على  ومكلفة  مدمرة  ار  آث والكوارث  زاعات  ن ل ل يكون  قد 
على  مثال،  ر،  ؤث ت قد  ها  أن كما  عام،  بشكل  المجتمعات 
ل كسب عيشها  ُب ية وسالمتها وصحتها وُس الجماعات المحل
ية  ذا يجب على المنظمات العمال وعملها ودخلها وفرصها. ول
زاع أو  ن أن تشارك في الحفاظ على السالم وفي إدارة عواقب ال
تيح  ية وقوعها، ي ة، أو احتمال كارث زاع أو ال ن ة. خاصة وأن ال كارث ال
ذا من الضروري أن  اء المجتمعات بشكل مختلف. ول ن ب فرصا ل
ا من هذه  ا أساسي ب ة والعمل الالئق جان نضمن أن تكون العمال
فيها.  محوري  دور  ية  العمال لمنظمات  ل يكون  وأن  ية  العمل
فرصة  ية  العمال ات  نقاب ل ل ية  العمل هذه  تعطي  أن  يمكن 
را في تغطية العمال وصوتهم ومشاركتهم  ي أث ر ت تكون أكث ل
اجل  األحوال، ومن  ر. وفي جميع  أكب را  أث ة  نهاي ال تحقق في  ل
ية  العمال المنظمات  تكون  أن  يجب  الفرصة،  هذه  استغالل 
تي  يات ال توصية رقم 205 واإلمكان مستعدة ومّطلعة على ال

تيحها.  ت

التوصية رقم 205: كيف تختلف عن 
التوصية رقم 71؟

ة  العمال بشأن   71 رقم  توصية  ال 205 محل  رقم  توصية  ال تحل 
يها سنة 1944 في  ن ب تي تم ت لسلم(، وال تقال من الحرب ل )االن
ية. تمت مناقشة مراجعة وتعديل  ان ث ة ال عالمي ة الحرب ال هاي ن
ما  ية – ب توصية رقم 71 عدة مرات في منظمة العمل الدول ال
قرار  تخذ ال في ذلك في األعوام 1998 و2002 و2012، ولكن لم ي

توصية حتى سنة 2014.  تعديل هذه ال بدء ب ال ب

https://www.ilo.org/global/topics/employment-promotion/ عام  بشكل  6 راجع 
 recovery-and-reconstruction/lang--en/index.htm

جميع  لتشمل   71 توصية  ال نطاق   205 رقم  توصية  ال توّسع 
ر  وغي والمسلحة  ية  الدول ر  وغي منها  ية  الدول زاعات،  ن ال
ة  توصي ال نطاق   205 رقم  توصية  ال وّسعت  كذلك  المسلحة. 
ر  تغي ا في ال لكوارث أيضا، وهو أمر مهم إن فكرن تتصدى ل 71 ل

يوم. اخي الحاصل ال المن

اإلعمار  إعادة  من  أبعد  إلى   205 رقم  توصية  ال وتذهب 
على  أيضا  ركز  ت ل  ،71 توصية  ال غطتهما  لذان  ال تعاش،  واالن
ر  ة واالستعداد والقدرة على الصمود من أجل توقع أث الوقاي

ه.  تخفيف من األزمة وال

التصدي بشكل خاص  رقم 71  توصية  ال الغرض من  كان 
والجنود  الحروب  أسرى  ب الخاصة  ة  العمال اجات  ي الحت
الحروب.  رحيلهم خالل  ت ذين تم  ال عائدين واألشخاص  ال
تفاوض  ز ال توصية على مواضيع مهمة كتعزي ركز ال ولم ت
ة  وعمال والمساواة  االجتماعي  الحوار  أو  الجماعي 
ا  ة. كما لم تتصد إلى قضاي ة القسري األطفال أو العمال

اخي أو المنشآت متعددة الجنسيات. ر المن تغي كال

اإلرشادات  نطاق  من   205 توصية  ال توسع  ذلك،  إلى  وإضافة 
من  تقال  االن أجل  من  ة  العمال ز  عزي ت أساليب  حول  ية  األصل

