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The global economic and financial crisis, which 
has predictably turned into a major employment 

crisis, forms the background to the third Global 
Report on discrimination. The aim of the Report is 
to provide a dynamic picture of trends over the last 
four years and present some findings, conclusions 
and recommendations for future action by the ILO 
and its constituents. 

This Report contains both good and bad news 
about recent worldwide trends regarding discrimin-
ation in employment and occupation. On the posi-
tive side, there is more legislation, there are more 
institutional initiatives, and, in general, a growing 
awareness of the need to overcome discrimination 
at work. However, capacity does not keep pace with 
the political will, and a prolonged economic down-
turn exposes structural weaknesses and even aggra-
vates structural discrimination. Furthermore, the 
agenda of discrimination at work is continuously di-
versifying, and new challenges arise where old ones 
remain at best only partially answered.

Weathering the effects of the global crisis

This Report shows that discrimination continues to 
be persistent and multifaceted. A major area of con-
cern is access to jobs. The proportion of workers who 
are vulnerable to poverty is on the increase again, 
reversing the positive trends noted over the last few 
years. Discrimination has also become more varied, 
and discrimination on multiple grounds is becoming 
the rule rather than the exception. Such trends have 
been witnessed by equality bodies, which have re-
ceived an increased number of complaints of work-
place discrimination.

In times of crisis, inequality, insecurity and the 
danger of exclusion are fed by direct or indirect 

discrimination. Attitudes are infl uenced, and it be-
comes more diffi cult to strengthen policies and legis-
lation against discrimination. Discrimination occurs 
as a result of actions by employers, national legis-
lation and practice, social and cultural factors, and 
different perceptions of the causes of economic and 
social troubles. And yet, the link between non-dis-
crimination and social stability is particularly im-
portant at a time of economic adversity. 

Different economies and sectors of the economy 
have been affected in different ways. Workers in 
more stable employment relationships are naturally 
less affected by the crisis than those in temporary or 
precarious employment. The risk is especially acute 
for the low-skilled, older and migrant workers, as 
well as those workers – including university gradu-
ates – who are looking for their fi rst job. 

The employment of women has been seriously 
affected in several countries by the impact of the 
crisis on export sectors. Earlier downturns have re-
vealed a similar impact on the employment and 
income of women as many have been pushed into in-
formal employment. Despite this, in many developed 
market economy countries the crisis has not had a 
disproportionate impact on women’s employment 
that could be attributed to discrimination. It is also 
too early to draw conclusions from available data on 
the wage gap, and the trends so far discerned appear 
to be contradictory. What is clear is that institutional 
solutions, such as equal remuneration mechanisms, 
are helpful at least for those in employment whose 
jobs are not immediately threatened.

Measures that have been adopted in order to 
mitigate the effects of the crisis, in particular aus-
terity packages, have on occasion indirectly and 
inadvertently increased discrimination against cer-
tain groups of workers. Growth and unemployment 
concerns are naturally important, and concerns 
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تنفيـوجم ذيـز

التيإّن العالمية والمالية االقتصادية آمااألزمة تحولت
األساس تشكل العمالة، في آبيرة أزمة إلى المتوقع من آان
التمييز بشأن الثالث العالمي التقرير عليه يقوم . الذي

دينامية صورة توفير هو التقرير من عنوالغرض
مدىالتجاهاتا بعضعلى وتقديم األخيرة، األربع السنوات

العمل منظمة إلجراءات والتوصيات واالستنتاجات النتائج
المستقبلا في المكونة وهيئاتها .لدولية

حد على سيئة وأخرى سارة أنباًء التقرير هذا ويضم
آافة في والمهنة االستخدام في التمييز اتجاهات بشأن سواء

العالم من. أنحاء المزيد هناك اإليجابية، الناحية فمن
عام وبشكل المؤسسية، المبادرات من والمزيد التشريعات

في تزايد تذليلهناك إلى بالحاجة فيمشكلةالوعي التمييز
شأن. العمل ومن السياسية، اإلرادة تواآب ال القدرة أّن غير

أن المطول االقتصادي الضعفيكشفاالنكماش مواطن
الهيكليبل،الهيكلية التمييز من يفاقم إّنأضف. أن إلى

تحديات وتبرز مستمر تنوع في العمل في التمييز برنامج
ح تزاليثجديدة قديمةال حلتحديات فيدون جزئيًا إال
.حاالتالأحسن

العالمية األزمة آثار مواجهة
ومتعدد مستمرًا يزال ال التمييز أّن التقرير هذا يبّين

أهم. األوجه الوظائفالشواغلومن على ونسبة. الحصول
مما جديد، من ازدياد في للفقر المعرضين إلىالعمال يؤدي

القليلةانعكاس السنوات شهدتها التي اإليجابية االتجاهات
و. الماضية تنوعًا، أآثر التمييز أصبح متعددباتآما التمييز
االستثناءهواألوجه وليس الهيئات. القاعدة شهدت وقد

متزايدًا عددًا وتلقت االتجاهات، هذه مثل بالمساواة المعنية
العمل مكان في التمييز بشأن الشكاوى .من

غيرو أو المباشر التمييز يساهم األزمات، أوقات في
االستبعاد وخطر األمن وانعدام المساواة انعدام في . المباشر

السياساتبذلكالسلوكتأثروي تعزيز األصعب من ويصبح
للتمييز المناهضة آنتيجة. والتشريعات التمييز ويحدث

والتشريعات العمل أصحاب يتخذها التي لإلجراءات
ومختلفوالممار والثقافية االجتماعية والعوامل الوطنية سات

واالجتماعية االقتصادية المشاآل ألسباب أّن. الرؤى غير
مهمًا يكون االجتماعي واالستقرار التمييز عدم بين الرابط

االقتصادية الشدة وقت في الخصوص وجه . على

االقتصاد من مختلفة وقطاعات اقتصادات تأثرت وقد
مختلف ا. ةبأشكال عالقات في آثراألستخدامالوالعمال

أولئك من باألزمة تأثرًا أقل الحال بطبيعة هم استقرارًا
الهشة أو المؤقتة العمالة في حدة. الضالعين الخطر ويزداد

المهارات ذوي العمال إلى بالنسبة الخصوص وجه على
العمال جانب إلى والمهاجرين، والمسنين فيهم- المتدنية بمن

لهم- الجامعاتوخريج عمل أول عن يبحثون .الذين
النساء عمالة تأثرت جسيمًاوقد منتأثرًا العديد في

التصديربأثرالبلدان قطاعات على حاالت. األزمة وأظهرت
ودخلهّن النساء عمالة على مشابهًا أثرًا السابقة إذاالنكماش ،

المنظمةُدفع غير العمالة إلى منهّن ف. العديد أنه العديدغير ي
أثر إلى األزمة تفِض لم المتقدمة، السوق اقتصاد بلدان من
التمييز إلى ُيعزى أن يمكن النساء عمالة على متناسب . غير

جدًا المبكر اومن إلى البياناتالخلوص من ستنتاجات
االتجاهات أّن ويبدو األجور، بين الفجوة بشأن المتاحة

متضاربة هي اآلن حتى الحلولوالوا. المستجالة أّن ضح
على مفيدة األجور، في المساواة آليات قبيل من المؤسسية،
بشكل مهددة غير وظائف في العاملين إلى بالنسبة األقل

.مباشر
ا بهدف اعُتمدت التي األزمة،لتخفيفوالتدابير آثار من

التقشف، حزم إلىالسيما مجموعاتأدت ضد التمييز زيادة
العمال من قصد،معينة غير عن أو مباشر غير . أحيانًابشكل

بطبيعشواغلوال مهمة والبطالة بالنمو الحال،المتعلقة ومنة
في الثانية المرتبة التمييز بشأن الشواغل تحتل أن السهل
في أو األجل قصيرة العمالة وسياسات االقتصادية السياسات
من آٍل على تؤثر والتي بالميزانية المتعلقة القرارات

التمييزا تتناول التي والخاصة العامة .لمؤسسات
التحويالت برامج تقدم النامية، البلدان من العديد وفي

أن شريطة للدخل دعمًا الفقراء تستهدف األطفاليترددالتي
الصحيةإلى المراآز وأهاليهم يزوروا وأن أّن. المدرسة غير

محدود أثٌر لها يكون قد التدابير منالحدعلىفحسبهذه
باالستضعاف المتعلقة العوامل أيضًا تتناول لم إذا الفقر
نوع على والقائم والعرقي اإلثني التمييز مثل االقتصادي

.الجنس
في التمييز لعدم األساسي المبدأ يكون أن من بد وال

والرجال النساء لجميع والمهنة صميم،االستخدام في
ال إلى الرامية واإلجراءات االنتعاش الفقر،سياسات من حد
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The global economic and financial crisis, which 
has predictably turned into a major employment 

crisis, forms the background to the third Global 
Report on discrimination. The aim of the Report is 
to provide a dynamic picture of trends over the last 
four years and present some findings, conclusions 
and recommendations for future action by the ILO 
and its constituents. 
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vates structural discrimination. Furthermore, the 
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more stable employment relationships are naturally 
less affected by the crisis than those in temporary or 
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well as those workers – including university gradu-
ates – who are looking for their fi rst job. 
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income of women as many have been pushed into in-
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too early to draw conclusions from available data on 
the wage gap, and the trends so far discerned appear 
to be contradictory. What is clear is that institutional 
solutions, such as equal remuneration mechanisms, 
are helpful at least for those in employment whose 
jobs are not immediately threatened.

Measures that have been adopted in order to 
mitigate the effects of the crisis, in particular aus-
terity packages, have on occasion indirectly and 
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المنظمةُدفع غير العمالة إلى منهّن ف. العديد أنه العديدغير ي
أثر إلى األزمة تفِض لم المتقدمة، السوق اقتصاد بلدان من
التمييز إلى ُيعزى أن يمكن النساء عمالة على متناسب . غير

جدًا المبكر اومن إلى البياناتالخلوص من ستنتاجات
االتجاهات أّن ويبدو األجور، بين الفجوة بشأن المتاحة

متضاربة هي اآلن حتى الحلولوالوا. المستجالة أّن ضح
على مفيدة األجور، في المساواة آليات قبيل من المؤسسية،
بشكل مهددة غير وظائف في العاملين إلى بالنسبة األقل

.مباشر
ا بهدف اعُتمدت التي األزمة،لتخفيفوالتدابير آثار من

التقشف، حزم إلىالسيما مجموعاتأدت ضد التمييز زيادة
العمال من قصد،معينة غير عن أو مباشر غير . أحيانًابشكل

بطبيعشواغلوال مهمة والبطالة بالنمو الحال،المتعلقة ومنة
في الثانية المرتبة التمييز بشأن الشواغل تحتل أن السهل
في أو األجل قصيرة العمالة وسياسات االقتصادية السياسات
من آٍل على تؤثر والتي بالميزانية المتعلقة القرارات

التمييزا تتناول التي والخاصة العامة .لمؤسسات
التحويالت برامج تقدم النامية، البلدان من العديد وفي

أن شريطة للدخل دعمًا الفقراء تستهدف األطفاليترددالتي
الصحيةإلى المراآز وأهاليهم يزوروا وأن أّن. المدرسة غير

محدود أثٌر لها يكون قد التدابير منالحدعلىفحسبهذه
باالستضعاف المتعلقة العوامل أيضًا تتناول لم إذا الفقر
نوع على والقائم والعرقي اإلثني التمييز مثل االقتصادي

.الجنس
في التمييز لعدم األساسي المبدأ يكون أن من بد وال

والرجال النساء لجميع والمهنة صميم،االستخدام في
ال إلى الرامية واإلجراءات االنتعاش الفقر،سياسات من حد
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المتوسط في النساء أجور المائةفي٩٠إلى٧٠وتشكل
الرجال أجور قائمة. من الجنسين بين األجور ثغرة تزال وال

ممثالت النساء تزال وال التعليم، في التقدم أوجه من بالرغم
األجر متدنية الوظائف في مفرط نحو جزء. على ويعزى

المهني الفصل إلى األجور في الثغرة هذه من آبير
.والقطاعي

ال والمسؤوليات العمل بين عائليةالتوفيق
األطفال لرعاية التكلفة معقولة مرافق إتاحة تشكل
والرجال النساء من للعديد أساسيًا شرطًا األسرة خارج

رزقهم وآسب المهنية الحياة في آليًا إلى. لالنخراط واالفتقار
ذوي العمال مصلحة في يصب ال الخدمات هذه مثل

ي التي الوظائف مجموعة من ويحد العائلية مكنهمالمسؤوليات
يشغلوها إلى. أن االفتقار أّن منآما يناسب اإلجازةما

بعيدة العمل سوق قطاعات يجعل أن يمكن األجر مدفوعة
جذابة غير أو العائلية المسؤوليات ذوي العمال متناول عن

إليهم هذه. بالنسبة يوميةاألموروتشكل التمييزعلىأمثلة
.الهيكلي

المرنةاعتمادويجري بشأنوالمتفاوضالترتيبات فيها
بعد، عن والعمل الوظائف وتقاسم العمل اعتمادًاأوقات

يمكنه مما للعائلة، مؤاتاة أآثر سياسات من آعنصر تدريجيًا
ذوو العمال يواجهها التي الهيكلية القصور أوجه من يحد أن

العائلية .المسؤوليات

واألبوة األمومة حماية
شائعًا واألمومة بالحمل المرتبط التمييز يزال ومن. ال

أساس على معينة وظائف إلى النساء وصول تقييد الممكن
اإلنجابي بالمساواةبل. دورهّن معنية آثيرة هيئات شهدت

النساء ضد الممارس التمييز في زيادة العالم أنحاء آافة في
األمومة أساس بالصرف. على محددة حاالت نموتتعلق

والعمل والرضاعة الحمل للرضاعةعدمبسبب الوقت منح
بإعانات وماواالحتفاظ الوالدة منماقبل والحرمان بعدها

ورفض إلىلعامالتلالسماحالترقية التيابالعودة لوظائف
األمومة إجازة قبل يشغلنها .آّن

جديدة قانونية أحكام إدخال يجري نفسه، الوقت وفي
ال انساءلحماية الوضعمن أو الحمل بسبب والتمييز لصرف

األمومةلزوجيا إجازة أو العائلية المسؤوليات وتمنح. أو
األجر مدفوعة إجازة النساء عديدة أجهضنبلدان أوإذا

غير األخرى الظروف بعض من عانين أو ميتًا جنينًا وضعن
األبوة. االعتيادية إجازة بشأن متزايدة أحكام أّن. وهناك غير
هذ منمثل مجموعات على بالمنفعة تعود ال قد التحسينات ه

في العاملين أولئك أو لوقت لبعض العمال قبيل من العمال،
الصادرات تجهيز .مناطق

الجنسي التحرش
أن آافة وفي قارة آل في الجنسي التحرش واعيحدث

المهن التحرش. وفئات أّن إلى االستقصائية الدراسات وتشير
آبيرة مشكلة العملالجنسي أماآن األآثر. في والنساء
من هّن له وغيرالشاباتعرضة ماديًا المستقالت غير

والمهاجرات المطلقات أو الذين. المتزوجات الرجال أما

يكونوا أن إلى فينزعون الجنسي التحرش من منيعانون
والالشبان إلىمثليين اإلثنيةينتمون العرقيةاألقليات وقد. أو

أّن عديدة بلدان في التجارب ةاإليجابياإلجراءاتأظهرت
العمل مكان في الجنسي التحرش منتلمكافحة مزيجًا تطلب

و القانونية تمويًالالمؤسساتالواألقوىاإلنفاذاألطر ممولة
التوعية من والمزيد .مناسبًا

و اإلثنيالعرق االنتماء
العالم التقارير مع فيتمشيًا التمييز بشأن السابقة ية

التمييز محاربة ضرورة أّن على التشديد المهم من العمل،
مضى وقت أي من أآثر اليوم أهمية ترتدي . العنصري
مجاالت هناك يزال ال التقدم، بعض إحراز من وبالرغم

أوفيهاتنعدمآثيرة آافيةأنهااإلنجازات هو. غير والمطلوب
من القانونمزيج وغيرهااألدوات والسياسية ذلكية في بما ،
انتصافضمان الضحاياسبل لجميع تذليل. فعالة من بد وال
تعيقالعقبات العملالتي سوق إلى الدخول فرص . تكافؤ

باأل خصوصًا األمر هذا أصلشخاصويتعلق من المتحدرين
اإلثنية، واألقليات األصلية والشعوب آسيوي أو أفريقي

النس األولى المجموعاتوبالدرجة هذه في ويمكن. اء
نحو على المجموعات بعض يكونةنمطيقوالبلتصنيف أن

ضار أثٌر . آبيرحدإلىله

المهاجرون العمال
عديدةيشكل بلدان في المهاجرون إلى٨نسبةالعمال

تكون٢٠ قد األقاليم بعض وفي العاملة، القوى من المائة في
بكثير أعلى األرقام الب. هذه الوتظهر العمال أّن حوث

الحصول في النطاق وواسع مستمرًا تمييزًا يواجهون ينفكون
التمييز يواجهون منهم والكثيرون الوظائف، عندعلى

التحديد،. استخدامهم وجه على المهاجرون العمال تأثر آما
وزيادة والهجرة العمل فرص تدني مع االقتصادية باألزمة

العم ظروف وتردي األجانب العنفآراهية ظهور وحتى . ل
البلدان في منصفة غير عمل ظروف المهاجرون ويواجه

سواء حد على والنامية . المتقدمة
برامج من المهاجرين العمال البلدان بعض وتستبعد
ببرامج للمهاجرين أخرى بلدان وتسمح االجتماعي، التأمين
من تحرمهم لكنها الصحية، الرعاية مثل األجل، قصيرة

ا علىاإلعانات للنقل المعاشاتالطويلاألجللقابلة قبيل من
على. التقاعدية الحصول أيضًا البلدان تسمح إعاناتوقد

األجل بطويلة تسمح أن ممانقلهاإمكانيةدون البلدان، بين
المهاجرين عودة بدوره .يثبط

مؤخرًا التمييزية النزعات تفاقمت الحاالت، بعض وفي
العدا السياسي الخطاب وهناكجراء يؤدياحتمالئي، أن من

طردهم أو إقصائهم أو المهاجرين العمال تهميش إلى . ذلك
القا والسلوك االجتماعية التوترات تؤدي أن الممكن يسومن

المهاجرين أخرى- إزاء اجتماعية مجموعة أي شأن شأنهم
ومنتشر-  منتظم تمييز الشعب. إلى للسياسات يمكن أنيةوآما

ضد الموجه والتمييز األجانب آراهية من المزيد تعزز
.المهاجرين

استجابات إلى الحاجة للتوجهاتسوتبرز وشاملة ريعة
بالجهود تضر أن يمكنها التي والسياسات الخطب في الناشئة
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ال انساءلحماية الوضعمن أو الحمل بسبب والتمييز لصرف

األمومةلزوجيا إجازة أو العائلية المسؤوليات وتمنح. أو
األجر مدفوعة إجازة النساء عديدة أجهضنبلدان أوإذا

غير األخرى الظروف بعض من عانين أو ميتًا جنينًا وضعن
األبوة. االعتيادية إجازة بشأن متزايدة أحكام أّن. وهناك غير
هذ منمثل مجموعات على بالمنفعة تعود ال قد التحسينات ه

في العاملين أولئك أو لوقت لبعض العمال قبيل من العمال،
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الجنسي التحرش
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ومنتشر-  منتظم تمييز الشعب. إلى للسياسات يمكن أنيةوآما

ضد الموجه والتمييز األجانب آراهية من المزيد تعزز
.المهاجرين

استجابات إلى الحاجة للتوجهاتسوتبرز وشاملة ريعة
بالجهود تضر أن يمكنها التي والسياسات الخطب في الناشئة
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. نمو أآثر استدامة ومجتمعات أآثر إنصافًاتوخيًا لتحقيق 
التشريعات وبناء المؤسسات  الصحيحة ةاالستجاب شملوت

واستثارة الوعي والعمل الطوعي الذي يضطلع به الشرآاء 
  .ر السلوك من خالل التعليمياالجتماعيون وتغي

  االتجاهات في التشريعات: األنباء السارة
  والسياسات المناهضة للتمييز

بالرغم من األزمة والبيئة السياسية السائدة، استمر 
. شريعات والسياسات المناهضة للتمييزالتقدم اإليجابي في الت

مضمونها على بويتعلق هذا التقدم بكمية التشريعات الجديدة و
وبالتالي، في خضم مناخ عالمي قاٍس، تشمل . حد سواء

القوانين بشأن المساواة وعدم التمييز في العمل مجموعة 
آخذة في التوسع من أسباب التمييز، وتنص على حماية أآثر 

  .شموًال
 تقدم سريع أحرز بفضل التشريعاتوعلى سبيل المثال، 

غير أّن العرق . السنحظر التمييز القائم على اإلعاقة وفي 
ما  والجنس ال يزاالن سببي التمييز المدرجين تحديدًا في

آافة التشريعات المعنية بالمساواة ومكافحة التمييز  يقرب من
في الحصول تحقق  قدغير أّن القليل من التقدم . في العمل

على إشارة صريحة ألسباب أخرى للتمييز، مثل األصل 
  .القومي أو المنشأ االجتماعي أو الرأي السياسي

التشريعات المناهضة للتمييز  توحيدوفي أوروبا، جرى 
مع  متماشية عبء اإلثبات إسنادتعاريف التمييز و باتتو

ة وفي آاف. المبادئ التوجيهية الصادرة عن االتحاد األوروبي
قوانين جديدة أو ُعدلت تشريعات  اعتمدتأنحاء العالم، 

أو األمومة أو  السنموجودة للقضاء على التمييز القائم على 
أو اإلعاقات أو نمط الحياة أو اإلرث  الزوجيالوضع 
ة بسياسات مؤاتية وجرى استكمال التشريعات القائم. الجيني

مومة بإجازة األبوة وحماية األ للعائالت تتعلق مثًال
، إلى جانب سياسات أخرى بشأن الطبيعية والرضاعة

التدريب المستمر للعمال المسنين وحصص النساء في 
وُنفذت هذه السياسات على مستوى . اإلداريةالمناصب 

  . المنشأة وعلى المستوى الوطني
والتصديقات على االتفاقيتين األساسيتين في هذا 

) ١٠٠رقم ( ١٩٥١اتفاقية المساواة في األجور،  -المجال
 )١١١رقم ( ١٩٥٨، )في االستخدام والمهنة(واتفاقية التمييز 

تصديقًا على التوالي، من أصل مجموع  ١٦٩و ١٦٨بلغت  -
 ١٨٣الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية والبالغ عددها 

اتفاقيتين األآثر تصديقًا ورابع خامس  وهذا ما يجعلهما. دولة
وعندما تتجاوز . لعمل الدوليةمن بين اتفاقيات منظمة ا
في المائة، يكون هدف  ٩٠مستويات التصديق نسبة 
  .التصديق العالمي قابًال للتحقيق

ألمين جديدة  في ستة بلدان أوروبية مكاتب أنشئتوقد 
وتشمل . القائم على عدة أسباب لتمييزاتتناول تحديدًا المظالم، 
 لمحاآموا نفاذ إدارات تفتيش العمل الفعالةآليات اإل

المتخصصة أو هيئات أمين المظالم والحماية المناسبة من 
المنصف  االقتصاص وإتاحة المعالجات الناجعة واإلسناد

بالحقوق من آما تدعو إلى الوعي المالئم . لعبء اإلثبات
 أي جميع العمال - لتمييزيعانون من االذين قد  جانب العمال

وفي . إليهاالوصول  يسهللشكاوى لإلى جانب إجراءات  -

على نحو  الهيئات المعنية بالمساواةساهمت بلدان عديدة، 
القوانين والسياسات المناهضة  تحسين تنفيذفي  يعتد به

في بلدان أخرى،  ؛ في حين أنها واجهتللتمييز في العمل
  .عقبات آأداء في أداء واليتها

  القيود على القدرات: األنباء السيئة
ليس آافيًا أن تكون هناك قوانين ومؤسسات تحظر 

استمرار أدائها ف؛ وسائل االنتصافالتمييز في العمل وتقدم 
. ، السيما في أوقات األزماتتحٍد إنما هوعلى نحو فعال 

 وتواجه مؤسسات آثيرة نقصًا في الموارد البشرية والمالية
على المستويين الوطني  وعدم مالءمة اتساق السياسات

 المعنية مع المؤسسات وعدم آفاية التآزر والتعاونمحلي، وال
ويواجه مفتشو العمل والقضاة والموظفون . األخرى

ًا إلى المختصة األخرى افتقار والسلطات العموميون
لمعارف وقدرة مؤسسية غير مناسبة عندما يحاولون تحديد ا

يحول دون تمكن  ما وهذا. حاالت التمييز والتصدي لها
  .ييز من النجاح في إيداع شكواهمضحايا التم

وخالل االنكماش االقتصادي، هناك نزعة إلى إيالء 
أولوية أدنى للسياسات التي تستهدف التمييز والتي تعزز 

والتدابير التقشفية واالقتطاعات التي . الوعي بحقوق العمال
تشهدها ميزانيات إدارات العمل ودوائر تفتيش العمل، 

لهيئات المتخصصة التي المتاحة ل موالاألواالقتطاعات من 
التمييز والمساواة، يمكنها أن تهدد جديًا قدرة  تعنى بعدم

األزمة  الحيلولة دون أن تّولدالمؤسسات الموجودة على 
  . االقتصادية المزيد من التمييز ومن انعدام المساواة

وغالبًا ما تكون قيمة البيانات المتاحة محدودة بسبب 
يف التمييز في العمل في البلدان االختالفات في تعار

من خالل األبحاث  عادةجمع البيانات تو. المختلفة
المتخصصة أو االختبارات القائمة على حاالت بعينها، لكنها 

وعلى وجه الخصوص، تكون . قلما تجري على نحو منتظم
  .   وناقصة في أحسن الحاالت شحيحةالمقارنات الدولية 

وثوقة يجعل من الصعب رصد واالفتقار إلى البيانات الم
 ضئيلةوإذا آانت اإلحصاءات . أثر التدابير المتخذة وتقييمه

مجهوًال  يظلأو غير موثوقة، فإّن مدى الممارسات التمييزية 
هناك عدم  ومن بين القيود الصارمة على القدرة. بشكل آبير

وضع الموارد البشرية لااللتزام من جانب الحكومات  آفاية
من أجل تحسين جمع البيانات موضع التنفيذ الية والتقنية والم

ومن شأن اتخاذ هذه الخطوة األولى . على المستوى الوطني
المهمة والمعقدة أن يساهم على نحو يعتد به في تحديد 

  .المشاآل والتدابير الضرورية لمعالجتها

  المساواة بين الجنسين
النهوض  في مجالُأحرز تقدم آبير في العقود األخيرة 

وقد تحسنت . لمساواة بين الجنسين في عالم العملبا
، غير أّنه ال تزال هناك الوطنية واألطر التشريعية السياسات

المعاناة من التمييز فيما  فيوتستمر النساء . تحديات رئيسية
وشروط  اإلعاناتيتعلق بالوظائف المتاحة لهّن وأجرهّن و

وتشير آخر . العمل والوصول إلى مناصب صنع القرار
مليون امرأة تعيش في الفقر في آافة  ٨٢٩البيانات إلى أّن 

  . مليون رجل ٥٢٢أنحاء العالم، مقابل 
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  .عقبات آأداء في أداء واليتها

  القيود على القدرات: األنباء السيئة
ليس آافيًا أن تكون هناك قوانين ومؤسسات تحظر 

استمرار أدائها ف؛ وسائل االنتصافالتمييز في العمل وتقدم 
. ، السيما في أوقات األزماتتحٍد إنما هوعلى نحو فعال 

 وتواجه مؤسسات آثيرة نقصًا في الموارد البشرية والمالية
على المستويين الوطني  وعدم مالءمة اتساق السياسات

 المعنية مع المؤسسات وعدم آفاية التآزر والتعاونمحلي، وال
ويواجه مفتشو العمل والقضاة والموظفون . األخرى

ًا إلى المختصة األخرى افتقار والسلطات العموميون
لمعارف وقدرة مؤسسية غير مناسبة عندما يحاولون تحديد ا

يحول دون تمكن  ما وهذا. حاالت التمييز والتصدي لها
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  . مليون رجل ٥٢٢أنحاء العالم، مقابل 



تنفيـذيموجـز

xi 

المتوسط في النساء أجور المائةفي٩٠إلى٧٠وتشكل
الرجال أجور قائمة. من الجنسين بين األجور ثغرة تزال وال

ممثالت النساء تزال وال التعليم، في التقدم أوجه من بالرغم
األجر متدنية الوظائف في مفرط نحو جزء. على ويعزى

المهني الفصل إلى األجور في الثغرة هذه من آبير
.والقطاعي

ال والمسؤوليات العمل بين عائليةالتوفيق
األطفال لرعاية التكلفة معقولة مرافق إتاحة تشكل
والرجال النساء من للعديد أساسيًا شرطًا األسرة خارج

رزقهم وآسب المهنية الحياة في آليًا إلى. لالنخراط واالفتقار
ذوي العمال مصلحة في يصب ال الخدمات هذه مثل

ي التي الوظائف مجموعة من ويحد العائلية مكنهمالمسؤوليات
يشغلوها إلى. أن االفتقار أّن منآما يناسب اإلجازةما

بعيدة العمل سوق قطاعات يجعل أن يمكن األجر مدفوعة
جذابة غير أو العائلية المسؤوليات ذوي العمال متناول عن

إليهم هذه. بالنسبة يوميةاألموروتشكل التمييزعلىأمثلة
.الهيكلي

المرنةاعتمادويجري بشأنوالمتفاوضالترتيبات فيها
بعد، عن والعمل الوظائف وتقاسم العمل اعتمادًاأوقات

يمكنه مما للعائلة، مؤاتاة أآثر سياسات من آعنصر تدريجيًا
ذوو العمال يواجهها التي الهيكلية القصور أوجه من يحد أن

العائلية .المسؤوليات

واألبوة األمومة حماية
شائعًا واألمومة بالحمل المرتبط التمييز يزال ومن. ال

أساس على معينة وظائف إلى النساء وصول تقييد الممكن
اإلنجابي بالمساواةبل. دورهّن معنية آثيرة هيئات شهدت

النساء ضد الممارس التمييز في زيادة العالم أنحاء آافة في
األمومة أساس بالصرف. على محددة حاالت نموتتعلق

والعمل والرضاعة الحمل للرضاعةعدمبسبب الوقت منح
بإعانات وماواالحتفاظ الوالدة منماقبل والحرمان بعدها

ورفض إلىلعامالتلالسماحالترقية التيابالعودة لوظائف
األمومة إجازة قبل يشغلنها .آّن

جديدة قانونية أحكام إدخال يجري نفسه، الوقت وفي
ال انساءلحماية الوضعمن أو الحمل بسبب والتمييز لصرف

األمومةلزوجيا إجازة أو العائلية المسؤوليات وتمنح. أو
األجر مدفوعة إجازة النساء عديدة أجهضنبلدان أوإذا

غير األخرى الظروف بعض من عانين أو ميتًا جنينًا وضعن
األبوة. االعتيادية إجازة بشأن متزايدة أحكام أّن. وهناك غير
هذ منمثل مجموعات على بالمنفعة تعود ال قد التحسينات ه

في العاملين أولئك أو لوقت لبعض العمال قبيل من العمال،
الصادرات تجهيز .مناطق

الجنسي التحرش
أن آافة وفي قارة آل في الجنسي التحرش واعيحدث

المهن التحرش. وفئات أّن إلى االستقصائية الدراسات وتشير
آبيرة مشكلة العملالجنسي أماآن األآثر. في والنساء
من هّن له وغيرالشاباتعرضة ماديًا المستقالت غير

والمهاجرات المطلقات أو الذين. المتزوجات الرجال أما

يكونوا أن إلى فينزعون الجنسي التحرش من منيعانون
والالشبان إلىمثليين اإلثنيةينتمون العرقيةاألقليات وقد. أو

أّن عديدة بلدان في التجارب ةاإليجابياإلجراءاتأظهرت
العمل مكان في الجنسي التحرش منتلمكافحة مزيجًا تطلب

و القانونية تمويًالالمؤسساتالواألقوىاإلنفاذاألطر ممولة
التوعية من والمزيد .مناسبًا

و اإلثنيالعرق االنتماء
العالم التقارير مع فيتمشيًا التمييز بشأن السابقة ية

التمييز محاربة ضرورة أّن على التشديد المهم من العمل،
مضى وقت أي من أآثر اليوم أهمية ترتدي . العنصري
مجاالت هناك يزال ال التقدم، بعض إحراز من وبالرغم

أوفيهاتنعدمآثيرة آافيةأنهااإلنجازات هو. غير والمطلوب
من القانونمزيج وغيرهااألدوات والسياسية ذلكية في بما ،
انتصافضمان الضحاياسبل لجميع تذليل. فعالة من بد وال
تعيقالعقبات العملالتي سوق إلى الدخول فرص . تكافؤ

باأل خصوصًا األمر هذا أصلشخاصويتعلق من المتحدرين
اإلثنية، واألقليات األصلية والشعوب آسيوي أو أفريقي

النس األولى المجموعاتوبالدرجة هذه في ويمكن. اء
نحو على المجموعات بعض يكونةنمطيقوالبلتصنيف أن

ضار أثٌر . آبيرحدإلىله

المهاجرون العمال
عديدةيشكل بلدان في المهاجرون إلى٨نسبةالعمال

تكون٢٠ قد األقاليم بعض وفي العاملة، القوى من المائة في
بكثير أعلى األرقام الب. هذه الوتظهر العمال أّن حوث

الحصول في النطاق وواسع مستمرًا تمييزًا يواجهون ينفكون
التمييز يواجهون منهم والكثيرون الوظائف، عندعلى

التحديد،. استخدامهم وجه على المهاجرون العمال تأثر آما
وزيادة والهجرة العمل فرص تدني مع االقتصادية باألزمة

العم ظروف وتردي األجانب العنفآراهية ظهور وحتى . ل
البلدان في منصفة غير عمل ظروف المهاجرون ويواجه

سواء حد على والنامية . المتقدمة
برامج من المهاجرين العمال البلدان بعض وتستبعد
ببرامج للمهاجرين أخرى بلدان وتسمح االجتماعي، التأمين
من تحرمهم لكنها الصحية، الرعاية مثل األجل، قصيرة

ا علىاإلعانات للنقل المعاشاتالطويلاألجللقابلة قبيل من
على. التقاعدية الحصول أيضًا البلدان تسمح إعاناتوقد

األجل بطويلة تسمح أن ممانقلهاإمكانيةدون البلدان، بين
المهاجرين عودة بدوره .يثبط

مؤخرًا التمييزية النزعات تفاقمت الحاالت، بعض وفي
العدا السياسي الخطاب وهناكجراء يؤدياحتمالئي، أن من

طردهم أو إقصائهم أو المهاجرين العمال تهميش إلى . ذلك
القا والسلوك االجتماعية التوترات تؤدي أن الممكن يسومن

المهاجرين أخرى- إزاء اجتماعية مجموعة أي شأن شأنهم
ومنتشر-  منتظم تمييز الشعب. إلى للسياسات يمكن أنيةوآما

ضد الموجه والتمييز األجانب آراهية من المزيد تعزز
.المهاجرين

استجابات إلى الحاجة للتوجهاتسوتبرز وشاملة ريعة
بالجهود تضر أن يمكنها التي والسياسات الخطب في الناشئة
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x

لتحقيق إنصافًاتوخيًا أآثر ومجتمعات استدامة أآثر . نمو
المؤسساتالصحيحةةاالستجابشملوت وبناء التشريعات

الشرآاء به يضطلع الذي الطوعي والعمل الوعي واستثارة
وتغي التعليمياالجتماعيون خالل من السلوك .ر

السارة التشريعات: األنباء في االتجاهات
للتمييز المناهضة والسياسات

استمر السائدة، السياسية والبيئة األزمة من بالرغم
للتمييز المناهضة والسياسات التشريعات في اإليجابي . التقدم

و الجديدة التشريعات بكمية التقدم هذا علىبويتعلق مضمونها
سواء تشمل. حد قاٍس، عالمي مناخ خضم في وبالتالي،

المسا بشأن مجموعةالقوانين العمل في التمييز وعدم واة
أآثر حماية على وتنص التمييز، أسباب من التوسع في آخذة

.شموًال
المثال، سبيل التشريعاتوعلى بفضل سريعأحرز تقدم

وفي اإلعاقة على القائم التمييز العرق. السنحظر أّن غير
في تحديدًا المدرجين التمييز سببي يزاالن ال ماوالجنس

م التمييزنيقرب ومكافحة بالمساواة المعنية التشريعات آافة
العمل التقدم. في من القليل أّن الحصولقدغير في تحقق

األصل مثل للتمييز، أخرى ألسباب صريحة إشارة على
السياسي الرأي أو االجتماعي المنشأ أو .القومي

جرى أوروبا، للتمييزتوحيدوفي المناهضة التشريعات
وتعاريباتتو التمييز اإلثباتإسنادف معمتماشيةعبء

األوروبي االتحاد عن الصادرة التوجيهية آافة. المبادئ وفي
العالم، تشريعاتاعتمدتأنحاء ُعدلت أو جديدة قوانين

على القائم التمييز على للقضاء أوالسنموجودة األمومة أو
اإلرثالزوجيالوضع أو الحياة نمط أو اإلعاقات أو
القائم. يالجين التشريعات استكمال مؤاتيةوجرى بسياسات ة

مثًال تتعلق األمومةللعائالت وحماية األبوة بإجازة
بشأنالطبيعيةوالرضاعة أخرى سياسات جانب إلى ،

في النساء وحصص المسنين للعمال المستمر التدريب
مستوى. اإلداريةالمناصب على السياسات هذه وُنفذت

المست وعلى الوطنيالمنشأة . وى
هذا في األساسيتين االتفاقيتين على والتصديقات

األجور،- المجال في المساواة ) ١٠٠رقم(١٩٥١اتفاقية
التمييز والمهنة(واتفاقية االستخدام )١١١رقم(١٩٥٨،)في

مجموع١٦٩و١٦٨بلغت-  أصل من التوالي، على تصديقًا
والبا الدولية العمل منظمة في األعضاء عددهاالدول ١٨٣لغ

يجعلهما. دولة ما تصديقًاوهذا األآثر اتفاقيتين وخامس ثالث
الدولية العمل منظمة اتفاقيات بين تتجاوز. من وعندما

نسبة التصديق هدف٩٠مستويات يكون المائة، في
للتحقيق قابًال العالمي .التصديق

مكاتبأنشئتوقد أوروبية بلدان ستة ألمينجديدةفي
تحديدًاالمظالم، أسبابلتمييزاتتناول عدة على وتشمل. القائم

اإل الفعالةآليات العمل تفتيش إدارات والمحاآمنفاذ
من المناسبة والحماية المظالم أمين هيئات أو المتخصصة

واإلسناد الناجعة المعالجات وإتاحة المنصفاالقتصاص
اإلثبات المالئم. لعبء الوعي إلى تدعو منآما بالحقوق

العمالج قدانب االذين من العمال- لتمييزيعانون جميع أي
إجراءات-  جانب إليهايسهللشكاوىلإلى وفي. الوصول

عديدة، بالمساواةساهمتبلدان المعنية نحوالهيئات على
به تنفيذفييعتد المناهضةتحسين والسياسات القوانين

العمل في واجهتللتمييز أنها حين في أخرى،؛ بلدان في
واليتها أداء في آأداء .عقبات

السيئة القدرات: األنباء على القيود
تحظر ومؤسسات قوانين هناك تكون أن آافيًا ليس

وتقدم العمل في االنتصافالتمييز أدائهاف؛وسائل استمرار
فعال نحو هوعلى األزماتتحٍدإنما أوقات في السيما ، .

نقصًا آثيرة مؤسسات والماليةوتواجه البشرية الموارد في
السياسات اتساق مالءمة الوطنيوعدم المستويين على

والتعاونوالمحلي، التآزر آفاية المؤسساتوعدم المعنيةمع
والموظفون. األخرى والقضاة العمل مفتشو ويواجه

افتقاروالسلطاتالعموميون األخرى إلىالمختصة ًا
مناسبةا غير مؤسسية وقدرة تحديدلمعارف يحاولون عندما

لها والتصدي التمييز تمكنماوهذا. حاالت دون يحول
شكواهم إيداع في النجاح من التمييز .ضحايا

إيالء إلى نزعة هناك االقتصادي، االنكماش وخالل
تعزز والتي التمييز تستهدف التي للسياسات أدنى أولوية

العمال بحقوق واالقتطا. الوعي التقشفية التيوالتدابير عات
العمل، تفتيش ودوائر العمل إدارات ميزانيات تشهدها

من لموالاألواالقتطاعات التيالمتاحة المتخصصة لهيئات
بعدم قدرةتعنى جديًا تهدد أن يمكنها والمساواة، التمييز

على الموجودة تّولدالمؤسسات أن دون األزمةالحيلولة
انعدام ومن التمييز من المزيد . المساواةاالقتصادية

بسبب محدودة المتاحة البيانات قيمة تكون ما وغالبًا
البلدان في العمل في التمييز تعاريف في االختالفات

البياناتتو. المختلفة األبحاثعادةجمع خالل من
لكنها بعينها، حاالت على القائمة االختبارات أو المتخصصة

منتظم نحو على تجري تك. قلما الخصوص، وجه ونوعلى
الدولية الحاالتشحيحةالمقارنات أحسن في .   وناقصة

رصد الصعب من يجعل الموثوقة البيانات إلى واالفتقار
وتقييمه المتخذة التدابير اإلحصاءات. أثر آانت ضئيلةوإذا

التمييزية الممارسات مدى فإّن موثوقة، غير مجهوًاليظلأو
آبير ال. بشكل على الصارمة القيود بين عدمقدرةومن هناك

الحكوماتآفاية جانب من البشريةلااللتزام الموارد وضع
والمالية التنفيذوالتقنية البياناتموضع جمع تحسين أجل من

الوطني المستوى األولى. على الخطوة هذه اتخاذ شأن ومن
تحديد في به يعتد نحو على يساهم أن والمعقدة المهمة

لمع الضرورية والتدابير .الجتهاالمشاآل

الجنسين بين المساواة
األخيرة العقود في آبير تقدم مجالُأحرز النهوضفي

العمل عالم في الجنسين بين تحسنت. بالمساواة وقد
التشريعيةالسياسات هناكالوطنيةواألطر تزال ال أّنه غير ،

رئيسية النساء. تحديات فيمافيوتستمر التمييز من المعاناة
و وأجرهّن لهّن المتاحة بالوظائف وشروطاإلعاناتيتعلق

القرار صنع مناصب إلى والوصول آخر. العمل وتشير
أّن إلى آافة٨٢٩البيانات في الفقر في تعيش امرأة مليون

مقابل العالم، رجل٥٢٢أنحاء . مليون
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األوروبيين٥٨فإن،٢٠٠٩نوفمبر/نيالثا من المائة في
بلدهم، في منتشر السن أساس على التمييز أّن اعتبروا

بنسبة المنصرم٤٢مقارنة العام في المائة ماتوقعو. في
المشمولين٦٤مجموعه األشخاص من المائة في

من المزيد في االقتصادية األزمة تتسبب أن باالستقصاء
أ على العملالتمييز سوق في السن .ساس

الوطني المستوى على والسياسات، للتشريعات ويمكن
تخطي في رئيسي بدور تضطلع أن المنشأة، مستوى وعلى

المسنين العمال بشأن النمطية من. القوالب عدد أطلق وقد
الحكومات، وبرعاية النطاق واسعة إعالمية حمالت البلدان

من النفور التذليل العمال وتوظيفهماستبقاء .لمسنين
يواجهونها التي المشاآل فإّن الشباب، إلى بالنسبة أما
علمًا التمييز، إلى جميعها ُتعزى أن يمكن ال العمل سوق في

وظيفة إليجاد األمّرين يعانون آخر. أنهم أظهرته وآما
يكون أن يمكن ذلك فإّن فيالتطورات، تفجير عامل

التي يتمكناألوضاع مالئمفيهاال عمل إيجاد من الشباب
التدريب أو الدراسة من االنتهاء هذه. بعد أّن من وبالرغم

العمالة، وسياسة االقتصادية بالسياسة عمومًا تتعلق المسألة
عند المقصودة غير التمييزية التدابير تجنب المهم من

الشباببالنهوض من المتنامي العدد إلى بالنسبة الوظائف
يحاولون آانواالذين سواء العمل، سوق مندخول قادمين

التعليم المستوى"ُنظم سوقآانواأو" رفيعة دخول يحاولون
.آفاءاتدونالعمل

الجنسي التوجه
األحيان، بعض ومزدوجوفي والمثليون المثليات يواجه

خالل أو وظائفهم داخل الجنس ومغايرو الجنسي الميل
والتم والتحرش العنف وظيفة، عن العملالبحث في ييز

المسبقة واألحكام والوصم تزالو. واالستبعاد المثليةال
البلدان من عدد في جرمًا الدراسات. الجنسية بعض وتضع

بين المثليين وغير المثليين الموظفين بين األجور في الثغرة
المائة٣٠و٣ يتمتعون. في ال نفسه الجنس من والشرآاء

باإلعانات الدوام التيعلى المتزوجون،نفسها بها وقديتمتع
مضمونًا يكون فيال الشرآاء إشراك التأمينخططحق

من وغيرها بالعملاإلعاناتالصحي .المرتبطة
األساسية للحقوق األوروبي االتحاد يعزز،وميثاق الذي

في الواردة للتمييز المناهضة األحكام نطاق التوجيهويوسع
رقم االستخدام في المساواة أولEC/2000/78بشأن هو ،

على القائم التمييز آليًا يحظر اإلنسان لحقوق دولي صك
الجنسي على. التوجه التصديق مع النفاذ حّيز دخل وقد

في لشبونة .٢٠٠٩معاهدة

الحياة نمط
األقاليم بعض في الحياة نمط على القائم التمييز برز
والسم بالتدخين يتعلق فيما السيما أساسية آقضية نةوالبلدان

صحيتينو( مسألتين اعتبارهما القضية). يمكن تزال وال
ومما أساسًا، الصناعية البلدان من محدود عدد حول تتمحور

الضوءال سيسّلط والبحوث الرصد من المزيد أّن فيه شك
والشرآاء الحكومات تقوم حتى الناشئة األنماط على

بتصميم المناسبةاإلرشاداتاالجتماعيون .والتدخالت

منظماتاإل تتخذها التي جراءات
العمال ومنظمات العمل أصحاب

حيث الوطني المستوى على للتمييز التصدي ينبغي
و التحرك إلى الحكومات السياسيةتكونتحتاج التدخالت

أمور االجتماعي والحوار واإلدارية مطلوبةًاوالتشريعية
العمل في المساواة أيضًاو.لضمان مطلوبة علىاإلجراءات

للشرآاء المباشرة المشارآة مع العمل مكان مستوى
تحويل. االجتماعيين في العمال أصحاب من العديد نجح وقد

على واالبتكار اإلنتاجية تعزيز وفي قوة مصدر إلى التنوع
فأآثر أآثر تشمل البشرية الموارد سياسات أّن آما سواء، حد

للتمييز المناهضة .االعتبارات
ذويالتمييزمنعو الموظفين استبقاء في يساهم عمليًا

العالي واألداء سمعة. الدراية إلى بالنسبة أيضًا مهم وذلك
المؤسسة أو ترسل. الشرآة للتمييز المناهضة فالسياسة

الكفاءات إلى تستند التعيين قرارات أّن مفادها واضحة إشارة
ما بعمل للقيام أيضًا. المطلوبة يصب سليم عملي قرار وهذا

العمالف مصلحة العمل. ي أصحاب لمنظمات وينبغي
المعلومات وتدرس خبراتها تتقاسم أن العمال ومنظمات

الصدد هذا في الجيدة الممارسات بشأن .المتاحة
العمل ألصحاب الدولية المنظمة استمرت وقد
في التمييز لمحاربة المبذولة الجهود دعم في وأعضاؤها

العمل القيادة. مكان وفرت اإلوقد وقدمت رشادوالتوعية
صوغ خالل من الوطنيين العمل أصحاب إلى العملي
وتوفير التدريب وإعداد الجيدة الممارسات وتعزيز المدونات

التوجيهية .المواد
للدفاع األولوية العمال لنقابات الدولي االتحاد ويولي
فيهم بمن للتمييز، عرضة األآثر هم الذين العمال حقوق عن

وال خاللومهاجرالنساء من واإلثنية، العرقية واألقليات ن
الئقة وحياة الئق عمل بعنوان يطلقها التي وهناك. الحملة

عام أطلقت أخرى بين،٢٠٠٨حملة بالمساواة تنهض وهي
المساواة اتفاقية أساس على الوطنية السياسات في الجنسين

األجور، ما). ١٠٠رقم(١٩٥١في الحملة هذه في وشارك
من١٠٢همجموع عمالية .بلدًا٦٤نقابة

منظمة تتخذها التي اإلجراءات
الدولية العمل

عد وضع تم الماضية، األربع السنوات برامجةخالل
والوطني واإلقليمي العالمي المستوى على أنشطة . وتنفيذ

مسألةوُأدرج القطريةت البرامج في آأولوية التمييز عدم
في الالئق إلىآما. بلدًا٣٦للعمل خاص اهتمام أولي

وإنفاذ العنصري التمييز على والقضاء األجر في المساواة
أفضل إنفاذًا عمومًا .التشريعات

المستضعفة المجموعات حقوق العمال،وتعزيز مثل
البشرية المناعة نقص بفيروس أو/ المصابين اإليدز

األصلية والشعوب هوالمعوقين الترآيز، مجاالت بين من
الوعي. األساسية استثارة التقني التعاون مشاريع شملت وقد

والبحوث وتقاسمها المعلومات وجمع القدرات وبناء
االستشارية. والتدريب الخدمات توفير على التشديد وجرى

القدرات لتطوير العملية .والمواد

تنفيـذيموجـز
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األوروبيين٥٨فإن،٢٠٠٩نوفمبر/نيالثا من المائة في
بلدهم، في منتشر السن أساس على التمييز أّن اعتبروا

بنسبة المنصرم٤٢مقارنة العام في المائة ماتوقعو. في
المشمولين٦٤مجموعه األشخاص من المائة في

من المزيد في االقتصادية األزمة تتسبب أن باالستقصاء
أ على العملالتمييز سوق في السن .ساس

الوطني المستوى على والسياسات، للتشريعات ويمكن
تخطي في رئيسي بدور تضطلع أن المنشأة، مستوى وعلى

المسنين العمال بشأن النمطية من. القوالب عدد أطلق وقد
الحكومات، وبرعاية النطاق واسعة إعالمية حمالت البلدان

من النفور التذليل العمال وتوظيفهماستبقاء .لمسنين
يواجهونها التي المشاآل فإّن الشباب، إلى بالنسبة أما
علمًا التمييز، إلى جميعها ُتعزى أن يمكن ال العمل سوق في

وظيفة إليجاد األمّرين يعانون آخر. أنهم أظهرته وآما
يكون أن يمكن ذلك فإّن فيالتطورات، تفجير عامل

التي يتمكناألوضاع مالئمفيهاال عمل إيجاد من الشباب
التدريب أو الدراسة من االنتهاء هذه. بعد أّن من وبالرغم

العمالة، وسياسة االقتصادية بالسياسة عمومًا تتعلق المسألة
عند المقصودة غير التمييزية التدابير تجنب المهم من

الشباببالنهوض من المتنامي العدد إلى بالنسبة الوظائف
يحاولون آانواالذين سواء العمل، سوق مندخول قادمين

التعليم المستوى"ُنظم سوقآانواأو" رفيعة دخول يحاولون
.آفاءاتدونالعمل

الجنسي التوجه
األحيان، بعض ومزدوجوفي والمثليون المثليات يواجه

خالل أو وظائفهم داخل الجنس ومغايرو الجنسي الميل
والتم والتحرش العنف وظيفة، عن العملالبحث في ييز

المسبقة واألحكام والوصم تزالو. واالستبعاد المثليةال
البلدان من عدد في جرمًا الدراسات. الجنسية بعض وتضع

بين المثليين وغير المثليين الموظفين بين األجور في الثغرة
المائة٣٠و٣ يتمتعون. في ال نفسه الجنس من والشرآاء

باإلعانات الدوام التيعلى المتزوجون،نفسها بها وقديتمتع
مضمونًا يكون فيال الشرآاء إشراك التأمينخططحق

من وغيرها بالعملاإلعاناتالصحي .المرتبطة
األساسية للحقوق األوروبي االتحاد يعزز،وميثاق الذي

في الواردة للتمييز المناهضة األحكام نطاق التوجيهويوسع
رقم االستخدام في المساواة أولEC/2000/78بشأن هو ،

على القائم التمييز آليًا يحظر اإلنسان لحقوق دولي صك
الجنسي على. التوجه التصديق مع النفاذ حّيز دخل وقد

في لشبونة .٢٠٠٩معاهدة

الحياة نمط
األقاليم بعض في الحياة نمط على القائم التمييز برز
والسم بالتدخين يتعلق فيما السيما أساسية آقضية نةوالبلدان

صحيتينو( مسألتين اعتبارهما القضية). يمكن تزال وال
ومما أساسًا، الصناعية البلدان من محدود عدد حول تتمحور

الضوءال سيسّلط والبحوث الرصد من المزيد أّن فيه شك
والشرآاء الحكومات تقوم حتى الناشئة األنماط على

بتصميم المناسبةاإلرشاداتاالجتماعيون .والتدخالت

منظماتاإل تتخذها التي جراءات
العمال ومنظمات العمل أصحاب

حيث الوطني المستوى على للتمييز التصدي ينبغي
و التحرك إلى الحكومات السياسيةتكونتحتاج التدخالت

أمور االجتماعي والحوار واإلدارية مطلوبةًاوالتشريعية
العمل في المساواة أيضًاو.لضمان مطلوبة علىاإلجراءات

للشرآاء المباشرة المشارآة مع العمل مكان مستوى
تحويل. االجتماعيين في العمال أصحاب من العديد نجح وقد

على واالبتكار اإلنتاجية تعزيز وفي قوة مصدر إلى التنوع
فأآثر أآثر تشمل البشرية الموارد سياسات أّن آما سواء، حد

للتمييز المناهضة .االعتبارات
ذويالتمييزمنعو الموظفين استبقاء في يساهم عمليًا

العالي واألداء سمعة. الدراية إلى بالنسبة أيضًا مهم وذلك
المؤسسة أو ترسل. الشرآة للتمييز المناهضة فالسياسة

الكفاءات إلى تستند التعيين قرارات أّن مفادها واضحة إشارة
ما بعمل للقيام أيضًا. المطلوبة يصب سليم عملي قرار وهذا

العمالف مصلحة العمل. ي أصحاب لمنظمات وينبغي
المعلومات وتدرس خبراتها تتقاسم أن العمال ومنظمات

الصدد هذا في الجيدة الممارسات بشأن .المتاحة
العمل ألصحاب الدولية المنظمة استمرت وقد
في التمييز لمحاربة المبذولة الجهود دعم في وأعضاؤها

العمل القيادة. مكان وفرت اإلوقد وقدمت رشادوالتوعية
صوغ خالل من الوطنيين العمل أصحاب إلى العملي
وتوفير التدريب وإعداد الجيدة الممارسات وتعزيز المدونات

التوجيهية .المواد
للدفاع األولوية العمال لنقابات الدولي االتحاد ويولي
فيهم بمن للتمييز، عرضة األآثر هم الذين العمال حقوق عن

وال خاللومهاجرالنساء من واإلثنية، العرقية واألقليات ن
الئقة وحياة الئق عمل بعنوان يطلقها التي وهناك. الحملة

عام أطلقت أخرى بين،٢٠٠٨حملة بالمساواة تنهض وهي
المساواة اتفاقية أساس على الوطنية السياسات في الجنسين

األجور، ما). ١٠٠رقم(١٩٥١في الحملة هذه في وشارك
من١٠٢همجموع عمالية .بلدًا٦٤نقابة

منظمة تتخذها التي اإلجراءات
الدولية العمل

عد وضع تم الماضية، األربع السنوات برامجةخالل
والوطني واإلقليمي العالمي المستوى على أنشطة . وتنفيذ

مسألةوُأدرج القطريةت البرامج في آأولوية التمييز عدم
في الالئق إلىآما. بلدًا٣٦للعمل خاص اهتمام أولي

وإنفاذ العنصري التمييز على والقضاء األجر في المساواة
أفضل إنفاذًا عمومًا .التشريعات

المستضعفة المجموعات حقوق العمال،وتعزيز مثل
البشرية المناعة نقص بفيروس أو/ المصابين اإليدز

األصلية والشعوب هوالمعوقين الترآيز، مجاالت بين من
الوعي. األساسية استثارة التقني التعاون مشاريع شملت وقد

والبحوث وتقاسمها المعلومات وجمع القدرات وبناء
االستشارية. والتدريب الخدمات توفير على التشديد وجرى

القدرات لتطوير العملية .والمواد

العمل في المستمرال: المساواة تحدي
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حاليًا إلىوالمبذولة والرامية المستقبل، المساواةفي ضمان
ف للجميع الفرص وتكافؤ المعاملة تزايد. العمليفي ومع

االقتصادي األمن آافةانعدام للسكان أنبالنسبة ُيحتمل ،
في المولودون والعمال األجانب والعمال األقليات تتحول

آبش إلى .محرقةالالخارج
الالزمة الحلول المناهضة:وتشمل التدابير تعزيز

االهتمام،للتمييز إيالء المتحدة؛ األمم مؤتمرات حددتها التي
وآراهيةإل الوصم أعمال لتجنب السياسي الخطاب ى

الكلي االقتصاد سياسات علىوالجزئياألجانب؛ للحفاظ
لمنظمات نشط دور واستحداثه؛ بالوظائف غني انتعاش
والعمل النقاش توجيه في العمال ومنظمات العمل أصحاب
العنصري التمييز قبول عدم وضمان الصحيح االتجاه في

.والعنف

نـالدي
النساءخال عدد أّن يبدو الماضية، األربع السنوات ل

التمييز من يعانون الذين ارتفعألسبابوالرجال قد . دينية
المحالة الديني التمييز حاالت من عدد في االتجاه هذا ويتجلى

بالمساواة المعنية اللجان ديني. إلى تمييز يوجد وحيث
الحيامنهجي جوانب بجميع يتعلق العادة في فإنه وال، ة

على األربع. والمهنةاالستخداميقتصر السنوات خالل ولكن
ال التمييز أّن يبدو االدينيالماضية، وهوستخدامفي ازداد، قد

من سياق في العاملة اليد هجرة بشأن الشديد القلق مع يترافق
واالجتماعي االقتصادي األمن .انعدام

السياسي الرأي
س بآراء الفرد يتمتع أن في عنهاالحق يعرب وأن ياسية

فيه انفصام ال نحو على التعبير بحرية على. يرتبط والتمييز
العام، القطاع في يحدث أن إلى يميل السياسي الرأي أساس
الحاآمة السلطات لسياسات الوالء يكون أن يمكن حيث

الوظائف على الحصول في البلدان،. عامًال بعض وفي
المتقدمون يفي أن التشريعات ببعضتتطلب للوظائف

في وظائف على الحصول من للتمكن السياسية االشتراطات
العامة إثبات. الخدمة الصعب من يكون أن يمكن أّنه غير

ال االستخدامشكاوىفرادى بإنهاء .المرتبطة
وثيقًا ارتباطًا مرتبطة السياسية األحزاب وبعض

الدينية أو اللغوية أو اإلثنية الح. بالهوية هذه مثل االت،وفي
يت التمييززامنقد مع السياسي الرأي على قائم تمييز أي

أخرى أسباب على قد. القائم علىيترافقآما القائم التمييز
للنقابات المناهض التمييز مع السياسي ذلك. الرأي ويشمل

سياسيةعادًة أنشطة في بالمشارآة المتهمين النقابات أعضاء
مقبولة .غير

االجتماعي األصل
مستمرًا االجتماعي األصل على القائم التمييز يزال ال

تسود الصارمةالطبقيةحيث علىاألمثلةوأحد. االجتماعية
هو آسياذلك جنوب في االجتماعية الطبقة على القائم . التمييز

االجتماعي الحراك حيث المفتوحة، المجتمعات في وحتى
العلمي التحصيل في آبيرة اختالفات هناك شيوعًا، . أآثر

الفرصقوضوت تكافؤ االختالفات وتقّدمهذه االستخدام في
االجتماعيةشتى .الفئات

المعوقون األشخاص
الت األشخاصيتراوح ضد بالعمل المرتبط مييز

والتدريببينالمعوقين التعليم على المحدود الحصول
بينوبينالمهنيينوالتأهيل األجور في الجلية االختالفات

االستبعاد جانب إلى العاملة، القوى وباقي المعوقين العمال
بعينها وظائف العالم،١٠وحوالي. من سكان من المائة في

قرابة أشكال٦٥٠أو من شكل من يعانون شخص، مليون
من وأآثر الذهنية، أو الفكرية أو الحسية أو الجسدية اإلعاقة

العمل٤٧٠ سن في منهم شخص اإلحصاءات. مليون وتشير
االستخدام معدل أّن إلى متدٍنبينالمتاحة األشخاص هؤالء
المعوقين غير باألشخاص .مقارنة
بأّن المتحدة األمم األشخاصفي٨٠وتقدر من المائة

والكثيرون الفقر، في يعيشون النامية البلدان في المعوقين
الريفية المناطق في الدولي،. منهم للبنك في٢٠يعانيووفقًا

اإلعاقة أشكال من شكل من العالم فقراء من بين. المائة ومن
بشأن تشريع إنفاذ مجال في اُتخذت التي المهمة الخطوات

ات دخول اإلعاقة،اإلعاقة، ذوي األشخاص حقوق فاقية
المتحدة األمم عن في،الصادرة النفاذ .٢٠٠٨حّيز

البشرية المناعة نقص اإليدز/ فيروس
إلى بفيروسبالنظر المصابين األشخاص غالبية أّن

يبقى العمل مكان فإّن يعملون، البشرية المناعة ساحةنقص
فيالوصممنعو. اوآثارهالجائحةلمكافحةرئيسية والتمييز

سبيل أيضًا هو حدةاالستخدام حقوقلتخفيف واحترام الفقر
األفراد لجميع .اإلنسان

نقص بفيروس المصابين األشخاص ضد والتمييز
اإللزامي الفحص خالل من يحدث أن يمكن البشرية المناعة
حقيقة تتسم ال ظروف ظل في الفحص إجراء أو للعمال

نتا سرية تضمن ال أو الفحصبالطوعية دراسة. ئج وأظهرت
أصحابرعتها بعض أّن آسيا شرق في الدولية العمل منظمة

ولكن الشكل، حيث من طوعية آانت فحوصات أجروا العمل
شخصآانواقعالفي أي يحرمون هؤالء العمل أصحاب

المشارآة رفض حال في الوظيفة .فيهامن
حزيران العمل٢٠١٠يونيه/ وفي مؤتمر اعتمد ،

واإليدز،الدولي البشرية المناعة نقص فيروس توصية
العمل). ٢٠٠رقم(٢٠١٠ معيار هو الجديدة والتوصية

واإليدز البشرية المناعة نقص فيروس بشأن األول . الدولي
وشروط التوظيف عند التمييز من الحماية تشمل وهي
أساس على االستخدام إنهاء وتحظر االستخدام وظروف

ال نقص بفيروس بهاإلصابة اإلصابة شبهة أو البشرية .مناعة

السن أساس على التمييز
التشريعات إلنفاذ فأآثر أآثر الجهود البلدان تبذل

السن أساس على للتمييز بشأن. المناهضة التوعية أّن ويبدو
ازدادت قد السن أساس على لدراسة. التمييز ووفقًا

تشرين في األوروبية المفوضية أجرتها استقصائية
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نـالدي
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بعينها وظائف العالم،١٠وحوالي. من سكان من المائة في
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األفراد لجميع .اإلنسان

نقص بفيروس المصابين األشخاص ضد والتمييز
اإللزامي الفحص خالل من يحدث أن يمكن البشرية المناعة
حقيقة تتسم ال ظروف ظل في الفحص إجراء أو للعمال

نتا سرية تضمن ال أو الفحصبالطوعية دراسة. ئج وأظهرت
أصحابرعتها بعض أّن آسيا شرق في الدولية العمل منظمة

ولكن الشكل، حيث من طوعية آانت فحوصات أجروا العمل
شخصآانواقعالفي أي يحرمون هؤالء العمل أصحاب

المشارآة رفض حال في الوظيفة .فيهامن
حزيران العمل٢٠١٠يونيه/ وفي مؤتمر اعتمد ،

واإليدز،الدولي البشرية المناعة نقص فيروس توصية
العمل). ٢٠٠رقم(٢٠١٠ معيار هو الجديدة والتوصية

واإليدز البشرية المناعة نقص فيروس بشأن األول . الدولي
وشروط التوظيف عند التمييز من الحماية تشمل وهي
أساس على االستخدام إنهاء وتحظر االستخدام وظروف

ال نقص بفيروس بهاإلصابة اإلصابة شبهة أو البشرية .مناعة

السن أساس على التمييز
التشريعات إلنفاذ فأآثر أآثر الجهود البلدان تبذل

السن أساس على للتمييز بشأن. المناهضة التوعية أّن ويبدو
ازدادت قد السن أساس على لدراسة. التمييز ووفقًا

تشرين في األوروبية المفوضية أجرتها استقصائية
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األوروبيين٥٨فإن،٢٠٠٩نوفمبر/نيالثا من المائة في
بلدهم، في منتشر السن أساس على التمييز أّن اعتبروا

بنسبة المنصرم٤٢مقارنة العام في المائة ماتوقعو. في
المشمولين٦٤مجموعه األشخاص من المائة في

من المزيد في االقتصادية األزمة تتسبب أن باالستقصاء
أ على العملالتمييز سوق في السن .ساس

الوطني المستوى على والسياسات، للتشريعات ويمكن
تخطي في رئيسي بدور تضطلع أن المنشأة، مستوى وعلى

المسنين العمال بشأن النمطية من. القوالب عدد أطلق وقد
الحكومات، وبرعاية النطاق واسعة إعالمية حمالت البلدان

من النفور التذليل العمال وتوظيفهماستبقاء .لمسنين
يواجهونها التي المشاآل فإّن الشباب، إلى بالنسبة أما
علمًا التمييز، إلى جميعها ُتعزى أن يمكن ال العمل سوق في

وظيفة إليجاد األمّرين يعانون آخر. أنهم أظهرته وآما
يكون أن يمكن ذلك فإّن فيالتطورات، تفجير عامل

التي يتمكناألوضاع مالئمفيهاال عمل إيجاد من الشباب
التدريب أو الدراسة من االنتهاء هذه. بعد أّن من وبالرغم

العمالة، وسياسة االقتصادية بالسياسة عمومًا تتعلق المسألة
عند المقصودة غير التمييزية التدابير تجنب المهم من

الشباببالنهوض من المتنامي العدد إلى بالنسبة الوظائف
يحاولون آانواالذين سواء العمل، سوق مندخول قادمين

التعليم المستوى"ُنظم سوقآانواأو" رفيعة دخول يحاولون
.آفاءاتدونالعمل

الجنسي التوجه
األحيان، بعض ومزدوجوفي والمثليون المثليات يواجه

خالل أو وظائفهم داخل الجنس ومغايرو الجنسي الميل
والتم والتحرش العنف وظيفة، عن العملالبحث في ييز

المسبقة واألحكام والوصم تزالو. واالستبعاد المثليةال
البلدان من عدد في جرمًا الدراسات. الجنسية بعض وتضع

بين المثليين وغير المثليين الموظفين بين األجور في الثغرة
المائة٣٠و٣ يتمتعون. في ال نفسه الجنس من والشرآاء

باإلعانات الدوام التيعلى المتزوجون،نفسها بها وقديتمتع
مضمونًا يكون فيال الشرآاء إشراك التأمينخططحق

من وغيرها بالعملاإلعاناتالصحي .المرتبطة
األساسية للحقوق األوروبي االتحاد يعزز،وميثاق الذي

في الواردة للتمييز المناهضة األحكام نطاق التوجيهويوسع
رقم االستخدام في المساواة أولEC/2000/78بشأن هو ،

على القائم التمييز آليًا يحظر اإلنسان لحقوق دولي صك
الجنسي على. التوجه التصديق مع النفاذ حّيز دخل وقد

في لشبونة .٢٠٠٩معاهدة

الحياة نمط
األقاليم بعض في الحياة نمط على القائم التمييز برز
والسم بالتدخين يتعلق فيما السيما أساسية آقضية نةوالبلدان

صحيتينو( مسألتين اعتبارهما القضية). يمكن تزال وال
ومما أساسًا، الصناعية البلدان من محدود عدد حول تتمحور

الضوءال سيسّلط والبحوث الرصد من المزيد أّن فيه شك
والشرآاء الحكومات تقوم حتى الناشئة األنماط على

بتصميم المناسبةاإلرشاداتاالجتماعيون .والتدخالت

منظماتاإل تتخذها التي جراءات
العمال ومنظمات العمل أصحاب

حيث الوطني المستوى على للتمييز التصدي ينبغي
و التحرك إلى الحكومات السياسيةتكونتحتاج التدخالت

أمور االجتماعي والحوار واإلدارية مطلوبةًاوالتشريعية
العمل في المساواة أيضًاو.لضمان مطلوبة علىاإلجراءات

للشرآاء المباشرة المشارآة مع العمل مكان مستوى
تحويل. االجتماعيين في العمال أصحاب من العديد نجح وقد

على واالبتكار اإلنتاجية تعزيز وفي قوة مصدر إلى التنوع
فأآثر أآثر تشمل البشرية الموارد سياسات أّن آما سواء، حد

للتمييز المناهضة .االعتبارات
ذويالتمييزمنعو الموظفين استبقاء في يساهم عمليًا

العالي واألداء سمعة. الدراية إلى بالنسبة أيضًا مهم وذلك
المؤسسة أو ترسل. الشرآة للتمييز المناهضة فالسياسة

الكفاءات إلى تستند التعيين قرارات أّن مفادها واضحة إشارة
ما بعمل للقيام أيضًا. المطلوبة يصب سليم عملي قرار وهذا

العمالف مصلحة العمل. ي أصحاب لمنظمات وينبغي
المعلومات وتدرس خبراتها تتقاسم أن العمال ومنظمات

الصدد هذا في الجيدة الممارسات بشأن .المتاحة
العمل ألصحاب الدولية المنظمة استمرت وقد
في التمييز لمحاربة المبذولة الجهود دعم في وأعضاؤها

العمل القيادة. مكان وفرت اإلوقد وقدمت رشادوالتوعية
صوغ خالل من الوطنيين العمل أصحاب إلى العملي
وتوفير التدريب وإعداد الجيدة الممارسات وتعزيز المدونات

التوجيهية .المواد
للدفاع األولوية العمال لنقابات الدولي االتحاد ويولي
فيهم بمن للتمييز، عرضة األآثر هم الذين العمال حقوق عن

وال خاللومهاجرالنساء من واإلثنية، العرقية واألقليات ن
الئقة وحياة الئق عمل بعنوان يطلقها التي وهناك. الحملة

عام أطلقت أخرى بين،٢٠٠٨حملة بالمساواة تنهض وهي
المساواة اتفاقية أساس على الوطنية السياسات في الجنسين

األجور، ما). ١٠٠رقم(١٩٥١في الحملة هذه في وشارك
من١٠٢همجموع عمالية .بلدًا٦٤نقابة

منظمة تتخذها التي اإلجراءات
الدولية العمل

عد وضع تم الماضية، األربع السنوات برامجةخالل
والوطني واإلقليمي العالمي المستوى على أنشطة . وتنفيذ

مسألةوُأدرج القطريةت البرامج في آأولوية التمييز عدم
في الالئق إلىآما. بلدًا٣٦للعمل خاص اهتمام أولي

وإنفاذ العنصري التمييز على والقضاء األجر في المساواة
أفضل إنفاذًا عمومًا .التشريعات

المستضعفة المجموعات حقوق العمال،وتعزيز مثل
البشرية المناعة نقص بفيروس أو/ المصابين اإليدز

األصلية والشعوب هوالمعوقين الترآيز، مجاالت بين من
الوعي. األساسية استثارة التقني التعاون مشاريع شملت وقد

والبحوث وتقاسمها المعلومات وجمع القدرات وبناء
االستشارية. والتدريب الخدمات توفير على التشديد وجرى

القدرات لتطوير العملية .والمواد

تنفيـذيموجـز
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حاليًا إلىوالمبذولة والرامية المستقبل، المساواةفي ضمان
ف للجميع الفرص وتكافؤ المعاملة تزايد. العمليفي ومع

االقتصادي األمن آافةانعدام للسكان أنبالنسبة ُيحتمل ،
في المولودون والعمال األجانب والعمال األقليات تتحول

آبش إلى .محرقةالالخارج
الالزمة الحلول المناهضة:وتشمل التدابير تعزيز

االهتمام،للتمييز إيالء المتحدة؛ األمم مؤتمرات حددتها التي
وآراهيةإل الوصم أعمال لتجنب السياسي الخطاب ى

الكلي االقتصاد سياسات علىوالجزئياألجانب؛ للحفاظ
لمنظمات نشط دور واستحداثه؛ بالوظائف غني انتعاش
والعمل النقاش توجيه في العمال ومنظمات العمل أصحاب
العنصري التمييز قبول عدم وضمان الصحيح االتجاه في

.والعنف

نـالدي
النساءخال عدد أّن يبدو الماضية، األربع السنوات ل

التمييز من يعانون الذين ارتفعألسبابوالرجال قد . دينية
المحالة الديني التمييز حاالت من عدد في االتجاه هذا ويتجلى

بالمساواة المعنية اللجان ديني. إلى تمييز يوجد وحيث
الحيامنهجي جوانب بجميع يتعلق العادة في فإنه وال، ة

على األربع. والمهنةاالستخداميقتصر السنوات خالل ولكن
ال التمييز أّن يبدو االدينيالماضية، وهوستخدامفي ازداد، قد

من سياق في العاملة اليد هجرة بشأن الشديد القلق مع يترافق
واالجتماعي االقتصادي األمن .انعدام

السياسي الرأي
س بآراء الفرد يتمتع أن في عنهاالحق يعرب وأن ياسية

فيه انفصام ال نحو على التعبير بحرية على. يرتبط والتمييز
العام، القطاع في يحدث أن إلى يميل السياسي الرأي أساس
الحاآمة السلطات لسياسات الوالء يكون أن يمكن حيث

الوظائف على الحصول في البلدان،. عامًال بعض وفي
المتقدمون يفي أن التشريعات ببعضتتطلب للوظائف

في وظائف على الحصول من للتمكن السياسية االشتراطات
العامة إثبات. الخدمة الصعب من يكون أن يمكن أّنه غير

ال االستخدامشكاوىفرادى بإنهاء .المرتبطة
وثيقًا ارتباطًا مرتبطة السياسية األحزاب وبعض

الدينية أو اللغوية أو اإلثنية الح. بالهوية هذه مثل االت،وفي
يت التمييززامنقد مع السياسي الرأي على قائم تمييز أي

أخرى أسباب على قد. القائم علىيترافقآما القائم التمييز
للنقابات المناهض التمييز مع السياسي ذلك. الرأي ويشمل

سياسيةعادًة أنشطة في بالمشارآة المتهمين النقابات أعضاء
مقبولة .غير

االجتماعي األصل
مستمرًا االجتماعي األصل على القائم التمييز يزال ال

تسود الصارمةالطبقيةحيث علىاألمثلةوأحد. االجتماعية
هو آسياذلك جنوب في االجتماعية الطبقة على القائم . التمييز

االجتماعي الحراك حيث المفتوحة، المجتمعات في وحتى
العلمي التحصيل في آبيرة اختالفات هناك شيوعًا، . أآثر

الفرصقوضوت تكافؤ االختالفات وتقّدمهذه االستخدام في
االجتماعيةشتى .الفئات

المعوقون األشخاص
الت األشخاصيتراوح ضد بالعمل المرتبط مييز

والتدريببينالمعوقين التعليم على المحدود الحصول
بينوبينالمهنيينوالتأهيل األجور في الجلية االختالفات

االستبعاد جانب إلى العاملة، القوى وباقي المعوقين العمال
بعينها وظائف العالم،١٠وحوالي. من سكان من المائة في

قرابة أشكال٦٥٠أو من شكل من يعانون شخص، مليون
من وأآثر الذهنية، أو الفكرية أو الحسية أو الجسدية اإلعاقة

العمل٤٧٠ سن في منهم شخص اإلحصاءات. مليون وتشير
االستخدام معدل أّن إلى متدٍنبينالمتاحة األشخاص هؤالء
المعوقين غير باألشخاص .مقارنة
بأّن المتحدة األمم األشخاصفي٨٠وتقدر من المائة

والكثيرون الفقر، في يعيشون النامية البلدان في المعوقين
الريفية المناطق في الدولي،. منهم للبنك في٢٠يعانيووفقًا

اإلعاقة أشكال من شكل من العالم فقراء من بين. المائة ومن
بشأن تشريع إنفاذ مجال في اُتخذت التي المهمة الخطوات

ات دخول اإلعاقة،اإلعاقة، ذوي األشخاص حقوق فاقية
المتحدة األمم عن في،الصادرة النفاذ .٢٠٠٨حّيز

البشرية المناعة نقص اإليدز/ فيروس
إلى بفيروسبالنظر المصابين األشخاص غالبية أّن

يبقى العمل مكان فإّن يعملون، البشرية المناعة ساحةنقص
فيالوصممنعو. اوآثارهالجائحةلمكافحةرئيسية والتمييز

سبيل أيضًا هو حدةاالستخدام حقوقلتخفيف واحترام الفقر
األفراد لجميع .اإلنسان

نقص بفيروس المصابين األشخاص ضد والتمييز
اإللزامي الفحص خالل من يحدث أن يمكن البشرية المناعة
حقيقة تتسم ال ظروف ظل في الفحص إجراء أو للعمال

نتا سرية تضمن ال أو الفحصبالطوعية دراسة. ئج وأظهرت
أصحابرعتها بعض أّن آسيا شرق في الدولية العمل منظمة

ولكن الشكل، حيث من طوعية آانت فحوصات أجروا العمل
شخصآانواقعالفي أي يحرمون هؤالء العمل أصحاب

المشارآة رفض حال في الوظيفة .فيهامن
حزيران العمل٢٠١٠يونيه/ وفي مؤتمر اعتمد ،

واإليدز،الدولي البشرية المناعة نقص فيروس توصية
العمل). ٢٠٠رقم(٢٠١٠ معيار هو الجديدة والتوصية

واإليدز البشرية المناعة نقص فيروس بشأن األول . الدولي
وشروط التوظيف عند التمييز من الحماية تشمل وهي
أساس على االستخدام إنهاء وتحظر االستخدام وظروف

ال نقص بفيروس بهاإلصابة اإلصابة شبهة أو البشرية .مناعة

السن أساس على التمييز
التشريعات إلنفاذ فأآثر أآثر الجهود البلدان تبذل

السن أساس على للتمييز بشأن. المناهضة التوعية أّن ويبدو
ازدادت قد السن أساس على لدراسة. التمييز ووفقًا

تشرين في األوروبية المفوضية أجرتها استقصائية
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The global economic and financial crisis, which 
has predictably turned into a major employment 

crisis, forms the background to the third Global 
Report on discrimination. The aim of the Report is 
to provide a dynamic picture of trends over the last 
four years and present some findings, conclusions 
and recommendations for future action by the ILO 
and its constituents. 

This Report contains both good and bad news 
about recent worldwide trends regarding discrimin-
ation in employment and occupation. On the posi-
tive side, there is more legislation, there are more 
institutional initiatives, and, in general, a growing 
awareness of the need to overcome discrimination 
at work. However, capacity does not keep pace with 
the political will, and a prolonged economic down-
turn exposes structural weaknesses and even aggra-
vates structural discrimination. Furthermore, the 
agenda of discrimination at work is continuously di-
versifying, and new challenges arise where old ones 
remain at best only partially answered.

Weathering the effects of the global crisis

This Report shows that discrimination continues to 
be persistent and multifaceted. A major area of con-
cern is access to jobs. The proportion of workers who 
are vulnerable to poverty is on the increase again, 
reversing the positive trends noted over the last few 
years. Discrimination has also become more varied, 
and discrimination on multiple grounds is becoming 
the rule rather than the exception. Such trends have 
been witnessed by equality bodies, which have re-
ceived an increased number of complaints of work-
place discrimination.

In times of crisis, inequality, insecurity and the 
danger of exclusion are fed by direct or indirect 

discrimination. Attitudes are infl uenced, and it be-
comes more diffi cult to strengthen policies and legis-
lation against discrimination. Discrimination occurs 
as a result of actions by employers, national legis-
lation and practice, social and cultural factors, and 
different perceptions of the causes of economic and 
social troubles. And yet, the link between non-dis-
crimination and social stability is particularly im-
portant at a time of economic adversity. 

Different economies and sectors of the economy 
have been affected in different ways. Workers in 
more stable employment relationships are naturally 
less affected by the crisis than those in temporary or 
precarious employment. The risk is especially acute 
for the low-skilled, older and migrant workers, as 
well as those workers – including university gradu-
ates – who are looking for their fi rst job. 

The employment of women has been seriously 
affected in several countries by the impact of the 
crisis on export sectors. Earlier downturns have re-
vealed a similar impact on the employment and 
income of women as many have been pushed into in-
formal employment. Despite this, in many developed 
market economy countries the crisis has not had a 
disproportionate impact on women’s employment 
that could be attributed to discrimination. It is also 
too early to draw conclusions from available data on 
the wage gap, and the trends so far discerned appear 
to be contradictory. What is clear is that institutional 
solutions, such as equal remuneration mechanisms, 
are helpful at least for those in employment whose 
jobs are not immediately threatened.

Measures that have been adopted in order to 
mitigate the effects of the crisis, in particular aus-
terity packages, have on occasion indirectly and 
inadvertently increased discrimination against cer-
tain groups of workers. Growth and unemployment 
concerns are naturally important, and concerns 
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1

مقدمــة

فتئ.١ رآنًاما العمل في التمييز على منأساسيًاالقضاء
عام نشأتها منذ الدولية العمل منظمة وتلقى. ١٩١٩والية

صدًى يكتسيها التي الفائقة فيالدلفيااألهمية إعالن لعامفي
المبادئ١٩٤٤ بشأن الدولية العمل منظمة وإعالن ،

لعام العمل في األساسية منظمة١٩٩٨والحقوق وإعالن ،
عادلةالع عولمة أجل من االجتماعية العدالة بشأن الدولية مل
لعام٢٠٠٨لعام العمل لفرص العالمي والميثاق ،٢٠٠٩،

الدولية العمل منظمة عن .الصادر
علىناويساعد.٢ المفهوم المشكلةنأنوضوح فهم
المادة. بفعاليةنعالجهاو التمييز١وتعرف اتفاقية في(من

والمهنة أنه) ١١١رقم(١٩٥٨،)االستخدام على التمييز
أو"... استبعاد أو تفريق العرقأي أساس على يقوم تفضيل

األصل أو السياسي الرأي أو الدين أو الجنس أو اللون أو
أو إبطال شأنه من ويكون االجتماعي، األصل أو الوطني
أو االستخدام في المعاملة أو الفرص تكافؤ تطبيق إضعاف

و"المهنة بإدرات، معسمح التشاور بعد إضافية أسباب ج
و للعمال الوطنية العملألالمنظمات اتفاقيةنصوت. صحاب

األجور في مساواة"على)١٠٠رقم(١٩٥١،المساواة
متساوية قيمة ذي عمل عن األجر في والعامالت ".العمال

يحدثو.٣ منقد العديد في والمهنة االستخدام في التمييز
ويمك المختلفة العمل أشكالأماآن عدة يتخذ أن يتعلقفقد. ن

والتعويض االستخدام وإنهاء العمل ومهام والترقية بالتوظيف
بالمضايقة وحتى العمل مباشرًا. وظروف التمييز ويكون

األفراد بعض والسياسات والممارسات القواعد تستبِعد عندما
إلى انتمائهم لمجرد األفضلية تمنحهم معينة،مجموعةأو

الو إلىآإعالنات بالتقدم وحدهم للرجال تسمح التي ظائف
المعايير. الوظيفة تترك عندما مباشر غير التمييز ويكون

الحيادية ظاهرهاوالممارسات متناسبةفي غير والآثارًا
لها أآثرمبرر أو واحدة مجموعة التيعلى المجموعات من

تحديدها معينة. يمكن قامة فرض شأن من المثال، سبيل فعلى
النساءعلى متناسبة غير بصورة يستبعد أن الُمرشحين
بعضاألشخاصو إلى ويكون. اإلثنيةالمجموعاتالمنتمين

شكل على مؤسسي طابع ذا أو متأصًال إما الهيكلي التمييز
تعكس قانونية وبنى مؤسسية وهيكليات اجتماعية أنماط

وتعيدها التمييزية والنتائج ذلك. الممارسات يشمل وقد
اإلثنيةظروفًا لألقليات المتاح للتدريب متدنية أو .١تفاضلية

سابقان.٤ عالميان تقريران صدر الموضوعوقد عن
عام إعالن متابعة ديناميةقدما،١٩٩٨بموجب صورة

والمهنة االستخدام في التمييز على بالقضاء تتعلق وقد. شاملة
أولهما العملتقريروهو،شدد في المساواة أن،زمن على
العمل في- مكان أم مزرعة أم مكتبًا أم مصنعًا أآان سواء

استراتيجيًا- الشارع مدخًال منُيعتبر المجتمع لتحرير
االقتصادية. ٢زـالتميي التكاليف على الضوء وسلط

التمييز وجود حيال للتساهل الباهظة والسياسية واالجتماعية
الناشئ المنافع أن إلى وأشار العمل، عملفي أماآن عن ة

فاقت شمولية إزاءكلفةتأآثر .التمييزاالنتصاف
وهو.٥ الثاني التقرير العملبعنوانوأما في : المساواة

التحديات التطوراتمواجهة رغم أنه على رآز فقد ،
في التقليدية التمييز أشكال مكافحة في ُسجلت التي المشجعة

ال هذا في موجودة المشاآل تزال ال العمل إضافة. صددمكان
قبيل من عوامل على قائمة أخرى أشكال بروز زاد ذلك، إلى
بفيروس المتصلة والحالة المهاجر ووضع واإلعاقة السن
واإلرث الجنسي والتوجه واإليدز البشرية المناعة نقص

الصحية غير الحياة وأنماط جملة. الجيني في التقرير ودعا
ا من المزيد تحقيق إلى منه سعي في فيأمور، لفعالية

تحسين إلى العمل، مكان في التمييز أشكال جميع مكافحة
طرف من التنظيمية غير والمبادرات التشريعات إنفاذ
االجتماعيين الشرآاء قدرة وتعزيز والمنشآت، الحكومات

عليه والتغلب التمييز مواجهة .٣على
أسو.٦ العالم شهد الماضية القليلة السنوات مدى أوعلى

اقتصادي الوظائفأزمة فقدان إلى أدت العظيم، الكساد منذ ة

الدولي١ العمل العمل: مكتب في التحديات: المساواة التقرير،مواجهة
المبادئ بشأن الدولية العمل منظمة إعالن متابعة بموجب العالمي

العملو في األساسية األولالحقوق التقرير الدولي،)باء(، العمل مؤتمر ،
جنيف،٩٦الدورة الفقرات٢٠٠٧، .٣١و٢٩و٢٨،

الدولي٢ العمل العمل: مكتب في المساواة بموجب،زمن العالمي التقرير
المب�ادئ بش�أن الدولية العمل منظمة إعالن ف�يومتابعة األساس�ية الحق�وق

األولالعمل التقري�ر ال�دورة)ب�اء(، ال�دولي، العم�ل م�ؤتمر جني�ف،٩١، ،
الفقرة٢٠٠٣ ،١١.

الدولي٣ العمل في: مكتب التحديات: العملالمساواة مرجع،مواجهة
.ixصفحةسابق،
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لعام العمل في األساسية منظمة١٩٩٨والحقوق وإعالن ،
عادلةالع عولمة أجل من االجتماعية العدالة بشأن الدولية مل
لعام٢٠٠٨لعام العمل لفرص العالمي والميثاق ،٢٠٠٩،

الدولية العمل منظمة عن .الصادر
علىناويساعد.٢ المفهوم المشكلةنأنوضوح فهم
المادة. بفعاليةنعالجهاو التمييز١وتعرف اتفاقية في(من

والمهنة أنه) ١١١رقم(١٩٥٨،)االستخدام على التمييز
أو"... استبعاد أو تفريق العرقأي أساس على يقوم تفضيل

األصل أو السياسي الرأي أو الدين أو الجنس أو اللون أو
أو إبطال شأنه من ويكون االجتماعي، األصل أو الوطني
أو االستخدام في المعاملة أو الفرص تكافؤ تطبيق إضعاف

و"المهنة بإدرات، معسمح التشاور بعد إضافية أسباب ج
و للعمال الوطنية العملألالمنظمات اتفاقيةنصوت. صحاب

األجور في مساواة"على)١٠٠رقم(١٩٥١،المساواة
متساوية قيمة ذي عمل عن األجر في والعامالت ".العمال

يحدثو.٣ منقد العديد في والمهنة االستخدام في التمييز
ويمك المختلفة العمل أشكالأماآن عدة يتخذ أن يتعلقفقد. ن

والتعويض االستخدام وإنهاء العمل ومهام والترقية بالتوظيف
بالمضايقة وحتى العمل مباشرًا. وظروف التمييز ويكون

األفراد بعض والسياسات والممارسات القواعد تستبِعد عندما
إلى انتمائهم لمجرد األفضلية تمنحهم معينة،مجموعةأو

الو إلىآإعالنات بالتقدم وحدهم للرجال تسمح التي ظائف
المعايير. الوظيفة تترك عندما مباشر غير التمييز ويكون

الحيادية ظاهرهاوالممارسات متناسبةفي غير والآثارًا
لها أآثرمبرر أو واحدة مجموعة التيعلى المجموعات من

تحديدها معينة. يمكن قامة فرض شأن من المثال، سبيل فعلى
النساءعلى متناسبة غير بصورة يستبعد أن الُمرشحين
بعضاألشخاصو إلى ويكون. اإلثنيةالمجموعاتالمنتمين

شكل على مؤسسي طابع ذا أو متأصًال إما الهيكلي التمييز
تعكس قانونية وبنى مؤسسية وهيكليات اجتماعية أنماط

وتعيدها التمييزية والنتائج ذلك. الممارسات يشمل وقد
اإلثنيةظروفًا لألقليات المتاح للتدريب متدنية أو .١تفاضلية

سابقان.٤ عالميان تقريران صدر الموضوعوقد عن
عام إعالن متابعة ديناميةقدما،١٩٩٨بموجب صورة

والمهنة االستخدام في التمييز على بالقضاء تتعلق وقد. شاملة
أولهما العملتقريروهو،شدد في المساواة أن،زمن على
العمل في- مكان أم مزرعة أم مكتبًا أم مصنعًا أآان سواء

استراتيجيًا- الشارع مدخًال منُيعتبر المجتمع لتحرير
االقتصادية. ٢زـالتميي التكاليف على الضوء وسلط

التمييز وجود حيال للتساهل الباهظة والسياسية واالجتماعية
الناشئ المنافع أن إلى وأشار العمل، عملفي أماآن عن ة

فاقت شمولية إزاءكلفةتأآثر .التمييزاالنتصاف
وهو.٥ الثاني التقرير العملبعنوانوأما في : المساواة

التحديات التطوراتمواجهة رغم أنه على رآز فقد ،
في التقليدية التمييز أشكال مكافحة في ُسجلت التي المشجعة

ال هذا في موجودة المشاآل تزال ال العمل إضافة. صددمكان
قبيل من عوامل على قائمة أخرى أشكال بروز زاد ذلك، إلى
بفيروس المتصلة والحالة المهاجر ووضع واإلعاقة السن
واإلرث الجنسي والتوجه واإليدز البشرية المناعة نقص

الصحية غير الحياة وأنماط جملة. الجيني في التقرير ودعا
ا من المزيد تحقيق إلى منه سعي في فيأمور، لفعالية

تحسين إلى العمل، مكان في التمييز أشكال جميع مكافحة
طرف من التنظيمية غير والمبادرات التشريعات إنفاذ
االجتماعيين الشرآاء قدرة وتعزيز والمنشآت، الحكومات

عليه والتغلب التمييز مواجهة .٣على
أسو.٦ العالم شهد الماضية القليلة السنوات مدى أوعلى

اقتصادي الوظائفأزمة فقدان إلى أدت العظيم، الكساد منذ ة

الدولي١ العمل العمل: مكتب في التحديات: المساواة التقرير،مواجهة
المبادئ بشأن الدولية العمل منظمة إعالن متابعة بموجب العالمي

العملو في األساسية األولالحقوق التقرير الدولي،)باء(، العمل مؤتمر ،
جنيف،٩٦الدورة الفقرات٢٠٠٧، .٣١و٢٩و٢٨،

الدولي٢ العمل العمل: مكتب في المساواة بموجب،زمن العالمي التقرير
المب�ادئ بش�أن الدولية العمل منظمة إعالن ف�يومتابعة األساس�ية الحق�وق

األولالعمل التقري�ر ال�دورة)ب�اء(، ال�دولي، العم�ل م�ؤتمر جني�ف،٩١، ،
الفقرة٢٠٠٣ ،١١.

الدولي٣ العمل في: مكتب التحديات: العملالمساواة مرجع،مواجهة
.ixصفحةسابق،

1

مقدمــة
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لعام العمل في األساسية منظمة١٩٩٨والحقوق وإعالن ،
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يحدثو.٣ منقد العديد في والمهنة االستخدام في التمييز
ويمك المختلفة العمل أشكالأماآن عدة يتخذ أن يتعلقفقد. ن
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تعكس قانونية وبنى مؤسسية وهيكليات اجتماعية أنماط

وتعيدها التمييزية والنتائج ذلك. الممارسات يشمل وقد
اإلثنيةظروفًا لألقليات المتاح للتدريب متدنية أو .١تفاضلية

سابقان.٤ عالميان تقريران صدر الموضوعوقد عن
عام إعالن متابعة ديناميةقدما،١٩٩٨بموجب صورة

والمهنة االستخدام في التمييز على بالقضاء تتعلق وقد. شاملة
أولهما العملتقريروهو،شدد في المساواة أن،زمن على
العمل في- مكان أم مزرعة أم مكتبًا أم مصنعًا أآان سواء

استراتيجيًا- الشارع مدخًال منُيعتبر المجتمع لتحرير
االقتصادية. ٢زـالتميي التكاليف على الضوء وسلط

التمييز وجود حيال للتساهل الباهظة والسياسية واالجتماعية
الناشئ المنافع أن إلى وأشار العمل، عملفي أماآن عن ة

فاقت شمولية إزاءكلفةتأآثر .التمييزاالنتصاف
وهو.٥ الثاني التقرير العملبعنوانوأما في : المساواة

التحديات التطوراتمواجهة رغم أنه على رآز فقد ،
في التقليدية التمييز أشكال مكافحة في ُسجلت التي المشجعة

ال هذا في موجودة المشاآل تزال ال العمل إضافة. صددمكان
قبيل من عوامل على قائمة أخرى أشكال بروز زاد ذلك، إلى
بفيروس المتصلة والحالة المهاجر ووضع واإلعاقة السن
واإلرث الجنسي والتوجه واإليدز البشرية المناعة نقص

الصحية غير الحياة وأنماط جملة. الجيني في التقرير ودعا
ا من المزيد تحقيق إلى منه سعي في فيأمور، لفعالية

تحسين إلى العمل، مكان في التمييز أشكال جميع مكافحة
طرف من التنظيمية غير والمبادرات التشريعات إنفاذ
االجتماعيين الشرآاء قدرة وتعزيز والمنشآت، الحكومات

عليه والتغلب التمييز مواجهة .٣على
أسو.٦ العالم شهد الماضية القليلة السنوات مدى أوعلى

اقتصادي الوظائفأزمة فقدان إلى أدت العظيم، الكساد منذ ة
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المبادئ بشأن الدولية العمل منظمة إعالن متابعة بموجب العالمي

العملو في األساسية األولالحقوق التقرير الدولي،)باء(، العمل مؤتمر ،
جنيف،٩٦الدورة الفقرات٢٠٠٧، .٣١و٢٩و٢٨،
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اجتماعية معاناة وإلى النطاق واسع منظمة. بشكل وقدرت
أن الدولية عمل٢٢العمل فرصة عاممطلوبةمليون في

قبل٢٠١١ عليه آانت ما إلى العمالة ُمعدالت إلعادة
أن. ٤األزمة سابقة أزمات من المستفادة التجربة وُتظهر

أشد خاصةبالخطر المتدنيةصورة المهارات لذوي بالنسبة
العمال من والمسنين الذين. والمهاجرين الشباب تضررواأما

متناسب غير نحو على األزمة صعوباتفمن سيواجهون
الئقأآبر عمل على الحصول المؤشرات. في بعض وثمة

العمل سن في هم الذين األشخاص نسبة أن على تدل التي
سو في يشارآون العملوال اإلطالق،ق ترتفععلى بدأت .قد

التقرير.٧ هذا التقريرويستنُد وهو بشأن، الثالث العالمي
التمييز التي،عدم والتوصيات والخالصات االستنتاجات إلى

األوالن التقريران عليها النمو. انطوى يستعرض وهو
يتعلق ما في أسبابوالتحديات ويقترحابشتى لتمييز،

أولوي ذات لمجاالت بالنسبة معلة المستقبل، في عمل
واألنشطة البرامج من المستخلصة بالدروس االستنارة

والجارية بذلك. السابقة خلفيةويقوم بطيءعلى انتعاش
أزمة إلى أدت ومالية اقتصادية أزمة عقب مؤآد وغير

حادة سياق. عمالة في التمييز يتناول التقرير فهذا وبالتالي
في التطورات من المساواةواسع بانعدام يتعلق ما

.واالستضعاف
أجزاء.٨ أربعة إلى التقرير األول. وينقسم الجزء ويقدم

عنوان تحت وهو التغيرمنه، في آخذة فهم- صورة
مناالتجاهات معينة فئات على األزمة أثر عن شاملة لمحة ،

التمييز إزاء استضعافًا أآثر هم الذين علىويرآز،العمال
الميثاق والسيما الدولية العمل منظمة العالمياستجابة

العمل في. لفرص المحرز التقدم على الضوء يسلط وهو
الدوليةوتطبيقتصديق العمل لمنظمة األساسية المعايير

التمييز تعالج األجور،- التي في المساواة ١٩٥١اتفاقية
التمييز) ١٠٠رقم( والم(واتفاقية االستخدام ١٩٥٨،)هنةفي
ا- )١١١رقم( في مجاالتالتجاهاتالوينظر في عامة

الماضية األربع السنوات مدى على ويستعرض. أساسية
الثاني العالمي التقرير نتائج إلى باالستناد من،آذلك حدث ما

عن والمهنة االستخدام في التمييز مكافحة في تطورات
خاللطريق من التمييز وا:قياس البيانات الختبار؛جمع

:انظر٤
International Institute for Labour Studies (IILS): World of 
Work Report 2010: From one crisis to the next? (ILO, Geneva, 
2010), p. 17.

تدابير الجيدة"تقييم استعراض" الممارسة إليها؛ المتوصل
.لمساواةباالمعنيةالوطنيةالهيئاتفعالية

الثاني،.٩ الجزء الممارسةوعنوانهوأما إلى المبادئ ،من
المتعلقة األخيرة والتطورات االتجاهات على الضوء فيسلط

خاص. مختلفةألسباببالتمييز اهتمام التمييزويْنَصبُّ على
العمال ووضع اإلثني واالنتماء والعرق الجنس على القائم

منالمهاجرين معاناة األآثر تعتبر مجموعة وهم . التمييز،
فيه بماأسبابوُتناَقُش طويل، أمد منذ بها معترف أخرى

في جديدة اتجاهات جانب إلى االجتماعي واألصل الدين فيها
والتوج السن على القائم الحقيقيالتمييز والوضع الجنسي ه

المتصور البشريةفيماأو المناعة نقص بفيروس يتصل
التمييزهذاوُيعاِلُج. واإلعاقات مرة ألول العالمي التقرير

السياسي الرأي على الناشئة. القائم القضايا إلى آذلك ويشير
الجيني واإلرث الحياة نمط على القائم بالتمييز . المتعلقة

الح دور وتوفيروَيعرض السياسي االلتزام إثبات في كومات
منظمات به قامت الذي العمل ويستعرض مؤاتية، بيئة

استعراضًا ويقدم العمال ومنظمات العمل ناقدًاأصحاب
وعلى الوطني المستوى على والسياسات القانونية لألطر

المنشأة مكافحةمستوى التمييزيةفي .الممارسات
الثالث،.١٠ الجزء العملهوعنوانوأما منظمة استجابة

الدولالدولية إلى المنظمة تقدمها التي المساعدة فيستعرض ،
والمهنة االستخدام في التمييز على القضاء أجل من األعضاء
التعاون عمل وخطط أولويات اإلدارة مجلس اعتمد أن منذ

التي. ٥التقني واألنشطة البرامج على الضوء ويسلط
السواءبهااضطلعت المقرالعلى ووحدات الميدانية مكاتب

الدولية العمل لمنظمة الوطنية،التابعة المستويات على
والعالمية ويمكنوواإلقليمية إيجابية نتائج أحرزت التي

في منها الدروس واستخالص جيدة ممارسات اعتبارها
.المستقبل

الرابع،.١١ الجزء خطةوعنوانهوأما فيستند،عملللنحو
منظمةتقييمإلى بها اضطلعت مختلفة وأنشطة برامج أثر

الماضية، األربع السنوات مدى على الدولية يوصيوالعمل
من مالئمة واستراتيجيات أولوية ذات ومجاالت بمواضيع
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اجتماعية معاناة وإلى النطاق واسع منظمة. بشكل وقدرت
أن الدولية عمل٢٢العمل فرصة عاممطلوبةمليون في

قبل٢٠١١ عليه آانت ما إلى العمالة ُمعدالت إلعادة
أن. ٤األزمة سابقة أزمات من المستفادة التجربة وُتظهر

أشد خاصةبالخطر المتدنيةصورة المهارات لذوي بالنسبة
العمال من والمسنين الذين. والمهاجرين الشباب تضررواأما

متناسب غير نحو على األزمة صعوباتفمن سيواجهون
الئقأآبر عمل على الحصول المؤشرات. في بعض وثمة

العمل سن في هم الذين األشخاص نسبة أن على تدل التي
سو في يشارآون العملوال اإلطالق،ق ترتفععلى بدأت .قد

التقرير.٧ هذا التقريرويستنُد وهو بشأن، الثالث العالمي
التمييز التي،عدم والتوصيات والخالصات االستنتاجات إلى

األوالن التقريران عليها النمو. انطوى يستعرض وهو
يتعلق ما في أسبابوالتحديات ويقترحابشتى لتمييز،

أولوي ذات لمجاالت بالنسبة معلة المستقبل، في عمل
واألنشطة البرامج من المستخلصة بالدروس االستنارة

والجارية بذلك. السابقة خلفيةويقوم بطيءعلى انتعاش
أزمة إلى أدت ومالية اقتصادية أزمة عقب مؤآد وغير

حادة سياق. عمالة في التمييز يتناول التقرير فهذا وبالتالي
في التطورات من المساواةواسع بانعدام يتعلق ما

.واالستضعاف
أجزاء.٨ أربعة إلى التقرير األول. وينقسم الجزء ويقدم

عنوان تحت وهو التغيرمنه، في آخذة فهم- صورة
مناالتجاهات معينة فئات على األزمة أثر عن شاملة لمحة ،

التمييز إزاء استضعافًا أآثر هم الذين علىويرآز،العمال
الميثاق والسيما الدولية العمل منظمة العالمياستجابة

العمل في. لفرص المحرز التقدم على الضوء يسلط وهو
الدوليةوتطبيقتصديق العمل لمنظمة األساسية المعايير

التمييز تعالج األجور،- التي في المساواة ١٩٥١اتفاقية
التمييز) ١٠٠رقم( والم(واتفاقية االستخدام ١٩٥٨،)هنةفي
ا- )١١١رقم( في مجاالتالتجاهاتالوينظر في عامة

الماضية األربع السنوات مدى على ويستعرض. أساسية
الثاني العالمي التقرير نتائج إلى باالستناد من،آذلك حدث ما

عن والمهنة االستخدام في التمييز مكافحة في تطورات
خاللطريق من التمييز وا:قياس البيانات الختبار؛جمع
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الثاني،.٩ الجزء الممارسةوعنوانهوأما إلى المبادئ ،من
المتعلقة األخيرة والتطورات االتجاهات على الضوء فيسلط

خاص. مختلفةألسباببالتمييز اهتمام التمييزويْنَصبُّ على
العمال ووضع اإلثني واالنتماء والعرق الجنس على القائم

منالمهاجرين معاناة األآثر تعتبر مجموعة وهم . التمييز،
فيه بماأسبابوُتناَقُش طويل، أمد منذ بها معترف أخرى

في جديدة اتجاهات جانب إلى االجتماعي واألصل الدين فيها
والتوج السن على القائم الحقيقيالتمييز والوضع الجنسي ه

المتصور البشريةفيماأو المناعة نقص بفيروس يتصل
التمييزهذاوُيعاِلُج. واإلعاقات مرة ألول العالمي التقرير

السياسي الرأي على الناشئة. القائم القضايا إلى آذلك ويشير
الجيني واإلرث الحياة نمط على القائم بالتمييز . المتعلقة

الح دور وتوفيروَيعرض السياسي االلتزام إثبات في كومات
منظمات به قامت الذي العمل ويستعرض مؤاتية، بيئة

استعراضًا ويقدم العمال ومنظمات العمل ناقدًاأصحاب
وعلى الوطني المستوى على والسياسات القانونية لألطر

المنشأة مكافحةمستوى التمييزيةفي .الممارسات
الثالث،.١٠ الجزء العملهوعنوانوأما منظمة استجابة

الدولالدولية إلى المنظمة تقدمها التي المساعدة فيستعرض ،
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التعاون عمل وخطط أولويات اإلدارة مجلس اعتمد أن منذ

التي. ٥التقني واألنشطة البرامج على الضوء ويسلط
السواءبهااضطلعت المقرالعلى ووحدات الميدانية مكاتب

الدولية العمل لمنظمة الوطنية،التابعة المستويات على
والعالمية ويمكنوواإلقليمية إيجابية نتائج أحرزت التي

في منها الدروس واستخالص جيدة ممارسات اعتبارها
.المستقبل
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The global economic and financial crisis, which 
has predictably turned into a major employment 

crisis, forms the background to the third Global 
Report on discrimination. The aim of the Report is 
to provide a dynamic picture of trends over the last 
four years and present some findings, conclusions 
and recommendations for future action by the ILO 
and its constituents. 

This Report contains both good and bad news 
about recent worldwide trends regarding discrimin-
ation in employment and occupation. On the posi-
tive side, there is more legislation, there are more 
institutional initiatives, and, in general, a growing 
awareness of the need to overcome discrimination 
at work. However, capacity does not keep pace with 
the political will, and a prolonged economic down-
turn exposes structural weaknesses and even aggra-
vates structural discrimination. Furthermore, the 
agenda of discrimination at work is continuously di-
versifying, and new challenges arise where old ones 
remain at best only partially answered.

Weathering the effects of the global crisis

This Report shows that discrimination continues to 
be persistent and multifaceted. A major area of con-
cern is access to jobs. The proportion of workers who 
are vulnerable to poverty is on the increase again, 
reversing the positive trends noted over the last few 
years. Discrimination has also become more varied, 
and discrimination on multiple grounds is becoming 
the rule rather than the exception. Such trends have 
been witnessed by equality bodies, which have re-
ceived an increased number of complaints of work-
place discrimination.

In times of crisis, inequality, insecurity and the 
danger of exclusion are fed by direct or indirect 

discrimination. Attitudes are infl uenced, and it be-
comes more diffi cult to strengthen policies and legis-
lation against discrimination. Discrimination occurs 
as a result of actions by employers, national legis-
lation and practice, social and cultural factors, and 
different perceptions of the causes of economic and 
social troubles. And yet, the link between non-dis-
crimination and social stability is particularly im-
portant at a time of economic adversity. 

Different economies and sectors of the economy 
have been affected in different ways. Workers in 
more stable employment relationships are naturally 
less affected by the crisis than those in temporary or 
precarious employment. The risk is especially acute 
for the low-skilled, older and migrant workers, as 
well as those workers – including university gradu-
ates – who are looking for their fi rst job. 

The employment of women has been seriously 
affected in several countries by the impact of the 
crisis on export sectors. Earlier downturns have re-
vealed a similar impact on the employment and 
income of women as many have been pushed into in-
formal employment. Despite this, in many developed 
market economy countries the crisis has not had a 
disproportionate impact on women’s employment 
that could be attributed to discrimination. It is also 
too early to draw conclusions from available data on 
the wage gap, and the trends so far discerned appear 
to be contradictory. What is clear is that institutional 
solutions, such as equal remuneration mechanisms, 
are helpful at least for those in employment whose 
jobs are not immediately threatened.

Measures that have been adopted in order to 
mitigate the effects of the crisis, in particular aus-
terity packages, have on occasion indirectly and 
inadvertently increased discrimination against cer-
tain groups of workers. Growth and unemployment 
concerns are naturally important, and concerns 
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5

األول الجزء

في آخذة االتجاهات-التغيرصورة فهم

عدم على العالمية االقتصادية األزمة أثر
في والمهنةالتمييز االستخدام

في.١٢ عديدة أسباب على القائم التمييز يتفاقم أن يمكن
االقتصادي اليقين انعدام لدى. أوقات نزعة هناك يكون وقد

خالل التمييز لمكافحة أقل أولوية تولي أن إلى الحكومات
ي االقتصاد الرآود االجتماعي. ١فترات األثر يكن وأيًا

الستراتيج يتعين المالية، بعدلألزمة ما االنتعاش وتدابير يات
والمساواة التمييز عدم مبادئ تتجاهل أّال سياق. األزمة إنه

فيه تؤآد أن بمكان المهم من أن بحيث للتحديات مثير
االقتصادية الفاعلة الجهات من وغيرها الحكومات
سياسات على باإلبقاء التزامها جديدة مرة واالجتماعية،

وتعزي التمييز عدم .زهاومؤسسات

المهاجرين العمال على األثر
أجرتها.١٣ لدراسة تأثروفقًا مؤخرًا، الدولية العمل منظمة

تزايدت إذ خاصة، بصفة األزمة من المهاجرون العمال
والهجرة، العمل فرص على الحصول في التمييز حاالت
العمل ظروف وتردت والعنف األجانب آراهية وازدادت

العوامل من ذلك آا. ٢وغير إالوما العوامل هذه شأن من ن
يعاني آان التي والتمييز المساواة انعدام حاالت من زادت أن

المهاجرون العمال أصًال الرآود. منها فترات وخالل
أوطانهم إلى المهاجرين من عدد عاد ونظرًا. السابقة،

الوطن إلى العودة خيار يكون ال قد لألزمة، العالمية للطبيعة
هذ مستدامًا العمالخيارًا منشأ بلدان أّن إذ المرة، ه

حاالت شهدت إنالمهاجرين العمل من اإلزاحة من مساوية

الدولي١ العمل للشباباتجاهات:مكتب العالمية خاصة،العمالة طبعة
الشباب على العالمية االقتصادية األزمة أثر آب(عن أغسطس/ جنيف،

الصفحة)٢٠١٠ ،١٠.
:انظر٢

I. Awad: The global economic crisis and migrant workers: 
Impact and response (Geneva, ILO, 2009).

حجمًا أآبر تكن خسارة. ٣لم إلى معرضون والمهاجرون
أّن إلى جزئيًا ذلك ومرد آخرين، أفراد أي قبل وظائفهم

قطاعات في يعملون منهم األعظم البناء- السواد قبيل من
األ- والسياحة االقتصاديهي بالرآود مباشرة تأثرًا .٤آثر

حصصها.١٤ خفضت التي البلدان من العديد وهناك
اقتصادية ألسباب المهاجرين إلى سبيل. بالنسبة وعلى

ذوي المهاجرين لعدد األقصى الحد أستراليا خفضت المثال،
من عام١٣٣٥٠٠الكفاءات ١٠٨١٠٠إلى٢٠٠٨شخص
عام مثًال. ٢٠٠٩٥شخص تايلند، تسجيلوفي تأخير جرى ،
للعمال٧٠٠٠٠٠ الوظائف الستبقاء محاولة في أجنبي عامل
عن. التايلنديين العمل أصحاب بعض تخلى إيطاليا، وفي

وضع آان عندما جمعوها قد آانوا التي التوظيف طلبات
أفضل األعمال قرابة٢٠٠٨وفي. قطاع سحب ،١٠٠٠٠

عمل الم٥٫٦(صاحب قيد الطلبات من المائة ) عالجةفي
األول آانون في جمعوها قد آانوا . ٢٠٠٧٦ديسمبر/ طلبات

بولندا في العمال نقابات بعض طالبت ذلك، غرار وعلى
االتحاد خارج من األجانب العمال دخول على قيود فرض
بغية والصين، وبيالروس أوآرانيا من السيما األوروبي،

عود المتوقعة البولنديين العمال أمام المجال بعدإفساح تهم
األوروبي االتحاد من األخرى البلدان في وظائفهم . خسران

هاريس مؤسسة أجرته للرأي استطالع أشار مجلةوقد مع
Financial Timesالعمال بشأن بالقلق الشعور إلى

من أآثر أّن وجد إذ األزمة، بسبب المائة٥٠المهاجرين في
على قيود فرض يريدون المتحدة المملكة مواطني دخولمن

االتحاد من مجاورة أعضاء دول من المتحدرين العمال
البريطانية العمل سوق إلى زادت. ٧األوروبي أيرلندا، وفي

.IOE: Trends in the workplace survey 2009, p. 31:انظر٣
نفسه٤ .المرجع
:انظر٥

OECD: International Migration Outlook: SOPEMI 2009, p. 36.
:انظر٦

OECD: International Migration Outlook: SOPEMI 2009 – 
Special focus: Managing labour migration beyond the crisis, p. 
31.

.I. Awad, op. cit., p. 44:انظر٧
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هذ مستدامًا العمالخيارًا منشأ بلدان أّن إذ المرة، ه

حاالت شهدت إنالمهاجرين العمل من اإلزاحة من مساوية
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حصصها.١٤ خفضت التي البلدان من العديد وهناك
اقتصادية ألسباب المهاجرين إلى سبيل. بالنسبة وعلى

ذوي المهاجرين لعدد األقصى الحد أستراليا خفضت المثال،
من عام١٣٣٥٠٠الكفاءات ١٠٨١٠٠إلى٢٠٠٨شخص
عام مثًال. ٢٠٠٩٥شخص تايلند، تسجيلوفي تأخير جرى ،
للعمال٧٠٠٠٠٠ الوظائف الستبقاء محاولة في أجنبي عامل
عن. التايلنديين العمل أصحاب بعض تخلى إيطاليا، وفي

وضع آان عندما جمعوها قد آانوا التي التوظيف طلبات
أفضل األعمال قرابة٢٠٠٨وفي. قطاع سحب ،١٠٠٠٠
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بولندا في العمال نقابات بعض طالبت ذلك، غرار وعلى
االتحاد خارج من األجانب العمال دخول على قيود فرض
بغية والصين، وبيالروس أوآرانيا من السيما األوروبي،

عود المتوقعة البولنديين العمال أمام المجال بعدإفساح تهم
األوروبي االتحاد من األخرى البلدان في وظائفهم . خسران

هاريس مؤسسة أجرته للرأي استطالع أشار مجلةوقد مع
Financial Timesالعمال بشأن بالقلق الشعور إلى

من أآثر أّن وجد إذ األزمة، بسبب المائة٥٠المهاجرين في
على قيود فرض يريدون المتحدة المملكة مواطني دخولمن

االتحاد من مجاورة أعضاء دول من المتحدرين العمال
البريطانية العمل سوق إلى زادت. ٧األوروبي أيرلندا، وفي
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في آخذة االتجاهات-التغيرصورة فهم

عدم على العالمية االقتصادية األزمة أثر
في والمهنةالتمييز االستخدام

في.١٢ عديدة أسباب على القائم التمييز يتفاقم أن يمكن
االقتصادي اليقين انعدام لدى. أوقات نزعة هناك يكون وقد
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ي االقتصاد الرآود االجتماعي. ١فترات األثر يكن وأيًا

الستراتيج يتعين المالية، بعدلألزمة ما االنتعاش وتدابير يات
والمساواة التمييز عدم مبادئ تتجاهل أّال سياق. األزمة إنه
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الساعة في الرجال في. ١٥دخل انعكس االتجاه هذا أّن غير
األجور في الفارق تراجع إذ التالية إلىالسنة الجنسين بين

عام١٢٫٢ المائة المتحدة،. ٢٠٠٩١٦في الواليات وفي
الجنسين بين األجور في الفارق األجر(ارتفع بحسب

الرجال)الوسيط أجور مع مقارنة النساء أجور تراجع مع ،
عام٨٠٫٢من المائة عام٧٩٫٩إلى٢٠٠٧في المائة في

والعامل٢٠٠٨ آامل بدوام بأجر العاملين بين براتب، .١٧ين
أّن.٢٢ الحديثة البيانات شخص٨٢٩وتكشف مليون

مع مقارنة النساء، من هم العالم في الفقر في ٥٢٢يعيشون
رجل تساوي. ١٨مليون النساء أجور أّن ٩٠إلى٧٠وعلمًا

القيمة ذي العمل عن الرجال أجور من فقط المائة في
مكون األجور في التمييز عدم يكون أن ينبغي ًاالمتساوية،

:انظر١٥
United Kingdom Office for National Statistics: First release, 
2008 Annual Survey of Hours and Earnings, 14 Nov. 2008, 
p. 6.

:انظر١٦
United Kingdom Office for National Statistics: 2009 Annual 
Survey of Hours and Earnings, 12 Nov. 2009, p. 4. 

:انظر١٧
ILO: Global wage report: Update 2009 (Geneva, 2009), para. 
12.

الدوليكتبم١٨ الالئق:العمل العمل صميم في الجنسين بين ،المساواة
الدورة الدولي، العمل مؤتمر السادس، جنيف،٩٨التقرير ،٢٠٠٩،

.٥٨الفقرة

الجنسين بين المساواة تحقيق إلى الرامية للتدابير أساسيًا
السواء على الفقر من .والحد

والتمييز الفقر
في٢٠٠٩في.٢٣ الفقر من يعانون الذين العمال عدد ُقدر ،

بين العالم أرجاء شخص١٫٥٩و١٫٤٨شتى وتعكس. مليار
المستضعفين، العمال عدد في محتملة زيادة األرقام هذه

بين ما الفترة١٠٩٫٥و٤١٫٦تتراوح خالل شخص مليون
أن. ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ المحتمل من أّنه األرقام هذه تبين آما

أثرًا خلفت قد العالم في واالقتصادية المالية األزمة تكون
جميع في والرجال النساء من والماليين الماليين على جسيمًا

العالم العمال. أنحاء نسبة آانت األزمة، حدوث وقبل
التراجع في آخذة للفقر والمعرضين آافةالمستخدمين في

للعمال. المناطق اإلجمالي العدد أّن إلى البينات بعض وتشير
الفترة في األولى، للمرة تراجع المستضعفة العمالة في

يناهز٢٠٠٨- ٢٠٠٧ بما يصل١٠٫٥، ليكاد شخص، مليون
العمال مجموع نصف المائة٤٩٫٥(إلى وهذا. ١٩)في

لالنعكاس اليوم معرض .االتجاه
فحسب،.٢٤ المتدنية بالمداخيل يتعلق ال الفقر في والعيش

الصحة تردي خاللها يتعاقب مفرغة دورة عن عبارة هو بل
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تراخيص الحاملين األشخاص دخول على القيود الحكومة
البلد دخولهم عند ومستحقاتهم حقوقهم وعلى .٨عمل

على.١٥ األزمة أثر عن أجريت دراسة أشارت وقد
حيث من والعمالالثغرات المهاجرين العمال بين العمالة

البلدان بين آبيرة تفاوت أوجه إلى إسبانيا. ٩المحليين، ففي
الثغرة هذه ضاقت حين في آبير، بشكل الثغرة اتسعت مثًال،

ألمانيا في أساسًا. فعليًا المستقبلة البلدان معظم وفي
البطالة ازدادت بشأنها، البيانات توفرت والتي للمهاجرين
أبناء بين منه أآثر المهاجرين صفوف في أسرع نحو على

عام أواخر بين الممتدة الفترة في عام٢٠٠٧البلد وأواخر
في. ٢٠٠٩ البطالة فجوة اتسعت الحاالت، بعض وفي

سابقًا معدومة شبه الفجوة هذه فيها آانت التي مثًال،(البلدان
المتحدة الواليات بل)في فيه شهدت الذي الوقت في دان،

بمعدالت االنكماش من وخروجهم المهاجرين دخول أخرى
بكثير أعلى الشكل(بطالة ).١- ١انظر

إلى.١٦ المساواة انعدام حاالت آافة تعزى أن يمكن وال
المباشر التمييز وخامة. أعمال األآثر األزمة عواقب وآانت

تأثرًا األشد والبلدان القطاعات في المهاجرين العمال على
قطاعوع. باألزمة فيها آان التي البلدان في المثال، سبيل لى

العمال عانى السابقة، السنوات في للنمو محرآًا البناء
الوظائف في الخسائر أآبر من غرار. المهاجرون وعلى

من أآثر المهاجرين من بعينها مجموعات تأثرت ذلك،
المتحدة المملكة في والبنغالديشيين الباآستانيين مثل غيرها،

الوالياتواألش في اسبانية أصول من المنحدرين خاص
عرفت. المتحدة التي المجموعات فإّن ذلك، نقيض وعلى

تستلزم التي الوظائف في عمومًا ترآزت النجاح من نوعًا
التعليم من أعلى .١٠مستويات

والعامالت األزمة
من.١٧ بلدان عدة في جسيمًا تأثرًا اإلناث عمالة تأثرت

عل لألزمة الخاص التصديراألثر قطاعات سبيل. ١١ى وعلى
بنسبة تستأثر التي أفريقيا، في النسيج صناعة شهدت المثال،

المهارات٩٠ ذوات اإلناث من العاملة القوى من المائة في
نتيجة تخفيضات المتواضع، التعليمي والمستوى المتدنية

األجنبية األسواق في الواردات .انكماش
على.١٨ مشابهًا متفاوتًا أثراًَ السابقة األزمات وآشفت

النامية البلدان في اإلناث شهدتها. عمالة التي األزمة فخالل
مقارنة آبيرًا تراجعًا النساء دخل تراجع التسعينات، في آسيا
عددًا توظف آانت التي القطاعات انكماش بسبب بالرجال،

:انظر٨
D. Papademetiou, M. Sumption and A. Terrazas: Migration 
and immigrants two years after the financial collapse: Where 
do we stand?, BBC World Service, Migration Policy Institute, 
2010, p. 92.

الصفحتان٩ نفسه، .٢٠و١٠المرجع
الصفحة١٠ نفسه، .١٠المرجع
من١١ مستمدتان التالية والفقرة الفقرة :هذه

International Trade Union Confederation (ITUC): Gender 
in(equality) in the labour market: An overview of global trends 
and developments (Brussels, 2009).

النساء من المن. أآبر تزايد شأن من العملوآان على افسة
على نزولية ضغوطًا وضع أن المنزلي والعمل العارض
سوى خيار من النساء من العديد أمام يكن لم إذ النساء، أجور
االقتصادي االنكماش بسبب المنظمة غير العمالة يدخلن . أن
الحالية األزمة أّن إلى المتحدة األمم عن صادر تقرير ويشير

ذ ومرد مماثًال، نمطًا تعطيتتبع مواقف إلى جزئيًا لك
لصورة الترويج خالل من الذآور عمالة إلى األفضلية

الذآر منافسة. المعيل النساء تواجه الوظائف، تندر وعندما
تأثير من يزيد مما الوظائف، على الحصول في حدة أآثر

عمالتهن أمام والمستمرة القائمة .العوائق
ال.١٩ أّن نفسه المتحدة األمم تقرير اللواتيويالحظ نساء

دخًال يكسبن أن عليهن يتعين واللواتي حديثًا عملهّن خسرن
في الهشة العمالة من أشكال إلى يتحولن أسرهّن، إلعالة
قاسية عمل ظروف ظل في غالبًا المنظم، غير . االقتصاد

عام تايلند في أجريت دراسة المائة٨٠أّن٢٠٠٩ورأت في
وال البالد في المتجولين الباعة باالستقصاءمن مشمولين

األزمة بداية منذ المنافسة من أعلى مستويات عن أفادوا
ة استباقية. ١٢االقتصادي الحكومات تبقى أن المهم ومن

األولوية أّن غير المنظم، غير القطاع في النساء وتحمي
لت لحمالتضييقالممنوحة أو األجور في الفوارق ثغرة

الجن بين المساواة بشأن العموم العمل،توعية مكان في سين
الميزانية في اقتطاعات تشهد بيئة في سلبًا تتأثر أن ُيحتمل

األزمة لمواجهة .واستجابات
يكن.٢٠ لم السوقي، االقتصاد ذات المتقدمة البلدان وفي

أن يمكن اإلناث عمالة على واضح متفاوت أثٌر لألزمة
التمييز إلى آانون. ُيعزى من مثًال، المتحدة الواليات ففي

نيسان٢٠٠٧ديسمبر/ األول تفقد٢٠١٠أبريل/ وحتى لم ،
إال الرجال٤٦النساء فقدها وظيفة مائة مقابل وبينت. وظيفة

المهاجرات العامالت أّن الدولية العمل منظمة أجرتها دراسة
تتأثر لم أو األزمة خالل توسعًا شهدت قطاعات في يترآزن

ترا. ١٣بها هناك آان المتحدة، المملكة معدالتوفي في جع
خالل للنساء بالنسبة منه أآثر الرجال إلى بالنسبة العمالة

عام من والثالث الثاني .٢٠٠٨١٤الفصلين
الفجوة.٢١ بشأن للبيانات ينبغي يزال ال ذلك، غرار وعلى

قطعي أو واضح اتجاه أي في تتغير أن األجور بين . القائمة
بينت مثًال، المتحدة المملكة االستقوفي صائيةالدراسة

لعام واألجور٢٠٠٨السنوية الساعات فيبشأن الفارق أّن
من ارتفع الجنسين بين عام١٢٫٥األجور المائة ٢٠٠٧في

عام١٢٫٨إلى المائة في٢٠٠٨في أآبر نمو إلى استنادًا ،

:انظر١٢
A. Ellis, D. Kirkwood and D. Malhotra: Economic 
opportunities for women in the East Asia and Pacific region
(Washington, DC, World Bank, 2010), p. 68.

:انظر١٣
United States Congress: Understanding the economy: Working 
mothers in the Great Recession, report by the US Congress 
Joint Economic Committee (Washington, DC, May 2010), p. 1; 
I. Awad, op. cit., pp. 41, 43. 

:انظر١٤
ITUC: Gender in(equality) in the labour market, op. cit., p. 36.

العمل في المستمرال: المساواة تحدي

6

تراخيص الحاملين األشخاص دخول على القيود الحكومة
البلد دخولهم عند ومستحقاتهم حقوقهم وعلى .٨عمل

على.١٥ األزمة أثر عن أجريت دراسة أشارت وقد
حيث من والعمالالثغرات المهاجرين العمال بين العمالة

البلدان بين آبيرة تفاوت أوجه إلى إسبانيا. ٩المحليين، ففي
الثغرة هذه ضاقت حين في آبير، بشكل الثغرة اتسعت مثًال،

ألمانيا في أساسًا. فعليًا المستقبلة البلدان معظم وفي
البطالة ازدادت بشأنها، البيانات توفرت والتي للمهاجرين
أبناء بين منه أآثر المهاجرين صفوف في أسرع نحو على

عام أواخر بين الممتدة الفترة في عام٢٠٠٧البلد وأواخر
في. ٢٠٠٩ البطالة فجوة اتسعت الحاالت، بعض وفي

سابقًا معدومة شبه الفجوة هذه فيها آانت التي مثًال،(البلدان
المتحدة الواليات بل)في فيه شهدت الذي الوقت في دان،

بمعدالت االنكماش من وخروجهم المهاجرين دخول أخرى
بكثير أعلى الشكل(بطالة ).١- ١انظر

إلى.١٦ المساواة انعدام حاالت آافة تعزى أن يمكن وال
المباشر التمييز وخامة. أعمال األآثر األزمة عواقب وآانت

تأثرًا األشد والبلدان القطاعات في المهاجرين العمال على
قطاعوع. باألزمة فيها آان التي البلدان في المثال، سبيل لى

العمال عانى السابقة، السنوات في للنمو محرآًا البناء
الوظائف في الخسائر أآبر من غرار. المهاجرون وعلى

من أآثر المهاجرين من بعينها مجموعات تأثرت ذلك،
المتحدة المملكة في والبنغالديشيين الباآستانيين مثل غيرها،

الوالياتواألش في اسبانية أصول من المنحدرين خاص
عرفت. المتحدة التي المجموعات فإّن ذلك، نقيض وعلى

تستلزم التي الوظائف في عمومًا ترآزت النجاح من نوعًا
التعليم من أعلى .١٠مستويات

والعامالت األزمة
من.١٧ بلدان عدة في جسيمًا تأثرًا اإلناث عمالة تأثرت

عل لألزمة الخاص التصديراألثر قطاعات سبيل. ١١ى وعلى
بنسبة تستأثر التي أفريقيا، في النسيج صناعة شهدت المثال،

المهارات٩٠ ذوات اإلناث من العاملة القوى من المائة في
نتيجة تخفيضات المتواضع، التعليمي والمستوى المتدنية

األجنبية األسواق في الواردات .انكماش
على.١٨ مشابهًا متفاوتًا أثراًَ السابقة األزمات وآشفت

النامية البلدان في اإلناث شهدتها. عمالة التي األزمة فخالل
مقارنة آبيرًا تراجعًا النساء دخل تراجع التسعينات، في آسيا
عددًا توظف آانت التي القطاعات انكماش بسبب بالرجال،

:انظر٨
D. Papademetiou, M. Sumption and A. Terrazas: Migration 
and immigrants two years after the financial collapse: Where 
do we stand?, BBC World Service, Migration Policy Institute, 
2010, p. 92.

الصفحتان٩ نفسه، .٢٠و١٠المرجع
الصفحة١٠ نفسه، .١٠المرجع
من١١ مستمدتان التالية والفقرة الفقرة :هذه

International Trade Union Confederation (ITUC): Gender 
in(equality) in the labour market: An overview of global trends 
and developments (Brussels, 2009).

النساء من المن. أآبر تزايد شأن من العملوآان على افسة
على نزولية ضغوطًا وضع أن المنزلي والعمل العارض
سوى خيار من النساء من العديد أمام يكن لم إذ النساء، أجور
االقتصادي االنكماش بسبب المنظمة غير العمالة يدخلن . أن
الحالية األزمة أّن إلى المتحدة األمم عن صادر تقرير ويشير

ذ ومرد مماثًال، نمطًا تعطيتتبع مواقف إلى جزئيًا لك
لصورة الترويج خالل من الذآور عمالة إلى األفضلية

الذآر منافسة. المعيل النساء تواجه الوظائف، تندر وعندما
تأثير من يزيد مما الوظائف، على الحصول في حدة أآثر

عمالتهن أمام والمستمرة القائمة .العوائق
ال.١٩ أّن نفسه المتحدة األمم تقرير اللواتيويالحظ نساء

دخًال يكسبن أن عليهن يتعين واللواتي حديثًا عملهّن خسرن
في الهشة العمالة من أشكال إلى يتحولن أسرهّن، إلعالة
قاسية عمل ظروف ظل في غالبًا المنظم، غير . االقتصاد

عام تايلند في أجريت دراسة المائة٨٠أّن٢٠٠٩ورأت في
وال البالد في المتجولين الباعة باالستقصاءمن مشمولين

األزمة بداية منذ المنافسة من أعلى مستويات عن أفادوا
ة استباقية. ١٢االقتصادي الحكومات تبقى أن المهم ومن

األولوية أّن غير المنظم، غير القطاع في النساء وتحمي
لت لحمالتضييقالممنوحة أو األجور في الفوارق ثغرة

الجن بين المساواة بشأن العموم العمل،توعية مكان في سين
الميزانية في اقتطاعات تشهد بيئة في سلبًا تتأثر أن ُيحتمل

األزمة لمواجهة .واستجابات
يكن.٢٠ لم السوقي، االقتصاد ذات المتقدمة البلدان وفي

أن يمكن اإلناث عمالة على واضح متفاوت أثٌر لألزمة
التمييز إلى آانون. ُيعزى من مثًال، المتحدة الواليات ففي

نيسان٢٠٠٧ديسمبر/ األول تفقد٢٠١٠أبريل/ وحتى لم ،
إال الرجال٤٦النساء فقدها وظيفة مائة مقابل وبينت. وظيفة

المهاجرات العامالت أّن الدولية العمل منظمة أجرتها دراسة
تتأثر لم أو األزمة خالل توسعًا شهدت قطاعات في يترآزن

ترا. ١٣بها هناك آان المتحدة، المملكة معدالتوفي في جع
خالل للنساء بالنسبة منه أآثر الرجال إلى بالنسبة العمالة

عام من والثالث الثاني .٢٠٠٨١٤الفصلين
الفجوة.٢١ بشأن للبيانات ينبغي يزال ال ذلك، غرار وعلى

قطعي أو واضح اتجاه أي في تتغير أن األجور بين . القائمة
بينت مثًال، المتحدة المملكة االستقوفي صائيةالدراسة

لعام واألجور٢٠٠٨السنوية الساعات فيبشأن الفارق أّن
من ارتفع الجنسين بين عام١٢٫٥األجور المائة ٢٠٠٧في

عام١٢٫٨إلى المائة في٢٠٠٨في أآبر نمو إلى استنادًا ،

:انظر١٢
A. Ellis, D. Kirkwood and D. Malhotra: Economic 
opportunities for women in the East Asia and Pacific region
(Washington, DC, World Bank, 2010), p. 68.

:انظر١٣
United States Congress: Understanding the economy: Working 
mothers in the Great Recession, report by the US Congress 
Joint Economic Committee (Washington, DC, May 2010), p. 1; 
I. Awad, op. cit., pp. 41, 43. 

:انظر١٤
ITUC: Gender in(equality) in the labour market, op. cit., p. 36.
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مثل استضعافًا، األآثر السكان شرائح صفوف في أآبر نحو
في عمل عقد إلى تفتقر سوداء امرأة ترأسها التي األسر أفراد

عمالال نقابة إلى تنتمي ال أو المنظم واستخلصت. قطاع
مماثلة استنتاجات متقدمة بلدان في جرت أخرى . بحوث

األوروبي لالتحاد دراسة تشير المثال، سبيل أّن٣٢وعلى إلى
التمييز منإزالة األجور في العامالت النساء منه تعاني الذي

بلدان معظم في آبير بشكل الفقر من يحد أن االتحادشأنه
في جدًا المتدنية العمالة معدالت من بالرغم األوروبي،
الدخل منخفضة أسر ضمن يعشن اللواتي النساء . صفوف
االتحاد أرجاء في واسعًا اختالفًا األثر هذا ويختلف
أعلى تشهد التي البلدان إلى بالنسبة أآبر فهو األوروبي؛

األجور في التمييز من المساع(مستويات تقدم إلىحيث دة
الفقر١٠حوالي من يخرجوا حتى الفقراء من المائة ،)في

من مستويات أدنى تشهد التي البلدان إلى بالنسبة وأصغر
األجور في بين(التمييز ما يتجاوز المائة٤و٢حيث في

الفقر عتبة الفقراء من أّن). فقط على شددت الدراسة أّن غير
حاسم الفقر على األجور في التمييز بلدانأثر جميع في

بأجر العامالت النساء إلى بالنسبة األوروبي االتحاد
.وأسرهّن

العمالة.٢٩ وبين الفقر استئصال بين مهم رابط وهناك
التدريجي. والمساواة إنما البطيء القبول في ذلك ويتجلى

الفقر من الحد استراتيجيات في التفكير إعادة إلى بالحاجة
األبعاد أحادي نهج من الدخلوالتحول مستويات على يقوم

الكامنة األسباب بفعالية تعالج األبعاد متعددة استراتيجية إلى
االقتصادي األمن وانعدام الفقر ارتفاع استمرار وقد. وراء

في للدخل المولدة سياساتها تنسيق في البلدان بعض بدأت
االجتماعية السياسات مع الفقيرة تلك. المناطق تتسم ال وقد

الالسياسات آانت إذا الفقر من الحد حيث من بالفعالية
والمهنة االستخدام في التمييز آثار من. تراعي العديد وفي

تستهدف التي التحويالت برامج تصمم النامية، البلدان
األطفال باستبقاء مشروطة وتكون الدخل دعم لتأمين الفقراء

و المدرسة الرعاية/في لمراآز واألطفال األمهات زيارة . أو
على فحسب محدود أثر لها يكون قد التدابير هذه أّن غير
المحددة العناصر نفسه الوقت في تعالج لم إذا الفقر، من الحد
والعرقي اإلثني التمييز ذلك في بما االقتصادي، لالستضعاف
مستوى عند تبقى األجور يجعل مما الجنسين، بين والتمييز

.٣٣متدٍن

لألزمة االستجابة
ان.٣٠ حدوث بسياساتإّن يترافق بالوظائف غني تعاش

أمر والنمو، العمالة تدعم الصغر وبالغة آلية اقتصادية
الراهن السياق في األجل. ضروري قصيرة التدابير أّن غير

تقوض أن يمكنها المالية الظروف وطأة من للتخفيف المتخذة

:انظر٣٢
C. Gradín, C. del Río and O. Cantó: “Gender wage 
discrimination and poverty in the EU”, in Feminist Economics, 
12 May 2010, p. 100.

:انظر٣٣
United Nations: Retooling global development, World 
Economic and Social Survey 2010, UN Department of 
Economic and Social Affairs (2010), p. 36.

التمييز لمكافحة المبذولة الجهود آافة سبيل أهون . على
وا التمييزوالقوانين مكافحة إلى الرامية لسياسات

اآُتسبت السياسية وااللتزامات بالمساواة المعنية والمؤسسات
العقود من عدد مدى على نفس إيالؤها. بمشقة ينبغي لذا

من الدروس استخالص وينبغي لحمايتها الواجبة الرعاية
الماضي القرن .تجارب

حزيران.٣١ العمل٢٠٠٩يونيه/ وفي منظمة اعتمدت ،
الحجر باعتباره العمل لفرص العالمي الميثاق الدولية

لألزمة استجابتها في الحاجة. األساس على الميثاق ويشدد
عرضة األآثر والرجال النساء إلى المقدم الدعم زيادة إلى
ذوو والعمال للخطر المعرضون الشباب فيهم بمن للتمييز،

العاملو وأولئك المتدنية والمهارات المنخفض فياألجر ن
المهاجرون والعمال المنظم غير إلى. االقتصاد باإلضافة

معايير تروج سياسات اعتماد إلى البلدان الميثاق يدعو ذلك،
عن األجور في المساواة قبيل من األساسية، الدولية العمل
في التمييز على والقضاء القيمة في المتساوي العمل

الم انعدام أوجه من الحد أجل من بيناالستخدام، ساواة
العمل مكان في والتمييز مجموعة. ٣٤الجنسين قادة أّيد وقد

في بيتسبرغ قمة مؤتمر في األهداف،٢٠٠٩العشرين هذه
العام اإلطار من األساسية العناصر باعتماد بلدانهم وتعهدت
االجتماعي بالبعد قدمًا للمضي العمل لفرص العالمي للميثاق

الد. للعولمة المؤسسات حثوا أهدافآما مراعاة على ولية
لألوضاع تحليالتها في العمل لفرص العالمي الميثاق

بعدها وما األزمة خالل السياسات صوغ وعلى. ٣٥وألنشطة
أهمية على العشرين مجموعة عمل وزراء شدد ذلك، غرار
ومتين عالمي نمو لتوليد للميثاق التوجيهية المبادئ اتباع

ومتوازن منظمة. ٣٦ومستدام بنشاطوتتعاون الدولية العمل
وتدابير الحوافز رزم في لديها الميثاق تجلى عديدة بلدان مع

.االنتعاش

الحوافز رزم
من.٣٢ العديد استضعاف زاد أن األزمة أثر من آان إذا

لم االنتعاش لتوليد المصممة التحفيزية التدابير فإّن العمال،
التفاوت أوجه تصحيح في الدوام على توليد. تساهم وبغية

الخاصة الحوافز رزم آثيرة بلدان رآزت اقتصادي، انتعاش
األزمة جراء جسيمة أضرار بها لحقت قطاعات على . بها
عليها يهيمن عمل بقطاعات األمر تعلق آثيرة، حاالت وفي

تفادي. الرجال فضل التحفيزية التدابير إلى عزي حين وفي
شأن من آان االقتصاد، حفز على والمساعدة أعمق أزمة
ضمن لألزمة المالية لآلثار التصدي مسألة إدراج
نحو على الوطنية الموارد توزيع إلى أدى أن األولويات،

العمل سوق قطاعات جميع بين نسبيًا متساٍو أن. غير ويمكن

الدولي٣٤ العمل األزمة:مكتب من لفرص: االنتعاش عالمي ميثاق
الدورة،العمل الدولي، العمل )٢()٩(ثانيًا،٢٠٠٩جنيف،،٩٨مؤتمر
).٧)(٩(وثانيًا

القادة٣٥ بيتس�برغ،بيان قمة العش�رينمؤتمر / أيل�ول٢٥-٢٤،لمجموع�ة
.٢٠٠٩سبتمبر

:انظر٣٦
ILO: “El Salvador and Argentina adopt ILO Jobs Pact”, ILO 
Policy Integration Department, 8 July 2010.
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مثل استضعافًا، األآثر السكان شرائح صفوف في أآبر نحو
في عمل عقد إلى تفتقر سوداء امرأة ترأسها التي األسر أفراد

عمالال نقابة إلى تنتمي ال أو المنظم واستخلصت. قطاع
مماثلة استنتاجات متقدمة بلدان في جرت أخرى . بحوث

األوروبي لالتحاد دراسة تشير المثال، سبيل أّن٣٢وعلى إلى
التمييز منإزالة األجور في العامالت النساء منه تعاني الذي

بلدان معظم في آبير بشكل الفقر من يحد أن االتحادشأنه
في جدًا المتدنية العمالة معدالت من بالرغم األوروبي،
الدخل منخفضة أسر ضمن يعشن اللواتي النساء . صفوف
االتحاد أرجاء في واسعًا اختالفًا األثر هذا ويختلف
أعلى تشهد التي البلدان إلى بالنسبة أآبر فهو األوروبي؛

األجور في التمييز من المساع(مستويات تقدم إلىحيث دة
الفقر١٠حوالي من يخرجوا حتى الفقراء من المائة ،)في

من مستويات أدنى تشهد التي البلدان إلى بالنسبة وأصغر
األجور في بين(التمييز ما يتجاوز المائة٤و٢حيث في

الفقر عتبة الفقراء من أّن). فقط على شددت الدراسة أّن غير
حاسم الفقر على األجور في التمييز بلدانأثر جميع في

بأجر العامالت النساء إلى بالنسبة األوروبي االتحاد
.وأسرهّن

العمالة.٢٩ وبين الفقر استئصال بين مهم رابط وهناك
التدريجي. والمساواة إنما البطيء القبول في ذلك ويتجلى

الفقر من الحد استراتيجيات في التفكير إعادة إلى بالحاجة
األبعاد أحادي نهج من الدخلوالتحول مستويات على يقوم

الكامنة األسباب بفعالية تعالج األبعاد متعددة استراتيجية إلى
االقتصادي األمن وانعدام الفقر ارتفاع استمرار وقد. وراء

في للدخل المولدة سياساتها تنسيق في البلدان بعض بدأت
االجتماعية السياسات مع الفقيرة تلك. المناطق تتسم ال وقد

الالسياسات آانت إذا الفقر من الحد حيث من بالفعالية
والمهنة االستخدام في التمييز آثار من. تراعي العديد وفي

تستهدف التي التحويالت برامج تصمم النامية، البلدان
األطفال باستبقاء مشروطة وتكون الدخل دعم لتأمين الفقراء

و المدرسة الرعاية/في لمراآز واألطفال األمهات زيارة . أو
على فحسب محدود أثر لها يكون قد التدابير هذه أّن غير
المحددة العناصر نفسه الوقت في تعالج لم إذا الفقر، من الحد
والعرقي اإلثني التمييز ذلك في بما االقتصادي، لالستضعاف
مستوى عند تبقى األجور يجعل مما الجنسين، بين والتمييز

.٣٣متدٍن

لألزمة االستجابة
ان.٣٠ حدوث بسياساتإّن يترافق بالوظائف غني تعاش

أمر والنمو، العمالة تدعم الصغر وبالغة آلية اقتصادية
الراهن السياق في األجل. ضروري قصيرة التدابير أّن غير

تقوض أن يمكنها المالية الظروف وطأة من للتخفيف المتخذة

:انظر٣٢
C. Gradín, C. del Río and O. Cantó: “Gender wage 
discrimination and poverty in the EU”, in Feminist Economics, 
12 May 2010, p. 100.

:انظر٣٣
United Nations: Retooling global development, World 
Economic and Social Survey 2010, UN Department of 
Economic and Social Affairs (2010), p. 36.

التمييز لمكافحة المبذولة الجهود آافة سبيل أهون . على
وا التمييزوالقوانين مكافحة إلى الرامية لسياسات

اآُتسبت السياسية وااللتزامات بالمساواة المعنية والمؤسسات
العقود من عدد مدى على نفس إيالؤها. بمشقة ينبغي لذا

من الدروس استخالص وينبغي لحمايتها الواجبة الرعاية
الماضي القرن .تجارب

حزيران.٣١ العمل٢٠٠٩يونيه/ وفي منظمة اعتمدت ،
الحجر باعتباره العمل لفرص العالمي الميثاق الدولية

لألزمة استجابتها في الحاجة. األساس على الميثاق ويشدد
عرضة األآثر والرجال النساء إلى المقدم الدعم زيادة إلى
ذوو والعمال للخطر المعرضون الشباب فيهم بمن للتمييز،

العاملو وأولئك المتدنية والمهارات المنخفض فياألجر ن
المهاجرون والعمال المنظم غير إلى. االقتصاد باإلضافة

معايير تروج سياسات اعتماد إلى البلدان الميثاق يدعو ذلك،
عن األجور في المساواة قبيل من األساسية، الدولية العمل
في التمييز على والقضاء القيمة في المتساوي العمل

الم انعدام أوجه من الحد أجل من بيناالستخدام، ساواة
العمل مكان في والتمييز مجموعة. ٣٤الجنسين قادة أّيد وقد

في بيتسبرغ قمة مؤتمر في األهداف،٢٠٠٩العشرين هذه
العام اإلطار من األساسية العناصر باعتماد بلدانهم وتعهدت
االجتماعي بالبعد قدمًا للمضي العمل لفرص العالمي للميثاق

الد. للعولمة المؤسسات حثوا أهدافآما مراعاة على ولية
لألوضاع تحليالتها في العمل لفرص العالمي الميثاق

بعدها وما األزمة خالل السياسات صوغ وعلى. ٣٥وألنشطة
أهمية على العشرين مجموعة عمل وزراء شدد ذلك، غرار
ومتين عالمي نمو لتوليد للميثاق التوجيهية المبادئ اتباع

ومتوازن منظمة. ٣٦ومستدام بنشاطوتتعاون الدولية العمل
وتدابير الحوافز رزم في لديها الميثاق تجلى عديدة بلدان مع

.االنتعاش

الحوافز رزم
من.٣٢ العديد استضعاف زاد أن األزمة أثر من آان إذا

لم االنتعاش لتوليد المصممة التحفيزية التدابير فإّن العمال،
التفاوت أوجه تصحيح في الدوام على توليد. تساهم وبغية

الخاصة الحوافز رزم آثيرة بلدان رآزت اقتصادي، انتعاش
األزمة جراء جسيمة أضرار بها لحقت قطاعات على . بها
عليها يهيمن عمل بقطاعات األمر تعلق آثيرة، حاالت وفي

تفادي. الرجال فضل التحفيزية التدابير إلى عزي حين وفي
شأن من آان االقتصاد، حفز على والمساعدة أعمق أزمة
ضمن لألزمة المالية لآلثار التصدي مسألة إدراج
نحو على الوطنية الموارد توزيع إلى أدى أن األولويات،

العمل سوق قطاعات جميع بين نسبيًا متساٍو أن. غير ويمكن

الدولي٣٤ العمل األزمة:مكتب من لفرص: االنتعاش عالمي ميثاق
الدورة،العمل الدولي، العمل )٢()٩(ثانيًا،٢٠٠٩جنيف،،٩٨مؤتمر
).٧)(٩(وثانيًا
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.٢٠٠٩سبتمبر

:انظر٣٦
ILO: “El Salvador and Argentina adopt ILO Jobs Pact”, ILO 
Policy Integration Department, 8 July 2010.
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والمعيشة العمل ظروف وتدني العمل على القدرة وانخفاض
العمر متوسط وتقلص اإلنتاجية الفقر. وانخفاض دمج وعند

يمكن المبكرة، واألبوة األطفال وعمل والجوع األمية أنمع
للفقر األبناءأثريكون إلى اآلباء من ينتقل االنتشار . واسع

مجموعات في تؤثر الظاهرة هذه أّن يبدو العموم، وعلى
متفاوت نحو على النساء. بعينها تسجل البلدان، بعض ففي
الفقر من أعلى أآثر٢٠مستويات النساء ترأسها التي واألسر ،

للفقر الشعوب. عرضة فإّن ذلك، غرار األصليةوعلى
أصل من المتحدرين واألشخاص القبلية والمجموعات

الفقراء صفوف في مفرط نحو على ممثلون وعلى. أفريقي
بين األصلية الشعوب عدد يتراوح المثال، ٣٧٠و٣٠٠سبيل

ويشكلون شخص، العالم١٥مليون فقراء من المائة . في
في األرياف سكان ثلث يشكلون فإنهم ذلك، إلى باإلضافة

عددهما والبالغ مدقع، فقر في يعيشون الذين ٩٠٠لعالم،
شخص جماعات. ٢١مليون تسجل آسيا، جنوب " داليت"وفي

الفقر من للغاية عالية مستويات يكاد. أيضًا الهند، وفي
جماعاتمعدل لدى المائة٦٥٫٨" (داليت"الفقر يكون)في

السكان بقية إلى بالنسبة المعدل هذا في٣٣٫٣(ضعف
.٢٢)ةالمائ
ليس.٢٥ المجموعات هذه على المتفاوت الفقر أثر إّن

صدفة القائم. مجرد الهيكلي التمييز من جذوره يستمد فهو
أو الجنس قبيل من األسباب من مجموعة أو واحد سبب على

الدين أو اإلثني االنتماء أو اللون أو يكون. ٢٣العرق ما وغالبًا
استغالل، أو اجتماعي استبعاد نتيجة العملالوضع قبيل من
أشكاله أسوأ في األطفال عمل أو في. الجبري التمييز ويبرز

وتفاقمه بالفقر التسبب في حاسم آعامل والمهنة . االستخدام
آبير حد إلى األخرى والمداخيل األجور يقلص ال والتمييز
تدنيًا يسجلون ما غالبًا منه يعانون الذين الناس أّن إذ فحسب،

المشا من مستويات العمالةفي ومعدالت استهل. رآة ومتى
في التمييز بسبب المتدنية المداخيل فإّن عملهم، األفراد
تحول األجر، منخفضة األنشطة في المهني والفصل األجور

الفقر براثن من األفراد هؤالء خالص يؤدي. دون أن ويمكن
من األجل طويل فقر إلى أيضًا والمهنة االستخدام في التمييز

تقيي والخدماتخالل األصول على الحصول .د
في.٢٦ الوظائف في آبيرة خسائر عن األزمة أسفرت لقد

الدخل مرتفعة عام. االقتصادات مستهل آانت٢٠١٠وفي ،
إلى حاجة هناك تزال مستويات١٤ال الستعادة وظيفة مليون

إلى٢٠ سيفضي الجنس بحسب للفقر البسيط التصنيف فينواقصإّن
الفجوات الفقرتقدير في النساءالجنسانية من المزيد وجود إمكانية بسبب ،

فقيرة غير أسر ضمن الفقر. الفقيرات في الجنسانية الفجوة تبدو قد ثانيًا،
تكون التي األسر من أعلى بنسب تتسم التي البلدان بعض في حجمًا أآبر

فيه مبالغ نحو على ممثلة النساء .فيها
:انظر٢١

International Fund for Agricultural Development: Fact Sheet, 
2007, p. 1.

:انظر٢٢
S. Alkire and M.E. Santos: Acute multidimensional poverty: A 
new index for developing countries, OPHI Working Paper No. 
38 (Oxford, OPHI, July 2010), p. 127.

ال٢٣ العمل الفقرا: دوليمكتب من مؤتمرلخالص العام، المدير تقرير ،
الدورة الدولي، جنيف،٩١العمل الصفحة٣٠٠٣، ،٦٨.

األزمة قبل عليه آانت ما على نفسه،.٢٤العمالة الوقت وفي
الع من أآبر أعداد بداعيتعرب الهجرة في رغبتها عن مال

يغادر أن المتوقع من مثًال، أيرلندا حالة وفي العمل،
القادمة١٠٠٠٠٠ أعوام األربعة مدى على البالد . ٢٥شخص

العمل فرص في تراجعًا المعوقون األشخاص شهد وفي. آما
المعوقين العمال عدد شهد المثال، سبيل على اليابان،

أس على ارتفاعًا أشهرالمسرحين خمسة خالل فصلي اس
الثاني تشرين من آذار٢٠٠٨نوفمبر/ متتالية مارس/ ولغاية

٢٠٠٩٢٦.
بالنسبة.٢٧ أصًال المزرية العمل سوق توقعات أّن ويبدو

األزمة نتيجة سوءًا تفاقمت قد الشباب العمال وسجل. إلى
قياس في٨١بلغيرقم العمل عن عاطلين وشابة شاب مليون

ع نهاية في بنسبة٢٠٠٩امالعالم سنوية وزيادة المائة١، في
نسبة مع مقارنة الشباب، بطالة معدل٠٫٥في في المائة في

عامي بين وذلك بداية. ٢٠٠٩٢٧و٢٠٠٨البالغين، ومنذ
وإذا متفاوت، نحو على والشابات الشبان تضرر األزمة
االنكماش مراحل في حصل آما مماثلة أنماط تكررت

االماضية، يستلزم حواليقد عمالة١١ألمر تعود حتى عامًا
االنكماش قبل عليه آانت التي المستويات إلى وقد. ٢٨الشباب

يواجهون الذين العمل عن العاطلين بالشباب األمر يفضي
سوق عن وينعزلون عمل بإيجاد األمل فقدان إلى األزمة بيئة

قوامه إرثًا بالتالي ويترآون برمته ضائع"العمل ".٢٩جيل
م.٢٨ وقياسوأجري بتبيان قامت الدراسات من عدد ؤخرًا

الفقر على األجور في التمييز إحدى٢٠٠٨وفي. أثر حللت ،
الدراسات في٣٠هذه الفقر على الجنسين بين التمييز آثار

عامي بين بيانات٢٠٠١و١٩٩٢البرازيل باستخدام ،
األسر عن الوطنية االستقصائية الدراسة من مستقاة

ا. ٣١المعيشية بينوتبين التمييز على القضاء عند أنه لنتائج
التراجع إلى الفقراء لألشخاص المئوية النسبة تميل الجنسين،

قدره المائة١٠بمتوسط على. في صارخة النتائج وآانت

:انظر٢٤
International Institute for Labour Studies (IILS): World of work 
report 2010: From one crisis to the next? (ILO, Geneva, 2010), 
p. 3.

: انظر٢٥
M. Savage: “Economic crash to drive 100,000 out of Ireland”, 
The Independent, 18 Nov. 2010.

: انظر٢٦
Ministry of Health, Labour and Welfare: Employment 
measures in post-financial crisis Japan, July 2009, p. 30.

:انظر٢٧
ILO: Global employment trends for youth, op. cit., pp. 1, 4, 5.

.IILS: World of work report 2010, op. cit., p. 2  :انظر٢٨
:انظر٢٩

ILO: Global employment trends for youth, op. cit., p. 1.
:انظر٣٠

R.C. Santos Simão and S.E. Monsueto: “The impact of gender 
discrimination on poverty in Brazil”, in CEPAL Review 95 
(Aug. 2008), p. 141.

هذا٣١ التوزيعالنوعفي تقدير إلى المنهجية تستند الدراسات، من
ا في الشخص لدخل سيناريواالفتراضي إلى استنادًا المعيشية ألسرة

وفقًا والنساء للرجال متساوية أجورًا العمل سوق فيه تدفع افتراضي
.لمؤهالتهم
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والمعيشة العمل ظروف وتدني العمل على القدرة وانخفاض
العمر متوسط وتقلص اإلنتاجية الفقر. وانخفاض دمج وعند

يمكن المبكرة، واألبوة األطفال وعمل والجوع األمية أنمع
للفقر األبناءأثريكون إلى اآلباء من ينتقل االنتشار . واسع

مجموعات في تؤثر الظاهرة هذه أّن يبدو العموم، وعلى
متفاوت نحو على النساء. بعينها تسجل البلدان، بعض ففي
الفقر من أعلى أآثر٢٠مستويات النساء ترأسها التي واألسر ،

للفقر الشعوب. عرضة فإّن ذلك، غرار األصليةوعلى
أصل من المتحدرين واألشخاص القبلية والمجموعات

الفقراء صفوف في مفرط نحو على ممثلون وعلى. أفريقي
بين األصلية الشعوب عدد يتراوح المثال، ٣٧٠و٣٠٠سبيل

ويشكلون شخص، العالم١٥مليون فقراء من المائة . في
في األرياف سكان ثلث يشكلون فإنهم ذلك، إلى باإلضافة

عددهما والبالغ مدقع، فقر في يعيشون الذين ٩٠٠لعالم،
شخص جماعات. ٢١مليون تسجل آسيا، جنوب " داليت"وفي

الفقر من للغاية عالية مستويات يكاد. أيضًا الهند، وفي
جماعاتمعدل لدى المائة٦٥٫٨" (داليت"الفقر يكون)في

السكان بقية إلى بالنسبة المعدل هذا في٣٣٫٣(ضعف
.٢٢)ةالمائ
ليس.٢٥ المجموعات هذه على المتفاوت الفقر أثر إّن

صدفة القائم. مجرد الهيكلي التمييز من جذوره يستمد فهو
أو الجنس قبيل من األسباب من مجموعة أو واحد سبب على

الدين أو اإلثني االنتماء أو اللون أو يكون. ٢٣العرق ما وغالبًا
استغالل، أو اجتماعي استبعاد نتيجة العملالوضع قبيل من
أشكاله أسوأ في األطفال عمل أو في. الجبري التمييز ويبرز

وتفاقمه بالفقر التسبب في حاسم آعامل والمهنة . االستخدام
آبير حد إلى األخرى والمداخيل األجور يقلص ال والتمييز
تدنيًا يسجلون ما غالبًا منه يعانون الذين الناس أّن إذ فحسب،

المشا من مستويات العمالةفي ومعدالت استهل. رآة ومتى
في التمييز بسبب المتدنية المداخيل فإّن عملهم، األفراد
تحول األجر، منخفضة األنشطة في المهني والفصل األجور

الفقر براثن من األفراد هؤالء خالص يؤدي. دون أن ويمكن
من األجل طويل فقر إلى أيضًا والمهنة االستخدام في التمييز

تقيي والخدماتخالل األصول على الحصول .د
في.٢٦ الوظائف في آبيرة خسائر عن األزمة أسفرت لقد

الدخل مرتفعة عام. االقتصادات مستهل آانت٢٠١٠وفي ،
إلى حاجة هناك تزال مستويات١٤ال الستعادة وظيفة مليون

إلى٢٠ سيفضي الجنس بحسب للفقر البسيط التصنيف فينواقصإّن
الفجوات الفقرتقدير في النساءالجنسانية من المزيد وجود إمكانية بسبب ،

فقيرة غير أسر ضمن الفقر. الفقيرات في الجنسانية الفجوة تبدو قد ثانيًا،
تكون التي األسر من أعلى بنسب تتسم التي البلدان بعض في حجمًا أآبر

فيه مبالغ نحو على ممثلة النساء .فيها
:انظر٢١

International Fund for Agricultural Development: Fact Sheet, 
2007, p. 1.

:انظر٢٢
S. Alkire and M.E. Santos: Acute multidimensional poverty: A 
new index for developing countries, OPHI Working Paper No. 
38 (Oxford, OPHI, July 2010), p. 127.

ال٢٣ العمل الفقرا: دوليمكتب من مؤتمرلخالص العام، المدير تقرير ،
الدورة الدولي، جنيف،٩١العمل الصفحة٣٠٠٣، ،٦٨.

األزمة قبل عليه آانت ما على نفسه،.٢٤العمالة الوقت وفي
الع من أآبر أعداد بداعيتعرب الهجرة في رغبتها عن مال

يغادر أن المتوقع من مثًال، أيرلندا حالة وفي العمل،
القادمة١٠٠٠٠٠ أعوام األربعة مدى على البالد . ٢٥شخص

العمل فرص في تراجعًا المعوقون األشخاص شهد وفي. آما
المعوقين العمال عدد شهد المثال، سبيل على اليابان،

أس على ارتفاعًا أشهرالمسرحين خمسة خالل فصلي اس
الثاني تشرين من آذار٢٠٠٨نوفمبر/ متتالية مارس/ ولغاية

٢٠٠٩٢٦.
بالنسبة.٢٧ أصًال المزرية العمل سوق توقعات أّن ويبدو

األزمة نتيجة سوءًا تفاقمت قد الشباب العمال وسجل. إلى
قياس في٨١بلغيرقم العمل عن عاطلين وشابة شاب مليون

ع نهاية في بنسبة٢٠٠٩امالعالم سنوية وزيادة المائة١، في
نسبة مع مقارنة الشباب، بطالة معدل٠٫٥في في المائة في

عامي بين وذلك بداية. ٢٠٠٩٢٧و٢٠٠٨البالغين، ومنذ
وإذا متفاوت، نحو على والشابات الشبان تضرر األزمة
االنكماش مراحل في حصل آما مماثلة أنماط تكررت

االماضية، يستلزم حواليقد عمالة١١ألمر تعود حتى عامًا
االنكماش قبل عليه آانت التي المستويات إلى وقد. ٢٨الشباب

يواجهون الذين العمل عن العاطلين بالشباب األمر يفضي
سوق عن وينعزلون عمل بإيجاد األمل فقدان إلى األزمة بيئة

قوامه إرثًا بالتالي ويترآون برمته ضائع"العمل ".٢٩جيل
م.٢٨ وقياسوأجري بتبيان قامت الدراسات من عدد ؤخرًا

الفقر على األجور في التمييز إحدى٢٠٠٨وفي. أثر حللت ،
الدراسات في٣٠هذه الفقر على الجنسين بين التمييز آثار

عامي بين بيانات٢٠٠١و١٩٩٢البرازيل باستخدام ،
األسر عن الوطنية االستقصائية الدراسة من مستقاة

ا. ٣١المعيشية بينوتبين التمييز على القضاء عند أنه لنتائج
التراجع إلى الفقراء لألشخاص المئوية النسبة تميل الجنسين،

قدره المائة١٠بمتوسط على. في صارخة النتائج وآانت

:انظر٢٤
International Institute for Labour Studies (IILS): World of work 
report 2010: From one crisis to the next? (ILO, Geneva, 2010), 
p. 3.

: انظر٢٥
M. Savage: “Economic crash to drive 100,000 out of Ireland”, 
The Independent, 18 Nov. 2010.

: انظر٢٦
Ministry of Health, Labour and Welfare: Employment 
measures in post-financial crisis Japan, July 2009, p. 30.

:انظر٢٧
ILO: Global employment trends for youth, op. cit., pp. 1, 4, 5.

.IILS: World of work report 2010, op. cit., p. 2  :انظر٢٨
:انظر٢٩

ILO: Global employment trends for youth, op. cit., p. 1.
:انظر٣٠

R.C. Santos Simão and S.E. Monsueto: “The impact of gender 
discrimination on poverty in Brazil”, in CEPAL Review 95 
(Aug. 2008), p. 141.

هذا٣١ التوزيعالنوعفي تقدير إلى المنهجية تستند الدراسات، من
ا في الشخص لدخل سيناريواالفتراضي إلى استنادًا المعيشية ألسرة

وفقًا والنساء للرجال متساوية أجورًا العمل سوق فيه تدفع افتراضي
.لمؤهالتهم
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مثل استضعافًا، األآثر السكان شرائح صفوف في أآبر نحو
في عمل عقد إلى تفتقر سوداء امرأة ترأسها التي األسر أفراد

عمالال نقابة إلى تنتمي ال أو المنظم واستخلصت. قطاع
مماثلة استنتاجات متقدمة بلدان في جرت أخرى . بحوث

األوروبي لالتحاد دراسة تشير المثال، سبيل أّن٣٢وعلى إلى
التمييز منإزالة األجور في العامالت النساء منه تعاني الذي

بلدان معظم في آبير بشكل الفقر من يحد أن االتحادشأنه
في جدًا المتدنية العمالة معدالت من بالرغم األوروبي،
الدخل منخفضة أسر ضمن يعشن اللواتي النساء . صفوف
االتحاد أرجاء في واسعًا اختالفًا األثر هذا ويختلف
أعلى تشهد التي البلدان إلى بالنسبة أآبر فهو األوروبي؛

األجور في التمييز من المساع(مستويات تقدم إلىحيث دة
الفقر١٠حوالي من يخرجوا حتى الفقراء من المائة ،)في

من مستويات أدنى تشهد التي البلدان إلى بالنسبة وأصغر
األجور في بين(التمييز ما يتجاوز المائة٤و٢حيث في

الفقر عتبة الفقراء من أّن). فقط على شددت الدراسة أّن غير
حاسم الفقر على األجور في التمييز بلدانأثر جميع في

بأجر العامالت النساء إلى بالنسبة األوروبي االتحاد
.وأسرهّن

العمالة.٢٩ وبين الفقر استئصال بين مهم رابط وهناك
التدريجي. والمساواة إنما البطيء القبول في ذلك ويتجلى

الفقر من الحد استراتيجيات في التفكير إعادة إلى بالحاجة
األبعاد أحادي نهج من الدخلوالتحول مستويات على يقوم

الكامنة األسباب بفعالية تعالج األبعاد متعددة استراتيجية إلى
االقتصادي األمن وانعدام الفقر ارتفاع استمرار وقد. وراء

في للدخل المولدة سياساتها تنسيق في البلدان بعض بدأت
االجتماعية السياسات مع الفقيرة تلك. المناطق تتسم ال وقد

الالسياسات آانت إذا الفقر من الحد حيث من بالفعالية
والمهنة االستخدام في التمييز آثار من. تراعي العديد وفي

تستهدف التي التحويالت برامج تصمم النامية، البلدان
األطفال باستبقاء مشروطة وتكون الدخل دعم لتأمين الفقراء

و المدرسة الرعاية/في لمراآز واألطفال األمهات زيارة . أو
على فحسب محدود أثر لها يكون قد التدابير هذه أّن غير
المحددة العناصر نفسه الوقت في تعالج لم إذا الفقر، من الحد
والعرقي اإلثني التمييز ذلك في بما االقتصادي، لالستضعاف
مستوى عند تبقى األجور يجعل مما الجنسين، بين والتمييز

.٣٣متدٍن

لألزمة االستجابة
ان.٣٠ حدوث بسياساتإّن يترافق بالوظائف غني تعاش

أمر والنمو، العمالة تدعم الصغر وبالغة آلية اقتصادية
الراهن السياق في األجل. ضروري قصيرة التدابير أّن غير

تقوض أن يمكنها المالية الظروف وطأة من للتخفيف المتخذة

:انظر٣٢
C. Gradín, C. del Río and O. Cantó: “Gender wage 
discrimination and poverty in the EU”, in Feminist Economics, 
12 May 2010, p. 100.

:انظر٣٣
United Nations: Retooling global development, World 
Economic and Social Survey 2010, UN Department of 
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التمييز لمكافحة المبذولة الجهود آافة سبيل أهون . على
وا التمييزوالقوانين مكافحة إلى الرامية لسياسات

اآُتسبت السياسية وااللتزامات بالمساواة المعنية والمؤسسات
العقود من عدد مدى على نفس إيالؤها. بمشقة ينبغي لذا

من الدروس استخالص وينبغي لحمايتها الواجبة الرعاية
الماضي القرن .تجارب

حزيران.٣١ العمل٢٠٠٩يونيه/ وفي منظمة اعتمدت ،
الحجر باعتباره العمل لفرص العالمي الميثاق الدولية

لألزمة استجابتها في الحاجة. األساس على الميثاق ويشدد
عرضة األآثر والرجال النساء إلى المقدم الدعم زيادة إلى
ذوو والعمال للخطر المعرضون الشباب فيهم بمن للتمييز،

العاملو وأولئك المتدنية والمهارات المنخفض فياألجر ن
المهاجرون والعمال المنظم غير إلى. االقتصاد باإلضافة

معايير تروج سياسات اعتماد إلى البلدان الميثاق يدعو ذلك،
عن األجور في المساواة قبيل من األساسية، الدولية العمل
في التمييز على والقضاء القيمة في المتساوي العمل

الم انعدام أوجه من الحد أجل من بيناالستخدام، ساواة
العمل مكان في والتمييز مجموعة. ٣٤الجنسين قادة أّيد وقد

في بيتسبرغ قمة مؤتمر في األهداف،٢٠٠٩العشرين هذه
العام اإلطار من األساسية العناصر باعتماد بلدانهم وتعهدت
االجتماعي بالبعد قدمًا للمضي العمل لفرص العالمي للميثاق

الد. للعولمة المؤسسات حثوا أهدافآما مراعاة على ولية
لألوضاع تحليالتها في العمل لفرص العالمي الميثاق

بعدها وما األزمة خالل السياسات صوغ وعلى. ٣٥وألنشطة
أهمية على العشرين مجموعة عمل وزراء شدد ذلك، غرار
ومتين عالمي نمو لتوليد للميثاق التوجيهية المبادئ اتباع

ومتوازن منظمة. ٣٦ومستدام بنشاطوتتعاون الدولية العمل
وتدابير الحوافز رزم في لديها الميثاق تجلى عديدة بلدان مع

.االنتعاش

الحوافز رزم
من.٣٢ العديد استضعاف زاد أن األزمة أثر من آان إذا

لم االنتعاش لتوليد المصممة التحفيزية التدابير فإّن العمال،
التفاوت أوجه تصحيح في الدوام على توليد. تساهم وبغية

الخاصة الحوافز رزم آثيرة بلدان رآزت اقتصادي، انتعاش
األزمة جراء جسيمة أضرار بها لحقت قطاعات على . بها
عليها يهيمن عمل بقطاعات األمر تعلق آثيرة، حاالت وفي

تفادي. الرجال فضل التحفيزية التدابير إلى عزي حين وفي
شأن من آان االقتصاد، حفز على والمساعدة أعمق أزمة
ضمن لألزمة المالية لآلثار التصدي مسألة إدراج
نحو على الوطنية الموارد توزيع إلى أدى أن األولويات،

العمل سوق قطاعات جميع بين نسبيًا متساٍو أن. غير ويمكن

الدولي٣٤ العمل األزمة:مكتب من لفرص: االنتعاش عالمي ميثاق
الدورة،العمل الدولي، العمل )٢()٩(ثانيًا،٢٠٠٩جنيف،،٩٨مؤتمر
).٧)(٩(وثانيًا

القادة٣٥ بيتس�برغ،بيان قمة العش�رينمؤتمر / أيل�ول٢٥-٢٤،لمجموع�ة
.٢٠٠٩سبتمبر
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Policy Integration Department, 8 July 2010.
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مثل استضعافًا، األآثر السكان شرائح صفوف في أآبر نحو
في عمل عقد إلى تفتقر سوداء امرأة ترأسها التي األسر أفراد

عمالال نقابة إلى تنتمي ال أو المنظم واستخلصت. قطاع
مماثلة استنتاجات متقدمة بلدان في جرت أخرى . بحوث

األوروبي لالتحاد دراسة تشير المثال، سبيل أّن٣٢وعلى إلى
التمييز منإزالة األجور في العامالت النساء منه تعاني الذي

بلدان معظم في آبير بشكل الفقر من يحد أن االتحادشأنه
في جدًا المتدنية العمالة معدالت من بالرغم األوروبي،
الدخل منخفضة أسر ضمن يعشن اللواتي النساء . صفوف
االتحاد أرجاء في واسعًا اختالفًا األثر هذا ويختلف
أعلى تشهد التي البلدان إلى بالنسبة أآبر فهو األوروبي؛

األجور في التمييز من المساع(مستويات تقدم إلىحيث دة
الفقر١٠حوالي من يخرجوا حتى الفقراء من المائة ،)في

من مستويات أدنى تشهد التي البلدان إلى بالنسبة وأصغر
األجور في بين(التمييز ما يتجاوز المائة٤و٢حيث في

الفقر عتبة الفقراء من أّن). فقط على شددت الدراسة أّن غير
حاسم الفقر على األجور في التمييز بلدانأثر جميع في

بأجر العامالت النساء إلى بالنسبة األوروبي االتحاد
.وأسرهّن

العمالة.٢٩ وبين الفقر استئصال بين مهم رابط وهناك
التدريجي. والمساواة إنما البطيء القبول في ذلك ويتجلى

الفقر من الحد استراتيجيات في التفكير إعادة إلى بالحاجة
األبعاد أحادي نهج من الدخلوالتحول مستويات على يقوم

الكامنة األسباب بفعالية تعالج األبعاد متعددة استراتيجية إلى
االقتصادي األمن وانعدام الفقر ارتفاع استمرار وقد. وراء

في للدخل المولدة سياساتها تنسيق في البلدان بعض بدأت
االجتماعية السياسات مع الفقيرة تلك. المناطق تتسم ال وقد

الالسياسات آانت إذا الفقر من الحد حيث من بالفعالية
والمهنة االستخدام في التمييز آثار من. تراعي العديد وفي

تستهدف التي التحويالت برامج تصمم النامية، البلدان
األطفال باستبقاء مشروطة وتكون الدخل دعم لتأمين الفقراء

و المدرسة الرعاية/في لمراآز واألطفال األمهات زيارة . أو
على فحسب محدود أثر لها يكون قد التدابير هذه أّن غير
المحددة العناصر نفسه الوقت في تعالج لم إذا الفقر، من الحد
والعرقي اإلثني التمييز ذلك في بما االقتصادي، لالستضعاف
مستوى عند تبقى األجور يجعل مما الجنسين، بين والتمييز

.٣٣متدٍن

لألزمة االستجابة
ان.٣٠ حدوث بسياساتإّن يترافق بالوظائف غني تعاش

أمر والنمو، العمالة تدعم الصغر وبالغة آلية اقتصادية
الراهن السياق في األجل. ضروري قصيرة التدابير أّن غير

تقوض أن يمكنها المالية الظروف وطأة من للتخفيف المتخذة

:انظر٣٢
C. Gradín, C. del Río and O. Cantó: “Gender wage 
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12 May 2010, p. 100.

:انظر٣٣
United Nations: Retooling global development, World 
Economic and Social Survey 2010, UN Department of 
Economic and Social Affairs (2010), p. 36.

التمييز لمكافحة المبذولة الجهود آافة سبيل أهون . على
وا التمييزوالقوانين مكافحة إلى الرامية لسياسات

اآُتسبت السياسية وااللتزامات بالمساواة المعنية والمؤسسات
العقود من عدد مدى على نفس إيالؤها. بمشقة ينبغي لذا

من الدروس استخالص وينبغي لحمايتها الواجبة الرعاية
الماضي القرن .تجارب

حزيران.٣١ العمل٢٠٠٩يونيه/ وفي منظمة اعتمدت ،
الحجر باعتباره العمل لفرص العالمي الميثاق الدولية

لألزمة استجابتها في الحاجة. األساس على الميثاق ويشدد
عرضة األآثر والرجال النساء إلى المقدم الدعم زيادة إلى
ذوو والعمال للخطر المعرضون الشباب فيهم بمن للتمييز،

العاملو وأولئك المتدنية والمهارات المنخفض فياألجر ن
المهاجرون والعمال المنظم غير إلى. االقتصاد باإلضافة

معايير تروج سياسات اعتماد إلى البلدان الميثاق يدعو ذلك،
عن األجور في المساواة قبيل من األساسية، الدولية العمل
في التمييز على والقضاء القيمة في المتساوي العمل

الم انعدام أوجه من الحد أجل من بيناالستخدام، ساواة
العمل مكان في والتمييز مجموعة. ٣٤الجنسين قادة أّيد وقد

في بيتسبرغ قمة مؤتمر في األهداف،٢٠٠٩العشرين هذه
العام اإلطار من األساسية العناصر باعتماد بلدانهم وتعهدت
االجتماعي بالبعد قدمًا للمضي العمل لفرص العالمي للميثاق

الد. للعولمة المؤسسات حثوا أهدافآما مراعاة على ولية
لألوضاع تحليالتها في العمل لفرص العالمي الميثاق

بعدها وما األزمة خالل السياسات صوغ وعلى. ٣٥وألنشطة
أهمية على العشرين مجموعة عمل وزراء شدد ذلك، غرار
ومتين عالمي نمو لتوليد للميثاق التوجيهية المبادئ اتباع

ومتوازن منظمة. ٣٦ومستدام بنشاطوتتعاون الدولية العمل
وتدابير الحوافز رزم في لديها الميثاق تجلى عديدة بلدان مع

.االنتعاش

الحوافز رزم
من.٣٢ العديد استضعاف زاد أن األزمة أثر من آان إذا

لم االنتعاش لتوليد المصممة التحفيزية التدابير فإّن العمال،
التفاوت أوجه تصحيح في الدوام على توليد. تساهم وبغية

الخاصة الحوافز رزم آثيرة بلدان رآزت اقتصادي، انتعاش
األزمة جراء جسيمة أضرار بها لحقت قطاعات على . بها
عليها يهيمن عمل بقطاعات األمر تعلق آثيرة، حاالت وفي

تفادي. الرجال فضل التحفيزية التدابير إلى عزي حين وفي
شأن من آان االقتصاد، حفز على والمساعدة أعمق أزمة
ضمن لألزمة المالية لآلثار التصدي مسألة إدراج
نحو على الوطنية الموارد توزيع إلى أدى أن األولويات،

العمل سوق قطاعات جميع بين نسبيًا متساٍو أن. غير ويمكن

الدولي٣٤ العمل األزمة:مكتب من لفرص: االنتعاش عالمي ميثاق
الدورة،العمل الدولي، العمل )٢()٩(ثانيًا،٢٠٠٩جنيف،،٩٨مؤتمر
).٧)(٩(وثانيًا
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والمعيشة العمل ظروف وتدني العمل على القدرة وانخفاض
العمر متوسط وتقلص اإلنتاجية الفقر. وانخفاض دمج وعند

يمكن المبكرة، واألبوة األطفال وعمل والجوع األمية أنمع
للفقر األبناءأثريكون إلى اآلباء من ينتقل االنتشار . واسع

مجموعات في تؤثر الظاهرة هذه أّن يبدو العموم، وعلى
متفاوت نحو على النساء. بعينها تسجل البلدان، بعض ففي
الفقر من أعلى أآثر٢٠مستويات النساء ترأسها التي واألسر ،

للفقر الشعوب. عرضة فإّن ذلك، غرار األصليةوعلى
أصل من المتحدرين واألشخاص القبلية والمجموعات

الفقراء صفوف في مفرط نحو على ممثلون وعلى. أفريقي
بين األصلية الشعوب عدد يتراوح المثال، ٣٧٠و٣٠٠سبيل

ويشكلون شخص، العالم١٥مليون فقراء من المائة . في
في األرياف سكان ثلث يشكلون فإنهم ذلك، إلى باإلضافة

عددهما والبالغ مدقع، فقر في يعيشون الذين ٩٠٠لعالم،
شخص جماعات. ٢١مليون تسجل آسيا، جنوب " داليت"وفي

الفقر من للغاية عالية مستويات يكاد. أيضًا الهند، وفي
جماعاتمعدل لدى المائة٦٥٫٨" (داليت"الفقر يكون)في

السكان بقية إلى بالنسبة المعدل هذا في٣٣٫٣(ضعف
.٢٢)ةالمائ
ليس.٢٥ المجموعات هذه على المتفاوت الفقر أثر إّن

صدفة القائم. مجرد الهيكلي التمييز من جذوره يستمد فهو
أو الجنس قبيل من األسباب من مجموعة أو واحد سبب على

الدين أو اإلثني االنتماء أو اللون أو يكون. ٢٣العرق ما وغالبًا
استغالل، أو اجتماعي استبعاد نتيجة العملالوضع قبيل من
أشكاله أسوأ في األطفال عمل أو في. الجبري التمييز ويبرز

وتفاقمه بالفقر التسبب في حاسم آعامل والمهنة . االستخدام
آبير حد إلى األخرى والمداخيل األجور يقلص ال والتمييز
تدنيًا يسجلون ما غالبًا منه يعانون الذين الناس أّن إذ فحسب،

المشا من مستويات العمالةفي ومعدالت استهل. رآة ومتى
في التمييز بسبب المتدنية المداخيل فإّن عملهم، األفراد
تحول األجر، منخفضة األنشطة في المهني والفصل األجور

الفقر براثن من األفراد هؤالء خالص يؤدي. دون أن ويمكن
من األجل طويل فقر إلى أيضًا والمهنة االستخدام في التمييز

تقيي والخدماتخالل األصول على الحصول .د
في.٢٦ الوظائف في آبيرة خسائر عن األزمة أسفرت لقد

الدخل مرتفعة عام. االقتصادات مستهل آانت٢٠١٠وفي ،
إلى حاجة هناك تزال مستويات١٤ال الستعادة وظيفة مليون

إلى٢٠ سيفضي الجنس بحسب للفقر البسيط التصنيف فينواقصإّن
الفجوات الفقرتقدير في النساءالجنسانية من المزيد وجود إمكانية بسبب ،

فقيرة غير أسر ضمن الفقر. الفقيرات في الجنسانية الفجوة تبدو قد ثانيًا،
تكون التي األسر من أعلى بنسب تتسم التي البلدان بعض في حجمًا أآبر

فيه مبالغ نحو على ممثلة النساء .فيها
:انظر٢١

International Fund for Agricultural Development: Fact Sheet, 
2007, p. 1.

:انظر٢٢
S. Alkire and M.E. Santos: Acute multidimensional poverty: A 
new index for developing countries, OPHI Working Paper No. 
38 (Oxford, OPHI, July 2010), p. 127.

ال٢٣ العمل الفقرا: دوليمكتب من مؤتمرلخالص العام، المدير تقرير ،
الدورة الدولي، جنيف،٩١العمل الصفحة٣٠٠٣، ،٦٨.

األزمة قبل عليه آانت ما على نفسه،.٢٤العمالة الوقت وفي
الع من أآبر أعداد بداعيتعرب الهجرة في رغبتها عن مال

يغادر أن المتوقع من مثًال، أيرلندا حالة وفي العمل،
القادمة١٠٠٠٠٠ أعوام األربعة مدى على البالد . ٢٥شخص

العمل فرص في تراجعًا المعوقون األشخاص شهد وفي. آما
المعوقين العمال عدد شهد المثال، سبيل على اليابان،

أس على ارتفاعًا أشهرالمسرحين خمسة خالل فصلي اس
الثاني تشرين من آذار٢٠٠٨نوفمبر/ متتالية مارس/ ولغاية

٢٠٠٩٢٦.
بالنسبة.٢٧ أصًال المزرية العمل سوق توقعات أّن ويبدو

األزمة نتيجة سوءًا تفاقمت قد الشباب العمال وسجل. إلى
قياس في٨١بلغيرقم العمل عن عاطلين وشابة شاب مليون

ع نهاية في بنسبة٢٠٠٩امالعالم سنوية وزيادة المائة١، في
نسبة مع مقارنة الشباب، بطالة معدل٠٫٥في في المائة في

عامي بين وذلك بداية. ٢٠٠٩٢٧و٢٠٠٨البالغين، ومنذ
وإذا متفاوت، نحو على والشابات الشبان تضرر األزمة
االنكماش مراحل في حصل آما مماثلة أنماط تكررت

االماضية، يستلزم حواليقد عمالة١١ألمر تعود حتى عامًا
االنكماش قبل عليه آانت التي المستويات إلى وقد. ٢٨الشباب

يواجهون الذين العمل عن العاطلين بالشباب األمر يفضي
سوق عن وينعزلون عمل بإيجاد األمل فقدان إلى األزمة بيئة

قوامه إرثًا بالتالي ويترآون برمته ضائع"العمل ".٢٩جيل
م.٢٨ وقياسوأجري بتبيان قامت الدراسات من عدد ؤخرًا

الفقر على األجور في التمييز إحدى٢٠٠٨وفي. أثر حللت ،
الدراسات في٣٠هذه الفقر على الجنسين بين التمييز آثار

عامي بين بيانات٢٠٠١و١٩٩٢البرازيل باستخدام ،
األسر عن الوطنية االستقصائية الدراسة من مستقاة

ا. ٣١المعيشية بينوتبين التمييز على القضاء عند أنه لنتائج
التراجع إلى الفقراء لألشخاص المئوية النسبة تميل الجنسين،

قدره المائة١٠بمتوسط على. في صارخة النتائج وآانت

:انظر٢٤
International Institute for Labour Studies (IILS): World of work 
report 2010: From one crisis to the next? (ILO, Geneva, 2010), 
p. 3.

: انظر٢٥
M. Savage: “Economic crash to drive 100,000 out of Ireland”, 
The Independent, 18 Nov. 2010.

: انظر٢٦
Ministry of Health, Labour and Welfare: Employment 
measures in post-financial crisis Japan, July 2009, p. 30.

:انظر٢٧
ILO: Global employment trends for youth, op. cit., pp. 1, 4, 5.

.IILS: World of work report 2010, op. cit., p. 2  :انظر٢٨
:انظر٢٩

ILO: Global employment trends for youth, op. cit., p. 1.
:انظر٣٠

R.C. Santos Simão and S.E. Monsueto: “The impact of gender 
discrimination on poverty in Brazil”, in CEPAL Review 95 
(Aug. 2008), p. 141.
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: انظر٢٦
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:انظر٢٧
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في دعت. الوظائفمباشرة المثال، سبيل على أيرلندا وفي
ذلك في بما التقشف، تدابير من مجموعة اتخاذ إلى الحكومة

بلغ في٢٫٤اقتطاع يورو وخفضاإلنفاقمليار الرأسمالي،
االجتماعية، الرعاية ومدفوعات العامة الخدمات برامج
نظام واعتماد الجامعي التعليم في الطالب مساهمات وزيادة

العامةتق الخدمة إلى الجدد الوافدين إلى بالنسبة معدل اعدي
رواتبهم لنقابات. ٤٤وتخفيض الدولي االتحاد الحظ آما

إلى بالنسبة الدولي النقد صندوق اشتراطات أّن العمال
في االستثمارات تلغي وأوآرانيا التفيا في اإلقراض اتفاقات

تترك أن ويمكنها التعليم ضائعًا"مجال من" جيًال الشباب من
للعمالة مناسبة مهارات .٤٥دون

األوان.٣٨ قبل التحفيزية التدابير إيقاف عدم المهم ومن
تضمن التي األساسية االجتماعية الحماية أرضيات وتوفير
والحد والمسكن والتعليم الصحية الرعاية على الحصول

البلدان جميع في الدخل من الحماية. األدنى سياسات وتشمل
الصحيةاالجتماعية والرعاية البطالة إعانات توفير الكافية

المستضعفة المجموعات إلى الدخل وتأمين األطفال ورعاية
والمعوقين المسنين بين. مثل المشترآة الوثيقة والحظت

إليها المشار الدولي، النقد وصندوق الدولية العمل منظمة
منسقة العجز تخفيض استراتيجيات تكون أن ضرورة آنفًا،

ومنافعبش أعباء تقاسم في باإلنصاف ومرتبطة جيد كل
أثر من المالي التدعيم لتدابير ما تجنب أجل من التكيف

العمل سوق في استضعافًا األشخاص أشد على .متفاوت

التمييز عدم لمعالجة المؤسسية القدرة
الضمانات.٣٩ أّن مفاده األزمة من مستخلص درس هناك

والمساوا التمييز لعدم فيهالمؤسسية بما قوية تكون أن ينبغي ة
الظروف على تطرأ التي التغيرات أمام تصمد لكي الكفاية

واالجتماعية عرضة. االقتصادية الحكومية والسياسات
واآلمال االقتصادية التقلبات مواجهة في السيما للتقلبات،

المرتقبة والوعود التهديدات أو السائدة وفي. والمخاوف
ت التي األزمات المخاوف،أوقات خاللها صالبةسود تتسم

األساسية الحقوق لضمان القائمة المؤسسية الترتيبات
مضى وقت أي من أآثر باألهمية .والمساواة،

تقشفية.٤٠ تدابير اتخاذ عن العهد حديثة واإلعالنات
وتفتيش العمل إدارة خدمات ميزانيات في تخفيضات وإجراء

مسا تعالج التي المتخصصة والهيئات التمييزالعمل عدم ئل
لما التصدي على المؤسسات تلك قدرة تقوض قد والمساواة،
االقتصادية لألزمة اجتماعية عواقب أسوأ يكون أن : يمكن
وتفاقم المساواة انعدام من والمزيد التمييز من المزيد أي

المجتمعي والتوتر االجتماعي االستقرار .  انعدام
تضطل.٤١ الذي بالدور متزايد تسليم هذهوهناك مثل به ع

الحقيقي التغيير تحقيق في عنه غنى ال دورًا باعتباره الهيئات
في. والمستدام الهيئات هذه إرساء إلى التسليم هذا وأفضى

هيكلتها وإعادة وتوسيعها البلدان المثال،. بعض سبيل وعلى

:انظر٤٤
National Recovery Plan 2011–14, Stationery Office, Dublin, 
p. 11.

.Global Unions Group, op. cit., pp. 3–4: انظر٤٥

ألمناء جديدة مكاتب إنشاء األخيرة األربع السنوات شهدت
التفيا في جديدة٤٧والسويد٤٦المظالم لجان جانب إلى ،

البرازيل في اإلنسان المتحدة٤٨لحقوق .٤٩والمملكة
هذه.٤٢ تشكيل تحديد في مختلفة مسارات البلدان وسلكت

تغطيها التي والمجاالت وهيكلياتها واختصاصاتها . الهيئات
إلى المتخصصة الهيئات اختصاصات ُتقسم العموم، وعلى

ت: مجالين وآخر قانوني العمل. رويجيمجال مجاالت وتتباين
تشمل لكنها وآخر، بلٍد بين آبير بشكل الهيئات لهذه المحددة
المحددة االختصاصات من أآثر أو اختصاصين عمومًا

اإلطار في .١- ١الواردة

١-١اإلطار
المختصة الهيئات اختصاصات عن عامة لمحة

التمييز عدم تعالج التي

عامة محدد- اختصاصات ةاختصاصات
القانوني العمل

بين المساواة وسياسات تشريعات بشأن التوصيات
الجنسين

التحقيق سلطات
التمييز لضحايا القانونية المساعدة

النزاعات وتسوية الشكاوى في البت إدارات
الترويجي العمل

والتواصل الوعي استثارة
المصلحة أصحاب مع التعاون

المؤسسية القدرات بناء
المعارف تقاسم

على.٤٣ المستخلصة والدروس السابقة التجارب وتنطوي
الب عند آثيرة، لقيامتعبر فعالية األآثر األساليب بعض في

ة المساوا وترويج للتمييز بالتصدي المختصة . ٥٠الهيئات
بفعالية إلنفاذها األسس وواضحة مستقلة والية وترسي

المصداقية ب. وتمنحها تتمتع أن لها دامغةوينبغي استقاللية
من قادرة لتكون والتشغيلية، والمالية القانونية الناحية من

:انظر٤٦
the History of the institution of the Ombudsman of the Republic 
of Latvia, available at: 
www.tiesibsargs.lv/eng/ombudsman/history/, accessed 9 Nov. 
2010.

:انظر٤٧
Equality Ombudsman (Sweden): “About the Equality 
Ombudsman”, available at: www.do.se/en/About-the-Equality-
Ombudsman-/, accessed 9 Nov. 2010.

:انظر٤٨
Ministry of Labour and Social Security, Brazil Order 
(Portaria) No. 219 of 7 May 2008.

:انظر٤٩
Equinet Europe: “GB Equality and Human Rights 
Commission”, Oct. 2007.

من٥٠ :مستمد
Equinet reports Promoting equality: Overview of positive 
measures used by national equality bodies, Sep. 2008; and 
Strategic role of equality bodies, Dec. 2009.
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الضمانات.٣٩ أّن مفاده األزمة من مستخلص درس هناك

والمساوا التمييز لعدم فيهالمؤسسية بما قوية تكون أن ينبغي ة
الظروف على تطرأ التي التغيرات أمام تصمد لكي الكفاية

واالجتماعية عرضة. االقتصادية الحكومية والسياسات
واآلمال االقتصادية التقلبات مواجهة في السيما للتقلبات،

المرتقبة والوعود التهديدات أو السائدة وفي. والمخاوف
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األساسية الحقوق لضمان القائمة المؤسسية الترتيبات
مضى وقت أي من أآثر باألهمية .والمساواة،

تقشفية.٤٠ تدابير اتخاذ عن العهد حديثة واإلعالنات
وتفتيش العمل إدارة خدمات ميزانيات في تخفيضات وإجراء

مسا تعالج التي المتخصصة والهيئات التمييزالعمل عدم ئل
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هيكلتها وإعادة وتوسيعها البلدان المثال،. بعض سبيل وعلى

:انظر٤٤
National Recovery Plan 2011–14, Stationery Office, Dublin, 
p. 11.

.Global Unions Group, op. cit., pp. 3–4: انظر٤٥

ألمناء جديدة مكاتب إنشاء األخيرة األربع السنوات شهدت
التفيا في جديدة٤٧والسويد٤٦المظالم لجان جانب إلى ،

البرازيل في اإلنسان المتحدة٤٨لحقوق .٤٩والمملكة
هذه.٤٢ تشكيل تحديد في مختلفة مسارات البلدان وسلكت

تغطيها التي والمجاالت وهيكلياتها واختصاصاتها . الهيئات
إلى المتخصصة الهيئات اختصاصات ُتقسم العموم، وعلى

ت: مجالين وآخر قانوني العمل. رويجيمجال مجاالت وتتباين
تشمل لكنها وآخر، بلٍد بين آبير بشكل الهيئات لهذه المحددة
المحددة االختصاصات من أآثر أو اختصاصين عمومًا

اإلطار في .١- ١الواردة
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المختصة الهيئات اختصاصات عن عامة لمحة

التمييز عدم تعالج التي

عامة محدد- اختصاصات ةاختصاصات
القانوني العمل

بين المساواة وسياسات تشريعات بشأن التوصيات
الجنسين
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النزاعات وتسوية الشكاوى في البت إدارات
الترويجي العمل
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المعارف تقاسم

على.٤٣ المستخلصة والدروس السابقة التجارب وتنطوي
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من قادرة لتكون والتشغيلية، والمالية القانونية الناحية من

:انظر٤٦
the History of the institution of the Ombudsman of the Republic 
of Latvia, available at: 
www.tiesibsargs.lv/eng/ombudsman/history/, accessed 9 Nov. 
2010.

:انظر٤٧
Equality Ombudsman (Sweden): “About the Equality 
Ombudsman”, available at: www.do.se/en/About-the-Equality-
Ombudsman-/, accessed 9 Nov. 2010.

:انظر٤٨
Ministry of Labour and Social Security, Brazil Order 
(Portaria) No. 219 of 7 May 2008.

:انظر٤٩
Equinet Europe: “GB Equality and Human Rights 
Commission”, Oct. 2007.

من٥٠ :مستمد
Equinet reports Promoting equality: Overview of positive 
measures used by national equality bodies, Sep. 2008; and 
Strategic role of equality bodies, Dec. 2009.
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المباشر غير االستبعاد إلى أدت االستجابات المنافعتكون من
التحفيزية التدابير عن المستض،المتأتية عفة،للمجموعات

ما غالبًا التي والنساء، اإلثنية واألقليات الشباب فيها بمن
المستهدفة الصناعات في آاٍف نحو على ممثلة غير .تكون

لالنتعاش.٣٣ رزمتين الحكومة أطلقت ألمانيا، وفي
تضم قطاعات و٧٨استهدفتا الذآور من المائة في٢٢في

العاملة القوى من اإلناث من ال. ٣٧المائة معنيةوالقطاعات
والطبية المخبرية والتكنولوجيات والبناء السيارات بتصنيع
وتلقت الذآور عليها يهيمن قطاعات آلها المالية، والوساطة

الحكومة من به يعتد ماليًا الرزم. دعمًا عادت حين وفي
مخفضة المستهدفة، القطاعات في الرجال على بالمنفعة

أج دراسة أشارت صفوفهم، في العمالة عامتراجع ريت
اإلناث،٢٠١٠ عليها تهيمن التي القطاعات إهمال أّن إلى

تهديدًا يطرح بارز، بشكل الخدمات قطاعات ذلك في بما
النساء عمالة على األجل في. طويل التراجع يبقى وعليه،

ضررًا يلحق قد مما األجل، طويلة إمكانية اإلناث عمالة
ف اإلناث عمالة أّن إذ الوطنية الخدماتباالقتصادات قطاع ي

الوطني المستوى على العمالة السابق في تغذي .آانت
أثٌر.٣٤ المتحدة الواليات في الحوافز لرزمة آان أّنه ويبدو

المجتمع في المستضعفة المجموعات على حين. مختلط وفي
نسبة تكون أن بالبنية١٠يتعين الخاصة المنح من المائة في

المقاطع إلى موجهة الريفية فقرالتحتية من تعاني التي ات
الوارد البناء في االستثمار مبادرات برنامج يدعو مستمر،
المجتمعات بين الموارد توزيع إلى الحوافز رزمة في
أولي بشكل الترآيز مع عادًال، توزيعًا والريفية الحضرية
ويالحظ حادة، اقتصادية مشاآل تواجه التي المجاالت على

أ والية جامعة عن صادر عامتقرير أّن٢٠٠٩وهايو
يضر قد التحتية البنية لمشاريع المعطى األساسي التمويل

والنساء العرقية أصل. باألقليات من األمريكيون ويمثل
عدد١٣أفريقي نصف النساء وتشكل السكان من المائة في

فقط يشغلون أنهم غير و٦السكان، المائة المائة٩٫٤في في
ع البناء مجال في الوظائف التواليمن .٣٨لى

المساواة.٣٥ قدم على المجتمع شرائح جميع حماية وبغية
ينبغي المستضعفة، المجموعات تهميش من المزيد وتجنب
المتناسبة غير اآلثار مراعاة تضمن أن الوطنية للحكومات
آثار أي وتصحح ترصد وأن وضعها، عند التحفيزية للتدابير
انعدام أوجه تنامي من يحد مما للسياسات، متناسبة غير

االقتصاديةال الوظائف. مساواة استحداث حفز وبغرض
بإصالح القيام على الحث جانب إلى األزمة، من والخروج
أوثق رابط تعزيز خالل من المستدامة الوظائف وخلق مالي
شدد الفائض، ذات البلدان في اإلنتاجية ومكاسب األجور بين

المزيد إلى الحاجة على العمالية للدراسات الدولي منالمعهد
الشباب مثل المستضعفة، المجموعات تستهدف التي التدابير

من٣٧ مستمدة الفقرة هذه في الواردة :المعلومات
European Industrial Relations Observatory On-line: “Gender 
impact of recovery packages investigated”, 2010, p. 1.

:انظر٣٨
Ohio State University Kirwan Institute for the Study of Race 
and Ethnicity: Preliminary report of the impact of the 
economic stimulus plan on communities of color, 25 Feb. 2009 
update, pp. 1–2.

العمالة نحو الموجهة االجتماعية تقريرويتناول. ٣٩والحماية
لعام العمل بالتفصيل٢٠١٠عالم المعهد، عن الصادر ،

الوطنية الحكومات يدعو الذي العمل، لفرص العالمي الميثاق
لت برامج وتوفير الدخل لدعم ُنظم وضع المهاراتإلى نمية

المجموعات مساعدة بغية التمييز عدم حقوق إنفاذ وزيادة
زيادة دون والحيلولة األزمة من االنتعاش على المستضعفة
الوقت في والمساعدة االجتماعية، للضائقة والتصدي الفقر

لالستخدام القابلية وتعزيز االقتصاد تثبيت على .٤٠نفسه

الضارة اآلثار دون الماليالحيلولة للتدعيم
العجز.٣٦ حاالت حظيت المالية، األزمة أعقاب في

البلدان من العديد في العامة والديون الميزانية في الكبرى
متزايد عالمي طالبت. باهتمام البلدان تلك من العديد أّن غير

المالي التدعيم سياسات صوغ عند الحذر التي- بتوخي
واالقتطاع الضرائب في الزيادات إنفاقتحددها في ات

المبذولة- الحكومات الجهود تهدد قد المتخذة التدابير أّن إذ
أآثر انكماش حاالت إلى بالبلدان وتودي االنتعاش لتحقيق
العاملة القوى في المساواة انعدام أوجه من وتفاقم . ٤١عمقًا،

ومنظمة الدولي النقد صندوق بين مشترآة وثيقة وحذرت
لعام الدولية ألوانهمن٢٠١٠العمل السابق التدعيم يضر أن

وديون عجز حاالت إلى بالتالي ويؤدي الكلي االقتصاد بنمو
اآلن عليه هي مما خطط. ٤٢أآبر بعض استهلت ذلك ورغم

على حادة عجز حاالت من تعاني بلدان في المالي التدعيم
وأوآرانيا والتفيا اليونان منها الخصوص، وقدرت. وجه

لنقا االستشارية التعاوناللجنة منظمة لدى العمال بات
الموارد في الثغرة إجمالي االقتصادي الميدان في والتنمية

من٣٧٢بمبلغ للفترة سنويًا أمريكي دوالر إلى٢٠١٢مليار
تقترحها٢٠١٤ التي العجز تخفيض خطط تنفيذ حال في ،

البلدان على االقتصادي الميدان في والتنمية التعاون منظمة
فيها .٤٣األعضاء

خاص.٣٧ بشكل معرضة المجموعات بعض تكون وقد
سياسات أّن إذ المالي، التدعيم تدابير آثار من األعظم للسواد
شكل تأخذ قد البلدان من العديد في المنتهجة التقشف
الدخل ذوي العمال تساعد التي الرعاية برامج في اقتطاعات
اقتطاعات شكل أو العمل، على الحصول في المنخفض

:انظر٣٩
ILO: “World of work report 2010: ILO says long ‘labour 
market recession’ worsens social outlook in many countries”, 
press release, 30 Sep. 2010.

ال��دولي٤٠ العم��ل األزم��ةاالنتع��اش:مكت��ب لف��رص: م��ن ع��المي ميث��اق
الصفحتان،العمل سابق، .٦و٥مرجع

:انظر٤١
Global Unions Group: A financial transactions tax for job 
creation and development goals, statement by Global Unions 
to G20 Finance Ministers and the 2010 spring meetings of the 
IMF and the World Bank, Washington, DC, 23–25 Apr. 2010, 
pp. 3–5.