لي: لة على ذلك ما ي الحرب إلى السلم، ومن األمث

• ة، 	 لعمل الالئق )العمال ار الدعائم األربعة ل ب أخذ بعين االعت •ت
ألن  االجتماعي(،  والحوار  االجتماعية  ة  الحماي الحقوق، 

اقات األزمات؛ عناصر مهمة في سي جميع هذه ال

يات 	  عمل قلب  في  الالئق  والعمل  ة  العمال يد  ول ت تضع 
تعاش والسلم واالستعداد؛ ة واالن الوقاي

عالمي المعاصر والطبيعة متعددة 	  تعقيد السياق ال قر ب ت
الظروف  تعدد  ب قر  ت الوقت  ذات  وفي  لألزمات،  عاد  األب

ية؛ ات الوطن وي واألول

نودها؛	  ا في العديد من ب ا قوي تتضمن منظورا جندري

ة؛	  ثمار كثيفة العمال رامج االست أهمية ب تعترف ب

لمجموعات 	  ل خاصا  اهتماما  عام  بشكل  يقة  وث ال تولي 
الهشاشة بسبب األزمة.  تي أصبحت شديدة  ال ية  السكان
األطفال  الحصر  ال  الذكر  يل  سب على  يتضمن  وهذا 
يين  األصل والسكان  يات  لألقل المنتمين  واألشخاص 
والمهاجرين  اإلعاقات  وذوي  ازحين  ن وال ر  العشائ وأفراد 

ر الحدود؛ رين عب ين والمهّج والالجئ

تقال عادل نحو اقتصاد مستدام 	  تشدد على الحاجة إلى ان
ا؛ ي ئ ي ب

ع 	  تضطل الجنسيات  متعددة  لمنشآت  الحاجة  تذكر 
ضمان  أجل  من  وذلك  اإلنسان،  لحقوق  واجبة  ال ة  اي عن ال ب

هذه الحقوق وضمان حقوق العمل، و

االجتماعي، 	  الحوار  ب تعلق  ي ا  قوي بعدا  تتضمن  را،  أخي
ين. لشركاء االجتماعي ا ل وتعطي دورا قوي
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التوصية رقم 205: المحتوى
نطاق. وهي  ال وواسعة  جدا  لة  يقة طوي وث 205 هي  توصية  ال
جوانب  بجميع  تحيط  كما  المواضيع،  من  العديد  تغطي 
واقع  اقات وال السي لفة ب بط أجزاؤها المخت رت العمل الالئق. وت

لفة. والحقائق المخت

توصية رقم 205 إلى 3 أجزاء. يمكن أن تقسم ال

التوصيات واالتفاقيات، ما الفرق بينهما؟

ر  ي معاي هي  توصيات  وال روتوكوالت  ب وال االتفاقيات، 
عمل عالمية؛

قانون الدولي العام؛ وهي تشكل جزءا من ال
نما تصبح االتفاقية  ي زمة ب ر مل يقة غي توصية هي وث ال

يها؛ زمة عند المصادقة عل ائق مل روتوكول وث ب أو ال
زامات  ت االل على  ركز  ت عالمية  ال العمل  ر  ي معاي جميع 
تعلق  ية فيما ي واردة في دستور منظمة العمل الدول ال

ر؛ تقاري إعداد ال ب
ات  يها جميعا من قبل المكون لقد تمت المصادقة عل
نفس  استخدام  ب ية  الدول العمل  لمنظمة  ة  ثالث ال

ية؛ العمل
قد  زامات  ت ال ب ّذكر  ُت ها  ألن مهمة  أداة  هي  توصيات  ال
وتوفر  روتوكوالت،  ب ال أو  االتفاقيات  في  وردت  تكون 