:انظر٤٢
ILO–IMF: The challenges of growth, employment and social 
cohesion, discussion document for a joint ILO–IMF conference 
in cooperation with the office of the Prime Minister of Norway, 
13 Sep. 2010, p. 8.

.Global Unions Group, op. cit., pp. 4–5:انظر٤٣
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االقتصاديةال الوظائف. مساواة استحداث حفز وبغرض
بإصالح القيام على الحث جانب إلى األزمة، من والخروج
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ILO: “World of work report 2010: ILO says long ‘labour 
market recession’ worsens social outlook in many countries”, 
press release, 30 Sep. 2010.
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to G20 Finance Ministers and the 2010 spring meetings of the 
IMF and the World Bank, Washington, DC, 23–25 Apr. 2010, 
pp. 3–5.
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.Global Unions Group, op. cit., pp. 4–5:انظر٤٣
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في دعت. الوظائفمباشرة المثال، سبيل على أيرلندا وفي
ذلك في بما التقشف، تدابير من مجموعة اتخاذ إلى الحكومة

بلغ في٢٫٤اقتطاع يورو وخفضاإلنفاقمليار الرأسمالي،
االجتماعية، الرعاية ومدفوعات العامة الخدمات برامج
نظام واعتماد الجامعي التعليم في الطالب مساهمات وزيادة

العامةتق الخدمة إلى الجدد الوافدين إلى بالنسبة معدل اعدي
رواتبهم لنقابات. ٤٤وتخفيض الدولي االتحاد الحظ آما

إلى بالنسبة الدولي النقد صندوق اشتراطات أّن العمال
في االستثمارات تلغي وأوآرانيا التفيا في اإلقراض اتفاقات

تترك أن ويمكنها التعليم ضائعًا"مجال من" جيًال الشباب من
للعمالة مناسبة مهارات .٤٥دون

األوان.٣٨ قبل التحفيزية التدابير إيقاف عدم المهم ومن
تضمن التي األساسية االجتماعية الحماية أرضيات وتوفير
والحد والمسكن والتعليم الصحية الرعاية على الحصول

البلدان جميع في الدخل من الحماية. األدنى سياسات وتشمل
الصحيةاالجتماعية والرعاية البطالة إعانات توفير الكافية

المستضعفة المجموعات إلى الدخل وتأمين األطفال ورعاية
والمعوقين المسنين بين. مثل المشترآة الوثيقة والحظت

إليها المشار الدولي، النقد وصندوق الدولية العمل منظمة
منسقة العجز تخفيض استراتيجيات تكون أن ضرورة آنفًا،

ومنافعبش أعباء تقاسم في باإلنصاف ومرتبطة جيد كل
أثر من المالي التدعيم لتدابير ما تجنب أجل من التكيف

العمل سوق في استضعافًا األشخاص أشد على .متفاوت

التمييز عدم لمعالجة المؤسسية القدرة
الضمانات.٣٩ أّن مفاده األزمة من مستخلص درس هناك

والمساوا التمييز لعدم فيهالمؤسسية بما قوية تكون أن ينبغي ة
الظروف على تطرأ التي التغيرات أمام تصمد لكي الكفاية

واالجتماعية عرضة. االقتصادية الحكومية والسياسات
واآلمال االقتصادية التقلبات مواجهة في السيما للتقلبات،

المرتقبة والوعود التهديدات أو السائدة وفي. والمخاوف
ت التي األزمات المخاوف،أوقات خاللها صالبةسود تتسم

األساسية الحقوق لضمان القائمة المؤسسية الترتيبات
مضى وقت أي من أآثر باألهمية .والمساواة،

تقشفية.٤٠ تدابير اتخاذ عن العهد حديثة واإلعالنات
وتفتيش العمل إدارة خدمات ميزانيات في تخفيضات وإجراء

مسا تعالج التي المتخصصة والهيئات التمييزالعمل عدم ئل
لما التصدي على المؤسسات تلك قدرة تقوض قد والمساواة،
االقتصادية لألزمة اجتماعية عواقب أسوأ يكون أن : يمكن
وتفاقم المساواة انعدام من والمزيد التمييز من المزيد أي

المجتمعي والتوتر االجتماعي االستقرار .  انعدام
تضطل.٤١ الذي بالدور متزايد تسليم هذهوهناك مثل به ع

الحقيقي التغيير تحقيق في عنه غنى ال دورًا باعتباره الهيئات
في. والمستدام الهيئات هذه إرساء إلى التسليم هذا وأفضى

هيكلتها وإعادة وتوسيعها البلدان المثال،. بعض سبيل وعلى

:انظر٤٤
National Recovery Plan 2011–14, Stationery Office, Dublin, 
p. 11.

.Global Unions Group, op. cit., pp. 3–4: انظر٤٥

ألمناء جديدة مكاتب إنشاء األخيرة األربع السنوات شهدت
التفيا في جديدة٤٧والسويد٤٦المظالم لجان جانب إلى ،

البرازيل في اإلنسان المتحدة٤٨لحقوق .٤٩والمملكة
هذه.٤٢ تشكيل تحديد في مختلفة مسارات البلدان وسلكت

تغطيها التي والمجاالت وهيكلياتها واختصاصاتها . الهيئات
إلى المتخصصة الهيئات اختصاصات ُتقسم العموم، وعلى

ت: مجالين وآخر قانوني العمل. رويجيمجال مجاالت وتتباين
تشمل لكنها وآخر، بلٍد بين آبير بشكل الهيئات لهذه المحددة
المحددة االختصاصات من أآثر أو اختصاصين عمومًا

اإلطار في .١- ١الواردة

١-١اإلطار
المختصة الهيئات اختصاصات عن عامة لمحة

التمييز عدم تعالج التي

عامة محدد- اختصاصات ةاختصاصات
القانوني العمل

بين المساواة وسياسات تشريعات بشأن التوصيات
الجنسين

التحقيق سلطات
التمييز لضحايا القانونية المساعدة

النزاعات وتسوية الشكاوى في البت إدارات
الترويجي العمل

والتواصل الوعي استثارة
المصلحة أصحاب مع التعاون

المؤسسية القدرات بناء
المعارف تقاسم

على.٤٣ المستخلصة والدروس السابقة التجارب وتنطوي
الب عند آثيرة، لقيامتعبر فعالية األآثر األساليب بعض في

ة المساوا وترويج للتمييز بالتصدي المختصة . ٥٠الهيئات
بفعالية إلنفاذها األسس وواضحة مستقلة والية وترسي

المصداقية ب. وتمنحها تتمتع أن لها دامغةوينبغي استقاللية
من قادرة لتكون والتشغيلية، والمالية القانونية الناحية من

:انظر٤٦
the History of the institution of the Ombudsman of the Republic 
of Latvia, available at: 
www.tiesibsargs.lv/eng/ombudsman/history/, accessed 9 Nov. 
2010.

:انظر٤٧
Equality Ombudsman (Sweden): “About the Equality 
Ombudsman”, available at: www.do.se/en/About-the-Equality-
Ombudsman-/, accessed 9 Nov. 2010.

:انظر٤٨
Ministry of Labour and Social Security, Brazil Order 
(Portaria) No. 219 of 7 May 2008.

:انظر٤٩
Equinet Europe: “GB Equality and Human Rights 
Commission”, Oct. 2007.

من٥٠ :مستمد
Equinet reports Promoting equality: Overview of positive 
measures used by national equality bodies, Sep. 2008; and 
Strategic role of equality bodies, Dec. 2009.
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المباشر غير االستبعاد إلى أدت االستجابات المنافعتكون من
التحفيزية التدابير عن المستض،المتأتية عفة،للمجموعات

ما غالبًا التي والنساء، اإلثنية واألقليات الشباب فيها بمن
المستهدفة الصناعات في آاٍف نحو على ممثلة غير .تكون

لالنتعاش.٣٣ رزمتين الحكومة أطلقت ألمانيا، وفي
تضم قطاعات و٧٨استهدفتا الذآور من المائة في٢٢في

العاملة القوى من اإلناث من ال. ٣٧المائة معنيةوالقطاعات
والطبية المخبرية والتكنولوجيات والبناء السيارات بتصنيع
وتلقت الذآور عليها يهيمن قطاعات آلها المالية، والوساطة

الحكومة من به يعتد ماليًا الرزم. دعمًا عادت حين وفي
مخفضة المستهدفة، القطاعات في الرجال على بالمنفعة

أج دراسة أشارت صفوفهم، في العمالة عامتراجع ريت
اإلناث،٢٠١٠ عليها تهيمن التي القطاعات إهمال أّن إلى

تهديدًا يطرح بارز، بشكل الخدمات قطاعات ذلك في بما
النساء عمالة على األجل في. طويل التراجع يبقى وعليه،

ضررًا يلحق قد مما األجل، طويلة إمكانية اإلناث عمالة
ف اإلناث عمالة أّن إذ الوطنية الخدماتباالقتصادات قطاع ي

الوطني المستوى على العمالة السابق في تغذي .آانت
أثٌر.٣٤ المتحدة الواليات في الحوافز لرزمة آان أّنه ويبدو

المجتمع في المستضعفة المجموعات على حين. مختلط وفي
نسبة تكون أن بالبنية١٠يتعين الخاصة المنح من المائة في

المقاطع إلى موجهة الريفية فقرالتحتية من تعاني التي ات
الوارد البناء في االستثمار مبادرات برنامج يدعو مستمر،
المجتمعات بين الموارد توزيع إلى الحوافز رزمة في
أولي بشكل الترآيز مع عادًال، توزيعًا والريفية الحضرية
ويالحظ حادة، اقتصادية مشاآل تواجه التي المجاالت على

أ والية جامعة عن صادر عامتقرير أّن٢٠٠٩وهايو
يضر قد التحتية البنية لمشاريع المعطى األساسي التمويل

والنساء العرقية أصل. باألقليات من األمريكيون ويمثل
عدد١٣أفريقي نصف النساء وتشكل السكان من المائة في

فقط يشغلون أنهم غير و٦السكان، المائة المائة٩٫٤في في
ع البناء مجال في الوظائف التواليمن .٣٨لى

المساواة.٣٥ قدم على المجتمع شرائح جميع حماية وبغية
ينبغي المستضعفة، المجموعات تهميش من المزيد وتجنب
المتناسبة غير اآلثار مراعاة تضمن أن الوطنية للحكومات
آثار أي وتصحح ترصد وأن وضعها، عند التحفيزية للتدابير
انعدام أوجه تنامي من يحد مما للسياسات، متناسبة غير

االقتصاديةال الوظائف. مساواة استحداث حفز وبغرض
بإصالح القيام على الحث جانب إلى األزمة، من والخروج
أوثق رابط تعزيز خالل من المستدامة الوظائف وخلق مالي
شدد الفائض، ذات البلدان في اإلنتاجية ومكاسب األجور بين

المزيد إلى الحاجة على العمالية للدراسات الدولي منالمعهد
الشباب مثل المستضعفة، المجموعات تستهدف التي التدابير
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اآلن عليه هي مما خطط. ٤٢أآبر بعض استهلت ذلك ورغم

على حادة عجز حاالت من تعاني بلدان في المالي التدعيم
وأوآرانيا والتفيا اليونان منها الخصوص، وقدرت. وجه
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شكل تأخذ قد البلدان من العديد في المنتهجة التقشف
الدخل ذوي العمال تساعد التي الرعاية برامج في اقتطاعات
اقتطاعات شكل أو العمل، على الحصول في المنخفض
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press release, 30 Sep. 2010.

ال��دولي٤٠ العم��ل األزم��ةاالنتع��اش:مكت��ب لف��رص: م��ن ع��المي ميث��اق
الصفحتان،العمل سابق، .٦و٥مرجع

:انظر٤١
Global Unions Group: A financial transactions tax for job 
creation and development goals, statement by Global Unions 
to G20 Finance Ministers and the 2010 spring meetings of the 
IMF and the World Bank, Washington, DC, 23–25 Apr. 2010, 
pp. 3–5.

:انظر٤٢
ILO–IMF: The challenges of growth, employment and social 
cohesion, discussion document for a joint ILO–IMF conference 
in cooperation with the office of the Prime Minister of Norway, 
13 Sep. 2010, p. 8.

.Global Unions Group, op. cit., pp. 4–5:انظر٤٣

العمل في المستمرال: المساواة تحدي

10

المباشر غير االستبعاد إلى أدت االستجابات المنافعتكون من
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يضر قد التحتية البنية لمشاريع المعطى األساسي التمويل

والنساء العرقية أصل. باألقليات من األمريكيون ويمثل
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الجنسين بين باتخاذ٥٥مبررة اضطالعه إلى باإلضافة وذلك ،
الشكاوىالقر في الوسيط دور وأداء الدراسات. ارات ونتيجة

من الفترة في أجريت التي ،٢٠٠٨إلى٢٠٠١االستقصائية
تسوية٦٠أجرى المشارآين العمل أصحاب من المائة في

األجور زهاء. في تلقى تشكل(مستخدم٥٨٠٠وعليه،
منهم٩٠النساء المائة بلغت) في الشهري األجر في زيادة
أصحاب. يورو١٠٠حوالي ثلث اتخذ ذلك، إلى باإلضافة

للموظفين المهني التطوير قبيل من تدابير هؤالء العمل
وتدابير األجور تحديد عن المسؤولين المديرين وتدريب
الوظائف في النساء من المزيد توظيف أجل من التوظيف

. العليا

التمييز قياس
أساليب.٤٩ ُوضعت الماضية، القليلة السنوات جديدةخالل

المتعلقة الدولية العمل منظمة مؤشرات منها التمييز، لقياس
لتقييم األوروبي االتحاد وضعه الذي واإلطار الالئق بالعمل

التمييز ومناهضة المساواة في المحرز من. التقدم وبالرغم
توافر عدم إلى نظرًا قائمة التحديات فتئت ما التقدم، هذا

تعريف وغياب المتكرر علىالبيانات التمييز ألسباب واضح
الوطني .٥٦المستوى

العمل.٥٠ منظمة وضعتها التي الالئق، العمل ومؤشرات
عام المندرجين٢٠٠٨الدولية التاليين المؤشرين تشمل ،
مبدأ في"تحت المعاملة في والمساواة الفرص تكافؤ
الجنس؛)  ١": (االستخدام أساس على المهني الفصل

العم)٢( من اإلناث التنظيميةنصيب المهن في الة
يحددها. واإلدارية التي الفئات إلى المؤشرات هذه وتستند

للمهن الموحد الدولي .٥٧)ISCO-88(التصنيف
بين.٥١ األوروبي االتحاد وضعه الذي األسلوب ويمّيز

هي المؤشرات من أنواع التمييز)أ: (ثالثة لقياس مؤشرات
وا والثغرات المساوئ وعرض لتبيان وغيرُتستخدم لتفاوتات

و األفراد تمس التي الفوارق من التي/ذلك المجموعات أو
و للتمييز المناهضة القوانين تشملها/تحميها التي أو

بالمساواة؛ المتعلقة التقدم) ب(السياسات لقياس مؤشرات
التعبئة درجة تحدد للتمييز، المناهضة السياسات تحرزه الذي

وأدوا القانونية األدوات تنصوتطبيق التي العامة السياسة ت
للتمييز؛ المناهضة القوانين آثار)ج(عليها لقياس مؤشرات

يمكن ما مدى لتقييم ُتستخدم للتمييز، المناهضة السياسات
المساوئ مكافحة في ونجاعة بفعالية تنجح أن السياسات لتلك

و األفراد تمس التي تحميها/والتفاوتات التي المجموعات أو

من٥٥ مستقاة الفقرة هذه في الواردة : المعلومات
Equality Ombudsman, Sweden: Pay Surveys – Provisions and 
outcomes, Series DO I1 ENG (2009), p. 13.

ألسباب٥٦ واضح تعريف غياب عندمايشكل خاصة إشكالية التمييز
البلدان بين مقارنة إجراء إلى الضرورة .تدعو

:انظر٥٧
ILO: Revised Office proposal for the measurement of decent 
work based on guidance received at the TME on the 
measurement of decent work, Policy Integration Department, 
14 Oct. 2009, p. 2.

ا والقوانين للتمييز السياسات/لمناهضة تشملها التي أو
بالمساواة .٥٨المتعلقة

في.٥٢ الجيدة بالممارسات اإلقرار تم الصدد، هذا وفي
المعنية الهيئة تطلب حيث النمسا مثل بلدان في البيانات جمع
العامة والكيانات الخاص القطاع من المعاملة في بالمساواة

لنشرها، الحاالت عن التقارير اضطلعتتقديم التي وفنلندا
العمل لبرنامج وفقًا البيانات جمع بشأن عدة بمشاريع

التمييز لمكافحة .٥٩المجتمعي
منهجية.٥٣ الحالة"واسُتخدمت تتبعها"فحص التي ،

أوروبا في بلدان عشرة من أآثر في الدولية، العمل منظمة
أرض على التمييز وطبيعة نطاق لتقييم الشمالية وأمريكا

فيما العملالواقع على بالحصول على. يتعلق إليها ويشار
العمل، أسواق في الفعلي للسلوك استخدامًا األآثر القياس أنها
االتحاد في أوسع نطاق على استخدامها في النظر ويمكن

المرشحين. األوروبي من أزواج إرسال على النهج وينطوي
ولكن أخرى جوانب في ومماثلين الكفاءة حيث من متساوين

وضعهممخت أو آمهاجرين وضعهم حيث من فقط لفين
عبر النتائج في االختالف وقياس الوظائف إلى للتقدم اإلثني،

اإلحصائية الناحية من بها يعتد آبيرة منفعتها. عينة وتكمن
ال التي النتائج وليس الفعلي السلوك تقيس أنها في وفعاليتها

ال إلى معزوة الفوارق آانت إذا ما تحدد أن إلىيمكن أو تمييز
عن تختلف وهي أخرى، أوعوامل السلوك استطالعات

ذاتية بعوامل تتأثر التي .الرأي،
غير.٥٤ أو ضعيفة أو ضئيلة اإلحصاءات آانت وإذا

في سيبقى التمييزية الممارسات انتشار مدى فإّن بها، موثوق
الغيب بحشد. علم الحكومات تتعهد أن األهمية بالغ ومن

و البشرية البياناتالموارد جمع عملية لتحسين والمالية التقنية
الوطني المستوى المهمة. على األولى الخطوة هذه شأن ومن

في وبالتالي المشكلة تحديد في آبير بشكل تسهم أن والمعقدة
لها للتصدي الالزمة .التدابير

األخيرة القانونية التطورات

األساسية االتفاقيات على التصديق
مستو.٥٥ تزايد منظمةاستمر اتفاقيتي على التصديق يات

رقم االتفاقية وهما المساواة، بشأن األساسيتين الدولية العمل
رقم١٠٠ عام. ١١١واالتفاقية صدقت٢٠٠٦ومنذ ،

وناميبيا األسود والجبل الشعبية الديمقراطية الو جمهورية
رقم االتفاقية على وفانواتو صدقت١٠٠وساموا حين في ،

:انظر٥٨
European Commission (Employment, Social Affairs and Equal 
Opportunities DG): The fight against discrimination and the 
promotion of equality: How to measure progress done
(Luxembourg, Mar. 2008), pp. 8–9.

:انظر٥٩
European Commission (Directorate-General for Employment, 
Social Affairs and Equal Opportunities): Multiple 
Discrimination, report on the work carried out by 
Governmental Expert Group on Non-Discrimination 2008–09, 
p. 7.
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الجنسين بين باتخاذ٥٥مبررة اضطالعه إلى باإلضافة وذلك ،
الشكاوىالقر في الوسيط دور وأداء الدراسات. ارات ونتيجة

من الفترة في أجريت التي ،٢٠٠٨إلى٢٠٠١االستقصائية
تسوية٦٠أجرى المشارآين العمل أصحاب من المائة في

األجور زهاء. في تلقى تشكل(مستخدم٥٨٠٠وعليه،
منهم٩٠النساء المائة بلغت) في الشهري األجر في زيادة
أصحاب. يورو١٠٠حوالي ثلث اتخذ ذلك، إلى باإلضافة

للموظفين المهني التطوير قبيل من تدابير هؤالء العمل
وتدابير األجور تحديد عن المسؤولين المديرين وتدريب
الوظائف في النساء من المزيد توظيف أجل من التوظيف

. العليا

التمييز قياس
أساليب.٤٩ ُوضعت الماضية، القليلة السنوات جديدةخالل

المتعلقة الدولية العمل منظمة مؤشرات منها التمييز، لقياس
لتقييم األوروبي االتحاد وضعه الذي واإلطار الالئق بالعمل

التمييز ومناهضة المساواة في المحرز من. التقدم وبالرغم
توافر عدم إلى نظرًا قائمة التحديات فتئت ما التقدم، هذا

تعريف وغياب المتكرر علىالبيانات التمييز ألسباب واضح
الوطني .٥٦المستوى

العمل.٥٠ منظمة وضعتها التي الالئق، العمل ومؤشرات
عام المندرجين٢٠٠٨الدولية التاليين المؤشرين تشمل ،
مبدأ في"تحت المعاملة في والمساواة الفرص تكافؤ
الجنس؛)  ١": (االستخدام أساس على المهني الفصل

العم)٢( من اإلناث التنظيميةنصيب المهن في الة
يحددها. واإلدارية التي الفئات إلى المؤشرات هذه وتستند

للمهن الموحد الدولي .٥٧)ISCO-88(التصنيف
بين.٥١ األوروبي االتحاد وضعه الذي األسلوب ويمّيز

هي المؤشرات من أنواع التمييز)أ: (ثالثة لقياس مؤشرات
وا والثغرات المساوئ وعرض لتبيان وغيرُتستخدم لتفاوتات

و األفراد تمس التي الفوارق من التي/ذلك المجموعات أو
و للتمييز المناهضة القوانين تشملها/تحميها التي أو

بالمساواة؛ المتعلقة التقدم) ب(السياسات لقياس مؤشرات
التعبئة درجة تحدد للتمييز، المناهضة السياسات تحرزه الذي

وأدوا القانونية األدوات تنصوتطبيق التي العامة السياسة ت
للتمييز؛ المناهضة القوانين آثار)ج(عليها لقياس مؤشرات

يمكن ما مدى لتقييم ُتستخدم للتمييز، المناهضة السياسات
المساوئ مكافحة في ونجاعة بفعالية تنجح أن السياسات لتلك

و األفراد تمس التي تحميها/والتفاوتات التي المجموعات أو

من٥٥ مستقاة الفقرة هذه في الواردة : المعلومات
Equality Ombudsman, Sweden: Pay Surveys – Provisions and 
outcomes, Series DO I1 ENG (2009), p. 13.

ألسباب٥٦ واضح تعريف غياب عندمايشكل خاصة إشكالية التمييز
البلدان بين مقارنة إجراء إلى الضرورة .تدعو

:انظر٥٧
ILO: Revised Office proposal for the measurement of decent 
work based on guidance received at the TME on the 
measurement of decent work, Policy Integration Department, 
14 Oct. 2009, p. 2.

ا والقوانين للتمييز السياسات/لمناهضة تشملها التي أو
بالمساواة .٥٨المتعلقة

في.٥٢ الجيدة بالممارسات اإلقرار تم الصدد، هذا وفي
المعنية الهيئة تطلب حيث النمسا مثل بلدان في البيانات جمع
العامة والكيانات الخاص القطاع من المعاملة في بالمساواة

لنشرها، الحاالت عن التقارير اضطلعتتقديم التي وفنلندا
العمل لبرنامج وفقًا البيانات جمع بشأن عدة بمشاريع

التمييز لمكافحة .٥٩المجتمعي
منهجية.٥٣ الحالة"واسُتخدمت تتبعها"فحص التي ،

أوروبا في بلدان عشرة من أآثر في الدولية، العمل منظمة
أرض على التمييز وطبيعة نطاق لتقييم الشمالية وأمريكا

فيما العملالواقع على بالحصول على. يتعلق إليها ويشار
العمل، أسواق في الفعلي للسلوك استخدامًا األآثر القياس أنها
االتحاد في أوسع نطاق على استخدامها في النظر ويمكن

المرشحين. األوروبي من أزواج إرسال على النهج وينطوي
ولكن أخرى جوانب في ومماثلين الكفاءة حيث من متساوين

وضعهممخت أو آمهاجرين وضعهم حيث من فقط لفين
عبر النتائج في االختالف وقياس الوظائف إلى للتقدم اإلثني،

اإلحصائية الناحية من بها يعتد آبيرة منفعتها. عينة وتكمن
ال التي النتائج وليس الفعلي السلوك تقيس أنها في وفعاليتها

ال إلى معزوة الفوارق آانت إذا ما تحدد أن إلىيمكن أو تمييز
عن تختلف وهي أخرى، أوعوامل السلوك استطالعات

ذاتية بعوامل تتأثر التي .الرأي،
غير.٥٤ أو ضعيفة أو ضئيلة اإلحصاءات آانت وإذا

في سيبقى التمييزية الممارسات انتشار مدى فإّن بها، موثوق
الغيب بحشد. علم الحكومات تتعهد أن األهمية بالغ ومن

و البشرية البياناتالموارد جمع عملية لتحسين والمالية التقنية
الوطني المستوى المهمة. على األولى الخطوة هذه شأن ومن

في وبالتالي المشكلة تحديد في آبير بشكل تسهم أن والمعقدة
لها للتصدي الالزمة .التدابير

األخيرة القانونية التطورات

األساسية االتفاقيات على التصديق
مستو.٥٥ تزايد منظمةاستمر اتفاقيتي على التصديق يات

رقم االتفاقية وهما المساواة، بشأن األساسيتين الدولية العمل
رقم١٠٠ عام. ١١١واالتفاقية صدقت٢٠٠٦ومنذ ،

وناميبيا األسود والجبل الشعبية الديمقراطية الو جمهورية
رقم االتفاقية على وفانواتو صدقت١٠٠وساموا حين في ،

:انظر٥٨
European Commission (Employment, Social Affairs and Equal 
Opportunities DG): The fight against discrimination and the 
promotion of equality: How to measure progress done
(Luxembourg, Mar. 2008), pp. 8–9.

:انظر٥٩
European Commission (Directorate-General for Employment, 
Social Affairs and Equal Opportunities): Multiple 
Discrimination, report on the work carried out by 
Governmental Expert Group on Non-Discrimination 2008–09, 
p. 7.
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آافة في وتحقق التمييز، ضحايا مساعدة على تحيز دون
له وتتصدى عنه وتبلغ اإلجراءات. أشكاله تكون أن وينبغي

المحتملين الضحايا جميع أمام متاحة المطبقة . واآلليات
الزياد فإّن ذلك، إلى الهيئاتباإلضافة عدد في المستمرة ة

أسباب تعالج والتي بالمساواة وليسًاالمعنية التمييز من مختلفة
تفيد التمييز، من فردية أسبابًا تتناول منفصلة هيئات وجود
وللخبرة للموارد فعالية أآثر الستخدام محّفز النهج هذا .أّن

على.٤٤ السويد في المظالم أمين شدد المثال، سبيل وعلى
المحددة لالحتياجات الموارد استخدام يتيح العام النهج هذا أّن
متعددة أسباب على المطلعين للخبراء ويتيح األولوية، ذات

متكامل بأسلوب لها يتصدوا أن أمين. ٥١للتمييز ويرى
حا لتناول أسلوبًا النهج هذا في أيضًا التمييزالمظالم الت

يمثل مما فعال، نحو على أصل٤٠المتعدد من شكوى
العمل١٠٠٠ من األولى الستة األشهر في تلقاها . شكوى

حيث من بالمساواة المعنية المؤسسات بها تتمتع التي والقدرة
نحو على خاصة، بأهمية تتسم المتعدد التمييز حاالت معالجة

الحقًا تفسيره في االستفاضة سيجري الجزءما هذا .في
المحاآم.٤٥ في بالتمييز المتعلقة الدعاوى تصحح وقد

تبرز ولكن فردي، أساس على المحددة األوضاع بعض
والهيكلية المنتشرة التمييزية للممارسات التصدي إلى الحاجة

الهيئات. أيضًا عمل من المستخلصة التجارب وتبين
أّن التمييز، وعدم المساواة تتناول التي وجودالمتخصصة

تعزيز على قوي ترآيز وبين المقاضاة بين تجمع استراتيجية
يعزز أن يمكن التدابير، من مجموعة خالل من المساواة

استثارة. فعاليتها حمالت بين الترويجية التدابير هذه وتتراوح
العملي اإلرشاد إلى وصوًال التدريبية واألنشطة الوعي

المس تشريعات تنفيذ آيفية بشأن التمييزوالبحوث وعدم . اواة
الشرآاء مع تعاونها الهيئات هذه بعض استثمرت وقد

أفضل أثر لتحقيق .االجتماعيين

:انظر٥١
Equinet Europe: “The Swedish Equality Ombudsman in the 
spotlight”, Oct. 2010.

والتدابير السياسات أثر رصد
والتدابير.٤٦ السياسات تنفيذ عملية وتقييم رصد من بد ال

للتمييز وضع. المناهضة من بد ال الغرض، لهذا وتحقيقًا
أثر لتقييم مناسبة متابعة المتخذةآليات وقد. اإلجراءات

مثل والسويد أفريقيا وجنوب وهولندا األرجنتين استحدثت
اآلليات الوطني. مؤخرًاهذه المعهد أنشأ األرجنتين، ففي

عام والعنصرية األجانب وآراهية التمييز ٢٠٠٨لمكافحة
العامة للسياسات االتحادي المجلس هو تنظيميًا إطارًا

أجل من للتمييز، لمكافحةالمناهضة الوطنية الخطة تنفيذ
عليها واإلشراف ورصدها أفريقيا،. ٥٢التمييز جنوب وفي

الجنسين بين بالمساواة المعنية اللجنة وتقييم٥٣تقوم برصد
التقيد لضمان الجنسين بين بالمساواة المرتبطة السياسات

المساواة .بمعايير
تتبع.٤٧ انفكت ما التي المعاملة في المساواة لجنة إّن
بشأنسي شكاوى تتلقى هولندا، في التمييز، لمكافحة اسات

أنشأت وقد المشاآل، لحل وخيارات معلومات وتوفر التمييز
المحرز التقدم لرصد متابعة عن. آلية الناجمة النتائج وتبّين

أّن اإلجراء صدرت٧٤هذا التي التوصيات من المائة في
بآخر أو بشكل ُنفذت اللجنة نسبة. عن منف٨وآانت المائة ي

و بطبيعتها، فردية المعتمدة آانت٣٩التدابير منها المائة في
و هيكلية معًا٢٧تدابير العنصرين شملت المائة . ٥٤في

أّن إلى األرقام هذه معظموتشير في حاجة الحاالتهناك
فردية تدابير وليس هيكلية تدابير .التخاذ

المعني.٤٨ المظالم أمين مكتب يضطلع السويد، وفي
االستقصائية الدراسات على اإلشراف بمسؤولية بالمساواة
التمييز مناهضة قانون في اآلن أدرجت التي األجور بشأن
غير األجور في فوارق أي هناك آان إذا ما تحديد أجل من

موقع٥٢ على االتحادي المجلس عن المعلومات .INADIتتاح
:انظر٥٣

Functions of the CGE, available at www.cge.org.za/.
:انظر٥٤

Equal Treatment Commission (CGB), Netherlands: Annual 
report 2009, pp. 13–14.

٢-١اإلطار
القطاعي المستوى على شراآات

المرآز االتحاديةيوقع للوزارة التابعة القدم آرة خلية مع سنويًا اتفاقًا العنصرية ومكافحة الفرص بتكافؤ المعني البلجيكي
الداخلية البلجيكية. للشؤون القدم آرة في التنوع وترويج والتمييز العنصرية مكافحة هي االتفاق هذا في المرآزية عام. والنقطة وفي

الساب٢٠٠٧ السنوات غرار على إلى، واالستناد الوعي، استثارة حمالت استهالل قبيل من ملموسة عمل نقاط عدة تحديد تم قة،
تربوي رقمي فيديو قرص واستحداث القدم آرة نوادي مع والتعاون اللفظية، اإلساءة لمكافحة واضحة وإجراءات توجيهية مبادئ

تدريبية .ومجموعة
لمكافحة اإليطالي الوطني المكتب إلعالموأقام بحثية أيامًا ونظم اإليطالية المصارف جمعية مع شراآة العنصري التمييز

وعيهم واستثارة االئتمان قطاع في العاملين .الناس
الصحية للرعاية التنفيذي المجلس ومع واألطفال الصحة وزارة مع شراآة بالمساواة المعنية األيرلندية السلطة وطورت

ا تطبيق بشأن معلومات بالمسلتعميم المعنية إدارةلتشريعات أحكام تطوير أجل من مبادرات وترويج ولتحديد القطاع هذا في اواة
بالمساواة المعنية المختصة .الصحة

Equinet Europe: Promoting equality: Overview of positive measures used by national equality bodies, Equinet Report (2008).:المصدر
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آافة في وتحقق التمييز، ضحايا مساعدة على تحيز دون
له وتتصدى عنه وتبلغ اإلجراءات. أشكاله تكون أن وينبغي

المحتملين الضحايا جميع أمام متاحة المطبقة . واآلليات
الزياد فإّن ذلك، إلى الهيئاتباإلضافة عدد في المستمرة ة

أسباب تعالج والتي بالمساواة وليسًاالمعنية التمييز من مختلفة
تفيد التمييز، من فردية أسبابًا تتناول منفصلة هيئات وجود
وللخبرة للموارد فعالية أآثر الستخدام محّفز النهج هذا .أّن

على.٤٤ السويد في المظالم أمين شدد المثال، سبيل وعلى
المحددة لالحتياجات الموارد استخدام يتيح العام النهج هذا أّن
متعددة أسباب على المطلعين للخبراء ويتيح األولوية، ذات

متكامل بأسلوب لها يتصدوا أن أمين. ٥١للتمييز ويرى
حا لتناول أسلوبًا النهج هذا في أيضًا التمييزالمظالم الت

يمثل مما فعال، نحو على أصل٤٠المتعدد من شكوى
العمل١٠٠٠ من األولى الستة األشهر في تلقاها . شكوى

حيث من بالمساواة المعنية المؤسسات بها تتمتع التي والقدرة
نحو على خاصة، بأهمية تتسم المتعدد التمييز حاالت معالجة

الحقًا تفسيره في االستفاضة سيجري الجزءما هذا .في
المحاآم.٤٥ في بالتمييز المتعلقة الدعاوى تصحح وقد

تبرز ولكن فردي، أساس على المحددة األوضاع بعض
والهيكلية المنتشرة التمييزية للممارسات التصدي إلى الحاجة

الهيئات. أيضًا عمل من المستخلصة التجارب وتبين
أّن التمييز، وعدم المساواة تتناول التي وجودالمتخصصة

تعزيز على قوي ترآيز وبين المقاضاة بين تجمع استراتيجية
يعزز أن يمكن التدابير، من مجموعة خالل من المساواة

استثارة. فعاليتها حمالت بين الترويجية التدابير هذه وتتراوح
العملي اإلرشاد إلى وصوًال التدريبية واألنشطة الوعي

المس تشريعات تنفيذ آيفية بشأن التمييزوالبحوث وعدم . اواة
الشرآاء مع تعاونها الهيئات هذه بعض استثمرت وقد

أفضل أثر لتحقيق .االجتماعيين

:انظر٥١
Equinet Europe: “The Swedish Equality Ombudsman in the 
spotlight”, Oct. 2010.

والتدابير السياسات أثر رصد
والتدابير.٤٦ السياسات تنفيذ عملية وتقييم رصد من بد ال

للتمييز وضع. المناهضة من بد ال الغرض، لهذا وتحقيقًا
أثر لتقييم مناسبة متابعة المتخذةآليات وقد. اإلجراءات

مثل والسويد أفريقيا وجنوب وهولندا األرجنتين استحدثت
اآلليات الوطني. مؤخرًاهذه المعهد أنشأ األرجنتين، ففي

عام والعنصرية األجانب وآراهية التمييز ٢٠٠٨لمكافحة
العامة للسياسات االتحادي المجلس هو تنظيميًا إطارًا
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المرآز االتحاديةيوقع للوزارة التابعة القدم آرة خلية مع سنويًا اتفاقًا العنصرية ومكافحة الفرص بتكافؤ المعني البلجيكي
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الجنسين بين باتخاذ٥٥مبررة اضطالعه إلى باإلضافة وذلك ،
الشكاوىالقر في الوسيط دور وأداء الدراسات. ارات ونتيجة

من الفترة في أجريت التي ،٢٠٠٨إلى٢٠٠١االستقصائية
تسوية٦٠أجرى المشارآين العمل أصحاب من المائة في

األجور زهاء. في تلقى تشكل(مستخدم٥٨٠٠وعليه،
منهم٩٠النساء المائة بلغت) في الشهري األجر في زيادة
أصحاب. يورو١٠٠حوالي ثلث اتخذ ذلك، إلى باإلضافة

للموظفين المهني التطوير قبيل من تدابير هؤالء العمل
وتدابير األجور تحديد عن المسؤولين المديرين وتدريب
الوظائف في النساء من المزيد توظيف أجل من التوظيف

. العليا

التمييز قياس
أساليب.٤٩ ُوضعت الماضية، القليلة السنوات جديدةخالل

المتعلقة الدولية العمل منظمة مؤشرات منها التمييز، لقياس
لتقييم األوروبي االتحاد وضعه الذي واإلطار الالئق بالعمل

التمييز ومناهضة المساواة في المحرز من. التقدم وبالرغم
توافر عدم إلى نظرًا قائمة التحديات فتئت ما التقدم، هذا

تعريف وغياب المتكرر علىالبيانات التمييز ألسباب واضح
الوطني .٥٦المستوى

العمل.٥٠ منظمة وضعتها التي الالئق، العمل ومؤشرات
عام المندرجين٢٠٠٨الدولية التاليين المؤشرين تشمل ،
مبدأ في"تحت المعاملة في والمساواة الفرص تكافؤ
الجنس؛)  ١": (االستخدام أساس على المهني الفصل

العم)٢( من اإلناث التنظيميةنصيب المهن في الة
يحددها. واإلدارية التي الفئات إلى المؤشرات هذه وتستند

للمهن الموحد الدولي .٥٧)ISCO-88(التصنيف
بين.٥١ األوروبي االتحاد وضعه الذي األسلوب ويمّيز

هي المؤشرات من أنواع التمييز)أ: (ثالثة لقياس مؤشرات
وا والثغرات المساوئ وعرض لتبيان وغيرُتستخدم لتفاوتات

و األفراد تمس التي الفوارق من التي/ذلك المجموعات أو
و للتمييز المناهضة القوانين تشملها/تحميها التي أو

بالمساواة؛ المتعلقة التقدم) ب(السياسات لقياس مؤشرات
التعبئة درجة تحدد للتمييز، المناهضة السياسات تحرزه الذي

وأدوا القانونية األدوات تنصوتطبيق التي العامة السياسة ت
للتمييز؛ المناهضة القوانين آثار)ج(عليها لقياس مؤشرات

يمكن ما مدى لتقييم ُتستخدم للتمييز، المناهضة السياسات
المساوئ مكافحة في ونجاعة بفعالية تنجح أن السياسات لتلك

و األفراد تمس التي تحميها/والتفاوتات التي المجموعات أو

من٥٥ مستقاة الفقرة هذه في الواردة : المعلومات
Equality Ombudsman, Sweden: Pay Surveys – Provisions and 
outcomes, Series DO I1 ENG (2009), p. 13.

ألسباب٥٦ واضح تعريف غياب عندمايشكل خاصة إشكالية التمييز
البلدان بين مقارنة إجراء إلى الضرورة .تدعو

:انظر٥٧
ILO: Revised Office proposal for the measurement of decent 
work based on guidance received at the TME on the 
measurement of decent work, Policy Integration Department, 
14 Oct. 2009, p. 2.

ا والقوانين للتمييز السياسات/لمناهضة تشملها التي أو
بالمساواة .٥٨المتعلقة

في.٥٢ الجيدة بالممارسات اإلقرار تم الصدد، هذا وفي
المعنية الهيئة تطلب حيث النمسا مثل بلدان في البيانات جمع
العامة والكيانات الخاص القطاع من المعاملة في بالمساواة

لنشرها، الحاالت عن التقارير اضطلعتتقديم التي وفنلندا
العمل لبرنامج وفقًا البيانات جمع بشأن عدة بمشاريع

التمييز لمكافحة .٥٩المجتمعي
منهجية.٥٣ الحالة"واسُتخدمت تتبعها"فحص التي ،

أوروبا في بلدان عشرة من أآثر في الدولية، العمل منظمة
أرض على التمييز وطبيعة نطاق لتقييم الشمالية وأمريكا

فيما العملالواقع على بالحصول على. يتعلق إليها ويشار
العمل، أسواق في الفعلي للسلوك استخدامًا األآثر القياس أنها
االتحاد في أوسع نطاق على استخدامها في النظر ويمكن

المرشحين. األوروبي من أزواج إرسال على النهج وينطوي
ولكن أخرى جوانب في ومماثلين الكفاءة حيث من متساوين

وضعهممخت أو آمهاجرين وضعهم حيث من فقط لفين
عبر النتائج في االختالف وقياس الوظائف إلى للتقدم اإلثني،

اإلحصائية الناحية من بها يعتد آبيرة منفعتها. عينة وتكمن
ال التي النتائج وليس الفعلي السلوك تقيس أنها في وفعاليتها

ال إلى معزوة الفوارق آانت إذا ما تحدد أن إلىيمكن أو تمييز
عن تختلف وهي أخرى، أوعوامل السلوك استطالعات

ذاتية بعوامل تتأثر التي .الرأي،
غير.٥٤ أو ضعيفة أو ضئيلة اإلحصاءات آانت وإذا

في سيبقى التمييزية الممارسات انتشار مدى فإّن بها، موثوق
الغيب بحشد. علم الحكومات تتعهد أن األهمية بالغ ومن

و البشرية البياناتالموارد جمع عملية لتحسين والمالية التقنية
الوطني المستوى المهمة. على األولى الخطوة هذه شأن ومن

في وبالتالي المشكلة تحديد في آبير بشكل تسهم أن والمعقدة
لها للتصدي الالزمة .التدابير

األخيرة القانونية التطورات

األساسية االتفاقيات على التصديق
مستو.٥٥ تزايد منظمةاستمر اتفاقيتي على التصديق يات

رقم االتفاقية وهما المساواة، بشأن األساسيتين الدولية العمل
رقم١٠٠ عام. ١١١واالتفاقية صدقت٢٠٠٦ومنذ ،

وناميبيا األسود والجبل الشعبية الديمقراطية الو جمهورية
رقم االتفاقية على وفانواتو صدقت١٠٠وساموا حين في ،

:انظر٥٨
European Commission (Employment, Social Affairs and Equal 
Opportunities DG): The fight against discrimination and the 
promotion of equality: How to measure progress done
(Luxembourg, Mar. 2008), pp. 8–9.

:انظر٥٩
European Commission (Directorate-General for Employment, 
Social Affairs and Equal Opportunities): Multiple 
Discrimination, report on the work carried out by 
Governmental Expert Group on Non-Discrimination 2008–09, 
p. 7.
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:انظر٥٩
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p. 7.
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آافة في وتحقق التمييز، ضحايا مساعدة على تحيز دون
له وتتصدى عنه وتبلغ اإلجراءات. أشكاله تكون أن وينبغي

المحتملين الضحايا جميع أمام متاحة المطبقة . واآلليات
الزياد فإّن ذلك، إلى الهيئاتباإلضافة عدد في المستمرة ة

أسباب تعالج والتي بالمساواة وليسًاالمعنية التمييز من مختلفة
تفيد التمييز، من فردية أسبابًا تتناول منفصلة هيئات وجود
وللخبرة للموارد فعالية أآثر الستخدام محّفز النهج هذا .أّن

على.٤٤ السويد في المظالم أمين شدد المثال، سبيل وعلى
المحددة لالحتياجات الموارد استخدام يتيح العام النهج هذا أّن
متعددة أسباب على المطلعين للخبراء ويتيح األولوية، ذات

متكامل بأسلوب لها يتصدوا أن أمين. ٥١للتمييز ويرى
حا لتناول أسلوبًا النهج هذا في أيضًا التمييزالمظالم الت

يمثل مما فعال، نحو على أصل٤٠المتعدد من شكوى
العمل١٠٠٠ من األولى الستة األشهر في تلقاها . شكوى

حيث من بالمساواة المعنية المؤسسات بها تتمتع التي والقدرة
نحو على خاصة، بأهمية تتسم المتعدد التمييز حاالت معالجة

الحقًا تفسيره في االستفاضة سيجري الجزءما هذا .في
المحاآم.٤٥ في بالتمييز المتعلقة الدعاوى تصحح وقد

تبرز ولكن فردي، أساس على المحددة األوضاع بعض
والهيكلية المنتشرة التمييزية للممارسات التصدي إلى الحاجة

الهيئات. أيضًا عمل من المستخلصة التجارب وتبين
أّن التمييز، وعدم المساواة تتناول التي وجودالمتخصصة

تعزيز على قوي ترآيز وبين المقاضاة بين تجمع استراتيجية
يعزز أن يمكن التدابير، من مجموعة خالل من المساواة

استثارة. فعاليتها حمالت بين الترويجية التدابير هذه وتتراوح
العملي اإلرشاد إلى وصوًال التدريبية واألنشطة الوعي

المس تشريعات تنفيذ آيفية بشأن التمييزوالبحوث وعدم . اواة
الشرآاء مع تعاونها الهيئات هذه بعض استثمرت وقد

أفضل أثر لتحقيق .االجتماعيين

:انظر٥١
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والتدابير السياسات أثر رصد
والتدابير.٤٦ السياسات تنفيذ عملية وتقييم رصد من بد ال

للتمييز وضع. المناهضة من بد ال الغرض، لهذا وتحقيقًا
أثر لتقييم مناسبة متابعة المتخذةآليات وقد. اإلجراءات

مثل والسويد أفريقيا وجنوب وهولندا األرجنتين استحدثت
اآلليات الوطني. مؤخرًاهذه المعهد أنشأ األرجنتين، ففي

عام والعنصرية األجانب وآراهية التمييز ٢٠٠٨لمكافحة
العامة للسياسات االتحادي المجلس هو تنظيميًا إطارًا

أجل من للتمييز، لمكافحةالمناهضة الوطنية الخطة تنفيذ
عليها واإلشراف ورصدها أفريقيا،. ٥٢التمييز جنوب وفي

الجنسين بين بالمساواة المعنية اللجنة وتقييم٥٣تقوم برصد
التقيد لضمان الجنسين بين بالمساواة المرتبطة السياسات

المساواة .بمعايير
تتبع.٤٧ انفكت ما التي المعاملة في المساواة لجنة إّن
بشأنسي شكاوى تتلقى هولندا، في التمييز، لمكافحة اسات

أنشأت وقد المشاآل، لحل وخيارات معلومات وتوفر التمييز
المحرز التقدم لرصد متابعة عن. آلية الناجمة النتائج وتبّين

أّن اإلجراء صدرت٧٤هذا التي التوصيات من المائة في
بآخر أو بشكل ُنفذت اللجنة نسبة. عن منف٨وآانت المائة ي

و بطبيعتها، فردية المعتمدة آانت٣٩التدابير منها المائة في
و هيكلية معًا٢٧تدابير العنصرين شملت المائة . ٥٤في

أّن إلى األرقام هذه معظموتشير في حاجة الحاالتهناك
فردية تدابير وليس هيكلية تدابير .التخاذ

المعني.٤٨ المظالم أمين مكتب يضطلع السويد، وفي
االستقصائية الدراسات على اإلشراف بمسؤولية بالمساواة
التمييز مناهضة قانون في اآلن أدرجت التي األجور بشأن
غير األجور في فوارق أي هناك آان إذا ما تحديد أجل من

موقع٥٢ على االتحادي المجلس عن المعلومات .INADIتتاح
:انظر٥٣

Functions of the CGE, available at www.cge.org.za/.
:انظر٥٤
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٢-١اإلطار
القطاعي المستوى على شراآات

المرآز االتحاديةيوقع للوزارة التابعة القدم آرة خلية مع سنويًا اتفاقًا العنصرية ومكافحة الفرص بتكافؤ المعني البلجيكي
الداخلية البلجيكية. للشؤون القدم آرة في التنوع وترويج والتمييز العنصرية مكافحة هي االتفاق هذا في المرآزية عام. والنقطة وفي

الساب٢٠٠٧ السنوات غرار على إلى، واالستناد الوعي، استثارة حمالت استهالل قبيل من ملموسة عمل نقاط عدة تحديد تم قة،
تربوي رقمي فيديو قرص واستحداث القدم آرة نوادي مع والتعاون اللفظية، اإلساءة لمكافحة واضحة وإجراءات توجيهية مبادئ

تدريبية .ومجموعة
لمكافحة اإليطالي الوطني المكتب إلعالموأقام بحثية أيامًا ونظم اإليطالية المصارف جمعية مع شراآة العنصري التمييز

وعيهم واستثارة االئتمان قطاع في العاملين .الناس
الصحية للرعاية التنفيذي المجلس ومع واألطفال الصحة وزارة مع شراآة بالمساواة المعنية األيرلندية السلطة وطورت

ا تطبيق بشأن معلومات بالمسلتعميم المعنية إدارةلتشريعات أحكام تطوير أجل من مبادرات وترويج ولتحديد القطاع هذا في اواة
بالمساواة المعنية المختصة .الصحة
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اال المساوئ أشكال على للقضاء جتماعيةوالمهنة
اإلعاقة أو السن عن الناجمة .واالقتصادية

تحديدًا.٦٠ المدرجين التمييز سببي والجنس العرق ويبقى
تقريبًا البلدان جميع في التمييز وعدم المساواة تشريعات . في
أسباب إلى صراحة اإلشارة في التقدم من قليل تحقق وقد

رقم االتفاقية في ترد الوطني١١١أخرى األصل مثل ،
السياسيوا والرأي االجتماعي أحرز. ألصل المقابل، وفي

على التمييز تحظر قانونية أحكام اعتماد في سريع تقدم
االتفاقية إليها تتطرق لم أسس وهي السن، أو اإلعاقة . أساس
المساواة بشأن تشريعات اعتماد زيادة أّن هو ذلك من واألهم

مع إمكانية تتيح أسباب، عدة تشمل التمييز حاالتوعدم الجة
المتعدد .التمييز

الدولية.٦١ العمل لمنظمة التابعة الخبراء لجنة ورأت
وجود ضرورة والتوصيات االتفاقيات بتطبيق والمعنية
الفعال التطبيق لضمان الحاالت معظم في شاملة تشريعات

للجميع واالستخدام المعاملة في المساواة هذا. لحق ويتواجد
ب اليوم التشريعات من االتحادالنوع في شيوعًا أآثر شكل

المعنية األوروبي االتحاد توجيهات لنقل آنتيجة األوروبي،
الوطنية التشريعات إلى تشريعات. بالمساواة واعُتمدت

فيها بما أخرى، أقاليم في البلدان من متزايد عدد في مماثلة
تنزانيا وجمهورية وصربيا وموزامبيق األسود والجبل آينيا

لعامويتس. المتحدة الكيني العمالة قانون بالشمولية٢٠٠٧م
المباشر التمييز حظر على ينص إذ الخصوص، وجه على
األسباب ولجميع االستخدام مراحل جميع في المباشر وغير

االتفاقية في يقع. المذآورة اإلثبات عبء أن على وينص
التمييز بوجود االدعاء حاالت في العمل صاحب عاتق . على

م يقتضي منآما أآثر يستخدمون الذين العمل أصحاب ن
التحرش٢٠ بشأن سياسي بيان وتنفيذ اعتماد مستخَدمًا

الوطنية. الجنسي السلطات صراحة القانون أناط وقد
بمسؤوليات التمييز وعدم بالمساواة المعنية المختصة

. إشرافية

المتبقية التحديات
بعد.٦٢ تعتمد لم التي البلدان من العديد أحكامًاهناك

أساس على للتمييز المعروفة األشكال جميع تحظر قانونية
التحرش.الجنس التشريعات تحظر ال منها، العديد وفي

تضمن أحكام إلى التشريعات هذه تفتقر آما الجنسي،
ذي العمل عن والرجال النساء بين األجور في المساواة

رقم االتفاقية في يتجلى حق وهو المتساوية، . ١٠٠القيمة
واسع، نطاق على االتفاقية هذه على التصديق تم حين وفي

عام الخبراء لجنة التي٢٠٠٦الحظت البلدان غالبية أّن
رقم االتفاقية على مبدأ١٠٠صدقت آليًا تجّسد المساواة"لم

المتساوية القيمة ذي العمل عن والنساء للرجال األجور " في
الوطنية تشريعاتها البل. في من عدد تزالوفي ال دان،

عن المتساوي األجر إلى باإلحالة تكتفي الوطنية التشريعات
المتساوي مبدأ. العمل البلدان بعض أدخلت في"وقد المساواة

القيمة في المتساوي العمل عن لكنها" األجور قوانينها، في
تطبيق نطاق وضيقت المتساوية"عادت القيمة ذي " العمل

فقط يعني المتسا"بحيث فإّن". ويالعمل ذلك، إلى باإلضافة
جميع الدوام على يشمل ال الوطنية القوانين في األجور تحديد

اإلعانات وآافة األجور ذلك في بما التعويض، أشكال
.األخرى

قريب،.٦٣ عهد االتفاقيةومنذ بإنفاذ البلدان من عدٌد قام
الوطنية١٠٠رقم تشريعاتها ودولة. في اآوادور وأصدرت

المت فيبوليفيا جديدين دستورين القوميات ٢٠٠٨عددة
في٢٠٠٩و الحق صراحة أدرجتا وقد التوالي، على
القيمة" في المتساوي العمل عن األجور في آما". المساواة

فيجسدت تامًا تجسيدًا الحق هذا مؤخرًا ورومانيا آينيا
منهما بكل الخاص العمل .قانون

بعض.٦٤ هناك تزال ال عديدة، بلدان منوفي الفئات
وعدم بالمساواة المتعلقة القانونية الحماية من مستبعدة العمال

االستخدام في نذآر. التمييز المحددة، الفئات هذه بين ومن
قطاع في العاملين أو المنزليين العمال أو العارضين العمال
يكونون ما غالبًا الذين الصادرات، تجهيز ومناطق الزراعة

التط نطاق من وبالتاليمستبعدين العمل لقوانين الفعلي بيق
التمييز بعدم المتعلقة أحكامها .من

مقدم.٦٥ عاتق على اإلثبات عبء تبقي التي واألحكام
في الحماية فعالية من تحد التمييز دعاوى في الشكوى
عن االنتصاف إلى السعي إمكانية ومن القضائية اإلجراءات

المتكبدة توفي. األضرار في للصعوبات إلثباتونظرًا األدلة ر
عبء بتحويل البلدان بعض قامت المحاآم، في التمييز

العمل صاحب إلى وارد. اإلثبات اشتراط هو التحول وهذا
رقم األوروبي للمجلس التوجيهية الالئحة ،EC/2000/78في

األوروبي االتحاد في األعضاء البلدان معظم اآلن نقلتها التي
الوطني وممارساتها قوانينها أخرى. ةإلى بلدان في أّنه بيد

على إال يطبق ال أو بعد جدًا الهام الحكم هذا يعتمد لم آثيرة،
التمييز أسباب .بعض

تستمع.٦٦ أن جدًا الصعب من البلدان، بعض وفي
مستحيًال، ذلك يكن لم إن التمييز، بشأن قضية إلى المحكمة

المالئمة غير الشكاوى بحث إجراءات واستمرار. بسبب
علىالمطالبا يلحق بها موثوق براهين بتوفير الواقعية غير ت

بشأن القانوني اإلجراء بنجاح ضررًا الخصوص وجه
عديدة بلدان في حولت. التمييز أعاله، ورد آما وبالتالي،

العمل صاحب إلى اإلثبات عب البلدان .بعض
في.٦٧ حقوقهم ممارسة عن التمييز ضحايا ُيثنى وقد

اال خشية المحاآم إلى ضعفاللجوء بسبب أو نتقام
تعقد أو القضائية بالتسويات الثقة وقلة التشريعات

دور. اإلجراءات محل يحل أن يمكن شيء من ما ولكن
التشريعات إنفاذ في أحكام. المحاآم هناك تكون عندما وحتى

اشتراطات تكون ما غالبًا االنتقام، من األفراد لحماية قانونية
وتفيد آثيرًا، متطلبة شائعًاالبيناتاإلثبات يزال ال االنتقام أّن

بالتمييز المتعلقة النزاعات المحكمة. ٦٠في أمام شكوى وتقديم
فيها تكون التي البلدان في جدوى دون يبدو قد التمييز بسبب

مكلفة أآيدواإلجراءات غير واالنتصاف للوقت .مستغرقة
وإن.٦٨ الناجحة، التمييز مقاضاة حاالت تكون قد ولكن،

قل اتسمتآانت إذا أوسع نطاق على للتغيير مهمة وسيلة يلة،
الكافية المنافع. بالدعاية من الكثير يكون الواقع، وفي
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اال المساوئ أشكال على للقضاء جتماعيةوالمهنة
اإلعاقة أو السن عن الناجمة .واالقتصادية

تحديدًا.٦٠ المدرجين التمييز سببي والجنس العرق ويبقى
تقريبًا البلدان جميع في التمييز وعدم المساواة تشريعات . في
أسباب إلى صراحة اإلشارة في التقدم من قليل تحقق وقد

رقم االتفاقية في ترد الوطني١١١أخرى األصل مثل ،
السياسيوا والرأي االجتماعي أحرز. ألصل المقابل، وفي

على التمييز تحظر قانونية أحكام اعتماد في سريع تقدم
االتفاقية إليها تتطرق لم أسس وهي السن، أو اإلعاقة . أساس
المساواة بشأن تشريعات اعتماد زيادة أّن هو ذلك من واألهم

مع إمكانية تتيح أسباب، عدة تشمل التمييز حاالتوعدم الجة
المتعدد .التمييز

الدولية.٦١ العمل لمنظمة التابعة الخبراء لجنة ورأت
وجود ضرورة والتوصيات االتفاقيات بتطبيق والمعنية
الفعال التطبيق لضمان الحاالت معظم في شاملة تشريعات

للجميع واالستخدام المعاملة في المساواة هذا. لحق ويتواجد
ب اليوم التشريعات من االتحادالنوع في شيوعًا أآثر شكل

المعنية األوروبي االتحاد توجيهات لنقل آنتيجة األوروبي،
الوطنية التشريعات إلى تشريعات. بالمساواة واعُتمدت

فيها بما أخرى، أقاليم في البلدان من متزايد عدد في مماثلة
تنزانيا وجمهورية وصربيا وموزامبيق األسود والجبل آينيا

لعامويتس. المتحدة الكيني العمالة قانون بالشمولية٢٠٠٧م
المباشر التمييز حظر على ينص إذ الخصوص، وجه على
األسباب ولجميع االستخدام مراحل جميع في المباشر وغير

االتفاقية في يقع. المذآورة اإلثبات عبء أن على وينص
التمييز بوجود االدعاء حاالت في العمل صاحب عاتق . على

م يقتضي منآما أآثر يستخدمون الذين العمل أصحاب ن
التحرش٢٠ بشأن سياسي بيان وتنفيذ اعتماد مستخَدمًا

الوطنية. الجنسي السلطات صراحة القانون أناط وقد
بمسؤوليات التمييز وعدم بالمساواة المعنية المختصة

. إشرافية

المتبقية التحديات
بعد.٦٢ تعتمد لم التي البلدان من العديد أحكامًاهناك

أساس على للتمييز المعروفة األشكال جميع تحظر قانونية
التحرش.الجنس التشريعات تحظر ال منها، العديد وفي

تضمن أحكام إلى التشريعات هذه تفتقر آما الجنسي،
ذي العمل عن والرجال النساء بين األجور في المساواة

رقم االتفاقية في يتجلى حق وهو المتساوية، . ١٠٠القيمة
واسع، نطاق على االتفاقية هذه على التصديق تم حين وفي

عام الخبراء لجنة التي٢٠٠٦الحظت البلدان غالبية أّن
رقم االتفاقية على مبدأ١٠٠صدقت آليًا تجّسد المساواة"لم

المتساوية القيمة ذي العمل عن والنساء للرجال األجور " في
الوطنية تشريعاتها البل. في من عدد تزالوفي ال دان،

عن المتساوي األجر إلى باإلحالة تكتفي الوطنية التشريعات
المتساوي مبدأ. العمل البلدان بعض أدخلت في"وقد المساواة

القيمة في المتساوي العمل عن لكنها" األجور قوانينها، في
تطبيق نطاق وضيقت المتساوية"عادت القيمة ذي " العمل

فقط يعني المتسا"بحيث فإّن". ويالعمل ذلك، إلى باإلضافة
جميع الدوام على يشمل ال الوطنية القوانين في األجور تحديد

اإلعانات وآافة األجور ذلك في بما التعويض، أشكال
.األخرى

قريب،.٦٣ عهد االتفاقيةومنذ بإنفاذ البلدان من عدٌد قام
الوطنية١٠٠رقم تشريعاتها ودولة. في اآوادور وأصدرت

المت فيبوليفيا جديدين دستورين القوميات ٢٠٠٨عددة
في٢٠٠٩و الحق صراحة أدرجتا وقد التوالي، على
القيمة" في المتساوي العمل عن األجور في آما". المساواة

فيجسدت تامًا تجسيدًا الحق هذا مؤخرًا ورومانيا آينيا
منهما بكل الخاص العمل .قانون

بعض.٦٤ هناك تزال ال عديدة، بلدان منوفي الفئات
وعدم بالمساواة المتعلقة القانونية الحماية من مستبعدة العمال

االستخدام في نذآر. التمييز المحددة، الفئات هذه بين ومن
قطاع في العاملين أو المنزليين العمال أو العارضين العمال
يكونون ما غالبًا الذين الصادرات، تجهيز ومناطق الزراعة

التط نطاق من وبالتاليمستبعدين العمل لقوانين الفعلي بيق
التمييز بعدم المتعلقة أحكامها .من

مقدم.٦٥ عاتق على اإلثبات عبء تبقي التي واألحكام
في الحماية فعالية من تحد التمييز دعاوى في الشكوى
عن االنتصاف إلى السعي إمكانية ومن القضائية اإلجراءات

المتكبدة توفي. األضرار في للصعوبات إلثباتونظرًا األدلة ر
عبء بتحويل البلدان بعض قامت المحاآم، في التمييز

العمل صاحب إلى وارد. اإلثبات اشتراط هو التحول وهذا
رقم األوروبي للمجلس التوجيهية الالئحة ،EC/2000/78في

األوروبي االتحاد في األعضاء البلدان معظم اآلن نقلتها التي
الوطني وممارساتها قوانينها أخرى. ةإلى بلدان في أّنه بيد

على إال يطبق ال أو بعد جدًا الهام الحكم هذا يعتمد لم آثيرة،
التمييز أسباب .بعض

تستمع.٦٦ أن جدًا الصعب من البلدان، بعض وفي
مستحيًال، ذلك يكن لم إن التمييز، بشأن قضية إلى المحكمة

المالئمة غير الشكاوى بحث إجراءات واستمرار. بسبب
علىالمطالبا يلحق بها موثوق براهين بتوفير الواقعية غير ت

بشأن القانوني اإلجراء بنجاح ضررًا الخصوص وجه
عديدة بلدان في حولت. التمييز أعاله، ورد آما وبالتالي،

العمل صاحب إلى اإلثبات عب البلدان .بعض
في.٦٧ حقوقهم ممارسة عن التمييز ضحايا ُيثنى وقد

اال خشية المحاآم إلى ضعفاللجوء بسبب أو نتقام
تعقد أو القضائية بالتسويات الثقة وقلة التشريعات

دور. اإلجراءات محل يحل أن يمكن شيء من ما ولكن
التشريعات إنفاذ في أحكام. المحاآم هناك تكون عندما وحتى

اشتراطات تكون ما غالبًا االنتقام، من األفراد لحماية قانونية
وتفيد آثيرًا، متطلبة شائعًاالبيناتاإلثبات يزال ال االنتقام أّن

بالتمييز المتعلقة النزاعات المحكمة. ٦٠في أمام شكوى وتقديم
فيها تكون التي البلدان في جدوى دون يبدو قد التمييز بسبب

مكلفة أآيدواإلجراءات غير واالنتصاف للوقت .مستغرقة
وإن.٦٨ الناجحة، التمييز مقاضاة حاالت تكون قد ولكن،

قل اتسمتآانت إذا أوسع نطاق على للتغيير مهمة وسيلة يلة،
الكافية المنافع. بالدعاية من الكثير يكون الواقع، وفي

:انظر٦٠
OECD: Ending job discrimination, Policy Brief, July 2008, 
p. 5.

العمل في المستمرال: المساواة تحدي

14

وآيريباتي الشعبيةالصين الديمقراطية الو وجمهورية
رقم االتفاقية على وفانواتو وساموا األسود ،١١١والجبل

إلى التصديقات عدد رفع من١٦٩و١٦٨مما التوالي على
البالغ الدولية العمل منظمة في األعضاء الدول مجموع

عضوًا١٨٣عددها عدم. دولة اتفاقيتي يجعل ما وهذا
اتفاقي بين من األآثرالتمييز الخمس الدولية العمل منظمة ات

عليها المنال. تصديقًا بعيد ليس العالمي هدفوالتصديق وهو
المتناول .في

لم.٥٦ التي الدولية العمل منظمة في األعضاء والدول
رقم االتفاقية على بعد األبجدي(هي١١١تصدق بالترتيب

جمهور): اإلنكليزي ماليزيا، اليابان، السالم، دار يةبروني
جزر سنغافورة، عمان، ميانمار، مارشال، جزر ملديف،

تيمور تايلند، سورينام، الواليات- سليمان، توفالو، ليشتي،
رقم. المتحدة االتفاقية على بعد تصدق الدول١٠٠ولم

التالية الكويت،: األعضاء السالم، دار بروني البحرين،
ع ميانمار، مارشال، جزر ملديف، جمهورية مان،ليبيريا،

تيمور سورينام، الصومال، سليمان، جزر ليشتي،- قطر،
المتحدة الواليات .توفالو،

التشريعية االتجاهات
العامة.٥٧ الصورة اتسمت األخيرة، األربع السنوات خالل
عدمبشأن في المتمثل األساسي الحق لحماية القانونية التدابير

سواء حد على الثغرات واستمرار التقدم بإحراز . التمييز
بشكل التقدم تمّيز التقرير، هذا من الثاني القسم في يرد وآما
عدم إلى ترمي منقحة أو جديدة قانونية أحكام باعتماد خاص

الب من آبير عدد في والمساواة، يتعلق. لدانالتمييز وفيما
هما أساسيان اتجاهان يبرز الجديدة، التشريعات تشمل: بزخم

واسعة مجموعة التمييز وعدم بالمساواة المعنية التشريعات
حماية التشريعات توفر التمييز؛ أسباب من متزايد نحو على

والمهنة االستخدام في شمولية االتجاهان. أآثر هذان ويفيد
على أآبر إقرار االستجابةبوجود بأهمية الوطني، المستوى

باعتماد والمعقد، المتغير التمييز لواقع فعالية أآثر نحو على
تشريعية .تدابير

الجنسوأدرجت.٥٨ مسألة مؤخرًا وبوتسوانا ماليزيا
دستورهما في المحظورة التمييز أسباب أحد . باعتبارها
دستورها ينص التي الطويلة البلدان قائمة إلى ذلك ويضاف

الجنس أساس على التمييز وعدم المساواة برز. على آما
على القائم التمييز تحظر التي الجديدة العمل أحكام من الكثير

عدة صدور. أسباب وبعد المثال، سبيل على بلجيكا ففي
في التمييز لمناهضة العام تتضمن٢٠٠٧القانون ،

االتفاقي في ذآرها الوارد المعايير جميع اآلن ةالتشريعات
لعام. ١١١رقم العمل قانون ينص الصين، ماآاو، وفي

العمال٢٠٠٨ لجميع والواجبات الحقوق في المساواة على
ما لوظيفة المرشحين ألسباب. أو التمييز القانون يحظر آما

والوضع والسن الجنسي التوجه منها واللغةالزوجيإضافية
االقتص أو التعليمي والمستوى جمعية إلى وفي. اديواالنتماء

العمل قانون على أدخل الذي التعديل وبعد األسود، الجبل
والسن٢٠٠٨عام اللغة هي إضافية ألسباب التمييز يحظر ،

والوضع الصحي والوضع والواجباتالزوجيوالحمل
الجنسي والتوجه قانون. األسرية نص آوريا، جمهورية وفي

في٢٠٠٨عام السن أساس على التمييز حظر بشأن
حظراال على المسنين، لصالح بالعمالة والنهوض ستخدام

السن أساس على .التمييز
إضافية.٥٩ ألسباب التمييز حظر أخرى بلدان أدرجت وقد

التمييز وعدم المساواة بشأن عمومية أآثر تشريعات . في
عام قانون يشمل ألبانيا، من٢٠١٠وفي الحماية بشأن

العمالة، على أيضًا ينطبق الذي منالتمييز، سببًا٢٤قائمة
ويفرض االجتماعي، أو العائلي والوضع الحمل منها

العمل أصحاب على مبدأ"واجبات وتشجيع وحماية لتطبيق
نوع أي وحظر التمييزالمساواة أنواع السويد،". من وفي

عام قانون مكافحة٢٠٠٨ُوضع أجل من التمييز لمناهضة
وتكافؤ الحقوق في المساواة وتعزيز بغضالتمييز الفرص،

آخر معتقد أو الدين أو اإلثني االنتماء أو الجنس عن النظر
السن أو الجنسي التوجه أو اإلعاقة ينص. أو سلوفاآيا، وفي

عام جملة٢٠٠٨تعديل ضمن التمييز، مناهضة لقانون
االستخدام مجال في تعويضية تدابير اعتماد على أمور،

٣-١اإلطار
الحساسة"جمع "البيانات

الحساسة البيانات جمع بشأن إجراءها األوروبية المفوضية طلبت دراسة المعتقد،(استنتجت أو الدين اإلثني، األصل
الجنسياإلعاقة، حماية"أّنه) التوجه بشأن والوطنية واألوروبية الدولية القوانين فإّن واسع، نطاق على ُيعتقد ما نقيض على

بالتمييز المتعلقة البيانات جمع قطعًا تحظر ال والبيانات تشمل". الخصوصية البيانات حماية قوانين أّن إلى الدراسة وتشير
ا البيانات وأّن الشخصية السكانيةالمعلومات المجموعات بعض عن المصدر ومجهولة موحدة معلومات إعداد من تمّكن . إلحصائية

لقوانين بالتالي تخضع وال شخصية بيانات عادة، آقاعدة تشكل، ال فإنها مجموع بشكل ُتنشر عندما أي البيانات، هوية إخفاء وعند
البيانات .حماية

ألّن الشخص، موافقة بدون حتى اإلثني أو العرقي باألصل المرتبطة البيانات بمعالجة ُيسمح المثال، سبيل على هولندا في
على يقوم المعنيين األشخاص تحديد وأّن القائمة، التفاوت أوجه تصحيح بغية ضرورية المعالجة هذه مثل أّن على ينص القانون

الم األشخاص وأّن موضوعية المعالجةمعايير هذه بشأن خطي اعتراض بأي يتقدموا لم النمسا. عنيين مثل أخرى، بلدان وهناك
لهذه المعالجة أّن من بالرغم وعلمية، إحصائية ألغراض الحساسة البيانات بمعالجة صراحة تسمح والسويد، وهنغاريا والدانمرك

البيانات لحماية الوطنية الهيئة من مسبقًا إذنًا تتطلب .األغراض

:المصدر
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اال المساوئ أشكال على للقضاء جتماعيةوالمهنة
اإلعاقة أو السن عن الناجمة .واالقتصادية

تحديدًا.٦٠ المدرجين التمييز سببي والجنس العرق ويبقى
تقريبًا البلدان جميع في التمييز وعدم المساواة تشريعات . في
أسباب إلى صراحة اإلشارة في التقدم من قليل تحقق وقد

رقم االتفاقية في ترد الوطني١١١أخرى األصل مثل ،
السياسيوا والرأي االجتماعي أحرز. ألصل المقابل، وفي

على التمييز تحظر قانونية أحكام اعتماد في سريع تقدم
االتفاقية إليها تتطرق لم أسس وهي السن، أو اإلعاقة . أساس
المساواة بشأن تشريعات اعتماد زيادة أّن هو ذلك من واألهم

مع إمكانية تتيح أسباب، عدة تشمل التمييز حاالتوعدم الجة
المتعدد .التمييز

الدولية.٦١ العمل لمنظمة التابعة الخبراء لجنة ورأت
وجود ضرورة والتوصيات االتفاقيات بتطبيق والمعنية
الفعال التطبيق لضمان الحاالت معظم في شاملة تشريعات

للجميع واالستخدام المعاملة في المساواة هذا. لحق ويتواجد
ب اليوم التشريعات من االتحادالنوع في شيوعًا أآثر شكل

المعنية األوروبي االتحاد توجيهات لنقل آنتيجة األوروبي،
الوطنية التشريعات إلى تشريعات. بالمساواة واعُتمدت

فيها بما أخرى، أقاليم في البلدان من متزايد عدد في مماثلة
تنزانيا وجمهورية وصربيا وموزامبيق األسود والجبل آينيا

لعامويتس. المتحدة الكيني العمالة قانون بالشمولية٢٠٠٧م
المباشر التمييز حظر على ينص إذ الخصوص، وجه على
األسباب ولجميع االستخدام مراحل جميع في المباشر وغير

االتفاقية في يقع. المذآورة اإلثبات عبء أن على وينص
التمييز بوجود االدعاء حاالت في العمل صاحب عاتق . على

م يقتضي منآما أآثر يستخدمون الذين العمل أصحاب ن
التحرش٢٠ بشأن سياسي بيان وتنفيذ اعتماد مستخَدمًا

الوطنية. الجنسي السلطات صراحة القانون أناط وقد
بمسؤوليات التمييز وعدم بالمساواة المعنية المختصة

. إشرافية

المتبقية التحديات
بعد.٦٢ تعتمد لم التي البلدان من العديد أحكامًاهناك

أساس على للتمييز المعروفة األشكال جميع تحظر قانونية
التحرش.الجنس التشريعات تحظر ال منها، العديد وفي

تضمن أحكام إلى التشريعات هذه تفتقر آما الجنسي،
ذي العمل عن والرجال النساء بين األجور في المساواة

رقم االتفاقية في يتجلى حق وهو المتساوية، . ١٠٠القيمة
واسع، نطاق على االتفاقية هذه على التصديق تم حين وفي

عام الخبراء لجنة التي٢٠٠٦الحظت البلدان غالبية أّن
رقم االتفاقية على مبدأ١٠٠صدقت آليًا تجّسد المساواة"لم

المتساوية القيمة ذي العمل عن والنساء للرجال األجور " في
الوطنية تشريعاتها البل. في من عدد تزالوفي ال دان،

عن المتساوي األجر إلى باإلحالة تكتفي الوطنية التشريعات
المتساوي مبدأ. العمل البلدان بعض أدخلت في"وقد المساواة

القيمة في المتساوي العمل عن لكنها" األجور قوانينها، في
تطبيق نطاق وضيقت المتساوية"عادت القيمة ذي " العمل

فقط يعني المتسا"بحيث فإّن". ويالعمل ذلك، إلى باإلضافة
جميع الدوام على يشمل ال الوطنية القوانين في األجور تحديد

اإلعانات وآافة األجور ذلك في بما التعويض، أشكال
.األخرى

قريب،.٦٣ عهد االتفاقيةومنذ بإنفاذ البلدان من عدٌد قام
الوطنية١٠٠رقم تشريعاتها ودولة. في اآوادور وأصدرت

المت فيبوليفيا جديدين دستورين القوميات ٢٠٠٨عددة
في٢٠٠٩و الحق صراحة أدرجتا وقد التوالي، على
القيمة" في المتساوي العمل عن األجور في آما". المساواة

فيجسدت تامًا تجسيدًا الحق هذا مؤخرًا ورومانيا آينيا
منهما بكل الخاص العمل .قانون

بعض.٦٤ هناك تزال ال عديدة، بلدان منوفي الفئات
وعدم بالمساواة المتعلقة القانونية الحماية من مستبعدة العمال

االستخدام في نذآر. التمييز المحددة، الفئات هذه بين ومن
قطاع في العاملين أو المنزليين العمال أو العارضين العمال
يكونون ما غالبًا الذين الصادرات، تجهيز ومناطق الزراعة

التط نطاق من وبالتاليمستبعدين العمل لقوانين الفعلي بيق
التمييز بعدم المتعلقة أحكامها .من

مقدم.٦٥ عاتق على اإلثبات عبء تبقي التي واألحكام
في الحماية فعالية من تحد التمييز دعاوى في الشكوى
عن االنتصاف إلى السعي إمكانية ومن القضائية اإلجراءات

المتكبدة توفي. األضرار في للصعوبات إلثباتونظرًا األدلة ر
عبء بتحويل البلدان بعض قامت المحاآم، في التمييز

العمل صاحب إلى وارد. اإلثبات اشتراط هو التحول وهذا
رقم األوروبي للمجلس التوجيهية الالئحة ،EC/2000/78في

األوروبي االتحاد في األعضاء البلدان معظم اآلن نقلتها التي
الوطني وممارساتها قوانينها أخرى. ةإلى بلدان في أّنه بيد

على إال يطبق ال أو بعد جدًا الهام الحكم هذا يعتمد لم آثيرة،
التمييز أسباب .بعض

تستمع.٦٦ أن جدًا الصعب من البلدان، بعض وفي
مستحيًال، ذلك يكن لم إن التمييز، بشأن قضية إلى المحكمة

المالئمة غير الشكاوى بحث إجراءات واستمرار. بسبب
علىالمطالبا يلحق بها موثوق براهين بتوفير الواقعية غير ت

بشأن القانوني اإلجراء بنجاح ضررًا الخصوص وجه
عديدة بلدان في حولت. التمييز أعاله، ورد آما وبالتالي،

العمل صاحب إلى اإلثبات عب البلدان .بعض
في.٦٧ حقوقهم ممارسة عن التمييز ضحايا ُيثنى وقد

اال خشية المحاآم إلى ضعفاللجوء بسبب أو نتقام
تعقد أو القضائية بالتسويات الثقة وقلة التشريعات

دور. اإلجراءات محل يحل أن يمكن شيء من ما ولكن
التشريعات إنفاذ في أحكام. المحاآم هناك تكون عندما وحتى

اشتراطات تكون ما غالبًا االنتقام، من األفراد لحماية قانونية
وتفيد آثيرًا، متطلبة شائعًاالبيناتاإلثبات يزال ال االنتقام أّن

بالتمييز المتعلقة النزاعات المحكمة. ٦٠في أمام شكوى وتقديم
فيها تكون التي البلدان في جدوى دون يبدو قد التمييز بسبب

مكلفة أآيدواإلجراءات غير واالنتصاف للوقت .مستغرقة
وإن.٦٨ الناجحة، التمييز مقاضاة حاالت تكون قد ولكن،

قل اتسمتآانت إذا أوسع نطاق على للتغيير مهمة وسيلة يلة،
الكافية المنافع. بالدعاية من الكثير يكون الواقع، وفي

:انظر٦٠
OECD: Ending job discrimination, Policy Brief, July 2008, 
p. 5.
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وجود ضرورة والتوصيات االتفاقيات بتطبيق والمعنية
الفعال التطبيق لضمان الحاالت معظم في شاملة تشريعات

للجميع واالستخدام المعاملة في المساواة هذا. لحق ويتواجد
ب اليوم التشريعات من االتحادالنوع في شيوعًا أآثر شكل

المعنية األوروبي االتحاد توجيهات لنقل آنتيجة األوروبي،
الوطنية التشريعات إلى تشريعات. بالمساواة واعُتمدت
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لعامويتس. المتحدة الكيني العمالة قانون بالشمولية٢٠٠٧م
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. إشرافية

المتبقية التحديات
بعد.٦٢ تعتمد لم التي البلدان من العديد أحكامًاهناك

أساس على للتمييز المعروفة األشكال جميع تحظر قانونية
التحرش.الجنس التشريعات تحظر ال منها، العديد وفي

تضمن أحكام إلى التشريعات هذه تفتقر آما الجنسي،
ذي العمل عن والرجال النساء بين األجور في المساواة

رقم االتفاقية في يتجلى حق وهو المتساوية، . ١٠٠القيمة
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المتساوية القيمة ذي العمل عن والنساء للرجال األجور " في
الوطنية تشريعاتها البل. في من عدد تزالوفي ال دان،

عن المتساوي األجر إلى باإلحالة تكتفي الوطنية التشريعات
المتساوي مبدأ. العمل البلدان بعض أدخلت في"وقد المساواة

القيمة في المتساوي العمل عن لكنها" األجور قوانينها، في
تطبيق نطاق وضيقت المتساوية"عادت القيمة ذي " العمل

فقط يعني المتسا"بحيث فإّن". ويالعمل ذلك، إلى باإلضافة
جميع الدوام على يشمل ال الوطنية القوانين في األجور تحديد

اإلعانات وآافة األجور ذلك في بما التعويض، أشكال
.األخرى

قريب،.٦٣ عهد االتفاقيةومنذ بإنفاذ البلدان من عدٌد قام
الوطنية١٠٠رقم تشريعاتها ودولة. في اآوادور وأصدرت
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فيجسدت تامًا تجسيدًا الحق هذا مؤخرًا ورومانيا آينيا
منهما بكل الخاص العمل .قانون

بعض.٦٤ هناك تزال ال عديدة، بلدان منوفي الفئات
وعدم بالمساواة المتعلقة القانونية الحماية من مستبعدة العمال

االستخدام في نذآر. التمييز المحددة، الفئات هذه بين ومن
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العمل صاحب إلى وارد. اإلثبات اشتراط هو التحول وهذا
رقم األوروبي للمجلس التوجيهية الالئحة ،EC/2000/78في

األوروبي االتحاد في األعضاء البلدان معظم اآلن نقلتها التي
الوطني وممارساتها قوانينها أخرى. ةإلى بلدان في أّنه بيد
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:انظر٦٠
OECD: Ending job discrimination, Policy Brief, July 2008, 
p. 5.
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رقم االتفاقية على وفانواتو وساموا األسود ،١١١والجبل

إلى التصديقات عدد رفع من١٦٩و١٦٨مما التوالي على
البالغ الدولية العمل منظمة في األعضاء الدول مجموع

عضوًا١٨٣عددها عدم. دولة اتفاقيتي يجعل ما وهذا
اتفاقي بين من األآثرالتمييز الخمس الدولية العمل منظمة ات

عليها المنال. تصديقًا بعيد ليس العالمي هدفوالتصديق وهو
المتناول .في

لم.٥٦ التي الدولية العمل منظمة في األعضاء والدول
رقم االتفاقية على بعد األبجدي(هي١١١تصدق بالترتيب

جمهور): اإلنكليزي ماليزيا، اليابان، السالم، دار يةبروني
جزر سنغافورة، عمان، ميانمار، مارشال، جزر ملديف،

تيمور تايلند، سورينام، الواليات- سليمان، توفالو، ليشتي،
رقم. المتحدة االتفاقية على بعد تصدق الدول١٠٠ولم

التالية الكويت،: األعضاء السالم، دار بروني البحرين،
ع ميانمار، مارشال، جزر ملديف، جمهورية مان،ليبيريا،

تيمور سورينام، الصومال، سليمان، جزر ليشتي،- قطر،
المتحدة الواليات .توفالو،

التشريعية االتجاهات
العامة.٥٧ الصورة اتسمت األخيرة، األربع السنوات خالل
عدمبشأن في المتمثل األساسي الحق لحماية القانونية التدابير

سواء حد على الثغرات واستمرار التقدم بإحراز . التمييز
بشكل التقدم تمّيز التقرير، هذا من الثاني القسم في يرد وآما
عدم إلى ترمي منقحة أو جديدة قانونية أحكام باعتماد خاص

الب من آبير عدد في والمساواة، يتعلق. لدانالتمييز وفيما
هما أساسيان اتجاهان يبرز الجديدة، التشريعات تشمل: بزخم

واسعة مجموعة التمييز وعدم بالمساواة المعنية التشريعات
حماية التشريعات توفر التمييز؛ أسباب من متزايد نحو على

والمهنة االستخدام في شمولية االتجاهان. أآثر هذان ويفيد
على أآبر إقرار االستجابةبوجود بأهمية الوطني، المستوى

باعتماد والمعقد، المتغير التمييز لواقع فعالية أآثر نحو على
تشريعية .تدابير

الجنسوأدرجت.٥٨ مسألة مؤخرًا وبوتسوانا ماليزيا
دستورهما في المحظورة التمييز أسباب أحد . باعتبارها
دستورها ينص التي الطويلة البلدان قائمة إلى ذلك ويضاف

الجنس أساس على التمييز وعدم المساواة برز. على آما
على القائم التمييز تحظر التي الجديدة العمل أحكام من الكثير

عدة صدور. أسباب وبعد المثال، سبيل على بلجيكا ففي
في التمييز لمناهضة العام تتضمن٢٠٠٧القانون ،

االتفاقي في ذآرها الوارد المعايير جميع اآلن ةالتشريعات
لعام. ١١١رقم العمل قانون ينص الصين، ماآاو، وفي

العمال٢٠٠٨ لجميع والواجبات الحقوق في المساواة على
ما لوظيفة المرشحين ألسباب. أو التمييز القانون يحظر آما

والوضع والسن الجنسي التوجه منها واللغةالزوجيإضافية
االقتص أو التعليمي والمستوى جمعية إلى وفي. اديواالنتماء

العمل قانون على أدخل الذي التعديل وبعد األسود، الجبل
والسن٢٠٠٨عام اللغة هي إضافية ألسباب التمييز يحظر ،

والوضع الصحي والوضع والواجباتالزوجيوالحمل
الجنسي والتوجه قانون. األسرية نص آوريا، جمهورية وفي

في٢٠٠٨عام السن أساس على التمييز حظر بشأن
حظراال على المسنين، لصالح بالعمالة والنهوض ستخدام

السن أساس على .التمييز
إضافية.٥٩ ألسباب التمييز حظر أخرى بلدان أدرجت وقد

التمييز وعدم المساواة بشأن عمومية أآثر تشريعات . في
عام قانون يشمل ألبانيا، من٢٠١٠وفي الحماية بشأن

العمالة، على أيضًا ينطبق الذي منالتمييز، سببًا٢٤قائمة
ويفرض االجتماعي، أو العائلي والوضع الحمل منها

العمل أصحاب على مبدأ"واجبات وتشجيع وحماية لتطبيق
نوع أي وحظر التمييزالمساواة أنواع السويد،". من وفي

عام قانون مكافحة٢٠٠٨ُوضع أجل من التمييز لمناهضة
وتكافؤ الحقوق في المساواة وتعزيز بغضالتمييز الفرص،

آخر معتقد أو الدين أو اإلثني االنتماء أو الجنس عن النظر
السن أو الجنسي التوجه أو اإلعاقة ينص. أو سلوفاآيا، وفي

عام جملة٢٠٠٨تعديل ضمن التمييز، مناهضة لقانون
االستخدام مجال في تعويضية تدابير اعتماد على أمور،

٣-١اإلطار
الحساسة"جمع "البيانات

الحساسة البيانات جمع بشأن إجراءها األوروبية المفوضية طلبت دراسة المعتقد،(استنتجت أو الدين اإلثني، األصل
الجنسياإلعاقة، حماية"أّنه) التوجه بشأن والوطنية واألوروبية الدولية القوانين فإّن واسع، نطاق على ُيعتقد ما نقيض على

بالتمييز المتعلقة البيانات جمع قطعًا تحظر ال والبيانات تشمل". الخصوصية البيانات حماية قوانين أّن إلى الدراسة وتشير
ا البيانات وأّن الشخصية السكانيةالمعلومات المجموعات بعض عن المصدر ومجهولة موحدة معلومات إعداد من تمّكن . إلحصائية

لقوانين بالتالي تخضع وال شخصية بيانات عادة، آقاعدة تشكل، ال فإنها مجموع بشكل ُتنشر عندما أي البيانات، هوية إخفاء وعند
البيانات .حماية

ألّن الشخص، موافقة بدون حتى اإلثني أو العرقي باألصل المرتبطة البيانات بمعالجة ُيسمح المثال، سبيل على هولندا في
على يقوم المعنيين األشخاص تحديد وأّن القائمة، التفاوت أوجه تصحيح بغية ضرورية المعالجة هذه مثل أّن على ينص القانون

الم األشخاص وأّن موضوعية المعالجةمعايير هذه بشأن خطي اعتراض بأي يتقدموا لم النمسا. عنيين مثل أخرى، بلدان وهناك
لهذه المعالجة أّن من بالرغم وعلمية، إحصائية ألغراض الحساسة البيانات بمعالجة صراحة تسمح والسويد، وهنغاريا والدانمرك

البيانات لحماية الوطنية الهيئة من مسبقًا إذنًا تتطلب .األغراض

:المصدر
T. Makkonen: Measuring Discrimination. Data Collection and EU Equality Law, European Commission Directorate-General for 
Employment, Social Affairs and Equal Opportunities Unit G2, 2007. 
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العمال٢٠٠٨ لجميع والواجبات الحقوق في المساواة على
ما لوظيفة المرشحين ألسباب. أو التمييز القانون يحظر آما

والوضع والسن الجنسي التوجه منها واللغةالزوجيإضافية
االقتص أو التعليمي والمستوى جمعية إلى وفي. اديواالنتماء

العمل قانون على أدخل الذي التعديل وبعد األسود، الجبل
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السن أساس على .التمييز
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عام قانون مكافحة٢٠٠٨ُوضع أجل من التمييز لمناهضة
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االستخدام مجال في تعويضية تدابير اعتماد على أمور،

٣-١اإلطار
الحساسة"جمع "البيانات

الحساسة البيانات جمع بشأن إجراءها األوروبية المفوضية طلبت دراسة المعتقد،(استنتجت أو الدين اإلثني، األصل
الجنسياإلعاقة، حماية"أّنه) التوجه بشأن والوطنية واألوروبية الدولية القوانين فإّن واسع، نطاق على ُيعتقد ما نقيض على

بالتمييز المتعلقة البيانات جمع قطعًا تحظر ال والبيانات تشمل". الخصوصية البيانات حماية قوانين أّن إلى الدراسة وتشير
ا البيانات وأّن الشخصية السكانيةالمعلومات المجموعات بعض عن المصدر ومجهولة موحدة معلومات إعداد من تمّكن . إلحصائية

لقوانين بالتالي تخضع وال شخصية بيانات عادة، آقاعدة تشكل، ال فإنها مجموع بشكل ُتنشر عندما أي البيانات، هوية إخفاء وعند
البيانات .حماية

ألّن الشخص، موافقة بدون حتى اإلثني أو العرقي باألصل المرتبطة البيانات بمعالجة ُيسمح المثال، سبيل على هولندا في
على يقوم المعنيين األشخاص تحديد وأّن القائمة، التفاوت أوجه تصحيح بغية ضرورية المعالجة هذه مثل أّن على ينص القانون

الم األشخاص وأّن موضوعية المعالجةمعايير هذه بشأن خطي اعتراض بأي يتقدموا لم النمسا. عنيين مثل أخرى، بلدان وهناك
لهذه المعالجة أّن من بالرغم وعلمية، إحصائية ألغراض الحساسة البيانات بمعالجة صراحة تسمح والسويد، وهنغاريا والدانمرك

البيانات لحماية الوطنية الهيئة من مسبقًا إذنًا تتطلب .األغراض

:المصدر
T. Makkonen: Measuring Discrimination. Data Collection and EU Equality Law, European Commission Directorate-General for 
Employment, Social Affairs and Equal Opportunities Unit G2, 2007. 
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بالتمييز الوعي قلة من وتنشأ المحاآم، في المتعدد التمييز
و بندرةالمتعدد وثيقًا ارتباطًا يرتبط وضع وهذا فهمه، قلة

الموضوع هذا حول والنوعية الكمية والبحوث .البيانات
استباقية.٧٥ تدابير اعتماد خالل من مشجع تقدم أحرز وقد

في اإلنصاف وسياسات اإليجابية اإلجراءات قبيل من
التي التدريب وبرامج الوعي استثارة أنشطة أو االستخدام

أن للتمييزيمكنها المجمعة األسباب على. تتناول ليتوانيا وفي
للفترة التمييز لمكافحة الوطني البرنامج يشمل المثال، سبيل

واالستعراضات٢٠١١- ٢٠٠٩ الدراسات إلجراء خططًا
بشأن ذلك في بما التقارير، وتقديم المتعددالعامة . ٦٥التمييز

أسب مختلف تقاطع عديدة مشاريع تعالج هولندا، ابوفي

:انظر٦٥
European Commission: Multiple Discrimination, op. cit., p. 7.

المشروع مثل اإلثني، واألصل الجنس نوع السيما التمييز،
 Women and Voluntary Participation:Thousand"بعنوان

and One Strengths"والتكامل والمشارآة التحرر يشجع ،٦٦ .
المواطنين بتمكين المعنية اللجنة ترمي زامبيا، وفي

للمواطن٦٧اقتصاديًا االقتصادي التمكين تعزيز الذينإلى ين
االقتصادية الموارد على الحصول في القيود من عانوا
والوضع والجنس السن منها عدة لعوامل اإلنمائية والقدرة

واإلعاقة البشرية المناعة نقص فيروس وتشمل. إزاء
الوعي استثارة بغية والتدريب الحمالت أخرى مبادرات
التشي والجمهورية النمسا في المتعدد، التمييز كيةبوجود

.والسويد

الصفحة٦٦ نفسه، .٩المرجع
موق�ع٦٧ عل�ى األنش�طة ه�ذ� ع�ن التفاصيل من المزيد عل�ىCEECيتاح

./www.ceec.org.zm:  العنوان
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جماعية منافع التمييز، حاالت مقاضاة عن المتأتية المحتملة
فردية المقاضاة تكاليف من الكثير أّن حين .٦١في

متعددة أسباب على القائم التمييز
اآليولى.٦٩ متزايد التمييزانتباه في النظر ألهمية ن

وتصحيحه العمل سوق في قبيل. ٦٢المتعدد من والمجموعات
والشباب األصلية الشعوب من والنساء المعوقات النساء
تعبر الدينية، أو العرقية األقليات مجموعات من المنحدرين
يتأثر وآيف الحرمان حيث من تجاربها عن متزايد نحو على

المتعد األبعاد بفعل مجموعةذلك آل لهوية .دة
يتطور.٧٠ المتعدد التمييز حول الدائر النقاش ينفك وال

األفراد أّن تبّين التي الدراسات من المزيد نشر إلى بالنظر
مستويات أعلى يسجلون أسباب لعدة التمييز من يعانون الذين
الهشة الوظائف في آبير بشكل ويترآزون البطالة من

األجور .ومتدنية
دراسة.٧١ العماليةوتشير البحوث مرآز مؤخرًا أجراها

الواليات في بيرآيلي، آاليفورنيا، جامعة في والتعليم
حزيران في البطالة أرقام أّن إلى ٢٠١٠يونيه/ المتحدة،

بلغت أفريقي أصل من األمريكيين إلى في١٥٫٤بالنسبة
بلغ الذي البيض، بطالة معدل من بكثير أعلى أي المائة،

المائة٨٫٨ أو. في السن أساس على البيانات تصنيف وعند
لتبلغ البطالة نسبة ترتفع إلى٤٣٫٢الجنس، بالنسبة المائة في

و أفريقي أصل من األمريكيين المائة٣٦٫٥الشبان في
أفريقي أصل من األمريكيات الشابات إلى ١٦بين(بالنسبة

.٦٣)عامًا١٩و

الصفحة٦١ نفسه، .٦المرجع
تشير٦٢ التقرير، هذا الق�ائم"المتعددلتمييزا"عبارةلغرض التميي�ز إل�ى

األسبابعلى من .عدد
:انظر٦٣

S. Allegretto, A. Amerikaner and S. Pitts: Data brief: Black 
employment and unemployment in June 2010 (UC Berkeley 
Labor Center, 2 July 2010).

المتعدد للتمييز التصدي
القانون.٧٢ على طرأ قريب، عهد لحقوقمنذ الدولي

المولى المتزايد االهتمام يعكسان رئيسيان تطوران اإلنسان
المتعدد التمييز ذوي. إلى األشخاص لحقوق الدولية واالتفاقية

لعام الموارد٢٠٠٦اإلعاقة في صراحة تقر ٢٤و٧و٦،
المعوقات، والفتيات النساء تواجهه الذي المتعدد بالتمييز

لألطفا الخاصة يتعلقوباالحتياجات فيما السيما المعوقين، ل
التعليم على األمم. بالحصول إعالن يدعو ذلك، إلى باإلضافة

لعام األصلية الشعوب لحقوق المادة٢٠٠٧المتحدة في ،
خاص)٢(٢١ اهتمام إيالء إلى الدول الحقوق"، إلى

واألطفال والشباب والنساء للمسنين الخاصة واالحتياجات
م اإلعاقة ذوي األصليةواألشخاص الشعوب ."ن

معالجة.٧٣ عن المسؤولية وضع نحو اإليجابي واالتجاه
الممكن من يجعل واحدة هيئة عاتق على للتمييز أسباب عدة

مشترآة ألسباب التمييز مسألة أن. معالجة ذلك شأن ومن
والموارد الخبرة يستخدم وأن الحجم في وفورات أيضًا يوّلد

األمثل الوجه على أ. المحدودة الحذرغير توخي من بد ال نه
ذريعة مجرد اإلداري التكامل هذا مثل يكون أّال لضمان
وتعثر الرؤية قلة إلى تفضي الميزانية في القتطاعات

.اإلتاحة
على.٧٤ ترآيزًا يشمل المحاآم في السائد النهج ينفك وال

للتمييز الفردية أّن. األسباب إلى جزئيًا النزعة هذه وتعزى
إلىاإلجراءات سعيًا اإلثبات وإجراءات المؤسسية

الفردية األسباب أساس على مبنية تزال ال االنتصاف
لعدة التمييز من الحماية يشمل القانون آان ولو حتى للتمييز،

حاالت. ٦٤أسباب معالجة تعوق أخرى بارزة حواجز وهناك

:انظر٦٤
S. Hannett: “Equality at the intersections: The legislative and 
judicial failure to tackle multiple discrimination”, in Oxford 
Journal of Legal Studies (2003, Vol. 23, No. 1), pp. 65–86.

للقيو أش�كالبالنسبة الكات�ب ي�ذآر القانوني�ة، الحماي�ة أش�كال في الموجودة د
ن�وع عل�ى قائم�ة تباين�ات عل�ى غالبًا تقتصر التي المتساوية، األجور حماية

أيضًا. الجنس : انظر
K. Abrams: “Title VII and the complex female subject”, in 
Michigan Law Review (1994, Vol. 92, No. 8), pp. 2479–2540.

٤-١اإلطار
المتساوية القيمة ذي العمل قياس

للمقارنة أسلوبًا يتطلب القيمة، في متساويتين المضمون حيث من تختلفان وظيفتان آانت إذا ما تحديد تقييم. إّن وأساليب
ال أم منصفًا بالمقابل أجرها آان إذا ما تحدد وبالتالي للوظائف النسبية القيمة إرساء على تساعد أدوات هي عملية. الوظائف وتتسم

الوظا تقييم أساليب األساليبوضع لتلك التقنية المضامين بها تتسم التي األهمية بنفس بها تطبيقها يجري التي والطريقة تنشأ. ئف وقد
استخدامها أو تصميمها مراحل من مرحلة أي في المقصودة غير الجنسانية عام. التحيزات العمل٢٠٠٨وفي منظمة نشرت ،

الو تقييم عمليات إجراء عن متدرجًا دليًال إلجراءالدولية المتبعة الخطوات يشرح وهو الجنسين، من جنس إلى المنحازة غير ظائف
للعمليات التالي التتابع ويشمل الجنس، أساس على التحيز من خاليًا ويكون واإلنصاف بالموضوعية يتسم للوظائف :تقييم

الجنس؛ أساس على التحيز من خالية تكون ترجيحية شبكة وضع
للوظائف نقاط نفسها؛إسناد القيمة من الوظائف وتحديد الفرعية العوامل مستويات إلى استنادًا

وظيفة؛ لكل المسندة النقاط مجموع احتساب
مفصلية نقاط إلى الوظائف .تجميع

.ILO: Promoting Equity, Gender-Neutral Job Evaluation for Equal Pay: A step-by-step guide,( Geneva, 2008):  المصدر
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المعوقات، والفتيات النساء تواجهه الذي المتعدد بالتمييز

لألطفا الخاصة يتعلقوباالحتياجات فيما السيما المعوقين، ل
التعليم على األمم. بالحصول إعالن يدعو ذلك، إلى باإلضافة

لعام األصلية الشعوب لحقوق المادة٢٠٠٧المتحدة في ،
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واألطفال والشباب والنساء للمسنين الخاصة واالحتياجات
م اإلعاقة ذوي األصليةواألشخاص الشعوب ."ن
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الممكن من يجعل واحدة هيئة عاتق على للتمييز أسباب عدة
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إلىاإلجراءات سعيًا اإلثبات وإجراءات المؤسسية

الفردية األسباب أساس على مبنية تزال ال االنتصاف
لعدة التمييز من الحماية يشمل القانون آان ولو حتى للتمييز،

حاالت. ٦٤أسباب معالجة تعوق أخرى بارزة حواجز وهناك

:انظر٦٤
S. Hannett: “Equality at the intersections: The legislative and 
judicial failure to tackle multiple discrimination”, in Oxford 
Journal of Legal Studies (2003, Vol. 23, No. 1), pp. 65–86.

للقيو أش�كالبالنسبة الكات�ب ي�ذآر القانوني�ة، الحماي�ة أش�كال في الموجودة د
ن�وع عل�ى قائم�ة تباين�ات عل�ى غالبًا تقتصر التي المتساوية، األجور حماية
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K. Abrams: “Title VII and the complex female subject”, in 
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المتساوية القيمة ذي العمل قياس

للمقارنة أسلوبًا يتطلب القيمة، في متساويتين المضمون حيث من تختلفان وظيفتان آانت إذا ما تحديد تقييم. إّن وأساليب
ال أم منصفًا بالمقابل أجرها آان إذا ما تحدد وبالتالي للوظائف النسبية القيمة إرساء على تساعد أدوات هي عملية. الوظائف وتتسم

الوظا تقييم أساليب األساليبوضع لتلك التقنية المضامين بها تتسم التي األهمية بنفس بها تطبيقها يجري التي والطريقة تنشأ. ئف وقد
استخدامها أو تصميمها مراحل من مرحلة أي في المقصودة غير الجنسانية عام. التحيزات العمل٢٠٠٨وفي منظمة نشرت ،

الو تقييم عمليات إجراء عن متدرجًا دليًال إلجراءالدولية المتبعة الخطوات يشرح وهو الجنسين، من جنس إلى المنحازة غير ظائف
للعمليات التالي التتابع ويشمل الجنس، أساس على التحيز من خاليًا ويكون واإلنصاف بالموضوعية يتسم للوظائف :تقييم

الجنس؛ أساس على التحيز من خالية تكون ترجيحية شبكة وضع
للوظائف نقاط نفسها؛إسناد القيمة من الوظائف وتحديد الفرعية العوامل مستويات إلى استنادًا

وظيفة؛ لكل المسندة النقاط مجموع احتساب
مفصلية نقاط إلى الوظائف .تجميع

.ILO: Promoting Equity, Gender-Neutral Job Evaluation for Equal Pay: A step-by-step guide,( Geneva, 2008):  المصدر
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بالتمييز الوعي قلة من وتنشأ المحاآم، في المتعدد التمييز
و بندرةالمتعدد وثيقًا ارتباطًا يرتبط وضع وهذا فهمه، قلة

الموضوع هذا حول والنوعية الكمية والبحوث .البيانات
استباقية.٧٥ تدابير اعتماد خالل من مشجع تقدم أحرز وقد

في اإلنصاف وسياسات اإليجابية اإلجراءات قبيل من
التي التدريب وبرامج الوعي استثارة أنشطة أو االستخدام

أن للتمييزيمكنها المجمعة األسباب على. تتناول ليتوانيا وفي
للفترة التمييز لمكافحة الوطني البرنامج يشمل المثال، سبيل

واالستعراضات٢٠١١- ٢٠٠٩ الدراسات إلجراء خططًا
بشأن ذلك في بما التقارير، وتقديم المتعددالعامة . ٦٥التمييز

أسب مختلف تقاطع عديدة مشاريع تعالج هولندا، ابوفي

:انظر٦٥
European Commission: Multiple Discrimination, op. cit., p. 7.

المشروع مثل اإلثني، واألصل الجنس نوع السيما التمييز،
 Women and Voluntary Participation:Thousand"بعنوان

and One Strengths"والتكامل والمشارآة التحرر يشجع ،٦٦ .
المواطنين بتمكين المعنية اللجنة ترمي زامبيا، وفي

للمواطن٦٧اقتصاديًا االقتصادي التمكين تعزيز الذينإلى ين
االقتصادية الموارد على الحصول في القيود من عانوا
والوضع والجنس السن منها عدة لعوامل اإلنمائية والقدرة

واإلعاقة البشرية المناعة نقص فيروس وتشمل. إزاء
الوعي استثارة بغية والتدريب الحمالت أخرى مبادرات
التشي والجمهورية النمسا في المتعدد، التمييز كيةبوجود

.والسويد

الصفحة٦٦ نفسه، .٩المرجع
موق�ع٦٧ عل�ى األنش�طة ه�ذ� ع�ن التفاصيل من المزيد عل�ىCEECيتاح

./www.ceec.org.zm:  العنوان
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جماعية منافع التمييز، حاالت مقاضاة عن المتأتية المحتملة
فردية المقاضاة تكاليف من الكثير أّن حين .٦١في

متعددة أسباب على القائم التمييز
اآليولى.٦٩ متزايد التمييزانتباه في النظر ألهمية ن

وتصحيحه العمل سوق في قبيل. ٦٢المتعدد من والمجموعات
والشباب األصلية الشعوب من والنساء المعوقات النساء
تعبر الدينية، أو العرقية األقليات مجموعات من المنحدرين
يتأثر وآيف الحرمان حيث من تجاربها عن متزايد نحو على

المتعد األبعاد بفعل مجموعةذلك آل لهوية .دة
يتطور.٧٠ المتعدد التمييز حول الدائر النقاش ينفك وال

األفراد أّن تبّين التي الدراسات من المزيد نشر إلى بالنظر
مستويات أعلى يسجلون أسباب لعدة التمييز من يعانون الذين
الهشة الوظائف في آبير بشكل ويترآزون البطالة من

األجور .ومتدنية
دراسة.٧١ العماليةوتشير البحوث مرآز مؤخرًا أجراها

الواليات في بيرآيلي، آاليفورنيا، جامعة في والتعليم
حزيران في البطالة أرقام أّن إلى ٢٠١٠يونيه/ المتحدة،

بلغت أفريقي أصل من األمريكيين إلى في١٥٫٤بالنسبة
بلغ الذي البيض، بطالة معدل من بكثير أعلى أي المائة،

المائة٨٫٨ أو. في السن أساس على البيانات تصنيف وعند
لتبلغ البطالة نسبة ترتفع إلى٤٣٫٢الجنس، بالنسبة المائة في

و أفريقي أصل من األمريكيين المائة٣٦٫٥الشبان في
أفريقي أصل من األمريكيات الشابات إلى ١٦بين(بالنسبة

.٦٣)عامًا١٩و

الصفحة٦١ نفسه، .٦المرجع
تشير٦٢ التقرير، هذا الق�ائم"المتعددلتمييزا"عبارةلغرض التميي�ز إل�ى

األسبابعلى من .عدد
:انظر٦٣

S. Allegretto, A. Amerikaner and S. Pitts: Data brief: Black 
employment and unemployment in June 2010 (UC Berkeley 
Labor Center, 2 July 2010).

المتعدد للتمييز التصدي
القانون.٧٢ على طرأ قريب، عهد لحقوقمنذ الدولي

المولى المتزايد االهتمام يعكسان رئيسيان تطوران اإلنسان
المتعدد التمييز ذوي. إلى األشخاص لحقوق الدولية واالتفاقية

لعام الموارد٢٠٠٦اإلعاقة في صراحة تقر ٢٤و٧و٦،
المعوقات، والفتيات النساء تواجهه الذي المتعدد بالتمييز

لألطفا الخاصة يتعلقوباالحتياجات فيما السيما المعوقين، ل
التعليم على األمم. بالحصول إعالن يدعو ذلك، إلى باإلضافة
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:انظر٦٤
S. Hannett: “Equality at the intersections: The legislative and 
judicial failure to tackle multiple discrimination”, in Oxford 
Journal of Legal Studies (2003, Vol. 23, No. 1), pp. 65–86.

للقيو أش�كالبالنسبة الكات�ب ي�ذآر القانوني�ة، الحماي�ة أش�كال في الموجودة د
ن�وع عل�ى قائم�ة تباين�ات عل�ى غالبًا تقتصر التي المتساوية، األجور حماية

أيضًا. الجنس : انظر
K. Abrams: “Title VII and the complex female subject”, in 
Michigan Law Review (1994, Vol. 92, No. 8), pp. 2479–2540.

٤-١اإلطار
المتساوية القيمة ذي العمل قياس

للمقارنة أسلوبًا يتطلب القيمة، في متساويتين المضمون حيث من تختلفان وظيفتان آانت إذا ما تحديد تقييم. إّن وأساليب
ال أم منصفًا بالمقابل أجرها آان إذا ما تحدد وبالتالي للوظائف النسبية القيمة إرساء على تساعد أدوات هي عملية. الوظائف وتتسم

الوظا تقييم أساليب األساليبوضع لتلك التقنية المضامين بها تتسم التي األهمية بنفس بها تطبيقها يجري التي والطريقة تنشأ. ئف وقد
استخدامها أو تصميمها مراحل من مرحلة أي في المقصودة غير الجنسانية عام. التحيزات العمل٢٠٠٨وفي منظمة نشرت ،
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الجنس؛ أساس على التحيز من خالية تكون ترجيحية شبكة وضع
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وظيفة؛ لكل المسندة النقاط مجموع احتساب
مفصلية نقاط إلى الوظائف .تجميع

.ILO: Promoting Equity, Gender-Neutral Job Evaluation for Equal Pay: A step-by-step guide,( Geneva, 2008):  المصدر
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The global economic and financial crisis, which 
has predictably turned into a major employment 

crisis, forms the background to the third Global 
Report on discrimination. The aim of the Report is 
to provide a dynamic picture of trends over the last 
four years and present some findings, conclusions 
and recommendations for future action by the ILO 
and its constituents. 

This Report contains both good and bad news 
about recent worldwide trends regarding discrimin-
ation in employment and occupation. On the posi-
tive side, there is more legislation, there are more 
institutional initiatives, and, in general, a growing 
awareness of the need to overcome discrimination 
at work. However, capacity does not keep pace with 
the political will, and a prolonged economic down-
turn exposes structural weaknesses and even aggra-
vates structural discrimination. Furthermore, the 
agenda of discrimination at work is continuously di-
versifying, and new challenges arise where old ones 
remain at best only partially answered.

Weathering the effects of the global crisis

This Report shows that discrimination continues to 
be persistent and multifaceted. A major area of con-
cern is access to jobs. The proportion of workers who 
are vulnerable to poverty is on the increase again, 
reversing the positive trends noted over the last few 
years. Discrimination has also become more varied, 
and discrimination on multiple grounds is becoming 
the rule rather than the exception. Such trends have 
been witnessed by equality bodies, which have re-
ceived an increased number of complaints of work-
place discrimination.

In times of crisis, inequality, insecurity and the 
danger of exclusion are fed by direct or indirect 

discrimination. Attitudes are infl uenced, and it be-
comes more diffi cult to strengthen policies and legis-
lation against discrimination. Discrimination occurs 
as a result of actions by employers, national legis-
lation and practice, social and cultural factors, and 
different perceptions of the causes of economic and 
social troubles. And yet, the link between non-dis-
crimination and social stability is particularly im-
portant at a time of economic adversity. 

Different economies and sectors of the economy 
have been affected in different ways. Workers in 
more stable employment relationships are naturally 
less affected by the crisis than those in temporary or 
precarious employment. The risk is especially acute 
for the low-skilled, older and migrant workers, as 
well as those workers – including university gradu-
ates – who are looking for their fi rst job. 

The employment of women has been seriously 
affected in several countries by the impact of the 
crisis on export sectors. Earlier downturns have re-
vealed a similar impact on the employment and 
income of women as many have been pushed into in-
formal employment. Despite this, in many developed 
market economy countries the crisis has not had a 
disproportionate impact on women’s employment 
that could be attributed to discrimination. It is also 
too early to draw conclusions from available data on 
the wage gap, and the trends so far discerned appear 
to be contradictory. What is clear is that institutional 
solutions, such as equal remuneration mechanisms, 
are helpful at least for those in employment whose 
jobs are not immediately threatened.

Measures that have been adopted in order to 
mitigate the effects of the crisis, in particular aus-
terity packages, have on occasion indirectly and 
inadvertently increased discrimination against cer-
tain groups of workers. Growth and unemployment 
concerns are naturally important, and concerns 

Executive summary
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الثاني الجزء

الممارسة إلى المبادئ من

والتطورات.٧٦ االتجاهات على الضوء القسم هذا يسلط
للتمييز المختلفة باألسباب المتعلقة االتفاقية. األخيرة وتتناول

أخرى١١١رقم صكوك وتغطي تحديدًا، األسباب هذه بعض
اآلخر البعض الدولية العمل منها،. لمنظمة القليل يزال وال

العمل منظمة اتفاقيات من اتفاقية أي نطاق . الدوليةخارج
الحكومات تؤديه الذي الرئيسي الدور استعراض يجري آما
جانب إلى مؤاتية، بيئة وتوفير السياسي االلتزام إبراز في
ومنظمات العمل أصحاب منظمات تتخذها التي اإلجراءات

اآلخرون المصلحة وأصحاب األطر. العمال في ُينظر آما
ال للممارسات المناهضة والسياسات وفيالقانونية تمييزية

العالمية االقتصادية األزمة ضوء في المطروحة التحديات
.األخيرة

الجنس على القائم التمييز
جوانب.٧٧ جميع في التمييز من المعاناة في النساء تستمر

يحصلن أن يمكن التي الوظائف ذلك في بما تقريبًا، العمل
وإمكانية العمل وظروف واإلعانات وأجورهّن عليها

إ القراراتوصولهّن صنع مناصب أّن. لى األبحاث وبّينت
والعمودي المهني والفصل الجنسين بين األجور في الثغرات
األسرية والحياة العمل بين توازن إيجاد في والصعوبات
الوقت بعض العمل في متناسب غير نحو على النساء وترآز
والتحرش المنظم غير االقتصاد في والعمل الهش والعمل

وا الوضعالجنسي أو األمومة على القائم ،الزوجيلتمييز
المبادرات من بالرغم موجودة زالت ما عوامل آلها

والسياسية إمكانية. التشريعية تكون عديدة، حاالت وفي
دورهّن أساس على مقيدة معينة وظائف على النساء حصول
الرئيسية المسؤولية تحمل يواصلن النساء ألّن أو اإلنجابي

األ رعاية المعالينعن من غيرهم ورعاية ال. طفال وهذا
باألحرى ُيستخدم أنه يعني بل يتحقق، لم التقدم أّن يعني
المساواة تحقيق عن بعيدات يزلن ال النساء أّن إلى لإلشارة

العمل سوق في الجنسين .بين

خالل من الجنسين بين المساواة تعزيز
الجنسين قضايا إدماج

اجتماعية.٧٨ جذوٌر والنساء الرجال بين القائم للتمييز
أي اتخاذ أو التشريعات سّن بمجرد اقتالعها يمكن ال عميقة

آخر محدد في. تدبير التمييز وعدم الجنسين قضايا وإدماج
يبرهن قد الوطنية، والبرامج السياسات من آاملة مجموعة

نجاعة أآثر .أنه
على.٧٩ الجنسين قضايا إدماج لماويعّرف تقييم عملية أنه

اتخاذه، ُيعتزم إجراء أي والرجل المرأة على آثار من يخلفه
في البرامج أو السياسات أو التشريعات وضع ذلك في بما

المستويات جميع وعلى الميادين استراتيجية. جميع فهو
سواء حد على والرجال النساء وتجارب اهتمامات لجعل

السياسا تصميم من يتجزأ ال وتنفيذهاجزءًا والبرامج ت
واالقتصادية السياسية الدوائر جميع في وتقييمها ورصدها
قدم على والرجال النساء يستفيد بحيث واالجتماعية،

المساواة انعدام يدوم فال من. المساواة، النهائي والهدف
الجنسين بين المساواة تحقيق هو .١اإلدماج

الس.٨٠ خالل ُنفذت عديدة سياسية مبادرات نواتونادت
لتعزيز فعالة آوسيلة الجنسين قضايا بإدماج الماضية القليلة

الجنسين بين الوطنية. المساواة السياسة ذلك على مثال وخير
الجنسين بين المساواة بشأن سليمان جزر في المتبعة

بالمرأة الوطنية٢)٢٠١٥- ٢٠١٠(والنهوض واالستراتيجية ،
والتكامل اللتانالمتبعة٣)٢٠١٣- ٢٠٠٧(للتنمية ألبانيا، في

من الجنسين، بين التفاوت أوجه تقويم بغية أّنه تعتبران
في بالجنسين المتعلقة المنظورات إدماج الضروري

الوطنية التنمية .استراتيجيات
أرجاء.٨١ آافة في الجنسين قضايا إدماج مسألة ونوقشت
المحرز. العالم التقدم عن الدورية التقارير تشير ذلك، ورغم
اال يزالفي ال أنه إلى الماضي، العقد خالل األوروبي تحاد

الفكرة هذه بترجمة يتعلق فيما عمله يتوجب مما المزيد هناك

المتح��دة،١ ل�م��م واالجتم��اعي االقتص��ادي المجل��� تعري��ف إل��ى اس��تنادًا
،ILO: Gender Equality Tool:انظر. ١٩٩٧هيولي/ تموز

الدولية العمل منظمة الجنسين، بين المساواة مكتب موقع على .متاح
:انظر٢

Japan International Cooperation Agency: Country Gender 
Profile: Solomon Islands, 2010, p. 11.

:انظر٣
Japan International Cooperation Agency: Albania: Country 
Gender Profile, 2010, p. 17.
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الممارسة إلى المبادئ من

والتطورات.٧٦ االتجاهات على الضوء القسم هذا يسلط
للتمييز المختلفة باألسباب المتعلقة االتفاقية. األخيرة وتتناول

أخرى١١١رقم صكوك وتغطي تحديدًا، األسباب هذه بعض
اآلخر البعض الدولية العمل منها،. لمنظمة القليل يزال وال

العمل منظمة اتفاقيات من اتفاقية أي نطاق . الدوليةخارج
الحكومات تؤديه الذي الرئيسي الدور استعراض يجري آما
جانب إلى مؤاتية، بيئة وتوفير السياسي االلتزام إبراز في
ومنظمات العمل أصحاب منظمات تتخذها التي اإلجراءات

اآلخرون المصلحة وأصحاب األطر. العمال في ُينظر آما
ال للممارسات المناهضة والسياسات وفيالقانونية تمييزية

العالمية االقتصادية األزمة ضوء في المطروحة التحديات
.األخيرة

الجنس على القائم التمييز
جوانب.٧٧ جميع في التمييز من المعاناة في النساء تستمر

يحصلن أن يمكن التي الوظائف ذلك في بما تقريبًا، العمل
وإمكانية العمل وظروف واإلعانات وأجورهّن عليها

إ القراراتوصولهّن صنع مناصب أّن. لى األبحاث وبّينت
والعمودي المهني والفصل الجنسين بين األجور في الثغرات
األسرية والحياة العمل بين توازن إيجاد في والصعوبات
الوقت بعض العمل في متناسب غير نحو على النساء وترآز
والتحرش المنظم غير االقتصاد في والعمل الهش والعمل

وا الوضعالجنسي أو األمومة على القائم ،الزوجيلتمييز
المبادرات من بالرغم موجودة زالت ما عوامل آلها

والسياسية إمكانية. التشريعية تكون عديدة، حاالت وفي
دورهّن أساس على مقيدة معينة وظائف على النساء حصول
الرئيسية المسؤولية تحمل يواصلن النساء ألّن أو اإلنجابي

األ رعاية المعالينعن من غيرهم ورعاية ال. طفال وهذا
باألحرى ُيستخدم أنه يعني بل يتحقق، لم التقدم أّن يعني
المساواة تحقيق عن بعيدات يزلن ال النساء أّن إلى لإلشارة

العمل سوق في الجنسين .بين

خالل من الجنسين بين المساواة تعزيز
الجنسين قضايا إدماج

اجتماعية.٧٨ جذوٌر والنساء الرجال بين القائم للتمييز
أي اتخاذ أو التشريعات سّن بمجرد اقتالعها يمكن ال عميقة

آخر محدد في. تدبير التمييز وعدم الجنسين قضايا وإدماج
يبرهن قد الوطنية، والبرامج السياسات من آاملة مجموعة

نجاعة أآثر .أنه
على.٧٩ الجنسين قضايا إدماج لماويعّرف تقييم عملية أنه

اتخاذه، ُيعتزم إجراء أي والرجل المرأة على آثار من يخلفه
في البرامج أو السياسات أو التشريعات وضع ذلك في بما

المستويات جميع وعلى الميادين استراتيجية. جميع فهو
سواء حد على والرجال النساء وتجارب اهتمامات لجعل

السياسا تصميم من يتجزأ ال وتنفيذهاجزءًا والبرامج ت
واالقتصادية السياسية الدوائر جميع في وتقييمها ورصدها
قدم على والرجال النساء يستفيد بحيث واالجتماعية،

المساواة انعدام يدوم فال من. المساواة، النهائي والهدف
الجنسين بين المساواة تحقيق هو .١اإلدماج

الس.٨٠ خالل ُنفذت عديدة سياسية مبادرات نواتونادت
لتعزيز فعالة آوسيلة الجنسين قضايا بإدماج الماضية القليلة

الجنسين بين الوطنية. المساواة السياسة ذلك على مثال وخير
الجنسين بين المساواة بشأن سليمان جزر في المتبعة

بالمرأة الوطنية٢)٢٠١٥- ٢٠١٠(والنهوض واالستراتيجية ،
والتكامل اللتانالمتبعة٣)٢٠١٣- ٢٠٠٧(للتنمية ألبانيا، في

من الجنسين، بين التفاوت أوجه تقويم بغية أّنه تعتبران
في بالجنسين المتعلقة المنظورات إدماج الضروري

الوطنية التنمية .استراتيجيات
أرجاء.٨١ آافة في الجنسين قضايا إدماج مسألة ونوقشت
المحرز. العالم التقدم عن الدورية التقارير تشير ذلك، ورغم
اال يزالفي ال أنه إلى الماضي، العقد خالل األوروبي تحاد

الفكرة هذه بترجمة يتعلق فيما عمله يتوجب مما المزيد هناك

المتح��دة،١ ل�م��م واالجتم��اعي االقتص��ادي المجل��� تعري��ف إل��ى اس��تنادًا
،ILO: Gender Equality Tool:انظر. ١٩٩٧هيولي/ تموز

الدولية العمل منظمة الجنسين، بين المساواة مكتب موقع على .متاح
:انظر٢

Japan International Cooperation Agency: Country Gender 
Profile: Solomon Islands, 2010, p. 11.
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في الجنسين بين توازن تحقيق أجل من للشرآات الذاتي
لوائح وضع خيار على أبقت لكنها الشرآات، إدارة مجالس
الذاتي التنظيم يؤد لم حال في المستقبل في الحصص تتناول

تحس إالإلى النساء تمثل ال حيث الحالية النتائج في١١ين
اإلدارة مجالس أعضاء من .٨المائة

بها،.٨٣ الخاص الحصص نظام النرويج اتباع وفي
مجالس أعضاء صفوف في النساء نسبة زيادة استنتجت

من الشرآات في عام٧اإلدارة المائة في٣٩إلى٢٠٠٣في
عام عام. ٢٠٠٨٩المائة اشتر٢٠٠٨ومنذ نظام، ط

الشرآات إدارة مجالس تتكون أن النرويج في الحصص
عن يقل ال مما آل٤٠العامة من األشخاص من المائة في

الجنسين التي. من الشرآات تحل أن الوطنية للمحاآم ويمكن
االشتراطات بهذه الوفاء في آليات. ١٠تخفق اختيار وجرى

أخرى أماآن في اإليجابية اإلجراءات من .بديلة

الجنسيناست بين األجور في الثغرات مرار
عام.٨٤ الدولي العمل مؤتمر إلى ُقدم تقرير ٢٠٠٩الحظ

يلي عمل: "ما لقاء النساء أجور تمثل البلدان، معظم في
بين المتوسط في تتراوح نسبة القيمة في في٩٠و٧٠مساٍو

أوسع فوارق إيجاد يمكن أنه غير الرجال، أجور من المائة
لنقاباتوآشف". ١١بكثير الدولي االتحاد عن صادر تقرير

عن الجنسين١٢بلدًا٢٠العمال بين األجور فارق متوسط عن
بلغ٢٢٫٤بنسبة وسيط فارق وعن المائة في٢٠٫٤في
الدولي. المائة االتحاد أجراها أخرى دراسة وأظهرت

عام العمال فارقًا٢٣وشملت٢٠١٠لنقابات إضافيًا، بلدًا
إجماليًا بنسبةوسيطًا الجنسين لصالح٢٦بين المائة في

هم. الرجال لمن أضيق الفارق يكون التقرير، إلى واستنادًا
أطفال دون المائة٢٠(من أطفال) في لديهم لمن وأوسع

المائة٣٢( المجيبين). في صفوف في اتساعًا أآثر الفارق بل
آامل بدوام يعملون المائة٢٤(الذين صفوف) في في منه

ي ال آاملمن بدوام المائة٢٠(عملون .١٣)في

:انظر٨
EurActiv: “EU mulls gender quotas on company boards”, 
published on EurActiv site, 15 July 2010.

:انظر٩
A. Hole, Director-General, Ministry of Children and Equality, 
Norway: “Government action to bring about gender balance”, 
available at www.20-first.com/406-0-a-personal-account-of-
the-quota-legislation-in-norway.html, accessed 21 Jan. 2010.

:انظر١٠
Mission of Norway to the EU: “Norway’s mixed-gender 
boardrooms”, 23 July 2010.

الدولي١١ العمل الالئق: مكتب العمل صميم في الجنسين بين ،المساواة
الس الدورةالتقرير الدولي، العمل مؤتمر جنيف،٩٨ادس، ،٢٠٠٩،

.  ٢٩٤الفقرة
١٢ITUC: Gender (in)equality in the labour marketمرجع ،

هي. سابق المعنية فنلندا،:البلدان الدانمرك، شيلي، البرازيل، األرجنتين،
هولندا، المكسيك، آوريا، جمهورية إيطاليا، الهند، هنغاريا، ألمانيا،
السويد، اسبانيا، أفريقيا، جنوب الروسي، االتحاد بولندا، باراغواي،

المتحدة الواليات المتحدة، . المملكة
:انظر١٣

ITUC: Decisions for work: An examination of the factors 
influencing women’s decisions for work (Brussels, 2010), pp. 
21, 31.

في٢٠١٠وفي.٨٥ والتنمية التعاون منظمة أفادت ،
الجنسين بين األجور في ثغرة وجود عن االقتصادي الميدان

بلغت آامل بدوام الوسيطة اإليرادات المائة١٧٫٦في في
فيها األعضاء الدول بين وردت. ١٤فيما التي البلدان وفي
ا تراوحت بشأنها، حواليتفاصيل بين المائة٤٠لثغرة في

من وأآثر آوريا جمهورية اليابان،٣٠في في المائة في
والمملكة٢٥إلى٢٠وبين وألمانيا آندا في المائة في

بين وما أستراليا٢٠و١٥المتحدة، في المائة في
واسبانيا والبرتغال وهولندا وفنلندا التشيكية والجمهورية

والواليا والسويد بينوسويسرا وما المتحدة، في١٥و١٠ت
و وأيرلندا، وهنغاريا واليونان وفرنسا الدانمرك في ١٠المائة

وبولندا ونيوزيلندا بلجيكا في أقل أو المائة في. في وترد
التعاون١- ٢الشكل منظمة إليها توصلت التي النتائج

االقتصادي الميدان في .والتنمية
بشأن.٨٦ اإلحصاءات تشمل ال ما فيوغالبًا الثغرات

العالم أنحاء في النساء من آبيرة أعدادًا الجنسين بين األجور
العاملة٢٥قرابة( القوى إجمالي من المائة ال)في اللواتي ،

األسرة إطار في عملهّن عن مباشرًا أجرًا شملت. يتلقين ولو
يضطلعون ممن غيرهّن والكثير النساء هؤالء اإلحصاءات

غي العمل من أخرى النسبيبأشكال الحرمان لكان المنظم، ر
على قدرتهّن عدم ولكان بروزًا أآثر العمل سوق في للنساء
المتعلقة األحكام فيه بما العمل سوق تنظيم من االستفادة

التمي وضوحًايبمكافحة أآثر األجور، في والمساواة وتفيد. ز
لعام الدولي العمل مؤتمر دورة إلى قدمت التي التقديرات

بأّن٢٠٠٩ أجر، دون من الرعاية عمل أيضًا(قيمة المسمى
األجر مدفوع غير األسري نصف) العمل تعادل أن يمكن

ما لبلٍد اإلجمالي المحلي .١٥الناتج
بين.٨٧ األجور في الثغرات من مهم جزء تعليل ويمكن

والقطاعي المهني بالفصل المتحدة. ١٦الجنسين المملكة ففي
مسح في واردة بيانات آشفت فيمثًال، العاملة القوى

متدنية٢٠٠٨ المهن في الوظائف ثلثي يشغلن النساء أّن ،
األخرى المهن في الوظائف ُخمسي مع مقارنة . األجور
النساء أّن العاملة القوى مسح أظهر ذلك، إلى باإلضافة

بعض٧٦شكلن العمالة في العمال جميع من المائة في
يدعو أمر وهو المتحدة، المملكة في بوجهالوقت القلق إلى

على للحصول معرضون الوقت بعض العمال أّن إذ خاص
من غيرهم نسبة ضعفي تبلغ بنسبة األجور من أدنى حد

.١٧العمال

.OECD, op. cit, p. 13 :انظر١٤
عام( من مستقاة سنةأو٢٠٠٦األرقام آخر ).متاحةمن
الدولي١٥ العمل الالئ�ق: مكتب العم�ل ص�ميم ف�ي الجنس�ين بين ،المساواة

الفقرة السابق، .٢٩٨المرجع
:انظر١٦

European Foundation for the Improvement of Living and 
Working Conditions (Eurofound): Addressing the gender pay 
gap: Government and social partner actions (2010), p. 24.

:انظر١٧
Low Pay Commission: National Minimum Wage. Low Pay 
Commission Report 2009, p. 98.
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في الجنسين بين توازن تحقيق أجل من للشرآات الذاتي
لوائح وضع خيار على أبقت لكنها الشرآات، إدارة مجالس
الذاتي التنظيم يؤد لم حال في المستقبل في الحصص تتناول

تحس إالإلى النساء تمثل ال حيث الحالية النتائج في١١ين
اإلدارة مجالس أعضاء من .٨المائة

بها،.٨٣ الخاص الحصص نظام النرويج اتباع وفي
مجالس أعضاء صفوف في النساء نسبة زيادة استنتجت

من الشرآات في عام٧اإلدارة المائة في٣٩إلى٢٠٠٣في
عام عام. ٢٠٠٨٩المائة اشتر٢٠٠٨ومنذ نظام، ط

الشرآات إدارة مجالس تتكون أن النرويج في الحصص
عن يقل ال مما آل٤٠العامة من األشخاص من المائة في

الجنسين التي. من الشرآات تحل أن الوطنية للمحاآم ويمكن
االشتراطات بهذه الوفاء في آليات. ١٠تخفق اختيار وجرى

أخرى أماآن في اإليجابية اإلجراءات من .بديلة

الجنسيناست بين األجور في الثغرات مرار
عام.٨٤ الدولي العمل مؤتمر إلى ُقدم تقرير ٢٠٠٩الحظ

يلي عمل: "ما لقاء النساء أجور تمثل البلدان، معظم في
بين المتوسط في تتراوح نسبة القيمة في في٩٠و٧٠مساٍو

أوسع فوارق إيجاد يمكن أنه غير الرجال، أجور من المائة
لنقاباتوآشف". ١١بكثير الدولي االتحاد عن صادر تقرير

عن الجنسين١٢بلدًا٢٠العمال بين األجور فارق متوسط عن
بلغ٢٢٫٤بنسبة وسيط فارق وعن المائة في٢٠٫٤في
الدولي. المائة االتحاد أجراها أخرى دراسة وأظهرت

عام العمال فارقًا٢٣وشملت٢٠١٠لنقابات إضافيًا، بلدًا
إجماليًا بنسبةوسيطًا الجنسين لصالح٢٦بين المائة في

هم. الرجال لمن أضيق الفارق يكون التقرير، إلى واستنادًا
أطفال دون المائة٢٠(من أطفال) في لديهم لمن وأوسع

المائة٣٢( المجيبين). في صفوف في اتساعًا أآثر الفارق بل
آامل بدوام يعملون المائة٢٤(الذين صفوف) في في منه

ي ال آاملمن بدوام المائة٢٠(عملون .١٣)في

:انظر٨
EurActiv: “EU mulls gender quotas on company boards”, 
published on EurActiv site, 15 July 2010.

:انظر٩
A. Hole, Director-General, Ministry of Children and Equality, 
Norway: “Government action to bring about gender balance”, 
available at www.20-first.com/406-0-a-personal-account-of-
the-quota-legislation-in-norway.html, accessed 21 Jan. 2010.

:انظر١٠
Mission of Norway to the EU: “Norway’s mixed-gender 
boardrooms”, 23 July 2010.

الدولي١١ العمل الالئق: مكتب العمل صميم في الجنسين بين ،المساواة
الس الدورةالتقرير الدولي، العمل مؤتمر جنيف،٩٨ادس، ،٢٠٠٩،

.  ٢٩٤الفقرة
١٢ITUC: Gender (in)equality in the labour marketمرجع ،

هي. سابق المعنية فنلندا،:البلدان الدانمرك، شيلي، البرازيل، األرجنتين،
هولندا، المكسيك، آوريا، جمهورية إيطاليا، الهند، هنغاريا، ألمانيا،
السويد، اسبانيا، أفريقيا، جنوب الروسي، االتحاد بولندا، باراغواي،

المتحدة الواليات المتحدة، . المملكة
:انظر١٣

ITUC: Decisions for work: An examination of the factors 
influencing women’s decisions for work (Brussels, 2010), pp. 
21, 31.

في٢٠١٠وفي.٨٥ والتنمية التعاون منظمة أفادت ،
الجنسين بين األجور في ثغرة وجود عن االقتصادي الميدان

بلغت آامل بدوام الوسيطة اإليرادات المائة١٧٫٦في في
فيها األعضاء الدول بين وردت. ١٤فيما التي البلدان وفي
ا تراوحت بشأنها، حواليتفاصيل بين المائة٤٠لثغرة في

من وأآثر آوريا جمهورية اليابان،٣٠في في المائة في
والمملكة٢٥إلى٢٠وبين وألمانيا آندا في المائة في

بين وما أستراليا٢٠و١٥المتحدة، في المائة في
واسبانيا والبرتغال وهولندا وفنلندا التشيكية والجمهورية

والواليا والسويد بينوسويسرا وما المتحدة، في١٥و١٠ت
و وأيرلندا، وهنغاريا واليونان وفرنسا الدانمرك في ١٠المائة

وبولندا ونيوزيلندا بلجيكا في أقل أو المائة في. في وترد
التعاون١- ٢الشكل منظمة إليها توصلت التي النتائج

االقتصادي الميدان في .والتنمية
بشأن.٨٦ اإلحصاءات تشمل ال ما فيوغالبًا الثغرات

العالم أنحاء في النساء من آبيرة أعدادًا الجنسين بين األجور
العاملة٢٥قرابة( القوى إجمالي من المائة ال)في اللواتي ،

األسرة إطار في عملهّن عن مباشرًا أجرًا شملت. يتلقين ولو
يضطلعون ممن غيرهّن والكثير النساء هؤالء اإلحصاءات

غي العمل من أخرى النسبيبأشكال الحرمان لكان المنظم، ر
على قدرتهّن عدم ولكان بروزًا أآثر العمل سوق في للنساء
المتعلقة األحكام فيه بما العمل سوق تنظيم من االستفادة

التمي وضوحًايبمكافحة أآثر األجور، في والمساواة وتفيد. ز
لعام الدولي العمل مؤتمر دورة إلى قدمت التي التقديرات

بأّن٢٠٠٩ أجر، دون من الرعاية عمل أيضًا(قيمة المسمى
األجر مدفوع غير األسري نصف) العمل تعادل أن يمكن

ما لبلٍد اإلجمالي المحلي .١٥الناتج
بين.٨٧ األجور في الثغرات من مهم جزء تعليل ويمكن

والقطاعي المهني بالفصل المتحدة. ١٦الجنسين المملكة ففي
مسح في واردة بيانات آشفت فيمثًال، العاملة القوى

متدنية٢٠٠٨ المهن في الوظائف ثلثي يشغلن النساء أّن ،
األخرى المهن في الوظائف ُخمسي مع مقارنة . األجور
النساء أّن العاملة القوى مسح أظهر ذلك، إلى باإلضافة

بعض٧٦شكلن العمالة في العمال جميع من المائة في
يدعو أمر وهو المتحدة، المملكة في بوجهالوقت القلق إلى

على للحصول معرضون الوقت بعض العمال أّن إذ خاص
من غيرهم نسبة ضعفي تبلغ بنسبة األجور من أدنى حد

.١٧العمال

.OECD, op. cit, p. 13 :انظر١٤
عام( من مستقاة سنةأو٢٠٠٦األرقام آخر ).متاحةمن
الدولي١٥ العمل الالئ�ق: مكتب العم�ل ص�ميم ف�ي الجنس�ين بين ،المساواة

الفقرة السابق، .٢٩٨المرجع
:انظر١٦

European Foundation for the Improvement of Living and 
Working Conditions (Eurofound): Addressing the gender pay 
gap: Government and social partner actions (2010), p. 24.

:انظر١٧
Low Pay Commission: National Minimum Wage. Low Pay 
Commission Report 2009, p. 98.
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ملموس واقع اإلدراج. ٤إلى يتطلب التحليالت، ألحد ووفقًا
بترآيز"الناجح يتسم وشفاف واضح تنظيمي هيكل إنشاء

الجنسين بين المساواة على مبادر"واضح بواسطة إما ات،
والمملكة(تشريعية وألمانيا الدانمرك في الحال هي آما
أنها)المتحدة على اإلدماج مسألة باعتماد وإما من"، مبدأ

العامة السياسة وآيسلندا" (مبادئ فرنسا في الحال هي آما
والسويد قضايا. ٥)وهولندا إدماج لنجاح الحاسم ومن

المصنفة المناسبة اإلحصاءات تتوافر أن نوعالجنسين حسب
والتي تقييم"الجنس أجل من الفعلي الوضع وصف من تمّكن

تحديدًا٤ :انظر
J. Plantenga, C. Remery and J. Rubery: Gender mainstreaming 
of employment policies: A comparative review of 30 European 
countries (Luxembourg, European Commission, July 2007); P. 
Villa and M. Smith: National Reform Programmes 2008 and 
the gender aspects of the European Employment Strategy, 
coordinators’ synthesis report prepared for the Equality Unit of 
the European Commission, 2009.

:انظر٥
J. Plantenga, C. Remery and J. Rubery, op. cit., pp. 5–6.

المساواة المساواة(أوجه انعدام وتحديد) أو الجنسين بين فعًال
االهتمام إليالئها األولوية ذات ".٦المجاالت

اإليجابية اإلجراءات
عام.٨٢ برامج٢٠٠٧منذ من عدد ُوضع اإلجراءات،

أنه. اإليجابية اشتراطات اسبانيا وضعت المثال، سبيل وعلى
الجنسين، تراعي بحصص تفي أن الشرآات على توجب

بين اإلدارة٦٠و٤٠تتراوح مجالس من المائة في
التنفيذي، المستوى على عاموالمناصب أما. ٢٠١٥بحلول

الشرآ مدونات استخدام الحكومة فيها شجعت التي اتألمانيا
بين للمساواة طوعية حصصًا وضعت فقد الطوعية،

التنظيم. ٧الجنسين األوروبي االتحاد مفوضية وعززت

الصفحة٦ نفسه، .٦المرجع
:انظر٧

ITUC: Gender in(equality) in the labour market: An overview 
of global trends and developments (Brussels, Mar. 2009), p. 38.

١-٢اإلطار
الطفولة فترة في يبدأ التمييز

ال في المساواة انعدام ألوجه التصدي في اإلخفاق تتسمإّن أن يمكن المتساوية غير العالقات من اجتماعيًا نظامًا يغذي تعليم
لألطفال. بالتمييز األساسية اإلنسان حقوق يقّيد أن يمكن محرومة مجموعة إلى ينتمي أن أو بعينه مكان في ما طفل يولد أن فمجرد

الفرص تكافؤ أساس على التعليم على الحصول ال. في األقاليم، من العديد أووفي تلقائيًا مستبعدة المحرومة المجموعات تزال
التعليم على الحصول سبل من واألطفال. محرومة لغوية أو إثنية أقلية إلى المنتمين واألطفال الفتيات المجموعات هذه وتشمل
البشرية المناعة نقص بفيروس من/ المتأثرين والعاملين المهاجرة العائالت وأطفال اإليدز ويتامى الذيناإليدز واألطفال األطفال

المسلحة النزاعات من المتضررين واألطفال الفقيرة الحضرية األحياء وفي الريفية المناطق في .يعيشون
عالية، نوعية ذات تعلم بيئات إلى الوصول إمكانية المحرومة للمجموعات توفر التي والمستهدفة الشاملة التعليم وسياسات

التمييز آفة من وتخلو الجميع تشمل مجتمعات لبناء قوية أداة التمييز. هي مكافحة تعليم في دورًا التعليم ُنظم تلعب أن. آما من بد وال
ا القيم تعليم حياةيكون في باآرًا التمييز لمواجهة شاملة استراتيجية صميم في والسالم، والتسامح والقبول االحترام من الجتماعية

.األفراد

٢-٢اإلطار
اإلناث مستقبل

عام قانون صدور عن٢٠٠٣بعد يقل ال ما النساء تشكل أن على ينص آافة٤٠الذي مجالس أعضاء من المائة في
الم العامة تموزالشرآات بحلول النرويج في حول٢٠٠٥يوليه/ حدودة استقصائية دراسة النرويجية المنشآت اتحاد أجرى ،

أّن حين في أّنه ووجد النرويجية ومستوى٨٤الشرآات التنظيمي المستوى على النسائي التمثيل زيادة إيجابيًا يؤيد منها المائة في
هن أن نفسها الشرآات هذه اعتبرت اإلدارة، القياديةمجالس للمناصب للمرشحات افتقارًا .اك
عنه أعرب الذي السابق الشك من بهوبالرغم المعترف اإلناث مستقبل برنامج االتحاد أنشأ النرويجية، المنشآت دوليًا،اتحاد

مدته فريد برنامج عن عبارة على١٨وهو خطاهن وتتبع الموهوبات النساء تحديد أجل من الشبكات وإقامة التدريب يتناول شهرًا
القيادية المناصب تبوؤ في النرويجية العاملة القوى صفوف في السرعة استراتيجية. وجه اإلناث مستقبل برنامج صيد"وانتهج

ا"الآللئ تقوم حيث من، المزيد من لالستفادة األقل على مرشحات ثالث بتسمية النرويجية المنشآت اتحاد في األعضاء لشرآات
لالتحاد التابعة المجالس شبكة إلى النفاذ بغية والدعم .التدريب

أصل بدأ٦٠٠ومن بنجاح، البرنامج استكملن اإلدا٦٠امرأة مجالس إلى لالنضمام دعوات بتلقي منهّن المائة رةفي
.النرويجية

:المصدر
R. Lewis and K. Rake: “Breaking the Mould for Women Leaders: Could boardroom quotas hold the key?”, a Fawcett Society think piece for 
the Gender Equality Forum, Oct. 2008, p. 7. 
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ملموس واقع اإلدراج. ٤إلى يتطلب التحليالت، ألحد ووفقًا
بترآيز"الناجح يتسم وشفاف واضح تنظيمي هيكل إنشاء

الجنسين بين المساواة على مبادر"واضح بواسطة إما ات،
والمملكة(تشريعية وألمانيا الدانمرك في الحال هي آما
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of employment policies: A comparative review of 30 European 
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:انظر٥
J. Plantenga, C. Remery and J. Rubery, op. cit., pp. 5–6.
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:المصدر
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في الجنسين بين توازن تحقيق أجل من للشرآات الذاتي
لوائح وضع خيار على أبقت لكنها الشرآات، إدارة مجالس
الذاتي التنظيم يؤد لم حال في المستقبل في الحصص تتناول

تحس إالإلى النساء تمثل ال حيث الحالية النتائج في١١ين
اإلدارة مجالس أعضاء من .٨المائة

بها،.٨٣ الخاص الحصص نظام النرويج اتباع وفي
مجالس أعضاء صفوف في النساء نسبة زيادة استنتجت

من الشرآات في عام٧اإلدارة المائة في٣٩إلى٢٠٠٣في
عام عام. ٢٠٠٨٩المائة اشتر٢٠٠٨ومنذ نظام، ط

الشرآات إدارة مجالس تتكون أن النرويج في الحصص
عن يقل ال مما آل٤٠العامة من األشخاص من المائة في

الجنسين التي. من الشرآات تحل أن الوطنية للمحاآم ويمكن
االشتراطات بهذه الوفاء في آليات. ١٠تخفق اختيار وجرى

أخرى أماآن في اإليجابية اإلجراءات من .بديلة

الجنسيناست بين األجور في الثغرات مرار
عام.٨٤ الدولي العمل مؤتمر إلى ُقدم تقرير ٢٠٠٩الحظ

يلي عمل: "ما لقاء النساء أجور تمثل البلدان، معظم في
بين المتوسط في تتراوح نسبة القيمة في في٩٠و٧٠مساٍو

أوسع فوارق إيجاد يمكن أنه غير الرجال، أجور من المائة
لنقاباتوآشف". ١١بكثير الدولي االتحاد عن صادر تقرير

عن الجنسين١٢بلدًا٢٠العمال بين األجور فارق متوسط عن
بلغ٢٢٫٤بنسبة وسيط فارق وعن المائة في٢٠٫٤في
الدولي. المائة االتحاد أجراها أخرى دراسة وأظهرت

عام العمال فارقًا٢٣وشملت٢٠١٠لنقابات إضافيًا، بلدًا
إجماليًا بنسبةوسيطًا الجنسين لصالح٢٦بين المائة في

هم. الرجال لمن أضيق الفارق يكون التقرير، إلى واستنادًا
أطفال دون المائة٢٠(من أطفال) في لديهم لمن وأوسع

المائة٣٢( المجيبين). في صفوف في اتساعًا أآثر الفارق بل
آامل بدوام يعملون المائة٢٤(الذين صفوف) في في منه

ي ال آاملمن بدوام المائة٢٠(عملون .١٣)في

:انظر٨
EurActiv: “EU mulls gender quotas on company boards”, 
published on EurActiv site, 15 July 2010.

:انظر٩
A. Hole, Director-General, Ministry of Children and Equality, 
Norway: “Government action to bring about gender balance”, 
available at www.20-first.com/406-0-a-personal-account-of-
the-quota-legislation-in-norway.html, accessed 21 Jan. 2010.

:انظر١٠
Mission of Norway to the EU: “Norway’s mixed-gender 
boardrooms”, 23 July 2010.

الدولي١١ العمل الالئق: مكتب العمل صميم في الجنسين بين ،المساواة
الس الدورةالتقرير الدولي، العمل مؤتمر جنيف،٩٨ادس، ،٢٠٠٩،

.  ٢٩٤الفقرة
١٢ITUC: Gender (in)equality in the labour marketمرجع ،

هي. سابق المعنية فنلندا،:البلدان الدانمرك، شيلي، البرازيل، األرجنتين،
هولندا، المكسيك، آوريا، جمهورية إيطاليا، الهند، هنغاريا، ألمانيا،
السويد، اسبانيا، أفريقيا، جنوب الروسي، االتحاد بولندا، باراغواي،

المتحدة الواليات المتحدة، . المملكة
:انظر١٣

ITUC: Decisions for work: An examination of the factors 
influencing women’s decisions for work (Brussels, 2010), pp. 
21, 31.

في٢٠١٠وفي.٨٥ والتنمية التعاون منظمة أفادت ،
الجنسين بين األجور في ثغرة وجود عن االقتصادي الميدان

بلغت آامل بدوام الوسيطة اإليرادات المائة١٧٫٦في في
فيها األعضاء الدول بين وردت. ١٤فيما التي البلدان وفي
ا تراوحت بشأنها، حواليتفاصيل بين المائة٤٠لثغرة في

من وأآثر آوريا جمهورية اليابان،٣٠في في المائة في
والمملكة٢٥إلى٢٠وبين وألمانيا آندا في المائة في

بين وما أستراليا٢٠و١٥المتحدة، في المائة في
واسبانيا والبرتغال وهولندا وفنلندا التشيكية والجمهورية

والواليا والسويد بينوسويسرا وما المتحدة، في١٥و١٠ت
و وأيرلندا، وهنغاريا واليونان وفرنسا الدانمرك في ١٠المائة

وبولندا ونيوزيلندا بلجيكا في أقل أو المائة في. في وترد
التعاون١- ٢الشكل منظمة إليها توصلت التي النتائج

االقتصادي الميدان في .والتنمية
بشأن.٨٦ اإلحصاءات تشمل ال ما فيوغالبًا الثغرات

العالم أنحاء في النساء من آبيرة أعدادًا الجنسين بين األجور
العاملة٢٥قرابة( القوى إجمالي من المائة ال)في اللواتي ،

األسرة إطار في عملهّن عن مباشرًا أجرًا شملت. يتلقين ولو
يضطلعون ممن غيرهّن والكثير النساء هؤالء اإلحصاءات

غي العمل من أخرى النسبيبأشكال الحرمان لكان المنظم، ر
على قدرتهّن عدم ولكان بروزًا أآثر العمل سوق في للنساء
المتعلقة األحكام فيه بما العمل سوق تنظيم من االستفادة

التمي وضوحًايبمكافحة أآثر األجور، في والمساواة وتفيد. ز
لعام الدولي العمل مؤتمر دورة إلى قدمت التي التقديرات

بأّن٢٠٠٩ أجر، دون من الرعاية عمل أيضًا(قيمة المسمى
األجر مدفوع غير األسري نصف) العمل تعادل أن يمكن

ما لبلٍد اإلجمالي المحلي .١٥الناتج
بين.٨٧ األجور في الثغرات من مهم جزء تعليل ويمكن

والقطاعي المهني بالفصل المتحدة. ١٦الجنسين المملكة ففي
مسح في واردة بيانات آشفت فيمثًال، العاملة القوى

متدنية٢٠٠٨ المهن في الوظائف ثلثي يشغلن النساء أّن ،
األخرى المهن في الوظائف ُخمسي مع مقارنة . األجور
النساء أّن العاملة القوى مسح أظهر ذلك، إلى باإلضافة

بعض٧٦شكلن العمالة في العمال جميع من المائة في
يدعو أمر وهو المتحدة، المملكة في بوجهالوقت القلق إلى

على للحصول معرضون الوقت بعض العمال أّن إذ خاص
من غيرهم نسبة ضعفي تبلغ بنسبة األجور من أدنى حد

.١٧العمال

.OECD, op. cit, p. 13 :انظر١٤
عام( من مستقاة سنةأو٢٠٠٦األرقام آخر ).متاحةمن
الدولي١٥ العمل الالئ�ق: مكتب العم�ل ص�ميم ف�ي الجنس�ين بين ،المساواة

الفقرة السابق، .٢٩٨المرجع
:انظر١٦

European Foundation for the Improvement of Living and 
Working Conditions (Eurofound): Addressing the gender pay 
gap: Government and social partner actions (2010), p. 24.

:انظر١٧
Low Pay Commission: National Minimum Wage. Low Pay 
Commission Report 2009, p. 98.
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:انظر٨
EurActiv: “EU mulls gender quotas on company boards”, 
published on EurActiv site, 15 July 2010.
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.١٧العمال

.OECD, op. cit, p. 13 :انظر١٤
عام( من مستقاة سنةأو٢٠٠٦األرقام آخر ).متاحةمن
الدولي١٥ العمل الالئ�ق: مكتب العم�ل ص�ميم ف�ي الجنس�ين بين ،المساواة

الفقرة السابق، .٢٩٨المرجع
:انظر١٦

European Foundation for the Improvement of Living and 
Working Conditions (Eurofound): Addressing the gender pay 
gap: Government and social partner actions (2010), p. 24.

:انظر١٧
Low Pay Commission: National Minimum Wage. Low Pay 
Commission Report 2009, p. 98.
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ملموس واقع اإلدراج. ٤إلى يتطلب التحليالت، ألحد ووفقًا
بترآيز"الناجح يتسم وشفاف واضح تنظيمي هيكل إنشاء

الجنسين بين المساواة على مبادر"واضح بواسطة إما ات،
والمملكة(تشريعية وألمانيا الدانمرك في الحال هي آما
أنها)المتحدة على اإلدماج مسألة باعتماد وإما من"، مبدأ

العامة السياسة وآيسلندا" (مبادئ فرنسا في الحال هي آما
والسويد قضايا. ٥)وهولندا إدماج لنجاح الحاسم ومن

المصنفة المناسبة اإلحصاءات تتوافر أن نوعالجنسين حسب
والتي تقييم"الجنس أجل من الفعلي الوضع وصف من تمّكن

تحديدًا٤ :انظر
J. Plantenga, C. Remery and J. Rubery: Gender mainstreaming 
of employment policies: A comparative review of 30 European 
countries (Luxembourg, European Commission, July 2007); P. 
Villa and M. Smith: National Reform Programmes 2008 and 
the gender aspects of the European Employment Strategy, 
coordinators’ synthesis report prepared for the Equality Unit of 
the European Commission, 2009.

:انظر٥
J. Plantenga, C. Remery and J. Rubery, op. cit., pp. 5–6.

المساواة المساواة(أوجه انعدام وتحديد) أو الجنسين بين فعًال
االهتمام إليالئها األولوية ذات ".٦المجاالت

اإليجابية اإلجراءات
عام.٨٢ برامج٢٠٠٧منذ من عدد ُوضع اإلجراءات،

أنه. اإليجابية اشتراطات اسبانيا وضعت المثال، سبيل وعلى
الجنسين، تراعي بحصص تفي أن الشرآات على توجب

بين اإلدارة٦٠و٤٠تتراوح مجالس من المائة في
التنفيذي، المستوى على عاموالمناصب أما. ٢٠١٥بحلول

الشرآ مدونات استخدام الحكومة فيها شجعت التي اتألمانيا
بين للمساواة طوعية حصصًا وضعت فقد الطوعية،

التنظيم. ٧الجنسين األوروبي االتحاد مفوضية وعززت

الصفحة٦ نفسه، .٦المرجع
:انظر٧

ITUC: Gender in(equality) in the labour market: An overview 
of global trends and developments (Brussels, Mar. 2009), p. 38.

١-٢اإلطار
الطفولة فترة في يبدأ التمييز

ال في المساواة انعدام ألوجه التصدي في اإلخفاق تتسمإّن أن يمكن المتساوية غير العالقات من اجتماعيًا نظامًا يغذي تعليم
لألطفال. بالتمييز األساسية اإلنسان حقوق يقّيد أن يمكن محرومة مجموعة إلى ينتمي أن أو بعينه مكان في ما طفل يولد أن فمجرد

الفرص تكافؤ أساس على التعليم على الحصول ال. في األقاليم، من العديد أووفي تلقائيًا مستبعدة المحرومة المجموعات تزال
التعليم على الحصول سبل من واألطفال. محرومة لغوية أو إثنية أقلية إلى المنتمين واألطفال الفتيات المجموعات هذه وتشمل
البشرية المناعة نقص بفيروس من/ المتأثرين والعاملين المهاجرة العائالت وأطفال اإليدز ويتامى الذيناإليدز واألطفال األطفال

المسلحة النزاعات من المتضررين واألطفال الفقيرة الحضرية األحياء وفي الريفية المناطق في .يعيشون
عالية، نوعية ذات تعلم بيئات إلى الوصول إمكانية المحرومة للمجموعات توفر التي والمستهدفة الشاملة التعليم وسياسات

التمييز آفة من وتخلو الجميع تشمل مجتمعات لبناء قوية أداة التمييز. هي مكافحة تعليم في دورًا التعليم ُنظم تلعب أن. آما من بد وال
ا القيم تعليم حياةيكون في باآرًا التمييز لمواجهة شاملة استراتيجية صميم في والسالم، والتسامح والقبول االحترام من الجتماعية

.األفراد

٢-٢اإلطار
اإلناث مستقبل

عام قانون صدور عن٢٠٠٣بعد يقل ال ما النساء تشكل أن على ينص آافة٤٠الذي مجالس أعضاء من المائة في
الم العامة تموزالشرآات بحلول النرويج في حول٢٠٠٥يوليه/ حدودة استقصائية دراسة النرويجية المنشآت اتحاد أجرى ،

أّن حين في أّنه ووجد النرويجية ومستوى٨٤الشرآات التنظيمي المستوى على النسائي التمثيل زيادة إيجابيًا يؤيد منها المائة في
هن أن نفسها الشرآات هذه اعتبرت اإلدارة، القياديةمجالس للمناصب للمرشحات افتقارًا .اك
عنه أعرب الذي السابق الشك من بهوبالرغم المعترف اإلناث مستقبل برنامج االتحاد أنشأ النرويجية، المنشآت دوليًا،اتحاد

مدته فريد برنامج عن عبارة على١٨وهو خطاهن وتتبع الموهوبات النساء تحديد أجل من الشبكات وإقامة التدريب يتناول شهرًا
القيادية المناصب تبوؤ في النرويجية العاملة القوى صفوف في السرعة استراتيجية. وجه اإلناث مستقبل برنامج صيد"وانتهج

ا"الآللئ تقوم حيث من، المزيد من لالستفادة األقل على مرشحات ثالث بتسمية النرويجية المنشآت اتحاد في األعضاء لشرآات
لالتحاد التابعة المجالس شبكة إلى النفاذ بغية والدعم .التدريب

أصل بدأ٦٠٠ومن بنجاح، البرنامج استكملن اإلدا٦٠امرأة مجالس إلى لالنضمام دعوات بتلقي منهّن المائة رةفي
.النرويجية

:المصدر
R. Lewis and K. Rake: “Breaking the Mould for Women Leaders: Could boardroom quotas hold the key?”, a Fawcett Society think piece for 
the Gender Equality Forum, Oct. 2008, p. 7. 
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الجنسين بين األجور في الثغرة لتضييق وسائل
عن.٨٨ المتساوي األجر مفهوم على القائمة التشريعات إّن

انتشار بقدر منتشرة ليست المتساوية، القيمة ذي العمل
التمييز عدم بشأن العامة ت. التشريعات أنه إحرازغير م

التقدم التشريعات. بعض تتسم األوروبي، االتحاد أرجاء وفي
البلدان على ويتعين إلزامية بأنها األجور في المساواة بشأن

تعتمدها أن االتحاد إلى االنضمام إلى تسعى توجد. التي آما
في مثًال أخرى، بلدان في التمييز لمكافحة شاملة تشريعات

أفريقيا وجنوب ني. آندا جرى٢٠٠٩أبريل/ سانوفي ،
المتساوية القيمة ذي العمل عن المتساوي األجر قانون تعديل
في الثغرة يخفض أن معه يتوقع نحو على قبرص، في

الجنسين بين اآوادور٢٠٠٧وفي. األجور اعتمدت ،
ذي العمل عن المتساوي األجر مفهوم يتضمن جديدًا دستورًا

المتساوية .القيمة
األحكام.٨٩ تشكل التمييزوال لمكافحة الواضحة التشريعية

القيمة ذي العمل عن المتساوي األجر في بالحق والمتعلقة
ومستحسنة ضرورية آانت وإن أولى، خطوة إال . المتساوية

الثاني تشرين عن٢٠٠٨نوفمبر/ وفي صادر قرار قدم ،
مبدأ تطبيق بشأن المفوضية إلى توصيات األوروبي البرلمان

األج في والنساءالمساواة الرجال بين هذه. ور وسّلطت
المتكاملة المبادرات من مجموعة على الضوء التوصيات
ذلك في بما الجنسين، بين األجور في القائمة للثغرة للتصدي
وتصنيف العمل وتقييم الشفافية إلى والدعوات التحليالت
التمييز ومنع بالمساواة المعنية الهيئات ودور الوظائف

قضايا لوائحوإدماج وترشيد العقوبات واستخدام الجنسين
وسياساته األوروبي .االتحاد

في.٩٠ الثغرة من الحد هدف الحكومات من العديد وتدرج
خطط في الواردة األولويات بين فيما الجنسين بين األجور
مكافحة إلى الرامية المبادرات خالل من ذلك في بما العمل،

فنلند في الحال هي آما المهني، ) ٢٠١١- ٢٠٠٨(االفصل
السابقة اليوغوسالفية مقدونية ). ٢٠١٢- ٢٠٠٧(وجمهورية

المملكة في مؤخرًا ُعقد ثالثي اجتماع أفضى وبالمثل،
إلى الجنسين، بين األجور في الثغرة مشكلة لمعالجة المتحدة
لبعض العمل جودة توافر لزيادة حكومية عمل خطة وضع

وإدراج ا"الوقت القطاع في جنساني وضمان" لعامواجب
بنوع المرتبطة النمطية القوالب من الخالي الوظيفي التوجيه

.الجنس
بين.٩١ األجور في الثغرة من الحد وسائل إحدى وتكمن

التي القطاعات في لألجور األدنى الحد اعتماد في الجنسين
إلى يؤدي أن يمكن مما األولى، بالدرجة النساء عليها تهيمن

من األجور في الفوارق علىخفض الرواتب، زيادة خالل
المتحدة والمملكة بلغاريا في الدراسات أظهرته ما . ١٨نحو

لألجور األدنى الحد في الزيادة أثرت المتحدة، المملكة ففي
الغالب،٢٠٠٨في في النساء تشغلها التي الوظائف على

بشكل يمس بما المتدنية، األجور لجنة أجرتها لدراسة وفقًا
بنسبة بنسبةف٥٫٦إجمالي مقارنة النساء من المائة في٣ي

.Eurofound, op. cit., pp. 12, 24:انظر١٨

الرجال من األدنى. ١٩المائة للحد الوطني البرنامج إنفاذ ومنذ
عام األدنى١٩٩٩لألجور المعدالت ذات األجور أصبحت ،

في الثغرة تتأثر لم حين في والنساء، الرجال بين تساويًا أآثر
الجنسين بين إلىاألجور بالنسبة لألجور، األدنى بالحد
مرتفع بأجر .٢٠العاملين

وهولندا.٩٢ بلجيكا مثل بلدان اعتمدت قريب، عهد ومنذ
في الثغرة استعراض بهدف الوظائف لتصنيفات مختلفة ُنظمًا

الجنسين بين بين. األجور المساواة معهد أنشئ بلجيكا، ففي
نظام إلصالح اتحادي مشروع بموجب والرجل المرأة

الوظائف م. تصنيف وضعت هولندا، العملوفي ؤسسة
بالنسبة"الثالثية األجور في المساواة بشأن مرجعية قائمة

المدفوعات ُنظم االجتماعيين"إلى للشرآاء أداة باعتبارها ، .
عملية وأدوات أدلة توافر إلى المبادرات هذه أدت حين وفي
مراحل على يجري المنهجيات مختلف تطبيق فإّن للمنشآت،

ال وضع يتعين يزال وال المحرزمختلفة التقدم بشأن معلومات
.وأثره
االضطالع.٩٣ بإمكانية االجتماعيون الشرآاء ويتمتع

دورهم خالل من األجور بين الفجوات تضييق في قوي بدور
األجور بشأن المفاوضات وافق. ٢١في المثال، سبيل وعلى

من لألجور األدنى الحد زيادة على االجتماعيون الشرآاء
الجماعية، المفاوضة ذاتخالل القطاعات أّن رأوا عندما

األعظم السواد تشّغل انخفاضًا األآثر لألجور األدنى الحد
النساء إيجابية. ٢٢من إجراءات تتطلب أحكام أيضًا وهناك

في الحال هي آما المساواة، إزاء العمل أصحاب جانب من
األجور في اإلنصاف بشأن أونتاريو تشريعات٢٣قانون أو

اإليجابية أفريقيااإلجراءات جنوب ناميبيا٢٤في .٢٥أو
في.٩٤ للثغرة العمال نقابات تتصدى العموم، وعلى

وإدراج االجتماعي الحوار خالل من الجنسين بين األجور
الوعي استثارة وحمالت الجماعية المفاوضة في المسألة
الجنسين بقضايا معنية وحدات أو اتصال نقاط وإنشاء العام

هيكلياتها توض. في ما بالتعاونوغالبًا وأحداث مبادرات ع
بهدف الحكومات ومع بالمساواة المعنية الوطنية الهيئات مع
الفوارق إلى اإلعالم ووسائل العريض الجمهور انتباه جذب

األجور تخصيص. في المبادرات هذه مثل أيام"وتشمل
األجور في من" المساواة ورد ما نحو على اعتيادية، بصورة

والجمه وبلجيكا واستونياالنمسا والدانمرك التشيكية ورية
وهولندا المباشرة. وهنغاريا غير التدابير اعتماد وينطبق

نظام إلى أحيانًا يلجأون الذين العمل أصحاب على ذاته بالقدر
هي آما إدارية، مراآز على النساء حصول لدعم حصص
ألمانيا في دايملر شرآة قبيل من الشرآات بعض في .الحال

.Low Pay Commission, op. cit., p. 98:انظر١٩
الصفحة٢٠ نفسه، .١٠٠المرجع
.Eurofound, op. cit., p. 29:انظر٢١
الصفحة٢٢ نفسه، .٢٤المرجع
.Pay Equity Act, R. S. O. 1990, Ch. P.7:انظر٢٣
.Employment Equity Act, No. 55 of 1998:انظر٢٤
.Affirmative Action (Employment) Act, 1998:انظر٢٥
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التقدم التشريعات. بعض تتسم األوروبي، االتحاد أرجاء وفي
البلدان على ويتعين إلزامية بأنها األجور في المساواة بشأن

تعتمدها أن االتحاد إلى االنضمام إلى تسعى توجد. التي آما
في مثًال أخرى، بلدان في التمييز لمكافحة شاملة تشريعات
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في الثغرة يخفض أن معه يتوقع نحو على قبرص، في

الجنسين بين اآوادور٢٠٠٧وفي. األجور اعتمدت ،
ذي العمل عن المتساوي األجر مفهوم يتضمن جديدًا دستورًا

المتساوية .القيمة
األحكام.٨٩ تشكل التمييزوال لمكافحة الواضحة التشريعية
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مبدأ تطبيق بشأن المفوضية إلى توصيات األوروبي البرلمان

األج في والنساءالمساواة الرجال بين هذه. ور وسّلطت
المتكاملة المبادرات من مجموعة على الضوء التوصيات
ذلك في بما الجنسين، بين األجور في القائمة للثغرة للتصدي
وتصنيف العمل وتقييم الشفافية إلى والدعوات التحليالت
التمييز ومنع بالمساواة المعنية الهيئات ودور الوظائف

قضايا لوائحوإدماج وترشيد العقوبات واستخدام الجنسين
وسياساته األوروبي .االتحاد

في.٩٠ الثغرة من الحد هدف الحكومات من العديد وتدرج
خطط في الواردة األولويات بين فيما الجنسين بين األجور
مكافحة إلى الرامية المبادرات خالل من ذلك في بما العمل،

فنلند في الحال هي آما المهني، ) ٢٠١١- ٢٠٠٨(االفصل
السابقة اليوغوسالفية مقدونية ). ٢٠١٢- ٢٠٠٧(وجمهورية

المملكة في مؤخرًا ُعقد ثالثي اجتماع أفضى وبالمثل،
إلى الجنسين، بين األجور في الثغرة مشكلة لمعالجة المتحدة
لبعض العمل جودة توافر لزيادة حكومية عمل خطة وضع

وإدراج ا"الوقت القطاع في جنساني وضمان" لعامواجب
بنوع المرتبطة النمطية القوالب من الخالي الوظيفي التوجيه

.الجنس
بين.٩١ األجور في الثغرة من الحد وسائل إحدى وتكمن

التي القطاعات في لألجور األدنى الحد اعتماد في الجنسين
إلى يؤدي أن يمكن مما األولى، بالدرجة النساء عليها تهيمن

من األجور في الفوارق علىخفض الرواتب، زيادة خالل
المتحدة والمملكة بلغاريا في الدراسات أظهرته ما . ١٨نحو

لألجور األدنى الحد في الزيادة أثرت المتحدة، المملكة ففي
الغالب،٢٠٠٨في في النساء تشغلها التي الوظائف على

بشكل يمس بما المتدنية، األجور لجنة أجرتها لدراسة وفقًا
بنسبة بنسبةف٥٫٦إجمالي مقارنة النساء من المائة في٣ي

.Eurofound, op. cit., pp. 12, 24:انظر١٨

الرجال من األدنى. ١٩المائة للحد الوطني البرنامج إنفاذ ومنذ
عام األدنى١٩٩٩لألجور المعدالت ذات األجور أصبحت ،

في الثغرة تتأثر لم حين في والنساء، الرجال بين تساويًا أآثر
الجنسين بين إلىاألجور بالنسبة لألجور، األدنى بالحد
مرتفع بأجر .٢٠العاملين

وهولندا.٩٢ بلجيكا مثل بلدان اعتمدت قريب، عهد ومنذ
في الثغرة استعراض بهدف الوظائف لتصنيفات مختلفة ُنظمًا

الجنسين بين بين. األجور المساواة معهد أنشئ بلجيكا، ففي
نظام إلصالح اتحادي مشروع بموجب والرجل المرأة

الوظائف م. تصنيف وضعت هولندا، العملوفي ؤسسة
بالنسبة"الثالثية األجور في المساواة بشأن مرجعية قائمة

المدفوعات ُنظم االجتماعيين"إلى للشرآاء أداة باعتبارها ، .
عملية وأدوات أدلة توافر إلى المبادرات هذه أدت حين وفي
مراحل على يجري المنهجيات مختلف تطبيق فإّن للمنشآت،

ال وضع يتعين يزال وال المحرزمختلفة التقدم بشأن معلومات
.وأثره
االضطالع.٩٣ بإمكانية االجتماعيون الشرآاء ويتمتع

دورهم خالل من األجور بين الفجوات تضييق في قوي بدور
األجور بشأن المفاوضات وافق. ٢١في المثال، سبيل وعلى

من لألجور األدنى الحد زيادة على االجتماعيون الشرآاء
الجماعية، المفاوضة ذاتخالل القطاعات أّن رأوا عندما

األعظم السواد تشّغل انخفاضًا األآثر لألجور األدنى الحد
النساء إيجابية. ٢٢من إجراءات تتطلب أحكام أيضًا وهناك

في الحال هي آما المساواة، إزاء العمل أصحاب جانب من
األجور في اإلنصاف بشأن أونتاريو تشريعات٢٣قانون أو

اإليجابية أفريقيااإلجراءات جنوب ناميبيا٢٤في .٢٥أو
في.٩٤ للثغرة العمال نقابات تتصدى العموم، وعلى

وإدراج االجتماعي الحوار خالل من الجنسين بين األجور
الوعي استثارة وحمالت الجماعية المفاوضة في المسألة
الجنسين بقضايا معنية وحدات أو اتصال نقاط وإنشاء العام

هيكلياتها توض. في ما بالتعاونوغالبًا وأحداث مبادرات ع
بهدف الحكومات ومع بالمساواة المعنية الوطنية الهيئات مع
الفوارق إلى اإلعالم ووسائل العريض الجمهور انتباه جذب

األجور تخصيص. في المبادرات هذه مثل أيام"وتشمل
األجور في من" المساواة ورد ما نحو على اعتيادية، بصورة

والجمه وبلجيكا واستونياالنمسا والدانمرك التشيكية ورية
وهولندا المباشرة. وهنغاريا غير التدابير اعتماد وينطبق

نظام إلى أحيانًا يلجأون الذين العمل أصحاب على ذاته بالقدر
هي آما إدارية، مراآز على النساء حصول لدعم حصص
ألمانيا في دايملر شرآة قبيل من الشرآات بعض في .الحال

.Low Pay Commission, op. cit., p. 98:انظر١٩
الصفحة٢٠ نفسه، .١٠٠المرجع
.Eurofound, op. cit., p. 29:انظر٢١
الصفحة٢٢ نفسه، .٢٤المرجع
.Pay Equity Act, R. S. O. 1990, Ch. P.7:انظر٢٣
.Employment Equity Act, No. 55 of 1998:انظر٢٤
.Affirmative Action (Employment) Act, 1998:انظر٢٥
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٣-٢اإلطار
والرجل المرأة بين المساواة أجل من األوروبي االتحاد )٢٠١٥-٢٠١٠(استراتيجية

أيلول ا،٢٠١٠سبتمبر/ في األوروبية المفوضية والرجلاعتمدت المرأة بين المساواة أجل من األوروبي االتحاد ستراتيجية
شوؤن). ٢٠١٥- ٢٠١٠( ميثاق في محددة أولوية ذات مجاالت خمسة في اتخاذها الواجب اإلجراءات االستراتيجية هذه وتصف

عام أوائل األوروبية المفوضية أصدرته الذي المشت٢٠١٠المرأة، القضايا يتناول واحد مجال وفي اإلجراءات. رآة، وتتبع
المحددة والتدابير الجنسين قضايا إدماج من المزدوج النهج التالية. المقترحة هي األولوية ذات الستة :والمجاالت

المتساوية؛)١( االقتصادية االستقاللية
المتساوية؛)٢( القيمة ذي والعمل المتساوي العمل عن األجر في المساواة
الق)٣( صنع في رارات؛المساواة
الجنس؛)٤( نوع على القائم للعنف حد ووضع والنزاهة الكرامة
الخارجية؛)٥( اإلجراءات في الجنسين بين المساواة
األفقية)٦( .المسائل

فيما المتبقية الثغرات تقييم النساء؛ لدى الخاص للحساب والعمل المبادرة روح تعزيز اتخاذها، الواجب اإلجراءات وتشمل
ممكنةيتعلق أساليب استكشاف المهاجرين؛ وإدماج الهجرة بشأن المبادرات جميع في الجنسين بين المساواة تعزيز العائلية؛ باإلجازة

مبادرات ودعم األجل، محدودة والعقود الوقت بعض العمل مثل األجر في المساواة ترتيبات أثر وفهم األجور شفافية لتحسين
الع مكان في األجور في غيرالمساواة الثغرات تصحيح من العمل أصحاب تمّكن أدوات وضع جانب إلى المساواة، عالمات مثل مل
الجنسين بين األجور في القرارات. المبررة صنع في الجنسين بين التوازن لتحسين اإلجراءات ستتخذ .آما

:المصدر
European Commission: Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and 
Social Committee and the Committee of the Regions “Strategy for equality between women and men 2010–15”, Brussels, 21 Sep. 2010. 
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٣-٢اإلطار
والرجل المرأة بين المساواة أجل من األوروبي االتحاد )٢٠١٥-٢٠١٠(استراتيجية

أيلول ا،٢٠١٠سبتمبر/ في األوروبية المفوضية والرجلاعتمدت المرأة بين المساواة أجل من األوروبي االتحاد ستراتيجية
شوؤن). ٢٠١٥- ٢٠١٠( ميثاق في محددة أولوية ذات مجاالت خمسة في اتخاذها الواجب اإلجراءات االستراتيجية هذه وتصف

عام أوائل األوروبية المفوضية أصدرته الذي المشت٢٠١٠المرأة، القضايا يتناول واحد مجال وفي اإلجراءات. رآة، وتتبع
المحددة والتدابير الجنسين قضايا إدماج من المزدوج النهج التالية. المقترحة هي األولوية ذات الستة :والمجاالت

المتساوية؛)١( االقتصادية االستقاللية
المتساوية؛)٢( القيمة ذي والعمل المتساوي العمل عن األجر في المساواة
الق)٣( صنع في رارات؛المساواة
الجنس؛)٤( نوع على القائم للعنف حد ووضع والنزاهة الكرامة
الخارجية؛)٥( اإلجراءات في الجنسين بين المساواة
األفقية)٦( .المسائل

فيما المتبقية الثغرات تقييم النساء؛ لدى الخاص للحساب والعمل المبادرة روح تعزيز اتخاذها، الواجب اإلجراءات وتشمل
ممكنةيتعلق أساليب استكشاف المهاجرين؛ وإدماج الهجرة بشأن المبادرات جميع في الجنسين بين المساواة تعزيز العائلية؛ باإلجازة

مبادرات ودعم األجل، محدودة والعقود الوقت بعض العمل مثل األجر في المساواة ترتيبات أثر وفهم األجور شفافية لتحسين
الع مكان في األجور في غيرالمساواة الثغرات تصحيح من العمل أصحاب تمّكن أدوات وضع جانب إلى المساواة، عالمات مثل مل
الجنسين بين األجور في القرارات. المبررة صنع في الجنسين بين التوازن لتحسين اإلجراءات ستتخذ .آما

:المصدر
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هؤالء٩٠اآلباء يحصل حين في األبوة، إجازة من يومًا
األ مدفوعي أسبوعين آينياعلى في أبوة آإجازة وفي. ٣٤جر

األول األوروبي٢٠١٠أآتوبر/ تشرين البرلمان أصدر ،
األجر، مدفوعة أبوة بإجازة الرجال بتمتع تقضي توصية
وتنطبق مدتها، باستثناء األمومة، إلجازة مساٍو أساس على

زواج بعقد المرتبطين غير األزواج على .٣٥أيضًا
المج.٩٨ بعض تبقى نفسه، الوقت فيوفي مستبعدة موعات

األحكام هذه أصحاب. ظل على يتعين ال المثال، سبيل وعلى
الصحي التأمين عالوات يدفعوا أن اليابان في العمل

من أقل عادة يعملن اللواتي النظاميات غير ٣٥للعامالت
في األمومةساعة بإجازة لهّن يحق وال وفي. ٣٦األسبوع

الوق لبعض العاملون يتلقى ال فياآوادور، والعاملون ت
العام القطاع في والمستخدمون الصادرات تجهيز مناطق

االجتماعي الضمان مؤسسة من لألمومة نقدية .٣٧إعانات
يستمرو.٩٩ والعريقة، المهمة التشريعات من بالرغم

تزايد، في هو بل موجودًا األمومة بسبب المرأة ضد التمييز
شهدته العالمآما أنحاء آافة في بالمساواة تعنى آثيرة . لجان

المتحدة٢٠٠٩وفي الواليات في الفرص تكافؤ لجنة تلقت ،
مع٦١٩٦ مقارنة في٣٩٧٧حالة وفي. ١٩٩٧٣٨حالة

أمانة تلقتها التي الحاالت عدد ارتفع الدومينيكية، الجمهورية
من العمل عام٩١وزارة عام١٢٨إلى٢٠٠٥حالة حالة

العمل. ٢٠٠٩٣٩ تفتيش هيئة تلقت آوستاريكا، ٦٣٥وفي
عام عام٢٠٠٩حالة تلقته الذي العدد مرات ثالث أي ،
تفتيش. ٤٠)حالة٢٣٠(٢٠٠٨ هيئة تلقت غواتيماال، وفي

بنسبة زادت شكاوى الحضرية للمنطقة التابعة في١٥العمل
عام٢٠٠٩عامالمائة تلقته هذه. ٢٠٠٥عما ومعظم

ارتبطت التسريحالحاالت أو الحمل، بسبب تسريح بعمليات
أو لإلرضاع وقتًا المرأة منح عدم أو الرضاعة، فترة أثناء

الدولي،٣٤ العمل العملمكتب في الص�فحتان،األمومة الس�ابق، المرج�ع
.٤٧و٤٦
:انظر٣٥

European Parliament, Amendment 21 Proposal for a directive – 
amending act Recital 13 c (new).

الدولي،٣٦ العمل العملمكتب في السابق،،األمومة المرجع
.٣٧الصفحة

الدولي٣٧ العمل االتفاقيات: مكتب بتطبيق المعنية الخبراء لجنة
عام ُنشرت فردية مالحظة اآوادور٢٠٠٩والتوصيات، تطبيق بشان

األمومة) ١٩٦٢: التصديق( حماية ١٩٥٢،)مراجعة(التفاقية
).١٠٣رقم(
:انظر٣٨

EEOC: Pregnancy Discrimination Charges EEOC & FEPAs 
Combined: FY 1997 – FY 2009, 

التالي الموقع على :متاح
www.eeoc.gov/eeoc/statistics/enforcement/pregnancy.cfm, 
accessed: 21 Jan. 2010.

:انظر٣٩
ILO: Informe de verificación de la implementación de las 
recomendaciones del libro blanco: Periodo: agosto 2009 – 
enero 2010, Dominican Republic, San José, p. 47. Available at 
http://verificacion.oit.or.cr/images/pdf/inf_rd_ago09ene10.pdf, 
visited: 6 Oct. 2010.

الصفحة٤٠ نفسه، .٣٢المرجع

بعدها وما الوالدة قبل ما إعانات دفع ومسألة. ٤١عدم
المرأة عودة رفض أو الحمل فترة خالل الترقية من الحرمان
من برزت الحمل فترة قبل تشغله آانت الذي المنصب إلى

المسا االهتمامبين إيالءها تستلزم التي .ئل

العائلية والمسؤوليات العمل بين التوازن إيجاد
العائلية،.١٠٠ المسؤوليات ذوي العمال اتفاقية إّن
الدولية،) ١٥٦رقم(١٩٨١ العمل منظمة عن الصادرة

بها المرفقة به)١٦٥رقم(والتوصية يعتد إرشادًا تقدمان ،
والنسا الرجال تمّكن سياسات صوغ المسؤولياتفي ذوي ء

تمييز دون من العمالة في والتقدم المشارآة من . العائلية
يتعلق فيما مرونة أآثر ترتيبات السياسات هذه وتشمل
على منها، الفوائد من مجموعة آسب يمكن العمل، بأوقات
وزيادة التغّيب من الحد ذلك في بما البحوث، تبينه ما نحو

المه ذوي العمال جذب على وإدخالالقدرة واستبقائهم ارات
الوقت وإدارة اإلنتاجية على االتفاقات. ٤٢تحسينات أّن بيد

شائعة غير تزال ال األمريكي. المرنة للمكتب ووفقًا
العمل هناك٤٣إلحصاءات في٥، العمال من فقط المائة في

القطاع من العمل أصحاب أمامهم يتيح ممن المتحدة الواليات
مكان ترتيبات خيار المرنةالخاص .العمل

ترتيبات.١٠١ اعتماد تدريجيًا يجري أخرى، جهة ومن
بعد، عن والعمل الوظائف تقاسم مثل العمل، لوقت بديلة

مؤاتاة أآثر سياسات من المنشأة،آجزء مستوى على للعائلة
العمال يواجهها التي الهيكلية السلبيات خفض في أثر ولذلك

العمل سوق في العائلية المسؤوليات سبيل. ذوو وعلى
الطفل رعاية إجازة بشأن المنقح القانون يتيح المثال،

لعام إمكانية٢٠١٠واألسرة العمل أصحاب أمام اليابان، في
ا العمل ساعات طلبه،تقصير على بناًء العامل، يؤديها لتي

سن دون طفل رعاية بمسؤولية يضطلع األخير هذا آان إذا
الطفل لرعاية إجازة من يستفيد ال ولكنه عمره من .٤٤الثالثة

مراآزاتفقتوقد.١٠٢ مع األوروبية الشرآات بعض
من الموظفون يتمكن حتى الشرآة خارج األطفال لرعاية

ي ريثما فيها أوالدهم خطوطًاوضع أنشأت أو بعملهم، قومون
أو مربّين إيجاد على الموظفين لمساعدة مجانية مباشرة

الطوارئ حاالت في األطفال برعاية تعنى وفي. مراآز
لألطفال المجانية العامة الحضانة دور عدد ارتفع شيلي،
الذين وعامين أشهر ثالثة بين ما أعمارهم تتراوح الذين

األشد المناطق في منيعيشون البالد، من دار١٤٤٠٠فقرًا
إلى٢٠٠٥عام في٦٤٠٠٠ليصل حضانة . ٢٠٠٨٤٥دار

الصفحة٤١ نفسه، .٥٧المرجع
المثالانظر٤٢ سبيل :على

Queensland Government: Benefits of working flexibly, 2010.
:انظر٤٣

Department of Labor: Testimony of Deputy Secretary of Labor 
Seth Harris before the Senate Subcommittee on Children and 
Families Committee on Health, Education, Labor and Pensions, 
2009.

.Ministry of Health, Labour and Welfare, op. cit:انظر٤٤
:انظر٤٥

ILO: Work and Family: The way to care is to share!, online 
brochure, p. 7.
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الطفل لرعاية إجازة من يستفيد ال ولكنه عمره من .٤٤الثالثة

مراآزاتفقتوقد.١٠٢ مع األوروبية الشرآات بعض
من الموظفون يتمكن حتى الشرآة خارج األطفال لرعاية

ي ريثما فيها أوالدهم خطوطًاوضع أنشأت أو بعملهم، قومون
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الطوارئ حاالت في األطفال برعاية تعنى وفي. مراآز
لألطفال المجانية العامة الحضانة دور عدد ارتفع شيلي،
الذين وعامين أشهر ثالثة بين ما أعمارهم تتراوح الذين

األشد المناطق في منيعيشون البالد، من دار١٤٤٠٠فقرًا
إلى٢٠٠٥عام في٦٤٠٠٠ليصل حضانة . ٢٠٠٨٤٥دار

الصفحة٤١ نفسه، .٥٧المرجع
المثالانظر٤٢ سبيل :على

Queensland Government: Benefits of working flexibly, 2010.
:انظر٤٣

Department of Labor: Testimony of Deputy Secretary of Labor 
Seth Harris before the Senate Subcommittee on Children and 
Families Committee on Health, Education, Labor and Pensions, 
2009.

.Ministry of Health, Labour and Welfare, op. cit:انظر٤٤
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ILO: Work and Family: The way to care is to share!, online 
brochure, p. 7.
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األمومة واألبوةوضع
لعام.٩٥ الدولية العمل منظمة الستعراض ٢٠١٠وفقًا

األمومة تشريع أنحاء٢٦بشأن آافة في عديدة بلدان تقدم ،
الحوامل للنساء آافية غير إعانات هناك. العالم أفريقيا، وفي

اإلعانات٣٩ تقدم المستعرضة، البلدان من فقط المائة في
استوفى حين في الدولية، العمل منظمة معايير مع تمشيًا

أصل من فقط اثنان آسيا٢٣بلدان في مستعرضًا بلدًا
ليسوتو. نفسهااالشتراطات ومنها البلدان، بعض تقدم ولم

أي المتحدة، والواليات وسوازيلند الجديدة غينيا وبابوا
الحوامل للنساء نقدية االقتصادات. إعانات بين ومن

استوفى األوروبي، االتحاد فيها بما المائة٧٨المتقدمة، في
الدولية العمل منظمة معايير البلدان بمكان. من المهم ومن

علىت النساء تحافظ أن إمكانية لضمان اإلعانات وفير
وأطفالهّن، أنفسهّن إلعالة مناسب وصحي معيشي مستوى

األمومة، حماية باتفاقية شأن). ١٨٣رقم(٢٠٠٠عمًال ومن
نتيجة العمل سوق من هيكليًا يستبعدن ال أنهّن يضمن أن ذلك

.حملهّن
جديدة.٩٦ قانونية أحكام اعتماد ينفك أدرجت. وال فقد

لعام العمل حقوق قانون في المثال، سبيل على موريشيوس
التمييزي٢٠٠٨ التسريح من بالحماية يتعلق خاصًا حكمًا ،

الوضع أو الحمل أوالزوجيبسبب األسرية المسؤوليات أو
األمومة وباء. إجازة من الحوامل النساء حماية وبغية

H1N1مرسومًا آوستاريكا حكومة أصدرت أدرجت٢٧،
المؤدى العمل بطبيعة رهنًا بعد، عن العمل وفي. بموجبه

تمنح سياسات الشرآات بعض تطبق مثًالأوروبا، النساء
من بالكامل مدفوعة بأجور األمومة إجازة من إضافية أسابيع

:انظر٢٦
ILO: Maternity at work: A review of national legislation. 
Findings from the ILO’s Conditions of Work and Employment 
Database, second edition (Geneva, 2010), pp. 20, 21, 22, 36.

رقم٢٧ الحواملS-MTSS-35434مرسوم النساء لحماية آتدبير صادر ،
وباء .H1N1من

الشرآة الحوامل٢٨جانب للنساء العمل وقت وتخفض ،
يصبن خياراللواتي وتقدم أجورهّن تخفيض دون من بمرض

بعد عن على. ٢٩العمل أحكامًا البلدان بعض وأدخلت
غير الحاالت بشأن لديها واألبوة األمومة تشريعات

مدفوعة. االعتيادية إجازة النساء وبنما نيكاراغوا وتمنح
من عانين أو ميتًا جنينًا وضعن أو أجهضن إذا األجر

اعتيادي غير أخرى يحصل. ٣٠ةظروف ذلك، إلى باإلضافة
بعد أسابيع عشرة إلى تصل إجازة على فرنسا في اآلباء

األمومة إجازة خالل األم توفيت حال في الطفل .٣١والدة
األبوة.٩٧ إجازة تشريعات على تحسينات ففي. وأدخلت

الثاني آانون منذ مثًال، لآلباء٢٠١٠يناير/ فنلندا يحق بات ،
إج٢٤ من إضافيًا األبوةيومًا ذلك،. ٣٢ازة غرار وعلى

واألسرة الطفل رعاية إجازة بشأن قانونها اليابان استعرضت
في٢٠١٠لعام إجازة على يحصل أن لألب للسماح ،

طفله والدة بعد منفصلتين ُيمنح. ٣٣مناسبتين سلوفينيا، وفي

:انظر٢٨
European Alliance for families: Good practice – L’Oréal 
(France), available at 
http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/families/index
.cfm?langId=en&id=5&pr_i_id=299, visited: 8 Oct. 2010.

:انظر٢٩
European Alliance for families: Good practice – Hewitt Associates 
(Poland), available at 
http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/families/index.cf
m?langId=en&id=5&pr_i_id=249, accessed 8 Oct. 2010; European 
Alliance for families: 
Good practice – Commerz Bank, Germany, available at 
http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/families/index. 
cfm?langId=en&id=5&pr_i_id=294. 

الدولي٣٠ العمل العمل:مكتب في السابق،،األمومة المرجع
.١٦الصفحة

الحاشية٣١ نفسه، الصفحة٢٤المرجع ،١٦.
الحاشية٣٢ نفسه، الصفحة٧٥المرجع ،٤٤.
:انظر٣٣

Ministry of Health, Labour and Welfare: Introduction to the 
revised Child Care and Family Care Leave Law, p. 36.

٤-٢اإلطار
م األجور في المساواة الدانمركمعالجة في الجماعية المفاوضة خالل ن

عامقرر العمال لنقابات الدانمرآي السنوات٢٠٠٧االتحاد خالل الرئيسية األولوية األجور في المساواة مسألة يعطي أن
القادمة تشمل. األربع شقين ذات األجور في المساواة بشأن استراتيجية االتحاد على١٢ووضع محددة منها سبعة وجهمكونًا،

الجماعية المفاوضة خالل من معالجتها ينبغي آمبادرات :الخصوص
األجور؛ تحديد في الشفافية من المزيد

األبوة؛ حقوق زيادة
الجماعية؛ االتفاقات جميع في المساواة لمبدأ الصريح اإلدراج

األجور؛ في المساواة برامج
األبوة؛ بإجازة الخاص الصندوق تطوير زيادة

المادةام بموجب لواجباتهم راسخًا امتثاًال العام القطاع من العمل أصحاب المساواة) ب(١تثال بشأن الدانمرآي القانون من
األجور؛ في

المرضى األطفال لرعاية األجر مدفوعة .إجازة
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هؤالء٩٠اآلباء يحصل حين في األبوة، إجازة من يومًا
األ مدفوعي أسبوعين آينياعلى في أبوة آإجازة وفي. ٣٤جر

األول األوروبي٢٠١٠أآتوبر/ تشرين البرلمان أصدر ،
األجر، مدفوعة أبوة بإجازة الرجال بتمتع تقضي توصية
وتنطبق مدتها، باستثناء األمومة، إلجازة مساٍو أساس على

زواج بعقد المرتبطين غير األزواج على .٣٥أيضًا
المج.٩٨ بعض تبقى نفسه، الوقت فيوفي مستبعدة موعات

األحكام هذه أصحاب. ظل على يتعين ال المثال، سبيل وعلى
الصحي التأمين عالوات يدفعوا أن اليابان في العمل

من أقل عادة يعملن اللواتي النظاميات غير ٣٥للعامالت
في األمومةساعة بإجازة لهّن يحق وال وفي. ٣٦األسبوع

الوق لبعض العاملون يتلقى ال فياآوادور، والعاملون ت
العام القطاع في والمستخدمون الصادرات تجهيز مناطق

االجتماعي الضمان مؤسسة من لألمومة نقدية .٣٧إعانات
يستمرو.٩٩ والعريقة، المهمة التشريعات من بالرغم

تزايد، في هو بل موجودًا األمومة بسبب المرأة ضد التمييز
شهدته العالمآما أنحاء آافة في بالمساواة تعنى آثيرة . لجان

المتحدة٢٠٠٩وفي الواليات في الفرص تكافؤ لجنة تلقت ،
مع٦١٩٦ مقارنة في٣٩٧٧حالة وفي. ١٩٩٧٣٨حالة

أمانة تلقتها التي الحاالت عدد ارتفع الدومينيكية، الجمهورية
من العمل عام٩١وزارة عام١٢٨إلى٢٠٠٥حالة حالة

العمل. ٢٠٠٩٣٩ تفتيش هيئة تلقت آوستاريكا، ٦٣٥وفي
عام عام٢٠٠٩حالة تلقته الذي العدد مرات ثالث أي ،
تفتيش. ٤٠)حالة٢٣٠(٢٠٠٨ هيئة تلقت غواتيماال، وفي

بنسبة زادت شكاوى الحضرية للمنطقة التابعة في١٥العمل
عام٢٠٠٩عامالمائة تلقته هذه. ٢٠٠٥عما ومعظم

ارتبطت التسريحالحاالت أو الحمل، بسبب تسريح بعمليات
أو لإلرضاع وقتًا المرأة منح عدم أو الرضاعة، فترة أثناء

الدولي،٣٤ العمل العملمكتب في الص�فحتان،األمومة الس�ابق، المرج�ع
.٤٧و٤٦
:انظر٣٥

European Parliament, Amendment 21 Proposal for a directive – 
amending act Recital 13 c (new).

الدولي،٣٦ العمل العملمكتب في السابق،،األمومة المرجع
.٣٧الصفحة

الدولي٣٧ العمل االتفاقيات: مكتب بتطبيق المعنية الخبراء لجنة
عام ُنشرت فردية مالحظة اآوادور٢٠٠٩والتوصيات، تطبيق بشان

األمومة) ١٩٦٢: التصديق( حماية ١٩٥٢،)مراجعة(التفاقية
).١٠٣رقم(
:انظر٣٨

EEOC: Pregnancy Discrimination Charges EEOC & FEPAs 
Combined: FY 1997 – FY 2009, 

التالي الموقع على :متاح
www.eeoc.gov/eeoc/statistics/enforcement/pregnancy.cfm, 
accessed: 21 Jan. 2010.

:انظر٣٩
ILO: Informe de verificación de la implementación de las 
recomendaciones del libro blanco: Periodo: agosto 2009 – 
enero 2010, Dominican Republic, San José, p. 47. Available at 
http://verificacion.oit.or.cr/images/pdf/inf_rd_ago09ene10.pdf, 
visited: 6 Oct. 2010.

الصفحة٤٠ نفسه، .٣٢المرجع

بعدها وما الوالدة قبل ما إعانات دفع ومسألة. ٤١عدم
المرأة عودة رفض أو الحمل فترة خالل الترقية من الحرمان
من برزت الحمل فترة قبل تشغله آانت الذي المنصب إلى

المسا االهتمامبين إيالءها تستلزم التي .ئل

العائلية والمسؤوليات العمل بين التوازن إيجاد
العائلية،.١٠٠ المسؤوليات ذوي العمال اتفاقية إّن
الدولية،) ١٥٦رقم(١٩٨١ العمل منظمة عن الصادرة

بها المرفقة به)١٦٥رقم(والتوصية يعتد إرشادًا تقدمان ،
والنسا الرجال تمّكن سياسات صوغ المسؤولياتفي ذوي ء

تمييز دون من العمالة في والتقدم المشارآة من . العائلية
يتعلق فيما مرونة أآثر ترتيبات السياسات هذه وتشمل
على منها، الفوائد من مجموعة آسب يمكن العمل، بأوقات
وزيادة التغّيب من الحد ذلك في بما البحوث، تبينه ما نحو

المه ذوي العمال جذب على وإدخالالقدرة واستبقائهم ارات
الوقت وإدارة اإلنتاجية على االتفاقات. ٤٢تحسينات أّن بيد

شائعة غير تزال ال األمريكي. المرنة للمكتب ووفقًا
العمل هناك٤٣إلحصاءات في٥، العمال من فقط المائة في

القطاع من العمل أصحاب أمامهم يتيح ممن المتحدة الواليات
مكان ترتيبات خيار المرنةالخاص .العمل

ترتيبات.١٠١ اعتماد تدريجيًا يجري أخرى، جهة ومن
بعد، عن والعمل الوظائف تقاسم مثل العمل، لوقت بديلة

مؤاتاة أآثر سياسات من المنشأة،آجزء مستوى على للعائلة
العمال يواجهها التي الهيكلية السلبيات خفض في أثر ولذلك

العمل سوق في العائلية المسؤوليات سبيل. ذوو وعلى
الطفل رعاية إجازة بشأن المنقح القانون يتيح المثال،

لعام إمكانية٢٠١٠واألسرة العمل أصحاب أمام اليابان، في
ا العمل ساعات طلبه،تقصير على بناًء العامل، يؤديها لتي

سن دون طفل رعاية بمسؤولية يضطلع األخير هذا آان إذا
الطفل لرعاية إجازة من يستفيد ال ولكنه عمره من .٤٤الثالثة

مراآزاتفقتوقد.١٠٢ مع األوروبية الشرآات بعض
من الموظفون يتمكن حتى الشرآة خارج األطفال لرعاية

ي ريثما فيها أوالدهم خطوطًاوضع أنشأت أو بعملهم، قومون
أو مربّين إيجاد على الموظفين لمساعدة مجانية مباشرة

الطوارئ حاالت في األطفال برعاية تعنى وفي. مراآز
لألطفال المجانية العامة الحضانة دور عدد ارتفع شيلي،
الذين وعامين أشهر ثالثة بين ما أعمارهم تتراوح الذين

األشد المناطق في منيعيشون البالد، من دار١٤٤٠٠فقرًا
إلى٢٠٠٥عام في٦٤٠٠٠ليصل حضانة . ٢٠٠٨٤٥دار

الصفحة٤١ نفسه، .٥٧المرجع
المثالانظر٤٢ سبيل :على

Queensland Government: Benefits of working flexibly, 2010.
:انظر٤٣

Department of Labor: Testimony of Deputy Secretary of Labor 
Seth Harris before the Senate Subcommittee on Children and 
Families Committee on Health, Education, Labor and Pensions, 
2009.

.Ministry of Health, Labour and Welfare, op. cit:انظر٤٤
:انظر٤٥

ILO: Work and Family: The way to care is to share!, online 
brochure, p. 7.
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هؤالء٩٠اآلباء يحصل حين في األبوة، إجازة من يومًا
األ مدفوعي أسبوعين آينياعلى في أبوة آإجازة وفي. ٣٤جر

األول األوروبي٢٠١٠أآتوبر/ تشرين البرلمان أصدر ،
األجر، مدفوعة أبوة بإجازة الرجال بتمتع تقضي توصية
وتنطبق مدتها، باستثناء األمومة، إلجازة مساٍو أساس على

زواج بعقد المرتبطين غير األزواج على .٣٥أيضًا
المج.٩٨ بعض تبقى نفسه، الوقت فيوفي مستبعدة موعات

األحكام هذه أصحاب. ظل على يتعين ال المثال، سبيل وعلى
الصحي التأمين عالوات يدفعوا أن اليابان في العمل

من أقل عادة يعملن اللواتي النظاميات غير ٣٥للعامالت
في األمومةساعة بإجازة لهّن يحق وال وفي. ٣٦األسبوع

الوق لبعض العاملون يتلقى ال فياآوادور، والعاملون ت
العام القطاع في والمستخدمون الصادرات تجهيز مناطق

االجتماعي الضمان مؤسسة من لألمومة نقدية .٣٧إعانات
يستمرو.٩٩ والعريقة، المهمة التشريعات من بالرغم

تزايد، في هو بل موجودًا األمومة بسبب المرأة ضد التمييز
شهدته العالمآما أنحاء آافة في بالمساواة تعنى آثيرة . لجان

المتحدة٢٠٠٩وفي الواليات في الفرص تكافؤ لجنة تلقت ،
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من العمل عام٩١وزارة عام١٢٨إلى٢٠٠٥حالة حالة

العمل. ٢٠٠٩٣٩ تفتيش هيئة تلقت آوستاريكا، ٦٣٥وفي
عام عام٢٠٠٩حالة تلقته الذي العدد مرات ثالث أي ،
تفتيش. ٤٠)حالة٢٣٠(٢٠٠٨ هيئة تلقت غواتيماال، وفي

بنسبة زادت شكاوى الحضرية للمنطقة التابعة في١٥العمل
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الدولي،٣٤ العمل العملمكتب في الص�فحتان،األمومة الس�ابق، المرج�ع
.٤٧و٤٦
:انظر٣٥

European Parliament, Amendment 21 Proposal for a directive – 
amending act Recital 13 c (new).

الدولي،٣٦ العمل العملمكتب في السابق،،األمومة المرجع
.٣٧الصفحة

الدولي٣٧ العمل االتفاقيات: مكتب بتطبيق المعنية الخبراء لجنة
عام ُنشرت فردية مالحظة اآوادور٢٠٠٩والتوصيات، تطبيق بشان

األمومة) ١٩٦٢: التصديق( حماية ١٩٥٢،)مراجعة(التفاقية
).١٠٣رقم(
:انظر٣٨

EEOC: Pregnancy Discrimination Charges EEOC & FEPAs 
Combined: FY 1997 – FY 2009, 

التالي الموقع على :متاح
www.eeoc.gov/eeoc/statistics/enforcement/pregnancy.cfm, 
accessed: 21 Jan. 2010.

:انظر٣٩
ILO: Informe de verificación de la implementación de las 
recomendaciones del libro blanco: Periodo: agosto 2009 – 
enero 2010, Dominican Republic, San José, p. 47. Available at 
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visited: 6 Oct. 2010.
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المثالانظر٤٢ سبيل :على

Queensland Government: Benefits of working flexibly, 2010.
:انظر٤٣

Department of Labor: Testimony of Deputy Secretary of Labor 
Seth Harris before the Senate Subcommittee on Children and 
Families Committee on Health, Education, Labor and Pensions, 
2009.