إرشادات؛
أو  ها  ذات بحد  قائمة  أداة  توصيات  ال تكون  أن  يمكن 

روتوكول.  يقة مساندة التفاقية أو ب وث

تمهيد والفصول 1، 2  تكون من ال يحدد القسم األول، والذي ي
يجيات  رات ادئ واالست توصية، ويعدد المب و3 أهداف ونطاق ال

تهم لألزمات: لهم األعضاء في استجاب تي يجب أن ت ال

العمال 	  جميع  على  نطاق  ال حيث  من  توصية  ال نطبق  ت
في  العمل،  أصحاب  جميع  وعلى  عمل  عن  احثين  ب وال
ر  غي أو  مباشر  بشكل  المتضررة  االقتصاد  كافة قطاعات 
ين  نطبق أيضا على العامل مباشر من أوضاع األزمة. كما ت
ة  االستجاب في  المشاركين  المتطوعين  واألشخاص 
المباشرة  ة  االستجاب ذلك  في  بما  األزمة،  لمواجهة 

نود 4 و5(. ب )ال

ة. 	  توصي ال إطار  7( تشكل  ند  ب )ال ا  توجيهي تتضمن 14 مبدأ 
ز  تعزي ل الحاجة  ال  المث يل  سب على  ادئ  المب هذه  تتضمن 
والعمل  ة  حري ب ارة  والمخت والمنتجة  ة  كامل ال ة  العمال
والحقوق  ادئ  والمب وتحقيق  ز  عزي وت رام  واحت الالئق؛ 
ادئ  األساسية في العمل إضافة إلى حقوق اإلنسان ومب
الحوار  توصية  ال تذكر  كما  األخرى.  ية  الدول العمل 

رشيد. االجتماعي والحكم ال

أجل 	  من  و9(   8 نود  ب )ال يجية  رات است جًا  ُه ُن ة  توصي ال رح  قت ت
تعاش  االن وتمكين  األزمة  وقوع  ومنع  السلم  ز  عزي ت  )1(
تشاور  اء القدرة على الصمود )وتتضمن هذه ضمان ال ن وب
ومنظمات  ية  العمال المنظمات  مشاركة  وتشجيع 

التخطيط  ر  ي داب ت في  فاعل  بشكل  العمل  أصحاب 
على  والقدرة  تعاش  االن أجل  من  والمراقبة  نفيذ  ت وال
من  العمل  ألصحاب  الدعم  ر  توفي تتضمن  كما  الصمود، 
ر قدرات  واجبة بحقوق اإلنسان وتطوي ة ال اي عن أجل بذل ال
أصحاب  ومنظمات  ية  العمال والمنظمات  الحكومات 
زاع  ن تهاء ال يد ان َع ة لألزمة ُب العمل(؛ ومن أجل )2( االستجاب
واآلمن  الالئق  العمل  ظروف  هذه  )وتتضمن  ة  كارث ال أو 
الحكومية  المؤسسات  إنشاء  وإعادة  العمال  لجميع 
ية ومنظمات أصحاب العمل في حال  والمنظمات العمال

ا(. كان ذلك ضروري

ر  ي داب ت نفيذ  وت لتصميم  عامة  إرشادات  الثاني  جزء  ال يقدم 
المجاالت  ها في عدد من  ل ة  األزمات واالستجاب الوقاية من 
ة  )العمال الالئق  لعمل  ل األربعة  الدعائم   :)40  –  10 نود  ب )ال
إضافة  االجتماعي(  والحوار  االجتماعية  ة  والحماي والحقوق 
والمهاجرين  واإلرشاد  المهني  تدريب  وال يم  تعل ال إلى 

ن.  عائدي ين وال األزمات والالجئ رين ب أث مت ال

الدخل  يد  ول وت ة  العمال استحداث  فرص   .4 الفصل 
نود 10 – 14( ب )ال

نود  ب )ال ز  ي تمي ال وعدم  والمساواة  الحقوق   .5 الفصل 
)17 – 15

نود  ب )ال المهني واإلرشاد  تدريب  يم وال تعل ال  .6 الفصل 
)20 – 18

نود 21 – 22( ب ة االجتماعية )ال الفصل 7. الحماي
الفصل 8. قانون العمل وإدارة العمل ومعلومات سوق 

ند 23( ب العمل )ال
أصحاب  منظمات  ودور  االجتماعي  الحوار   .9 الفصل 

نود 24 – 25( ب ية )ال العمل والمنظمات العمال
األزمات  أوضاع  ب رون  أث مت ال المهاجرون   .10 الفصل 

نود 26 – 27( ب )ال
نود  ب )ال وطنهم  إلى  عائدون  وال الالجئون   .11 الفصل 

 )40 – 28

تواصل مع منظمات  ال ه،  أجزائ النص، في جميع  وفيما يذكر 
ركز  ي تمثيال،  ر  األكث ية  العمال والمنظمات  العمل  أصحاب 
الفصل 9 بشكل خاص على الحوار االجتماعي ودور منظمات 
على   24 ند  ب ال وينص  ية.  العمال والمنظمات  العمل  أصحاب 
توصية  يها في ال ر المنصوص عل ي تداب ضرورة أن تكون جميع ال
رقم 205 موضوعة ومعززة من خالل الحوار االجتماعي الشامل 
ينص  كما  المنظمات،  هذه  مع  التشارك  ب وذلك  لجنسين،  ل
إلنشاء  ية  موات ئة  ي ب تستحدث  أن  األعضاء  الدول  على  أن 
إلعادة  أو  ية  العمال والمنظمات  العمل  أصحاب  منظمات 
وثيق مع  تعاون ال تها، وعلى ضرورة تشجيع ال إنشائها وتقوي

منظمات المجتمع المدني.

أن  األعضاء  الدول  على  أن  حقيقة  على   25 ند  ب ال يشدد 
العمل  أصحاب  تؤديه منظمات  الذي  الحيوي  الدور  ب تعترف 
األزمات.  مواجهة  في  االستجابة  في  ية  العمال والمنظمات 
وأساليب  الجماعي  تفاوض  ال ية  عمل ُتستخدم  أن  ويجب 
الحوار االجتماعي األخرى بشكل خاص »لمساعدة المنشآت 
والمتوسطة،  رة  الصغي المنشآت  سيما  ال  المستدامة، 
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العمل والدعم  ر  التخطيط الستمرارية سي الشروع في  على 
إلى  إضافة  تمويل«،  ال على  الحصول  وتسهيل  المادي، 
بسبب  مستضعفين  وا  ات ب ن  ذي ال سيما  ال  العمال،  مساعدة 

تدريب والمشورة والدعم المادي«. األزمة من خالل ال

دا  وتحدي الشباب،   205 رقم  توصية  ال تذكر   – الشباب 
ين  والالجئ والمهاجرين  ة  كارث ال أو  زاع  ن ال ب ن  ري أث مت ال
رتهم  مسي تعطلت  ذين  ال الشباب  إلى  إضافة  منهم، 
أو  القوات  ب قا  ساب بطوا  ارت ن  ذي ال ئك  وأول يمية  تعل ال
ة  العمال ر  توفي ل الحاجة  المسلحة، وتذكر  المجموعات 
لحاجة  ل توصية  ال تتصدى  وال  لشباب.  ل الالئق  والعمل 
من  ذلك  تم  ي أن  يمكن  ولكن  ا،  صوت الشباب  إلعطاء 