.Ministry of Health, Labour and Welfare, op. cit:انظر٤٤
:انظر٤٥

ILO: Work and Family: The way to care is to share!, online 
brochure, p. 7.
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األمومة واألبوةوضع
لعام.٩٥ الدولية العمل منظمة الستعراض ٢٠١٠وفقًا

األمومة تشريع أنحاء٢٦بشأن آافة في عديدة بلدان تقدم ،
الحوامل للنساء آافية غير إعانات هناك. العالم أفريقيا، وفي

اإلعانات٣٩ تقدم المستعرضة، البلدان من فقط المائة في
استوفى حين في الدولية، العمل منظمة معايير مع تمشيًا

أصل من فقط اثنان آسيا٢٣بلدان في مستعرضًا بلدًا
ليسوتو. نفسهااالشتراطات ومنها البلدان، بعض تقدم ولم

أي المتحدة، والواليات وسوازيلند الجديدة غينيا وبابوا
الحوامل للنساء نقدية االقتصادات. إعانات بين ومن

استوفى األوروبي، االتحاد فيها بما المائة٧٨المتقدمة، في
الدولية العمل منظمة معايير البلدان بمكان. من المهم ومن

علىت النساء تحافظ أن إمكانية لضمان اإلعانات وفير
وأطفالهّن، أنفسهّن إلعالة مناسب وصحي معيشي مستوى

األمومة، حماية باتفاقية شأن). ١٨٣رقم(٢٠٠٠عمًال ومن
نتيجة العمل سوق من هيكليًا يستبعدن ال أنهّن يضمن أن ذلك

.حملهّن
جديدة.٩٦ قانونية أحكام اعتماد ينفك أدرجت. وال فقد

لعام العمل حقوق قانون في المثال، سبيل على موريشيوس
التمييزي٢٠٠٨ التسريح من بالحماية يتعلق خاصًا حكمًا ،

الوضع أو الحمل أوالزوجيبسبب األسرية المسؤوليات أو
األمومة وباء. إجازة من الحوامل النساء حماية وبغية

H1N1مرسومًا آوستاريكا حكومة أصدرت أدرجت٢٧،
المؤدى العمل بطبيعة رهنًا بعد، عن العمل وفي. بموجبه

تمنح سياسات الشرآات بعض تطبق مثًالأوروبا، النساء
من بالكامل مدفوعة بأجور األمومة إجازة من إضافية أسابيع

:انظر٢٦
ILO: Maternity at work: A review of national legislation. 
Findings from the ILO’s Conditions of Work and Employment 
Database, second edition (Geneva, 2010), pp. 20, 21, 22, 36.

رقم٢٧ الحواملS-MTSS-35434مرسوم النساء لحماية آتدبير صادر ،
وباء .H1N1من

الشرآة الحوامل٢٨جانب للنساء العمل وقت وتخفض ،
يصبن خياراللواتي وتقدم أجورهّن تخفيض دون من بمرض

بعد عن على. ٢٩العمل أحكامًا البلدان بعض وأدخلت
غير الحاالت بشأن لديها واألبوة األمومة تشريعات

مدفوعة. االعتيادية إجازة النساء وبنما نيكاراغوا وتمنح
من عانين أو ميتًا جنينًا وضعن أو أجهضن إذا األجر

اعتيادي غير أخرى يحصل. ٣٠ةظروف ذلك، إلى باإلضافة
بعد أسابيع عشرة إلى تصل إجازة على فرنسا في اآلباء

األمومة إجازة خالل األم توفيت حال في الطفل .٣١والدة
األبوة.٩٧ إجازة تشريعات على تحسينات ففي. وأدخلت

الثاني آانون منذ مثًال، لآلباء٢٠١٠يناير/ فنلندا يحق بات ،
إج٢٤ من إضافيًا األبوةيومًا ذلك،. ٣٢ازة غرار وعلى

واألسرة الطفل رعاية إجازة بشأن قانونها اليابان استعرضت
في٢٠١٠لعام إجازة على يحصل أن لألب للسماح ،

طفله والدة بعد منفصلتين ُيمنح. ٣٣مناسبتين سلوفينيا، وفي

:انظر٢٨
European Alliance for families: Good practice – L’Oréal 
(France), available at 
http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/families/index
.cfm?langId=en&id=5&pr_i_id=299, visited: 8 Oct. 2010.

:انظر٢٩
European Alliance for families: Good practice – Hewitt Associates 
(Poland), available at 
http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/families/index.cf
m?langId=en&id=5&pr_i_id=249, accessed 8 Oct. 2010; European 
Alliance for families: 
Good practice – Commerz Bank, Germany, available at 
http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/families/index. 
cfm?langId=en&id=5&pr_i_id=294. 

الدولي٣٠ العمل العمل:مكتب في السابق،،األمومة المرجع
.١٦الصفحة

الحاشية٣١ نفسه، الصفحة٢٤المرجع ،١٦.
الحاشية٣٢ نفسه، الصفحة٧٥المرجع ،٤٤.
:انظر٣٣

Ministry of Health, Labour and Welfare: Introduction to the 
revised Child Care and Family Care Leave Law, p. 36.

٤-٢اإلطار
م األجور في المساواة الدانمركمعالجة في الجماعية المفاوضة خالل ن

عامقرر العمال لنقابات الدانمرآي السنوات٢٠٠٧االتحاد خالل الرئيسية األولوية األجور في المساواة مسألة يعطي أن
القادمة تشمل. األربع شقين ذات األجور في المساواة بشأن استراتيجية االتحاد على١٢ووضع محددة منها سبعة وجهمكونًا،

الجماعية المفاوضة خالل من معالجتها ينبغي آمبادرات :الخصوص
األجور؛ تحديد في الشفافية من المزيد

األبوة؛ حقوق زيادة
الجماعية؛ االتفاقات جميع في المساواة لمبدأ الصريح اإلدراج

األجور؛ في المساواة برامج
األبوة؛ بإجازة الخاص الصندوق تطوير زيادة

المادةام بموجب لواجباتهم راسخًا امتثاًال العام القطاع من العمل أصحاب المساواة) ب(١تثال بشأن الدانمرآي القانون من
األجور؛ في

المرضى األطفال لرعاية األجر مدفوعة .إجازة

.The Danish Confederation of Trade Unions Equal Pay Strategy:  المصدر

العمل في المستمرال: المساواة تحدي

24

األمومة واألبوةوضع
لعام.٩٥ الدولية العمل منظمة الستعراض ٢٠١٠وفقًا

األمومة تشريع أنحاء٢٦بشأن آافة في عديدة بلدان تقدم ،
الحوامل للنساء آافية غير إعانات هناك. العالم أفريقيا، وفي

اإلعانات٣٩ تقدم المستعرضة، البلدان من فقط المائة في
استوفى حين في الدولية، العمل منظمة معايير مع تمشيًا

أصل من فقط اثنان آسيا٢٣بلدان في مستعرضًا بلدًا
ليسوتو. نفسهااالشتراطات ومنها البلدان، بعض تقدم ولم

أي المتحدة، والواليات وسوازيلند الجديدة غينيا وبابوا
الحوامل للنساء نقدية االقتصادات. إعانات بين ومن

استوفى األوروبي، االتحاد فيها بما المائة٧٨المتقدمة، في
الدولية العمل منظمة معايير البلدان بمكان. من المهم ومن

علىت النساء تحافظ أن إمكانية لضمان اإلعانات وفير
وأطفالهّن، أنفسهّن إلعالة مناسب وصحي معيشي مستوى

األمومة، حماية باتفاقية شأن). ١٨٣رقم(٢٠٠٠عمًال ومن
نتيجة العمل سوق من هيكليًا يستبعدن ال أنهّن يضمن أن ذلك

.حملهّن
جديدة.٩٦ قانونية أحكام اعتماد ينفك أدرجت. وال فقد

لعام العمل حقوق قانون في المثال، سبيل على موريشيوس
التمييزي٢٠٠٨ التسريح من بالحماية يتعلق خاصًا حكمًا ،

الوضع أو الحمل أوالزوجيبسبب األسرية المسؤوليات أو
األمومة وباء. إجازة من الحوامل النساء حماية وبغية

H1N1مرسومًا آوستاريكا حكومة أصدرت أدرجت٢٧،
المؤدى العمل بطبيعة رهنًا بعد، عن العمل وفي. بموجبه

تمنح سياسات الشرآات بعض تطبق مثًالأوروبا، النساء
من بالكامل مدفوعة بأجور األمومة إجازة من إضافية أسابيع

:انظر٢٦
ILO: Maternity at work: A review of national legislation. 
Findings from the ILO’s Conditions of Work and Employment 
Database, second edition (Geneva, 2010), pp. 20, 21, 22, 36.

رقم٢٧ الحواملS-MTSS-35434مرسوم النساء لحماية آتدبير صادر ،
وباء .H1N1من

الشرآة الحوامل٢٨جانب للنساء العمل وقت وتخفض ،
يصبن خياراللواتي وتقدم أجورهّن تخفيض دون من بمرض

بعد عن على. ٢٩العمل أحكامًا البلدان بعض وأدخلت
غير الحاالت بشأن لديها واألبوة األمومة تشريعات

مدفوعة. االعتيادية إجازة النساء وبنما نيكاراغوا وتمنح
من عانين أو ميتًا جنينًا وضعن أو أجهضن إذا األجر

اعتيادي غير أخرى يحصل. ٣٠ةظروف ذلك، إلى باإلضافة
بعد أسابيع عشرة إلى تصل إجازة على فرنسا في اآلباء

األمومة إجازة خالل األم توفيت حال في الطفل .٣١والدة
األبوة.٩٧ إجازة تشريعات على تحسينات ففي. وأدخلت

الثاني آانون منذ مثًال، لآلباء٢٠١٠يناير/ فنلندا يحق بات ،
إج٢٤ من إضافيًا األبوةيومًا ذلك،. ٣٢ازة غرار وعلى
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طفله والدة بعد منفصلتين ُيمنح. ٣٣مناسبتين سلوفينيا، وفي

:انظر٢٨
European Alliance for families: Good practice – L’Oréal 
(France), available at 
http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/families/index
.cfm?langId=en&id=5&pr_i_id=299, visited: 8 Oct. 2010.

:انظر٢٩
European Alliance for families: Good practice – Hewitt Associates 
(Poland), available at 
http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/families/index.cf
m?langId=en&id=5&pr_i_id=249, accessed 8 Oct. 2010; European 
Alliance for families: 
Good practice – Commerz Bank, Germany, available at 
http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/families/index. 
cfm?langId=en&id=5&pr_i_id=294. 

الدولي٣٠ العمل العمل:مكتب في السابق،،األمومة المرجع
.١٦الصفحة

الحاشية٣١ نفسه، الصفحة٢٤المرجع ،١٦.
الحاشية٣٢ نفسه، الصفحة٧٥المرجع ،٤٤.
:انظر٣٣

Ministry of Health, Labour and Welfare: Introduction to the 
revised Child Care and Family Care Leave Law, p. 36.

٤-٢اإلطار
م األجور في المساواة الدانمركمعالجة في الجماعية المفاوضة خالل ن

عامقرر العمال لنقابات الدانمرآي السنوات٢٠٠٧االتحاد خالل الرئيسية األولوية األجور في المساواة مسألة يعطي أن
القادمة تشمل. األربع شقين ذات األجور في المساواة بشأن استراتيجية االتحاد على١٢ووضع محددة منها سبعة وجهمكونًا،

الجماعية المفاوضة خالل من معالجتها ينبغي آمبادرات :الخصوص
األجور؛ تحديد في الشفافية من المزيد

األبوة؛ حقوق زيادة
الجماعية؛ االتفاقات جميع في المساواة لمبدأ الصريح اإلدراج

األجور؛ في المساواة برامج
األبوة؛ بإجازة الخاص الصندوق تطوير زيادة

المادةام بموجب لواجباتهم راسخًا امتثاًال العام القطاع من العمل أصحاب المساواة) ب(١تثال بشأن الدانمرآي القانون من
األجور؛ في

المرضى األطفال لرعاية األجر مدفوعة .إجازة

.The Danish Confederation of Trade Unions Equal Pay Strategy:  المصدر
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الجنسي التحرش بشأن شكاوى
لحاالت.١٠٦ آبيرة معدالت استقصائية دراسات أظهرت

بين ما أبلغت إذ العمل، مكان في الجنسي ٥٠و٤٠التحرش
شكل عن األوروبي االتحاد في النساء من المائة منفي ما

المرغوب غير الجنسي السلوك أو الجنسي التحرش أشكال
العمل مكان أجريت. في صغيرة استقصائية دراسات وتشير

بين ما أّن إلى الهادئ والمحيط آسيا بلدان في٤٠و٣٠في
أشكال من ما شكل عن أبلغن العامالت النساء من المائة

جنسيًا- التحرش أو بدنيًا أو آان نيوساوثوفي. ٥٢آالميًا
المرتبطة الشكاوى من فئة أهم ذلك شكل أستراليا، ويلز،

لعام ذلك. ٢٠٠٩٥٣بالعمل آان إذا ما الواضح غير ومن
الهيئات إلى اللجوء تحسن أو الجنسي التحرش زيادة نتيجة
التمييز عدم مسألتي تتناول التي ومعارفها المتخصصة

صفوف في النساء نسب زيادة بسبب أو السكانوالمساواة،
الهشة. المستخدمين العمالة إلى النساء من المزيد دخول ومع

ضحية يقعن قد فإنهّن االقتصادية، األزمة آثار نتيجة
أآبر نحو على .التحرش

الرجالويرد.١٠٧ من الشكاوى من المزيد فقد. ٥٤آذلك
أّن المتحدة الواليات في العمالة فرص تكافؤ لجنة ١٦أفادت

قدمها جنسي تحرش إلى المستندة الشكاوى من المائة في
عام بنسبة٢٠٠٩رجال المائة١٢٫١مقارنة عامفي فقط

:انظر٥١
Anti-Discrimination Board of New South Wales: Annual 
Report 2008–09, 26 Oct. 2009, pp. 2, 12. 

المتحدة٥٢ لألمم العامة أشكال: الجمعية جميع بشأن متعمقة دراسة
المرأة ضد والستينالعنف الحادية للدورة المعد العام األمين تقرير ،
العامة، الوثيقة٢٠٠٦هيولي/ تموز٦للجمعية ،A/61/122/Add.1.

:انظر٥٣
Anti-Discrimination Board of New South Wales, op. cit., p. 16.

:انظر٥٤
D. McCann: Sexual harassment at work: National and 
international responses, Conditions of Work and Employment 
Series No. 2 (Geneva, ILO, 2005), p. 5.

عام. ١٩٩٩٥٥ استقصائية دراسة أجريت في٢٠٠٧آما
آونغ، أّنهونغ وجدت العمال٢٥الصين، من المائة في

الرجال، من ثلثهم جنسي، تحرش ضحية آانوا المستجوبين
تجربتهم٦٫٦وأفاد عن منهم المائة يعزى. ٥٦في أال ويمكن

التشريعات غياب إلى العمل في الجنسي التحرش استمرار
المهمة الوقائية البرامج غياب إلى أيضًا بل .فحسب،

القائم اإلثنيالتمييز واالنتماء العرق على

العالم أرجاء آافة في للقلق مثيرة اتجاهات
أن.١٠٨ يسبق لم بأهمية اليوم تتسم العنصرية مكافحة إّن

الماضي في بها عام. ٥٧اتسمت مؤتمر٢٠٠٩وفي أعرب ،
األمم لمؤتمر آمتابعة انعقد الذي ديربان، نتائج استعراض

لمك٢٠٠١الميـالعدةـحـالمت العـ، والتميـافحة زـيـنصرية
عن تعصب، من بذلك يتصل وما األجانب وآره العنصري

إعالن" في ُحددت التي والعقبات التحديات أّن من قلقه
بعد عليها والتغلب لها التصدي يتم لم ديربان عمل وبرنامج
واستئصال ومكافحة بمنع فعال نحو على القيام أجل من

األجان وآره العنصري والتمييز يتصلالعنصرية وما ب
لم آثيرة مجاالت توجد زالت ما أنه ومن تعصب، من بذلك
مزيد إلى فيها التوصل يتعين زال ما أو إنجازات فيها تتحقق

التحسينات .٥٨"من

:انظر٥٥
EEOC: Sexual Harassment Charges: EEOC & FEPAs 
Combined FY 1997 – FY 2009.

,ILO: Sexual harassment at work, fact sheet, 2007:  انظر٥٦
التالي الموقع على :متاح

www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---
declaration/documents/publication/wcms_decl_fs_96_en.pdf, 
accessed 25 Jan. 2011.

العص�رية٥٧ باألش�كال المعني الخاص المقرر مويغاي، غيتو السيد آلمة
وآره العنصري والتمييز تعصبللعنصرية من بذلك يتصل وما ،األجانب

لالحتفال المستوى رفيع الفريق انعقاد عل�ىبمناسبة للقض�اء العالمي باليوم
العنصري، التالي٢٠٠٩مارس/ آذار١٩التمييز الموقع على متاحة ،:

www.un.org/durbanreview2009/stmt19-03-09.shtml.
لمؤتمر٥٨ الختامية ديربانالوثيقة نتائج جنيف،استعراض ،٢٤-٢٠

.٢٠٠٩أبريل/ نيسان

٦-٢اإلطار
الجنسي التحرش بشأن توجيهية مبادئ تصدر العليا بنغالديش محكمة

عام بنغالديش٢٠٠٨في حكومة ضد العليا المحكمة أمام قضية بنغالديش في للمحاميات الوطنية النقابة رفعت وقدمت. ،
فعال تشريع بسّن وطالبت والفتيات، النساء له تتعرض الذي الجنسي للتحرش للتصدي تشريعية أحكام غياب بشأن شكوى النقابة

المشكلة/و لمعالجة بديلة آليات واالمتثال٢٠٠٩وفي. أو اتباعها يتعين توجيهية مبادئ شكل على توجيهات العليا المحكمة أصدرت ،
المجال هذا في وفعالة مالئمة تشريعات اعتماد حين إلى التربوية والمؤسسات العمل أماآن جميع في المبادئ. لها هذه وهدف

وعواقبه الجنسي التحرش بشأن الوعي استثارة ايوه. التوجيهية إقامةتسّلط بشأن والسلطات العمل أصحاب واجبات على لضوء
التأديبية اإلجراءات واتخاذ الجنسي التحرش جرائم لمقاضاة الفعالة التدابير وتوفير عليه، القضاء أو الجنسي التحرش لحظر آليات

الضرورة عند أ. الالزمة جميع في للشكاوى لجان إنشاء إلى التوجيهية المبادئ في اإلشارة والمؤسساتويجري العمل ماآن
بشأنها توصيات وتصدر منها وتتحقق الشكاوى اللجان هذه تتسّلم أن على والخاص، العام القطاعين في .التربوية

.Bangladesh National Women Lawyers Association (BNWLA) v. Government of Bangladesh and others. W.P.5916.08 jt.14.5.09:المصدر
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Anti-Discrimination Board of New South Wales: Annual 
Report 2008–09, 26 Oct. 2009, pp. 2, 12. 
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:انظر٥٣
Anti-Discrimination Board of New South Wales, op. cit., p. 16.

:انظر٥٤
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عام بنغالديش٢٠٠٨في حكومة ضد العليا المحكمة أمام قضية بنغالديش في للمحاميات الوطنية النقابة رفعت وقدمت. ،
فعال تشريع بسّن وطالبت والفتيات، النساء له تتعرض الذي الجنسي للتحرش للتصدي تشريعية أحكام غياب بشأن شكوى النقابة

المشكلة/و لمعالجة بديلة آليات واالمتثال٢٠٠٩وفي. أو اتباعها يتعين توجيهية مبادئ شكل على توجيهات العليا المحكمة أصدرت ،
المجال هذا في وفعالة مالئمة تشريعات اعتماد حين إلى التربوية والمؤسسات العمل أماآن جميع في المبادئ. لها هذه وهدف

وعواقبه الجنسي التحرش بشأن الوعي استثارة ايوه. التوجيهية إقامةتسّلط بشأن والسلطات العمل أصحاب واجبات على لضوء
التأديبية اإلجراءات واتخاذ الجنسي التحرش جرائم لمقاضاة الفعالة التدابير وتوفير عليه، القضاء أو الجنسي التحرش لحظر آليات

الضرورة عند أ. الالزمة جميع في للشكاوى لجان إنشاء إلى التوجيهية المبادئ في اإلشارة والمؤسساتويجري العمل ماآن
بشأنها توصيات وتصدر منها وتتحقق الشكاوى اللجان هذه تتسّلم أن على والخاص، العام القطاعين في .التربوية
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نوعية وذات التكلفة معقولة أطفال رعاية لتوفير ويمكن
من للعديد بالنسبة الهيكلية العوائق من يخفف أن عالية
والذين متدنية أجورًا يتلقون الذين أولئك سيما ال األشخاص،

ت بمقدورهم يكون ال لرعايةقد بديلة خيارات تكلفة حمل
برنامج. األطفال يزود هنغاريا، الذي"Start Plusz"وفي ،

عام النساء٢٠٠٧اعتمد يستخدمون الذين العمل أصحاب ،
الشتراآات بإعانات أطفالهّن لرعاية انقطاع فترة بعد

االجتماعي .٤٦الضمان
في.١٠٣ األجر مدفوعة الكافية اإلجازة إلى واالفتقار

الب ذويبعض العمال على الصعب من يجعل أن يمكن لدان
سوق قطاعات بعض إلى يصلوا أن العائلية المسؤوليات

إليهم بالنسبة جذابة غير يجعلها أو فإنه. العمل وبالتالي،
أو أطفالهم رعاية أو العمل بين االختيار على العمال يرغم

رعايتهم تحت الواقعين وثيق. األشخاص رابط أيضًا وهناك
والدخلبين األجر مدفوعة اإلجازة على للحصول . األهلية

العمل إحصاءات مكتب عن صادرة استقصائية دراسة وتبين
أّن٢٠٠٨لعام حين في أنه ذوي٥٤، العمال من المائة في

ألسباب األجر مدفوعة إجازة على يحصلون العالية األجور
فإّن مثًال، المتحدة الواليات في ف١٧شخصية المائة قطفي

نفسها المعاملة يتلقون المتدنية األجور ذوي العمال .٤٧من

التعليم على الفتيات حصول
بشكل.١٠٤ يؤثر عامًال التعليم على المرأة حصول يشّكل

العمل سوق في مشارآتها ونوعية طبيعة على وفي. آبير
يتعلق فيما الحرمان من الفتيات تعاني آثيرة، نامية بلدان

التعليم على به. بالحصول يعتد تقدم أحرز أنه ووفقًا. غير

:انظر٤٦
C. Hein and N. Cassirer: Workplace solutions for childcare
(ILO, Geneva, 2010), p. 248.

.Department of Labor, op. cit:انظر٤٧

لعام العالم في التنمية ا٢٠١٠لمؤشرات نشرها التي لبنك،
حقق االلتحاق٦٤الدولي، في الجنسين بين مساواة ناميًا بلدًا

آخر بلدًا عشرون وهناك االبتدائي، المستوى على بالمدرسة
عام بحلول بذلك للقيام طريقه هناك. ٢٠١٥في ٢٢ولكن

أفريقيا في منها الغالبية تقع آليًا، المسار هذا خارج بلدًا
الصحراء الث. ٤٨جنوب التعليم حققوفي بلدًا،٧٣انوي،

وآسيا وأوروبا والكاريبي الالتينية أمريكا في السيما
وهناك الجنسين بين المساواة يسير١٤الوسطى، آخر بلدًا

الدرب هذا ثلثيها. على من أآثر بلدًا، وعشرون تسعة وهناك
ومن آليًا المسار هذا خارج الصحراء، جنوب أفريقيا في

المسا تتحقق أن المتوقع حالغير في الجنسين بين واة
الحالية االتجاهات بالتعليم. استمرت المتعلقة البيانات أما

واسع نطاق على منتشرة فليست معظم. العالي أحرزت وقد
الجنسين، بين المساواة إزاء تقدمًا بالبيانات تتمتع التي البلدان
الصحراء جنوب وأفريقيا آسيا جنوب في الواقعة البلدان لكّن

تزال التقدمال برآب اللحاق عن .متأخرة

الزوجي الوضع بشأن التشريعات
المرتبطة.١٠٥ أحكامها نطاق توّسع عديدة بلدان فتئت ما

ال الوضع أساس على االستخدام في وعام. ٤٩زوجيبالتمييز
على٢٠٠٧ التسريح لحظر تشريعاتها نطاق ناميبيا وسعت ،

الزوجي الوضع الوضع. أساس أيضًا رواندا وأدرجت
عاما أصدرته قانون في محميًا سببًا باعتباره ٢٠٠٩لزوجي

التمييز من الحماية نطاق عامي. ٥٠يوّسع ٢٠٠٨وفي
لمناهضة٢٠٠٩و ويلز نيوساوث قانون تعديل جرى ،

لعام األقصى١٩٧٧التمييز الحد لزيادة أستراليا في
مبلغ حتى التمييز أعمال عن دوالر١٠٠٫٠٠٠للتعويضات

من٤٨ مستمدة الفقرة هذه في الواردة الدوليالمعلومات مؤش�رات: البنك
العالم، في الصفحة٢٠١٠التنمية ،١٠.

العمل،٤٩ .٢٠٠٧قانون
رقم٥٠ في١٣/٢٠٠٩القانون الصادر لتنظيم٢٠٠٩مايو/ أيار٢٧،

رواندا في .العمل

٥-٢اإلطار
األوروبي السوابق العائلية: قانون المسؤوليات في الجنسين بين المساواة نحو

أيلول في األوروبيـة العـدل محكمـة أصدرتـه الذي للقـرار يكـون شرآــة٢٠١٠سبتمبـر/ قـد ضد ألفاريـز قضيـة في ،
Sesa Start Españaأوروبا في والعائلة العمل بين التوازن على النطاق واسعة آثار اسبانيا. ، في قانون وجود أّن المحكمة رأت إذ

لساع توقف فترة الوالدين الحماية،يمنح في المساواة قوانين مع يتسق ال العمر، من أشهر التسعة دون الطفل إلطعام يوميًا واحدة ة
في أيضًا، موظفة األم آانت إذا إال التوقف هذا من يستفيدون ال اآلباء ألّن الجنس، أساس على المبرر غير التمييز على مثال وهو

ا ساعة من االستفادة يمكنهّن األمهات أّن لألبحين الوظيفي الوضع عن النظر بغض هذه القانون. لتوقف أّن المحكمة والحظت
التغذية ضمان إلى يرمي آان الطبيعية، الرضاعة جانب إلى بالزجاجة اإلرضاع إلدراج سابق وقت في تعديله جرى الذي االسباني

الج نوع عن النظر بغض والديهم مع األطفال يمضيه الذي الثمين والوقت بيولوجيةالسليمة أهمية يعطي يعد لم القانون أّن بما نس،
التغذية مثل. لعملية األطفال، ذوي للعمال األسرية والحياة العمل بين التوفيق إلى الرامية العمالة سياسات أّن عمومًا المحكمة ورأت

توجيه مع تمشيًا المساواة، قدم على للوالدين تتوفر أن من بد ال اإلسباني، التغذية فيقانون المساواة بشأن األوروبي المجلس
من. المعاملة يزيد أن شأنه من مما انتظامًا، أآثر بشكل النساء مع األطفال تغذية دور تقاسم في أحرارًا الرجال سيكون وبالتالي،

والعائلة العمل بين سليم توازن تأمين على والرجال النساء مع. قدرة رسم ضمان على أثٌر للحكم يكون أن السياساتويمكن الم
الجنسين من جنس إلى منحاز غير بشكل األوروبي االتحاد في والحياة العمل بين بالتوازن المعنية .األخرى
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الوضع "إلى " الوضع الزوجي"وتغيير عبارة  .ليارتسا
بغية إدراج وحماية األفراد في عالقات " الزوجي أو المنزلي

  .٥١مثلية

  شكاوى بشأن التحرش الجنسي
أظهرت دراسات استقصائية معدالت آبيرة لحاالت    .١٠٦

 ٥٠و ٤٠التحرش الجنسي في مكان العمل، إذ أبلغت ما بين 
ما من في المائة من النساء في االتحاد األوروبي عن شكل 

أشكال التحرش الجنسي أو السلوك الجنسي غير المرغوب 
وتشير دراسات استقصائية صغيرة أجريت . في مكان العمل

في  ٤٠و ٣٠في بلدان آسيا والمحيط الهادئ إلى أّن ما بين 
المائة من النساء العامالت أبلغن عن شكل ما من أشكال 

نيوساوث  وفي. ٥٢آالميًا آان أو بدنيًا أو جنسيًا -التحرش 
ويلز، أستراليا، شكل ذلك أهم فئة من الشكاوى المرتبطة 

ومن غير الواضح ما إذا آان ذلك . ٢٠٠٩٥٣بالعمل لعام 
نتيجة زيادة التحرش الجنسي أو تحسن اللجوء إلى الهيئات 
المتخصصة ومعارفها التي تتناول مسألتي عدم التمييز 

السكان والمساواة، أو بسبب زيادة نسب النساء في صفوف 
ومع دخول المزيد من النساء إلى العمالة الهشة . المستخدمين

نتيجة آثار األزمة االقتصادية، فإنهّن قد يقعن ضحية 
  .التحرش على نحو أآبر

فقد . ٥٤آذلك المزيد من الشكاوى من الرجالويرد    .١٠٧
 ١٦أفادت لجنة تكافؤ فرص العمالة في الواليات المتحدة أّن 

في المائة من الشكاوى المستندة إلى تحرش جنسي قدمها 
فقط عام  في المائة ١٢٫١مقارنة بنسبة  ٢٠٠٩رجال عام 

 
  :انظر   ٥١

Anti-Discrimination Board of New South Wales: Annual 
Report 2008–09, 26 Oct. 2009, pp. 2, 12. 

دراسة متعمقة بشأن جميع أشكال : الجمعية العامة لألمم المتحدة   ٥٢
، تقرير األمين العام المعد للدورة الحادية والستين العنف ضد المرأة

  .A/61/122/Add.1، الوثيقة ٢٠٠٦ هيولي/ تموز ٦للجمعية العامة، 
  :انظر   ٥٣

Anti-Discrimination Board of New South Wales, op. cit., p. 16. 
  :انظر   ٥٤

D. McCann: Sexual harassment at work: National and 
international responses, Conditions of Work and Employment 
Series No. 2 (Geneva, ILO, 2005), p. 5. 

في  ٢٠٠٧آما أجريت دراسة استقصائية عام . ١٩٩٩٥٥
في المائة من العمال  ٢٥، وجدت أّن هونغ آونغ، الصين

المستجوبين آانوا ضحية تحرش جنسي، ثلثهم من الرجال، 
ويمكن أال يعزى . ٥٦في المائة منهم عن تجربتهم ٦٫٦وأفاد 

استمرار التحرش الجنسي في العمل إلى غياب التشريعات 
 .فحسب، بل أيضًا إلى غياب البرامج الوقائية المهمة

  لعرق واالنتماء اإلثنيالتمييز القائم على ا

  اتجاهات مثيرة للقلق في آافة أرجاء العالم
إّن مكافحة العنصرية تتسم اليوم بأهمية لم يسبق أن    .١٠٨

، أعرب مؤتمر ٢٠٠٩وفي عام . ٥٧اتسمت بها في الماضي
استعراض نتائج ديربان، الذي انعقد آمتابعة لمؤتمر األمم 

ز ـيـوالتمي نصريةـافحة العـ، لمك٢٠٠١ الميـالع دةـحـالمت
العنصري وآره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، عن 

قلقه من أّن التحديات والعقبات التي ُحددت في إعالن "
وبرنامج عمل ديربان لم يتم التصدي لها والتغلب عليها بعد 
من أجل القيام على نحو فعال بمنع ومكافحة واستئصال 

يتصل  العنصرية والتمييز العنصري وآره األجانب وما
بذلك من تعصب، ومن أنه ما زالت توجد مجاالت آثيرة لم 
تتحقق فيها إنجازات أو ما زال يتعين التوصل فيها إلى مزيد 

  .٥٨"من التحسينات

 
  :انظر   ٥٥

EEOC: Sexual Harassment Charges: EEOC & FEPAs 
Combined FY 1997 – FY 2009. 

  ,ILO: Sexual harassment at work, fact sheet, 2007:  انظر   ٥٦
  :متاح على الموقع التالي

www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---
declaration/documents/publication/wcms_decl_fs_96_en.pdf, 
accessed 25 Jan. 2011. 

آلمة السيد غيتو مويغاي، المقرر الخاص المعن�ي باألش�كال العص�رية       ٥٧
 ،األجانب وما يتصل بذلك من تعصبللعنصرية والتمييز العنصري وآره 

باليوم الع�المي للقض�اء عل�ى    بمناسبة انعقاد الفريق رفيع المستوى لالحتفال 
  :، متاحة على الموقع التالي٢٠٠٩مارس / آذار ١٩التمييز العنصري، 

www.un.org/durbanreview2009/stmt19-03-09.shtml. 
 ٢٤-٢٠، جنيف، استعراض نتائج ديربانالوثيقة الختامية لمؤتمر    ٥٨

  .٢٠٠٩أبريل / نيسان

  ٦- ٢اإلطار 
 محكمة بنغالديش العليا تصدر مبادئ توجيهية بشأن التحرش الجنسي

وقدمت . ، رفعت النقابة الوطنية للمحاميات في بنغالديش قضية أمام المحكمة العليا ضد حكومة بنغالديش٢٠٠٨في عام 
النقابة شكوى بشأن غياب أحكام تشريعية للتصدي للتحرش الجنسي الذي تتعرض له النساء والفتيات، وطالبت بسّن تشريع فعال 

، أصدرت المحكمة العليا توجيهات على شكل مبادئ توجيهية يتعين اتباعها واالمتثال ٢٠٠٩وفي . أو آليات بديلة لمعالجة المشكلة/و
وهدف هذه المبادئ . لها في جميع أماآن العمل والمؤسسات التربوية إلى حين اعتماد تشريعات مالئمة وفعالة في هذا المجال

لضوء على واجبات أصحاب العمل والسلطات بشأن إقامة تسّلط ا يوه. التوجيهية استثارة الوعي بشأن التحرش الجنسي وعواقبه
آليات لحظر التحرش الجنسي أو القضاء عليه، وتوفير التدابير الفعالة لمقاضاة جرائم التحرش الجنسي واتخاذ اإلجراءات التأديبية 

ماآن العمل والمؤسسات ويجري اإلشارة في المبادئ التوجيهية إلى إنشاء لجان للشكاوى في جميع أ. الالزمة عند الضرورة
  .التربوية في القطاعين العام والخاص، على أن تتسّلم هذه اللجان الشكاوى وتتحقق منها وتصدر توصيات بشأنها

 .Bangladesh National Women Lawyers Association (BNWLA) v. Government of Bangladesh and others. W.P.5916.08 jt.14.5.09  :المصدر
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الوضع "إلى " الوضع الزوجي"وتغيير عبارة  .ليارتسا
بغية إدراج وحماية األفراد في عالقات " الزوجي أو المنزلي

  .٥١مثلية

  شكاوى بشأن التحرش الجنسي
أظهرت دراسات استقصائية معدالت آبيرة لحاالت    .١٠٦

 ٥٠و ٤٠التحرش الجنسي في مكان العمل، إذ أبلغت ما بين 
ما من في المائة من النساء في االتحاد األوروبي عن شكل 

أشكال التحرش الجنسي أو السلوك الجنسي غير المرغوب 
وتشير دراسات استقصائية صغيرة أجريت . في مكان العمل

في  ٤٠و ٣٠في بلدان آسيا والمحيط الهادئ إلى أّن ما بين 
المائة من النساء العامالت أبلغن عن شكل ما من أشكال 

نيوساوث  وفي. ٥٢آالميًا آان أو بدنيًا أو جنسيًا -التحرش 
ويلز، أستراليا، شكل ذلك أهم فئة من الشكاوى المرتبطة 

ومن غير الواضح ما إذا آان ذلك . ٢٠٠٩٥٣بالعمل لعام 
نتيجة زيادة التحرش الجنسي أو تحسن اللجوء إلى الهيئات 
المتخصصة ومعارفها التي تتناول مسألتي عدم التمييز 

السكان والمساواة، أو بسبب زيادة نسب النساء في صفوف 
ومع دخول المزيد من النساء إلى العمالة الهشة . المستخدمين

نتيجة آثار األزمة االقتصادية، فإنهّن قد يقعن ضحية 
  .التحرش على نحو أآبر

فقد . ٥٤آذلك المزيد من الشكاوى من الرجالويرد    .١٠٧
 ١٦أفادت لجنة تكافؤ فرص العمالة في الواليات المتحدة أّن 

في المائة من الشكاوى المستندة إلى تحرش جنسي قدمها 
فقط عام  في المائة ١٢٫١مقارنة بنسبة  ٢٠٠٩رجال عام 
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دراسة متعمقة بشأن جميع أشكال : الجمعية العامة لألمم المتحدة   ٥٢
، تقرير األمين العام المعد للدورة الحادية والستين العنف ضد المرأة

  .A/61/122/Add.1، الوثيقة ٢٠٠٦ هيولي/ تموز ٦للجمعية العامة، 
  :انظر   ٥٣

Anti-Discrimination Board of New South Wales, op. cit., p. 16. 
  :انظر   ٥٤

D. McCann: Sexual harassment at work: National and 
international responses, Conditions of Work and Employment 
Series No. 2 (Geneva, ILO, 2005), p. 5. 

في  ٢٠٠٧آما أجريت دراسة استقصائية عام . ١٩٩٩٥٥
في المائة من العمال  ٢٥، وجدت أّن هونغ آونغ، الصين

المستجوبين آانوا ضحية تحرش جنسي، ثلثهم من الرجال، 
ويمكن أال يعزى . ٥٦في المائة منهم عن تجربتهم ٦٫٦وأفاد 

استمرار التحرش الجنسي في العمل إلى غياب التشريعات 
 .فحسب، بل أيضًا إلى غياب البرامج الوقائية المهمة

  لعرق واالنتماء اإلثنيالتمييز القائم على ا

  اتجاهات مثيرة للقلق في آافة أرجاء العالم
إّن مكافحة العنصرية تتسم اليوم بأهمية لم يسبق أن    .١٠٨

، أعرب مؤتمر ٢٠٠٩وفي عام . ٥٧اتسمت بها في الماضي
استعراض نتائج ديربان، الذي انعقد آمتابعة لمؤتمر األمم 

ز ـيـوالتمي نصريةـافحة العـ، لمك٢٠٠١ الميـالع دةـحـالمت
العنصري وآره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، عن 

قلقه من أّن التحديات والعقبات التي ُحددت في إعالن "
وبرنامج عمل ديربان لم يتم التصدي لها والتغلب عليها بعد 
من أجل القيام على نحو فعال بمنع ومكافحة واستئصال 

يتصل  العنصرية والتمييز العنصري وآره األجانب وما
بذلك من تعصب، ومن أنه ما زالت توجد مجاالت آثيرة لم 
تتحقق فيها إنجازات أو ما زال يتعين التوصل فيها إلى مزيد 

  .٥٨"من التحسينات

 
  :انظر   ٥٥

EEOC: Sexual Harassment Charges: EEOC & FEPAs 
Combined FY 1997 – FY 2009. 

  ,ILO: Sexual harassment at work, fact sheet, 2007:  انظر   ٥٦
  :متاح على الموقع التالي

www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---
declaration/documents/publication/wcms_decl_fs_96_en.pdf, 
accessed 25 Jan. 2011. 

آلمة السيد غيتو مويغاي، المقرر الخاص المعن�ي باألش�كال العص�رية       ٥٧
 ،األجانب وما يتصل بذلك من تعصبللعنصرية والتمييز العنصري وآره 

باليوم الع�المي للقض�اء عل�ى    بمناسبة انعقاد الفريق رفيع المستوى لالحتفال 
  :، متاحة على الموقع التالي٢٠٠٩مارس / آذار ١٩التمييز العنصري، 

www.un.org/durbanreview2009/stmt19-03-09.shtml. 
 ٢٤-٢٠، جنيف، استعراض نتائج ديربانالوثيقة الختامية لمؤتمر    ٥٨

  .٢٠٠٩أبريل / نيسان

  ٦- ٢اإلطار 
 محكمة بنغالديش العليا تصدر مبادئ توجيهية بشأن التحرش الجنسي

وقدمت . ، رفعت النقابة الوطنية للمحاميات في بنغالديش قضية أمام المحكمة العليا ضد حكومة بنغالديش٢٠٠٨في عام 
النقابة شكوى بشأن غياب أحكام تشريعية للتصدي للتحرش الجنسي الذي تتعرض له النساء والفتيات، وطالبت بسّن تشريع فعال 

، أصدرت المحكمة العليا توجيهات على شكل مبادئ توجيهية يتعين اتباعها واالمتثال ٢٠٠٩وفي . أو آليات بديلة لمعالجة المشكلة/و
وهدف هذه المبادئ . لها في جميع أماآن العمل والمؤسسات التربوية إلى حين اعتماد تشريعات مالئمة وفعالة في هذا المجال

لضوء على واجبات أصحاب العمل والسلطات بشأن إقامة تسّلط ا يوه. التوجيهية استثارة الوعي بشأن التحرش الجنسي وعواقبه
آليات لحظر التحرش الجنسي أو القضاء عليه، وتوفير التدابير الفعالة لمقاضاة جرائم التحرش الجنسي واتخاذ اإلجراءات التأديبية 

ماآن العمل والمؤسسات ويجري اإلشارة في المبادئ التوجيهية إلى إنشاء لجان للشكاوى في جميع أ. الالزمة عند الضرورة
  .التربوية في القطاعين العام والخاص، على أن تتسّلم هذه اللجان الشكاوى وتتحقق منها وتصدر توصيات بشأنها

 .Bangladesh National Women Lawyers Association (BNWLA) v. Government of Bangladesh and others. W.P.5916.08 jt.14.5.09  :المصدر
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نوعية وذات التكلفة معقولة أطفال رعاية لتوفير ويمكن
من للعديد بالنسبة الهيكلية العوائق من يخفف أن عالية
والذين متدنية أجورًا يتلقون الذين أولئك سيما ال األشخاص،

ت بمقدورهم يكون ال لرعايةقد بديلة خيارات تكلفة حمل
برنامج. األطفال يزود هنغاريا، الذي"Start Plusz"وفي ،

عام النساء٢٠٠٧اعتمد يستخدمون الذين العمل أصحاب ،
الشتراآات بإعانات أطفالهّن لرعاية انقطاع فترة بعد

االجتماعي .٤٦الضمان
في.١٠٣ األجر مدفوعة الكافية اإلجازة إلى واالفتقار

الب ذويبعض العمال على الصعب من يجعل أن يمكن لدان
سوق قطاعات بعض إلى يصلوا أن العائلية المسؤوليات

إليهم بالنسبة جذابة غير يجعلها أو فإنه. العمل وبالتالي،
أو أطفالهم رعاية أو العمل بين االختيار على العمال يرغم

رعايتهم تحت الواقعين وثيق. األشخاص رابط أيضًا وهناك
والدخلبين األجر مدفوعة اإلجازة على للحصول . األهلية

العمل إحصاءات مكتب عن صادرة استقصائية دراسة وتبين
أّن٢٠٠٨لعام حين في أنه ذوي٥٤، العمال من المائة في

ألسباب األجر مدفوعة إجازة على يحصلون العالية األجور
فإّن مثًال، المتحدة الواليات في ف١٧شخصية المائة قطفي

نفسها المعاملة يتلقون المتدنية األجور ذوي العمال .٤٧من

التعليم على الفتيات حصول
بشكل.١٠٤ يؤثر عامًال التعليم على المرأة حصول يشّكل

العمل سوق في مشارآتها ونوعية طبيعة على وفي. آبير
يتعلق فيما الحرمان من الفتيات تعاني آثيرة، نامية بلدان

التعليم على به. بالحصول يعتد تقدم أحرز أنه ووفقًا. غير

:انظر٤٦
C. Hein and N. Cassirer: Workplace solutions for childcare
(ILO, Geneva, 2010), p. 248.

.Department of Labor, op. cit:انظر٤٧

لعام العالم في التنمية ا٢٠١٠لمؤشرات نشرها التي لبنك،
حقق االلتحاق٦٤الدولي، في الجنسين بين مساواة ناميًا بلدًا

آخر بلدًا عشرون وهناك االبتدائي، المستوى على بالمدرسة
عام بحلول بذلك للقيام طريقه هناك. ٢٠١٥في ٢٢ولكن

أفريقيا في منها الغالبية تقع آليًا، المسار هذا خارج بلدًا
الصحراء الث. ٤٨جنوب التعليم حققوفي بلدًا،٧٣انوي،

وآسيا وأوروبا والكاريبي الالتينية أمريكا في السيما
وهناك الجنسين بين المساواة يسير١٤الوسطى، آخر بلدًا

الدرب هذا ثلثيها. على من أآثر بلدًا، وعشرون تسعة وهناك
ومن آليًا المسار هذا خارج الصحراء، جنوب أفريقيا في

المسا تتحقق أن المتوقع حالغير في الجنسين بين واة
الحالية االتجاهات بالتعليم. استمرت المتعلقة البيانات أما

واسع نطاق على منتشرة فليست معظم. العالي أحرزت وقد
الجنسين، بين المساواة إزاء تقدمًا بالبيانات تتمتع التي البلدان
الصحراء جنوب وأفريقيا آسيا جنوب في الواقعة البلدان لكّن

تزال التقدمال برآب اللحاق عن .متأخرة

الزوجي الوضع بشأن التشريعات
المرتبطة.١٠٥ أحكامها نطاق توّسع عديدة بلدان فتئت ما

ال الوضع أساس على االستخدام في وعام. ٤٩زوجيبالتمييز
على٢٠٠٧ التسريح لحظر تشريعاتها نطاق ناميبيا وسعت ،

الزوجي الوضع الوضع. أساس أيضًا رواندا وأدرجت
عاما أصدرته قانون في محميًا سببًا باعتباره ٢٠٠٩لزوجي

التمييز من الحماية نطاق عامي. ٥٠يوّسع ٢٠٠٨وفي
لمناهضة٢٠٠٩و ويلز نيوساوث قانون تعديل جرى ،

لعام األقصى١٩٧٧التمييز الحد لزيادة أستراليا في
مبلغ حتى التمييز أعمال عن دوالر١٠٠٫٠٠٠للتعويضات

من٤٨ مستمدة الفقرة هذه في الواردة الدوليالمعلومات مؤش�رات: البنك
العالم، في الصفحة٢٠١٠التنمية ،١٠.

العمل،٤٩ .٢٠٠٧قانون
رقم٥٠ في١٣/٢٠٠٩القانون الصادر لتنظيم٢٠٠٩مايو/ أيار٢٧،

رواندا في .العمل

٥-٢اإلطار
األوروبي السوابق العائلية: قانون المسؤوليات في الجنسين بين المساواة نحو

أيلول في األوروبيـة العـدل محكمـة أصدرتـه الذي للقـرار يكـون شرآــة٢٠١٠سبتمبـر/ قـد ضد ألفاريـز قضيـة في ،
Sesa Start Españaأوروبا في والعائلة العمل بين التوازن على النطاق واسعة آثار اسبانيا. ، في قانون وجود أّن المحكمة رأت إذ

لساع توقف فترة الوالدين الحماية،يمنح في المساواة قوانين مع يتسق ال العمر، من أشهر التسعة دون الطفل إلطعام يوميًا واحدة ة
في أيضًا، موظفة األم آانت إذا إال التوقف هذا من يستفيدون ال اآلباء ألّن الجنس، أساس على المبرر غير التمييز على مثال وهو

ا ساعة من االستفادة يمكنهّن األمهات أّن لألبحين الوظيفي الوضع عن النظر بغض هذه القانون. لتوقف أّن المحكمة والحظت
التغذية ضمان إلى يرمي آان الطبيعية، الرضاعة جانب إلى بالزجاجة اإلرضاع إلدراج سابق وقت في تعديله جرى الذي االسباني

الج نوع عن النظر بغض والديهم مع األطفال يمضيه الذي الثمين والوقت بيولوجيةالسليمة أهمية يعطي يعد لم القانون أّن بما نس،
التغذية مثل. لعملية األطفال، ذوي للعمال األسرية والحياة العمل بين التوفيق إلى الرامية العمالة سياسات أّن عمومًا المحكمة ورأت

توجيه مع تمشيًا المساواة، قدم على للوالدين تتوفر أن من بد ال اإلسباني، التغذية فيقانون المساواة بشأن األوروبي المجلس
من. المعاملة يزيد أن شأنه من مما انتظامًا، أآثر بشكل النساء مع األطفال تغذية دور تقاسم في أحرارًا الرجال سيكون وبالتالي،

والعائلة العمل بين سليم توازن تأمين على والرجال النساء مع. قدرة رسم ضمان على أثٌر للحكم يكون أن السياساتويمكن الم
الجنسين من جنس إلى منحاز غير بشكل األوروبي االتحاد في والحياة العمل بين بالتوازن المعنية .األخرى
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التغذية ضمان إلى يرمي آان الطبيعية، الرضاعة جانب إلى بالزجاجة اإلرضاع إلدراج سابق وقت في تعديله جرى الذي االسباني
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التغذية مثل. لعملية األطفال، ذوي للعمال األسرية والحياة العمل بين التوفيق إلى الرامية العمالة سياسات أّن عمومًا المحكمة ورأت

توجيه مع تمشيًا المساواة، قدم على للوالدين تتوفر أن من بد ال اإلسباني، التغذية فيقانون المساواة بشأن األوروبي المجلس
من. المعاملة يزيد أن شأنه من مما انتظامًا، أآثر بشكل النساء مع األطفال تغذية دور تقاسم في أحرارًا الرجال سيكون وبالتالي،

والعائلة العمل بين سليم توازن تأمين على والرجال النساء مع. قدرة رسم ضمان على أثٌر للحكم يكون أن السياساتويمكن الم
الجنسين من جنس إلى منحاز غير بشكل األوروبي االتحاد في والحياة العمل بين بالتوازن المعنية .األخرى
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بنفسها.١١٤ تقدم العرقية الفئات حيث البرازيل، وفي
البيانات أظهرت بها، الخاصة الشكل(البيانات ) ٣- ٢انظر
العمال صفوف في البطالة معدل السوداء"أّن البشرة " ذوي

الداآنة"و البشرة يبلغ"ذوي الذي آان١٠٫١، المائة، في
البيض العمال صفوف في عليه هو مما في٨٫٢(أعلى

األشخاص). المائة أّن من السوداء"وبالرغم البشرة " ذوي
الداآنة"أو البشرة من٤٥٫٣يشكلون" ذوي المائة في

الكبرى، الست الحضرية المناطق في العمل سن في السكان
يشكلون أنهم عن٥٠٫٥إال العاطلين السكان من المائة في

. العمل
آذلك،وفي.١١٥ أفريقيا فيماجنوب البطالة معدل يتفاوت

السكان مجموعات من. بين الثاني الربع بلغ٢٠١٠ففي ،
أفريقي أصل من السود صفوف في البطالة في٢٩٫٥معدل

بلغ حين في األشخاص٢٢٫٥المائة، إلى بالنسبة المائة في
باسم المعروفين الملونة"الخالسيين البشرة " أصحاب

ال١٠٫١و هنديفي أصل من األشخاص إلى بالنسبة مائة

و البيض٦٫٤وآسيوي من السكان إلى بالنسبة المائة . في
الوطني المستوى على البطالة معدل في٢٥٫٣وبلغ

ترتديها. ٦٧المائة التي األهمية على ذلك يدل أن ويمكن
عدم من قانوني سياق في واالجتماعية التاريخية العوامل

اإليجابية واإلجراءات .التمييز
تستخدم.١١٦ التي المنشآت من ُيطلب أفريقيا جنوب وفي

التي المجموعات بأّن تضمن أن موظفًا خمسين من أآثر
بعبارة قانونًا والمعّرفة السابق، في محرومة ،"السود"آانت

على مالئمة مناصب المستوياتتشغل السود. جميع أّن غير
لتحليل وفقًا الكفاية فيه بما ممثلين غير زالوا فياإلنصافما

للفترة الرجال. ٢٠٠٩- ٢٠٠٨االستخدام من القليل والعدد
في الملونة البشرة ذوات والنساء األفريقيين والنساء
السكان مجموعة في بعددهم مقارنة العليا اإلدارية المناصب

العموديالنشطين المهني الفصل على مثال هو . اقتصاديًا،
في متناسب غير نحو على أيضًا مستخدمون والسود
غير القطاع في وأآثرهم المتدنية، المهارات ذات الوظائف

:انظر٦٧
Statistics South Africa: Quarterly Labour Force Survey, 
Quarter 2, 2010, Statistical release P0211, p. 13.

٧-٢اإلطار
األوروب العدل محكمة يةحكم

تموز في٢٠٠٨يوليه/ في يرغب ال أنه أعلن قد آان بلجيكي عمل صاحب بحق حكمًا األوروبية العدل محكمة أصدرت ،
بلجيكي أصل من عمال مع إّال التعامل يودون ال الذين زبائنه بسبب أجانب عمال صاحب. توظيف أي أّن تحديدًا المحكمة وذآرت

توظيف بعدم نيته عن علنًا يعرب التمييزعمل القترافه مذنبًا يعتبر أجانب القضائية. عمال السوابق في آذلك الحكم هذا وساهم
الموضوع هذا بشأن .األوروبية

Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme: Discrimination / Diversité: Rapport annuel 2009.:المصدر

المتحدة،اتجاهات:٢-٢الشكل الواليات في المئوية(٢٠١٠-٢٠٠٠البطالة )بالنسبة
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بنفسها.١١٤ تقدم العرقية الفئات حيث البرازيل، وفي
البيانات أظهرت بها، الخاصة الشكل(البيانات ) ٣- ٢انظر
العمال صفوف في البطالة معدل السوداء"أّن البشرة " ذوي

الداآنة"و البشرة يبلغ"ذوي الذي آان١٠٫١، المائة، في
البيض العمال صفوف في عليه هو مما في٨٫٢(أعلى

األشخاص). المائة أّن من السوداء"وبالرغم البشرة " ذوي
الداآنة"أو البشرة من٤٥٫٣يشكلون" ذوي المائة في

الكبرى، الست الحضرية المناطق في العمل سن في السكان
يشكلون أنهم عن٥٠٫٥إال العاطلين السكان من المائة في

. العمل
آذلك،وفي.١١٥ أفريقيا فيماجنوب البطالة معدل يتفاوت

السكان مجموعات من. بين الثاني الربع بلغ٢٠١٠ففي ،
أفريقي أصل من السود صفوف في البطالة في٢٩٫٥معدل

بلغ حين في األشخاص٢٢٫٥المائة، إلى بالنسبة المائة في
باسم المعروفين الملونة"الخالسيين البشرة " أصحاب

ال١٠٫١و هنديفي أصل من األشخاص إلى بالنسبة مائة

و البيض٦٫٤وآسيوي من السكان إلى بالنسبة المائة . في
الوطني المستوى على البطالة معدل في٢٥٫٣وبلغ

ترتديها. ٦٧المائة التي األهمية على ذلك يدل أن ويمكن
عدم من قانوني سياق في واالجتماعية التاريخية العوامل

اإليجابية واإلجراءات .التمييز
تستخدم.١١٦ التي المنشآت من ُيطلب أفريقيا جنوب وفي

التي المجموعات بأّن تضمن أن موظفًا خمسين من أآثر
بعبارة قانونًا والمعّرفة السابق، في محرومة ،"السود"آانت

على مالئمة مناصب المستوياتتشغل السود. جميع أّن غير
لتحليل وفقًا الكفاية فيه بما ممثلين غير زالوا فياإلنصافما

للفترة الرجال. ٢٠٠٩- ٢٠٠٨االستخدام من القليل والعدد
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Quarter 2, 2010, Statistical release P0211, p. 13.
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نسبة٢٠٠٩وفي.١٠٩ آانت بلجيكا، المائة٤٥في في
مرآز تسّلمها التي االستخدام في التمييز شكاوى آافة من

ومكافحة الفرص وتعلقتكافؤ بالعرق؛ تتعلق ٣٦٫٥التمييز،
و الوظائف على بالحصول منها المائة المائة٥٦٫١في في

العمل بظروف اللجنة. ٥٩منها أفادت ذلك، غرار وعلى
أّن اإلنسان لحقوق الشكاوى٤٤األسترالية من المائة في

باالستخدام معنية آانت بالعرق لجنة. ٦٠المرتبطة أفادت آما
المعني أّننيوزيلندا العرقية بالعالقات من٤٠ة المائة في

استبقائها أو الوظائف تأمين تناولت المتلقاة ومن. الشكاوى
العمل مكان في التسلط هناك شيوعًا الشكاوى أنواع أآثر

بعينه عرق إلى الشخص انتماء أفادت. بسبب فرنسا، وفي
العنصري التمييز أّن التمييز ومكافحة للمساواة العليا الهيئة
على شملت التي التمييز، لشكاوى الرئيسي السبب يبقى
الوظائف عن اإلعالنات مثل المباشر، التمييز حاالت السواء
التي المباشرة غير والحاالت الواضح، التمييزي الطابع ذات

األجنبية بالشهادات االعتراف رفض .٦١تشمل
استمارات.١١٠ عدة إرسال أي المراسلة، واختبار

إل للتقدم منمتشابهة العرق متغيرة مع حقيقية وظائف ى
مع آبير بشكل تتناسب مختلفة أسماء إعطاء خالل
انتشار مدى على أيضًا الضوء يسّلط اإلثنية، المجموعات

الوظائف على الحصول في العنصري أجريت. التمييز وقد
القبيل هذا من المتحدة٢٠٠٩عام٦٢دراسة المملكة في

واضح تمييز وجود األسماء٦٣واستنتجت ذات"لصالح
البريطانية باستمارات" الداللة يتمتعون مرشحين مع مقارنة

بلغ عرقية، أقليات إلى ينتمون ولكنهم المائة٢٩مشابهة . في
فارق وجود السويد في أجريت مماثلة دراسة نتائج وتالحظ
يحملون الذين بالمرشحين االتصال معاودة نسبة في آبير

والمرشحي سويديًا األفريقيةاسمًا أو العربية األسماء ذوي . ن
عددها البالغ الوظائف إلى والمدرجة٣٥٥٢وبالنسبة وظيفة

الواضح التمييز معدل بلغ العينة، المائة٤٠٫٣في وإذا. في
على الحصول فرصة حيث من ذلك عن نعّبر أن أردنا
صاحب لشخص بد ال آان إذا أنه يعني فذلك فعلية، وظيفة

أ من سويدي بهاسم يتصل أن قبل وظائف عشر إلى يتقدم ن
ولكنه نفسها بالمؤهالت يتمتع شخصًا فإّن العمل، صاحب

:انظر٥٩
Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, 
op. cit., pp. 80, 81.

:انظر٦٠
Australian Human Rights Commission: Annual report 2009–
10, p. 77.

:انظر٦١
Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour 
l’Egalité (HALDE): Rapport annuel 2009, p. 39.

:انظر٦٢
M. Woods et al.: A test for racial discrimination in recruitment 
practice in British cities, Department for Work and Pensions, 
Research Report No. 607, 2009, p. 3.

الحالة٦٣ هذه في الواضح التمييز ضد: يعني التمييز حاالت عدد
بعينها إثنية تلك،مجموعة لصالح التمييز حاالت عدد تتجاوز التي

.المجموعة

يتقدم أن عليه سيكون أفريقي، أو عربي اسم ٢١صاحب
به االتصال يتم أن قبل .٦٤مرة

للسكان بالنسبة طفيف تقدم إحراز
أفريقي أصل من المنحدرين

المنحدر.١١١ السكان بشأن معلومات مذآرة منفي ين
بأنه ديربان نتائج استعراض اجتماع ذّآر أفريقي، أصل

أفريقي" أصل من المنحدرون السكان عانى عديدة، لقرون
الرق ترآة من آجزء التهميش من األفريقي الشتات في

سّلم." واالستعمار العنصري"آما والتمييز العنصرية بأّن
في منتسببا أفريقي أصل من المنحدرين السكان إبعاد

الحياة من عديدة وبالتالي،"جوانب االستبعاد"، عانوا فإنهم
التقدم،." والفقر بعض إحراز من بالرغم أنه على وشدد

العالمال من آثيرة أنحاء في حاله على مستمرًا الوضع . يزال
بأّن اعترف صفوف"آما في الفقر إلى المؤدية العوامل

ه عوامل هي أفريقي أصل من المنحدرين يكليةالسكان
.٦٥"أساسًا
الشكل.١١٢ في٢- ٢ويبّين البطالة في حادة زيادة

في االقتصادية األزمة حصول منذ المتحدة . ٢٠٠٨الواليات
عام منذ أنه لوجدنا األرقام في النظر أمعنا ،٢٠٠٨وإذا
بمعدل البيض السكان صفوف في البطالة نقاط٤٫٧ازدادت

المائة٩٫٦إلى٤٫٩من(مئوية حين)في في ازدادت،
أفريقي أصل من األمريكيين السكان صفوف في البطالة

مئوية٧٫٩بمعدل المائة١٧٫٣إلى٩٫٤من(نقاط ،)في
بمعدل اآلسيويين السكان صفوف مئوية٥٫٢وفي من(نقاط

المائة٨٫٤إلى٣٫٢ السكان). في بين البطالة معدل ويبقى
البي السكان صفوف في معدله من بمرتين أعلى ض،السود

األزمة بداية منذ الفجوة اتسعت .وقد
أوروبا.١١٣ تشهدها البطالة في مماثلة فجوة فقد. وهناك

مؤخرًا العامة السياسة لبحوث البريطاني المعهد أجرى
السود األشخاص نصف قرابة أّن أظهر في٤٨(تحليًال

بين) المائة أعمارهم تتراوح آانوا٢٤و١٦الذين عامًا
وقت العمل عن االستقصائيةعاطلين الدراسة في(إجراء

من)٢٠٠٩ الشباب صفوف في البطالة بمعدل مقارنة ،
بلغ الذي المائة٢٠البيض، المجموعات. في شهدت وقد

ارتفعت إذ البطالة، في إجمالية زيادات أآبر المختلطة اإلثنية
آذار٢١من في المائة المائة٣٥إلى٢٠٠٨مارس/ في في

الثاني تشرين .٢٠٠٩٦٦مبرنوف/ في

:انظر٦٤
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(SULCIS): What’s in a name? A field experiment test for the 
existence of ethnic discrimination in the hiring process, 
Working Paper 2007, p.7.
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African descent: Progress and challenges, information note for 
the Durban Review Conference, 20–24 Apr. 2009, Geneva.

:انظر٦٦
Institute for Public Policy Research: “Recession leaves almost 
half young black people unemployed, finds ippr”, published on 
ippr home page, 20 Jan. 2010.
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114. In Brazil, a country where race categories are 
self-reported, data showed (see figure 2.3) that the 
unemployment rate among “black” and “brown” 
workers, at 10.1 per cent, was higher than among 
white workers (8.2 per cent). Although “black” or 
“brown” people account for 45.3 per cent of the active 
age population in the six metropolitan areas, they 
made up 50.5 per cent of the unemployed population.
115. In South Africa also, the unemployment rate 
differs among population groups. In the second 
quarter of 2010, the unemployment rate among black 
Africans stood at 29.5 per cent; for people of mixed 
race defi ned as “coloured” 22.5 per cent; for people 
of Indian and Asian origin 10.1 per cent; and for 
the white population 6.4 per cent. The national un-
employment rate stood at 25.3 per cent.67 This may 
indicate the importance of historical and social fac-
tors even in a context of legal non-discrimination 
and affi rmative action.
116. South African enterprises with more than 
50 employees are required to ensure that previously 
disadvantaged groups legally defined as “blacks” 
occupy adequate positions at all levels. Nonetheless, 
blacks remained under-represented, according to the 
2008–09 Employment Equity Analysis. The small 
number of African men and women, and coloured 
women in top management positions compared to 

in many parts of the world. It recognized that “fac-
tors that lead to poverty among people of African 
descent are mainly structural”.65

112. Figure 2.2 shows a sharp increase in un-
employment in the United States since the economic 
crisis of 2008. A close look at the fi gures shows that 
since 2008, unemployment has increased among the 
white population by 4.7 percentage points (from 
4.9 to 9.6 per cent), among the African American 
population by 7.9 percentage points (from 9.4 to 
17.3 per cent), and among the Asian population by 
5.2 percentage points (from 3.2 to 8.4 per cent). 
The unemployment rate among the black population 
remains almost twice as high as among the white 
population, and the gap has widened since the begin-
ning of the crisis.
113.  A s imi la r  unemployment gap ex i s t s 
in Europe. A recent analysis from the British 
Institute for Public Policy Research showed that 
almost half (48 per cent) of black people aged
16–24 were unemployed at the time of the survey 
(in 2009), compared to the rate of unemployment 
among young white people which stood at 20 per 
cent. Mixed ethnic groups have seen the biggest 
overall increase in unemployment, from 21 per cent 
in March 2008 to 35 per cent in November 2009.66
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بنفسها.١١٤ تقدم العرقية الفئات حيث البرازيل، وفي
البيانات أظهرت بها، الخاصة الشكل(البيانات ) ٣- ٢انظر
العمال صفوف في البطالة معدل السوداء"أّن البشرة " ذوي

الداآنة"و البشرة يبلغ"ذوي الذي آان١٠٫١، المائة، في
البيض العمال صفوف في عليه هو مما في٨٫٢(أعلى

األشخاص). المائة أّن من السوداء"وبالرغم البشرة " ذوي
الداآنة"أو البشرة من٤٥٫٣يشكلون" ذوي المائة في

الكبرى، الست الحضرية المناطق في العمل سن في السكان
يشكلون أنهم عن٥٠٫٥إال العاطلين السكان من المائة في

. العمل
آذلك،وفي.١١٥ أفريقيا فيماجنوب البطالة معدل يتفاوت

السكان مجموعات من. بين الثاني الربع بلغ٢٠١٠ففي ،
أفريقي أصل من السود صفوف في البطالة في٢٩٫٥معدل

بلغ حين في األشخاص٢٢٫٥المائة، إلى بالنسبة المائة في
باسم المعروفين الملونة"الخالسيين البشرة " أصحاب

ال١٠٫١و هنديفي أصل من األشخاص إلى بالنسبة مائة

و البيض٦٫٤وآسيوي من السكان إلى بالنسبة المائة . في
الوطني المستوى على البطالة معدل في٢٥٫٣وبلغ

ترتديها. ٦٧المائة التي األهمية على ذلك يدل أن ويمكن
عدم من قانوني سياق في واالجتماعية التاريخية العوامل

اإليجابية واإلجراءات .التمييز
تستخدم.١١٦ التي المنشآت من ُيطلب أفريقيا جنوب وفي

التي المجموعات بأّن تضمن أن موظفًا خمسين من أآثر
بعبارة قانونًا والمعّرفة السابق، في محرومة ،"السود"آانت

على مالئمة مناصب المستوياتتشغل السود. جميع أّن غير
لتحليل وفقًا الكفاية فيه بما ممثلين غير زالوا فياإلنصافما

للفترة الرجال. ٢٠٠٩- ٢٠٠٨االستخدام من القليل والعدد
في الملونة البشرة ذوات والنساء األفريقيين والنساء
السكان مجموعة في بعددهم مقارنة العليا اإلدارية المناصب

العموديالنشطين المهني الفصل على مثال هو . اقتصاديًا،
في متناسب غير نحو على أيضًا مستخدمون والسود
غير القطاع في وأآثرهم المتدنية، المهارات ذات الوظائف

:انظر٦٧
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٧-٢اإلطار
األوروب العدل محكمة يةحكم

تموز في٢٠٠٨يوليه/ في يرغب ال أنه أعلن قد آان بلجيكي عمل صاحب بحق حكمًا األوروبية العدل محكمة أصدرت ،
بلجيكي أصل من عمال مع إّال التعامل يودون ال الذين زبائنه بسبب أجانب عمال صاحب. توظيف أي أّن تحديدًا المحكمة وذآرت

توظيف بعدم نيته عن علنًا يعرب التمييزعمل القترافه مذنبًا يعتبر أجانب القضائية. عمال السوابق في آذلك الحكم هذا وساهم
الموضوع هذا بشأن .األوروبية
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التي المجموعات بأّن تضمن أن موظفًا خمسين من أآثر
بعبارة قانونًا والمعّرفة السابق، في محرومة ،"السود"آانت

على مالئمة مناصب المستوياتتشغل السود. جميع أّن غير
لتحليل وفقًا الكفاية فيه بما ممثلين غير زالوا فياإلنصافما

للفترة الرجال. ٢٠٠٩- ٢٠٠٨االستخدام من القليل والعدد
في الملونة البشرة ذوات والنساء األفريقيين والنساء
السكان مجموعة في بعددهم مقارنة العليا اإلدارية المناصب

العموديالنشطين المهني الفصل على مثال هو . اقتصاديًا،
في متناسب غير نحو على أيضًا مستخدمون والسود
غير القطاع في وأآثرهم المتدنية، المهارات ذات الوظائف
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بنفسها.١١٤ تقدم العرقية الفئات حيث البرازيل، وفي
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الداآنة"أو البشرة من٤٥٫٣يشكلون" ذوي المائة في

الكبرى، الست الحضرية المناطق في العمل سن في السكان
يشكلون أنهم عن٥٠٫٥إال العاطلين السكان من المائة في

. العمل
آذلك،وفي.١١٥ أفريقيا فيماجنوب البطالة معدل يتفاوت
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ال١٠٫١و هنديفي أصل من األشخاص إلى بالنسبة مائة

و البيض٦٫٤وآسيوي من السكان إلى بالنسبة المائة . في
الوطني المستوى على البطالة معدل في٢٥٫٣وبلغ
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لتحليل وفقًا الكفاية فيه بما ممثلين غير زالوا فياإلنصافما

للفترة الرجال. ٢٠٠٩- ٢٠٠٨االستخدام من القليل والعدد
في الملونة البشرة ذوات والنساء األفريقيين والنساء
السكان مجموعة في بعددهم مقارنة العليا اإلدارية المناصب

العموديالنشطين المهني الفصل على مثال هو . اقتصاديًا،
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بلجيكي أصل من عمال مع إّال التعامل يودون ال الذين زبائنه بسبب أجانب عمال صاحب. توظيف أي أّن تحديدًا المحكمة وذآرت
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بنفسها.١١٤ تقدم العرقية الفئات حيث البرازيل، وفي
البيانات أظهرت بها، الخاصة الشكل(البيانات ) ٣- ٢انظر
العمال صفوف في البطالة معدل السوداء"أّن البشرة " ذوي

الداآنة"و البشرة يبلغ"ذوي الذي آان١٠٫١، المائة، في
البيض العمال صفوف في عليه هو مما في٨٫٢(أعلى

األشخاص). المائة أّن من السوداء"وبالرغم البشرة " ذوي
الداآنة"أو البشرة من٤٥٫٣يشكلون" ذوي المائة في

الكبرى، الست الحضرية المناطق في العمل سن في السكان
يشكلون أنهم عن٥٠٫٥إال العاطلين السكان من المائة في

. العمل
آذلك،وفي.١١٥ أفريقيا فيماجنوب البطالة معدل يتفاوت

السكان مجموعات من. بين الثاني الربع بلغ٢٠١٠ففي ،
أفريقي أصل من السود صفوف في البطالة في٢٩٫٥معدل

بلغ حين في األشخاص٢٢٫٥المائة، إلى بالنسبة المائة في
باسم المعروفين الملونة"الخالسيين البشرة " أصحاب

ال١٠٫١و هنديفي أصل من األشخاص إلى بالنسبة مائة

و البيض٦٫٤وآسيوي من السكان إلى بالنسبة المائة . في
الوطني المستوى على البطالة معدل في٢٥٫٣وبلغ

ترتديها. ٦٧المائة التي األهمية على ذلك يدل أن ويمكن
عدم من قانوني سياق في واالجتماعية التاريخية العوامل

اإليجابية واإلجراءات .التمييز
تستخدم.١١٦ التي المنشآت من ُيطلب أفريقيا جنوب وفي

التي المجموعات بأّن تضمن أن موظفًا خمسين من أآثر
بعبارة قانونًا والمعّرفة السابق، في محرومة ،"السود"آانت

على مالئمة مناصب المستوياتتشغل السود. جميع أّن غير
لتحليل وفقًا الكفاية فيه بما ممثلين غير زالوا فياإلنصافما

للفترة الرجال. ٢٠٠٩- ٢٠٠٨االستخدام من القليل والعدد
في الملونة البشرة ذوات والنساء األفريقيين والنساء
السكان مجموعة في بعددهم مقارنة العليا اإلدارية المناصب

العموديالنشطين المهني الفصل على مثال هو . اقتصاديًا،
في متناسب غير نحو على أيضًا مستخدمون والسود
غير القطاع في وأآثرهم المتدنية، المهارات ذات الوظائف
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نسبة٢٠٠٩وفي.١٠٩ آانت بلجيكا، المائة٤٥في في
مرآز تسّلمها التي االستخدام في التمييز شكاوى آافة من

ومكافحة الفرص وتعلقتكافؤ بالعرق؛ تتعلق ٣٦٫٥التمييز،
و الوظائف على بالحصول منها المائة المائة٥٦٫١في في

العمل بظروف اللجنة. ٥٩منها أفادت ذلك، غرار وعلى
أّن اإلنسان لحقوق الشكاوى٤٤األسترالية من المائة في

باالستخدام معنية آانت بالعرق لجنة. ٦٠المرتبطة أفادت آما
المعني أّننيوزيلندا العرقية بالعالقات من٤٠ة المائة في

استبقائها أو الوظائف تأمين تناولت المتلقاة ومن. الشكاوى
العمل مكان في التسلط هناك شيوعًا الشكاوى أنواع أآثر

بعينه عرق إلى الشخص انتماء أفادت. بسبب فرنسا، وفي
العنصري التمييز أّن التمييز ومكافحة للمساواة العليا الهيئة
على شملت التي التمييز، لشكاوى الرئيسي السبب يبقى
الوظائف عن اإلعالنات مثل المباشر، التمييز حاالت السواء
التي المباشرة غير والحاالت الواضح، التمييزي الطابع ذات

األجنبية بالشهادات االعتراف رفض .٦١تشمل
استمارات.١١٠ عدة إرسال أي المراسلة، واختبار

إل للتقدم منمتشابهة العرق متغيرة مع حقيقية وظائف ى
مع آبير بشكل تتناسب مختلفة أسماء إعطاء خالل
انتشار مدى على أيضًا الضوء يسّلط اإلثنية، المجموعات

الوظائف على الحصول في العنصري أجريت. التمييز وقد
القبيل هذا من المتحدة٢٠٠٩عام٦٢دراسة المملكة في

واضح تمييز وجود األسماء٦٣واستنتجت ذات"لصالح
البريطانية باستمارات" الداللة يتمتعون مرشحين مع مقارنة

بلغ عرقية، أقليات إلى ينتمون ولكنهم المائة٢٩مشابهة . في
فارق وجود السويد في أجريت مماثلة دراسة نتائج وتالحظ
يحملون الذين بالمرشحين االتصال معاودة نسبة في آبير

والمرشحي سويديًا األفريقيةاسمًا أو العربية األسماء ذوي . ن
عددها البالغ الوظائف إلى والمدرجة٣٥٥٢وبالنسبة وظيفة

الواضح التمييز معدل بلغ العينة، المائة٤٠٫٣في وإذا. في
على الحصول فرصة حيث من ذلك عن نعّبر أن أردنا
صاحب لشخص بد ال آان إذا أنه يعني فذلك فعلية، وظيفة

أ من سويدي بهاسم يتصل أن قبل وظائف عشر إلى يتقدم ن
ولكنه نفسها بالمؤهالت يتمتع شخصًا فإّن العمل، صاحب
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الحالة٦٣ هذه في الواضح التمييز ضد: يعني التمييز حاالت عدد
بعينها إثنية تلك،مجموعة لصالح التمييز حاالت عدد تتجاوز التي

.المجموعة

يتقدم أن عليه سيكون أفريقي، أو عربي اسم ٢١صاحب
به االتصال يتم أن قبل .٦٤مرة

للسكان بالنسبة طفيف تقدم إحراز
أفريقي أصل من المنحدرين

المنحدر.١١١ السكان بشأن معلومات مذآرة منفي ين
بأنه ديربان نتائج استعراض اجتماع ذّآر أفريقي، أصل

أفريقي" أصل من المنحدرون السكان عانى عديدة، لقرون
الرق ترآة من آجزء التهميش من األفريقي الشتات في

سّلم." واالستعمار العنصري"آما والتمييز العنصرية بأّن
في منتسببا أفريقي أصل من المنحدرين السكان إبعاد

الحياة من عديدة وبالتالي،"جوانب االستبعاد"، عانوا فإنهم
التقدم،." والفقر بعض إحراز من بالرغم أنه على وشدد

العالمال من آثيرة أنحاء في حاله على مستمرًا الوضع . يزال
بأّن اعترف صفوف"آما في الفقر إلى المؤدية العوامل

ه عوامل هي أفريقي أصل من المنحدرين يكليةالسكان
.٦٥"أساسًا
الشكل.١١٢ في٢- ٢ويبّين البطالة في حادة زيادة

في االقتصادية األزمة حصول منذ المتحدة . ٢٠٠٨الواليات
عام منذ أنه لوجدنا األرقام في النظر أمعنا ،٢٠٠٨وإذا
بمعدل البيض السكان صفوف في البطالة نقاط٤٫٧ازدادت

المائة٩٫٦إلى٤٫٩من(مئوية حين)في في ازدادت،
أفريقي أصل من األمريكيين السكان صفوف في البطالة

مئوية٧٫٩بمعدل المائة١٧٫٣إلى٩٫٤من(نقاط ،)في
بمعدل اآلسيويين السكان صفوف مئوية٥٫٢وفي من(نقاط

المائة٨٫٤إلى٣٫٢ السكان). في بين البطالة معدل ويبقى
البي السكان صفوف في معدله من بمرتين أعلى ض،السود

األزمة بداية منذ الفجوة اتسعت .وقد
أوروبا.١١٣ تشهدها البطالة في مماثلة فجوة فقد. وهناك

مؤخرًا العامة السياسة لبحوث البريطاني المعهد أجرى
السود األشخاص نصف قرابة أّن أظهر في٤٨(تحليًال

بين) المائة أعمارهم تتراوح آانوا٢٤و١٦الذين عامًا
وقت العمل عن االستقصائيةعاطلين الدراسة في(إجراء

من)٢٠٠٩ الشباب صفوف في البطالة بمعدل مقارنة ،
بلغ الذي المائة٢٠البيض، المجموعات. في شهدت وقد

ارتفعت إذ البطالة، في إجمالية زيادات أآبر المختلطة اإلثنية
آذار٢١من في المائة المائة٣٥إلى٢٠٠٨مارس/ في في

الثاني تشرين .٢٠٠٩٦٦مبرنوف/ في
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باالستخدام معنية آانت بالعرق لجنة. ٦٠المرتبطة أفادت آما
المعني أّننيوزيلندا العرقية بالعالقات من٤٠ة المائة في

استبقائها أو الوظائف تأمين تناولت المتلقاة ومن. الشكاوى
العمل مكان في التسلط هناك شيوعًا الشكاوى أنواع أآثر

بعينه عرق إلى الشخص انتماء أفادت. بسبب فرنسا، وفي
العنصري التمييز أّن التمييز ومكافحة للمساواة العليا الهيئة
على شملت التي التمييز، لشكاوى الرئيسي السبب يبقى
الوظائف عن اإلعالنات مثل المباشر، التمييز حاالت السواء
التي المباشرة غير والحاالت الواضح، التمييزي الطابع ذات

األجنبية بالشهادات االعتراف رفض .٦١تشمل
استمارات.١١٠ عدة إرسال أي المراسلة، واختبار

إل للتقدم منمتشابهة العرق متغيرة مع حقيقية وظائف ى
مع آبير بشكل تتناسب مختلفة أسماء إعطاء خالل
انتشار مدى على أيضًا الضوء يسّلط اإلثنية، المجموعات

الوظائف على الحصول في العنصري أجريت. التمييز وقد
القبيل هذا من المتحدة٢٠٠٩عام٦٢دراسة المملكة في

واضح تمييز وجود األسماء٦٣واستنتجت ذات"لصالح
البريطانية باستمارات" الداللة يتمتعون مرشحين مع مقارنة

بلغ عرقية، أقليات إلى ينتمون ولكنهم المائة٢٩مشابهة . في
فارق وجود السويد في أجريت مماثلة دراسة نتائج وتالحظ
يحملون الذين بالمرشحين االتصال معاودة نسبة في آبير

والمرشحي سويديًا األفريقيةاسمًا أو العربية األسماء ذوي . ن
عددها البالغ الوظائف إلى والمدرجة٣٥٥٢وبالنسبة وظيفة

الواضح التمييز معدل بلغ العينة، المائة٤٠٫٣في وإذا. في
على الحصول فرصة حيث من ذلك عن نعّبر أن أردنا
صاحب لشخص بد ال آان إذا أنه يعني فذلك فعلية، وظيفة

أ من سويدي بهاسم يتصل أن قبل وظائف عشر إلى يتقدم ن
ولكنه نفسها بالمؤهالت يتمتع شخصًا فإّن العمل، صاحب

:انظر٥٩
Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, 
op. cit., pp. 80, 81.

:انظر٦٠
Australian Human Rights Commission: Annual report 2009–
10, p. 77.

:انظر٦١
Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour 
l’Egalité (HALDE): Rapport annuel 2009, p. 39.

:انظر٦٢
M. Woods et al.: A test for racial discrimination in recruitment 
practice in British cities, Department for Work and Pensions, 
Research Report No. 607, 2009, p. 3.

الحالة٦٣ هذه في الواضح التمييز ضد: يعني التمييز حاالت عدد
بعينها إثنية تلك،مجموعة لصالح التمييز حاالت عدد تتجاوز التي

.المجموعة

يتقدم أن عليه سيكون أفريقي، أو عربي اسم ٢١صاحب
به االتصال يتم أن قبل .٦٤مرة

للسكان بالنسبة طفيف تقدم إحراز
أفريقي أصل من المنحدرين

المنحدر.١١١ السكان بشأن معلومات مذآرة منفي ين
بأنه ديربان نتائج استعراض اجتماع ذّآر أفريقي، أصل

أفريقي" أصل من المنحدرون السكان عانى عديدة، لقرون
الرق ترآة من آجزء التهميش من األفريقي الشتات في

سّلم." واالستعمار العنصري"آما والتمييز العنصرية بأّن
في منتسببا أفريقي أصل من المنحدرين السكان إبعاد

الحياة من عديدة وبالتالي،"جوانب االستبعاد"، عانوا فإنهم
التقدم،." والفقر بعض إحراز من بالرغم أنه على وشدد

العالمال من آثيرة أنحاء في حاله على مستمرًا الوضع . يزال
بأّن اعترف صفوف"آما في الفقر إلى المؤدية العوامل

ه عوامل هي أفريقي أصل من المنحدرين يكليةالسكان
.٦٥"أساسًا
الشكل.١١٢ في٢- ٢ويبّين البطالة في حادة زيادة

في االقتصادية األزمة حصول منذ المتحدة . ٢٠٠٨الواليات
عام منذ أنه لوجدنا األرقام في النظر أمعنا ،٢٠٠٨وإذا
بمعدل البيض السكان صفوف في البطالة نقاط٤٫٧ازدادت

المائة٩٫٦إلى٤٫٩من(مئوية حين)في في ازدادت،
أفريقي أصل من األمريكيين السكان صفوف في البطالة

مئوية٧٫٩بمعدل المائة١٧٫٣إلى٩٫٤من(نقاط ،)في
بمعدل اآلسيويين السكان صفوف مئوية٥٫٢وفي من(نقاط

المائة٨٫٤إلى٣٫٢ السكان). في بين البطالة معدل ويبقى
البي السكان صفوف في معدله من بمرتين أعلى ض،السود

األزمة بداية منذ الفجوة اتسعت .وقد
أوروبا.١١٣ تشهدها البطالة في مماثلة فجوة فقد. وهناك

مؤخرًا العامة السياسة لبحوث البريطاني المعهد أجرى
السود األشخاص نصف قرابة أّن أظهر في٤٨(تحليًال

بين) المائة أعمارهم تتراوح آانوا٢٤و١٦الذين عامًا
وقت العمل عن االستقصائيةعاطلين الدراسة في(إجراء

من)٢٠٠٩ الشباب صفوف في البطالة بمعدل مقارنة ،
بلغ الذي المائة٢٠البيض، المجموعات. في شهدت وقد

ارتفعت إذ البطالة، في إجمالية زيادات أآبر المختلطة اإلثنية
آذار٢١من في المائة المائة٣٥إلى٢٠٠٨مارس/ في في

الثاني تشرين .٢٠٠٩٦٦مبرنوف/ في
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(SULCIS): What’s in a name? A field experiment test for the 
existence of ethnic discrimination in the hiring process, 
Working Paper 2007, p.7.
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Office of the High Commissioner for Human Rights: People of 
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ippr home page, 20 Jan. 2010.
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العمل في المستمرال: المساواة تحدي

في. المنظم ممثلون البيض فإّن الخاص، االستخدام في أما
اإلثنية بالمجموعات مقارنة فيه مبالغ نحو على العليا اإلدارة

المستخدمون. خرىاأل يتمتع الحكومية، الوظائف وفي
بكثير أفضل بحال الملونة البشرة وذوو السود األفريقيون

.٦٨)٤- ٢الشكل(
اإلجراءات.١١٧ برامج أثر مناقشة تجري تزال وال

التي األدلة من الكثير وهناك أهدافها، تحقيق في اإليجابية
منها المستمدة المنفعة إلى أج. تشير دراسة جامعةوبّينت رتها

عام في٢٠٠٩أوآسفورد فعالية أآثر الطوعية االتفاقات أّن ،
مستويات على ذلك في بما المنصفة، العمالة نتائج ضمان

قانونًا اإلنفاذ واجبة االتفاقات من العليا، آما. ٦٩اإلدارة
القيادة تحددها التي والسياسات المسار أّن الدراسة وجدت

أن يمكنها والمنظمات تحديدالعليا في حاسمًا دورًا تؤدي
األدنى المستوى على المستخدمين بقيام وذلك التنوع، نتائج

اإلدارة قادة الوظائف. ٧٠باتباع إعالنات إتاحة شأن من وآان
آاٍف بشكل الممثلة غير المجموعات أمام فعالية أآثر بشكل
زادت أن التنوع، اللتزامات االمتثال لضمان موظف وتعيين

ال وجه باالشتراطاتعلى المنظمات وفاء احتمال خصوص
.٧١القانونية

:انظر٦٨
Commission for Employment Equity (Department of Labour, 
Chief Directorate of Communication): Annual Report 2008–09, 
p. 26.

:انظر٦٩
C. McCrudden et al.: “Affirmative Action without Quotas in 
Northern Ireland”, in The Equal Rights Review (2009), Vol. 4, 
p. 11.

.C. McCrudden et al., op. cit., p. 13:  انظر٧٠
الصفحة٧١ نفسه، .١٤المرجع

أوجه.١١٨ خفض في اإليجابية اإلجراءات أثر يكون وقد
تدريجًا أآثر األجل، طويلة العرقية المساواة وشددت. انعدام
عام أفريقيا جنوب في االستخدام في اإلنصاف ٢٠١٠لجنة

التحول في جدًا البطيء التقدم االنجازعلى إزالة واحتمال
اليوم حتى تحقق الذي الشأن ذي أّن. ٧٢غير الحظت آما

اعتماد اإلنقضاء"مطلب معينًا" (بند تاريخًا يحدد بند وهو
اإليجابية اإلجراءات لسياسات حد ألوانه) "لوضع ". سابق

بطيئًا تقدمًا أيضًا المتحدة الواليات شهدت إلى. وقد واستنادًا
في التكافؤ الذيلجنة البسيط التقدم من بالرغم العمل، فرص

السنوات خالل االتحادية العاملة القوى تكوين في ُأحرز
عام بشكل طفيف تغيير إال يحصل لم الماضية، .٧٣العشر

األصلية الالتينية:الشعوب أمريكا حالة
من.١١٩ األشخاص عدد الدولية العمل منظمة تقدر

في اليوم المنتشرين األصليين بحواليالسكان ٣٧٠العالم
شخص من. مليون أآثر يمثلون مميز٥٠٠٠وهم شعب

من أآثر في الشعوب. ٧٤بلدًا٧٠موزعين أّن من وبالرغم
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Department of Labour: 10th CEE Annual Report, 2009–10, 
p. iv.