ية. ات العمال نقاب خالل عمل ال

األزمات  من  الوقاية   )1( حول  إرشادات  الثالث  القسم  يوفر 
منظمات  مع  تشاور  ال ب ها  ل واالستعداد  منها  تخفيف  وال
ذلك  في  )بما  ية  العمال والمنظمات  العمل  أصحاب 
الضارة  ار  اآلث من  والوقاية  ها  وإدارت المخاطر  وتقييم  د  تحدي
ية  الدول العمل  منظمة  إعالن  مراعاة  مع  منها،  تخفيف  وال
 ،)41 ند  ب )ال خاص  بشكل  الجنسية  متعددة  المنشآت  بشأن 
ومن   .)48  –  42 )المواد  الدولي  تعاون  ال ز  تعزي ل الحاجة  و)2( 
توصية رقم 205 تذكر بشكل  ا أن ال األهمية بمكان أن نذكر هن
لعب دورا رائدا في  ية أن ت صريح أن على منظمة العمل الدول
العمالة  على  ادا  ن است األزمة  لمواجهة  ات  االستجاب ر  توفي

والعمل الالئق )المادة 46(.

العمل  قانون  ب العمل  وقف  تم  ي الحاالت  بعض  في 
توصية  ال وتطالب  لذلك:  الوطني دون ضرورة حقيقية 
ر  ي ة لألزمة ... متسقة مع معاي أن »تكون االستجاب 205 ب

ية السارية« )المادة 43(. العمل الدول

نقابات العمالية والتوصية 205 ال
الالئق  والعمل  ة  العمال ة  لجن في  العمال  رئيس  ائب  ن أفاد 
امية: »المؤشر  خت تقال نحو السلم في كلمته ال من أجل االن
تمكن  نجاح سيكون على األرض: عندما ت تقدم وال ل األفضل ل
ين، بدعم من منظمة العمل  الحكومات والشركاء االجتماعي
ة  فاعل ال لإلدارة  وخطط  يجيات  رات است ر  تطوي من  ية،  الدول
قدرة  وضمان  األزمة  من  تعاش  واالن المستدامة  نمية  ت وال
عالم  ال في  العمال  حقوق  رام  احت مع  الصمود  على  أقوى 

وتحقيقها«.7

ية  توصية رقم 205 دورا واضحا لمنظمة العمل الدول تعطي ال
والكوارث،  زاعات  ن ال في  الالئق  والعمل  ة  العمال شؤون  في 
منظمة  جهود  قلب  في  تكون  أن  ية  العمال ات  نقاب ال وعلى 
ات  إجاب  205 رقم  توصية  ال توفر  ال  المضمار.  هذا  في  العمل 
ية  العمال ات  نقاب ل ل كنها توفر أدوات ونوافذ فرص  جاهزة، ول

زاعات والكوارث. ن اقات ال تتدخل في سي ل

النقاشات  المدخالت،  السلم:  محو  االنتقال  اجل  من  الالئق  والعمل  العمالة  لجنة  7 تقرير 
والموافقة، محضر األعمال المؤقت 17، ص.9

نقاط القوة والضعف 
تكون  أال  )مثل  ات  تحدي ال من  العديد  هناك  أن  الواضح  من 
تنظيم أو أن تصبح  بساطة على ال ية قادرة ب ات العمال نقاب ال
ر  ي كث ال أن هناك  إال  األزمة(،  بعد  ية خالل/  ون قان ها ال  نشاطات
في  ية  ال ت ال ة  ل األمث تسهم  أن  ويمكن  لعمل.  ل الفرص  من 
ية أن تستجيب بشكل  ات العمال نقاب ل يح ل ت ر المبكر وت تحذي ال

ة: كارث أفضل لألزمة أو ال

أفضل 	  فهم  ية  العمال ات  نقاب ال لدى  يكون  أن   يمكن 
لسياق المحلي؛ ل

على 	  القدرة  ية  العمال ات  نقاب ال لدى  يكون  أن  يمكن 
زاع؛ الوصول لألطراف المشاركة في خالف أو ن

السياسات 	  نفيذ  ت ية  العمال ات  نقاب ال راقب  ت أن  يمكن 
وتقيم نجاحها؛

ا 	  لقضاي ية إدراك جيد ل ات العمال نقاب يمكن أن يكون لدى ال
االجتماعية؛

حوار 	  عن  الدفاع  من  يمكنها  موقع  ية  العمال ات  نقاب ل ل
الكفاءة وتطبيق  اجتماعي أقوى وخدمات عامة تتصف ب
العادل  تقال  واالن كامل  بشكل  ية  الدول العمل  ر  ي معاي
رامج  وب المشاريع  أعمال  في  واجبة  ال ة  اي عن ال وبذل 

ال؛ يل المث ة على سب ثمار كثيفة العمال االست

ا 	  القضاي ز  عزي ت من  يمكنها  موقع  ية  العمال ات  نقاب ل ل
وخارج  داخل  ة  الجندري تحويل  ال أجندة  ال:  )مث والقيم 
اإلعاقات  ذوي  األشخاص  وشمول  ية  العمال ات  نقاب ال
تي  وال والعمال(  لعمل  ل تقليدي  ال المفهوم  وتوسيع 

ر مباشرة؛ ار غي ها آث يمكن أن يكون ل

ة 	  الجذري لألسباب  تتصدى  أن  ية  العمال ات  نقاب ل ل يمكن 
لالمساواة؛

ياب؛	  ثقة وعدم االرت ية شعور ال ات العمال نقاب ث ال ّب يمكن أن ُت

ر، كما 	  ي تغي ية دور وكالء ال ات العمال نقاب يمكن أن تؤدي ال
لتضامن والسلم؛ يمكن أن تكون مصدرا ل

ة 	  كارث ال أو  زاع  ن ال ة  ي العمال ات  نقاب ال تستخدم  أن  يمكن 
ها أو إعادة تحديد مواقفها، و ادة من قوت زي ل ل

ادة 	  زي ة ل كارث زاع أو ال ن ة ال ي ات العمال نقاب يمكن أن تستخدم ال
ذين يعملون. تها والوصول لجميع األشخاص ال تغطي
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ية:8 ات العمال نقاب أمثلة على نشاطات ال
نقابات بسرعة: في حاالت الكوارث – تتدخل ال

في 	  ان  اب ي ال شرق  في  وقع  الذي  ر  ي كب ال زال  زل ل ل ة   استجاب
على  ان  اب ي ال في  ية  العمال ات  نقاب ال حاد  ات أنشأ   2011 آذار 
على  نفذ  والذي  الكوارث،  من  لإلغاثة  عمل  فريق  الفور 
مساندة  نشاطات  زال  زل ال لت  ت تي  ال أشهر  الستة  مدى 
من  وأطلق  الكوارث،  من  اإلغاثة  رعات  ب ت جمع  تضمنت 
داءات  ان ن اب ي ية في ال ات العمال نقاب حاد ال خالل منظمة ات
ية وإرسال المتطوعين )حوالي 34,000  ر المواد اإلغاث توفي ل

متطوع على مدى ستة أشهر.(

قام 	   ،2010 عام  هاييتي  في  وقع  الذي  زلزال  ال عقب 
ر المساعدات  ات العمال بدعم توفي نقاب االتحاد الدولي ل
ة  المنتسبة في جمهوري ات  نقاب ال تي قدمتها  ال ة  الفوري
رفع من مستواها. تضمنت هذه الجهود  يكان وال الدومن

رينس. بورت أو ب اه والدواء ل مي ة وال إرسال األغذي

ز  نقابات ضرورية من أجل تعزي ال زاع –  ن ال في أوضاع ما بعد 
يات الديمقراطية: اآلل

في 	  الضعيفة  ية  العمال ات  نقاب ال قدرات  اء  ن ب  كان 
إصالح  في  مشاركتها  ضمان  في  ا  أساسي ان  أفغانست
ر  زعات وفي تطوي ن ال يات حل  قانون العمل وفي إنشاء آل

الئحة قطاع المخاطر وفي تعريف عمل األطفال.