:انظر٧٣
EEOC: Annual Report on the federal work force, fiscal year
2009.
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Convention No. 111 (Geneva, 2008), p. 3.
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برام أو وأيرلندا، بلغاريا في بالغاالقتصادي االئتمان ج
برنامج مثل المهني التدريب برامج أو اسبانيا، في الصغر

برنامج أو اسبانيا، في الغجر هنغاريا،STARTتطوير في
أيرلندا في للرّحل الداخلي التدريب برنامج . أو

شارك.١٢٨ صربيا، الروما١٤٠وفي جماعات من فردًا
واآتساب االبتدائي التعليم تحصيل إلى ترمي برامج في

حوالي شارك حين في المهنية، في٣٠٠المهارات منهم فرد
العامة المدعومين. األشغال والتدريب العمالة توفير وتم

لجماعة المخصص البرنامج بموجب الروما لجماعات
بولندا في من. الروما استفادوا الذين الروما عدد تراجع وقد

من المدعومة عام٧٤العمالة عام٦٣إلى٢٠٠٦فردًا فردًا
تلقى٢٠٠٧ حين في عام٣٥، مهنيًا تدريبًا منهم فردًا
المستوى. ٢٠٠٧ على المتخذة التدابير هذه من وبالرغم

األوروبي االتحاد شهدها التي التطورات تبين الوطني،

ا واالستضعاف للتمييز التصدي دعم ينبغي أّنه للذينمؤخرًا
االتساق من المزيد بواسطة الروما، جماعات منهما تعاني

الوطنية المبادرات مختلف بين .والتعاون

وحالة الجنسية على القائم التمييز
المهاجرين العمال

جوانب.١٢٩ من واحد جانٌب الجنسية على القائم التمييز
المهاجرون العمال منه يعاني ما غالبًا الذي المتعدد، . التمييز
آان إذا ما تحديد عديدة ظروف في الصعب من أنه، والواقع
حصرًا يستند المهاجر العامل يلقاها التي المعاملة في التمييز

المتصور الوضع أو جنسيته أولإلى العرق إلى أو جنسيته،
غير أو الدين أو اإلثني أواالنتماء المرئية، األسباب من ذلك
العوامل هذه من مجموعة .يكون

الالتينية:٥-٢الشكل أمريكا في البطالة المئوية(معدالت )بالنسبة
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٩-٢اإلطار
الالتينية أمريكا في األصلية الشعوب لصالح المحرز التقدم بعض

خطوات الالتينية أمريكا في بلدان عدة حكومات األصليةاتخذت للشعوب واالجتماعية االقتصادية المشارآة . لتعزيز
األول تشرين في األصلية للشعوب األول الوطني المؤتمر السلفادور من٢٠١١أآتوبر/ واستضاف مختلفة جوانب خالله نوقشت ،

تسه بغية وطنية لجنة لتشكيل األصليين السكان عن ممثلين ستة اختيار وجرى األصليين، السكان معحقوق الدائم الحوار يل
للفترة. الحكومة العمل خطة ترآز ذلك، غرار بعنوان٢٠١٠-٢٠٠٨وعلى شيلي رئيسية،"Re-Conocer"في مجاالت ثالثة على

وتنوعهم: هي وتطورهم األصليين السكان لعام. حقوق للبلديات التابعة باألراضي المعني القانون ينص بنما، تملك٢٠٠٨وفي على
من األصليوناألراضي السكان يقطنها منطقة في يعيشون ال الذين األصليين السكان .جانب

:المصدر
Presidency of El Salvador: Finaliza Primer Congreso Nacional Indígena con la elección de representantes a Comisión
Nacional de pueblos indígenas, 2009; Government of Chile: Re-conocer: Pacto social por la multiculturalidad, 2008;

التقرير المتحدة، لألمم العامة .)٢٠١٠(A/65/18الجمعية
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٩-٢اإلطار
الالتينية أمريكا في األصلية الشعوب لصالح المحرز التقدم بعض

خطوات الالتينية أمريكا في بلدان عدة حكومات األصليةاتخذت للشعوب واالجتماعية االقتصادية المشارآة . لتعزيز
األول تشرين في األصلية للشعوب األول الوطني المؤتمر السلفادور من٢٠١١أآتوبر/ واستضاف مختلفة جوانب خالله نوقشت ،

تسه بغية وطنية لجنة لتشكيل األصليين السكان عن ممثلين ستة اختيار وجرى األصليين، السكان معحقوق الدائم الحوار يل
للفترة. الحكومة العمل خطة ترآز ذلك، غرار بعنوان٢٠١٠-٢٠٠٨وعلى شيلي رئيسية،"Re-Conocer"في مجاالت ثالثة على

وتنوعهم: هي وتطورهم األصليين السكان لعام. حقوق للبلديات التابعة باألراضي المعني القانون ينص بنما، تملك٢٠٠٨وفي على
من األصليوناألراضي السكان يقطنها منطقة في يعيشون ال الذين األصليين السكان .جانب
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برام أو وأيرلندا، بلغاريا في بالغاالقتصادي االئتمان ج
برنامج مثل المهني التدريب برامج أو اسبانيا، في الصغر

برنامج أو اسبانيا، في الغجر هنغاريا،STARTتطوير في
أيرلندا في للرّحل الداخلي التدريب برنامج . أو

شارك.١٢٨ صربيا، الروما١٤٠وفي جماعات من فردًا
واآتساب االبتدائي التعليم تحصيل إلى ترمي برامج في

حوالي شارك حين في المهنية، في٣٠٠المهارات منهم فرد
العامة المدعومين. األشغال والتدريب العمالة توفير وتم

لجماعة المخصص البرنامج بموجب الروما لجماعات
بولندا في من. الروما استفادوا الذين الروما عدد تراجع وقد

من المدعومة عام٧٤العمالة عام٦٣إلى٢٠٠٦فردًا فردًا
تلقى٢٠٠٧ حين في عام٣٥، مهنيًا تدريبًا منهم فردًا
المستوى. ٢٠٠٧ على المتخذة التدابير هذه من وبالرغم

األوروبي االتحاد شهدها التي التطورات تبين الوطني،

ا واالستضعاف للتمييز التصدي دعم ينبغي أّنه للذينمؤخرًا
االتساق من المزيد بواسطة الروما، جماعات منهما تعاني

الوطنية المبادرات مختلف بين .والتعاون

وحالة الجنسية على القائم التمييز
المهاجرين العمال

جوانب.١٢٩ من واحد جانٌب الجنسية على القائم التمييز
المهاجرون العمال منه يعاني ما غالبًا الذي المتعدد، . التمييز
آان إذا ما تحديد عديدة ظروف في الصعب من أنه، والواقع
حصرًا يستند المهاجر العامل يلقاها التي المعاملة في التمييز

المتصور الوضع أو جنسيته أولإلى العرق إلى أو جنسيته،
غير أو الدين أو اإلثني أواالنتماء المرئية، األسباب من ذلك
العوامل هذه من مجموعة .يكون

الالتينية:٥-٢الشكل أمريكا في البطالة المئوية(معدالت )بالنسبة
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األسرة، وداخل المنزلي العمالة٤٦٫٣العمل من المائة في
األصول ذوي العمال أو األصلية الشعوب من للعمال بالنسبة

و بوليفيا في بيرو٤٥٫٢األفريقية في المائة .في
الثغرة.١٢١ فإّن البطالة، معدالت في الشبه ألوجه وخالفًا

بي األجور األصليةفي غير والشعوب األصلية الشعوب ن
متوسط. آبيرة يبلغ مثًال، القوميات المتعددة بوليفيا دولة ففي

نسبة األصليين السكان من للعمال ساعة لكل في٣٤الدخل
األصليين السكان غير من العمال يجنيه مما فقط آما. المائة
بكثير أدنى بمستويات األصليين السكان من العمال منيتمتع

بوليفيا دولة في التقاعدية المعاشات وتغطية الصحية الرعاية
وبيرو وغواتيماال واآوادور القوميات أّن. المتعددة حين وفي

واالختالفات الجغرافي التواجد شكل على الهيكلي التمييز
في والثغرة االستخدام في الفصل من جزءًا يفّسر قد التربوية

السكان يواجهها التي الالتينية،األجور، أمريكا في األصليون
من معينة بدرجة االختالفات هذه تفسير أيضًا الممكن من
األجور في المساواة عدم وأّن السيما االجتماعي، التمييز
ومستويات الجغرافي التواجد تشابه عند حتى حاله على بقي

.التربية

تستهدف التي والتدابير السياسات
األصلية الشعوب

األصلية.١٢٢ الشعوب تواجهه الذي التمييز يرتبط ال
بل فحسب، المنظم القطاع في عمل فرص على بالحصول
الالزمة األرض قبيل من موارد على أيضًا الحصول

التقليدية بمهامهم من. لالضطالع مجموعة اعُتمدت وقد
هاتين لمعالجة البلدان بعض في والتدابير السياسات

مثًال. المسألتين شيلي ظروفففي لتعزيز برنامج ُصمم ،
وأتاآمان أيمارا المحلية المجتمعات في أفضل معيشة
الهيكلية الحواجز إزالة على المساعدة وبالتالي ومابوش،

األصليين للسكان الالئق العمل توفير نفذ. ٧٧أمام آما
بالغة العائلية المنشآت تعزيز قبيل من مبادرات السلفادور

المناطق في لتعودالصغر البالد شرق شمال في الريفية
العمل سوق إلى النفاذ وتسّهل األصليين السكان على بالمنفعة

المشاريع بتنظيم المتعلقة ذلك،. ٧٨واألنشطة غرار وعلى
انتقال برامج السلفادور في الزراعي اإلصالح معهد استهّل
على السكان من وغيرهم األصليين السكان ومنح األراضي

المساو عليهاقدم الحصول سبل . ٧٩اة
استمرار.١٢٣ فعالة تنفيذ إجراءات إلى االفتقار يفّسر وقد

لمكافحة قوانين وجود من بالرغم عديدة بلدان في التمييز
السامي. التمييز المتحدة األمم مفوض أشار البرازيل، وفي

المجموعة إلى اإلنسان القوانين" الهائلة"لحقوق من
ه بها يتمتع التي لتعزيزوالسياسات ُصممت والتي البلد ذا

واالقتصادي االجتماعي الوضع وتحسين اإلنسان حقوق

.ILO: 2007 Labour Overview, op. cit., p. 49:  انظر٧٧
الدولي٧٨ العمل االتفاقيات: مكتب بتطبيق المعنية الخبراء لجنة

عام ُنشرت فردية مالحظة السلفادورأبش٢٠٠٩والتوصيات، تطبيق ن
التمييزا) ١٩٩٥: التصديق( والمهنة(تفاقية االستخدام ١٩٥٨،)في
).١١١رقم(
نفسه٧٩ .المرجع

على تنفيذها إلى الحاجة إلى أشار آما األصليين، للسكان
والعنف والظلم للتمييز التصدي بغية الصحيح .٨٠النحو

الروما وجماعات أوروبا
إلى.١٢٤ الروما لحقوق األوروبي المرآز أّن"أشار

العنصر مشكلةالتمييز يزال ال الروما ضد الممارس ي
أوروبا أنحاء آافة في ومستمرة جماعات. شائعة تواجه وقد

في يساهم مما الحياة، مجاالت جميع في التمييز الروما
والفقر أو. االستبعاد تعليم دون من الروما من الكثير ويبقى

النوعية ومتدنية منفصلة مساآن في ويعيشون عمل،
مستوى من مستوىويعانون من بكثير أدنى متوقع عمر

الجماعات من غيرهم .٨١"عمر
يمكن.١٢٥ الدولي، البنك أجراها استقصائية لدراسة ووفقًا

الروما لجماعات المتدنية المشارآة ُتعزى العملأن سوق في
المتدني العلمي التحصيل إلى التشيكية الجمهورية فمن. في
اثنان يحصل الجماعات هذه من أشخاص عشرة فقطأصل

ثانوي تعليم أو رسمي مهني تدريب المهارات. على أّن آما
والحساب والكتابة القراءة حيث من بها يتمتعون التي الفعلية

أيضًا المائة١٢وهناك. متدنية الرومافي جماعات من فقط
أنهم أي عمليًا متعلمين اعتبارهم يمكن ممن العمل سن في

ا األسئلة معظم عن اإلجابة والتييستطيعون نسبيًا لسهلة
االبتدائي المستوى من معرفة .٨٢تتطلب

التمييز.١٢٦ أّن من بالرغم أّنه إلى التقرير ويشير
المشارآة تفسير في دورًا األرجح على يلعب المنهجي
البيانات تفيد العمل، سوق في الروما لجماعات المتدنية
المكتس السابقة والخبرة المهارات إلى االفتقار أّن بةالمتوفرة

أآبر حاجزًا يشكالن العمل الذين. من العمل وأصحاب
على الضوء سلطوا التقرير هذا لغرض معهم مقابلة أجريت
توظيفهم لعدم الرئيسي السبب وهو للمهارات، الروما افتقار

الروما جماعات من .أشخاصًا
بغية.١٢٧ العمل سوق تدابير من مجموعة واعُتمدت

الروما جماعات إدماج ح. تحسين ،٢٠٠٩يونيه/ زيرانوفي
الروما جماعات بشأن األوروبية الخبراء لجنة مجلس قدم
العمل سوق سياسات ممارسات أفضل عن أمثلة والرّحل

أوروبا في الروما الممارسات. ٨٣لجماعات بين ومن
والنشاط العامة المهارات لتعزيز حوافز هناك آان المقدمة،
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Policies and measures targeting 
indigenous peoples

122. Discrimination faced by indigenous peoples 
is not only related to access to formal employment 
but also to access to the resources such as land re-
quired to carry out their traditional occupations. A 
variety of policies and measures have been adopted in 
some countries to address both issues. In Chile, for 
example, a programme has been designed to promote 
better living conditions for the Aymara, Atacaman 
and Mapuche communities, thereby aiding in the 
elimination of structural barriers to decent work for 
indigenous peoples.77 El Salvador has also imple-
mented initiatives such as the promotion of family 
micro-enterprises in rural areas in the country’s 
north-east to benefi t indigenous peoples and to facili-
tate access to the labour market and entrepreneurial 
activities.78 Similarly, the Salvadorian Institute of 
Agrarian Reform has initiated land transfer pro-
grammes with equal access provided to indigenous 
communities and other populations.79

123. The lack of effective implementation pro-
cedures may explain persistent discrimination in 
many countries despite the existence of anti-discrim-
ination laws. In Brazil, the UN High Commissioner 
for Human Rights pointed to the country’s “im-
pressive” array of laws and policies designed to pro-
mote human rights and improve the socio-economic 

benefi ts, stable sources of decent income, appropriate 
time off, and decent working conditions. In total, 
independent work arrangements, including domestic 
and family work, represent up to 46.3 per cent of em-
ployment for indigenous and African-origin workers 
in Bolivia and 45.2 per cent in Peru.
121.  In contrast to the similarit ies in un-
employment rates, the remuneration gap between 
indigenous and non-indigenous people is substan-
tial. In Bolivia, for example, the average hourly 
earnings of indigenous workers amount to only 
34 per cent of those of non-indigenous workers. 
Indigenous workers also enjoy signifi cantly lower 
levels of health and pension coverage in Bolivia, 
Ecuador, Guatemala and Peru. While structural 
discrimination in the form of geographic residency 
and educational differences may explain part of the 
employment segregation and salary gap faced by 
indigenous peoples in Latin America, the differ-
ences are also likely to be explained by some degree 
of social discrimination, particularly since wage in-
equality remained even when education levels or 
geographic residency were similar.
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77. ILO: 2007 Labour Overview, op. cit., p. 49.
78. ILO: CEACR individual observation published 2009 concerning the application by El Salvador (ratifi cation: 1995) of the Discrimin-

ation (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111).
79. ibid.
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برام أو وأيرلندا، بلغاريا في بالغاالقتصادي االئتمان ج
برنامج مثل المهني التدريب برامج أو اسبانيا، في الصغر

برنامج أو اسبانيا، في الغجر هنغاريا،STARTتطوير في
أيرلندا في للرّحل الداخلي التدريب برنامج . أو

شارك.١٢٨ صربيا، الروما١٤٠وفي جماعات من فردًا
واآتساب االبتدائي التعليم تحصيل إلى ترمي برامج في

حوالي شارك حين في المهنية، في٣٠٠المهارات منهم فرد
العامة المدعومين. األشغال والتدريب العمالة توفير وتم

لجماعة المخصص البرنامج بموجب الروما لجماعات
بولندا في من. الروما استفادوا الذين الروما عدد تراجع وقد

من المدعومة عام٧٤العمالة عام٦٣إلى٢٠٠٦فردًا فردًا
تلقى٢٠٠٧ حين في عام٣٥، مهنيًا تدريبًا منهم فردًا
المستوى. ٢٠٠٧ على المتخذة التدابير هذه من وبالرغم

األوروبي االتحاد شهدها التي التطورات تبين الوطني،

ا واالستضعاف للتمييز التصدي دعم ينبغي أّنه للذينمؤخرًا
االتساق من المزيد بواسطة الروما، جماعات منهما تعاني

الوطنية المبادرات مختلف بين .والتعاون

وحالة الجنسية على القائم التمييز
المهاجرين العمال

جوانب.١٢٩ من واحد جانٌب الجنسية على القائم التمييز
المهاجرون العمال منه يعاني ما غالبًا الذي المتعدد، . التمييز
آان إذا ما تحديد عديدة ظروف في الصعب من أنه، والواقع
حصرًا يستند المهاجر العامل يلقاها التي المعاملة في التمييز

المتصور الوضع أو جنسيته أولإلى العرق إلى أو جنسيته،
غير أو الدين أو اإلثني أواالنتماء المرئية، األسباب من ذلك
العوامل هذه من مجموعة .يكون

الالتينية:٥-٢الشكل أمريكا في البطالة المئوية(معدالت )بالنسبة
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./CELADE. Retrieved 12 May 2010 from http://celade.cepal.org/redatam/PRYESP/SISPPI :  المصدر

٩-٢اإلطار
الالتينية أمريكا في األصلية الشعوب لصالح المحرز التقدم بعض

خطوات الالتينية أمريكا في بلدان عدة حكومات األصليةاتخذت للشعوب واالجتماعية االقتصادية المشارآة . لتعزيز
األول تشرين في األصلية للشعوب األول الوطني المؤتمر السلفادور من٢٠١١أآتوبر/ واستضاف مختلفة جوانب خالله نوقشت ،

تسه بغية وطنية لجنة لتشكيل األصليين السكان عن ممثلين ستة اختيار وجرى األصليين، السكان معحقوق الدائم الحوار يل
للفترة. الحكومة العمل خطة ترآز ذلك، غرار بعنوان٢٠١٠-٢٠٠٨وعلى شيلي رئيسية،"Re-Conocer"في مجاالت ثالثة على

وتنوعهم: هي وتطورهم األصليين السكان لعام. حقوق للبلديات التابعة باألراضي المعني القانون ينص بنما، تملك٢٠٠٨وفي على
من األصليوناألراضي السكان يقطنها منطقة في يعيشون ال الذين األصليين السكان .جانب

:المصدر
Presidency of El Salvador: Finaliza Primer Congreso Nacional Indígena con la elección de representantes a Comisión
Nacional de pueblos indígenas, 2009; Government of Chile: Re-conocer: Pacto social por la multiculturalidad, 2008;

التقرير المتحدة، لألمم العامة .)٢٠١٠(A/65/18الجمعية
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أيرلندا في للرّحل الداخلي التدريب برنامج . أو

شارك.١٢٨ صربيا، الروما١٤٠وفي جماعات من فردًا
واآتساب االبتدائي التعليم تحصيل إلى ترمي برامج في

حوالي شارك حين في المهنية، في٣٠٠المهارات منهم فرد
العامة المدعومين. األشغال والتدريب العمالة توفير وتم

لجماعة المخصص البرنامج بموجب الروما لجماعات
بولندا في من. الروما استفادوا الذين الروما عدد تراجع وقد

من المدعومة عام٧٤العمالة عام٦٣إلى٢٠٠٦فردًا فردًا
تلقى٢٠٠٧ حين في عام٣٥، مهنيًا تدريبًا منهم فردًا
المستوى. ٢٠٠٧ على المتخذة التدابير هذه من وبالرغم

األوروبي االتحاد شهدها التي التطورات تبين الوطني،

ا واالستضعاف للتمييز التصدي دعم ينبغي أّنه للذينمؤخرًا
االتساق من المزيد بواسطة الروما، جماعات منهما تعاني

الوطنية المبادرات مختلف بين .والتعاون
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المهاجرين العمال
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آان إذا ما تحديد عديدة ظروف في الصعب من أنه، والواقع
حصرًا يستند المهاجر العامل يلقاها التي المعاملة في التمييز

المتصور الوضع أو جنسيته أولإلى العرق إلى أو جنسيته،
غير أو الدين أو اإلثني أواالنتماء المرئية، األسباب من ذلك
العوامل هذه من مجموعة .يكون
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األسرة، وداخل المنزلي العمالة٤٦٫٣العمل من المائة في
األصول ذوي العمال أو األصلية الشعوب من للعمال بالنسبة

و بوليفيا في بيرو٤٥٫٢األفريقية في المائة .في
الثغرة.١٢١ فإّن البطالة، معدالت في الشبه ألوجه وخالفًا

بي األجور األصليةفي غير والشعوب األصلية الشعوب ن
متوسط. آبيرة يبلغ مثًال، القوميات المتعددة بوليفيا دولة ففي

نسبة األصليين السكان من للعمال ساعة لكل في٣٤الدخل
األصليين السكان غير من العمال يجنيه مما فقط آما. المائة
بكثير أدنى بمستويات األصليين السكان من العمال منيتمتع

بوليفيا دولة في التقاعدية المعاشات وتغطية الصحية الرعاية
وبيرو وغواتيماال واآوادور القوميات أّن. المتعددة حين وفي

واالختالفات الجغرافي التواجد شكل على الهيكلي التمييز
في والثغرة االستخدام في الفصل من جزءًا يفّسر قد التربوية

السكان يواجهها التي الالتينية،األجور، أمريكا في األصليون
من معينة بدرجة االختالفات هذه تفسير أيضًا الممكن من
األجور في المساواة عدم وأّن السيما االجتماعي، التمييز
ومستويات الجغرافي التواجد تشابه عند حتى حاله على بقي

.التربية

تستهدف التي والتدابير السياسات
األصلية الشعوب

األصلية.١٢٢ الشعوب تواجهه الذي التمييز يرتبط ال
بل فحسب، المنظم القطاع في عمل فرص على بالحصول
الالزمة األرض قبيل من موارد على أيضًا الحصول

التقليدية بمهامهم من. لالضطالع مجموعة اعُتمدت وقد
هاتين لمعالجة البلدان بعض في والتدابير السياسات

مثًال. المسألتين شيلي ظروفففي لتعزيز برنامج ُصمم ،
وأتاآمان أيمارا المحلية المجتمعات في أفضل معيشة
الهيكلية الحواجز إزالة على المساعدة وبالتالي ومابوش،

األصليين للسكان الالئق العمل توفير نفذ. ٧٧أمام آما
بالغة العائلية المنشآت تعزيز قبيل من مبادرات السلفادور

المناطق في لتعودالصغر البالد شرق شمال في الريفية
العمل سوق إلى النفاذ وتسّهل األصليين السكان على بالمنفعة

المشاريع بتنظيم المتعلقة ذلك،. ٧٨واألنشطة غرار وعلى
انتقال برامج السلفادور في الزراعي اإلصالح معهد استهّل
على السكان من وغيرهم األصليين السكان ومنح األراضي

المساو عليهاقدم الحصول سبل . ٧٩اة
استمرار.١٢٣ فعالة تنفيذ إجراءات إلى االفتقار يفّسر وقد

لمكافحة قوانين وجود من بالرغم عديدة بلدان في التمييز
السامي. التمييز المتحدة األمم مفوض أشار البرازيل، وفي

المجموعة إلى اإلنسان القوانين" الهائلة"لحقوق من
ه بها يتمتع التي لتعزيزوالسياسات ُصممت والتي البلد ذا

واالقتصادي االجتماعي الوضع وتحسين اإلنسان حقوق
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عام ُنشرت فردية مالحظة السلفادورأبش٢٠٠٩والتوصيات، تطبيق ن
التمييزا) ١٩٩٥: التصديق( والمهنة(تفاقية االستخدام ١٩٥٨،)في
).١١١رقم(
نفسه٧٩ .المرجع

على تنفيذها إلى الحاجة إلى أشار آما األصليين، للسكان
والعنف والظلم للتمييز التصدي بغية الصحيح .٨٠النحو

الروما وجماعات أوروبا
إلى.١٢٤ الروما لحقوق األوروبي المرآز أّن"أشار

العنصر مشكلةالتمييز يزال ال الروما ضد الممارس ي
أوروبا أنحاء آافة في ومستمرة جماعات. شائعة تواجه وقد

في يساهم مما الحياة، مجاالت جميع في التمييز الروما
والفقر أو. االستبعاد تعليم دون من الروما من الكثير ويبقى

النوعية ومتدنية منفصلة مساآن في ويعيشون عمل،
مستوى من مستوىويعانون من بكثير أدنى متوقع عمر

الجماعات من غيرهم .٨١"عمر
يمكن.١٢٥ الدولي، البنك أجراها استقصائية لدراسة ووفقًا

الروما لجماعات المتدنية المشارآة ُتعزى العملأن سوق في
المتدني العلمي التحصيل إلى التشيكية الجمهورية فمن. في
اثنان يحصل الجماعات هذه من أشخاص عشرة فقطأصل

ثانوي تعليم أو رسمي مهني تدريب المهارات. على أّن آما
والحساب والكتابة القراءة حيث من بها يتمتعون التي الفعلية

أيضًا المائة١٢وهناك. متدنية الرومافي جماعات من فقط
أنهم أي عمليًا متعلمين اعتبارهم يمكن ممن العمل سن في

ا األسئلة معظم عن اإلجابة والتييستطيعون نسبيًا لسهلة
االبتدائي المستوى من معرفة .٨٢تتطلب

التمييز.١٢٦ أّن من بالرغم أّنه إلى التقرير ويشير
المشارآة تفسير في دورًا األرجح على يلعب المنهجي
البيانات تفيد العمل، سوق في الروما لجماعات المتدنية
المكتس السابقة والخبرة المهارات إلى االفتقار أّن بةالمتوفرة

أآبر حاجزًا يشكالن العمل الذين. من العمل وأصحاب
على الضوء سلطوا التقرير هذا لغرض معهم مقابلة أجريت
توظيفهم لعدم الرئيسي السبب وهو للمهارات، الروما افتقار

الروما جماعات من .أشخاصًا
بغية.١٢٧ العمل سوق تدابير من مجموعة واعُتمدت

الروما جماعات إدماج ح. تحسين ،٢٠٠٩يونيه/ زيرانوفي
الروما جماعات بشأن األوروبية الخبراء لجنة مجلس قدم
العمل سوق سياسات ممارسات أفضل عن أمثلة والرّحل

أوروبا في الروما الممارسات. ٨٣لجماعات بين ومن
والنشاط العامة المهارات لتعزيز حوافز هناك آان المقدمة،
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األوروبي االتحاد في واللجوء ميثاق. الهجرة ويتضمن
ملزمًا أصبح الذي األوروبي، لالتحاد األساسية الحقوق

األول آانون من األول في قانوني ،٢٠٠٩ديسمبر/ بشكل
حظر أيضًا ويكرر التمييز، لمكافحة حصري غير بندًا

الجنسية على القائم نطاق: "التمييز المعاهداتضمن تطبيق
يحظر المعاهدات، تلك في الخاصة باألحكام المساس ودون

الجنسية أساس على تمييز .٨٩"أي
اليوم.١٣٣ الهجرة والعمالةبقدروترتبط بالعمل . آبير

لعام الدولية العمل منظمة تقديرات وجود٢٠١٠وتشير إلى
يناهز اقتصاديًا١٠٥٫٤ما النشطين المهاجرين من مليون

الالجئون( فيهم اإلجمالي) بمن العدد ضمن من العالم، في
بزهاء الذي٢١٤المقدر البلد خارج يعيشون شخص مليون

جنسيته يحملون أو فيه أغلبية. ٩٠ولدوا العدد هذا ويمثل
مع السكان من المجموعة هذه من العمل سن في البالغين

ربم من٩٠امعاليهم، المائة، العالم" المهاجرين"في . في
االقتصادية التغيرات تفرضها التي التحديات وتجعل
ال أمرًا األجانب العمال وجود والتكنولوجية والديموغرافية

الصناعية البلدان في عنه من. غنى المتزايد العدد ويوّلد
وعوامل المواطنين، من بعمال شغلها يتعذر التي الوظائف

لتوظيفأخرى حاجة الوطنية، العاملة القوى تشيخ قبيل من
مهاجرين حواجز. ٩١عمال يواجهون المهاجرين العمال لكن

خالل تظهر أن يمكن العادلة، العمالة تعيق دورةمختلفة
العما مجال في . لةالحياة

العمالة في التمييز مظاهر
عن.١٣٤ التمييز ممارسات تنجم أن أوالتشريعاتيمكن

أ التداالسياسات العمليةو ُيم. بير مثًال، ايطاليا نعففي
االتحاد خارج من شرعي بشكل المقيمون المهاجرون
في ذلك في بما العام، القطاع في وظائف شغل من األوروبي

التمريض عام. ٩٢قطاع أقر قانون تضّمن مدغشقر، وفي
الصادراتبشأن٢٠٠٨ تجهيز علىمناطق تنص أحكامًا ،

ال العمال أجور االجتماعيةخفض التغطية ونسبة مهاجرين
منها يستفيدون أجراها. ٩٣التي دراسة األمموخلصت برنامج
اإلنمائي تتبعها٢٠٠٩عامالمتحدة التي السياسات أن إلى
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وبينلندتاي بينهم الهوة وّسعت المهاجرين العمال تجاه
التايلنديين اإلقليمي. المواطنين المرسوم إلى التقرير ويشير

ا المهاجرينبشأن عاماعتمدالذي،لعمال فوآيت إقليم في
على٢٠٠٦ قيودًا وضع والذي األخرى، األقاليم وبعض

تنقل وآمبودياحرية ميانمار من القادمين المهاجرين العمال
الشعبية الديمقراطية الو حقوقهموجمهورية وعلى

. ٩٤األساسية
في.١٣٥ بالتمييز تتسم للوظائف إعالنات ظهور وُسّجل
وأسبانيابلد وألمانيا النمسا مثل سبيل. ان على ألمانيا ففي

ورد يمكنصراحةالمثال، ال أنه وظيفة عن إعالن لغيرفي
آلغةالمواطنين األلمانية باللغة التقدمأوالناطقين م
.٩٥للوظيفة
يواجهون.١٣٦ قد عمل، على المهاجرون يحصل وحين

يومي بشكل تمييزية الفالندرز. تصرفات منطقة فيففي
قطع لتصنيع شرآة تطبق المثال، سبيل على بلجيكا

حيث األجانب،٧٠السيارات، من هم العمال من المائة في
اللغة يستخدم ال الذي العامل أن على تنص داخلية قاعدة
يطرد ألن عرضة يكون متتالية، مناسبات ثالث في الهولندية

وظيفته بأنها. من الشرآة أفادت القاعدة هذه تعودولتبرير
أمنية" اآلخرين"وتشكل" ألسباب للعمال .٩٦"احترامًا

العمل ظروف
في.١٣٧ منصفة غير عمل ظروف المهاجرون يواجه

النامية البلدان في آما المتقدمة حاالت. البلدان وشملت
األوروب االتحاد في المرصودة المهاجرين ياستغالل

صحية، غير ظروف في الطويلة العمل وساعات التحرش
المنخفضةورفض واألجور المرضية وفي. ٩٧األجازات

المهاجر للعامل الشهري األجر متوسط بلغ معاإسرائيل،
الرعاية،٢٠٠٧ توفير قطاع إسرائيلي٢٢٠٠في شيكل
األدنىجديد الحد عن يقل ما أي عمل، أيام ستة مقابل

بمبلغ جديد١٢٠٠لألجور إسرائيلي دونشيكل ومن ،
ساعات عن اإلضافيةالتعويض .٩٨العمل
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بحقوق.١٣٠ المعنية واإلقليمية الدولية الصكوك وتتضمن
توسيع يمكن التمييز، لمكافحة حصرية غير بنودًا اإلنسان

لتج إلىرينطاقها استنادًا األشخاص بين المبرر غير التمييز م
المحكمة. ٨٤الجنسية فّسرت المثال، سبيل األوروبيةوعلى

المادة اإلنسان لحقوق١٤لحقوق األوروبية االتفاقية من
لعام على١٩٥٠٨٥اإلنسان القائم التمييز تحظر أنها على ،

آسبب الجنسية إلى صراحة تشير ال أنها حين في الجنسية،
حرمان. للتمييز بأّن يقضي قرارًا المحكمة وأصدرت

لمجر االجتماعي الضمان إعانات من أنهمالمهاجرين د
أنه وأضافت قانوني غير أمر أجنبية، جنسية ينبغي"يحملون

وجود أّن المحكمة تعتبر أن قبل جدًا وجيهة أسباب تقديم
مع يتالءم الجنسية إلى حصريًا يستند المعاملة في اختالف

.٨٦"االتفاقية

اإلنسان،٨٤ لحقوق العالمي اإلعالن مثًال، المادة١٩٤٨انظر ؛٢،
المادتان والسياسية، المدنية بالحقوق الخاص الدولي . ٢٦و) ١(٢والعهد

اإلنسان، لحقوق األمريكية االتفاقية أيضًا المادتان١٩٦٩انظر ؛٢٤و١،
لحقوق األفريقي والشعوب،والميثاق المادة١٩٨١اإلنسان ،٢  .

المادة٨٥ تتمتع مع١٤ال قراءتها وينبغي ذاته بحد مستقل بوضع
اإلنسان لحقوق األوروبية االتفاقية في الواردة األخرى أنه. األحكام غير
رقم البروتوآول في التمييز عدم بشأن بذاته قائم بند إدخال لالتفاقية١٢تم

اإل لحقوق بتاريخقدو) ١المادة(٢٠٠٠نسان،األوروبية عليها ١٥صدق
األول فيدولة٢٠١٠،١٨أآتوبر/ تشرين األعضاء الدول من عضوًا
أوروبا . مجلس
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االجتماعي الضمان إعانات على المعنيين المواطنين غير حصول .تشمل

تطبيق.١٣١ برصد المعنية اإلنسان حقوق لجنة وارتأت
لعام والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد

بشكل١٩٦٦ مستخدم أجنبي شخص انتخاب استبعاد أّن ،
ف العمل مجلس في عضوًا ليسقانوني، ألنه خاصة شرآة ي

من أخرى دولة مواطني من أو المعني البلد مواطني من
قانوني غير تمييزًا يشكل األوروبية، االقتصادية المنطقة
عضو وظيفة في شيء أي يوجد ال ألنه الجنسية أساس على

العمل الموظفين(مجلس مصالح تعزيز حيث من السيما
العمل لظروف االمتثال على يبرر) واإلشراف أن يمكنه

اختالف أساس على فقط األشخاص بين التمييز معقول بشكل
.٨٧جنسياتهم
األوروبي،.١٣٢ االتحاد داخل الحر التنقل نظام وبموجب

المادة األوروبي١٨تحظر االتحاد أعمال سير معاهدة من
الدول مواطني بين الجنسية على القائم التمييز صراحة

األوروبي االتحاد في ينبغيب. ٨٨األعضاء ذلك، إلى اإلضافة
في المبررة غير االختالفات لتجريم مبدئيًا الحكم هذا تطبيق
مختلف على والمطبقة الجنسية أساس على المعاملة
نظرًا األوروبي، االتحاد خارج من المواطنين مجموعات

يتناول الذي المعاهدة، جزء أيضًا يغطي أنه مجال"إلى
والعدل واألمن المعني"الحرية سياسة، وتطوير بصياغة
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European Union, Official Journal of the European Union, 
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١٠-٢اإلطار
الروما من العمال لصالح العمل صاحب من مبادرة

شرآة وضعت سلوفاآيا، لشرآةU.S. Steel Kosiceفي تابعة المسؤولية محدودة فرعية شرآة وهي ،United States Steel،
قرية لسكان االستخدام دعم على يرآز الروماVelka Idaمشروعًا جماعات تشكل الذين منهم٤٠، المائة سلطات. في مع وبالتعاون

استحداث تم منذ١٥٠القرية، المهمشة٢٠٠٢عاموظيفة المجموعات وألفراد العمال. للروما أطفال التحاق أيضًا المشروع ويشمل
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األول آانون عمل٢٠٠٩ديسمبر/ في فريق صاغها قد آان الروما، جماعات بشأن وطنية سياسة الفنلندية الحكومة أطلقت ،
والصحة االجتماعية الشؤون وزارة السيا. عينته هذه هدف فيويتمثل متساوية معاملة على وحصولهم الروما إدماج تعميم في سة

الحياة مجاالت العمل. مختلف سوق إلى دخولهم وتدعم المهنيين والتدريب التعليم في الروما مشارآة السياسة هذه وتصبو. وتعزز
عام بحلول فنلندا تحتل أن إلى المساوا٢٠١٧الحكومة تعزيز حيث من أوروبا في الصدارة جماعاتمرآز وإدماج المعاملة في ة
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األوروبي االتحاد في واللجوء ميثاق. الهجرة ويتضمن
ملزمًا أصبح الذي األوروبي، لالتحاد األساسية الحقوق

األول آانون من األول في قانوني ،٢٠٠٩ديسمبر/ بشكل
حظر أيضًا ويكرر التمييز، لمكافحة حصري غير بندًا

الجنسية على القائم نطاق: "التمييز المعاهداتضمن تطبيق
يحظر المعاهدات، تلك في الخاصة باألحكام المساس ودون

الجنسية أساس على تمييز .٨٩"أي
اليوم.١٣٣ الهجرة والعمالةبقدروترتبط بالعمل . آبير

لعام الدولية العمل منظمة تقديرات وجود٢٠١٠وتشير إلى
يناهز اقتصاديًا١٠٥٫٤ما النشطين المهاجرين من مليون

الالجئون( فيهم اإلجمالي) بمن العدد ضمن من العالم، في
بزهاء الذي٢١٤المقدر البلد خارج يعيشون شخص مليون

جنسيته يحملون أو فيه أغلبية. ٩٠ولدوا العدد هذا ويمثل
مع السكان من المجموعة هذه من العمل سن في البالغين

ربم من٩٠امعاليهم، المائة، العالم" المهاجرين"في . في
االقتصادية التغيرات تفرضها التي التحديات وتجعل
ال أمرًا األجانب العمال وجود والتكنولوجية والديموغرافية

الصناعية البلدان في عنه من. غنى المتزايد العدد ويوّلد
وعوامل المواطنين، من بعمال شغلها يتعذر التي الوظائف

لتوظيفأخرى حاجة الوطنية، العاملة القوى تشيخ قبيل من
مهاجرين حواجز. ٩١عمال يواجهون المهاجرين العمال لكن

خالل تظهر أن يمكن العادلة، العمالة تعيق دورةمختلفة
العما مجال في . لةالحياة

العمالة في التمييز مظاهر
عن.١٣٤ التمييز ممارسات تنجم أن أوالتشريعاتيمكن

أ التداالسياسات العمليةو ُيم. بير مثًال، ايطاليا نعففي
االتحاد خارج من شرعي بشكل المقيمون المهاجرون
في ذلك في بما العام، القطاع في وظائف شغل من األوروبي

التمريض عام. ٩٢قطاع أقر قانون تضّمن مدغشقر، وفي
الصادراتبشأن٢٠٠٨ تجهيز علىمناطق تنص أحكامًا ،

ال العمال أجور االجتماعيةخفض التغطية ونسبة مهاجرين
منها يستفيدون أجراها. ٩٣التي دراسة األمموخلصت برنامج
اإلنمائي تتبعها٢٠٠٩عامالمتحدة التي السياسات أن إلى
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وبينلندتاي بينهم الهوة وّسعت المهاجرين العمال تجاه
التايلنديين اإلقليمي. المواطنين المرسوم إلى التقرير ويشير

ا المهاجرينبشأن عاماعتمدالذي،لعمال فوآيت إقليم في
على٢٠٠٦ قيودًا وضع والذي األخرى، األقاليم وبعض

تنقل وآمبودياحرية ميانمار من القادمين المهاجرين العمال
الشعبية الديمقراطية الو حقوقهموجمهورية وعلى

. ٩٤األساسية
في.١٣٥ بالتمييز تتسم للوظائف إعالنات ظهور وُسّجل
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.٩٥للوظيفة
يواجهون.١٣٦ قد عمل، على المهاجرون يحصل وحين

يومي بشكل تمييزية الفالندرز. تصرفات منطقة فيففي
قطع لتصنيع شرآة تطبق المثال، سبيل على بلجيكا

حيث األجانب،٧٠السيارات، من هم العمال من المائة في
اللغة يستخدم ال الذي العامل أن على تنص داخلية قاعدة
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بحقوق.١٣٠ المعنية واإلقليمية الدولية الصكوك وتتضمن
توسيع يمكن التمييز، لمكافحة حصرية غير بنودًا اإلنسان

لتج إلىرينطاقها استنادًا األشخاص بين المبرر غير التمييز م
المحكمة. ٨٤الجنسية فّسرت المثال، سبيل األوروبيةوعلى

المادة اإلنسان لحقوق١٤لحقوق األوروبية االتفاقية من
لعام على١٩٥٠٨٥اإلنسان القائم التمييز تحظر أنها على ،

آسبب الجنسية إلى صراحة تشير ال أنها حين في الجنسية،
حرمان. للتمييز بأّن يقضي قرارًا المحكمة وأصدرت

لمجر االجتماعي الضمان إعانات من أنهمالمهاجرين د
أنه وأضافت قانوني غير أمر أجنبية، جنسية ينبغي"يحملون

وجود أّن المحكمة تعتبر أن قبل جدًا وجيهة أسباب تقديم
مع يتالءم الجنسية إلى حصريًا يستند المعاملة في اختالف

.٨٦"االتفاقية

اإلنسان،٨٤ لحقوق العالمي اإلعالن مثًال، المادة١٩٤٨انظر ؛٢،
المادتان والسياسية، المدنية بالحقوق الخاص الدولي . ٢٦و) ١(٢والعهد

اإلنسان، لحقوق األمريكية االتفاقية أيضًا المادتان١٩٦٩انظر ؛٢٤و١،
لحقوق األفريقي والشعوب،والميثاق المادة١٩٨١اإلنسان ،٢  .

المادة٨٥ تتمتع مع١٤ال قراءتها وينبغي ذاته بحد مستقل بوضع
اإلنسان لحقوق األوروبية االتفاقية في الواردة األخرى أنه. األحكام غير
رقم البروتوآول في التمييز عدم بشأن بذاته قائم بند إدخال لالتفاقية١٢تم

اإل لحقوق بتاريخقدو) ١المادة(٢٠٠٠نسان،األوروبية عليها ١٥صدق
األول فيدولة٢٠١٠،١٨أآتوبر/ تشرين األعضاء الدول من عضوًا
أوروبا . مجلس

:انظر٨٦
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المادة تأويل جرى الحكمين، آال لالتفاقية١في األول البروتوآول من
اإلنسان، لحقوق أنها،١٩٥٢األوروبية على الملكية، بحماية المعنية

االجتماعي الضمان إعانات على المعنيين المواطنين غير حصول .تشمل

تطبيق.١٣١ برصد المعنية اإلنسان حقوق لجنة وارتأت
لعام والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد

بشكل١٩٦٦ مستخدم أجنبي شخص انتخاب استبعاد أّن ،
ف العمل مجلس في عضوًا ليسقانوني، ألنه خاصة شرآة ي

من أخرى دولة مواطني من أو المعني البلد مواطني من
قانوني غير تمييزًا يشكل األوروبية، االقتصادية المنطقة
عضو وظيفة في شيء أي يوجد ال ألنه الجنسية أساس على

العمل الموظفين(مجلس مصالح تعزيز حيث من السيما
العمل لظروف االمتثال على يبرر) واإلشراف أن يمكنه

اختالف أساس على فقط األشخاص بين التمييز معقول بشكل
.٨٧جنسياتهم
األوروبي،.١٣٢ االتحاد داخل الحر التنقل نظام وبموجب

المادة األوروبي١٨تحظر االتحاد أعمال سير معاهدة من
الدول مواطني بين الجنسية على القائم التمييز صراحة

األوروبي االتحاد في ينبغيب. ٨٨األعضاء ذلك، إلى اإلضافة
في المبررة غير االختالفات لتجريم مبدئيًا الحكم هذا تطبيق
مختلف على والمطبقة الجنسية أساس على المعاملة
نظرًا األوروبي، االتحاد خارج من المواطنين مجموعات

يتناول الذي المعاهدة، جزء أيضًا يغطي أنه مجال"إلى
والعدل واألمن المعني"الحرية سياسة، وتطوير بصياغة
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CCPR/C/74/D/965/2000, para. 8.4.

:انظر٨٨
Consolidated Version of the Treaty on the Functioning of the 
European Union, Official Journal of the European Union, 
2010, C 115/56, Article 18.

١٠-٢اإلطار
الروما من العمال لصالح العمل صاحب من مبادرة

شرآة وضعت سلوفاآيا، لشرآةU.S. Steel Kosiceفي تابعة المسؤولية محدودة فرعية شرآة وهي ،United States Steel،
قرية لسكان االستخدام دعم على يرآز الروماVelka Idaمشروعًا جماعات تشكل الذين منهم٤٠، المائة سلطات. في مع وبالتعاون

استحداث تم منذ١٥٠القرية، المهمشة٢٠٠٢عاموظيفة المجموعات وألفراد العمال. للروما أطفال التحاق أيضًا المشروع ويشمل
لهم عمًال ذلك بعد الشرآة توفر أن على المهني، والتدريب الثانوية المدرسة ولغاية الحضانة منذ .بالمدرسة،

.U.S. Steel Kosice, s.r.o. website: www.usske.sk/citizenship/rom-e.htm, accessed 15 Oct. 2010 :المصدر

١١-٢اإلطار
الروما جماعات بشأن الفنلندية الوطنية السياسة

األول آانون عمل٢٠٠٩ديسمبر/ في فريق صاغها قد آان الروما، جماعات بشأن وطنية سياسة الفنلندية الحكومة أطلقت ،
والصحة االجتماعية الشؤون وزارة السيا. عينته هذه هدف فيويتمثل متساوية معاملة على وحصولهم الروما إدماج تعميم في سة

الحياة مجاالت العمل. مختلف سوق إلى دخولهم وتدعم المهنيين والتدريب التعليم في الروما مشارآة السياسة هذه وتصبو. وتعزز
عام بحلول فنلندا تحتل أن إلى المساوا٢٠١٧الحكومة تعزيز حيث من أوروبا في الصدارة جماعاتمرآز وإدماج المعاملة في ة

.الروما
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التي.١٤٢ البلدان من عدد في نقاش عينه الوقت في ويدور
المتعلقة تجاربها بشأن المهاجرين من آبيرة أعدادًا تضم

الصدد هذا في وضعت التي والسياسات الثقافات وقد. بتعدد
ه تعقيد ترتبطيؤدي أساسية مسائل تطال التي النقاشات، ذه
والقيم في،بالهوية اإلدماج تتناول ُنهج من الترآيز نقل إلى

والتجانس االنصهار على تشدد أخرى ُنهج إلى العمل سوق
األساسية. الثقافي المبادئ احترام الضروري من لكنه

فرد أي تعرض وعدم العمل، في التمييز بعدم المتصلة
هويتهللتمييز معهدتصفو. بسبب منشورات إحدى

المؤشرات عن االبتعاد المتحدة، المملكة في العرقية العالقات
لالندماج ومستويات،التقليدية العمل سوق في آالمشارآة

وملكية العلمي والتحصيل والفقر اإلنصاف وعدم الدخل
بالقيم ترتبط دقة وأقل جديدة مؤشرات نحو المنزل،

غيروقد. ١٠٢والهوية أو مباشر بشكل التدابير هذه تؤول
األقليات بعض ضد التمييز إلى . متعمد

والعنف األجانب آره
لكن.١٤٣ بجديد، المهاجرين العمال ضد العنف ليس

عدد في وضوحًا وأآثر نطاقًا أوسع بشكل وقوعه ُيالحظ
البلدان من أو. متزايد العمل دائرة في االستغالل يحدث وقد

تستهدف التي العنيفة االعتداءات عدد يبّين آما خارجها، في
وشرآاتهم ومنازلهم من. األجانب النوع هذا استمر وقد

الحكوماتالح اتبعتها التي السياسات من الرغم على وادث
ووقفه العنصريوأعربت. لمنعه التمييز على القضاء لجنة

المتحدة، لألمم إزاءالتابعة قلقها عن المثال، سبيل على
العنف أعمال وخطورة الحوادث عدد في المقلق االرتفاع

روسيا في العرق أساس على أفريقيا،. ١٠٣القائمة جنوب وفي
على يزيد ما من٦٠ُقتل أآثر وُشرد أجنبيًا ١٠٠٠٠مهاجرًا

عام شهدها٢٠٠٨منهم األجانب ضد عنيفة شغب أعمال في
المدن من العنف. عدد مرتكبو ذآرها التي األسباب بين ومن

وظائفهم سلبوهم قد األجانب يومين. ١٠٤آون ايطاليا وشهدت
خاللها ُجرح االضطرابات أجنبيًا٥٣من وأرسلتعامًال ،

الترحيل١٠٠٠السلطات مراآز إلى . ١٠٥منهم

بالحقوق محدودة معرفة
وب.١٤٤ بحقوقهم المهاجرين معرفة عدم قنواتإن

قدالقانونيةالنتصافا للتمييز، تعرضهم حال في لهم المتاحة
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األبحوث للحقوق األوروبية الوآالة وجودأجرتها ساسية
بحقوقها وعيها حيث من المهاجرين مجموعات بين . تباينات

آانأيرلنداففي منفي٣٤مثًال منالمجيبينالمائة القادمين
و والشرقية الوسطى المفي٥٧أوروبا من جيبينالمائة

أية وجود يجهلون الصحراء جنوب إفريقيا من القادمين
للوظائفعندلتمييزلمناهضةقوانين وأظهرت. ١٠٦التقدم

المهاجرين تناولت أخرى يرغبونالفليبينييندراسة ال أنهم
القضاءفي بنظام ثقتهم لعدم أو االنتقام من خوفًا دعاوى رفع

قضائيًا المتاحة باإلمكانيات معرفتهم . ١٠٧وعدم
دقيقة"و.١٤٥ معلومات على الحصول في حق" الحق
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العمال جميع حقوق أسرهم،وأفرادالمهاجرينلحماية
المتحدة األمم عن يكون.١٩٩٠فيالصادرة أن وينبغي

ال الوقت في ودقيقة فعلية معلومات توفير ناسبمواجب
القوان تطبيق من يتجزأ ال لينجزءًا لتمييزالمناهضة

. وإنفاذها

االستباقية والتدابير القانونية التطورات
منسجل.١٤٦ منظمةعلىالتصديقاتالعديد اتفاقيات

المهاجرين العمال بشأن الدولية عامالعمل أن: ٢٠٠٦منذ إذ
وق وأرمينيا وجمهوريةيألبانيا األسود والجبل رغيزستان
و والفلبين اتفاقيةطاجيكستانمولدوفا على العمالصادقت

وأرمينيا)٩٧رقم(١٩٤٩المهاجرين ألبانيا وصادقت ،
و والفلبين األسود العمالعلىطاجيكستانوالجبل اتفاقية

تكميلية(المهاجرين .)١٤٣رقم(١٩٧٥،)أحكام
واضحة.١٤٧ وطنية عمل خطط البلدان من العديد واعتمد

األج وآره العنصرية مسألتي تتناول وتوفر. انبوشاملة
على تقوم التي الخطط هذه على مثالين وايرلندا فنلندا
االجتماعيين والشرآاء الحكومة بين واسعة مشاورات

المدني المجتمع في المصلحة .وأصحاب
عام.١٤٨ البحرين لنظام٢٠٠٩واعتمدت إصالح أهم

المهاجرين للعمال سماحها خالل من المنطقة في الكفيل
مو دون من عملهم يعملونبتغيير الذين العمل أصحاب افقة

أو الرواتب دفع بعدم ادعاءات وجود دون ومن لديهم
شرط. لاالستغال عملهم بتغيير للمهاجرين اإلصالح وسمح

العمل، صاحب بإخطار المرتبطة المتطلبات ببعض االلتزام
فترة في٣٠من" سماح"ومنحهم البقاء خاللها يمكنهم يومًا

قانونية بصفة جديدالبحرين عمل عن هذه. للبحث لكن
المنزليين العمال على تنطبق ال اإليجابية .١٠٨التغييرات
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التي.١٤٢ البلدان من عدد في نقاش عينه الوقت في ويدور
المتعلقة تجاربها بشأن المهاجرين من آبيرة أعدادًا تضم

الصدد هذا في وضعت التي والسياسات الثقافات وقد. بتعدد
ه تعقيد ترتبطيؤدي أساسية مسائل تطال التي النقاشات، ذه
والقيم في،بالهوية اإلدماج تتناول ُنهج من الترآيز نقل إلى

والتجانس االنصهار على تشدد أخرى ُنهج إلى العمل سوق
األساسية. الثقافي المبادئ احترام الضروري من لكنه

فرد أي تعرض وعدم العمل، في التمييز بعدم المتصلة
هويتهللتمييز معهدتصفو. بسبب منشورات إحدى

المؤشرات عن االبتعاد المتحدة، المملكة في العرقية العالقات
لالندماج ومستويات،التقليدية العمل سوق في آالمشارآة

وملكية العلمي والتحصيل والفقر اإلنصاف وعدم الدخل
بالقيم ترتبط دقة وأقل جديدة مؤشرات نحو المنزل،

غيروقد. ١٠٢والهوية أو مباشر بشكل التدابير هذه تؤول
األقليات بعض ضد التمييز إلى . متعمد

والعنف األجانب آره
لكن.١٤٣ بجديد، المهاجرين العمال ضد العنف ليس

عدد في وضوحًا وأآثر نطاقًا أوسع بشكل وقوعه ُيالحظ
البلدان من أو. متزايد العمل دائرة في االستغالل يحدث وقد

تستهدف التي العنيفة االعتداءات عدد يبّين آما خارجها، في
وشرآاتهم ومنازلهم من. األجانب النوع هذا استمر وقد

الحكوماتالح اتبعتها التي السياسات من الرغم على وادث
ووقفه العنصريوأعربت. لمنعه التمييز على القضاء لجنة

المتحدة، لألمم إزاءالتابعة قلقها عن المثال، سبيل على
العنف أعمال وخطورة الحوادث عدد في المقلق االرتفاع

روسيا في العرق أساس على أفريقيا،. ١٠٣القائمة جنوب وفي
على يزيد ما من٦٠ُقتل أآثر وُشرد أجنبيًا ١٠٠٠٠مهاجرًا

عام شهدها٢٠٠٨منهم األجانب ضد عنيفة شغب أعمال في
المدن من العنف. عدد مرتكبو ذآرها التي األسباب بين ومن

وظائفهم سلبوهم قد األجانب يومين. ١٠٤آون ايطاليا وشهدت
خاللها ُجرح االضطرابات أجنبيًا٥٣من وأرسلتعامًال ،

الترحيل١٠٠٠السلطات مراآز إلى . ١٠٥منهم

بالحقوق محدودة معرفة
وب.١٤٤ بحقوقهم المهاجرين معرفة عدم قنواتإن

قدالقانونيةالنتصافا للتمييز، تعرضهم حال في لهم المتاحة
التمييز على القضاء إلى الرامية الجهود وأظهرت. يعيق

:انظر١٠٢
L. Fekete: Integration, islamophobia and civil rights in 
Europe, Institute of Race Relations, (London, 2008), p. 57.

العنصري١٠٣ التمييز على القضاء ع�ن:لجنة ص�ادرة ختامية مالحظات
الوثيق��ة العنص�ري، التميي�ز عل�ى القض�اء ،CERD/C/RUS/CO/19لجن�ة

الصفحات٢٠٠٨أغسطس،/ آب٢٠ ،٦١-٥.
:انظر١٠٤

I. Awad: The global economic crisis and migrant workers: 
Impact and response, (Geneva, ILO, 2009),  p. 37. 

:انظر١٠٥
Office of the High Commissioner for Human Rights: “UN 
experts urge Italian authorities to curb xenophobic attitude 
towards migrant workers”, media statement, 12 Jan. 2010.

األبحوث للحقوق األوروبية الوآالة وجودأجرتها ساسية
بحقوقها وعيها حيث من المهاجرين مجموعات بين . تباينات

آانأيرلنداففي منفي٣٤مثًال منالمجيبينالمائة القادمين
و والشرقية الوسطى المفي٥٧أوروبا من جيبينالمائة

أية وجود يجهلون الصحراء جنوب إفريقيا من القادمين
للوظائفعندلتمييزلمناهضةقوانين وأظهرت. ١٠٦التقدم

المهاجرين تناولت أخرى يرغبونالفليبينييندراسة ال أنهم
القضاءفي بنظام ثقتهم لعدم أو االنتقام من خوفًا دعاوى رفع

قضائيًا المتاحة باإلمكانيات معرفتهم . ١٠٧وعدم
دقيقة"و.١٤٥ معلومات على الحصول في حق" الحق

دوليًا به المهاجرينمعترف العمالإطارفيللعمال اتفاقية
الدوليةو)٩٧رقم(١٩٤٩،)مراجعة(المهاجرين االتفاقية

العمال جميع حقوق أسرهم،وأفرادالمهاجرينلحماية
المتحدة األمم عن يكون.١٩٩٠فيالصادرة أن وينبغي

ال الوقت في ودقيقة فعلية معلومات توفير ناسبمواجب
القوان تطبيق من يتجزأ ال لينجزءًا لتمييزالمناهضة

. وإنفاذها

االستباقية والتدابير القانونية التطورات
منسجل.١٤٦ منظمةعلىالتصديقاتالعديد اتفاقيات

المهاجرين العمال بشأن الدولية عامالعمل أن: ٢٠٠٦منذ إذ
وق وأرمينيا وجمهوريةيألبانيا األسود والجبل رغيزستان
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المهاجرين للعمال سماحها خالل من المنطقة في الكفيل
مو دون من عملهم يعملونبتغيير الذين العمل أصحاب افقة

أو الرواتب دفع بعدم ادعاءات وجود دون ومن لديهم
شرط. لاالستغال عملهم بتغيير للمهاجرين اإلصالح وسمح

العمل، صاحب بإخطار المرتبطة المتطلبات ببعض االلتزام
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ح.١٣٨ آذلك المهاجرون العمال يواجه أماموقد واجز
تلك تساوي االجتماعي الضمان إعانات على الحصول

للمواطنين المهاجرين. المتوفرة انتساب البلدان بعض وتمنع
باتًا منعًا االجتماعي التأمين يتيح. لبرامج المثال، سبيل وعلى

المهاجرين استفادة الخليجي التعاون مجلس بلدان من العديد
مثل األمد قصيرة إعانات من الصحية،فقط الرعاية برامج

آإعانات للنقل القابلة اإلعانات من االستفادة يتيح وال
مثًال اإلعانات. الشيخوخة من االستفادة أخرى بلدان تتيح وقد

وهو البلدان، بين اإلعانات نقل تتيح ال لكنها المدى طويلة
المنشأ بلد إلى للعودة الهجرة يشجع ال .٩٩أمر

تقي إلى الهادفة الهجرةالتدابير يد
المهاجرين العمال وطرد

تدابير.١٣٩ األزمة أعقاب في البلدان بعض اعتمدت
إلى تهدف ربما" طرد"وممارسات المهاجرين، العمال

انتقائي المثال،ىفعل. بشكل ماليزيااستهلتسبيل حكومتا
الشرآات تشجع سياسات العمال١٠٠وسنغافورة طرد على

من آل في المواطنين عمل عقود إنهاء قبل المهاجرين
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آوري. البلدين جمهورية حكومة مناواتخذت للحد إجراءات
ا العمال فيعمالة حاد تقليص خالل من حصصلمهاجرين

منالعمال إلى٢٠٠٨عامعامل١٠٠٠٠٠المهاجرين
السياس. ٢٠٠٩عامعامل٣٤٠٠٠ في التغيير هذا اتوجاء

عدد وزيادة البطالة نسب في الطفيف االرتفاع خلفية على
األخيرة السنوات في العاملة القوى داخل .١٠١المهاجرين

بالغةو.١٤٠ أهمية التصرف طرق ظروفف. تكتسي في
في آبيرة ضغوطًا واضطراباتاسوأتشهد العمل ق

السياسات تصنف أال الضروري من شديدة، اجتماعية
المها العمال أنوالتصريحات أو نمطية خانات في جرين

محرقة آبش مواجهة. تتخذهم سياسات تؤثر أال وينبغي
من تنتقص أو التمييز عدم مبدأ على العمل سوق تحديات

المساواة تحقيق إلى الرامية إلى. الجهود باإلضافة وينبغي
في المهاجرين للعمال األمد طويلة المساهمة تبقى أن ذلك،

التي البلدان وتنمية فيهانمو فيدومًاحاضرة،يعيشون
. األذهان

االنصهار أم االندماج
جهود.١٤١ في ملحوظًا تقدمًا األخيرة السنوات شهدت

العمل أسواق في المهاجرين إدماج إلى الرامية الحكومات
عامة بصفة المجتمع األوروبيةبلدانالبعضواعتمدت. وفي

والبرتغال والنرويج وهولندا وايرلندا النمسا سياسات،مثل
لإلدماج وطنية وقوانين خطط شكل اتخذت مختلفة وتدابير

والتنوع لإلدماج .واستراتيجيات
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١٢ـ٢اإلطار
المهاجرين للعمال أفضل حماية إلى تدعو الدولية العمل لمنظمة التابعة الخبراء لجنة

بتطبيق المعنية الخبراء لجنة سماحاالتفاقياتأعربت عدم بسبب قلقها عن للعمالالتشريعاتوالتوصيات البلدان من عدد في
بتغيير واالستغاللصاحبالمهاجرين للتمييز عرضة أآثر يجعلهم الذي األمر ذلك،باإلض. العمل، إلى منافة الخوف يدفعهم قد

الشكاوى رفع عن اإلحجام إلى الترحيل أو األجانب. االنتقام العمال توظيف قانون يتيح ال المثال، سبيل على آوريا جمهورية ففي
آخ عمل إلى باالنتقال إذنًا المهاجر العامل ترخيصمنح إلغاء حال في إال عمالصاحبر بتوظيف القانون. أجانبالعمل وينص

انتهاك حال في الترخيص إلغاء للسلطات يجوز أنه العملصاحبعلى قوانين أو لعقود اتخاذ. العمل على الحكومة اللجنة وحثت
حا لتفادي عملهم أماآن لتغيير المرونة من المزيد المهاجرين العمال تمنح واالستغاللتدابير التمييز عنالت تفتيشفضًال ضمان

العمل لظروف . فّعال
الكف نظام ينص قطر، بقاءيلوفي يجعل مما العمل، بهدف البالد في لإلقامة قبوله يتسنى حتى لكفيل مهاجر آل حاجة على

الكفيل هذا على قانونًا يتوقف البالد في المهاجرين إلى. العمال أدى النظام هذا أن اإلنسان لحقوق القطرية الوطنية اللجنة ورأت
دفع عدم ذلك في بما الكفالء، قبل من تعسفية وساعاتممارسات مالئم مسكن توفير وعدم العمال سفر جوازات واحتجاز األجور

جنسي وتحرش طوعية غير إضافية نظام. عمل يمنحه ما إزاء قلقها عن الخبراء لجنة لصاحبوأعربت إمكانياتالكفيل من العمل
مجال في ضدهم التمييز إلى تقود المهاجرين العمال على متوازنة غير سلطة الجنسالظروفممارسة أو العرق أساس على عمل

المنشأ أو الدين نظام. أو إلصالح المتخذة الخطوات بشأن معلومات توفير إلى المعنية الجهات اللجنة فيالكفيلودعت والتحقيق
المهاجرين العمال على النظام هذا عن الناجم التمييز أثر . مدى

والت: المصدر االتفاقيات بتطبيق المعنية الخبراء فردية،: وصياتلجنة التمييز٢٠٠٩مالحظة اتفاقية بشأن والمهنة(، االستخدام ١٩٥٨،)في
آوريا)١١١رقم( جمهورية فردية،)١٩٩٨: التصديق(، مالحظة التمييز٢٠٠٩؛ اتفاقية بشأن والمهنة(، االستخدام ،)١١١رقم(١٩٥٨،)في

).١٩٧٦: التصديق(قطر

العمل في المستمرال: المساواة تحدي

36

ح.١٣٨ آذلك المهاجرون العمال يواجه أماموقد واجز
تلك تساوي االجتماعي الضمان إعانات على الحصول

للمواطنين المهاجرين. المتوفرة انتساب البلدان بعض وتمنع
باتًا منعًا االجتماعي التأمين يتيح. لبرامج المثال، سبيل وعلى

المهاجرين استفادة الخليجي التعاون مجلس بلدان من العديد
مثل األمد قصيرة إعانات من الصحية،فقط الرعاية برامج

آإعانات للنقل القابلة اإلعانات من االستفادة يتيح وال
مثًال اإلعانات. الشيخوخة من االستفادة أخرى بلدان تتيح وقد

وهو البلدان، بين اإلعانات نقل تتيح ال لكنها المدى طويلة
المنشأ بلد إلى للعودة الهجرة يشجع ال .٩٩أمر

تقي إلى الهادفة الهجرةالتدابير يد
المهاجرين العمال وطرد

تدابير.١٣٩ األزمة أعقاب في البلدان بعض اعتمدت
إلى تهدف ربما" طرد"وممارسات المهاجرين، العمال

انتقائي المثال،ىفعل. بشكل ماليزيااستهلتسبيل حكومتا
الشرآات تشجع سياسات العمال١٠٠وسنغافورة طرد على

من آل في المواطنين عمل عقود إنهاء قبل المهاجرين

:انظر٩٩
R. Holzmann, J. Koettl and T. Chernetsky: Portability regimes 
of pension and health care benefits for international migrants: 
An analysis of issues and good practices, paper prepared for 
the Policy Analysis and Research Programme of the Global 
Commission on International Migration, September 2005.

: انظر١٠٠
M. Abella and G. Ducanes: The effect of the global economic 
crisis on Asian migrant workers and governments’ responses, 
technical note presented during the High-Level Regional 
Forum on Responding to the Economic Crisis – Coherent 
Policies for Growth, Employment and Decent Work in Asia, 
Manila, 18–20 Feb. 2009, p. 9.

آوري. البلدين جمهورية حكومة مناواتخذت للحد إجراءات
ا العمال فيعمالة حاد تقليص خالل من حصصلمهاجرين

منالعمال إلى٢٠٠٨عامعامل١٠٠٠٠٠المهاجرين
السياس. ٢٠٠٩عامعامل٣٤٠٠٠ في التغيير هذا اتوجاء

عدد وزيادة البطالة نسب في الطفيف االرتفاع خلفية على
األخيرة السنوات في العاملة القوى داخل .١٠١المهاجرين

بالغةو.١٤٠ أهمية التصرف طرق ظروفف. تكتسي في
في آبيرة ضغوطًا واضطراباتاسوأتشهد العمل ق

السياسات تصنف أال الضروري من شديدة، اجتماعية
المها العمال أنوالتصريحات أو نمطية خانات في جرين

محرقة آبش مواجهة. تتخذهم سياسات تؤثر أال وينبغي
من تنتقص أو التمييز عدم مبدأ على العمل سوق تحديات

المساواة تحقيق إلى الرامية إلى. الجهود باإلضافة وينبغي
في المهاجرين للعمال األمد طويلة المساهمة تبقى أن ذلك،

التي البلدان وتنمية فيهانمو فيدومًاحاضرة،يعيشون
. األذهان

االنصهار أم االندماج
جهود.١٤١ في ملحوظًا تقدمًا األخيرة السنوات شهدت

العمل أسواق في المهاجرين إدماج إلى الرامية الحكومات
عامة بصفة المجتمع األوروبيةبلدانالبعضواعتمدت. وفي

والبرتغال والنرويج وهولندا وايرلندا النمسا سياسات،مثل
لإلدماج وطنية وقوانين خطط شكل اتخذت مختلفة وتدابير

والتنوع لإلدماج .واستراتيجيات

:انظر١٠١
M. Fix et al.: Migration and the global recession: A report 
commissioned by the BBC World Service, Migration Policy 
Institute (2009), p. 55. 

١٢ـ٢اإلطار
المهاجرين للعمال أفضل حماية إلى تدعو الدولية العمل لمنظمة التابعة الخبراء لجنة

بتطبيق المعنية الخبراء لجنة سماحاالتفاقياتأعربت عدم بسبب قلقها عن للعمالالتشريعاتوالتوصيات البلدان من عدد في
بتغيير واالستغاللصاحبالمهاجرين للتمييز عرضة أآثر يجعلهم الذي األمر ذلك،باإلض. العمل، إلى منافة الخوف يدفعهم قد

الشكاوى رفع عن اإلحجام إلى الترحيل أو األجانب. االنتقام العمال توظيف قانون يتيح ال المثال، سبيل على آوريا جمهورية ففي
آخ عمل إلى باالنتقال إذنًا المهاجر العامل ترخيصمنح إلغاء حال في إال عمالصاحبر بتوظيف القانون. أجانبالعمل وينص

انتهاك حال في الترخيص إلغاء للسلطات يجوز أنه العملصاحبعلى قوانين أو لعقود اتخاذ. العمل على الحكومة اللجنة وحثت
حا لتفادي عملهم أماآن لتغيير المرونة من المزيد المهاجرين العمال تمنح واالستغاللتدابير التمييز عنالت تفتيشفضًال ضمان

العمل لظروف . فّعال
الكف نظام ينص قطر، بقاءيلوفي يجعل مما العمل، بهدف البالد في لإلقامة قبوله يتسنى حتى لكفيل مهاجر آل حاجة على

الكفيل هذا على قانونًا يتوقف البالد في المهاجرين إلى. العمال أدى النظام هذا أن اإلنسان لحقوق القطرية الوطنية اللجنة ورأت
دفع عدم ذلك في بما الكفالء، قبل من تعسفية وساعاتممارسات مالئم مسكن توفير وعدم العمال سفر جوازات واحتجاز األجور

جنسي وتحرش طوعية غير إضافية نظام. عمل يمنحه ما إزاء قلقها عن الخبراء لجنة لصاحبوأعربت إمكانياتالكفيل من العمل
مجال في ضدهم التمييز إلى تقود المهاجرين العمال على متوازنة غير سلطة الجنسالظروفممارسة أو العرق أساس على عمل

المنشأ أو الدين نظام. أو إلصالح المتخذة الخطوات بشأن معلومات توفير إلى المعنية الجهات اللجنة فيالكفيلودعت والتحقيق
المهاجرين العمال على النظام هذا عن الناجم التمييز أثر . مدى

والت: المصدر االتفاقيات بتطبيق المعنية الخبراء فردية،: وصياتلجنة التمييز٢٠٠٩مالحظة اتفاقية بشأن والمهنة(، االستخدام ١٩٥٨،)في
آوريا)١١١رقم( جمهورية فردية،)١٩٩٨: التصديق(، مالحظة التمييز٢٠٠٩؛ اتفاقية بشأن والمهنة(، االستخدام ،)١١١رقم(١٩٥٨،)في
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التي.١٤٢ البلدان من عدد في نقاش عينه الوقت في ويدور
المتعلقة تجاربها بشأن المهاجرين من آبيرة أعدادًا تضم

الصدد هذا في وضعت التي والسياسات الثقافات وقد. بتعدد
ه تعقيد ترتبطيؤدي أساسية مسائل تطال التي النقاشات، ذه
والقيم في،بالهوية اإلدماج تتناول ُنهج من الترآيز نقل إلى

والتجانس االنصهار على تشدد أخرى ُنهج إلى العمل سوق
األساسية. الثقافي المبادئ احترام الضروري من لكنه

فرد أي تعرض وعدم العمل، في التمييز بعدم المتصلة
هويتهللتمييز معهدتصفو. بسبب منشورات إحدى

المؤشرات عن االبتعاد المتحدة، المملكة في العرقية العالقات
لالندماج ومستويات،التقليدية العمل سوق في آالمشارآة

وملكية العلمي والتحصيل والفقر اإلنصاف وعدم الدخل
بالقيم ترتبط دقة وأقل جديدة مؤشرات نحو المنزل،

غيروقد. ١٠٢والهوية أو مباشر بشكل التدابير هذه تؤول
األقليات بعض ضد التمييز إلى . متعمد

والعنف األجانب آره
لكن.١٤٣ بجديد، المهاجرين العمال ضد العنف ليس

عدد في وضوحًا وأآثر نطاقًا أوسع بشكل وقوعه ُيالحظ
البلدان من أو. متزايد العمل دائرة في االستغالل يحدث وقد

تستهدف التي العنيفة االعتداءات عدد يبّين آما خارجها، في
وشرآاتهم ومنازلهم من. األجانب النوع هذا استمر وقد

الحكوماتالح اتبعتها التي السياسات من الرغم على وادث
ووقفه العنصريوأعربت. لمنعه التمييز على القضاء لجنة

المتحدة، لألمم إزاءالتابعة قلقها عن المثال، سبيل على
العنف أعمال وخطورة الحوادث عدد في المقلق االرتفاع

روسيا في العرق أساس على أفريقيا،. ١٠٣القائمة جنوب وفي
على يزيد ما من٦٠ُقتل أآثر وُشرد أجنبيًا ١٠٠٠٠مهاجرًا

عام شهدها٢٠٠٨منهم األجانب ضد عنيفة شغب أعمال في
المدن من العنف. عدد مرتكبو ذآرها التي األسباب بين ومن

وظائفهم سلبوهم قد األجانب يومين. ١٠٤آون ايطاليا وشهدت
خاللها ُجرح االضطرابات أجنبيًا٥٣من وأرسلتعامًال ،

الترحيل١٠٠٠السلطات مراآز إلى . ١٠٥منهم

بالحقوق محدودة معرفة
وب.١٤٤ بحقوقهم المهاجرين معرفة عدم قنواتإن

قدالقانونيةالنتصافا للتمييز، تعرضهم حال في لهم المتاحة
التمييز على القضاء إلى الرامية الجهود وأظهرت. يعيق

:انظر١٠٢
L. Fekete: Integration, islamophobia and civil rights in 
Europe, Institute of Race Relations, (London, 2008), p. 57.

العنصري١٠٣ التمييز على القضاء ع�ن:لجنة ص�ادرة ختامية مالحظات
الوثيق��ة العنص�ري، التميي�ز عل�ى القض�اء ،CERD/C/RUS/CO/19لجن�ة

الصفحات٢٠٠٨أغسطس،/ آب٢٠ ،٦١-٥.
:انظر١٠٤

I. Awad: The global economic crisis and migrant workers: 
Impact and response, (Geneva, ILO, 2009),  p. 37. 

:انظر١٠٥
Office of the High Commissioner for Human Rights: “UN 
experts urge Italian authorities to curb xenophobic attitude 
towards migrant workers”, media statement, 12 Jan. 2010.

األبحوث للحقوق األوروبية الوآالة وجودأجرتها ساسية
بحقوقها وعيها حيث من المهاجرين مجموعات بين . تباينات

آانأيرلنداففي منفي٣٤مثًال منالمجيبينالمائة القادمين
و والشرقية الوسطى المفي٥٧أوروبا من جيبينالمائة

أية وجود يجهلون الصحراء جنوب إفريقيا من القادمين
للوظائفعندلتمييزلمناهضةقوانين وأظهرت. ١٠٦التقدم

المهاجرين تناولت أخرى يرغبونالفليبينييندراسة ال أنهم
القضاءفي بنظام ثقتهم لعدم أو االنتقام من خوفًا دعاوى رفع

قضائيًا المتاحة باإلمكانيات معرفتهم . ١٠٧وعدم
دقيقة"و.١٤٥ معلومات على الحصول في حق" الحق

دوليًا به المهاجرينمعترف العمالإطارفيللعمال اتفاقية
الدوليةو)٩٧رقم(١٩٤٩،)مراجعة(المهاجرين االتفاقية

العمال جميع حقوق أسرهم،وأفرادالمهاجرينلحماية
المتحدة األمم عن يكون.١٩٩٠فيالصادرة أن وينبغي

ال الوقت في ودقيقة فعلية معلومات توفير ناسبمواجب
القوان تطبيق من يتجزأ ال لينجزءًا لتمييزالمناهضة

. وإنفاذها

االستباقية والتدابير القانونية التطورات
منسجل.١٤٦ منظمةعلىالتصديقاتالعديد اتفاقيات

المهاجرين العمال بشأن الدولية عامالعمل أن: ٢٠٠٦منذ إذ
وق وأرمينيا وجمهوريةيألبانيا األسود والجبل رغيزستان
و والفلبين اتفاقيةطاجيكستانمولدوفا على العمالصادقت

وأرمينيا)٩٧رقم(١٩٤٩المهاجرين ألبانيا وصادقت ،
و والفلبين األسود العمالعلىطاجيكستانوالجبل اتفاقية

تكميلية(المهاجرين .)١٤٣رقم(١٩٧٥،)أحكام
واضحة.١٤٧ وطنية عمل خطط البلدان من العديد واعتمد

األج وآره العنصرية مسألتي تتناول وتوفر. انبوشاملة
على تقوم التي الخطط هذه على مثالين وايرلندا فنلندا
االجتماعيين والشرآاء الحكومة بين واسعة مشاورات

المدني المجتمع في المصلحة .وأصحاب
عام.١٤٨ البحرين لنظام٢٠٠٩واعتمدت إصالح أهم

المهاجرين للعمال سماحها خالل من المنطقة في الكفيل
مو دون من عملهم يعملونبتغيير الذين العمل أصحاب افقة

أو الرواتب دفع بعدم ادعاءات وجود دون ومن لديهم
شرط. لاالستغال عملهم بتغيير للمهاجرين اإلصالح وسمح

العمل، صاحب بإخطار المرتبطة المتطلبات ببعض االلتزام
فترة في٣٠من" سماح"ومنحهم البقاء خاللها يمكنهم يومًا

قانونية بصفة جديدالبحرين عمل عن هذه. للبحث لكن
المنزليين العمال على تنطبق ال اإليجابية .١٠٨التغييرات

:انظر١٠٦
European Union Agency for Fundamental Rights: Rights 
awareness and equality bodies: Strengthening the fundamental 
rights architecture in the EU III, EU-MIDIS Data in Focus 
Report 03 (Vienna, 2010), p. 5.

المتحدة١٠٧ جميع: األمم حقوق بحماية المعنية اللجنة العمالتقرير
أسرهم وأفراد العامة،المهاجرين الجمعية والعاشرة، التاسعة الدورتان ،

الوثيقة٢٠٠٩ ،A/64/48الصفحة ،٣٧ .
رقم١٠٨ عام) ٧٩(القرار األجنب�ي،٢٠٠٩الصادر العام�ل انتق�ال بش�أن
آخرصاحبمن إلى . عمل
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التي.١٤٢ البلدان من عدد في نقاش عينه الوقت في ويدور
المتعلقة تجاربها بشأن المهاجرين من آبيرة أعدادًا تضم

الصدد هذا في وضعت التي والسياسات الثقافات وقد. بتعدد
ه تعقيد ترتبطيؤدي أساسية مسائل تطال التي النقاشات، ذه
والقيم في،بالهوية اإلدماج تتناول ُنهج من الترآيز نقل إلى

والتجانس االنصهار على تشدد أخرى ُنهج إلى العمل سوق
األساسية. الثقافي المبادئ احترام الضروري من لكنه

فرد أي تعرض وعدم العمل، في التمييز بعدم المتصلة
هويتهللتمييز معهدتصفو. بسبب منشورات إحدى

المؤشرات عن االبتعاد المتحدة، المملكة في العرقية العالقات
لالندماج ومستويات،التقليدية العمل سوق في آالمشارآة

وملكية العلمي والتحصيل والفقر اإلنصاف وعدم الدخل
بالقيم ترتبط دقة وأقل جديدة مؤشرات نحو المنزل،

غيروقد. ١٠٢والهوية أو مباشر بشكل التدابير هذه تؤول
األقليات بعض ضد التمييز إلى . متعمد

والعنف األجانب آره
لكن.١٤٣ بجديد، المهاجرين العمال ضد العنف ليس

عدد في وضوحًا وأآثر نطاقًا أوسع بشكل وقوعه ُيالحظ
البلدان من أو. متزايد العمل دائرة في االستغالل يحدث وقد

تستهدف التي العنيفة االعتداءات عدد يبّين آما خارجها، في
وشرآاتهم ومنازلهم من. األجانب النوع هذا استمر وقد

الحكوماتالح اتبعتها التي السياسات من الرغم على وادث
ووقفه العنصريوأعربت. لمنعه التمييز على القضاء لجنة

المتحدة، لألمم إزاءالتابعة قلقها عن المثال، سبيل على
العنف أعمال وخطورة الحوادث عدد في المقلق االرتفاع

روسيا في العرق أساس على أفريقيا،. ١٠٣القائمة جنوب وفي
على يزيد ما من٦٠ُقتل أآثر وُشرد أجنبيًا ١٠٠٠٠مهاجرًا

عام شهدها٢٠٠٨منهم األجانب ضد عنيفة شغب أعمال في
المدن من العنف. عدد مرتكبو ذآرها التي األسباب بين ومن

وظائفهم سلبوهم قد األجانب يومين. ١٠٤آون ايطاليا وشهدت
خاللها ُجرح االضطرابات أجنبيًا٥٣من وأرسلتعامًال ،

الترحيل١٠٠٠السلطات مراآز إلى . ١٠٥منهم

بالحقوق محدودة معرفة
وب.١٤٤ بحقوقهم المهاجرين معرفة عدم قنواتإن

قدالقانونيةالنتصافا للتمييز، تعرضهم حال في لهم المتاحة
التمييز على القضاء إلى الرامية الجهود وأظهرت. يعيق

:انظر١٠٢
L. Fekete: Integration, islamophobia and civil rights in 
Europe, Institute of Race Relations, (London, 2008), p. 57.

العنصري١٠٣ التمييز على القضاء ع�ن:لجنة ص�ادرة ختامية مالحظات
الوثيق��ة العنص�ري، التميي�ز عل�ى القض�اء ،CERD/C/RUS/CO/19لجن�ة

الصفحات٢٠٠٨أغسطس،/ آب٢٠ ،٦١-٥.
:انظر١٠٤

I. Awad: The global economic crisis and migrant workers: 
Impact and response, (Geneva, ILO, 2009),  p. 37. 

:انظر١٠٥
Office of the High Commissioner for Human Rights: “UN 
experts urge Italian authorities to curb xenophobic attitude 
towards migrant workers”, media statement, 12 Jan. 2010.

األبحوث للحقوق األوروبية الوآالة وجودأجرتها ساسية
بحقوقها وعيها حيث من المهاجرين مجموعات بين . تباينات

آانأيرلنداففي منفي٣٤مثًال منالمجيبينالمائة القادمين
و والشرقية الوسطى المفي٥٧أوروبا من جيبينالمائة

أية وجود يجهلون الصحراء جنوب إفريقيا من القادمين
للوظائفعندلتمييزلمناهضةقوانين وأظهرت. ١٠٦التقدم

المهاجرين تناولت أخرى يرغبونالفليبينييندراسة ال أنهم
القضاءفي بنظام ثقتهم لعدم أو االنتقام من خوفًا دعاوى رفع

قضائيًا المتاحة باإلمكانيات معرفتهم . ١٠٧وعدم
دقيقة"و.١٤٥ معلومات على الحصول في حق" الحق

دوليًا به المهاجرينمعترف العمالإطارفيللعمال اتفاقية
الدوليةو)٩٧رقم(١٩٤٩،)مراجعة(المهاجرين االتفاقية

العمال جميع حقوق أسرهم،وأفرادالمهاجرينلحماية
المتحدة األمم عن يكون.١٩٩٠فيالصادرة أن وينبغي

ال الوقت في ودقيقة فعلية معلومات توفير ناسبمواجب
القوان تطبيق من يتجزأ ال لينجزءًا لتمييزالمناهضة

. وإنفاذها

االستباقية والتدابير القانونية التطورات
منسجل.١٤٦ منظمةعلىالتصديقاتالعديد اتفاقيات

المهاجرين العمال بشأن الدولية عامالعمل أن: ٢٠٠٦منذ إذ
وق وأرمينيا وجمهوريةيألبانيا األسود والجبل رغيزستان
و والفلبين اتفاقيةطاجيكستانمولدوفا على العمالصادقت

وأرمينيا)٩٧رقم(١٩٤٩المهاجرين ألبانيا وصادقت ،
و والفلبين األسود العمالعلىطاجيكستانوالجبل اتفاقية

تكميلية(المهاجرين .)١٤٣رقم(١٩٧٥،)أحكام
واضحة.١٤٧ وطنية عمل خطط البلدان من العديد واعتمد

األج وآره العنصرية مسألتي تتناول وتوفر. انبوشاملة
على تقوم التي الخطط هذه على مثالين وايرلندا فنلندا
االجتماعيين والشرآاء الحكومة بين واسعة مشاورات

المدني المجتمع في المصلحة .وأصحاب
عام.١٤٨ البحرين لنظام٢٠٠٩واعتمدت إصالح أهم

المهاجرين للعمال سماحها خالل من المنطقة في الكفيل
مو دون من عملهم يعملونبتغيير الذين العمل أصحاب افقة

أو الرواتب دفع بعدم ادعاءات وجود دون ومن لديهم
شرط. لاالستغال عملهم بتغيير للمهاجرين اإلصالح وسمح

العمل، صاحب بإخطار المرتبطة المتطلبات ببعض االلتزام
فترة في٣٠من" سماح"ومنحهم البقاء خاللها يمكنهم يومًا

قانونية بصفة جديدالبحرين عمل عن هذه. للبحث لكن
المنزليين العمال على تنطبق ال اإليجابية .١٠٨التغييرات

:انظر١٠٦
European Union Agency for Fundamental Rights: Rights 
awareness and equality bodies: Strengthening the fundamental 
rights architecture in the EU III, EU-MIDIS Data in Focus 
Report 03 (Vienna, 2010), p. 5.

المتحدة١٠٧ جميع: األمم حقوق بحماية المعنية اللجنة العمالتقرير
أسرهم وأفراد العامة،المهاجرين الجمعية والعاشرة، التاسعة الدورتان ،

الوثيقة٢٠٠٩ ،A/64/48الصفحة ،٣٧ .
رقم١٠٨ عام) ٧٩(القرار األجنب�ي،٢٠٠٩الصادر العام�ل انتق�ال بش�أن
آخرصاحبمن إلى . عمل

العمل في المستمرال: المساواة تحدي

36

ح.١٣٨ آذلك المهاجرون العمال يواجه أماموقد واجز
تلك تساوي االجتماعي الضمان إعانات على الحصول

للمواطنين المهاجرين. المتوفرة انتساب البلدان بعض وتمنع
باتًا منعًا االجتماعي التأمين يتيح. لبرامج المثال، سبيل وعلى

المهاجرين استفادة الخليجي التعاون مجلس بلدان من العديد
مثل األمد قصيرة إعانات من الصحية،فقط الرعاية برامج

آإعانات للنقل القابلة اإلعانات من االستفادة يتيح وال
مثًال اإلعانات. الشيخوخة من االستفادة أخرى بلدان تتيح وقد

وهو البلدان، بين اإلعانات نقل تتيح ال لكنها المدى طويلة
المنشأ بلد إلى للعودة الهجرة يشجع ال .٩٩أمر

تقي إلى الهادفة الهجرةالتدابير يد
المهاجرين العمال وطرد

تدابير.١٣٩ األزمة أعقاب في البلدان بعض اعتمدت
إلى تهدف ربما" طرد"وممارسات المهاجرين، العمال

انتقائي المثال،ىفعل. بشكل ماليزيااستهلتسبيل حكومتا
الشرآات تشجع سياسات العمال١٠٠وسنغافورة طرد على

من آل في المواطنين عمل عقود إنهاء قبل المهاجرين

:انظر٩٩
R. Holzmann, J. Koettl and T. Chernetsky: Portability regimes 
of pension and health care benefits for international migrants: 
An analysis of issues and good practices, paper prepared for 
the Policy Analysis and Research Programme of the Global 
Commission on International Migration, September 2005.

: انظر١٠٠
M. Abella and G. Ducanes: The effect of the global economic 
crisis on Asian migrant workers and governments’ responses, 
technical note presented during the High-Level Regional 
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Policies for Growth, Employment and Decent Work in Asia, 
Manila, 18–20 Feb. 2009, p. 9.

آوري. البلدين جمهورية حكومة مناواتخذت للحد إجراءات
ا العمال فيعمالة حاد تقليص خالل من حصصلمهاجرين

منالعمال إلى٢٠٠٨عامعامل١٠٠٠٠٠المهاجرين
السياس. ٢٠٠٩عامعامل٣٤٠٠٠ في التغيير هذا اتوجاء

عدد وزيادة البطالة نسب في الطفيف االرتفاع خلفية على
األخيرة السنوات في العاملة القوى داخل .١٠١المهاجرين

بالغةو.١٤٠ أهمية التصرف طرق ظروفف. تكتسي في
في آبيرة ضغوطًا واضطراباتاسوأتشهد العمل ق

السياسات تصنف أال الضروري من شديدة، اجتماعية
المها العمال أنوالتصريحات أو نمطية خانات في جرين

محرقة آبش مواجهة. تتخذهم سياسات تؤثر أال وينبغي
من تنتقص أو التمييز عدم مبدأ على العمل سوق تحديات

المساواة تحقيق إلى الرامية إلى. الجهود باإلضافة وينبغي
في المهاجرين للعمال األمد طويلة المساهمة تبقى أن ذلك،

التي البلدان وتنمية فيهانمو فيدومًاحاضرة،يعيشون
. األذهان

االنصهار أم االندماج
جهود.١٤١ في ملحوظًا تقدمًا األخيرة السنوات شهدت

العمل أسواق في المهاجرين إدماج إلى الرامية الحكومات
عامة بصفة المجتمع األوروبيةبلدانالبعضواعتمدت. وفي

والبرتغال والنرويج وهولندا وايرلندا النمسا سياسات،مثل
لإلدماج وطنية وقوانين خطط شكل اتخذت مختلفة وتدابير

والتنوع لإلدماج .واستراتيجيات

:انظر١٠١
M. Fix et al.: Migration and the global recession: A report 
commissioned by the BBC World Service, Migration Policy 
Institute (2009), p. 55. 

١٢ـ٢اإلطار
المهاجرين للعمال أفضل حماية إلى تدعو الدولية العمل لمنظمة التابعة الخبراء لجنة

بتطبيق المعنية الخبراء لجنة سماحاالتفاقياتأعربت عدم بسبب قلقها عن للعمالالتشريعاتوالتوصيات البلدان من عدد في
بتغيير واالستغاللصاحبالمهاجرين للتمييز عرضة أآثر يجعلهم الذي األمر ذلك،باإلض. العمل، إلى منافة الخوف يدفعهم قد

الشكاوى رفع عن اإلحجام إلى الترحيل أو األجانب. االنتقام العمال توظيف قانون يتيح ال المثال، سبيل على آوريا جمهورية ففي
آخ عمل إلى باالنتقال إذنًا المهاجر العامل ترخيصمنح إلغاء حال في إال عمالصاحبر بتوظيف القانون. أجانبالعمل وينص

انتهاك حال في الترخيص إلغاء للسلطات يجوز أنه العملصاحبعلى قوانين أو لعقود اتخاذ. العمل على الحكومة اللجنة وحثت
حا لتفادي عملهم أماآن لتغيير المرونة من المزيد المهاجرين العمال تمنح واالستغاللتدابير التمييز عنالت تفتيشفضًال ضمان

العمل لظروف . فّعال
الكف نظام ينص قطر، بقاءيلوفي يجعل مما العمل، بهدف البالد في لإلقامة قبوله يتسنى حتى لكفيل مهاجر آل حاجة على

الكفيل هذا على قانونًا يتوقف البالد في المهاجرين إلى. العمال أدى النظام هذا أن اإلنسان لحقوق القطرية الوطنية اللجنة ورأت
دفع عدم ذلك في بما الكفالء، قبل من تعسفية وساعاتممارسات مالئم مسكن توفير وعدم العمال سفر جوازات واحتجاز األجور

جنسي وتحرش طوعية غير إضافية نظام. عمل يمنحه ما إزاء قلقها عن الخبراء لجنة لصاحبوأعربت إمكانياتالكفيل من العمل
مجال في ضدهم التمييز إلى تقود المهاجرين العمال على متوازنة غير سلطة الجنسالظروفممارسة أو العرق أساس على عمل

المنشأ أو الدين نظام. أو إلصالح المتخذة الخطوات بشأن معلومات توفير إلى المعنية الجهات اللجنة فيالكفيلودعت والتحقيق
المهاجرين العمال على النظام هذا عن الناجم التمييز أثر . مدى

والت: المصدر االتفاقيات بتطبيق المعنية الخبراء فردية،: وصياتلجنة التمييز٢٠٠٩مالحظة اتفاقية بشأن والمهنة(، االستخدام ١٩٥٨،)في
آوريا)١١١رقم( جمهورية فردية،)١٩٩٨: التصديق(، مالحظة التمييز٢٠٠٩؛ اتفاقية بشأن والمهنة(، االستخدام ،)١١١رقم(١٩٥٨،)في

).١٩٧٦: التصديق(قطر
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االقتصادية،ّلهأقالحرآة للعولمة عاملة. نتيجة قوى وتجلب
تعزيز ويمكنها األفكار من أوسع ومجموعة رؤية متنوعة

والتكّيف األوروبي. المرونة الفريق أجراها دراسة وأشارت
متزايد بشكل اليوم تعترف الشرآات أن إلى األعمال الختبار

وأن واالبتكار، التنوع بين تربط التي ةالمائفي٣٦بالصلة
عام المستطلعة الشرآات بين٢٠٠٨من بالصلة أقرت

مقابل واالبتكار، عامفي٢٦التنوع .٢٠٠٥١١١المائة

الدين على القائم التمييز

الديني التمييز من متزايدة مظاهر
تزايدًا.١٥٣ يبدو ما على األخيرة األربع السنوات شهدت

أساس على التمييز من يعانون الذين والرجال النساء عدد في

:انظر١١١
European Commission: Diversity Management in 2008: 
Research with the European Business Test Panel (Brussels, 
2008), p. 4.

جميع. الدين يوجد، حيثما المنهجي، الديني التمييز ويطال
والمهنة االستخدام على يقتصر وال الحياة يتناول. جوانب وال
يذآ تغييرًا تشهد لم التي الحاالت القسم االتجاه. رهذا لكن

تزايد هو األخيرة األربع السنوات في رصده يمكن الذي
من بالمخاوف مقترنًا االستخدام في الدين أساس على التمييز
األمن انعدام من سياق في تحدث التي العاملة اليد هجرة

واالجتماعي التدابير. االقتصادي من القليل سوى يتخذ ولم
المخاو هذه معالجة إلى التمييزيةالهادفة والتصرفات . ف

هوو.١٥٤ آخر اتجاه حاالتالرتفاعالاهناك عدد في عام
التي الديني عنهاالتمييز بالمساواةأبلغ المعنية اللجان . إلى

العمالة في المساواة لجنة سجلت المتحدة، الواليات ففي
الديني التمييز من الشكاوى عدد في ارتفاعًا الفرص وتكافؤ

عام٢٨٨٠من عام٣٣٨٦إلى٢٠٠٧حالة حالة
الديني. ٢٠٠٩١١٢ التمييز من الشكاوى عدد آذلك ،وارتفع

الموقع: EEOC:انظر١١٢ على متوفرة :معلومات
www.eeoc.gov/eeoc/statistics/enforcement/religion.cfm,

بتاريخ مراجعة الثاني٢١آخر . ٢٠١١يناير/ آانون

١٥ـ٢اإلطار
العمل سوق في االندماج على المهاجرين العمال تساعد نيوزيلندا

مهارات تنمية على المهاجرين نيوزيلندا في التطبيقية واللغات األلسنيات آلية المهنيةمناسبةتواصلتساعد العمل أماآن في
العمل أماآن في الخبرة على المجتمعمنهجويعود. والحصول على بالفائدة الماهرين للمهاجرين العمل مكان في التواصل عمليات

العمل في للمهاجرين وإيجابي سريع دخول توفير خالل من نيوزيلندا في العمل للتحقق. المنتجوأماآن أجريت دراسة منوأظهرت
بال مقارنة إلىتالفائدة يصل النيوزيلندي لالقتصاد بالنسبة البرنامج مردود أن منفق٩٨كلفة دوالر لكل نيوزيلنديًا وتشير. دوالرًا
متحفظة اإلنتاجتوقعات في تحسن خريج٣٠٠٠٠بلغيةإلى لكل فيدوالر عمل سنة آل البرنامج. ٢٠٠٩عامعن آذلكوحظي

النيوزيلندية الحقوق لجنة قبل من إيجابي . بتقبل
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١٦ـ٢اإلطار
العاملةالسياس اليد هجرة بشأن الجديدة السويدية ة

األول آانون في السويد بهجرة٢٠٠٨ديسمبر/قامت الخاصة سياستها بإصالح العاملة، أمام. اليد الباب اإلصالح هذا وفتح
الخارج من للتوظيف آثيرة أ. إمكانيات لطلبات التراخيص منح في الرئيسي التغيير العمللصاحبويمكن. العملصحابويكمن

أجنبيالسويدي عامل الستقدام رخصة على للحصول طلب تقديم السابق، في آما على. ، قبل، من اإلعالصاحبوآما عنالعمل ن
لخدمات األوروبية الشبكة وعلى السويد في العامةالتوظيفالوظيفة الخدمة وهي األوروبيةفيللتوظيف، االقتصادية قبلالمنطقة ،

طلبه على الموافقة تتم على. أن يعد ولم الترخيص طلبات على الفيتو حق السويدية للنقابات يعد لم أنه الجديدة السياسة في والفرق
الس وجودالمجلس يثبت أن العمل لسوق المنخفضة". نقص"ويدي المهارات ذات الوظائف أمام الباب التغيير هذا ويمكن. وفتح

و األجر إذا ما حول رأيها وتبدي المطروحة الوظيفة تستعرض أن المعنية التأمينللنقابة شروطحماية من االستخداموغيرها
الجماعي االتفاق مع القطاعأوتتطابق أو المهنة في عليه متعارف هو ما الترخيص. مع طلب رفض للنقابات يمكن ال . لكنه

العملية من يسّرع مما المدنية، الخدمة هيئة من بدًال الوظائف قوائم من بالتحقق السويدي الهجرة مجلس السويد. ويضطلع وأعّدت
األ للعمال يمكن التي الشاغرة الحساسة بالوظائف قائمة علىآذلك الحصول بتأشيرة السويد يزورون الذين عملترخيصجانب

العودة إلى الحاجة دون من بلدانهمأوًاللملئها الوظيفة،. إلى أجل من لمقابلة األجانب العمال مجيء تسهيل إلى القائمة هذه وتهدف
حال في إضافية، تكاليف دون ومن ممكن وقت بأسرع بالعمل الوظيفةوالبدء لهم السويدوي. قدمت في المقبولون المهاجرون حصل

االجتماعية اإلعانات من التامة االستفادة ويمكنهم اآلخرين مع متساوية حقوق العائلة. على شمل جمع الفور على يمكن(ويمكن
ا مدةألفراد آانت وإذا العامل اصطحاب الترخيصلعائلة سوق دخول حق عائلته أفراد ُيمنح األقل، على أشهر ستة ). عملعمله

لديهم والذين العمل عن العاطلون المهاجرون أشهر،عملترخيصويستفيد ثالثة مهلة لعملهم(من فقدانهم تاريخ من ) اعتبارًا
جديدًا عمًال على. ليجدوا والحصول القانوني وضعهم تغيير آذلك األجانب للطالب . عملترخيصويحق
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للخطوط.١٤٩ الوطنية الشرآة أعلنت فرنسا، وفي
ذات الضواحي من أشخاص لتوظيف سعيها عن الحديدية
خاص، بشكل المهاجرون يسكنها التي المنخفض، الدخل

ل األولوية تعطي عمل خطة عن الدفاع وزارة دخولوآشفت
من المنحدرون الشباب فيهم بمن العاملة، الطبقة من الشباب

العسكرية الكليات إلى مهاجرة، أعدت. أصول ألمانيا، وفي
تشمل سياسة الراين، شمالي وستفاليا والية في التربية وزارة
عدد زيادة إلى ترمي والتشجيع، التوعية تدابير من جملة

مهاجرة أصول من . ١٠٩المعلمين
مجموعةو.١٥٠ لأصحابأعدت التجاريةالعمل ألعمال

المجتمع الشماليةفي أيرلندا الطوعيمدونةفي ةالممارسات
المهاجرين العمال توظيف الذي/بشأن األجانب، والموظفين
الشرآات بين التشاور على شرآة. يقوم أربعون وقعت وقد

هذهعلى الممارسات توظفمدونة التي تلك فيها بما ،
الشمالية أيرلندا في المهاجرين العمال من العظمى . األغلبية
االجتماعية بالمسؤولية إيمانها من الشرآات هذه التزام وينبع

حسنة معاملة الناس بمعاملة عاتقها على تقع لم. التي وإن
هذت ترميملزالمدونةهكن فهي قانونيًا، أفضلمة تعزيز إلى

:انظر١٠٩
European Union Agency for Fundamental Rights: Annual 
Report 2008, op. cit., p.54.

دليلالممار وتوفير بهسات العماليسترشد الستخدام
.١١٠المهاجرين

التنوع سياسات
التنوع"تفتح.١٥١ واعدة" سياسات آفاقًا العمل أماآن في

التمييز مكافحة مجال في. في الشرآات من العديد وصار
تنافسية ميزة العاملة قواه تنوع في يرى األخيرة اآلونة

للمنشأة واضحة. وفرصة العاملة تتيحفالقوى التنوع
ومتنوعة جديدة استهالآية أسواق إلى النفاذ آذلك،. للشرآات

للشرآاتتلعب االجتماعية عددالمسؤولية في مهمًا دورًا
قبل من المشاريع تخصيص وفي المنشآت، من متزايد

و الدولية والمؤسسات الجنسيالحكومات متعددة اتالمنشآت
أسفل إلى التوريدوصوًال آ. سلسلة منافعويمكن آسب ذلك

الوطني الصعيد العمل. على أماآن في التنوع يكون وقد
واإلنتاجية، الرفاهية وتحسين االجتماعي للتماسك مرادفًا
أو السكان من فئة أي تهميش يمنع أن آذلك شأنه ومن

.استبعادها
زيادة.١٥٢ للتنوع، المحتملة األخرى المنافع ومن

التكّيف. االبتكار إلى تحتاج متزايدةفالشرآات بيئات مع

مجموعة١١٠ موقع على واردة معلومات إلى العملأصحاباستنادًا
المجتمعل في التجارية /www.bitc.org.uk:ألعمال

١٣ـ٢اإلطار
المسماة أيرلندا الهجرة"سياسة "بلد

نيسان في االيرلندية الحكومة سمتها٢٠٠٨أبريل/أطلقت جديدة الهجرة"سياسة استراتيجية"بلد بشأن إعالن بمثابة وهي ،
التنوع وإدارة يتطلعو. لإلدماج الذين والعاملين المقيمين للمهاجرين وواجبات حقوقًا السياسة هذه علىوتتضمن الحصول إلى ن

االيرلندية العمال. الجنسية اندماج تحقيق في والمجتمع العامة والهيئات الحكومة به تضطلع الذي المهم الدور على السياسة وتشدد
بإدارة. المهاجرين المعنية المحلية السلطات لدعم الحكومة قبل من خاص تمويل ذلك في بما مختلفة إجراءات السياسة وتتضمن

ضدهمالتنوع التمييز أو المهاجرين العمال استغالل مكافحة إلى الرامية والتشريعية المؤسسية التدابير تعزيز عن فضًال تنص. ، آما
المجال هذا في المحرز التقدم استعراض المكلفة اإلدماج لجنة قبيل من لإلدماج جديدة هيئات إنشاء على . السياسة

:المصدر
T. Dobbins: Ireland: The occupational promotion of migrant workers, European Working Conditions Observatory, 2009, 
available at www.eurofound.europa.eu/ewco/studies/tn0807038s/ie0807039q.htm.

١٤ـ٢اإلطار
المهاجرين العمال حقوق بشأن نموذجي نقابي اتفاق

أيارُوقعت آولومبو٢٠٠٩مايو/في النكا(في اتفاقات) سري العمالمنفصلةثالثة حقوق حماية تتناول الثنائي للتعاون
االتفاقات. المهاجرين هذه على ونظراقادةووقع النكا سري في عمالية نقابات والكويتؤهمثالث واألردن البحرين من آل . في
االتفاقاتواستندت المهاجرينإلىهذه العمال حقوق بشأن نقابي نموذجي بالعمالامكتبأعده،اتفاق الخاصة التابعألنشطة ،

الدولية، العمل الحرآةلمنظمة مع . الدوليةالنقابيةبالتعاون
على المصادقة تشجيع إلى بالسعي الموقعون المهاجرينوتعهد العمال تكميلية(اتفاقية )١٤٣رقم(١٩٧٥،)أحكام

ومحاربواحتر المجتمع في األجانب وآره العنصرية ضد حمالت وإطالق فيامها المضللة والدعاية التمييز العمالبلدانة منشأ
و التي. مقصدهمبلدانالمهاجرين الدولية النقابية المبادئ خالل من المهاجرين العمال وضع معالجة ضرورة على االتفاق ويشدد

و التضامن على وتكافةعياالجتماالعدالةتقوم المعاملة في وؤوالمساواة الجنسيناالنصافالفرص . بين
اجتماع في له ورّوج وأفريقيا أسيا في أبرمت األطراف ومتعددة ثنائية اتفاقات في الحين ذلك منذ النموذج المنظمةواستخدم

ا لالتحاد التابعة األمريكاإلقليمية في العمال لنقابات األول،تينلدولي آانون  .٢٠٠٩يسمبرد/في
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للخطوط.١٤٩ الوطنية الشرآة أعلنت فرنسا، وفي
ذات الضواحي من أشخاص لتوظيف سعيها عن الحديدية
خاص، بشكل المهاجرون يسكنها التي المنخفض، الدخل

ل األولوية تعطي عمل خطة عن الدفاع وزارة دخولوآشفت
من المنحدرون الشباب فيهم بمن العاملة، الطبقة من الشباب

العسكرية الكليات إلى مهاجرة، أعدت. أصول ألمانيا، وفي
تشمل سياسة الراين، شمالي وستفاليا والية في التربية وزارة
عدد زيادة إلى ترمي والتشجيع، التوعية تدابير من جملة

مهاجرة أصول من . ١٠٩المعلمين
مجموعةو.١٥٠ لأصحابأعدت التجاريةالعمل ألعمال

المجتمع الشماليةفي أيرلندا الطوعيمدونةفي ةالممارسات
المهاجرين العمال توظيف الذي/بشأن األجانب، والموظفين
الشرآات بين التشاور على شرآة. يقوم أربعون وقعت وقد

هذهعلى الممارسات توظفمدونة التي تلك فيها بما ،
الشمالية أيرلندا في المهاجرين العمال من العظمى . األغلبية
االجتماعية بالمسؤولية إيمانها من الشرآات هذه التزام وينبع

حسنة معاملة الناس بمعاملة عاتقها على تقع لم. التي وإن
هذت ترميملزالمدونةهكن فهي قانونيًا، أفضلمة تعزيز إلى

:انظر١٠٩
European Union Agency for Fundamental Rights: Annual 
Report 2008, op. cit., p.54.
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التمييز مكافحة مجال في. في الشرآات من العديد وصار
تنافسية ميزة العاملة قواه تنوع في يرى األخيرة اآلونة

للمنشأة واضحة. وفرصة العاملة تتيحفالقوى التنوع
ومتنوعة جديدة استهالآية أسواق إلى النفاذ آذلك،. للشرآات

للشرآاتتلعب االجتماعية عددالمسؤولية في مهمًا دورًا
قبل من المشاريع تخصيص وفي المنشآت، من متزايد

و الدولية والمؤسسات الجنسيالحكومات متعددة اتالمنشآت
أسفل إلى التوريدوصوًال آ. سلسلة منافعويمكن آسب ذلك

الوطني الصعيد العمل. على أماآن في التنوع يكون وقد
واإلنتاجية، الرفاهية وتحسين االجتماعي للتماسك مرادفًا
أو السكان من فئة أي تهميش يمنع أن آذلك شأنه ومن
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زيادة.١٥٢ للتنوع، المحتملة األخرى المنافع ومن
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مجموعة١١٠ موقع على واردة معلومات إلى العملأصحاباستنادًا
المجتمعل في التجارية /www.bitc.org.uk:ألعمال
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نيسان في االيرلندية الحكومة سمتها٢٠٠٨أبريل/أطلقت جديدة الهجرة"سياسة استراتيجية"بلد بشأن إعالن بمثابة وهي ،
التنوع وإدارة يتطلعو. لإلدماج الذين والعاملين المقيمين للمهاجرين وواجبات حقوقًا السياسة هذه علىوتتضمن الحصول إلى ن

االيرلندية العمال. الجنسية اندماج تحقيق في والمجتمع العامة والهيئات الحكومة به تضطلع الذي المهم الدور على السياسة وتشدد
بإدارة. المهاجرين المعنية المحلية السلطات لدعم الحكومة قبل من خاص تمويل ذلك في بما مختلفة إجراءات السياسة وتتضمن
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:المصدر
T. Dobbins: Ireland: The occupational promotion of migrant workers, European Working Conditions Observatory, 2009, 
available at www.eurofound.europa.eu/ewco/studies/tn0807038s/ie0807039q.htm.
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على المصادقة تشجيع إلى بالسعي الموقعون المهاجرينوتعهد العمال تكميلية(اتفاقية )١٤٣رقم(١٩٧٥،)أحكام

ومحاربواحتر المجتمع في األجانب وآره العنصرية ضد حمالت وإطالق فيامها المضللة والدعاية التمييز العمالبلدانة منشأ
و التي. مقصدهمبلدانالمهاجرين الدولية النقابية المبادئ خالل من المهاجرين العمال وضع معالجة ضرورة على االتفاق ويشدد

و التضامن على وتكافةعياالجتماالعدالةتقوم المعاملة في وؤوالمساواة الجنسيناالنصافالفرص . بين
اجتماع في له ورّوج وأفريقيا أسيا في أبرمت األطراف ومتعددة ثنائية اتفاقات في الحين ذلك منذ النموذج المنظمةواستخدم

ا لالتحاد التابعة األمريكاإلقليمية في العمال لنقابات األول،تينلدولي آانون  .٢٠٠٩يسمبرد/في
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االقتصادية،ّلهأقالحرآة للعولمة عاملة. نتيجة قوى وتجلب
تعزيز ويمكنها األفكار من أوسع ومجموعة رؤية متنوعة

والتكّيف األوروبي. المرونة الفريق أجراها دراسة وأشارت
متزايد بشكل اليوم تعترف الشرآات أن إلى األعمال الختبار

وأن واالبتكار، التنوع بين تربط التي ةالمائفي٣٦بالصلة
عام المستطلعة الشرآات بين٢٠٠٨من بالصلة أقرت

مقابل واالبتكار، عامفي٢٦التنوع .٢٠٠٥١١١المائة

الدين على القائم التمييز

الديني التمييز من متزايدة مظاهر
تزايدًا.١٥٣ يبدو ما على األخيرة األربع السنوات شهدت

أساس على التمييز من يعانون الذين والرجال النساء عدد في

:انظر١١١
European Commission: Diversity Management in 2008: 
Research with the European Business Test Panel (Brussels, 
2008), p. 4.

جميع. الدين يوجد، حيثما المنهجي، الديني التمييز ويطال
والمهنة االستخدام على يقتصر وال الحياة يتناول. جوانب وال
يذآ تغييرًا تشهد لم التي الحاالت القسم االتجاه. رهذا لكن

تزايد هو األخيرة األربع السنوات في رصده يمكن الذي
من بالمخاوف مقترنًا االستخدام في الدين أساس على التمييز
األمن انعدام من سياق في تحدث التي العاملة اليد هجرة

واالجتماعي التدابير. االقتصادي من القليل سوى يتخذ ولم
المخاو هذه معالجة إلى التمييزيةالهادفة والتصرفات . ف

هوو.١٥٤ آخر اتجاه حاالتالرتفاعالاهناك عدد في عام
التي الديني عنهاالتمييز بالمساواةأبلغ المعنية اللجان . إلى

العمالة في المساواة لجنة سجلت المتحدة، الواليات ففي
الديني التمييز من الشكاوى عدد في ارتفاعًا الفرص وتكافؤ

عام٢٨٨٠من عام٣٣٨٦إلى٢٠٠٧حالة حالة
الديني. ٢٠٠٩١١٢ التمييز من الشكاوى عدد آذلك ،وارتفع

الموقع: EEOC:انظر١١٢ على متوفرة :معلومات
www.eeoc.gov/eeoc/statistics/enforcement/religion.cfm,

بتاريخ مراجعة الثاني٢١آخر . ٢٠١١يناير/ آانون

١٥ـ٢اإلطار
العمل سوق في االندماج على المهاجرين العمال تساعد نيوزيلندا

مهارات تنمية على المهاجرين نيوزيلندا في التطبيقية واللغات األلسنيات آلية المهنيةمناسبةتواصلتساعد العمل أماآن في
العمل أماآن في الخبرة على المجتمعمنهجويعود. والحصول على بالفائدة الماهرين للمهاجرين العمل مكان في التواصل عمليات

العمل في للمهاجرين وإيجابي سريع دخول توفير خالل من نيوزيلندا في العمل للتحقق. المنتجوأماآن أجريت دراسة منوأظهرت
بال مقارنة إلىتالفائدة يصل النيوزيلندي لالقتصاد بالنسبة البرنامج مردود أن منفق٩٨كلفة دوالر لكل نيوزيلنديًا وتشير. دوالرًا
متحفظة اإلنتاجتوقعات في تحسن خريج٣٠٠٠٠بلغيةإلى لكل فيدوالر عمل سنة آل البرنامج. ٢٠٠٩عامعن آذلكوحظي

النيوزيلندية الحقوق لجنة قبل من إيجابي . بتقبل

.New Zealand Human Rights Commission: Race Relations Report 2009:المصدر

١٦ـ٢اإلطار
العاملةالسياس اليد هجرة بشأن الجديدة السويدية ة

األول آانون في السويد بهجرة٢٠٠٨ديسمبر/قامت الخاصة سياستها بإصالح العاملة، أمام. اليد الباب اإلصالح هذا وفتح
الخارج من للتوظيف آثيرة أ. إمكانيات لطلبات التراخيص منح في الرئيسي التغيير العمللصاحبويمكن. العملصحابويكمن

أجنبيالسويدي عامل الستقدام رخصة على للحصول طلب تقديم السابق، في آما على. ، قبل، من اإلعالصاحبوآما عنالعمل ن
لخدمات األوروبية الشبكة وعلى السويد في العامةالتوظيفالوظيفة الخدمة وهي األوروبيةفيللتوظيف، االقتصادية قبلالمنطقة ،

طلبه على الموافقة تتم على. أن يعد ولم الترخيص طلبات على الفيتو حق السويدية للنقابات يعد لم أنه الجديدة السياسة في والفرق
الس وجودالمجلس يثبت أن العمل لسوق المنخفضة". نقص"ويدي المهارات ذات الوظائف أمام الباب التغيير هذا ويمكن. وفتح

و األجر إذا ما حول رأيها وتبدي المطروحة الوظيفة تستعرض أن المعنية التأمينللنقابة شروطحماية من االستخداموغيرها
الجماعي االتفاق مع القطاعأوتتطابق أو المهنة في عليه متعارف هو ما الترخيص. مع طلب رفض للنقابات يمكن ال . لكنه

العملية من يسّرع مما المدنية، الخدمة هيئة من بدًال الوظائف قوائم من بالتحقق السويدي الهجرة مجلس السويد. ويضطلع وأعّدت
األ للعمال يمكن التي الشاغرة الحساسة بالوظائف قائمة علىآذلك الحصول بتأشيرة السويد يزورون الذين عملترخيصجانب

العودة إلى الحاجة دون من بلدانهمأوًاللملئها الوظيفة،. إلى أجل من لمقابلة األجانب العمال مجيء تسهيل إلى القائمة هذه وتهدف
حال في إضافية، تكاليف دون ومن ممكن وقت بأسرع بالعمل الوظيفةوالبدء لهم السويدوي. قدمت في المقبولون المهاجرون حصل

االجتماعية اإلعانات من التامة االستفادة ويمكنهم اآلخرين مع متساوية حقوق العائلة. على شمل جمع الفور على يمكن(ويمكن
ا مدةألفراد آانت وإذا العامل اصطحاب الترخيصلعائلة سوق دخول حق عائلته أفراد ُيمنح األقل، على أشهر ستة ). عملعمله

لديهم والذين العمل عن العاطلون المهاجرون أشهر،عملترخيصويستفيد ثالثة مهلة لعملهم(من فقدانهم تاريخ من ) اعتبارًا
جديدًا عمًال على. ليجدوا والحصول القانوني وضعهم تغيير آذلك األجانب للطالب . عملترخيصويحق

.OECD: International Migration Outlook 2009 (Paris):المصدر
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االقتصادية،ّلهأقالحرآة للعولمة عاملة. نتيجة قوى وتجلب
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:انظر١١١
European Commission: Diversity Management in 2008: 
Research with the European Business Test Panel (Brussels, 
2008), p. 4.
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.New Zealand Human Rights Commission: Race Relations Report 2009:المصدر
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للخطوط.١٤٩ الوطنية الشرآة أعلنت فرنسا، وفي
ذات الضواحي من أشخاص لتوظيف سعيها عن الحديدية
خاص، بشكل المهاجرون يسكنها التي المنخفض، الدخل

ل األولوية تعطي عمل خطة عن الدفاع وزارة دخولوآشفت
من المنحدرون الشباب فيهم بمن العاملة، الطبقة من الشباب

العسكرية الكليات إلى مهاجرة، أعدت. أصول ألمانيا، وفي
تشمل سياسة الراين، شمالي وستفاليا والية في التربية وزارة
عدد زيادة إلى ترمي والتشجيع، التوعية تدابير من جملة

مهاجرة أصول من . ١٠٩المعلمين
مجموعةو.١٥٠ لأصحابأعدت التجاريةالعمل ألعمال

المجتمع الشماليةفي أيرلندا الطوعيمدونةفي ةالممارسات
المهاجرين العمال توظيف الذي/بشأن األجانب، والموظفين
الشرآات بين التشاور على شرآة. يقوم أربعون وقعت وقد

هذهعلى الممارسات توظفمدونة التي تلك فيها بما ،
الشمالية أيرلندا في المهاجرين العمال من العظمى . األغلبية
االجتماعية بالمسؤولية إيمانها من الشرآات هذه التزام وينبع

حسنة معاملة الناس بمعاملة عاتقها على تقع لم. التي وإن
هذت ترميملزالمدونةهكن فهي قانونيًا، أفضلمة تعزيز إلى

:انظر١٠٩
European Union Agency for Fundamental Rights: Annual 
Report 2008, op. cit., p.54.

دليلالممار وتوفير بهسات العماليسترشد الستخدام
.١١٠المهاجرين

التنوع سياسات
التنوع"تفتح.١٥١ واعدة" سياسات آفاقًا العمل أماآن في

التمييز مكافحة مجال في. في الشرآات من العديد وصار
تنافسية ميزة العاملة قواه تنوع في يرى األخيرة اآلونة

للمنشأة واضحة. وفرصة العاملة تتيحفالقوى التنوع
ومتنوعة جديدة استهالآية أسواق إلى النفاذ آذلك،. للشرآات

للشرآاتتلعب االجتماعية عددالمسؤولية في مهمًا دورًا
قبل من المشاريع تخصيص وفي المنشآت، من متزايد

و الدولية والمؤسسات الجنسيالحكومات متعددة اتالمنشآت
أسفل إلى التوريدوصوًال آ. سلسلة منافعويمكن آسب ذلك

الوطني الصعيد العمل. على أماآن في التنوع يكون وقد
واإلنتاجية، الرفاهية وتحسين االجتماعي للتماسك مرادفًا
أو السكان من فئة أي تهميش يمنع أن آذلك شأنه ومن

.استبعادها
زيادة.١٥٢ للتنوع، المحتملة األخرى المنافع ومن

التكّيف. االبتكار إلى تحتاج متزايدةفالشرآات بيئات مع

مجموعة١١٠ موقع على واردة معلومات إلى العملأصحاباستنادًا
المجتمعل في التجارية /www.bitc.org.uk:ألعمال

١٣ـ٢اإلطار
المسماة أيرلندا الهجرة"سياسة "بلد

نيسان في االيرلندية الحكومة سمتها٢٠٠٨أبريل/أطلقت جديدة الهجرة"سياسة استراتيجية"بلد بشأن إعالن بمثابة وهي ،
التنوع وإدارة يتطلعو. لإلدماج الذين والعاملين المقيمين للمهاجرين وواجبات حقوقًا السياسة هذه علىوتتضمن الحصول إلى ن

االيرلندية العمال. الجنسية اندماج تحقيق في والمجتمع العامة والهيئات الحكومة به تضطلع الذي المهم الدور على السياسة وتشدد
بإدارة. المهاجرين المعنية المحلية السلطات لدعم الحكومة قبل من خاص تمويل ذلك في بما مختلفة إجراءات السياسة وتتضمن

ضدهمالتنوع التمييز أو المهاجرين العمال استغالل مكافحة إلى الرامية والتشريعية المؤسسية التدابير تعزيز عن فضًال تنص. ، آما
المجال هذا في المحرز التقدم استعراض المكلفة اإلدماج لجنة قبيل من لإلدماج جديدة هيئات إنشاء على . السياسة

:المصدر
T. Dobbins: Ireland: The occupational promotion of migrant workers, European Working Conditions Observatory, 2009, 
available at www.eurofound.europa.eu/ewco/studies/tn0807038s/ie0807039q.htm.

١٤ـ٢اإلطار
المهاجرين العمال حقوق بشأن نموذجي نقابي اتفاق

أيارُوقعت آولومبو٢٠٠٩مايو/في النكا(في اتفاقات) سري العمالمنفصلةثالثة حقوق حماية تتناول الثنائي للتعاون
االتفاقات. المهاجرين هذه على ونظراقادةووقع النكا سري في عمالية نقابات والكويتؤهمثالث واألردن البحرين من آل . في
االتفاقاتواستندت المهاجرينإلىهذه العمال حقوق بشأن نقابي نموذجي بالعمالامكتبأعده،اتفاق الخاصة التابعألنشطة ،

الدولية، العمل الحرآةلمنظمة مع . الدوليةالنقابيةبالتعاون
على المصادقة تشجيع إلى بالسعي الموقعون المهاجرينوتعهد العمال تكميلية(اتفاقية )١٤٣رقم(١٩٧٥،)أحكام

ومحاربواحتر المجتمع في األجانب وآره العنصرية ضد حمالت وإطالق فيامها المضللة والدعاية التمييز العمالبلدانة منشأ
و التي. مقصدهمبلدانالمهاجرين الدولية النقابية المبادئ خالل من المهاجرين العمال وضع معالجة ضرورة على االتفاق ويشدد

و التضامن على وتكافةعياالجتماالعدالةتقوم المعاملة في وؤوالمساواة الجنسيناالنصافالفرص . بين
اجتماع في له ورّوج وأفريقيا أسيا في أبرمت األطراف ومتعددة ثنائية اتفاقات في الحين ذلك منذ النموذج المنظمةواستخدم

ا لالتحاد التابعة األمريكاإلقليمية في العمال لنقابات األول،تينلدولي آانون  .٢٠٠٩يسمبرد/في
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االتفاقات. المهاجرين هذه على ونظراقادةووقع النكا سري في عمالية نقابات والكويتؤهمثالث واألردن البحرين من آل . في
االتفاقاتواستندت المهاجرينإلىهذه العمال حقوق بشأن نقابي نموذجي بالعمالامكتبأعده،اتفاق الخاصة التابعألنشطة ،
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ومحاربواحتر المجتمع في األجانب وآره العنصرية ضد حمالت وإطالق فيامها المضللة والدعاية التمييز العمالبلدانة منشأ
و التي. مقصدهمبلدانالمهاجرين الدولية النقابية المبادئ خالل من المهاجرين العمال وضع معالجة ضرورة على االتفاق ويشدد

و التضامن على وتكافةعياالجتماالعدالةتقوم المعاملة في وؤوالمساواة الجنسيناالنصافالفرص . بين
اجتماع في له ورّوج وأفريقيا أسيا في أبرمت األطراف ومتعددة ثنائية اتفاقات في الحين ذلك منذ النموذج المنظمةواستخدم
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واضحة.١٥٨ سياسات تحديد ضرورة إلى الدليل ويشير
العمل عن التوقف الدينيةبشأن الشعائر وتطبيقلممارسة ،

السياسات ثابتهذه نحو الموظفين. على الدليل ينصح آما
بداية في الدينية ممارساتهم يتماالستخدام،قةعالبذآر بحيث

الدينيةمسبقًااإلخطار الشعائر لممارسة يحتاجونه وقت . بأي
الصعوبات تذليل في الدائم الحوار أهمية على الدليل ويشدد

الصدد هذا في تنشأ قد . التي
ذلك،و.١٥٩ غرار وحقوقعلى المساواة لجنة أصدرت

من سلسلة المتحدة المملكة في ألصحاباإلنسان لعملااألدلة
لعام المساواة قانون تفسير إلى تهدف .٢٠١٠١٢٣والعمال
اللب قواعد مسألة التوجيهية المبادئ هذه وتشدداوتتناول س

لتطبيقها موضوعي تبرير إلى الحاجة وتوّضح. ١٢٤على
ترتيبات يفرض ال المساواة قانون أن التوجيهية المبادئ

ينص لكنه الدينية، الشعائر لممارسة حالمعقولة في أنه على
منهاصاحبقرر يستفيد العمل ألوقات ترتيبات اتخاذ العمل

الدينية، شعائرهم ممارسة أجل من الموظفين بدبعض ال
من علىعندها القرار هذا المساواةتطبيق علىقدم

األديان جميع من .١٢٥الموظفين
أل.١٦٠ الفرنسية المنظمة العملصحابوأصدرت

"IMS Entreprendre pour la Cité"التنوع إلدارة دليًال ،
العمل مكان في القانوني. الديني اإلطار بشرح الدليل وُيستهل

يشرح ثم العمل، مكان في الديني التمييز بشأن الفرنسي
زمنيًا جدوًال ويوفر األديان مختلف في الغذائية القيود

الدينية عنباألعياد اللباسفضًال أشكال لمختلف وصف
ألويشكل. الديني مفيدة أداة السريع الدليل ،العملصحابهذا

الم بعض فهم في وآيفيةيساعدهم الدينية والقيود مارسات
بالتنوع يتسم عمل مكان فعالةإدارة .١٢٦إدارة

السياسي الرأي أساس على التمييز
السياسي.١٦١ الرأي أساس على التمييز من الحماية تشمل

المعارضة أنشطتهم في األشخاص السياسيةعمومًا للمبادئ
مخالف رأي عن ببساطة تنم التي أو هذا. ١٢٧القائمة، ويرتبط

:انظر١٢٣
Equality and Human Rights Commission: Equality Act 
guidance downloads, available at 
http://equalityhumanrights.com/advice-and-guidance/new-
equality-act-guidance/equality-act-2010-guidance, last 
accessed 21 Jan. 2011.

:انظر١٢٤
Equality and Human Rights Commission: “What equality law 
means for you as an employer: Managing workers”, Vol. 5 of 
7, July 2010, p. 22.

:انظر١٢٥
Equality and Human Rights Commission: “What equality law 
means for you as an employer: Working hours, flexible 
working and time off”, Vol. 2 of 7, July 2010, p. 30.

:انظر١٢٦
IMS Entreprendre pour la Cité: Gérer la diversité religieuse, 
Guide pratique, Mar. 2009.

الدوليمكتب١٢٧ والمهنة:العمل االستخدام في دراسةالمساواة ،
االتفاقيات بتطبيق المعنية الخبراء لجنة أجرتها عامة استقصائية

الخامسة الدورة الدولي، العمل مؤتمر جنيف،والسبعون،والتوصيات،
.٥٧الفقرة،١٩٨٨

التعبير حرية بحماية ينفصم ال ارتباطًا أنها،الحق ُيعتبر التي
والمجموعات األفراد يمّكن نحو على السياسية اآلراء تشمل

المتعلقة القرارات على التأثير السياسيةبالمسائلمن
واالجتم .اعيةواالقتصادية

لأللفية.١٦٢ الدولي االستقصاء أجرته،ويشير الذي
غالوب في،مؤسسة متفشيًا يزال ال السياسي التمييز أن إلى

التمييزجميع مستويات تزايد جانب إلى العالم، أنحاء
الجنس نوع على والقائم الشكاوى. العنصري معظم أن ويبدو

السياس بالوالء تتعلق الصدد هذا في المقدمة بماالرسمية ي،
أو التوظيف حاالت في المحسوبية، ذلك انقطاعفي

على. االستخدام أو فردية حاالت في تحدث قد ممارسة وهي
منهجية أآثر الحاالت. نحو إثبات أحيانًا الصعب ومن

تتعلق التي إنهاءالفردية أو وظيفة على بالحصول
فرز. االستخدام قانون مثل القوانين، بعض أن غير

لع ال١٩٩١امالمرشحين آان الذي التشيكية، الجمهورية في
عام في ساريًا للوظائف٢٠٠٩يزال المتقدمين على يشترط ،

وظائف على الحصول أجل من معينة سياسية شروط استيفاء
العامةمناصبو الخدمة في .١٢٨معينة

وقبول.١٦٣ الدعم يرتبط السياسية، األحزاب بعض وفي
ال بالهوية وثيقًا ارتباطًا الدينيةالعضوية أو اللغوية أو . عرقية

الرأي أساس على التمييز يتقاطع قد الحاالت، هذه وفي
أس مع للتمييزبابالسياسي ذلك. أخرى على األمثلة ومن

في الطعن محكمة على ُعرضت انظر(الشماليةأيرلنداحالة
).١٩- ٢اإلطار
أيضًا.١٦٤ السياسي الرأي أساس على التمييز يقترن وقد

الم النقابيبالتمييز للعمل ُيتهم. ناهض الحاالت، هذه وفي
مقبولة غير سياسية أنشطة في باالنخراط عادة وقد. النقابيون

الدولية العمل لمنظمة التابعة النقابية الحرية لجنة تناولت
وممثليهم العمال بأن الحكومات فيها احتجت عديدة حاالت

أنهم حين في قانونية، غير سياسية بأنشطة آانوايضطلعون
حقوقهم يمارسون الواقع .المشروعةالنقابيةفي

التشريعية التدابير
علىيطبق.١٦٥ التمييز تحظر تشريعات البلدان من العديد

السياسي الرأي التشريعية. أساس األحكام هذه معظم وتشير
أحكام تشير حين في السياسية، المعتقدات أو الرأي إلى

السياسي االنتماء إلى المثال،. أخرى سبيل على آندا ففي
سياسي حزب بثوابت االعتقاد بأنه السياسي المعتقد ُيعّرف

أوم التبرع أو بالعضوية عليه ُيستدل نحو على سجل
المعني الحزب في النشطة المفتوحة في. ١٢٩المشارآة أما

التمييز مكافحة قانون فينص في،آرواتيا، /أيارالصادر
القيمة،٢٠٠٩مايو باعتبارها المساواة وتعزيز حماية على

بين الدستورياألسمى النظام آرواتيا،فيقيم جمهورية
القانون،وين هذا أمورمنظم منأخرىجملة الحماية ،

األول٤قانون١٢٨ لشغل١٩٩١أآتوبر/تشرين إضافية شروطًا يحدد
تشيكوسلوفاآيا جمهورية ومنظمات الدولة هيئات في معينة مناصب

السلوفاآية والجمهورية التشيكية والجمهورية .االتحادية
حاء١٢٩ الفصل اإلنسان، حقوق .١٢-قانون

المبادئ الممارسةمن إلى

41 
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العليا السلطة إلى قدمت وتعزيزالتي التمييز لمكافحة
فرنسا في عام٧٩من،المساواة ٣٠٣إلى٢٠٠٧حالة

عام أجرتها. ٢٠٠٩١١٣حاالت حديثة دراسة وأظهرت
المسلمين أن المتحدة المملكة في والتقاعد العمل وزارة
المجموعة آانت أيًا العمالة، مجال في صعوبات يواجهون

إليها ينتمون التي استطالع. ١١٤العرقية االتحادوآشف أجراه
والتمييز األقليات بشأن عضو١٤تناولواألوروبي ،ًادولة

من المجموعة نفس تطال التمييز من مرتفعة نسبة
. ١١٥السكان

العمل مكان في الدينية المظاهر
البلدان.١٥٥ من العديد لحمايةتشريعاتيطبق خاصة

العمل في الدينية على. المعتقدات العملأصحابويتوجب
ا بعض افي آند مثل ا١١٦لبلدان و١١٧ونيوزيلند ١١٨وبير

المتحدة معتقدات١١٩والواليات حرية لضمان تدابير اتخاذ ،
الدينية وممارساتهم المعتقدات. العمال عن التعبير ويحظى

بلجيكا فيها بما األوروبية، البلدان من العديد في الدينية
ووالدانمرك تحظرإوألمانيا أحكام بموجب بالحماية يطاليا
فال. التمييز وترآيا، المكسيك مثل أخرى بلدان في أما
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لصاحب الديني معتقده عن الكشف بعدم العامل حق الديني
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العمالة إلى نفاذهم إمكانية آان. العمال، حال وفي
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المتعلقةواالستبقاء القرارات من وغيرها الوظائف في
للوصم وحتى لإلجحاف العمال بعض يتعرض فقد . بالعمالة،
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الديني المعتقد عن حكمت. الكشف المثال، سبيل وعلى
الكسندريديس قضية في اإلنسان لحقوق األوروبية المحكمة

ا أن اليونان، حينضد الدينية الحرية مبدأ انتهكت ليونان
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اللجنة موقف ويحدد الوطني المستوى على القضائية السوابق
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واضحة.١٥٨ سياسات تحديد ضرورة إلى الدليل ويشير
العمل عن التوقف الدينيةبشأن الشعائر وتطبيقلممارسة ،

السياسات ثابتهذه نحو الموظفين. على الدليل ينصح آما
بداية في الدينية ممارساتهم يتماالستخدام،قةعالبذآر بحيث

الدينيةمسبقًااإلخطار الشعائر لممارسة يحتاجونه وقت . بأي
الصعوبات تذليل في الدائم الحوار أهمية على الدليل ويشدد

الصدد هذا في تنشأ قد . التي
ذلك،و.١٥٩ غرار وحقوقعلى المساواة لجنة أصدرت

من سلسلة المتحدة المملكة في ألصحاباإلنسان لعملااألدلة
لعام المساواة قانون تفسير إلى تهدف .٢٠١٠١٢٣والعمال
اللب قواعد مسألة التوجيهية المبادئ هذه وتشدداوتتناول س

لتطبيقها موضوعي تبرير إلى الحاجة وتوّضح. ١٢٤على
ترتيبات يفرض ال المساواة قانون أن التوجيهية المبادئ

ينص لكنه الدينية، الشعائر لممارسة حالمعقولة في أنه على
منهاصاحبقرر يستفيد العمل ألوقات ترتيبات اتخاذ العمل

الدينية، شعائرهم ممارسة أجل من الموظفين بدبعض ال
من علىعندها القرار هذا المساواةتطبيق علىقدم

األديان جميع من .١٢٥الموظفين
أل.١٦٠ الفرنسية المنظمة العملصحابوأصدرت

"IMS Entreprendre pour la Cité"التنوع إلدارة دليًال ،
العمل مكان في القانوني. الديني اإلطار بشرح الدليل وُيستهل

يشرح ثم العمل، مكان في الديني التمييز بشأن الفرنسي
زمنيًا جدوًال ويوفر األديان مختلف في الغذائية القيود

الدينية عنباألعياد اللباسفضًال أشكال لمختلف وصف
ألويشكل. الديني مفيدة أداة السريع الدليل ،العملصحابهذا

الم بعض فهم في وآيفيةيساعدهم الدينية والقيود مارسات
بالتنوع يتسم عمل مكان فعالةإدارة .١٢٦إدارة

السياسي الرأي أساس على التمييز
السياسي.١٦١ الرأي أساس على التمييز من الحماية تشمل

المعارضة أنشطتهم في األشخاص السياسيةعمومًا للمبادئ
مخالف رأي عن ببساطة تنم التي أو هذا. ١٢٧القائمة، ويرتبط

:انظر١٢٣
Equality and Human Rights Commission: Equality Act 
guidance downloads, available at 
http://equalityhumanrights.com/advice-and-guidance/new-
equality-act-guidance/equality-act-2010-guidance, last 
accessed 21 Jan. 2011.

:انظر١٢٤
Equality and Human Rights Commission: “What equality law 
means for you as an employer: Managing workers”, Vol. 5 of 
7, July 2010, p. 22.
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الدوليمكتب١٢٧ والمهنة:العمل االستخدام في دراسةالمساواة ،
االتفاقيات بتطبيق المعنية الخبراء لجنة أجرتها عامة استقصائية

الخامسة الدورة الدولي، العمل مؤتمر جنيف،والسبعون،والتوصيات،
.٥٧الفقرة،١٩٨٨

التعبير حرية بحماية ينفصم ال ارتباطًا أنها،الحق ُيعتبر التي
والمجموعات األفراد يمّكن نحو على السياسية اآلراء تشمل

المتعلقة القرارات على التأثير السياسيةبالمسائلمن
واالجتم .اعيةواالقتصادية

لأللفية.١٦٢ الدولي االستقصاء أجرته،ويشير الذي
غالوب في،مؤسسة متفشيًا يزال ال السياسي التمييز أن إلى

التمييزجميع مستويات تزايد جانب إلى العالم، أنحاء
الجنس نوع على والقائم الشكاوى. العنصري معظم أن ويبدو

السياس بالوالء تتعلق الصدد هذا في المقدمة بماالرسمية ي،
أو التوظيف حاالت في المحسوبية، ذلك انقطاعفي

على. االستخدام أو فردية حاالت في تحدث قد ممارسة وهي
منهجية أآثر الحاالت. نحو إثبات أحيانًا الصعب ومن

تتعلق التي إنهاءالفردية أو وظيفة على بالحصول
فرز. االستخدام قانون مثل القوانين، بعض أن غير

لع ال١٩٩١امالمرشحين آان الذي التشيكية، الجمهورية في
عام في ساريًا للوظائف٢٠٠٩يزال المتقدمين على يشترط ،

وظائف على الحصول أجل من معينة سياسية شروط استيفاء
العامةمناصبو الخدمة في .١٢٨معينة

وقبول.١٦٣ الدعم يرتبط السياسية، األحزاب بعض وفي
ال بالهوية وثيقًا ارتباطًا الدينيةالعضوية أو اللغوية أو . عرقية

الرأي أساس على التمييز يتقاطع قد الحاالت، هذه وفي
أس مع للتمييزبابالسياسي ذلك. أخرى على األمثلة ومن

في الطعن محكمة على ُعرضت انظر(الشماليةأيرلنداحالة
).١٩- ٢اإلطار
أيضًا.١٦٤ السياسي الرأي أساس على التمييز يقترن وقد

الم النقابيبالتمييز للعمل ُيتهم. ناهض الحاالت، هذه وفي
مقبولة غير سياسية أنشطة في باالنخراط عادة وقد. النقابيون

الدولية العمل لمنظمة التابعة النقابية الحرية لجنة تناولت
وممثليهم العمال بأن الحكومات فيها احتجت عديدة حاالت

أنهم حين في قانونية، غير سياسية بأنشطة آانوايضطلعون
حقوقهم يمارسون الواقع .المشروعةالنقابيةفي

التشريعية التدابير
علىيطبق.١٦٥ التمييز تحظر تشريعات البلدان من العديد

السياسي الرأي التشريعية. أساس األحكام هذه معظم وتشير
أحكام تشير حين في السياسية، المعتقدات أو الرأي إلى

السياسي االنتماء إلى المثال،. أخرى سبيل على آندا ففي
سياسي حزب بثوابت االعتقاد بأنه السياسي المعتقد ُيعّرف

أوم التبرع أو بالعضوية عليه ُيستدل نحو على سجل
المعني الحزب في النشطة المفتوحة في. ١٢٩المشارآة أما

التمييز مكافحة قانون فينص في،آرواتيا، /أيارالصادر
القيمة،٢٠٠٩مايو باعتبارها المساواة وتعزيز حماية على

بين الدستورياألسمى النظام آرواتيا،فيقيم جمهورية
القانون،وين هذا أمورمنظم منأخرىجملة الحماية ،

األول٤قانون١٢٨ لشغل١٩٩١أآتوبر/تشرين إضافية شروطًا يحدد
تشيكوسلوفاآيا جمهورية ومنظمات الدولة هيئات في معينة مناصب

السلوفاآية والجمهورية التشيكية والجمهورية .االتحادية
حاء١٢٩ الفصل اإلنسان، حقوق .١٢-قانون
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:انظر١٢٣
Equality and Human Rights Commission: Equality Act 
guidance downloads, available at 
http://equalityhumanrights.com/advice-and-guidance/new-
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accessed 21 Jan. 2011.

:انظر١٢٤
Equality and Human Rights Commission: “What equality law 
means for you as an employer: Managing workers”, Vol. 5 of 
7, July 2010, p. 22.

:انظر١٢٥
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means for you as an employer: Working hours, flexible 
working and time off”, Vol. 2 of 7, July 2010, p. 30.
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Guide pratique, Mar. 2009.
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العليا السلطة إلى قدمت وتعزيزالتي التمييز لمكافحة
فرنسا في عام٧٩من،المساواة ٣٠٣إلى٢٠٠٧حالة

عام أجرتها. ٢٠٠٩١١٣حاالت حديثة دراسة وأظهرت
المسلمين أن المتحدة المملكة في والتقاعد العمل وزارة
المجموعة آانت أيًا العمالة، مجال في صعوبات يواجهون

إليها ينتمون التي استطالع. ١١٤العرقية االتحادوآشف أجراه
والتمييز األقليات بشأن عضو١٤تناولواألوروبي ،ًادولة

من المجموعة نفس تطال التمييز من مرتفعة نسبة
. ١١٥السكان

العمل مكان في الدينية المظاهر
البلدان.١٥٥ من العديد لحمايةتشريعاتيطبق خاصة

العمل في الدينية على. المعتقدات العملأصحابويتوجب
ا بعض افي آند مثل ا١١٦لبلدان و١١٧ونيوزيلند ١١٨وبير

المتحدة معتقدات١١٩والواليات حرية لضمان تدابير اتخاذ ،
الدينية وممارساتهم المعتقدات. العمال عن التعبير ويحظى

بلجيكا فيها بما األوروبية، البلدان من العديد في الدينية
ووالدانمرك تحظرإوألمانيا أحكام بموجب بالحماية يطاليا
فال. التمييز وترآيا، المكسيك مثل أخرى بلدان في أما
لحمايةصحابأفرادىعلىُيفرض تدابير اتخاذ العمل

العمال منح في القرار حرية لهم وتترك الدينية، المعتقدات
دينية مالبس بارتداء إذنًا أو للصالة . ١٢٠وقتًا

.HALDE: op. cit., p. 15:  انظر١١٣
:انظر١١٤

R. Berthoud and M. Blekesaune: Persistent employment 
disadvantage, Department for Work and Pensions and the 
Equalities Review, 2007.

االتحاد١١٥ األساسيةوآالة للحقوق :األوروبي
European Union Minorities and Discrimination Survey:  Data 
in Focus Report: Muslims, 2009. 

وقانون١١٦ اإلنسان لحقوق الكندي العمالةاإلنصافالقانون .في
الجزء١١٧ اإلنسان، لحقوق النيوزيلندي ).  ٣(٢٨القانون
:انظر١١٨

A. Bronstein: International and comparative labour law: 
Current challenges (Geneva, ILO and Palgrave Macmillan, 
2009), p. 154.

لعام١١٩ المدنية الحقوق االمتثال(السابعالباب،١٩٦٤قانون دليل انظر
الفرص وتكافؤ العمالة في المساواة لجنة عن ). الصادر

في١٢٠ واردة :  المعلومات
Ius Laboris: Religious Discrimination in the Workplace, Jan. 
2010.

الديانة عن الكشف عدم حرية
المعتقد.١٥٦ أساس على التمييز من الوقاية حق يتضمن

لصاحب الديني معتقده عن الكشف بعدم العامل حق الديني
السلطات أو على. العمل الدين عن الكشف فرض يعيق وقد

العمالة إلى نفاذهم إمكانية آان. العمال، حال وفي
واألجر الترقية قرارات على تأثير الدينية لالعتبارات

المتعلقةواالستبقاء القرارات من وغيرها الوظائف في
للوصم وحتى لإلجحاف العمال بعض يتعرض فقد . بالعمالة،
عدم حق أوروبا في الحديثة القانونية التطورات وتحمي

الديني المعتقد عن حكمت. الكشف المثال، سبيل وعلى
الكسندريديس قضية في اإلنسان لحقوق األوروبية المحكمة

ا أن اليونان، حينضد الدينية الحرية مبدأ انتهكت ليونان
إطار في ديانتهم عن الكشف الجدد المحامين إلى طلبت

آمحامين اعتمادهم عام. عملية نفسها المحكمة واعتبرت
بطاقات٢٠١٠ في للدين مخصصة خانة ترآيا إدراج أن

للمادة انتهاك هو لحقوق٩الهوية، األوروبية االتفاقية من
وإن حتى الخانةاإلنسان، ترك حرية البطاقات لحاملي آان

. ١٢١فارغة

الديني بالتنوع يتسم عمل مكان إدارة
المعتقد.١٥٧ عن الكشف عدم حق احترام ينبغي حين في

ممارسة في الحاالت من الكثير في العمال يرغب الديني،
الديني بمعتقدهم المتعلقة الهيئات. حقوقهم بعض وتوفر
في إرشادات بالمساواة الصددالمعنية الواليات. هذا ففي

الفرص وتكافؤ العمالة في المساواة لجنة أصدرت المتحدة،
الجزء٢٠٠٩عام يجمع١٢، الذي االمتثال دليل من

اللجنة موقف ويحدد الوطني المستوى على القضائية السوابق
المسألة هذه دليل. ١٢٢من إلى باإلضافة اللجنة، وأصدرت

عن دليًال الم"االمتثال، إرشادات"مارساتأفضل يوفر ،
العمل مكان في الدين مسألة بشأن والعمال العمل .ألصحاب

:انظر١٢١
European Court of Human Rights: Alexandridis v. Greece, 
Application No. 19516/06, press release 21 Feb. 2008; and 
Sinan Isik v. Turkey, Application No. 21924/05, press release 2 
Feb. 2010.

:انظر١٢٢
EEOC: Directives Transmittal No. 915.003, 22 July 2008, 
concerning section 12 of the new Compliance Manual on 
“Religious Discrimination”.

١٧-٢اإلطار
اـمواثي وعـلتنق

عاماانضمت وإ٢٠٠٩سبانيا وألمانيا وفرنسا بلجيكا مثل أخرى بلدان تطبيقإلى في والسويد ا"يطاليا وتشكل". لتنوعميثاق
إلى الهادفة المبادرات آخر من واحدة التنوع العاملةتشجيعمواثيق القوى على. تنوع طوعي بشكل توقيعها عند الشرآات وتلتزم

تعززالميثاق، فيمبادئالبأن المتمثلة فيةالمساوااألساسية الجميع حق العملواحترام مكان في واالندماج تلتزم، المبادئأن بهذه
خاصة سياسات وضع خالل بيئةمن وتخلوعمللتشجيع الجميع األتشمل األقلياتحكاممن ضد والتمييز . المسبقة

:المصدر
European Commission Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, Diversity Charters. Available at 
http:// ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=915&langId=en; and European Institute for Managing Diversity, Diversity Charter, available at 
www.iegd.org/englishok/charter.html, accessed 9 Nov. 2010. 
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:انظر١٢١
European Court of Human Rights: Alexandridis v. Greece, 
Application No. 19516/06, press release 21 Feb. 2008; and 
Sinan Isik v. Turkey, Application No. 21924/05, press release 2 
Feb. 2010.

:انظر١٢٢
EEOC: Directives Transmittal No. 915.003, 22 July 2008, 
concerning section 12 of the new Compliance Manual on 
“Religious Discrimination”.

١٧-٢اإلطار
اـمواثي وعـلتنق

عاماانضمت وإ٢٠٠٩سبانيا وألمانيا وفرنسا بلجيكا مثل أخرى بلدان تطبيقإلى في والسويد ا"يطاليا وتشكل". لتنوعميثاق
إلى الهادفة المبادرات آخر من واحدة التنوع العاملةتشجيعمواثيق القوى على. تنوع طوعي بشكل توقيعها عند الشرآات وتلتزم

تعززالميثاق، فيمبادئالبأن المتمثلة فيةالمساوااألساسية الجميع حق العملواحترام مكان في واالندماج تلتزم، المبادئأن بهذه
خاصة سياسات وضع خالل بيئةمن وتخلوعمللتشجيع الجميع األتشمل األقلياتحكاممن ضد والتمييز . المسبقة

:المصدر
European Commission Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, Diversity Charters. Available at 
http:// ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=915&langId=en; and European Institute for Managing Diversity, Diversity Charter, available at 
www.iegd.org/englishok/charter.html, accessed 9 Nov. 2010. 
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لها تتعرض التي تلك تشبه . ١٣٨المنبوذةالطوائفلمعاملة
ذلك على األمثلة الميمالأفرادومن يعملون،جماعات الذين

ف يعملون الذين والكوليين السمك، صيد الشاي،في مزارع ي
األفاعي إغواء يمتهنون الذين .١٣٩والبيدي

والتشريعية السياسية التطورات
آالمنح.١٧٢ المخططات، من العديد الهند اعتمدت

تحسين بهدف والقروض، الحكومية واإلعانات التعليمية
واالقتصادي التعليمي وتتضمن. المصّنفةللطوائفالوضع

القضاءأيضًا)٢٠١٢- ٢٠٠٧(جديدةخمسيةخطة هدف
االجتماعي األصل أساس على التمييز هذه. على تعترف آما

التعليم في الحق حماية في الشاملة التشريعات بدور الخطة

:انظر١٣٨
Government of People’s Republic of Bangladesh, General 
Economics Division: Bangladesh: Unlocking the potential - 
National Strategy for Accelerated Poverty Re-education, 16 
Oct. 2005, p. 160.

.نفسهالمرجع١٣٩

القطاع في إيجابية إجراءات اعتماد وبإمكانية والعمل
ألفراد. الخاص الحصص نظام أيضًا البلد اعتمد وقد
للقضاءّنفةالمصالطوائف إضافية آخطوة العام القطاع في

التمييز مخطط. على اعُتمد ذلك، عن للحسابفضًال العمل
استئصالالخاص بهدف اليدويين، الزبالين تأهيل إلعادة

حصر األعمالطوائفممارسة في .١٤٠الوضيعةمعينة
أساس.١٧٣ على المتمايزة المعاملة على آخر مثال وهناك

وهو االجتماعي، مناألصل المنحدرين باألشخاص يتعلق
الريفية جرى. المجتمعات الصين، جديدةتطبيقففي قوانين

وضع تحسين بهدف الماضية األربعة األعوام مدى على
األرياف في الداخليين المهاجرين قانون. العمال ُأقّر وقد

الثاني آانون في بالعمالة يضع،٢٠٠٨يناير/النهوض آي
العم ضد للتمييز الداخليينحدًا المهاجرين األولى. ال وللمرة

الداخليين المهاجرين إعطاء ضرورة على القانون هذا ينّص

الدولي١٤٠ العمل المال:مكتب من مستقاة الفرديةالمعلومات حظة
والتوصيات، االتفاقيات بتطبيق المعنية الخبراء لجنة عن الصادرة

عام الهند٢٠١٠والمنشورة تطبيق اتفاقية) ١٩٦٠: التصديق(بشأن
والمهنة(التمييز االستخدام ).١١١رقم(١٩٥٨،)في

١٩-٢اإلطار
المتعدد الديني: التمييز والتمييز السياسي المعتقد أساس على التمييز

وتبلغ الديني، التمييز إلى إشارات على السياسي بالتمييز المتعلقة الشكاوى تنطوي ما ثمآثيرًا المتعددمن التمييز ففي.حد
مكدونالد مؤسسة ضد آخرين وأشخاص أندروز المحلية(حالة الحكومة حسابات الثالث)مراجع الحاالت من الوحيدة الحالة وهي ،

من يلي،الشماليةأيرلنداالمقدمة بما الختامية مالحظاته في القاضي أفاد باستئنافها، إذن وصدر استعراضها جرى :التي
أخل" أدناه، المذآورة الموضوع،لألسباب عن خارجة باعتبارات تأثر قد تنفيذيًا رئيسًا آونور السيد تعيين قرار أن إلى ص

المتصّور أو الفعلي السياسي رأيه أو الديني بمعتقده الحزبي. تتعلق التصويت على واضح دليل أي. وهناك يعط لم أعاله، ُسّجل فكما
و البروتستانتي بالمعتقد يدين أنه ُيتصّور ينت/عضو فياإلىسبأو مكسورلي للسيد صوته االتحادي منالجولةلحزب األخيرة

في ح٢٠٠٠فبراير/شباط٣التصويت في يدينون، الذين األعضاء جميع أن يعتقدين ما ينتسبونعلى أو البروتستانتي إلىبالمعتقد
فيا آونور السيد لصالح صّوتوا االتحادي التصو) األخيرة(الثالثةالجولةلحزب ".يتمن

٢٠-٢اإلطار
فيجي في النقابي للعمل والمناهض السياسي التمييز

عام عام٢٠١٠في في الفيجية الحكومة بفصل تتعلق قضية النقابية الحرية لجنة تناولت أيضًا٢٠٠٨، يشغل مدرسٍة مدير
الفيجية المعلمين نقابة رئيس خطاب. منصب على ردًا المدير، عمل عقد الحكومة أنهت الديمقراطيةفقد حرآة إلطالق ألقاه،تأييد

بموجب فيجي في العامة الخدمة سلوك مدونة بانتهاك تتعلق تهم ثالث إليه ووجهت رئيسها، بصفته المذآورة النقابة مقر في المدير
العامة الخدمة ا. قانون عدم على تنص السلوك مدونة ألن ضروريًا آان عمله من المدير فصل بأن الحكومة لسماحواحتجت

األنشطةبالمشارآة العامةفي الخدمة أمين من مسبقة موافقة دون ومسؤولي. السياسية العمال أن قرارها في الحظت اللجنة أن غير
والنقل الرتبة وخفض الفصل ذلك في بما النقابي، للعمل المناهض التمييز أفعال من حمايتهم في بالحق يتمتعون العمالية النقابات

ا من ذلك المجحفةوغير . لتدابير
في العمالية المنظمات حق لحماية الفصل من العمالية النقابات مسؤولي حماية ضرورة إلى اللجنة أشارت ذلك، على عالوة

تامة بحرية ممثليها بشكل. انتخاب اللجنة منعاموخلصت هنالك لما النقابية، للمنظمات السياسية األنشطة حظر جواز عدم إلى
حين في الحكومية، والسياسات النقابات مصالح بين العمالينبغيتداخل منظمات لتمكين التعبير حرية في الحق ومنظماتآفالة

حريتهالعملأصحاب ممارسة المنا. النقابيةممن التمييز أفعال منع واجب أن وإذوبما الحكومة، عاتق على يقع النقابي للعمل هض
إلى اللجنة طلبت فقد العمل، عالقة نطاق خارج المحمية التعبير حرية إطار في تندرج التي آرائه عن يعرب المدرسة مدير آان

عمله إلى المفصول المدير تعيد أن .الحكومة

:المصدر
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:المصدر
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أس على المعتقـالتمييز منـاس غيره أو السياسي د
.١٣٠المعتقدات

لعام.١٦٦ الفرص تكافؤ قانون يشمل موريشيوس، وفي
أساسلتمييزاخطر،٢٠٠٨ أنهعلى مع السياسي الرأي
المستشارينيعترف تعيين لدى السياسية االعتبارات بصحة

السياسية األحزاب أعضاء أو تنص. الوزاريين صربيا، وفي
لعام٢٥المادة التمييز حظر قانون حظر٢٠٠٩من على

ضد األفرادأوفردالتمييز من أساسمجموعة على
حزب إلى االنتماء عدم أو االنتماء أو السياسية المعتقدات

أو ماسياسي .١٣١نقابة

االجتماعي األصل أساس على التمييز
االجتماعي.١٦٧ األصل أساس على التمييز مشكلة ُتطرح

إلى الفرد انتماء يفضي أوطبقةعندما مهنية اجتماعية فئة أو
سواء،معينةطائفة عليه، التأثير أو المهني وضعه تحديد إلى

معينة، أنشطة أو وظائف إلى الوصول فرص من بحرمانه
معينةأو وظائف لشغل بتفضيله العكس أن. على ومع

النوعحاالتمصادفة هذا من يومناسافرة في تقلصت قد
تستمر،هذا األصلفقد أساس على والتفضيل التحيز أشكال

اختفت لو حتى منشكالاألاالجتماعي التمييزالثابتة
الحراك. الطبقي يشيع حيث المنفتحة، المجتمعات في وحتى

التاماالجتماعي التكافؤ تعرقل ظواهر عدة هناك تزال ال ،
منافي الرغم على االجتماعية، الفئات مختلف بين لفرص

والفرص الحراك لتعزيز تدابير .١٣٢اتخاذ

أساس على الطائفةالتمييز
التمييز.١٦٨ يزال منال الطائفة أساس أنواععلى أآثر

الداليت طائفة لسكان بالنسبة انتشارًا آسياالتمييز جنوب . في

التمييز،قانون١٣٠ .٢٠٠٩مكافحة
:انظر١٣١

Ministry of Labour and Social Policy of the Republic of 
Serbia/UNDP: Law on the Prohibition of Discrimination, 
unofficial translation solicited by UNDP Serbia in the 
framework of the project “Support to the Implementation of 
Anti-discrimination Legislation and Mediation in Serbia”, 

بيانات قاعدة على الدوليةNATLEXمتاح العمل .لمنظمة
:انظر١٣٢

ILO: Equality in employment and occupation, op. cit., Ch. I: 
Scope of the Convention as regards individuals, definition and 
grounds of discrimination.

أنواع إلى الوصول فرص محدودية التمييز هذا ويشمل
الفئات مع بالمقارنة األجور وفجوات الوظائف من معينة

األخرى الط.١٣٣السكانية بين هامة فروق توجد فيوائفآما
العلمي التحصيل .١٣٤ميدان

في.١٦٩ المالية وزارة اعترفت عاموقد ،٢٠٠٨نيبال،
طائفتا تعانيه ثقافيبما تمييز من والماديشي الداليت

عدم.١٣٥واقتصادي الداليت على يتعين حسية مسافة فهناك
الطخاللتخطيها من زمالئهم مع مقامًاوائفالعمل ،األرفع

الريفية، المناطق في أألقل العلى الفئتانإذ تأآل أن يجوز
لتفادي اإلناء نفس من تشربا وتحد.١٣٦"التلوث"أو

عن االجتماعية توظيفطوائفالتصورات فرص من معينة
والمهنية اليومية حياتهم في لإلهانة وُتعرضهم .أفرادها

دراسةوأجرى.١٧٠ الداليت لدراسات الهندي المعهد
أفراد له يتعرض ما على الضوء سلطت الطوائفميدانية

الخاصالدنيا القطاع في التوظيف ممارسات في تمييز من
على. الهندفي يدل اسمًا يحمل مؤهل مرشح استدعاء ففرص

عملاإلىانتمائه مقابلة إلى استدعاء،لداليت فرص ثلثي تبلغ
من استدعاءالطائفةمرشح فرص أما األرفع، الهندوسية

نظيره فرص ثلث فتبلغ عمل مقابلة إلى مسلم مؤهل مرشح
األرفعالطائفةمن .١٣٧الهندوسية

نظام.١٧١ أن فيموجودغيرالطوائفومع رسمي بشكل
معينة مهن في ُيحصرون الذين األشخاص فإن بنغالديش،
يتعرضون معزولة مناطق في مدقع فقر في ويعيشون

:انظر١٣٣
ILO: Discrimination at Work in Asia, DECLARATION fact 
sheet, 2007.

:انظر١٣٤
T. Ito: “Caste discrimination and transaction costs in the labour 
market: Evidence from rural North India”, in Journal of 
Development Economics 88 (2009), pp. 292-300. 

المالية١٣٥ المالية: وزارة السنة بميزانية المتعلق -٢٠٠٨الخطاب
التشريعية٢٠٠٩ الهيئة أمام الملقى في-، سبتمبر/ أيلول١٩البرلمان
الصفحة٢٠٠٨ ،٥.

:انظر١٣٦
ILO: Dalits and labour in Nepal: Discrimination and forced 
labour (ILO Nepal, 2005), p. 41. 

:انظر١٣٧
S. Thorat, P. Attewell and F. F. Rizvi: Urban labour market 
discrimination, Indian Institute of Dalit Studies, Working 
Paper Series Vol. III, No. 1 (2009), p. 1.

١٨ـ٢اإلطار
الو جمهورية في تمييزية الشعبيةممارسات الديمقراطية

العامة والخدمة السياسية األحزاب إلى الدخول في

الدينرأى بحرية المعني الخاص السامييةلمفوضالتابع،المعتقدوالمقرر المتحدة اإلنسانةاألمم الدينية،لحقوق األقليات أن
الشعبيةفي الديمقراطية الو معوقاتجمهورية إلىتواجه االنضمام البلدأمام في الوحيد السياسي .الحزب

االلتحاقو في الراغبين المسيحيين من دينهمبهذاُيطلب عن فيه يتخلون إعالن على التوقيع السياسي المقرر. الحزب ويرى
الممارسات هذه الدينية"أن األقليات دخول أمام مرئي غير ولو حاجزًا دونإلىتقف وتحول الترقية من واستفادتها العامة الخدمة

القرار صنع في الفعلية ". مشارآتها

الد:المصدر بحرية المعني الخاص الوثيقةالمعتقدوينالمقرر ،A/HRC/13/40/Add.4،٢٠١٠.
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لها تتعرض التي تلك تشبه . ١٣٨المنبوذةالطوائفلمعاملة
ذلك على األمثلة الميمالأفرادومن يعملون،جماعات الذين

ف يعملون الذين والكوليين السمك، صيد الشاي،في مزارع ي
األفاعي إغواء يمتهنون الذين .١٣٩والبيدي

والتشريعية السياسية التطورات
آالمنح.١٧٢ المخططات، من العديد الهند اعتمدت

تحسين بهدف والقروض، الحكومية واإلعانات التعليمية
واالقتصادي التعليمي وتتضمن. المصّنفةللطوائفالوضع

القضاءأيضًا)٢٠١٢- ٢٠٠٧(جديدةخمسيةخطة هدف
االجتماعي األصل أساس على التمييز هذه. على تعترف آما

التعليم في الحق حماية في الشاملة التشريعات بدور الخطة

:انظر١٣٨
Government of People’s Republic of Bangladesh, General 
Economics Division: Bangladesh: Unlocking the potential - 
National Strategy for Accelerated Poverty Re-education, 16 
Oct. 2005, p. 160.

.نفسهالمرجع١٣٩

القطاع في إيجابية إجراءات اعتماد وبإمكانية والعمل
ألفراد. الخاص الحصص نظام أيضًا البلد اعتمد وقد
للقضاءّنفةالمصالطوائف إضافية آخطوة العام القطاع في

التمييز مخطط. على اعُتمد ذلك، عن للحسابفضًال العمل
استئصالالخاص بهدف اليدويين، الزبالين تأهيل إلعادة

حصر األعمالطوائفممارسة في .١٤٠الوضيعةمعينة
أساس.١٧٣ على المتمايزة المعاملة على آخر مثال وهناك

وهو االجتماعي، مناألصل المنحدرين باألشخاص يتعلق
الريفية جرى. المجتمعات الصين، جديدةتطبيقففي قوانين

وضع تحسين بهدف الماضية األربعة األعوام مدى على
األرياف في الداخليين المهاجرين قانون. العمال ُأقّر وقد

الثاني آانون في بالعمالة يضع،٢٠٠٨يناير/النهوض آي
العم ضد للتمييز الداخليينحدًا المهاجرين األولى. ال وللمرة

الداخليين المهاجرين إعطاء ضرورة على القانون هذا ينّص

الدولي١٤٠ العمل المال:مكتب من مستقاة الفرديةالمعلومات حظة
والتوصيات، االتفاقيات بتطبيق المعنية الخبراء لجنة عن الصادرة

عام الهند٢٠١٠والمنشورة تطبيق اتفاقية) ١٩٦٠: التصديق(بشأن
والمهنة(التمييز االستخدام ).١١١رقم(١٩٥٨،)في

١٩-٢اإلطار
المتعدد الديني: التمييز والتمييز السياسي المعتقد أساس على التمييز

وتبلغ الديني، التمييز إلى إشارات على السياسي بالتمييز المتعلقة الشكاوى تنطوي ما ثمآثيرًا المتعددمن التمييز ففي.حد
مكدونالد مؤسسة ضد آخرين وأشخاص أندروز المحلية(حالة الحكومة حسابات الثالث)مراجع الحاالت من الوحيدة الحالة وهي ،

من يلي،الشماليةأيرلنداالمقدمة بما الختامية مالحظاته في القاضي أفاد باستئنافها، إذن وصدر استعراضها جرى :التي
أخل" أدناه، المذآورة الموضوع،لألسباب عن خارجة باعتبارات تأثر قد تنفيذيًا رئيسًا آونور السيد تعيين قرار أن إلى ص

المتصّور أو الفعلي السياسي رأيه أو الديني بمعتقده الحزبي. تتعلق التصويت على واضح دليل أي. وهناك يعط لم أعاله، ُسّجل فكما
و البروتستانتي بالمعتقد يدين أنه ُيتصّور ينت/عضو فياإلىسبأو مكسورلي للسيد صوته االتحادي منالجولةلحزب األخيرة

في ح٢٠٠٠فبراير/شباط٣التصويت في يدينون، الذين األعضاء جميع أن يعتقدين ما ينتسبونعلى أو البروتستانتي إلىبالمعتقد
فيا آونور السيد لصالح صّوتوا االتحادي التصو) األخيرة(الثالثةالجولةلحزب ".يتمن

٢٠-٢اإلطار
فيجي في النقابي للعمل والمناهض السياسي التمييز

عام عام٢٠١٠في في الفيجية الحكومة بفصل تتعلق قضية النقابية الحرية لجنة تناولت أيضًا٢٠٠٨، يشغل مدرسٍة مدير
الفيجية المعلمين نقابة رئيس خطاب. منصب على ردًا المدير، عمل عقد الحكومة أنهت الديمقراطيةفقد حرآة إلطالق ألقاه،تأييد

بموجب فيجي في العامة الخدمة سلوك مدونة بانتهاك تتعلق تهم ثالث إليه ووجهت رئيسها، بصفته المذآورة النقابة مقر في المدير
العامة الخدمة ا. قانون عدم على تنص السلوك مدونة ألن ضروريًا آان عمله من المدير فصل بأن الحكومة لسماحواحتجت

األنشطةبالمشارآة العامةفي الخدمة أمين من مسبقة موافقة دون ومسؤولي. السياسية العمال أن قرارها في الحظت اللجنة أن غير
والنقل الرتبة وخفض الفصل ذلك في بما النقابي، للعمل المناهض التمييز أفعال من حمايتهم في بالحق يتمتعون العمالية النقابات

ا من ذلك المجحفةوغير . لتدابير
في العمالية المنظمات حق لحماية الفصل من العمالية النقابات مسؤولي حماية ضرورة إلى اللجنة أشارت ذلك، على عالوة

تامة بحرية ممثليها بشكل. انتخاب اللجنة منعاموخلصت هنالك لما النقابية، للمنظمات السياسية األنشطة حظر جواز عدم إلى
حين في الحكومية، والسياسات النقابات مصالح بين العمالينبغيتداخل منظمات لتمكين التعبير حرية في الحق ومنظماتآفالة

حريتهالعملأصحاب ممارسة المنا. النقابيةممن التمييز أفعال منع واجب أن وإذوبما الحكومة، عاتق على يقع النقابي للعمل هض
إلى اللجنة طلبت فقد العمل، عالقة نطاق خارج المحمية التعبير حرية إطار في تندرج التي آرائه عن يعرب المدرسة مدير آان

عمله إلى المفصول المدير تعيد أن .الحكومة

:المصدر
ILO: 358th Report of the Committee on Freedom of Association, Governing Body, 309th Session, Nov. 2010, GB.309/8, paras 523–558. 
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لها تتعرض التي تلك تشبه . ١٣٨المنبوذةالطوائفلمعاملة
ذلك على األمثلة الميمالأفرادومن يعملون،جماعات الذين

ف يعملون الذين والكوليين السمك، صيد الشاي،في مزارع ي
األفاعي إغواء يمتهنون الذين .١٣٩والبيدي

والتشريعية السياسية التطورات
آالمنح.١٧٢ المخططات، من العديد الهند اعتمدت
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:انظر١٣٨
Government of People’s Republic of Bangladesh, General 
Economics Division: Bangladesh: Unlocking the potential - 
National Strategy for Accelerated Poverty Re-education, 16 
Oct. 2005, p. 160.

.نفسهالمرجع١٣٩

القطاع في إيجابية إجراءات اعتماد وبإمكانية والعمل
ألفراد. الخاص الحصص نظام أيضًا البلد اعتمد وقد
للقضاءّنفةالمصالطوائف إضافية آخطوة العام القطاع في

التمييز مخطط. على اعُتمد ذلك، عن للحسابفضًال العمل
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أس على المعتقـالتمييز منـاس غيره أو السياسي د
.١٣٠المعتقدات

لعام.١٦٦ الفرص تكافؤ قانون يشمل موريشيوس، وفي
أساسلتمييزاخطر،٢٠٠٨ أنهعلى مع السياسي الرأي
المستشارينيعترف تعيين لدى السياسية االعتبارات بصحة

السياسية األحزاب أعضاء أو تنص. الوزاريين صربيا، وفي
لعام٢٥المادة التمييز حظر قانون حظر٢٠٠٩من على

ضد األفرادأوفردالتمييز من أساسمجموعة على
حزب إلى االنتماء عدم أو االنتماء أو السياسية المعتقدات

أو ماسياسي .١٣١نقابة

االجتماعي األصل أساس على التمييز
االجتماعي.١٦٧ األصل أساس على التمييز مشكلة ُتطرح

إلى الفرد انتماء يفضي أوطبقةعندما مهنية اجتماعية فئة أو
سواء،معينةطائفة عليه، التأثير أو المهني وضعه تحديد إلى

معينة، أنشطة أو وظائف إلى الوصول فرص من بحرمانه
معينةأو وظائف لشغل بتفضيله العكس أن. على ومع

النوعحاالتمصادفة هذا من يومناسافرة في تقلصت قد
تستمر،هذا األصلفقد أساس على والتفضيل التحيز أشكال

اختفت لو حتى منشكالاألاالجتماعي التمييزالثابتة
الحراك. الطبقي يشيع حيث المنفتحة، المجتمعات في وحتى

التاماالجتماعي التكافؤ تعرقل ظواهر عدة هناك تزال ال ،
منافي الرغم على االجتماعية، الفئات مختلف بين لفرص

والفرص الحراك لتعزيز تدابير .١٣٢اتخاذ

أساس على الطائفةالتمييز
التمييز.١٦٨ يزال منال الطائفة أساس أنواععلى أآثر

الداليت طائفة لسكان بالنسبة انتشارًا آسياالتمييز جنوب . في

التمييز،قانون١٣٠ .٢٠٠٩مكافحة
:انظر١٣١

Ministry of Labour and Social Policy of the Republic of 
Serbia/UNDP: Law on the Prohibition of Discrimination, 
unofficial translation solicited by UNDP Serbia in the 
framework of the project “Support to the Implementation of 
Anti-discrimination Legislation and Mediation in Serbia”, 

بيانات قاعدة على الدوليةNATLEXمتاح العمل .لمنظمة
:انظر١٣٢

ILO: Equality in employment and occupation, op. cit., Ch. I: 
Scope of the Convention as regards individuals, definition and 
grounds of discrimination.

أنواع إلى الوصول فرص محدودية التمييز هذا ويشمل
الفئات مع بالمقارنة األجور وفجوات الوظائف من معينة

األخرى الط.١٣٣السكانية بين هامة فروق توجد فيوائفآما
العلمي التحصيل .١٣٤ميدان

في.١٦٩ المالية وزارة اعترفت عاموقد ،٢٠٠٨نيبال،
طائفتا تعانيه ثقافيبما تمييز من والماديشي الداليت

عدم.١٣٥واقتصادي الداليت على يتعين حسية مسافة فهناك
الطخاللتخطيها من زمالئهم مع مقامًاوائفالعمل ،األرفع

الريفية، المناطق في أألقل العلى الفئتانإذ تأآل أن يجوز
لتفادي اإلناء نفس من تشربا وتحد.١٣٦"التلوث"أو

عن االجتماعية توظيفطوائفالتصورات فرص من معينة
والمهنية اليومية حياتهم في لإلهانة وُتعرضهم .أفرادها

دراسةوأجرى.١٧٠ الداليت لدراسات الهندي المعهد
أفراد له يتعرض ما على الضوء سلطت الطوائفميدانية

الخاصالدنيا القطاع في التوظيف ممارسات في تمييز من
على. الهندفي يدل اسمًا يحمل مؤهل مرشح استدعاء ففرص

عملاإلىانتمائه مقابلة إلى استدعاء،لداليت فرص ثلثي تبلغ
من استدعاءالطائفةمرشح فرص أما األرفع، الهندوسية

نظيره فرص ثلث فتبلغ عمل مقابلة إلى مسلم مؤهل مرشح
األرفعالطائفةمن .١٣٧الهندوسية

نظام.١٧١ أن فيموجودغيرالطوائفومع رسمي بشكل
معينة مهن في ُيحصرون الذين األشخاص فإن بنغالديش،
يتعرضون معزولة مناطق في مدقع فقر في ويعيشون

:انظر١٣٣
ILO: Discrimination at Work in Asia, DECLARATION fact 
sheet, 2007.

:انظر١٣٤
T. Ito: “Caste discrimination and transaction costs in the labour 
market: Evidence from rural North India”, in Journal of 
Development Economics 88 (2009), pp. 292-300. 

المالية١٣٥ المالية: وزارة السنة بميزانية المتعلق -٢٠٠٨الخطاب
التشريعية٢٠٠٩ الهيئة أمام الملقى في-، سبتمبر/ أيلول١٩البرلمان
الصفحة٢٠٠٨ ،٥.

:انظر١٣٦
ILO: Dalits and labour in Nepal: Discrimination and forced 
labour (ILO Nepal, 2005), p. 41. 

:انظر١٣٧
S. Thorat, P. Attewell and F. F. Rizvi: Urban labour market 
discrimination, Indian Institute of Dalit Studies, Working 
Paper Series Vol. III, No. 1 (2009), p. 1.

١٨ـ٢اإلطار
الو جمهورية في تمييزية الشعبيةممارسات الديمقراطية

العامة والخدمة السياسية األحزاب إلى الدخول في

الدينرأى بحرية المعني الخاص السامييةلمفوضالتابع،المعتقدوالمقرر المتحدة اإلنسانةاألمم الدينية،لحقوق األقليات أن
الشعبيةفي الديمقراطية الو معوقاتجمهورية إلىتواجه االنضمام البلدأمام في الوحيد السياسي .الحزب

االلتحاقو في الراغبين المسيحيين من دينهمبهذاُيطلب عن فيه يتخلون إعالن على التوقيع السياسي المقرر. الحزب ويرى
الممارسات هذه الدينية"أن األقليات دخول أمام مرئي غير ولو حاجزًا دونإلىتقف وتحول الترقية من واستفادتها العامة الخدمة

القرار صنع في الفعلية ". مشارآتها

الد:المصدر بحرية المعني الخاص الوثيقةالمعتقدوينالمقرر ،A/HRC/13/40/Add.4،٢٠١٠.
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:انظر١٣٦
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:انظر١٣٧
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١٨ـ٢اإلطار
الو جمهورية في تمييزية الشعبيةممارسات الديمقراطية

العامة والخدمة السياسية األحزاب إلى الدخول في

الدينرأى بحرية المعني الخاص السامييةلمفوضالتابع،المعتقدوالمقرر المتحدة اإلنسانةاألمم الدينية،لحقوق األقليات أن
الشعبيةفي الديمقراطية الو معوقاتجمهورية إلىتواجه االنضمام البلدأمام في الوحيد السياسي .الحزب

االلتحاقو في الراغبين المسيحيين من دينهمبهذاُيطلب عن فيه يتخلون إعالن على التوقيع السياسي المقرر. الحزب ويرى
الممارسات هذه الدينية"أن األقليات دخول أمام مرئي غير ولو حاجزًا دونإلىتقف وتحول الترقية من واستفادتها العامة الخدمة

القرار صنع في الفعلية ". مشارآتها

الد:المصدر بحرية المعني الخاص الوثيقةالمعتقدوينالمقرر ،A/HRC/13/40/Add.4،٢٠١٠.
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المتبقية والثغرات األخيرة القانونية التطورات
نقص.١٧٩ بفيروس اإلصابة الناميبي البرلمان أدرج

في المحظورة التمييز أسباب ضمن البشرية المناعة
عام في العمل قانون على أدخلها التي . ٢٠٠٧التعديالت

في القوانين وزمبابويجزروتحظر أفريقيا وجنوب البهاما
أالووم لجوء اإللزاميصحابي الفحص إلى العمل

بالفيروس اإلصابة عن للكشف الوظائف إلى . ١٤٧للمتقدمين
عالقات قانون فيجي حكومة اعتمدت االستخداموقد

األول٢في) ٣٦رقم( يحظر٢٠٠٧أآتوبر/تشرين وهو ،
أساس على العمل مكان في التمييز الفعليةصراحًة اإلصابة

ويصنف البشرية المناعة نقص بفيروس المفترضة أو
مباشرة،آجريمٍة غير أو مباشرة بصورة يشترط، أن

أو الفرز اإلصابةللتوظيف عن للكشف اإللزامي الفحص
و جنسيًا المنقولة األمراض أو الفيروس فرز/بهذا أو

مخاطر على تنطوي التي السلوآيات أساس على . المرشحين
فإن اإليجابية، القانونية التطورات هذه المائةفي٣٣ورغم

المتحدة األمم برنامج إلى تقارير قدمت التي البلدان من
البشرية المناعة نقص بفيروس المعني فياإليدز/المشترك

أي،٢٠٠٨عام بغياب التمييزحمايةأفادت من قانونية
البشرية المناعة نقص بفيروس باإلصابة .المتعلق

رقم.١٨٠ التوصية اعتماد في٢٠٠وقبل هام تقدم ُأحرز ،
نقص بفيروس المصابين األشخاص حقوق حماية مجال
مدونة بفضل وذلك العمل، مكان في البشرية المناعة

الدولية العمل منظمة المناعةبشأنممارسات نقص فيروس
لعامواإليدزالبشرية العمل تحدد٢٠٠١ومكان التي ،١٠

ت رئيسية عالقةمبادئ استمرار في والحق التمييز عدم شمل
الكشفوحظراالستخدام اإلصابةاختبار عن اإللزامي

ألغراض األساس هذا على المرشحين وفرز بالفيروس
عام. التوظيف الهند٢٠٠٧ومنذ منها بلدان اعتمدت ،

وطنية سياسات النكا المبادئتتضمنوسري  .هذه

المناع���ة١٤٧ نق���ص بفي���روس المعن���ي المش���ترك المتح���دة األم���م برن���امج
سابق،اإليدز/البشرية الصفحةمرجع ،٧٧.

االجتماعييند الشرآاء ور
را.١٨١ أتضطلع المنظمةعملالصحاببطات من بدعٍم ،

أل القضاياعملالصحابالدولية في وتوعوي قيادي بدور ،
البشرية المناعة نقص بفيروس عماواإليدزالمتعلقة فضًال ،

عملي ودعم إرشادات من ألعضائها اتحاد. تقدمه ساعد فقد
وزارةعملالأصحاب المثال، سبيل على بربادوس، في

صياغة على فتئالعمل وما العمل، لمكان وطنية مدونة
واإلرشادات التدريبية بالمواد أعضاءه .يزود

الدوروتشدد.١٨٢ على بدورها العمال المهممنظمات
البشرية المناعة نقص فيروس مكافحة في العمل لمكان

الدولي. واإليدز االتحاد بتنسيقالعماللنقاباتويضطلع
العالمي النقابات الذيلإليدزبرنامج العالمية، الجهود يعزز

بها المعنية المحلية المبادرات ويدعم المسألة بهذه . للتوعية
الدولي المؤتمر االتحاد، من مدعوم نقابي، وفد حّض وقد

مكان،٢٠٠٨لعامباإليدزالمعني لبعدي التصدي على
الوباء بهذا يتصل فيما العمل وسوق اعتمد. ١٤٨العمل آما

الثانيالمؤتمر فيالتحادلالعالمي العمال لنقابات الدولي
بشأن)٢٠١٠يونيه/حزيران٢٥- ٢١(فانكوفر قرارًا

البشرية المناعة نقص فيروس .اإليدز/مكافحة
االجتماع.١٨٣ االجتماعيين الشرآاء مبادرات وتشمل

العمالالمشترك لنقابات الدولي االتحاد ةمالمنظ- بين
ألص الدولية والمنظمة األفريقية العمل،اإلقليمية لبناءحاب

في البشريةالقدرات المناعة نقص بفيروس يتعلق /ما
العمال،،اإليدز ومنظمات العمل أصحاب منظمات لصالح
واستضافتهوقد العمل أصحاب العمالمنظمات منظمات

تعاضدت. األوغندية غانا، الشروفي آاءمنظمات
المناعةيناالجتماعي نقص بفيروس معني مشروع تنفيذ في

الكندي،. اإليدز/لبشريةا العمل مؤتمر مع وبالتعاون

:انظر١٤٨
ITUC: Report on activities of the Confederation for the period 
2006 to 2009, 2nd World Congress, Vancouver, 21–25 June 
2010, p. 88.

٢١-٢اإلطار
البشرية؟ينبغيَمِل المناعة نقص بفيروس مصابًا شخصًا أوظف أن

عام أجريت اإلنمائي المتحدة األمم لبرنامج دراسة وجورجيا٢٠٠٨خلصت إستونيا من آًال الروسيووشملت االتحاد
وأوزبكستان إلىوأوآرانيا البشرية، المناعة نقص بفيروس المصابين المشارآين منواإليدزأن مرتفعة درجة الحساسيةيبدون

العمل مكان في للتمييز تعرضهم احتمال سيكون. إزاء عمل على الحصول بأن تقريبًا المشارآين جميع آشفوامستحيًالوأفاد لو فيما
للوظيفة التقدم عملية أثناء المرض أو بالفيروس إصابتهم الت. عن خشية عمل عن البحث عن عزوفًا منهم العديد عرضوأبدى

غير القطاع في للعمل أو للبطالة أمرهم مسّلمين إصابتها. المنظمللرفض، إن بالفيروس مصابة مثقفة امرأة إمابالفيروسوقالت
متدٍن يدوي عمل إلى بها ستفضي أو أساسًا توظيفها دون أ. ستحول شخصصحابوأفصح تعيين تفضيلهم عن المشارآون العمل

شخص بين ُخّيروا لو فيما بهسليم مصاب غير واآلخر بالفيروس مصاب أحدهما جورجياعملصاحبوتساءل. ين َمِل"قائًالمن
آخر؟ينبغي شخص توظيف أستطيع حين أآثر عليه وأنفق البشرية المناعة نقص بفيروس مصابًا شخصًا أوظف لهذا". أن ونظرًا

أنهم بالفيروس المصابين األشخاص من العديد أفصح يعمدوالتمييز، إلىقد عندمان مزورة صحية شهادات وتقديم إصابتهم إخفاء
بالفيروسصاحبيطلبها إصابتهم حقيقة إلخفاء رشاٍو دفع أو .العمل،

:المصدر
ILO AIDS and UNDP [Bratislava Regional Centre]: Living with HIV in Eastern Europe and the CIS: The Human Cost of 
Social Exclusion (Bratislava, 2008).
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:المصدر
ILO AIDS and UNDP [Bratislava Regional Centre]: Living with HIV in Eastern Europe and the CIS: The Human Cost of 
Social Exclusion (Bratislava, 2008).
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نظراؤهم بها يتمتع التي العمل حقوق نفس األرياف في
في الذينيةالحضرالمناطقالعاملون العاملين أحقية وعلى ،

على الحصول في أشهر ستة من أآثر المدينة في يمكثون
الحكومةالبطاإعانات تقدمها التي الخدمات من وغيرها لة
.١٤١المحلية

بفيروس اإلصابة أساس على التمييز
البشرية المناعة نقص

بفيروس.١٧٤ المعني المشترك المتحدة األمم برنامج يقّدر
البشرية المناعة بفيروساإليدز/نقص المصابين عدد بأن
البشرية المناعة بلغواإليدزنقص شخص٣٣٫٣قد مليون
عام في العالم ُيضاف٢٠٠٩حول ذلك، المتوسطإلى في

سنويًا٢٫٦ جديدة إصابة المصابين. ١٤٢مليون وغالبية
البشرية المناعة نقص منهمب٩٠(بفيروس من) المائة

ما عمًال يمارسون العمل، سن في .١٤٣األشخاص

نقص بفيروس المصابين تهميش
البشرية واإليدزالمناعة

المصابين.١٧٥ لألشخاص االجتماعي الوصم مظاهر تعّد
تمييز من له يتعرضون وما البشرية المناعة نقص بفيروس
التي والتنمية اإلنسان بحقوق المتعلقة الرئيسية القضايا من

العملًامباشرًاتأثيرتؤثر مكان يؤدي. على أن ويمكن
أو الحقيقية اإلصابة أساس على اإلصابةالتمييز شبهة

هؤالءبفي حصول تعذر إلى البشرية المناعة نقص روس
فرص على العاملين،عملالاألشخاص فقدان إلى يؤدي وقد

عيشهممنهم آسب التمييز. مصدر من النوع هذا يفضي آما
آالفحص الوقائية، التدابير طلب عن األشخاص عزوف إلى
خدمات عن فضًال بالفيروس، اإلصابة من للتحقق الطوعي

وال المرضالعالج انتشار لوقف الالزمة والدعم رعاية
وطأته .١٤٤وتخفيف

طالبو.١٧٦ ُيحرم ما آثيرًا المثال، سبيل على الهند في
وقد بالفيروس، إصابته ثبتت إذا تعيينه فرصة من الوظيفة

عقد إصابتهالشخصُينهى انكشفت إذا بالفيروس المصاب
توظيفه أقل. بعد بأشكال أيضًا التمييز ،ظهورًاويتفشى

:انظر١٤١
ITUC: Internationally recognised core labour standards in the 
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Council Review of the trade policies of the People’s Republic 
of China, Executive Summary, Geneva, 21 and 23 May 2008, 
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المصاب للموظف التدريجي الوظيفية الرتب آخفض
و فعليًا أو اجتماعيًا عزله أو العاملين/بالفيروس مطالبة أو

إبقائهم رغم العمل إلى الحضور بعدم بالفيروس المصابين
الرواتب جدول المتطلبات. ١٤٥على على تغييرات ُتدخل وقد

األشخاص هؤالء على إضافية أعباء لفرض الوظيفية
وظائفهمحملهمو ترك العاملون. ١٤٦على ُيحرم وقد

من بالفيروس إنسانيةالوظيفيالمرونةالمصابون ألسباب ة
المرنة( العمل عليهااإلعاناتومن) آترتيبات يحصل التي

استحقاقات آدفع أخرى، بأمراض المصابون الموظفون
.األرامل

البشريةاختبار المناعة نقص فيروس عن الكشف
للوظائف المتقدمين وفرز

المصابين.١٧٧ األشخاص ضد التمييز يتخذ ما آثيرًا
فحص شكل العمل مكان في البشرية المناعة نقص بفيروس
الفحص هذا وُيجرى بالفيروس، اإلصابة عن للكشف إلزامي
والعاملين للوظائف المتقدمين إصابة عدم من للتحقق عادًة

الفيروس التمييزي. بهذا للفحص األخرى األشكال وتشمل
الطوعي الخيار إلى تستند ال ظروف في الفحوص إجراء
تضمن ال أو المستنيرة، الموافقة على بالتالي تقوم وال حقًا

الفحوص نتائج الفرز. سرية إلى اللجوء آذلك ويمكن
مدى تحديد إلى تهدف أسئلة شكل عادًة يتخذ الذي التمييزي

العاملين أوإلتباعاستعداد عالية بمخاطر تتسم سلوآيات
نقص بفيروس اإلصابة إلى تؤدي قد معيشة أنماط اتباعهم

البشرية بدوره. المناعة يؤدي أن يمكن الفرز من النوع وهذا
بفيروس المرتبطة النمطية األفكار أساس على التمييز إلى

البشرية المناعة م. نقص آلفت دراسة أظهرت نظمةوقد
بعض أن آسيا شرق في بإجرائها الدولية أصحابالعمل

فحوصًا يجرون ال" طوعية"العمل ذاته الوقت في لكنهم
الفحوص لهذه الخضوع يرفضون الذين األشخاص يوظفون

".بإرادتهم"
البشريةتنصو.١٧٨ المناعة نقص فيروس توصية

يكونعلى،)٢٠٠رقم(٢٠١٠،واإليدز أن اختبارضرورة
تسبقهعنالكشف وأن الدوام على طوعيًا بالفيروس اإلصابة

تتعلق ألسباب أبدًا الفحص هذا ُيجرى وأال مشورة وتليه
المعلومات. بالتوظيف جميع سرية على الحفاظ وينبغي

بالفيروس فحص. المتعلقة برامج جميع تحترم أن ينبغي آما
المتعلقة الدولية التوجيهية المبادئ بالفيروس اإلصابة

الفحصبال هذا يشكل أال وينبغي والموافقة، والمشورة سرية
األمن أو الوظيفة على الحفاظ أو التوظيف لفرص تهديدًا

العمل في التقدم فرص أو فحص. الوظيفي ُيجرى وعندما
لالضطالع الشخص أهلية تقييم غرضه يكون أن يتعين طبي

المعنية بالوظيفة المرتبطة .بالمهام
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المتبقية والثغرات األخيرة القانونية التطورات
نقص.١٧٩ بفيروس اإلصابة الناميبي البرلمان أدرج

في المحظورة التمييز أسباب ضمن البشرية المناعة
عام في العمل قانون على أدخلها التي . ٢٠٠٧التعديالت

في القوانين وزمبابويجزروتحظر أفريقيا وجنوب البهاما
أالووم لجوء اإللزاميصحابي الفحص إلى العمل

بالفيروس اإلصابة عن للكشف الوظائف إلى . ١٤٧للمتقدمين
عالقات قانون فيجي حكومة اعتمدت االستخداموقد

األول٢في) ٣٦رقم( يحظر٢٠٠٧أآتوبر/تشرين وهو ،
أساس على العمل مكان في التمييز الفعليةصراحًة اإلصابة

ويصنف البشرية المناعة نقص بفيروس المفترضة أو
مباشرة،آجريمٍة غير أو مباشرة بصورة يشترط، أن

أو الفرز اإلصابةللتوظيف عن للكشف اإللزامي الفحص
و جنسيًا المنقولة األمراض أو الفيروس فرز/بهذا أو

مخاطر على تنطوي التي السلوآيات أساس على . المرشحين
فإن اإليجابية، القانونية التطورات هذه المائةفي٣٣ورغم

المتحدة األمم برنامج إلى تقارير قدمت التي البلدان من
البشرية المناعة نقص بفيروس المعني فياإليدز/المشترك

أي،٢٠٠٨عام بغياب التمييزحمايةأفادت من قانونية
البشرية المناعة نقص بفيروس باإلصابة .المتعلق

رقم.١٨٠ التوصية اعتماد في٢٠٠وقبل هام تقدم ُأحرز ،
نقص بفيروس المصابين األشخاص حقوق حماية مجال
مدونة بفضل وذلك العمل، مكان في البشرية المناعة

الدولية العمل منظمة المناعةبشأنممارسات نقص فيروس
لعامواإليدزالبشرية العمل تحدد٢٠٠١ومكان التي ،١٠

ت رئيسية عالقةمبادئ استمرار في والحق التمييز عدم شمل
الكشفوحظراالستخدام اإلصابةاختبار عن اإللزامي

ألغراض األساس هذا على المرشحين وفرز بالفيروس
عام. التوظيف الهند٢٠٠٧ومنذ منها بلدان اعتمدت ،

وطنية سياسات النكا المبادئتتضمنوسري  .هذه

المناع���ة١٤٧ نق���ص بفي���روس المعن���ي المش���ترك المتح���دة األم���م برن���امج
سابق،اإليدز/البشرية الصفحةمرجع ،٧٧.

االجتماعييند الشرآاء ور
را.١٨١ أتضطلع المنظمةعملالصحاببطات من بدعٍم ،

أل القضاياعملالصحابالدولية في وتوعوي قيادي بدور ،
البشرية المناعة نقص بفيروس عماواإليدزالمتعلقة فضًال ،

عملي ودعم إرشادات من ألعضائها اتحاد. تقدمه ساعد فقد
وزارةعملالأصحاب المثال، سبيل على بربادوس، في

صياغة على فتئالعمل وما العمل، لمكان وطنية مدونة
واإلرشادات التدريبية بالمواد أعضاءه .يزود

الدوروتشدد.١٨٢ على بدورها العمال المهممنظمات
البشرية المناعة نقص فيروس مكافحة في العمل لمكان

الدولي. واإليدز االتحاد بتنسيقالعماللنقاباتويضطلع
العالمي النقابات الذيلإليدزبرنامج العالمية، الجهود يعزز

بها المعنية المحلية المبادرات ويدعم المسألة بهذه . للتوعية
الدولي المؤتمر االتحاد، من مدعوم نقابي، وفد حّض وقد

مكان،٢٠٠٨لعامباإليدزالمعني لبعدي التصدي على
الوباء بهذا يتصل فيما العمل وسوق اعتمد. ١٤٨العمل آما

الثانيالمؤتمر فيالتحادلالعالمي العمال لنقابات الدولي
بشأن)٢٠١٠يونيه/حزيران٢٥- ٢١(فانكوفر قرارًا

البشرية المناعة نقص فيروس .اإليدز/مكافحة
االجتماع.١٨٣ االجتماعيين الشرآاء مبادرات وتشمل

العمالالمشترك لنقابات الدولي االتحاد ةمالمنظ- بين
ألص الدولية والمنظمة األفريقية العمل،اإلقليمية لبناءحاب

في البشريةالقدرات المناعة نقص بفيروس يتعلق /ما
العمال،،اإليدز ومنظمات العمل أصحاب منظمات لصالح
واستضافتهوقد العمل أصحاب العمالمنظمات منظمات

تعاضدت. األوغندية غانا، الشروفي آاءمنظمات
المناعةيناالجتماعي نقص بفيروس معني مشروع تنفيذ في

الكندي،. اإليدز/لبشريةا العمل مؤتمر مع وبالتعاون

:انظر١٤٨
ITUC: Report on activities of the Confederation for the period 
2006 to 2009, 2nd World Congress, Vancouver, 21–25 June 
2010, p. 88.

٢١-٢اإلطار
البشرية؟ينبغيَمِل المناعة نقص بفيروس مصابًا شخصًا أوظف أن

عام أجريت اإلنمائي المتحدة األمم لبرنامج دراسة وجورجيا٢٠٠٨خلصت إستونيا من آًال الروسيووشملت االتحاد
وأوزبكستان إلىوأوآرانيا البشرية، المناعة نقص بفيروس المصابين المشارآين منواإليدزأن مرتفعة درجة الحساسيةيبدون

العمل مكان في للتمييز تعرضهم احتمال سيكون. إزاء عمل على الحصول بأن تقريبًا المشارآين جميع آشفوامستحيًالوأفاد لو فيما
للوظيفة التقدم عملية أثناء المرض أو بالفيروس إصابتهم الت. عن خشية عمل عن البحث عن عزوفًا منهم العديد عرضوأبدى

غير القطاع في للعمل أو للبطالة أمرهم مسّلمين إصابتها. المنظمللرفض، إن بالفيروس مصابة مثقفة امرأة إمابالفيروسوقالت
متدٍن يدوي عمل إلى بها ستفضي أو أساسًا توظيفها دون أ. ستحول شخصصحابوأفصح تعيين تفضيلهم عن المشارآون العمل

شخص بين ُخّيروا لو فيما بهسليم مصاب غير واآلخر بالفيروس مصاب أحدهما جورجياعملصاحبوتساءل. ين َمِل"قائًالمن
آخر؟ينبغي شخص توظيف أستطيع حين أآثر عليه وأنفق البشرية المناعة نقص بفيروس مصابًا شخصًا أوظف لهذا". أن ونظرًا

أنهم بالفيروس المصابين األشخاص من العديد أفصح يعمدوالتمييز، إلىقد عندمان مزورة صحية شهادات وتقديم إصابتهم إخفاء
بالفيروسصاحبيطلبها إصابتهم حقيقة إلخفاء رشاٍو دفع أو .العمل،

:المصدر
ILO AIDS and UNDP [Bratislava Regional Centre]: Living with HIV in Eastern Europe and the CIS: The Human Cost of 
Social Exclusion (Bratislava, 2008).
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:انظر١٤٨
ITUC: Report on activities of the Confederation for the period 
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2010, p. 88.
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نظراؤهم بها يتمتع التي العمل حقوق نفس األرياف في
في الذينيةالحضرالمناطقالعاملون العاملين أحقية وعلى ،

على الحصول في أشهر ستة من أآثر المدينة في يمكثون
الحكومةالبطاإعانات تقدمها التي الخدمات من وغيرها لة
.١٤١المحلية

بفيروس اإلصابة أساس على التمييز
البشرية المناعة نقص

بفيروس.١٧٤ المعني المشترك المتحدة األمم برنامج يقّدر
البشرية المناعة بفيروساإليدز/نقص المصابين عدد بأن
البشرية المناعة بلغواإليدزنقص شخص٣٣٫٣قد مليون
عام في العالم ُيضاف٢٠٠٩حول ذلك، المتوسطإلى في

سنويًا٢٫٦ جديدة إصابة المصابين. ١٤٢مليون وغالبية
البشرية المناعة نقص منهمب٩٠(بفيروس من) المائة

ما عمًال يمارسون العمل، سن في .١٤٣األشخاص

نقص بفيروس المصابين تهميش
البشرية واإليدزالمناعة

المصابين.١٧٥ لألشخاص االجتماعي الوصم مظاهر تعّد
تمييز من له يتعرضون وما البشرية المناعة نقص بفيروس
التي والتنمية اإلنسان بحقوق المتعلقة الرئيسية القضايا من

العملًامباشرًاتأثيرتؤثر مكان يؤدي. على أن ويمكن
أو الحقيقية اإلصابة أساس على اإلصابةالتمييز شبهة

هؤالءبفي حصول تعذر إلى البشرية المناعة نقص روس
فرص على العاملين،عملالاألشخاص فقدان إلى يؤدي وقد

عيشهممنهم آسب التمييز. مصدر من النوع هذا يفضي آما
آالفحص الوقائية، التدابير طلب عن األشخاص عزوف إلى
خدمات عن فضًال بالفيروس، اإلصابة من للتحقق الطوعي

وال المرضالعالج انتشار لوقف الالزمة والدعم رعاية
وطأته .١٤٤وتخفيف

طالبو.١٧٦ ُيحرم ما آثيرًا المثال، سبيل على الهند في
وقد بالفيروس، إصابته ثبتت إذا تعيينه فرصة من الوظيفة

عقد إصابتهالشخصُينهى انكشفت إذا بالفيروس المصاب
توظيفه أقل. بعد بأشكال أيضًا التمييز ،ظهورًاويتفشى

:انظر١٤١
ITUC: Internationally recognised core labour standards in the 
People’s Republic of China, Report for the WTO General 
Council Review of the trade policies of the People’s Republic 
of China, Executive Summary, Geneva, 21 and 23 May 2008, 
p. 12.

المناع١٤٢ نقص بفيروس المعني المشترك المتحدة األمم ةبرنامج
:اإليدزوالبشرية

UNAIDS Report on the global AIDS epidemic (Geneva, 2010), 
pp. 16, 23. 

:انظر١٤٣
ILO: Saving lives, protecting jobs: International HIV and AIDS 
Workplace Education Programme, SHARE (Strategic HIV and 
AIDS Responses in Enterprises) (Geneva, 2008), p. 3. 

:انظر١٤٤
OHCHR and UNAIDS: Handbook on HIV and Human Rights 
for National Human Rights Institutions (Geneva, 2007), p. 10.

المصاب للموظف التدريجي الوظيفية الرتب آخفض
و فعليًا أو اجتماعيًا عزله أو العاملين/بالفيروس مطالبة أو

إبقائهم رغم العمل إلى الحضور بعدم بالفيروس المصابين
الرواتب جدول المتطلبات. ١٤٥على على تغييرات ُتدخل وقد

األشخاص هؤالء على إضافية أعباء لفرض الوظيفية
وظائفهمحملهمو ترك العاملون. ١٤٦على ُيحرم وقد

من بالفيروس إنسانيةالوظيفيالمرونةالمصابون ألسباب ة
المرنة( العمل عليهااإلعاناتومن) آترتيبات يحصل التي

استحقاقات آدفع أخرى، بأمراض المصابون الموظفون
.األرامل

البشريةاختبار المناعة نقص فيروس عن الكشف
للوظائف المتقدمين وفرز

المصابين.١٧٧ األشخاص ضد التمييز يتخذ ما آثيرًا
فحص شكل العمل مكان في البشرية المناعة نقص بفيروس
الفحص هذا وُيجرى بالفيروس، اإلصابة عن للكشف إلزامي
والعاملين للوظائف المتقدمين إصابة عدم من للتحقق عادًة

الفيروس التمييزي. بهذا للفحص األخرى األشكال وتشمل
الطوعي الخيار إلى تستند ال ظروف في الفحوص إجراء
تضمن ال أو المستنيرة، الموافقة على بالتالي تقوم وال حقًا

الفحوص نتائج الفرز. سرية إلى اللجوء آذلك ويمكن
مدى تحديد إلى تهدف أسئلة شكل عادًة يتخذ الذي التمييزي

العاملين أوإلتباعاستعداد عالية بمخاطر تتسم سلوآيات
نقص بفيروس اإلصابة إلى تؤدي قد معيشة أنماط اتباعهم

البشرية بدوره. المناعة يؤدي أن يمكن الفرز من النوع وهذا
بفيروس المرتبطة النمطية األفكار أساس على التمييز إلى

البشرية المناعة م. نقص آلفت دراسة أظهرت نظمةوقد
بعض أن آسيا شرق في بإجرائها الدولية أصحابالعمل

فحوصًا يجرون ال" طوعية"العمل ذاته الوقت في لكنهم
الفحوص لهذه الخضوع يرفضون الذين األشخاص يوظفون

".بإرادتهم"
البشريةتنصو.١٧٨ المناعة نقص فيروس توصية

يكونعلى،)٢٠٠رقم(٢٠١٠،واإليدز أن اختبارضرورة
تسبقهعنالكشف وأن الدوام على طوعيًا بالفيروس اإلصابة

تتعلق ألسباب أبدًا الفحص هذا ُيجرى وأال مشورة وتليه
المعلومات. بالتوظيف جميع سرية على الحفاظ وينبغي

بالفيروس فحص. المتعلقة برامج جميع تحترم أن ينبغي آما
المتعلقة الدولية التوجيهية المبادئ بالفيروس اإلصابة

الفحصبال هذا يشكل أال وينبغي والموافقة، والمشورة سرية
األمن أو الوظيفة على الحفاظ أو التوظيف لفرص تهديدًا

العمل في التقدم فرص أو فحص. الوظيفي ُيجرى وعندما
لالضطالع الشخص أهلية تقييم غرضه يكون أن يتعين طبي

المعنية بالوظيفة المرتبطة .بالمهام

:انظر١٤٥
N. Maske and S. M. Khare: HIV and AIDS and human rights: 
An indian perspective,  Social Science Research Network 
eLibrary (2009), p. 9. 

.OHCHR and UNAIDS, op. cit., p. 10:انظر١٤٦
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المصاب للموظف التدريجي الوظيفية الرتب آخفض
و فعليًا أو اجتماعيًا عزله أو العاملين/بالفيروس مطالبة أو
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.األرامل
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اآلالت على وتعديالت ترتيبات المعقول التكييف ويشمل
وتنظيم العمل ووقت العمل، لمضمون وتعديًال والتجهيزات
مكان إلى الوصول يتيح بشكل العمل بيئة وتكييف العمل

اإلعاقا ذوي من األشخاص استخدام يسّهل مما . ١٦٠تالعمل،
يرفعها.١٩٠ التي التمييز، شكاوى من العديد وينجم

عن العمل أصحاب تخلف عند اإلعاقات ذوو األشخاص
للموظفين معقول تكييف االسترالية. توفير اللجنة وتلقت

الفترة في اإلنسان زهاء٢٠٠٩- ٢٠٠٨لحقوق ،٩٨٠
يمثل رقم وهو باإلعاقات، تتعلق من٤٣شكوى المائة في

المتلقاة وآانالشكاوى الشكاوى٤٠؛ هذه من المائة في
بالعمالة النيوزيلندية. ١٦١يتعلق اإلنسان حقوق لجنة وأشارت

أن عام٢٦٫٨إلى المتلقاة الشكاوى إجمالي من المائة في
على٢٠٠٨ يزيد ما وآان باإلعاقة، تتعلق في٢٧٫٧آانت

بالعمالة يرتبط منها بين. ١٦٢المائة من٢٠٦ومن حاالت
ا في اإلنسان،التمييز لحقوق الكندية اللجنة إلى رفعت لعمالة

أي١٠٢آان منها، متعلقة٥٠حالة تقريبًا بالمائة
بين ما وذلك . ٢٠٠٩١٦٣و٢٠٠٧باإلعاقات،

مالئمة قانونية حماية لتوفير مؤخرًا مبذولة جهود
دخول.١٩١ باتفاقيةيعتبر الخاصة المتحدة حقوقاألمم

اإلعاق ذوي عاماألشخاص التنفيذ حيز تقدمًا٢٠٠٨ات، ،

:انظر١٦٠
ILO: Code of practice on managing disability in the workplace 
(Geneva, 2002).

:انظر١٦١
Australian Human Rights Commission: Annual Report 2008–
09, pp. 53–67.

:انظر١٦٢
New Zealand Human Rights Commission: 2008 Annual Report 
of the Human Rights Commission and the Office of Human 
Rights Proceedings for the year ended 30 June 2008.

إلى١٦٣ :استنادًا
Canadian Human Rights Commission: "Resolving Disputes: 
Settlement Examples", available from www.chrc-
ccdp.ca/disputeresolution_reglementdifferends/se_ee-en.asp, 
last accessed 21 Jan. 2011.

باإلعاقة المتعلقة التشريعات مجال في ب. مهمًا لدانواعتمدت
قوانين األخيرة السنوات في وآازاخستان موزامبيق مثل
تعنى تدابير لتشمل السارية قوانينها عّدلت أو للعمل جديدة

اإلعاقات ذوي من آوريا. باألشخاص جمهورية واعتمدت
عام التمييز٢٠٠٧وشيلي تحظر باإلعاقة خاصة . تشريعات

تايلن مثل أخرى بلدان ) ٢٠٠٧(واألردن) ٢٠٠٧(دوأقرت
وماليزي) ٢٠٠٧(واسبانيا وآمبوديا) ٢٠٠٨(اوإثيوبيا

حقوق)٢٠١٠(وفيتنام) ٢٠٠٩( بشأن خاصة قوانين ،
اإلعاقات ذوي قبرص. األشخاص مثل بلدان وقامت

باإلعاقة) ٢٠٠٧( الخاصة تشريعاتها بتعديل والصين
ذوي. وتحسينها األشخاص قانون ُعّدل قبرص، ففي

تماش يضمن بشكل األوروبياإلعاقات التوجيه مع يه
2000/78/EC .العمل صاحب والتزام اإلثبات عبء ويشكل

التغييرات أبرز العمل، مكان في معقول تكييف فيبتوفير
المعدل حماية. ١٦٤القانون قانون تعديل أضاف الصين، وفي

المالي بالدعم تتعلق تفاصيل اإلعاقات ذوي األشخاص
ت وإعادة أفضل صحية ورعاية ذويالمستقر األشخاص أهيل

العمالة مجال في مؤاتية سياسات عن فضًال اإلعاقات،
. ١٦٥والضرائب

اإلعاقات ذوي األشخاص استخدام قابلية تعزيز
المجال.١٩٢ هذا في عديدة بمبادرات الحكومات . قامت

خالل الحكومة خصصت المثال، سبيل على جامايكا ففي
مبلغ٢٠٠٩و٢٠٠٨عامي جامايكي٢٠، دوالر مليون

ذوي لألشخاص صغيرة قروض منح إلى يهدف لمشروع

:انظر١٦٤
European Network of Legal Experts in the Non-Discrimination 
Field: “Cyprus: Legislative developments”, in European Anti-
discrimination Law Review, No. 6/7 (2008), p. 81.

:انظر١٦٥
ILO: Inclusion of people with disabilities in China, Fact Sheet 
(Geneva, 2009). 

٢٢-٢اإلطار
اإلعاقات ذوي من باألمريكيين الخاص القانون بموجب المعقول التكييف

شرآة ضد قضائية دعوى الفرص وتكافؤ العمالة في المساواة لجنة فيSears, Roebuck & Coأقامت حكم فيها صدر ،
بموجب٢٠٠٩سبتمبر/ أيلول واحدة قضية إطار في تاريخها في اللجنة عرفته تعويض أآبر إلى أفضى الخاص، القانون

اإلعاقات ذوي من شرآة. باألمريكيين أن ادعت قد اللجنة اإلجازاتSearsوآانت استنفاد في تمثلت مرنة غير سياسة اتبعت
بذلك منتهكة إعاقاتهم، ظروف مع التكييف من معقولة أشكال توفير من بدًال الموظفين عمل عقود وأنهت الخاصالتعويضية القانون

اإلعاقات ذوي من سل. باألمريكيين القرار، لشروط شرآةواستنادًا موظفي بعض الفرص وتكافؤ العمالة في المساواة لجنة مت
Searsشكاوى باستمارات التعويضية، اإلجازات سياسة إطار في عقودهم ُأنهيت الذين الشكاوى. ، أصحاب من اللجنة وطلبت

شرآة في العمل إلى العودة على وقدرتهم إعاقتهم درجة حول معلومات منها عديدة بمعلومات شرآةSearsتزويدها آانت إذا وما ،
Searsالعمل إلى إلعادتهم محاولة بأية قامت أن. قد اللجنة اعتبرت المعايير، هذه إلى من٢٣٥واستنادًا لالستفادة مؤهلون شخصًا

يقارب. التعويض ما التعويض متوسط .دوالر٢٦٫٣٠٠وبلغ

ب: المصدر تحكم المحكمة الفرص، وتكافؤ العمالة في المساواة شرآة٦٫٢توزيعلجنة ضد اللجنة قضية في التعويض قرار إطار في دوالر مليون
Sears،صحفي بيان .٢٠١٠فبراير/ شباط٥،
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لالتحاد اإلقليمية المنظمة العمالاضطلعت لنقابات الدولي
الهاد والمحيط آسيا منتسبيهائفي بين استقصائية بدراسة

نقص بفيروس المتعلقة للقضايا النقابات استجابات بشأن
البشرية عو،اإليدز/المناعة لالتفاق مؤتمرًا لىعقدت

منظمة ممارسات لمدونة الترويج تشمل إقليمية استراتيجية
الدولية .العمل

اإلعاقة أساس على التمييز

العمالة في المساواة عدم مظاهر تفشي
ما٦٥٠يعاني.١٨٤ أو تقريبًا، العالم في شخص مليون
من١٠يناهز مختلفة أشكال من العالم، سكان من المائة في

أو الجسدية العقليةاإلعاقات أو الفكرية أو بين. الحسية ومن
من أآثر هناك العمل٤٧٠هؤالء سن في شخص . ١٤٩مليون

الواليات في العمل وزارة تجريه شهري استطالع وآشف
تصل اإلعاقة ذوي األشخاص لدى البطالة نسبة أن المتحدة

المائ١٦٫٢إلى بنسبةةفي لدى٩٫٢مقارنة المائة في
المعوقين غير نسبة. ١٥٠األشخاص بلغت السويد وفي

اإلعاقة ذوي األشخاص من المائة٦٢المستخدمين عامفي
بنسبة٢٠٠٨ مقارنة غيرفي٧٥، األشخاص من المائة

اإلعاقة. ١٥١المعوقين تعريف في الوطنية الفوارق وتجعل
في الفجوات لكن صعبة عملية المقارنة اإلحصاء، ووسائل

في ثابت نحو على تظهر العمالة البلدانمجال . جميع
احتمال.١٨٥ من آذلك اإلعاقة ذوو األشخاص ويعاني

متدنية أجور لكسب الواليات. أآبر في األرقام وتشير
في اإلعاقة ذوي لألشخاص الوسيط الدخل أن إلى المتحدة

بلغ آاملة ولسنة آامل بدوام العاملين العمل، ٣٤٫٢٠٠سن
عام في أمريكي مقابل٢٠٠٧دوالر دوالر٤٠٫٧٠٠،
المعوقين غير يكسب. ١٥٢لألشخاص آوريا، جمهورية وفي

قدره متوسطًا أجرًا اإلعاقة ذوو دوالر١٨٫٨٠٠األشخاص
مقابل سنويًا لألشخاص٢٨٫٨٠٠أمريكي أمريكي دوالر

المعوقين . ١٥٣غير
عرضة.١٨٦ أآثر عامة اإلعاقة ذوو األشخاص ويكون
حوالي. للفقر أن إلى الدولي البنك مصادر في٢٠وتشير

المتحدة١٤٩ األمم ووثيقة العالمية الصحة منظمة تقدير إلى استنادًا
العالم في السكانية .٢٠٠٦تنقيح:التوقعات
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الفقر، دائرة في يعيشون النامية البلدان في اإلعاقة ذوي
الريفية المناطق في يقيمون منهم . ١٥٥والعديد

المهني والتدريب التعليم من محدودة استفادة
األشخاص.١٨٧ يكون معرضينقد معوقين يولدون الذين

صغرهم منذ للتربيةوبحسب. لالستبعاد المتحدة األمم منظمة
والثقافة اإلعاقة)اليونسكو(والعلم ذوي من األطفال يعاني ،

التمييز ذلك في بما التعليم، مجال في عديدة تحديات
وداخل الدراسة صفوف في واإلهمال، والوصم المؤسسي

م وفي المحلي على. نازلهمالمجتمع المتوفرة األرقام وتدل
يقارب ما من١٥٠أن يعانون العالم في طفل مليون

ذوي من أطفال خمسة آل من أربعة ويعيش اإلعاقات
النامية البلدان في أساسي. ١٥٦اإلعاقات عامل التعليم أن وبما

تفضي قد المستقبلي، العمل آفاق على المؤثرة العوامل من
المحدودة التعليم فيفرص مستقبلية صعوبات إلى حكمًا

العمل . سوق
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مليو يقارب ما يوجد اإلعاقاتالمثال، ذوي من شخص ن

التدريب مقدمي لكن المهني، التدريب من يستفيدوا أن يمكن
الحضريةهممومعظقالئل المناطق في ونتيجة. متواجد

سوى يتلقى ال ذوي٦٠٠٠أو٥٠٠٠لذلك، من شخص
لمهاراتهم مالئمة تنمية من. ١٥٨اإلعاقات العديد وفي آذلك،

من دائمًا بإعاقات يصابون الذين العمال يستفيد ال البلدان،
العمل إلى والعودة المهني التأهيل إعادة . برامج

اإلعاقة لذوي معقول تكييف توفير عدم
ومكان.١٨٩ العمل في مالئمة ترتيبات توفير عدم إن

بتعبير آذلك المعروفة المالئم"العمل، يعتبر"التكييف على،
العمالة في التمييز من مقبول غير شكًال متزايد . ١٥٩نحو
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 ويشمل التكييف المعقول ترتيبات وتعديالت على اآلالت
والتجهيزات وتعديًال لمضمون العمل، ووقت العمل وتنظيم 
العمل وتكييف بيئة العمل بشكل يتيح الوصول إلى مكان 

  . ١٦٠يسّهل استخدام األشخاص من ذوي اإلعاقاتالعمل، مما 
وينجم العديد من شكاوى التمييز، التي يرفعها    .١٩٠

األشخاص ذوو اإلعاقات عند تخلف أصحاب العمل عن 
وتلقت اللجنة االسترالية . توفير تكييف معقول للموظفين

 ٩٨٠، زهاء ٢٠٠٩-٢٠٠٨لحقوق اإلنسان في الفترة 
في المائة من  ٤٣مثل شكوى تتعلق باإلعاقات، وهو رقم ي

في المائة من هذه الشكاوى  ٤٠الشكاوى المتلقاة؛ وآان 
وأشارت لجنة حقوق اإلنسان النيوزيلندية . ١٦١يتعلق بالعمالة

في المائة من إجمالي الشكاوى المتلقاة عام  ٢٦٫٨إلى أن 
في  ٢٧٫٧آانت تتعلق باإلعاقة، وآان ما يزيد على  ٢٠٠٨

حاالت من  ٢٠٦ومن بين . ١٦٢المائة منها يرتبط بالعمالة
التمييز في العمالة رفعت إلى اللجنة الكندية لحقوق اإلنسان، 

بالمائة تقريبًا متعلقة  ٥٠حالة منها، أي  ١٠٢آان 
  . ٢٠٠٩١٦٣و ٢٠٠٧باإلعاقات، وذلك ما بين 

  جهود مبذولة مؤخرًا لتوفير حماية قانونية مالئمة 
حقوق األمم المتحدة الخاصة باتفاقية يعتبر دخول    .١٩١

، تقدمًا ٢٠٠٨ات، حيز التنفيذ عام األشخاص ذوي اإلعاق
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واعتمدت بلدان . إلعاقةمهمًا في مجال التشريعات المتعلقة با
مثل موزامبيق وآازاخستان في السنوات األخيرة قوانين 
جديدة للعمل أو عّدلت قوانينها السارية لتشمل تدابير تعنى 

واعتمدت جمهورية آوريا . باألشخاص من ذوي اإلعاقات
. تشريعات خاصة باإلعاقة تحظر التمييز ٢٠٠٧وشيلي عام 

) ٢٠٠٧(واألردن ) ٢٠٠٧( دوأقرت بلدان أخرى مثل تايلن
) ٢٠٠٨( اوماليزي) ٢٠٠٨(وإثيوبيا ) ٢٠٠٧(واسبانيا 
، قوانين خاصة بشأن )٢٠١٠(وفيتنام ) ٢٠٠٩(وآمبوديا 

وقامت بلدان مثل قبرص . حقوق األشخاص ذوي اإلعاقات
والصين بتعديل تشريعاتها الخاصة باإلعاقة ) ٢٠٠٧(

ففي قبرص، ُعّدل قانون األشخاص ذوي . وتحسينها
 ات بشكل يضمن تماشيه مع التوجيه األوروبياإلعاق

2000/78/EC . ويشكل عبء اإلثبات والتزام صاحب العمل
في  بتوفير تكييف معقول في مكان العمل، أبرز التغييرات

وفي الصين، أضاف تعديل قانون حماية . ١٦٤القانون المعدل
األشخاص ذوي اإلعاقات تفاصيل تتعلق بالدعم المالي 
المستقر ورعاية صحية أفضل وإعادة تأهيل األشخاص ذوي 
اإلعاقات، فضًال عن سياسات مؤاتية في مجال العمالة 

  . ١٦٥والضرائب

  تعزيز قابلية استخدام األشخاص ذوي اإلعاقات
. قامت الحكومات بمبادرات عديدة في هذا المجال   .١٩٢

ففي جامايكا على سبيل المثال، خصصت الحكومة خالل 
مليون دوالر جامايكي  ٢٠، مبلغ ٢٠٠٩و  ٢٠٠٨عامي 

لمشروع يهدف إلى منح قروض صغيرة لألشخاص ذوي 
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  :انظر   ١٦٥
ILO: Inclusion of people with disabilities in China, Fact Sheet 
(Geneva, 2009). 