8 ًأخذت األمثلة األربعة من تقرير منظمة العمل الدولية 5 )1(، 2016، البنود 80 - 82

إيجابي  نقابات بشكل  ال زاعات – تساهم  ن ال في منع وقوع 
زاعات العنف المسلح: في منع وحل ن

• في 	 ات  نقاب ال لعبت  المحلي،  لسياق  ل لفهمها  •نظرا 
 2008  –  2006 عامي  ين  ب ما  رة  فت ال في  ا  أساسي دورا  ا  ي ن غي
والمظاهرات  اإلضرابات  فيها  انتشرت  ة  مرحل خالل 
العشرات.  سقوط  إلى  أدى  مما  بالد  ال في  الشوارع  في 
تدهور  ل تيجة  ن والمظاهرات  ات  اإلضراب هذه  اندلعت 
قانون  ال حكم  رام  احت في  واإلخفاق  ية  الشرائ القوة 
تشخيص  إجراء  ب ات  نقاب ال إحدى  والديمقراطية. ساهمت 
تدريب والمهارات،  لوضع من خالل تقييم الفجوات في ال ل
األزمة  وقوع  لمنع  رحة  المقت الحلول  راعي  ت أن  لضمان 

يها في األصل.  تي أدت إل رئيسية ال األسباب ال



التوصية رقم 205 بشٔان العمالة والعمل الالٔيق من ٔاجل السالم والقدرة على الصمود: ما هو دور النقابات العمالية؟ - موجز سياسة مكتب األنشطة العمالية في منظمة 
)ILO ACTRAV( العمل الدولية

10

ية لمزيد من الموارد الصادرة عن منظمة العمل الدول ل
التوصية رقم 205

ة والعمل الالئق من أجل السالم والقدرة على الصمود، 2017 )رقم 205(	  توصية بشأن العمال

ّني التوصية رقم 205 ب ر والمجريات التي أدت إلى ت تقاري ال

تقال من 	  ة )االن نظيم العمال ة والعمل الالئق من أجل السالم والقدرة على الصمود: مراجعة توصية ت ر 5 )1( العمال تقري ال
الحرب إلى السلم(، 1944 )رقم 71(

ات محضر األعمال المؤقت رقم 	  تحول نحو السالم: 1 ملخص مجري ة والعمل الالئق من أجل ال العمال ية ب ة المعن لجن ر ال قاري ت
15 – 2 معدل.

 	 Summary of  1  :Reports of the Committee on Employment and Decent Work for the Transition to Peace  
ران 2016( proceedings ، )حزي

ات محضر األعمال المؤقت رقم 	  تحول نحو السالم: 1 ملخص مجري ة والعمل الالئق من أجل ال العمال ية ب ة المعن لجن ر ال قاري ت
 Reports of the Committee on Employment and Decent Work for the Transition to Peace: Summary .)13 – 2 )معدل

ران 2017( of proceedings ، )حزي

محضر 	  وموافقات،  نقاشات  مقدمة،  أوراق  السالم:  نحو  تحول  ال أجل  من  الالئق  والعمل  ة  العمال ب ية  المعن ة  لجن ال ر  قري ت
ران 2017( – ص. 1 – 24. األعمال المؤقت رقم Twelfth plenary sitting 17 )حزي

ابعة المكتب مت

اني 2017	  ث ن ال ة والعمل الالئق من أجل السالم والقدرة على الصمود، تشري العمال قرار المعني ب ابعة ال مت
 Follow-up to the resolution concerning employment and decent work for peace and resilience , November 2017,
GB.331/INS/4/2

إصدارات مكتب األنشطة العمالية

ية )2010(	  نقاب بي الستخدام المنظمات ال دري يل ت زاعات المسلحة وحلها – دل ن الوقاية من العنف وال
 )2010( Prevention and resolution of violent and armed conflicts - Training manual for use by trade union organizations
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---ifp_crisis/documents/publication/
wcms_202135.pdf 

يل العمال )مرتقب صدورها، 2018(	  ة والعمل الالئق من أجل السالم والقدرة على الصمود – دل توصية رقم 205 بشأن العمال
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