  ٢٢-٢اإلطار
  القانون الخاص باألمريكيين من ذوي اإلعاقاتالتكييف المعقول بموجب 

، صدر فيها حكم في Sears, Roebuck & Coأقامت لجنة المساواة في العمالة وتكافؤ الفرص دعوى قضائية ضد شرآة 
القانون الخاص ، أفضى إلى أآبر تعويض عرفته اللجنة في تاريخها في إطار قضية واحدة بموجب ٢٠٠٩سبتمبر / أيلول

اتبعت سياسة غير مرنة تمثلت في استنفاد اإلجازات  Searsوآانت اللجنة قد ادعت أن شرآة . ن من ذوي اإلعاقاتباألمريكيي
القانون الخاص التعويضية وأنهت عقود عمل الموظفين بدًال من توفير أشكال معقولة من التكييف مع ظروف إعاقاتهم، منتهكة بذلك 

لشروط القرار، سلمت لجنة المساواة في العمالة وتكافؤ الفرص بعض موظفي شرآة  واستنادًا. باألمريكيين من ذوي اإلعاقات
Searsوطلبت اللجنة من أصحاب الشكاوى . ، الذين ُأنهيت عقودهم في إطار سياسة اإلجازات التعويضية، باستمارات شكاوى

، وما إذا آانت شرآة Searsالعمل في شرآة  تزويدها بمعلومات عديدة منها معلومات حول درجة إعاقتهم وقدرتهم على العودة إلى
Sears شخصًا مؤهلون لالستفادة من  ٢٣٥واستنادًا إلى هذه المعايير، اعتبرت اللجنة أن . قد قامت بأية محاولة إلعادتهم إلى العمل

  .دوالر ٢٦٫٣٠٠وبلغ متوسط التعويض ما يقارب . التعويض

مليون دوالر في إطار قرار التعويض في قضية اللجنة ضد شرآة  ٦٫٢ص، المحكمة تحكم بتوزيع لجنة المساواة في العمالة وتكافؤ الفر: المصدر
Sears ،٢٠١٠فبراير / شباط ٥، بيان صحفي. 
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 ويشمل التكييف المعقول ترتيبات وتعديالت على اآلالت
والتجهيزات وتعديًال لمضمون العمل، ووقت العمل وتنظيم 
العمل وتكييف بيئة العمل بشكل يتيح الوصول إلى مكان 

  . ١٦٠يسّهل استخدام األشخاص من ذوي اإلعاقاتالعمل، مما 
وينجم العديد من شكاوى التمييز، التي يرفعها    .١٩٠

األشخاص ذوو اإلعاقات عند تخلف أصحاب العمل عن 
وتلقت اللجنة االسترالية . توفير تكييف معقول للموظفين

 ٩٨٠، زهاء ٢٠٠٩-٢٠٠٨لحقوق اإلنسان في الفترة 
في المائة من  ٤٣مثل شكوى تتعلق باإلعاقات، وهو رقم ي

في المائة من هذه الشكاوى  ٤٠الشكاوى المتلقاة؛ وآان 
وأشارت لجنة حقوق اإلنسان النيوزيلندية . ١٦١يتعلق بالعمالة

في المائة من إجمالي الشكاوى المتلقاة عام  ٢٦٫٨إلى أن 
في  ٢٧٫٧آانت تتعلق باإلعاقة، وآان ما يزيد على  ٢٠٠٨

حاالت من  ٢٠٦ومن بين . ١٦٢المائة منها يرتبط بالعمالة
التمييز في العمالة رفعت إلى اللجنة الكندية لحقوق اإلنسان، 

بالمائة تقريبًا متعلقة  ٥٠حالة منها، أي  ١٠٢آان 
  . ٢٠٠٩١٦٣و ٢٠٠٧باإلعاقات، وذلك ما بين 

  جهود مبذولة مؤخرًا لتوفير حماية قانونية مالئمة 
حقوق األمم المتحدة الخاصة باتفاقية يعتبر دخول    .١٩١

، تقدمًا ٢٠٠٨ات، حيز التنفيذ عام األشخاص ذوي اإلعاق
 

  :انظر   ١٦٠
ILO: Code of practice on managing disability in the workplace 
(Geneva, 2002). 

  :انظر   ١٦١
Australian Human Rights Commission: Annual Report 2008–
09, pp. 53–67. 

  :انظر   ١٦٢
New Zealand Human Rights Commission: 2008 Annual Report 
of the Human Rights Commission and the Office of Human 
Rights Proceedings for the year ended 30 June 2008. 

  :استنادًا إلى   ١٦٣
Canadian Human Rights Commission: "Resolving Disputes: 
Settlement Examples", available from www.chrc-
ccdp.ca/disputeresolution_reglementdifferends/se_ee-en.asp, 
last accessed 21 Jan. 2011. 

واعتمدت بلدان . إلعاقةمهمًا في مجال التشريعات المتعلقة با
مثل موزامبيق وآازاخستان في السنوات األخيرة قوانين 
جديدة للعمل أو عّدلت قوانينها السارية لتشمل تدابير تعنى 

واعتمدت جمهورية آوريا . باألشخاص من ذوي اإلعاقات
. تشريعات خاصة باإلعاقة تحظر التمييز ٢٠٠٧وشيلي عام 

) ٢٠٠٧(واألردن ) ٢٠٠٧( دوأقرت بلدان أخرى مثل تايلن
) ٢٠٠٨( اوماليزي) ٢٠٠٨(وإثيوبيا ) ٢٠٠٧(واسبانيا 
، قوانين خاصة بشأن )٢٠١٠(وفيتنام ) ٢٠٠٩(وآمبوديا 

وقامت بلدان مثل قبرص . حقوق األشخاص ذوي اإلعاقات
والصين بتعديل تشريعاتها الخاصة باإلعاقة ) ٢٠٠٧(

ففي قبرص، ُعّدل قانون األشخاص ذوي . وتحسينها
 ات بشكل يضمن تماشيه مع التوجيه األوروبياإلعاق

2000/78/EC . ويشكل عبء اإلثبات والتزام صاحب العمل
في  بتوفير تكييف معقول في مكان العمل، أبرز التغييرات

وفي الصين، أضاف تعديل قانون حماية . ١٦٤القانون المعدل
األشخاص ذوي اإلعاقات تفاصيل تتعلق بالدعم المالي 
المستقر ورعاية صحية أفضل وإعادة تأهيل األشخاص ذوي 
اإلعاقات، فضًال عن سياسات مؤاتية في مجال العمالة 

  . ١٦٥والضرائب

  تعزيز قابلية استخدام األشخاص ذوي اإلعاقات
. قامت الحكومات بمبادرات عديدة في هذا المجال   .١٩٢

ففي جامايكا على سبيل المثال، خصصت الحكومة خالل 
مليون دوالر جامايكي  ٢٠، مبلغ ٢٠٠٩و  ٢٠٠٨عامي 

لمشروع يهدف إلى منح قروض صغيرة لألشخاص ذوي 

 
  :انظر   ١٦٤

European Network of Legal Experts in the Non-Discrimination 
Field: “Cyprus: Legislative developments”, in European Anti-
discrimination Law Review, No. 6/7 (2008), p. 81. 

  :انظر   ١٦٥
ILO: Inclusion of people with disabilities in China, Fact Sheet 
(Geneva, 2009). 

  ٢٢-٢اإلطار
  القانون الخاص باألمريكيين من ذوي اإلعاقاتالتكييف المعقول بموجب 

، صدر فيها حكم في Sears, Roebuck & Coأقامت لجنة المساواة في العمالة وتكافؤ الفرص دعوى قضائية ضد شرآة 
القانون الخاص ، أفضى إلى أآبر تعويض عرفته اللجنة في تاريخها في إطار قضية واحدة بموجب ٢٠٠٩سبتمبر / أيلول

اتبعت سياسة غير مرنة تمثلت في استنفاد اإلجازات  Searsوآانت اللجنة قد ادعت أن شرآة . ن من ذوي اإلعاقاتباألمريكيي
القانون الخاص التعويضية وأنهت عقود عمل الموظفين بدًال من توفير أشكال معقولة من التكييف مع ظروف إعاقاتهم، منتهكة بذلك 

لشروط القرار، سلمت لجنة المساواة في العمالة وتكافؤ الفرص بعض موظفي شرآة  واستنادًا. باألمريكيين من ذوي اإلعاقات
Searsوطلبت اللجنة من أصحاب الشكاوى . ، الذين ُأنهيت عقودهم في إطار سياسة اإلجازات التعويضية، باستمارات شكاوى

، وما إذا آانت شرآة Searsالعمل في شرآة  تزويدها بمعلومات عديدة منها معلومات حول درجة إعاقتهم وقدرتهم على العودة إلى
Sears شخصًا مؤهلون لالستفادة من  ٢٣٥واستنادًا إلى هذه المعايير، اعتبرت اللجنة أن . قد قامت بأية محاولة إلعادتهم إلى العمل

  .دوالر ٢٦٫٣٠٠وبلغ متوسط التعويض ما يقارب . التعويض

مليون دوالر في إطار قرار التعويض في قضية اللجنة ضد شرآة  ٦٫٢ص، المحكمة تحكم بتوزيع لجنة المساواة في العمالة وتكافؤ الفر: المصدر
Sears ،٢٠١٠فبراير / شباط ٥، بيان صحفي. 
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لالتحاد اإلقليمية المنظمة العمالاضطلعت لنقابات الدولي
الهاد والمحيط آسيا منتسبيهائفي بين استقصائية بدراسة

نقص بفيروس المتعلقة للقضايا النقابات استجابات بشأن
البشرية عو،اإليدز/المناعة لالتفاق مؤتمرًا لىعقدت

منظمة ممارسات لمدونة الترويج تشمل إقليمية استراتيجية
الدولية .العمل

اإلعاقة أساس على التمييز

العمالة في المساواة عدم مظاهر تفشي
ما٦٥٠يعاني.١٨٤ أو تقريبًا، العالم في شخص مليون
من١٠يناهز مختلفة أشكال من العالم، سكان من المائة في

أو الجسدية العقليةاإلعاقات أو الفكرية أو بين. الحسية ومن
من أآثر هناك العمل٤٧٠هؤالء سن في شخص . ١٤٩مليون

الواليات في العمل وزارة تجريه شهري استطالع وآشف
تصل اإلعاقة ذوي األشخاص لدى البطالة نسبة أن المتحدة

المائ١٦٫٢إلى بنسبةةفي لدى٩٫٢مقارنة المائة في
المعوقين غير نسبة. ١٥٠األشخاص بلغت السويد وفي

اإلعاقة ذوي األشخاص من المائة٦٢المستخدمين عامفي
بنسبة٢٠٠٨ مقارنة غيرفي٧٥، األشخاص من المائة

اإلعاقة. ١٥١المعوقين تعريف في الوطنية الفوارق وتجعل
في الفجوات لكن صعبة عملية المقارنة اإلحصاء، ووسائل

في ثابت نحو على تظهر العمالة البلدانمجال . جميع
احتمال.١٨٥ من آذلك اإلعاقة ذوو األشخاص ويعاني

متدنية أجور لكسب الواليات. أآبر في األرقام وتشير
في اإلعاقة ذوي لألشخاص الوسيط الدخل أن إلى المتحدة

بلغ آاملة ولسنة آامل بدوام العاملين العمل، ٣٤٫٢٠٠سن
عام في أمريكي مقابل٢٠٠٧دوالر دوالر٤٠٫٧٠٠،
المعوقين غير يكسب. ١٥٢لألشخاص آوريا، جمهورية وفي

قدره متوسطًا أجرًا اإلعاقة ذوو دوالر١٨٫٨٠٠األشخاص
مقابل سنويًا لألشخاص٢٨٫٨٠٠أمريكي أمريكي دوالر

المعوقين . ١٥٣غير
عرضة.١٨٦ أآثر عامة اإلعاقة ذوو األشخاص ويكون
حوالي. للفقر أن إلى الدولي البنك مصادر في٢٠وتشير

المتحدة١٤٩ األمم ووثيقة العالمية الصحة منظمة تقدير إلى استنادًا
العالم في السكانية .٢٠٠٦تنقيح:التوقعات

:انظر١٥٠
European Commission: Report of the EU–US Seminar on 
Employment of Persons with Disabilities, Brussels, 5–6 Nov. 
2009.

إلى١٥١ :استنادًا
B. Danermark: Report on the employment of disabled people in 
European countries: Sweden, Academic Network of European 
Disability experts (ANED) VT/2007/005, 2009, p. 4.

:انظر١٥٢
W. Erickson, C. Lee: 2007 Disability Status Report: United 
States, (Ithaca, NY, Cornell University Rehabilitation Research 
and Training Center on Disability Demographics and Statistics, 
2008), p. 30. 

:نظرا١٥٣
Ministry of Labour: Statistics on employment for persons with 
disabilities, 2007, p. 75.

اإلعاقةا ذوي األشخاص من هم العالم فقراء من ،١٥٤لمائة
أن المتحدة األمم قدرت حين األشخاص٨٠في من المائة في

الفقر، دائرة في يعيشون النامية البلدان في اإلعاقة ذوي
الريفية المناطق في يقيمون منهم . ١٥٥والعديد

المهني والتدريب التعليم من محدودة استفادة
األشخاص.١٨٧ يكون معرضينقد معوقين يولدون الذين

صغرهم منذ للتربيةوبحسب. لالستبعاد المتحدة األمم منظمة
والثقافة اإلعاقة)اليونسكو(والعلم ذوي من األطفال يعاني ،

التمييز ذلك في بما التعليم، مجال في عديدة تحديات
وداخل الدراسة صفوف في واإلهمال، والوصم المؤسسي

م وفي المحلي على. نازلهمالمجتمع المتوفرة األرقام وتدل
يقارب ما من١٥٠أن يعانون العالم في طفل مليون

ذوي من أطفال خمسة آل من أربعة ويعيش اإلعاقات
النامية البلدان في أساسي. ١٥٦اإلعاقات عامل التعليم أن وبما

تفضي قد المستقبلي، العمل آفاق على المؤثرة العوامل من
المحدودة التعليم فيفرص مستقبلية صعوبات إلى حكمًا

العمل . سوق
ذوي.١٨٨ من األشخاص فإن ذلك، إلى باإلضافة

عيش لكسب الالزمة القدرات يمتلكون آانوا وإن اإلعاقات
في متساوية فرص من األحيان أغلب في يستفيدون ال آريم،

المهني التدريب على سبيل. ١٥٧الحصول على فيتنام ففي
مليو يقارب ما يوجد اإلعاقاتالمثال، ذوي من شخص ن

التدريب مقدمي لكن المهني، التدريب من يستفيدوا أن يمكن
الحضريةهممومعظقالئل المناطق في ونتيجة. متواجد

سوى يتلقى ال ذوي٦٠٠٠أو٥٠٠٠لذلك، من شخص
لمهاراتهم مالئمة تنمية من. ١٥٨اإلعاقات العديد وفي آذلك،

من دائمًا بإعاقات يصابون الذين العمال يستفيد ال البلدان،
العمل إلى والعودة المهني التأهيل إعادة . برامج

اإلعاقة لذوي معقول تكييف توفير عدم
ومكان.١٨٩ العمل في مالئمة ترتيبات توفير عدم إن

بتعبير آذلك المعروفة المالئم"العمل، يعتبر"التكييف على،
العمالة في التمييز من مقبول غير شكًال متزايد . ١٥٩نحو

:انظر١٥٤
ILO: Facts on disability and decent work (Geneva, 2009). 

نفسه١٥٥ . المرجع
: انظر١٥٦

UNESCO: Reaching the marginalized (UNESCO and Oxford 
University Press, Paris/United Kingdom, 2010), p. 182.

إلى١٥٧ :استنادًا
ILO: Strategies for skills acquisition and work for people with 
disabilities in Southern Africa, Synthesis Report (Geneva, 
2007), p. 1.

إلى١٥٨ :استنادًا
ILO–OHCHR: Report of the Sub-regional Meeting on 
Disability Legislation: Decent Work for Persons with 
Disabilities in Asia, Bangkok, 23–24 June 2008, p. 25.

:انظر١٥٩
ILO: Achieving equal employment opportunities for people 
with disabilities through legislation: Guidelines (Geneva, 
2007), p. 30.
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لالتحاد اإلقليمية المنظمة العمالاضطلعت لنقابات الدولي
الهاد والمحيط آسيا منتسبيهائفي بين استقصائية بدراسة

نقص بفيروس المتعلقة للقضايا النقابات استجابات بشأن
البشرية عو،اإليدز/المناعة لالتفاق مؤتمرًا لىعقدت

منظمة ممارسات لمدونة الترويج تشمل إقليمية استراتيجية
الدولية .العمل

اإلعاقة أساس على التمييز

العمالة في المساواة عدم مظاهر تفشي
ما٦٥٠يعاني.١٨٤ أو تقريبًا، العالم في شخص مليون
من١٠يناهز مختلفة أشكال من العالم، سكان من المائة في

أو الجسدية العقليةاإلعاقات أو الفكرية أو بين. الحسية ومن
من أآثر هناك العمل٤٧٠هؤالء سن في شخص . ١٤٩مليون

الواليات في العمل وزارة تجريه شهري استطالع وآشف
تصل اإلعاقة ذوي األشخاص لدى البطالة نسبة أن المتحدة

المائ١٦٫٢إلى بنسبةةفي لدى٩٫٢مقارنة المائة في
المعوقين غير نسبة. ١٥٠األشخاص بلغت السويد وفي

اإلعاقة ذوي األشخاص من المائة٦٢المستخدمين عامفي
بنسبة٢٠٠٨ مقارنة غيرفي٧٥، األشخاص من المائة

اإلعاقة. ١٥١المعوقين تعريف في الوطنية الفوارق وتجعل
في الفجوات لكن صعبة عملية المقارنة اإلحصاء، ووسائل

في ثابت نحو على تظهر العمالة البلدانمجال . جميع
احتمال.١٨٥ من آذلك اإلعاقة ذوو األشخاص ويعاني

متدنية أجور لكسب الواليات. أآبر في األرقام وتشير
في اإلعاقة ذوي لألشخاص الوسيط الدخل أن إلى المتحدة

بلغ آاملة ولسنة آامل بدوام العاملين العمل، ٣٤٫٢٠٠سن
عام في أمريكي مقابل٢٠٠٧دوالر دوالر٤٠٫٧٠٠،
المعوقين غير يكسب. ١٥٢لألشخاص آوريا، جمهورية وفي

قدره متوسطًا أجرًا اإلعاقة ذوو دوالر١٨٫٨٠٠األشخاص
مقابل سنويًا لألشخاص٢٨٫٨٠٠أمريكي أمريكي دوالر

المعوقين . ١٥٣غير
عرضة.١٨٦ أآثر عامة اإلعاقة ذوو األشخاص ويكون
حوالي. للفقر أن إلى الدولي البنك مصادر في٢٠وتشير

المتحدة١٤٩ األمم ووثيقة العالمية الصحة منظمة تقدير إلى استنادًا
العالم في السكانية .٢٠٠٦تنقيح:التوقعات

:انظر١٥٠
European Commission: Report of the EU–US Seminar on 
Employment of Persons with Disabilities, Brussels, 5–6 Nov. 
2009.

إلى١٥١ :استنادًا
B. Danermark: Report on the employment of disabled people in 
European countries: Sweden, Academic Network of European 
Disability experts (ANED) VT/2007/005, 2009, p. 4.

:انظر١٥٢
W. Erickson, C. Lee: 2007 Disability Status Report: United 
States, (Ithaca, NY, Cornell University Rehabilitation Research 
and Training Center on Disability Demographics and Statistics, 
2008), p. 30. 

:نظرا١٥٣
Ministry of Labour: Statistics on employment for persons with 
disabilities, 2007, p. 75.
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الريفية المناطق في يقيمون منهم . ١٥٥والعديد
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صغرهم منذ للتربيةوبحسب. لالستبعاد المتحدة األمم منظمة
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العمل . سوق
ذوي.١٨٨ من األشخاص فإن ذلك، إلى باإلضافة

عيش لكسب الالزمة القدرات يمتلكون آانوا وإن اإلعاقات
في متساوية فرص من األحيان أغلب في يستفيدون ال آريم،

المهني التدريب على سبيل. ١٥٧الحصول على فيتنام ففي
مليو يقارب ما يوجد اإلعاقاتالمثال، ذوي من شخص ن

التدريب مقدمي لكن المهني، التدريب من يستفيدوا أن يمكن
الحضريةهممومعظقالئل المناطق في ونتيجة. متواجد

سوى يتلقى ال ذوي٦٠٠٠أو٥٠٠٠لذلك، من شخص
لمهاراتهم مالئمة تنمية من. ١٥٨اإلعاقات العديد وفي آذلك،

من دائمًا بإعاقات يصابون الذين العمال يستفيد ال البلدان،
العمل إلى والعودة المهني التأهيل إعادة . برامج

اإلعاقة لذوي معقول تكييف توفير عدم
ومكان.١٨٩ العمل في مالئمة ترتيبات توفير عدم إن

بتعبير آذلك المعروفة المالئم"العمل، يعتبر"التكييف على،
العمالة في التمييز من مقبول غير شكًال متزايد . ١٥٩نحو

:انظر١٥٤
ILO: Facts on disability and decent work (Geneva, 2009). 

نفسه١٥٥ . المرجع
: انظر١٥٦

UNESCO: Reaching the marginalized (UNESCO and Oxford 
University Press, Paris/United Kingdom, 2010), p. 182.

إلى١٥٧ :استنادًا
ILO: Strategies for skills acquisition and work for people with 
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2007), p. 1.

إلى١٥٨ :استنادًا
ILO–OHCHR: Report of the Sub-regional Meeting on 
Disability Legislation: Decent Work for Persons with 
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:انظر١٥٩
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السن في المتقدمين للعمال المساواة لتحقيق تدابير
سن.١٩٧ إلى ترمي جهودًا تبذل التي البلدان عدد يزداد

ا أساس على بالتمييز خاصة ٢٩وهناك. لسنتشريعات
ًا التمييز١٧٩بلد صريح نحو على تحظر تشريعات تطبق

السن أساس على المباشر غير أو الرغم. ١٨٠المباشر وعلى
على التمييز مسألة ينّظم فدرالي قانون آندا في ليس أنه من
الواليات جميع فإن الوطني، المستوى على السن أساس

أساس على العمالة في التمييز تعالج . السنتقريبًا
السن،.١٩٨ بمسألة خاص تشريع وجود حسنات ومن

بشكل أحكامها تحديد من والعمال العمل أصحاب تمكين
التمييز. ١٨١واضح بين القوانين تفرق ال البلدان، بعض وفي

طالما فعالة تبقى القوانين هذا لكن المباشر، وغير المباشر
المباشر وغير المباشر التمييز مظاهر مختلف تتناول : أنها

في القراراتسواء في أو أخرى قوانين في أو نفسه القانون
.١٨٢القضائية
المستوى.١٩٩ على المتبعة السياسات تكون أن ويمكن

دورًا وتلعب للقانون مكملة المنشآت مستوى وعلى الوطني
العمال بشأن المقولبة والصور األساطير معالجة في مهمًا

السن في استراليا. المتقدمين مثل بلدان وفنلنداوأجرت
واسعة إعالمية حمالت المتحدة والمملكة والنرويج وهولندا
أصحاب تردد تذليل إلى وتهدف الحكومة تمولها النطاق

واستبقائهم السن في متقدمين عمال توظيف في وعلى. العمل
لصالح حملة خالل من المتحدة المملكة سعت المثال، سبيل

التي بالفوائد الوعي وشحذ تعزيز إلى تعودالسن أن يمكن
البحوث خالل من األعمار، متنوعة عاملة قوى بها
وعبر والجوائز الخاصة واألحداث والصحف والمنشورات

بالحملة الخاص االلكتروني . ١٨٣الموقع
الثنائية.٢٠٠ االتفاقات عدد األخيرة السنوات في وتزايد

المتواصل بالتعلم المتعلقة أدت. والثالثية المفاوضةوقد
بلدانواالجماعية في الحكومات مع االجتماعي لحوار

ألمانيا،١٧٩ فرنسا، فنلندا، استونيا، قبرص، بلجيكا، النمسا، استراليا،
هنغاريا، غيانا، لكسمبرغ،أاليونان، ليتوانيا، التفيا، ايطاليا، يرلندا،

البرتغال، بولندا، النرويج، نيوزيلندا، هولندا، لوسيامالطة، ،سانت
الواليات المتحدة، المملكة أسبانيا، أفريقيا، جنوب سلوفينيا، سلوفاآيا،

. المتحدة
فاعًال١٨٠ السن أساس على التمييز بعدم الخاص التشريع يكون لكي

أساس على المباشر غير والتمييز المباشر التمييز بين الفصل ينبغي تمامًا،
بأسلوب. السن ما شخص معاملة السن، على القائم المباشر بالتمييز وُيقصد
السنمؤاتاةأقل نفس من شخصين بين المقارنة حال في تحدث ال ،.

األشكال على مثاًال المطلوب السن تحدد التي الوظائف إعالنات وتشكل
المباشر التمييز يتخذها قد يمكن. التي ما فيتخطى المباشر غير التمييز أما

قبيل من محتملة تمييزية ممارسات ويغطي مباشر بشكل مالحظته
ال التي الجسدية المزايا على آبير بشكل تشدد التي الوظائف إعالنات

الوظيف .فعليًاةتتطلبها
:انظر١٨١

N.Ghosheh: Age discrimination and older workers: Theory and 
legislation in comparative context, Conditions of Work and 
employment Series,  No. 20 (Geneva, ILO, 2008), p. 19.

.N. Ghosheh, op. cit., p. 23: انظر١٨٢
االلكترونيالمو١٨٣ ،www.dwp.gov.uk/age-positive: قع

في مراجعة الثاني٢١آخر .٢٠١١يناير/آانون

ة وسنغافور ماليزيا مثل صناديق١٨٤عديدة، إنشاء إلى ،
المتواصل التعلم برامج تمّول مماثل،. للتدريب نحو وعلى

المتواصل التعلم األوروبيون االجتماعيون الشرآاء حدد
عملهم برامج في . آأولوية

اإلجراءات.٢٠١ من قانونًا آوريا جمهورية وسنت
يكوناإل أن ضمان الشرآات على يفرض المائة٣يجابية في

بلغوا الذين من األقل على عمالها أآثر٥٥من أو . عامًا
السن في للمتقدمين العمالة تعزيز قانون حدد ذلك، عن فضًال
للعمال ملئها في األولوية منح ينبغي التي المهن أنواع

السن في السيا١٨٥المتقدمين مواقف حّراس قبيل من أو، رات
الباصات بطاقات .بائعي

الشباب العمال وضع
األوروبية.٢٠٢ المفوضية الشباب١٨٦أشارت أن إلى

بين( أعمارهم تتراوح الذين هم) عامًا٢٤و١٥األشخاص
حيث الراهنة، االنكماش حالة من تضررًا الفئات أآثر نسبيًا

بنسبة عمالتهم في تراجع من عامي٣٫٧عانوا بين المائة في
واالقتصادات. ٢٠٠٩و٢٠٠٨ الصناعية االقتصادات ففي

ساعات الشباب عمل نحو اتجاه هناك سواء، حد على النامية
منظمة غير عمالة إطار في غيرهم من متقطععملوأطول

بترتيباتو تتسم مأمونة، وأجورإنتاجيةغير منخفضةمتدنية
العاملةلمحدودةحمايةو . ١٨٧ليد

يواجهها.٢٠٣ التي الصعوبات جميع عزو يمكن وال
التمييز إلى العمل سوق في تكافح. الشباب فاالقتصادات

العالي التعليم ذوي الخريجين من المتزايد العدد الستيعاب
نظم من متزايدة بأعداد يتخرجون الذين العالية، والمؤهالت

عام آل الذي. التعليم للشباب بالنسبة عادة أسوأ الوضع نلكن
ضعيفة بمؤهالت أو مؤهالت دون من العمل سوق . يدخلون
الخبرة من المنخفض المستوى هناك األخرى، العوامل ومن
بالمتقدمين مقارنة بالوظيفة المرتبطة والخبرة العامة

سنًا األآبر .للوظائف
مبادرة.٢٠٤ األوروبي االتحاد االنطالقة"واستهل
معدًا" الجديدة برنامجًا توفر التي لكلللشباب، خصيصًا

أشهر ستة منذ العمل عن عاطل البرنامج. شاب ويشمل
أو التدريبالتدريب أوالتدرأوإعادة عمل على وظيفة،ب

يقتضي حيث عمل، عن البحث في مساعدة مع بالتزامن
ذلك المتحدة. األمر المملكة في المبادرات وتتضمن

الجديد" المستقبل وي"صندوق مكثفًا دعمًا يوفر الذي ساعد،

ال��دولي١٨٤ العم��ل اله��اد�: مكت��ب والمح��ي� آس��يا ف��ي المتواص��ل ،ال��تعلم
العمل لمنظمة اإلقليمي الثالثي االجتماع إلى مقدم ب�انكوك،تقرير الدولي�ة،

األول١٠-٨ الصفحة٢٠٠٣ديسمبر/ آانون ،١٤.
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Social Affairs (New York, 2007), p. 62.

:انظر١٨٦
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(Luxembourg, Office for Official Publications of the European 
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الدولي١٨٧ العمل السياق: مكتب في االجتماعية والحماية العمالة
الجديد الصفحة)٢٠١٠جنيف،(الديمغرافي ،٦٥.
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زيادة.١٩٥ إلى العمل سوق في الهادفة التدابير انتشار مع

مراجعة خالل من السن في المتقدمين العاملين مشارآة
دال تظهر مثًال، التقاعد بسن المتعلقة تنامياألحكام على ئل

عنه التبليغ وازدياد السن أساس على بالتمييز ففي. الوعي
أيرلندا في السن لوائح تطبيق من األولى عشر الثالثة األشهر

المساواة لجنة تلقت حاالت٢٧٧الشمالية، في تحقيق طلب
شكلت السن، أساس على مجموع٩تمييز من المائة في

المعنية الفترة في أشارتوفي. ١٧٣الطلبات المتحدة، المملكة
في آبير تزايد إلى بالعمالة المعنية المحاآم قسم إحصاءات

من السن، أساس على بالتمييز المرتبطة الشكاوى ٩٧٢عدد
الفترة في الفترة٢٩٤٩إلى٢٠٠٧ـ٢٠٠٦حالة في حالة

الفترة٣٨٠١و٢٠٠٨ـ٢٠٠٧ في وقد. ٢٠٠٩ـ٢٠٠٨حالة
أآبر وعي على االرتفاع هذا السنيدل أساس على بالتمييز

العمال تلقت. ١٧٤وبحقوق فرنسا، لمكافحةوفي العليا السلطة
المساواة وتعزيز على٥٩٩التمييز بالتمييز تتعلق شكوى

عام السن مقابل٢٠٠٩أساس فقط٧٨، حالة
اإلدانات. ٢٠٠٥١٧٥عام أرقام بلغت المتحدة، الواليات وفي

السن أساس على التمييز قانون عنبموجب العمالة، في
نفسها، مقابل٢٢٫٧٧٨السنوات . ١٧٦إدانة١٦٫٥٨٥إدانة

الفترة في اإلنسان حقوق لجنة تلقت استراليا، وفي
مقابل٢٠١٠،١٧٤ـ٢٠٠٩ بالسن، مرتبطة ١٠٦شكوى

للفترة مرآز. ٢٠٠٦١٧٧ـ٢٠٠٥شكاوى تلقى بلجيكا، وفي
العنصرية ومكافحة الفرص عام٤٠تكافؤ ٢٠٠٩شكوى

عام٢٧مقابل . ٢٠٠٦١٧٨شكوى
المفوضية.١٩٦ أجرتها استطالعية دراسة إطار في

الثاني تشرين في اعتبر٢٠٠٩نوفمبر/ األوروبية في٥٨،
في منتشر السن أساس على التمييز أن األوروبيين من المائة

بنسبة مقارنة عام٤٢بلدهم، المائة هذه. ٢٠٠٨في وتظهر
االقتص بالوضع واضحًا ارتباطًا حيثاألرقام الراهن، ادي

األزمة٦٤أن تؤدي أن يتوقعون األشخاص من المائة في
سوق في السن أساس على التمييز من المزيد إلى االقتصادية

. العمل

:انظر١٧٣
Equality Commission for Northern Ireland: Awareness of the 
age regulations and attitudes of the general public in Northern 
Ireland towards age-related issues, June 2008, p. 51.

:انظر١٧٤
Tribunals Service: Employment Tribunal and EAT Statistics 
(GB) 1 April 2008 to 31 March 2009, p. 6.

وتعزيز١٧٥ التمييز لمكافحة العليا سابق،المساواةالسلطة مرجع ،
.١٥الصفحة

وتكافؤ١٧٦ العمالة في المساواة لجنة عن الصادرة المعلومات إلى استنادًا
. الفرص

:انظر١٧٧
Australian Human Rights Commission: Annual report 2009–
10, p. 77.

:انظر١٧٨
Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme: 
Rapport annuel 2006, p. 20, and Rapport annuel 2009, p. 81.

العمل في المستمرال: المساواة تحدي

48

بهم خاصة أعمال تأسيس في الراغبين وفي. ١٦٦اإلعاقات،
الحكو قامت المتحدة، عامالمملكة بتخصيص٢٠٠٨مة ،

يعانون٢٠٠٠ ألشخاص العمل إلى النفاذ برنامج في مقعد
و التعلم في صعوبات مشاآل١٥٠٠من من يعانون شخص

العقلية صحتهم عام. ١٦٧في في سلوفينيا، ارتفع٢٠٠٧وفي ،
بنسبة التأهيل إعادة برامج إلى انضموا الذين األشخاص عدد

بالعام٢٧ مقارنة المائة قامت. ٢٠٠٦١٦٨في الصين، وفي
عام بتشغيل٢٠٠٨الحكومة للتعليم٣٧١٣، مدرسة

استفاد وتوظيف تدريب خدمات قدمت المهنيين، والتدريب
اإلعاقات٧٧٤٫٠٠٠منها ذوي من . ١٦٩شخص
مبادئ.١٩٣ إصدار في آذلك االجتماعيون الشرآاء ونشط

ظروف تكييف بشأن جيدة ممارسات تطبيق أو توجيهية
من للموظفين اإلعاقاتالعمل الكندي. ذوي التحالف وأصدر
عام العامة النقابات٢٠١٠للخدمة ممثلي لمساعدة دليًال ،

صاحب أدوار وفهم أفضل نحو على التكييف مسألة فهم على
والنقابة والعامل عمليةالعمل في منهم آل ومسؤوليات

.١٧٠التكييف
شرآة.١٩٤ فيCreativ Company A/Sودأبت

سا تقديم على حسبالدانمرك المهام وتكييف مرنة عمل عات
اإلعاقة ذوي األشخاص لتدريب مرآز وإدارة . ١٧١القدرة

شرآة تسعى ذلك، غرار التفيا،McDonald’sوعلى في
من األشخاص دمج إلى حكومية، غير منظمة مع بالتعاون
العمل سوق في العقلية واألمراض الفكرية اإلعاقات . ذوي

ع فترات قبيل من تدابير عاملوأظهرت ومساعدة أقصر مل
المبادرة هذه إطار في فعاليتها .١٧٢اجتماعي،

:انظر١٦٦
Economic Commission for Latin America and the Caribbean 
(subregional headquarters for the Caribbean): A further study 
on disability in the Caribbean: Rights, commitment, statistical 
analysis and monitoring (2009), p. 11.

إلى١٦٧ : استنادًا
“Measures to help people with mental health conditions into 
work”, in Equal Opportunities Review, Issue No. 199, (2009). 

الدولي١٦٨ العمل ال:مكتب االتفاقياتلجنة بتطبيق المعنية خبراء
في مقدم مباشر طلب سلوفينيا٢٠١٠والتوصيات، تطبيق بشأن

التمييز) ١٩٩٢: التصديق( والمهنة(اتفاقية االستخدام ١٩٥٨،)في
).١١١رقم(

:انظر١٦٩
ITUC: Internationally recognised core labour standards in the 
People’s Republic of China, Report for the WTO General 
Council Review of the Trade Policies of the People’s Republic 
of China, Geneva, 10 and 12 May 2010, p. 11.

:انظر١٧٠
PSAC-AFPC: Duty to accommodate: A PSAC guide for local 
representatives, 25 May 2010, available online at 
http://psac.com/what/humanrights/Duty_to_accommodate-
e.shtml. 

:انظر١٧١
E. Heckl and I. Pecher: Providing reasonable accommodation 
for persons with disabilities in the workplace in the EU – good 
practices and financing schemes – Contract VC/2007/0315
(Vienna, Austrian Institute for SME Research, 2008), p. 92.

نفسه١٧٢ الصفحةالمرجع ،٢-١١.

السن أساس على التمييز

بالسن المرتبطة الشكاوى تزايد
زيادة.١٩٥ إلى العمل سوق في الهادفة التدابير انتشار مع

مراجعة خالل من السن في المتقدمين العاملين مشارآة
دال تظهر مثًال، التقاعد بسن المتعلقة تنامياألحكام على ئل

عنه التبليغ وازدياد السن أساس على بالتمييز ففي. الوعي
أيرلندا في السن لوائح تطبيق من األولى عشر الثالثة األشهر

المساواة لجنة تلقت حاالت٢٧٧الشمالية، في تحقيق طلب
شكلت السن، أساس على مجموع٩تمييز من المائة في

المعنية الفترة في أشارتوفي. ١٧٣الطلبات المتحدة، المملكة
في آبير تزايد إلى بالعمالة المعنية المحاآم قسم إحصاءات

من السن، أساس على بالتمييز المرتبطة الشكاوى ٩٧٢عدد
الفترة في الفترة٢٩٤٩إلى٢٠٠٧ـ٢٠٠٦حالة في حالة

الفترة٣٨٠١و٢٠٠٨ـ٢٠٠٧ في وقد. ٢٠٠٩ـ٢٠٠٨حالة
أآبر وعي على االرتفاع هذا السنيدل أساس على بالتمييز

العمال تلقت. ١٧٤وبحقوق فرنسا، لمكافحةوفي العليا السلطة
المساواة وتعزيز على٥٩٩التمييز بالتمييز تتعلق شكوى

عام السن مقابل٢٠٠٩أساس فقط٧٨، حالة
اإلدانات. ٢٠٠٥١٧٥عام أرقام بلغت المتحدة، الواليات وفي

السن أساس على التمييز قانون عنبموجب العمالة، في
نفسها، مقابل٢٢٫٧٧٨السنوات . ١٧٦إدانة١٦٫٥٨٥إدانة

الفترة في اإلنسان حقوق لجنة تلقت استراليا، وفي
مقابل٢٠١٠،١٧٤ـ٢٠٠٩ بالسن، مرتبطة ١٠٦شكوى

للفترة مرآز. ٢٠٠٦١٧٧ـ٢٠٠٥شكاوى تلقى بلجيكا، وفي
العنصرية ومكافحة الفرص عام٤٠تكافؤ ٢٠٠٩شكوى

عام٢٧مقابل . ٢٠٠٦١٧٨شكوى
المفوضية.١٩٦ أجرتها استطالعية دراسة إطار في

الثاني تشرين في اعتبر٢٠٠٩نوفمبر/ األوروبية في٥٨،
في منتشر السن أساس على التمييز أن األوروبيين من المائة

بنسبة مقارنة عام٤٢بلدهم، المائة هذه. ٢٠٠٨في وتظهر
االقتص بالوضع واضحًا ارتباطًا حيثاألرقام الراهن، ادي

األزمة٦٤أن تؤدي أن يتوقعون األشخاص من المائة في
سوق في السن أساس على التمييز من المزيد إلى االقتصادية

. العمل

:انظر١٧٣
Equality Commission for Northern Ireland: Awareness of the 
age regulations and attitudes of the general public in Northern 
Ireland towards age-related issues, June 2008, p. 51.

:انظر١٧٤
Tribunals Service: Employment Tribunal and EAT Statistics 
(GB) 1 April 2008 to 31 March 2009, p. 6.

وتعزيز١٧٥ التمييز لمكافحة العليا سابق،المساواةالسلطة مرجع ،
.١٥الصفحة

وتكافؤ١٧٦ العمالة في المساواة لجنة عن الصادرة المعلومات إلى استنادًا
. الفرص

:انظر١٧٧
Australian Human Rights Commission: Annual report 2009–
10, p. 77.

:انظر١٧٨
Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme: 
Rapport annuel 2006, p. 20, and Rapport annuel 2009, p. 81.



المبادئ الممارسةمن إلى

49 

السن في المتقدمين للعمال المساواة لتحقيق تدابير
سن.١٩٧ إلى ترمي جهودًا تبذل التي البلدان عدد يزداد

ا أساس على بالتمييز خاصة ٢٩وهناك. لسنتشريعات
ًا التمييز١٧٩بلد صريح نحو على تحظر تشريعات تطبق

السن أساس على المباشر غير أو الرغم. ١٨٠المباشر وعلى
على التمييز مسألة ينّظم فدرالي قانون آندا في ليس أنه من
الواليات جميع فإن الوطني، المستوى على السن أساس

أساس على العمالة في التمييز تعالج . السنتقريبًا
السن،.١٩٨ بمسألة خاص تشريع وجود حسنات ومن

بشكل أحكامها تحديد من والعمال العمل أصحاب تمكين
التمييز. ١٨١واضح بين القوانين تفرق ال البلدان، بعض وفي

طالما فعالة تبقى القوانين هذا لكن المباشر، وغير المباشر
المباشر وغير المباشر التمييز مظاهر مختلف تتناول : أنها

في القراراتسواء في أو أخرى قوانين في أو نفسه القانون
.١٨٢القضائية
المستوى.١٩٩ على المتبعة السياسات تكون أن ويمكن

دورًا وتلعب للقانون مكملة المنشآت مستوى وعلى الوطني
العمال بشأن المقولبة والصور األساطير معالجة في مهمًا

السن في استراليا. المتقدمين مثل بلدان وفنلنداوأجرت
واسعة إعالمية حمالت المتحدة والمملكة والنرويج وهولندا
أصحاب تردد تذليل إلى وتهدف الحكومة تمولها النطاق

واستبقائهم السن في متقدمين عمال توظيف في وعلى. العمل
لصالح حملة خالل من المتحدة المملكة سعت المثال، سبيل

التي بالفوائد الوعي وشحذ تعزيز إلى تعودالسن أن يمكن
البحوث خالل من األعمار، متنوعة عاملة قوى بها
وعبر والجوائز الخاصة واألحداث والصحف والمنشورات

بالحملة الخاص االلكتروني . ١٨٣الموقع
الثنائية.٢٠٠ االتفاقات عدد األخيرة السنوات في وتزايد

المتواصل بالتعلم المتعلقة أدت. والثالثية المفاوضةوقد
بلدانواالجماعية في الحكومات مع االجتماعي لحوار

ألمانيا،١٧٩ فرنسا، فنلندا، استونيا، قبرص، بلجيكا، النمسا، استراليا،
هنغاريا، غيانا، لكسمبرغ،أاليونان، ليتوانيا، التفيا، ايطاليا، يرلندا،

البرتغال، بولندا، النرويج، نيوزيلندا، هولندا، لوسيامالطة، ،سانت
الواليات المتحدة، المملكة أسبانيا، أفريقيا، جنوب سلوفينيا، سلوفاآيا،

. المتحدة
فاعًال١٨٠ السن أساس على التمييز بعدم الخاص التشريع يكون لكي

أساس على المباشر غير والتمييز المباشر التمييز بين الفصل ينبغي تمامًا،
بأسلوب. السن ما شخص معاملة السن، على القائم المباشر بالتمييز وُيقصد
السنمؤاتاةأقل نفس من شخصين بين المقارنة حال في تحدث ال ،.

األشكال على مثاًال المطلوب السن تحدد التي الوظائف إعالنات وتشكل
المباشر التمييز يتخذها قد يمكن. التي ما فيتخطى المباشر غير التمييز أما

قبيل من محتملة تمييزية ممارسات ويغطي مباشر بشكل مالحظته
ال التي الجسدية المزايا على آبير بشكل تشدد التي الوظائف إعالنات

الوظيف .فعليًاةتتطلبها
:انظر١٨١

N.Ghosheh: Age discrimination and older workers: Theory and 
legislation in comparative context, Conditions of Work and 
employment Series,  No. 20 (Geneva, ILO, 2008), p. 19.

.N. Ghosheh, op. cit., p. 23: انظر١٨٢
االلكترونيالمو١٨٣ ،www.dwp.gov.uk/age-positive: قع

في مراجعة الثاني٢١آخر .٢٠١١يناير/آانون

ة وسنغافور ماليزيا مثل صناديق١٨٤عديدة، إنشاء إلى ،
المتواصل التعلم برامج تمّول مماثل،. للتدريب نحو وعلى

المتواصل التعلم األوروبيون االجتماعيون الشرآاء حدد
عملهم برامج في . آأولوية

اإلجراءات.٢٠١ من قانونًا آوريا جمهورية وسنت
يكوناإل أن ضمان الشرآات على يفرض المائة٣يجابية في

بلغوا الذين من األقل على عمالها أآثر٥٥من أو . عامًا
السن في للمتقدمين العمالة تعزيز قانون حدد ذلك، عن فضًال
للعمال ملئها في األولوية منح ينبغي التي المهن أنواع

السن في السيا١٨٥المتقدمين مواقف حّراس قبيل من أو، رات
الباصات بطاقات .بائعي

الشباب العمال وضع
األوروبية.٢٠٢ المفوضية الشباب١٨٦أشارت أن إلى

بين( أعمارهم تتراوح الذين هم) عامًا٢٤و١٥األشخاص
حيث الراهنة، االنكماش حالة من تضررًا الفئات أآثر نسبيًا

بنسبة عمالتهم في تراجع من عامي٣٫٧عانوا بين المائة في
واالقتصادات. ٢٠٠٩و٢٠٠٨ الصناعية االقتصادات ففي

ساعات الشباب عمل نحو اتجاه هناك سواء، حد على النامية
منظمة غير عمالة إطار في غيرهم من متقطععملوأطول

بترتيباتو تتسم مأمونة، وأجورإنتاجيةغير منخفضةمتدنية
العاملةلمحدودةحمايةو . ١٨٧ليد

يواجهها.٢٠٣ التي الصعوبات جميع عزو يمكن وال
التمييز إلى العمل سوق في تكافح. الشباب فاالقتصادات

العالي التعليم ذوي الخريجين من المتزايد العدد الستيعاب
نظم من متزايدة بأعداد يتخرجون الذين العالية، والمؤهالت

عام آل الذي. التعليم للشباب بالنسبة عادة أسوأ الوضع نلكن
ضعيفة بمؤهالت أو مؤهالت دون من العمل سوق . يدخلون
الخبرة من المنخفض المستوى هناك األخرى، العوامل ومن
بالمتقدمين مقارنة بالوظيفة المرتبطة والخبرة العامة

سنًا األآبر .للوظائف
مبادرة.٢٠٤ األوروبي االتحاد االنطالقة"واستهل
معدًا" الجديدة برنامجًا توفر التي لكلللشباب، خصيصًا

أشهر ستة منذ العمل عن عاطل البرنامج. شاب ويشمل
أو التدريبالتدريب أوالتدرأوإعادة عمل على وظيفة،ب

يقتضي حيث عمل، عن البحث في مساعدة مع بالتزامن
ذلك المتحدة. األمر المملكة في المبادرات وتتضمن

الجديد" المستقبل وي"صندوق مكثفًا دعمًا يوفر الذي ساعد،

ال��دولي١٨٤ العم��ل اله��اد�: مكت��ب والمح��ي� آس��يا ف��ي المتواص��ل ،ال��تعلم
العمل لمنظمة اإلقليمي الثالثي االجتماع إلى مقدم ب�انكوك،تقرير الدولي�ة،

األول١٠-٨ الصفحة٢٠٠٣ديسمبر/ آانون ،١٤.
:انظر١٨٥

United Nations: World economic and social survey 2007: 
Development in an ageing world, Department of Economic and 
Social Affairs (New York, 2007), p. 62.

:انظر١٨٦
European Commission: Employment in Europe 2009
(Luxembourg, Office for Official Publications of the European 
Communities, 2009).

الدولي١٨٧ العمل السياق: مكتب في االجتماعية والحماية العمالة
الجديد الصفحة)٢٠١٠جنيف،(الديمغرافي ،٦٥.
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السن في المتقدمين للعمال المساواة لتحقيق تدابير
سن.١٩٧ إلى ترمي جهودًا تبذل التي البلدان عدد يزداد

ا أساس على بالتمييز خاصة ٢٩وهناك. لسنتشريعات
ًا التمييز١٧٩بلد صريح نحو على تحظر تشريعات تطبق

السن أساس على المباشر غير أو الرغم. ١٨٠المباشر وعلى
على التمييز مسألة ينّظم فدرالي قانون آندا في ليس أنه من
الواليات جميع فإن الوطني، المستوى على السن أساس

أساس على العمالة في التمييز تعالج . السنتقريبًا
السن،.١٩٨ بمسألة خاص تشريع وجود حسنات ومن

بشكل أحكامها تحديد من والعمال العمل أصحاب تمكين
التمييز. ١٨١واضح بين القوانين تفرق ال البلدان، بعض وفي

طالما فعالة تبقى القوانين هذا لكن المباشر، وغير المباشر
المباشر وغير المباشر التمييز مظاهر مختلف تتناول : أنها

في القراراتسواء في أو أخرى قوانين في أو نفسه القانون
.١٨٢القضائية
المستوى.١٩٩ على المتبعة السياسات تكون أن ويمكن

دورًا وتلعب للقانون مكملة المنشآت مستوى وعلى الوطني
العمال بشأن المقولبة والصور األساطير معالجة في مهمًا

السن في استراليا. المتقدمين مثل بلدان وفنلنداوأجرت
واسعة إعالمية حمالت المتحدة والمملكة والنرويج وهولندا
أصحاب تردد تذليل إلى وتهدف الحكومة تمولها النطاق

واستبقائهم السن في متقدمين عمال توظيف في وعلى. العمل
لصالح حملة خالل من المتحدة المملكة سعت المثال، سبيل

التي بالفوائد الوعي وشحذ تعزيز إلى تعودالسن أن يمكن
البحوث خالل من األعمار، متنوعة عاملة قوى بها
وعبر والجوائز الخاصة واألحداث والصحف والمنشورات

بالحملة الخاص االلكتروني . ١٨٣الموقع
الثنائية.٢٠٠ االتفاقات عدد األخيرة السنوات في وتزايد

المتواصل بالتعلم المتعلقة أدت. والثالثية المفاوضةوقد
بلدانواالجماعية في الحكومات مع االجتماعي لحوار

ألمانيا،١٧٩ فرنسا، فنلندا، استونيا، قبرص، بلجيكا، النمسا، استراليا،
هنغاريا، غيانا، لكسمبرغ،أاليونان، ليتوانيا، التفيا، ايطاليا، يرلندا،

البرتغال، بولندا، النرويج، نيوزيلندا، هولندا، لوسيامالطة، ،سانت
الواليات المتحدة، المملكة أسبانيا، أفريقيا، جنوب سلوفينيا، سلوفاآيا،

. المتحدة
فاعًال١٨٠ السن أساس على التمييز بعدم الخاص التشريع يكون لكي

أساس على المباشر غير والتمييز المباشر التمييز بين الفصل ينبغي تمامًا،
بأسلوب. السن ما شخص معاملة السن، على القائم المباشر بالتمييز وُيقصد
السنمؤاتاةأقل نفس من شخصين بين المقارنة حال في تحدث ال ،.

األشكال على مثاًال المطلوب السن تحدد التي الوظائف إعالنات وتشكل
المباشر التمييز يتخذها قد يمكن. التي ما فيتخطى المباشر غير التمييز أما

قبيل من محتملة تمييزية ممارسات ويغطي مباشر بشكل مالحظته
ال التي الجسدية المزايا على آبير بشكل تشدد التي الوظائف إعالنات

الوظيف .فعليًاةتتطلبها
:انظر١٨١

N.Ghosheh: Age discrimination and older workers: Theory and 
legislation in comparative context, Conditions of Work and 
employment Series,  No. 20 (Geneva, ILO, 2008), p. 19.

.N. Ghosheh, op. cit., p. 23: انظر١٨٢
االلكترونيالمو١٨٣ ،www.dwp.gov.uk/age-positive: قع

في مراجعة الثاني٢١آخر .٢٠١١يناير/آانون

ة وسنغافور ماليزيا مثل صناديق١٨٤عديدة، إنشاء إلى ،
المتواصل التعلم برامج تمّول مماثل،. للتدريب نحو وعلى

المتواصل التعلم األوروبيون االجتماعيون الشرآاء حدد
عملهم برامج في . آأولوية

اإلجراءات.٢٠١ من قانونًا آوريا جمهورية وسنت
يكوناإل أن ضمان الشرآات على يفرض المائة٣يجابية في

بلغوا الذين من األقل على عمالها أآثر٥٥من أو . عامًا
السن في للمتقدمين العمالة تعزيز قانون حدد ذلك، عن فضًال
للعمال ملئها في األولوية منح ينبغي التي المهن أنواع

السن في السيا١٨٥المتقدمين مواقف حّراس قبيل من أو، رات
الباصات بطاقات .بائعي

الشباب العمال وضع
األوروبية.٢٠٢ المفوضية الشباب١٨٦أشارت أن إلى

بين( أعمارهم تتراوح الذين هم) عامًا٢٤و١٥األشخاص
حيث الراهنة، االنكماش حالة من تضررًا الفئات أآثر نسبيًا

بنسبة عمالتهم في تراجع من عامي٣٫٧عانوا بين المائة في
واالقتصادات. ٢٠٠٩و٢٠٠٨ الصناعية االقتصادات ففي

ساعات الشباب عمل نحو اتجاه هناك سواء، حد على النامية
منظمة غير عمالة إطار في غيرهم من متقطععملوأطول

بترتيباتو تتسم مأمونة، وأجورإنتاجيةغير منخفضةمتدنية
العاملةلمحدودةحمايةو . ١٨٧ليد

يواجهها.٢٠٣ التي الصعوبات جميع عزو يمكن وال
التمييز إلى العمل سوق في تكافح. الشباب فاالقتصادات

العالي التعليم ذوي الخريجين من المتزايد العدد الستيعاب
نظم من متزايدة بأعداد يتخرجون الذين العالية، والمؤهالت

عام آل الذي. التعليم للشباب بالنسبة عادة أسوأ الوضع نلكن
ضعيفة بمؤهالت أو مؤهالت دون من العمل سوق . يدخلون
الخبرة من المنخفض المستوى هناك األخرى، العوامل ومن
بالمتقدمين مقارنة بالوظيفة المرتبطة والخبرة العامة

سنًا األآبر .للوظائف
مبادرة.٢٠٤ األوروبي االتحاد االنطالقة"واستهل
معدًا" الجديدة برنامجًا توفر التي لكلللشباب، خصيصًا

أشهر ستة منذ العمل عن عاطل البرنامج. شاب ويشمل
أو التدريبالتدريب أوالتدرأوإعادة عمل على وظيفة،ب

يقتضي حيث عمل، عن البحث في مساعدة مع بالتزامن
ذلك المتحدة. األمر المملكة في المبادرات وتتضمن

الجديد" المستقبل وي"صندوق مكثفًا دعمًا يوفر الذي ساعد،

ال��دولي١٨٤ العم��ل اله��اد�: مكت��ب والمح��ي� آس��يا ف��ي المتواص��ل ،ال��تعلم
العمل لمنظمة اإلقليمي الثالثي االجتماع إلى مقدم ب�انكوك،تقرير الدولي�ة،

األول١٠-٨ الصفحة٢٠٠٣ديسمبر/ آانون ،١٤.
:انظر١٨٥

United Nations: World economic and social survey 2007: 
Development in an ageing world, Department of Economic and 
Social Affairs (New York, 2007), p. 62.

:انظر١٨٦
European Commission: Employment in Europe 2009
(Luxembourg, Office for Official Publications of the European 
Communities, 2009).

الدولي١٨٧ العمل السياق: مكتب في االجتماعية والحماية العمالة
الجديد الصفحة)٢٠١٠جنيف،(الديمغرافي ،٦٥.
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بهم خاصة أعمال تأسيس في الراغبين وفي. ١٦٦اإلعاقات،
الحكو قامت المتحدة، عامالمملكة بتخصيص٢٠٠٨مة ،

يعانون٢٠٠٠ ألشخاص العمل إلى النفاذ برنامج في مقعد
و التعلم في صعوبات مشاآل١٥٠٠من من يعانون شخص

العقلية صحتهم عام. ١٦٧في في سلوفينيا، ارتفع٢٠٠٧وفي ،
بنسبة التأهيل إعادة برامج إلى انضموا الذين األشخاص عدد

بالعام٢٧ مقارنة المائة قامت. ٢٠٠٦١٦٨في الصين، وفي
عام بتشغيل٢٠٠٨الحكومة للتعليم٣٧١٣، مدرسة

استفاد وتوظيف تدريب خدمات قدمت المهنيين، والتدريب
اإلعاقات٧٧٤٫٠٠٠منها ذوي من . ١٦٩شخص
مبادئ.١٩٣ إصدار في آذلك االجتماعيون الشرآاء ونشط

ظروف تكييف بشأن جيدة ممارسات تطبيق أو توجيهية
من للموظفين اإلعاقاتالعمل الكندي. ذوي التحالف وأصدر
عام العامة النقابات٢٠١٠للخدمة ممثلي لمساعدة دليًال ،

صاحب أدوار وفهم أفضل نحو على التكييف مسألة فهم على
والنقابة والعامل عمليةالعمل في منهم آل ومسؤوليات

.١٧٠التكييف
شرآة.١٩٤ فيCreativ Company A/Sودأبت

سا تقديم على حسبالدانمرك المهام وتكييف مرنة عمل عات
اإلعاقة ذوي األشخاص لتدريب مرآز وإدارة . ١٧١القدرة

شرآة تسعى ذلك، غرار التفيا،McDonald’sوعلى في
من األشخاص دمج إلى حكومية، غير منظمة مع بالتعاون
العمل سوق في العقلية واألمراض الفكرية اإلعاقات . ذوي

ع فترات قبيل من تدابير عاملوأظهرت ومساعدة أقصر مل
المبادرة هذه إطار في فعاليتها .١٧٢اجتماعي،

:انظر١٦٦
Economic Commission for Latin America and the Caribbean 
(subregional headquarters for the Caribbean): A further study 
on disability in the Caribbean: Rights, commitment, statistical 
analysis and monitoring (2009), p. 11.

إلى١٦٧ : استنادًا
“Measures to help people with mental health conditions into 
work”, in Equal Opportunities Review, Issue No. 199, (2009). 

الدولي١٦٨ العمل ال:مكتب االتفاقياتلجنة بتطبيق المعنية خبراء
في مقدم مباشر طلب سلوفينيا٢٠١٠والتوصيات، تطبيق بشأن

التمييز) ١٩٩٢: التصديق( والمهنة(اتفاقية االستخدام ١٩٥٨،)في
).١١١رقم(

:انظر١٦٩
ITUC: Internationally recognised core labour standards in the 
People’s Republic of China, Report for the WTO General 
Council Review of the Trade Policies of the People’s Republic 
of China, Geneva, 10 and 12 May 2010, p. 11.

:انظر١٧٠
PSAC-AFPC: Duty to accommodate: A PSAC guide for local 
representatives, 25 May 2010, available online at 
http://psac.com/what/humanrights/Duty_to_accommodate-
e.shtml. 

:انظر١٧١
E. Heckl and I. Pecher: Providing reasonable accommodation 
for persons with disabilities in the workplace in the EU – good 
practices and financing schemes – Contract VC/2007/0315
(Vienna, Austrian Institute for SME Research, 2008), p. 92.
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السن أساس على التمييز

بالسن المرتبطة الشكاوى تزايد
زيادة.١٩٥ إلى العمل سوق في الهادفة التدابير انتشار مع
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الفترة في الفترة٢٩٤٩إلى٢٠٠٧ـ٢٠٠٦حالة في حالة

الفترة٣٨٠١و٢٠٠٨ـ٢٠٠٧ في وقد. ٢٠٠٩ـ٢٠٠٨حالة
أآبر وعي على االرتفاع هذا السنيدل أساس على بالتمييز

العمال تلقت. ١٧٤وبحقوق فرنسا، لمكافحةوفي العليا السلطة
المساواة وتعزيز على٥٩٩التمييز بالتمييز تتعلق شكوى

عام السن مقابل٢٠٠٩أساس فقط٧٨، حالة
اإلدانات. ٢٠٠٥١٧٥عام أرقام بلغت المتحدة، الواليات وفي

السن أساس على التمييز قانون عنبموجب العمالة، في
نفسها، مقابل٢٢٫٧٧٨السنوات . ١٧٦إدانة١٦٫٥٨٥إدانة

الفترة في اإلنسان حقوق لجنة تلقت استراليا، وفي
مقابل٢٠١٠،١٧٤ـ٢٠٠٩ بالسن، مرتبطة ١٠٦شكوى

للفترة مرآز. ٢٠٠٦١٧٧ـ٢٠٠٥شكاوى تلقى بلجيكا، وفي
العنصرية ومكافحة الفرص عام٤٠تكافؤ ٢٠٠٩شكوى

عام٢٧مقابل . ٢٠٠٦١٧٨شكوى
المفوضية.١٩٦ أجرتها استطالعية دراسة إطار في

الثاني تشرين في اعتبر٢٠٠٩نوفمبر/ األوروبية في٥٨،
في منتشر السن أساس على التمييز أن األوروبيين من المائة

بنسبة مقارنة عام٤٢بلدهم، المائة هذه. ٢٠٠٨في وتظهر
االقتص بالوضع واضحًا ارتباطًا حيثاألرقام الراهن، ادي

األزمة٦٤أن تؤدي أن يتوقعون األشخاص من المائة في
سوق في السن أساس على التمييز من المزيد إلى االقتصادية
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وتكافؤ١٧٦ العمالة في المساواة لجنة عن الصادرة المعلومات إلى استنادًا
. الفرص
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الوراثية السمات أساس على التمييز
إلى.٢١٢ الوراثية الفحوص مجال في العلمي التقدم أدى

القائمة التمييزية العمل مكان ممارسات وقوع احتمال زيادة
الفحوص خالل من ُتحّصل التي الوراثية المعلومات على

معلو على اإلطالع خالل من أو سريةاإللزامية وراثية . مات
تكشف ال العائلة تاريخ واستكشاف الوراثية الفحوص لكن
دالالت أية تتضمن وال طبية بحاالت اإلصابة قابلية سوى

الجدارة أو القدرات .على
مرتبطة.٢١٣ تداعيات الوراثي التمييز من وللخوف

فعلية إنسانية أثمان وله الذين. بالعمل األشخاص أن تبّين وقد
دواٍع فيلديهم غيرهم من أآثر يترددون للقلق آبيرة

الفحوص جدوى لمناقشة الصحية الرعاية أخصائي مراجعة
إجرائها ال. أو قد األشخاص هؤالء أن بالمقابل هذا ويعني

العمليات مثل المرض، من الوقاية أساليب من يستفيدون
والعيش الغذاء نمط خيارات أو الوقائية باإلضافة. الجراحية

ف ذلك، العملإلى أصحاب عن الوراثية المعلومات حجب إن
العالج، ويعيق الطبية السجالت يشّوه قد التأمين وشرآات

مرضعضال عن الكشف في التأخر في يتسبب .١٩٣وقد

:انظر١٩٣
National Partnership for Women & Families and the Coalition 
for Genetic Fairness (CGF): Faces of genetic discrimination: 
How genetic discrimination affects real people (Washington, 
DC, July 2004).

التشريعية التطورات
سن.٢١٤ أو تشريعاتها بتعديل الدول بعض قامت

السمات أساس على التمييز منع إلى تهدف جديدة تشريعات
عام. ومعاقبتهالوراثية صربيا٢٠٠٩ففي اعتمدت مثًال،

وغير المباشر التمييز من يحمي التمييز، حظر بشأن قانونًا
عليها المنصوص تلك تتخطى أسس على العمالة في المباشر

رقم االتفاقية صراحة. ١١١في القانون هذا تضمن وقد
واإلعاقة الوراثية في. ١٩٤الخصائص أرمينيا وأدرجت

لعا محظور١٩٩٥مدستورها آسبب الوراثية الخصائص
. للتمييز
وأآثر.٢١٥ منفصلة تشريعات أخرى بلدان واعتمدت

هذا التمييز سبب تحظر على. شمولية المتحدة الواليات ففي
أيار في الكونغرس أقّر المثال، قانون٢٠٠٨مايو/ سبيل ،

الوراثية المعلومات أساس على التمييز القانون. ١٩٥عدم وهذا

:انظر١٩٤
An unofficial translation solicited by UNDP Serbia in the 
framework of the Project “Support to the Implementation of 
Anti-discrimination Legislation and Mediation in Serbia” is 
available at 
www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/82285/89990/F6
32707265/SRB82285.pdf, accessed 15 Nov. 2010.

:انظر١٩٥
W.J. McDevitt: “I dream of GINA: Understanding the 
employment provisions of the Genetic Information 
Nondiscrimination Act of 2008”, in Villanova Law Review, 
Vol. 54, Rev. 91 (2009).

٢٣-٢اإلطار
المتقدم والعمال البريطانية االتصاالت السنوشرآة في ن

ذلك في بما السن، في المتقدمين موظفيها لمساعدة سياسات عدة المتحدة المملكة في البريطانية االتصاالت شرآة انتهجت
العمال تشجع التي المرنة العمل الحياةترتيبات مسار تخطيط وأداة والجسدية، العقلية رفاهيتهم تحسين على السن في المتقدمين

حياتهم من مرحلة آل في المهنية مساراتهم تطوير على الموظفين تساعد التي شرآة. المهنية أجرتها التي البحوث وأشارت
العمل ترتيبات من يستفيدون الذين الموظفين أن إلى البريطانية منازلهم١٤٠٠٠(المرنةاالتصاالت من يعملون من) منهم زادوا

المتوسط في تقارب بنسبة وعبّر٢٠إنتاجيتهم المائة، عملهم٧في في أآبر بسعادة يشعرون أنهم عن منهم المائة العمال. في ويمثل
سنهم يفوق الجدد٥عامًا،٥٠الذين الموظفين من المائة .في

.Human Resources Management International Digest, Vol. 17, No. 2 (2009):المصدر

٢٤-٢اإلطار
المهارات متدنية الوظائف في تمييز عن تكشف يونانية دراسة

جديدًا تشريعًا اليونان اعتماد من الرغم رقم(على اليوناني الجنسي) ٣٣٠٤/٢٠٠٥القانون التوجه على القائم التمييز يحظر
رقم األوروبي للتوجيه استجابة العمل، مكان في٢٠٠٠/٧٨في اليونان في أجريت دراسة أشارت يزال٢٠٠٩، ال التمييز أن إلى

في المهاريحدث متدنية من. اتالوظائف لعدد اإلنتاجية حيث من متساويين وهميين متقدمين على الرد نسب بين الدراسة وقارنت
يبلغ أثينا في المعلنة الذاتية. وظيفة١٧١٤الوظائف الطلب مقدم سيرة في يذآر بعضها أن الطلبات في البارز الوحيد الفرق وآان

داللة يتضمن مما المثليين، من جماعة داخل للعمل الجنسيتطوعه توجهه بشكل. على أّثر المثلي التوجه أن عن الدراسة وآشفت
في الوظيفة بشأن لمقابلة دعوة تلقوا المثليين غير من المتقدمين أن إذ التوظيف، حظوظ على جدًا من٤٠٫٠٨سلبي المائة في

سوى ُيدَع لم حين في المقابلة١٣٫٩٤الحاالت، إلى المثليين من المائة . في

.N. Drydakis, op.cit., p. 369:المصدر
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المتقدم والعمال البريطانية االتصاالت السنوشرآة في ن
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بين أعمارهم تتراوح الذين العمل، عن العاطلين ١٦الشباب
. عامًا٣٤و

الجنسي التوجه أساس على التمييز
ب.٢٠٥ الخاصة اإلنسان حقوق انتهاك أشكال المثليينتشمل

ومزدوجي ومغايريالميلوالمثليات العنفالجنسالجنسي ،
والغبن والوصم واالستبعاد والتمييز الحال. والتحرش ويكون

تجّرم التي البلدان في الخصوص وجه على المثليةآذلك
يواجه. الجنسية ذلك، غضون والمثوالمثليوفي لياتن
ومغايرالميلوومزدوج أمامالجنسوالجنسي عقبات

العمل مكان في أو أن. االستخدام الدراسات بعض آشفت وقد
المثليين، وغير المثليين بين األجور فجوة وراء يقف التمييز

بين تتراوح المائة٣٠و٣بحيث دراسة. في وأظهرت
استطالع بيانات إلى استنادًا المتحدة المملكة في أجريت

يتقاضون المثليين أن العاملة، بنسبةالقوى تقل في٥أجورًا
المثليين غير من نظرائهم أجور عن تقريبًا .١٨٨المائة

يستفي.٢٠٦ والمثوــالمثليدــوال اتـلين
ومغايرالميلوومزدوج معالجنسوالجنسي يعيشون الذين ،

األزواج، عليها يحصل التي المزايا نفس من لهم، شريك
فيال به معترف غير المثليين زواج وأن أنحاءسيما معظم

الميل. العالم ومزدوجو والمثليات المثليون ُيحرم ما وغالبًا
برامج في شرآائهم إدخال حق من الجنس، ومغايرو الجنسي
االستفادة أو فيها، يعملون التي الشرآة في الصحي التأمين
التي اإلعانات من وغيرها المرضية اإلجازات ضمانات من

المديستفي غير من العمال والمثلياتثليينمنها
ومغايريالميلومزدوجي فقد. ١٨٩الجنسالجنسي وبالتالي

المالية الناحية من لإلجحاف مباشرة غير بطريقة يتعرضون
الجنسي توجههم أساس على المجتمع في أو العمل مكان . في

المثليين.٢٠٧ العمال صحة تتأثر والمثلياتوقد
ومغايريالميلومزدوجي بسببالجنسالجنسي ورفاهيتهم

يقلص سلبيًا تأثرًا والتمييز، الخوف عن الناجم انغالقهم
العمل مكان في التي. إنتاجيتهم العمل أماآن تخسر وقد

أو المتصور الجنسي توجههم بسبب الموظفين تصرف
تدريب أو توظيف في الموارد وتهدر مهاراتهم الفعلي،

بديلين المثلي. موظفين من العمال والمثلياتينويميل
ومغايريالميلومزدوجي مكانالجنسالجنسي اعتبار إلى

في للمساواة األولوية اإلدارة تعطي حين جامعة آبيئة عملهم
العمل مكان في التنوع وسياسات بعض. المعاملة وتشير

العمالة مجال في فعال تشريع شأن من أن إلى المتوفرة األدلة
يمّك أن التمييز، من المثليينيحمي العمال والمثلياتن

ومغايريالميلومزدوجي الشكاوىالجنسالجنسي رفع من

:انظر١٨٨
N. Drydakis: “Sexual orientation discrimination in the labour 
market”, in Labour Economics, Vol. 16 (2009), p. 366.
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في المعاملة سوء أو للتمييز تعرضهم حال في رسمي بشكل
العمل .مكان

التمييز مكافحة تدابير مجال في التقدم
األساسيةدخل.٢٠٨ للحقوق األوروبي االتحاد حيزميثاق

عام ا٢٠٠٩التنفيذ لشبونةعند معاهدة على وهذا. لمصادقة
التوجيه في الواردة التمييز عدم أحكام يعزز الذي الميثاق

للعام العمالة في بالمساواة هو٢٠٠٠المتعلق ويوسعها،
الذي األول اإلنسان، حقوق مجال في الدولي الصك

الجنسييحظر التوجه على القائم التمييز تام نحو على
ع). ١- ٢١المادة( األوروبيويقوم االتحاد بلدان من دد

الجماعة توجيهات مع تتطابق بحيث تشريعاته بتعديل
. األوروبية

وأوروغوا.٢٠٩ والفلبين األرجنتين من آل عاميورفع
حين٢٠٠٩ في المسلحة، بالقوات المثليين التحاق حظر ،

عام المتحدة الواليات في محلية محكمة أن٢٠١٠أعلنت
ُتخبر"سياسة ال تسأل، وأمرت"ال دستورية غير سياسة ،

لتطبيقها حد بوضع في. العسكريين أجريت دراسة وآشفت
عام الخدمة٢٠١٠أواخر أفراد بين رأي انتشار عن ،

سياسةالعس إلغاء أن يعتبر ُتخبر"كرية ال تسأل، يؤثر" ال لن
العسكرية بالمهام القيام على قدرتهم على ألغى. ١٩٠سلبًا وقد

األول آانون في السياسة هذه .٢٠١٠ديسمبر/ الرئيس
حقوقًا.٢١٠ اآلن البلدان من المزيد يتيح األثناء، هذه وفي

الزيجا أو المدنية الزيجات أو الشراآات إطار بينفي ت
يمكن التي اإلعانات نطاق يوّسع مما الجنس، نفس من أفراد

الجنس نفس من الشرآاء منها يستفيد .١٩١أن

تتحرك النقابات
أآثر.٢١١ لها المنتسبة والهيئات النقابية االتحادات تنشط

التوجه أساس على التمييز لمكافحة أوروبا في فأآثر
االتحاد. الجنسي أجراها دراسة لنقاباتاألوروبيوأظهرت
األوروبية٢٠٠٨عامالعمال النقابات أعضاء من العديد أن ،

العمل برنامج يتضمن حين في المسألة، لهذه األولوية يعطون
االتحاد اعتمده الذي السنوات، لنقاباترباعي األوروبي

مسألة٢٠٠٧عامالعمال بمعالجة خاصًا التزامًا ،
ومزدوجـوالمثلينـالمثلييحقوق يـالجنسلـلميايـات

.١٩٢الجنسومغايري
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published online on the Pew Forum on Religion and Public 
Life, 9 July 2009.

:انظر١٩٢
European Trade Union Confederation: ETUC actions and 
activities on promoting equal rights, respect and dignity for 
workers regardless of their sexual orientation or gender 
identity, adopted 4 Dec. 2008.
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الوراثية السمات أساس على التمييز
إلى.٢١٢ الوراثية الفحوص مجال في العلمي التقدم أدى

القائمة التمييزية العمل مكان ممارسات وقوع احتمال زيادة
الفحوص خالل من ُتحّصل التي الوراثية المعلومات على

معلو على اإلطالع خالل من أو سريةاإللزامية وراثية . مات
تكشف ال العائلة تاريخ واستكشاف الوراثية الفحوص لكن
دالالت أية تتضمن وال طبية بحاالت اإلصابة قابلية سوى

الجدارة أو القدرات .على
مرتبطة.٢١٣ تداعيات الوراثي التمييز من وللخوف

فعلية إنسانية أثمان وله الذين. بالعمل األشخاص أن تبّين وقد
دواٍع فيلديهم غيرهم من أآثر يترددون للقلق آبيرة

الفحوص جدوى لمناقشة الصحية الرعاية أخصائي مراجعة
إجرائها ال. أو قد األشخاص هؤالء أن بالمقابل هذا ويعني

العمليات مثل المرض، من الوقاية أساليب من يستفيدون
والعيش الغذاء نمط خيارات أو الوقائية باإلضافة. الجراحية

ف ذلك، العملإلى أصحاب عن الوراثية المعلومات حجب إن
العالج، ويعيق الطبية السجالت يشّوه قد التأمين وشرآات

مرضعضال عن الكشف في التأخر في يتسبب .١٩٣وقد

:انظر١٩٣
National Partnership for Women & Families and the Coalition 
for Genetic Fairness (CGF): Faces of genetic discrimination: 
How genetic discrimination affects real people (Washington, 
DC, July 2004).

التشريعية التطورات
سن.٢١٤ أو تشريعاتها بتعديل الدول بعض قامت

السمات أساس على التمييز منع إلى تهدف جديدة تشريعات
عام. ومعاقبتهالوراثية صربيا٢٠٠٩ففي اعتمدت مثًال،

وغير المباشر التمييز من يحمي التمييز، حظر بشأن قانونًا
عليها المنصوص تلك تتخطى أسس على العمالة في المباشر

رقم االتفاقية صراحة. ١١١في القانون هذا تضمن وقد
واإلعاقة الوراثية في. ١٩٤الخصائص أرمينيا وأدرجت

لعا محظور١٩٩٥مدستورها آسبب الوراثية الخصائص
. للتمييز
وأآثر.٢١٥ منفصلة تشريعات أخرى بلدان واعتمدت

هذا التمييز سبب تحظر على. شمولية المتحدة الواليات ففي
أيار في الكونغرس أقّر المثال، قانون٢٠٠٨مايو/ سبيل ،

الوراثية المعلومات أساس على التمييز القانون. ١٩٥عدم وهذا

:انظر١٩٤
An unofficial translation solicited by UNDP Serbia in the 
framework of the Project “Support to the Implementation of 
Anti-discrimination Legislation and Mediation in Serbia” is 
available at 
www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/82285/89990/F6
32707265/SRB82285.pdf, accessed 15 Nov. 2010.

:انظر١٩٥
W.J. McDevitt: “I dream of GINA: Understanding the 
employment provisions of the Genetic Information 
Nondiscrimination Act of 2008”, in Villanova Law Review, 
Vol. 54, Rev. 91 (2009).

٢٣-٢اإلطار
المتقدم والعمال البريطانية االتصاالت السنوشرآة في ن

ذلك في بما السن، في المتقدمين موظفيها لمساعدة سياسات عدة المتحدة المملكة في البريطانية االتصاالت شرآة انتهجت
العمال تشجع التي المرنة العمل الحياةترتيبات مسار تخطيط وأداة والجسدية، العقلية رفاهيتهم تحسين على السن في المتقدمين

حياتهم من مرحلة آل في المهنية مساراتهم تطوير على الموظفين تساعد التي شرآة. المهنية أجرتها التي البحوث وأشارت
العمل ترتيبات من يستفيدون الذين الموظفين أن إلى البريطانية منازلهم١٤٠٠٠(المرنةاالتصاالت من يعملون من) منهم زادوا

المتوسط في تقارب بنسبة وعبّر٢٠إنتاجيتهم المائة، عملهم٧في في أآبر بسعادة يشعرون أنهم عن منهم المائة العمال. في ويمثل
سنهم يفوق الجدد٥عامًا،٥٠الذين الموظفين من المائة .في

.Human Resources Management International Digest, Vol. 17, No. 2 (2009):المصدر

٢٤-٢اإلطار
المهارات متدنية الوظائف في تمييز عن تكشف يونانية دراسة

جديدًا تشريعًا اليونان اعتماد من الرغم رقم(على اليوناني الجنسي) ٣٣٠٤/٢٠٠٥القانون التوجه على القائم التمييز يحظر
رقم األوروبي للتوجيه استجابة العمل، مكان في٢٠٠٠/٧٨في اليونان في أجريت دراسة أشارت يزال٢٠٠٩، ال التمييز أن إلى

في المهاريحدث متدنية من. اتالوظائف لعدد اإلنتاجية حيث من متساويين وهميين متقدمين على الرد نسب بين الدراسة وقارنت
يبلغ أثينا في المعلنة الذاتية. وظيفة١٧١٤الوظائف الطلب مقدم سيرة في يذآر بعضها أن الطلبات في البارز الوحيد الفرق وآان

داللة يتضمن مما المثليين، من جماعة داخل للعمل الجنسيتطوعه توجهه بشكل. على أّثر المثلي التوجه أن عن الدراسة وآشفت
في الوظيفة بشأن لمقابلة دعوة تلقوا المثليين غير من المتقدمين أن إذ التوظيف، حظوظ على جدًا من٤٠٫٠٨سلبي المائة في

سوى ُيدَع لم حين في المقابلة١٣٫٩٤الحاالت، إلى المثليين من المائة . في

.N. Drydakis, op.cit., p. 369:المصدر
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بين أعمارهم تتراوح الذين العمل، عن العاطلين ١٦الشباب
. عامًا٣٤و

الجنسي التوجه أساس على التمييز
ب.٢٠٥ الخاصة اإلنسان حقوق انتهاك أشكال المثليينتشمل

ومزدوجي ومغايريالميلوالمثليات العنفالجنسالجنسي ،
والغبن والوصم واالستبعاد والتمييز الحال. والتحرش ويكون

تجّرم التي البلدان في الخصوص وجه على المثليةآذلك
يواجه. الجنسية ذلك، غضون والمثوالمثليوفي لياتن
ومغايرالميلوومزدوج أمامالجنسوالجنسي عقبات

العمل مكان في أو أن. االستخدام الدراسات بعض آشفت وقد
المثليين، وغير المثليين بين األجور فجوة وراء يقف التمييز

بين تتراوح المائة٣٠و٣بحيث دراسة. في وأظهرت
استطالع بيانات إلى استنادًا المتحدة المملكة في أجريت

يتقاضون المثليين أن العاملة، بنسبةالقوى تقل في٥أجورًا
المثليين غير من نظرائهم أجور عن تقريبًا .١٨٨المائة

يستفي.٢٠٦ والمثوــالمثليدــوال اتـلين
ومغايرالميلوومزدوج معالجنسوالجنسي يعيشون الذين ،

األزواج، عليها يحصل التي المزايا نفس من لهم، شريك
فيال به معترف غير المثليين زواج وأن أنحاءسيما معظم

الميل. العالم ومزدوجو والمثليات المثليون ُيحرم ما وغالبًا
برامج في شرآائهم إدخال حق من الجنس، ومغايرو الجنسي
االستفادة أو فيها، يعملون التي الشرآة في الصحي التأمين
التي اإلعانات من وغيرها المرضية اإلجازات ضمانات من

المديستفي غير من العمال والمثلياتثليينمنها
ومغايريالميلومزدوجي فقد. ١٨٩الجنسالجنسي وبالتالي

المالية الناحية من لإلجحاف مباشرة غير بطريقة يتعرضون
الجنسي توجههم أساس على المجتمع في أو العمل مكان . في

المثليين.٢٠٧ العمال صحة تتأثر والمثلياتوقد
ومغايريالميلومزدوجي بسببالجنسالجنسي ورفاهيتهم

يقلص سلبيًا تأثرًا والتمييز، الخوف عن الناجم انغالقهم
العمل مكان في التي. إنتاجيتهم العمل أماآن تخسر وقد

أو المتصور الجنسي توجههم بسبب الموظفين تصرف
تدريب أو توظيف في الموارد وتهدر مهاراتهم الفعلي،

بديلين المثلي. موظفين من العمال والمثلياتينويميل
ومغايريالميلومزدوجي مكانالجنسالجنسي اعتبار إلى

في للمساواة األولوية اإلدارة تعطي حين جامعة آبيئة عملهم
العمل مكان في التنوع وسياسات بعض. المعاملة وتشير

العمالة مجال في فعال تشريع شأن من أن إلى المتوفرة األدلة
يمّك أن التمييز، من المثليينيحمي العمال والمثلياتن

ومغايريالميلومزدوجي الشكاوىالجنسالجنسي رفع من

:انظر١٨٨
N. Drydakis: “Sexual orientation discrimination in the labour 
market”, in Labour Economics, Vol. 16 (2009), p. 366.

من١٨٩ مستمدة التالية الفقرات وفي الفقرة هذه في الواردة :المعلومات
European Union Agency for Fundamental Rights: Homophobia 
and discrimination on grounds of sexual orientation and 
gender identity in the EU Member States: Part II – The Social 
Situation (Vienna, 2009), pp. 3–4.

في المعاملة سوء أو للتمييز تعرضهم حال في رسمي بشكل
العمل .مكان

التمييز مكافحة تدابير مجال في التقدم
األساسيةدخل.٢٠٨ للحقوق األوروبي االتحاد حيزميثاق

عام ا٢٠٠٩التنفيذ لشبونةعند معاهدة على وهذا. لمصادقة
التوجيه في الواردة التمييز عدم أحكام يعزز الذي الميثاق

للعام العمالة في بالمساواة هو٢٠٠٠المتعلق ويوسعها،
الذي األول اإلنسان، حقوق مجال في الدولي الصك

الجنسييحظر التوجه على القائم التمييز تام نحو على
ع). ١- ٢١المادة( األوروبيويقوم االتحاد بلدان من دد

الجماعة توجيهات مع تتطابق بحيث تشريعاته بتعديل
. األوروبية

وأوروغوا.٢٠٩ والفلبين األرجنتين من آل عاميورفع
حين٢٠٠٩ في المسلحة، بالقوات المثليين التحاق حظر ،

عام المتحدة الواليات في محلية محكمة أن٢٠١٠أعلنت
ُتخبر"سياسة ال تسأل، وأمرت"ال دستورية غير سياسة ،

لتطبيقها حد بوضع في. العسكريين أجريت دراسة وآشفت
عام الخدمة٢٠١٠أواخر أفراد بين رأي انتشار عن ،

سياسةالعس إلغاء أن يعتبر ُتخبر"كرية ال تسأل، يؤثر" ال لن
العسكرية بالمهام القيام على قدرتهم على ألغى. ١٩٠سلبًا وقد

األول آانون في السياسة هذه .٢٠١٠ديسمبر/ الرئيس
حقوقًا.٢١٠ اآلن البلدان من المزيد يتيح األثناء، هذه وفي

الزيجا أو المدنية الزيجات أو الشراآات إطار بينفي ت
يمكن التي اإلعانات نطاق يوّسع مما الجنس، نفس من أفراد

الجنس نفس من الشرآاء منها يستفيد .١٩١أن

تتحرك النقابات
أآثر.٢١١ لها المنتسبة والهيئات النقابية االتحادات تنشط

التوجه أساس على التمييز لمكافحة أوروبا في فأآثر
االتحاد. الجنسي أجراها دراسة لنقاباتاألوروبيوأظهرت
األوروبية٢٠٠٨عامالعمال النقابات أعضاء من العديد أن ،

العمل برنامج يتضمن حين في المسألة، لهذه األولوية يعطون
االتحاد اعتمده الذي السنوات، لنقاباترباعي األوروبي

مسألة٢٠٠٧عامالعمال بمعالجة خاصًا التزامًا ،
ومزدوجـوالمثلينـالمثلييحقوق يـالجنسلـلميايـات

.١٩٢الجنسومغايري
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. عامًا٣٤و
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التمييز بمكافحة الخاصة أستراليا،. ١٩٨تشريعاتها وفي
الفرص بتكافؤ الخاص فكتوريا والية قانون إلى أضيف

نيسان في ُعّدل الجسدية٢٠١٠أبريل/ والذي الخصائص ،
ج مما القانوني، غير التمييز أسس شخصإلى معاملة عل

الطول ذلك في بما جسمه، مظهر بسبب عادلة غير معاملة
أو البشرة حالة أو التشويه أو الجسم شكل أو الوزن أو

قانوني غير تصرفًا الوحمات، أو . الندبات

التدخين على القائم التمييز
على.٢٢٠ خطر السمنة أن المعترف من أنه حين في

يتس أن احتمال على فالدالئل باألذىالصحة، التدخين بب
موثقة دالئل البلدان. للعمال، من العديد يحظر وبالتالي

العمل أماآن في إلى. التدخين لفتوا الباحثين بعض لكن
من االنتقال عدم من التنبه من"ضرورة خالية عمل أماآن

المدخنين"إلى" التدخين من خالية عمل مشددين"أماآن ،
التميي خطر إلى التنبه ضرورة المدخنينعلى ضد ويدور. ز

المسألة هذه حول نقاش الراهن الوقت معارضو. في وأشار
خيارًا ليس النيكوتين مادة على اإلدمان أن إلى السياسات هذه

في١٩٨ الصادر اإلنسان، حقوق للجنة الوطني مايو/ أيار٢٤القانون
٢٠٠١ .

تتمكن المدخنين من فقط قليلة نسبة أن أظهرت األدلة وأن
التدخين عن التوقف من هذه١٩٩فعليًا شأن من وأن ،
بالمدخنين تدفع أن إلىالسياسات بساطة عملآناأمبكل

األمر البطالة، إلى أي ذلك، من أسوأ هو ما إلى أو أخرى
صحتهم على إضافية سلبية تداعيات له يكون قد . الذي
مختلفة بطريقة المدخنين تعامل السياسات هذه أن وأضافوا

يسلكون قد الذين العمال من غيرهم بالغةسلوآاتعن أخرى
على اإلدمان مثل المخدراتالخطورة أو . الكحول

عن.٢٢١ العمالة تمنع شرآات من عدة أمثال وثمة
توظيفوتتراوح. المدخنين عدم بين المتبعة السياسات

التدخين عن يتوقفون ال الذين المدخنين فصل وبين المدخنين
محددة مهلة سياساتها. خالل عن الشرآات بعض وتعبر

إعالنا في اإلشارة خالل من واضح إلىتبشكل الوظائف
مخصصة الوظيفة فقط"أن المدخنين حالة". لغير وفي

التدخين اعتبار إلى الشرآات إحدى ذهبت أخرى، قصوى
لفصل آأساس العمل دوام وخارج الشرآة مقر خارج
أزواج لتشمل التدخين عدم سياسة ووسّعت الموظفين

.٢٠٠الموظفين
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قا أول وشرآاتهو العمل أصحاب على يحظر فدرالي نون
بصحة يتمتعون أشخاص استخدام رفض الصحي التأمين
وراثيًا تعرضهم قابلية أساس على تأمينهم أو جيدة

معّين مرض أو صحي العمل. الضطراب أصحاب وُيمنع
المحددة االستثناءات بعض عدا ما الخصوص، وجه على

الوراث المعلومات استخدام من طلبهابدقة، أو شرائها أو ية
أو بالتوظيف تتعلق بالموظفين خاصة قرارات اتخاذ بهدف

الترقية أو أصحابها. الفصل القانون هذا انتهاآات وتعّرض
إلى تصل قد طائلة مالية أمريكي٣٠٠٠٠٠لعقوبات دوالر
وظيفته إلى المعني الموظف . وإعادة

نيسان.٢١٦ في ُعرض آندا، على٢٠١٠أبريل/ وفي
علىالبر التمييز عدم لقانون مشابه قانون مشروع لمان

الوراثية المعلومات حظر. أساس القانون مشروع ويقترح
بمثابة وسيكون الوراثية، الخصائص أساس على التمييز

اإلنسان لحقوق الكندي للقانون العلوم،. تحديث تطور ومع
منال الناس حماية أجل من التشريعات تطوير من آذلك بد

تكهناتالتميي مجرد على القائم .ز

العيش نمط على القائم التمييز
أساسية.٢١٧ مسألة العيش نمط أساس على التمييز يشكل

في سيما ال والمهنة، باالستخدام ويرتبط المناطق، بعض في
والسمنة التدخين المحدودة. حاالت المعلومات وتترآز
بلدان بضع في والبحو. المتوفرة الرصد المعززةوسيسهم ث

يمكن أساس وتوفير الناشئة األنماط توضيح في شك دون من
إلعداد إليه االستناد االجتماعيين والشرآاء للحكومات

مالئمة عليه. سياسات تقوم أساس هناك ذلك، غضون وفي
الصحة استراتيجيات بين التوازن تحقيق آيفية حول المناقشة

للتمييز التعرض عدم في والحق أنوعل. العامة من الرغم ى
العيش"تعبير نمط أساس على مجموعة" التمييز يشمل قد

على القائم التمييز التقرير هذا يتناول المسائل، من واسعة
فحسب والتدخين البدني . الوزن

البدني الوزن على القائم التمييز
عام.٢١٨ أجريت استطالعية دراسة ٢٠٠٨خلصت

التمييز معدالت أن للسمنة، الدولية المجلة في ونشرت
الوزن أساس على المتحدة/ المتصور الواليات في الطول

العرقي، التمييز معدالت من وتقترب النساء بين مرتفعة
التمييز من أآبر بوتيرة األحيان بعض في التمييز ويحصل

أ السن على الجنسالقائم حاليًا. و واحدة والية والية(وتحظر
وزن) ميشيغن على القائم التمييز المتحدة الواليات في

التشريعات. ١٩٦األشخاص غياب أدى الحاالت، بعض وفي
للقانون الزائد الوزن ذوي األشخاص لجوء إلى المحددة
قانونية حماية على للحصول باإلعاقة الخاص . األمريكي

أجريت دراسة عملوأشارت طلبات أساس على السويد في
أن إلى المرشحين، صور تحمل السمينينوهمية المرشحين

في عشرين بنسبة تقل مقابلة إلى للدعوة اتصاالت تلقوا
الوزن ذوي من المرشحون تلقاها التي تلك عن المائة
تلقاها التي االتصاالت نسبة تقريبًا يوازي ما أي العادي،

من األقلية من فياألشخاص أوسطية شرق أصول
.١٩٧السويد
االتحاد.٢١٩ توجيه أن من الرغم وعلى أوروبا، وفي

نوع سوى يغطي ال المعاملة في بالمساواة الخاص األوروبي
الجنسي والتوجه والسن اإلثني واالنتماء والعرق الجنس
فقد القانوني، غير للتمييز آأسس واإلعاقة، والمعتقد والدين

مثل البلدان، بعض تشملاعتمدت تشريعات وفرنسا، بلجيكا
الجسم آوريا. مظهر جمهورية في" المظهر"وأدرجت

:انظر١٩٦
R.M. Puhl, T. Andreyeva and K.D. Brownell: “Perceptions of 
weight discrimination: Prevalence and comparison to race and 
gender discrimination in America”, in International Journal of 
Obesity (2008, No. 32), pp. 992-1000.

:انظر١٩٧
D-O. Rooth: Evidence of unequal treatment in hiring against 
obese applicants: A field experiment, IZA discussion paper No. 
2775 (Institute for the Study of Labor, May 2007).

٢٥-٢اإلطار
العمل مكان في الصحة تعزيز برامج

وصحة رفاهية تحسين بهدف العمل مكان في الصحة لتعزيز برامج تنفيذ المتحدة الواليات في العمل أصحاب موظفيهمقرر
األمثلومعاليهم وأدائه ورفاهيته الجيدة الموظف صحة بين للعالقة نتيجة الحاالت، بعض زيادة. في في يكمن آخر مهم عامل وثمة

الصحية الموظفين رعاية التدخين. تكاليف قبيل من خطر لعوامل المعرضين والخاص العام القطاعين موظفي أن الدراسات وآشفت
المنخف الجسدي والنشاط المفرط مصاريفوالضغط سنوات، ست فترة في العمل أصحاب يكلفون أخرى، عوامل بين من ض،

بنسبة تفوق العوامل٢٢٨رعاية هذه من ألي المعرضين غير الموظفين مصاريف تقريبًا المائة .في
عام أجريت دراسة تخفيف٢٠٠٧وأظهرت في جدًا فعالة البرامج هذه أن العمل، مكان في الصحة تعزيز برامج لتقييم

قدره(التدخين وسيط مئوية١٫٥بمعدل الدم) نقطة ضغط قدره(وارتفاع وسيط مئوية٤٫٥تخفيف إجمالي) نقطة ومستويات
قدره(الكولسترول االنخفاض من وسيط مئوية٦٫٦معدل اإلعاقة) نقطة أو المرض ألسباب اإلجازات أيام عدد تراجع تراجع(وفي
قدره السنة١٫٢وسيط في وبياناتوبغض). يوم ودقة شمولية أآثر معلومات إلى حاجة هناك تزال ال االستنتاجات، هذه عن النظر

العمل مكان في الصحة تعزيز برامج في لالستثمار الفعلي المردود تحديد بغية .آاملة

:المصدر
R. Goetzel and R. Oxminkowski: “The Health and Cost Benefits of Work Site Health Programs Promotion”, in Annual 
Review of Public Health, Vol. 29 (2008).
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قا أول وشرآاتهو العمل أصحاب على يحظر فدرالي نون
بصحة يتمتعون أشخاص استخدام رفض الصحي التأمين
وراثيًا تعرضهم قابلية أساس على تأمينهم أو جيدة

معّين مرض أو صحي العمل. الضطراب أصحاب وُيمنع
المحددة االستثناءات بعض عدا ما الخصوص، وجه على

الوراث المعلومات استخدام من طلبهابدقة، أو شرائها أو ية
أو بالتوظيف تتعلق بالموظفين خاصة قرارات اتخاذ بهدف
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إلى تصل قد طائلة مالية أمريكي٣٠٠٠٠٠لعقوبات دوالر
وظيفته إلى المعني الموظف . وإعادة

نيسان.٢١٦ في ُعرض آندا، على٢٠١٠أبريل/ وفي
علىالبر التمييز عدم لقانون مشابه قانون مشروع لمان

الوراثية المعلومات حظر. أساس القانون مشروع ويقترح
بمثابة وسيكون الوراثية، الخصائص أساس على التمييز

اإلنسان لحقوق الكندي للقانون العلوم،. تحديث تطور ومع
منال الناس حماية أجل من التشريعات تطوير من آذلك بد

تكهناتالتميي مجرد على القائم .ز

العيش نمط على القائم التمييز
أساسية.٢١٧ مسألة العيش نمط أساس على التمييز يشكل

في سيما ال والمهنة، باالستخدام ويرتبط المناطق، بعض في
والسمنة التدخين المحدودة. حاالت المعلومات وتترآز
بلدان بضع في والبحو. المتوفرة الرصد المعززةوسيسهم ث

يمكن أساس وتوفير الناشئة األنماط توضيح في شك دون من
إلعداد إليه االستناد االجتماعيين والشرآاء للحكومات

مالئمة عليه. سياسات تقوم أساس هناك ذلك، غضون وفي
الصحة استراتيجيات بين التوازن تحقيق آيفية حول المناقشة

للتمييز التعرض عدم في والحق أنوعل. العامة من الرغم ى
العيش"تعبير نمط أساس على مجموعة" التمييز يشمل قد
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االتحاد.٢١٩ توجيه أن من الرغم وعلى أوروبا، وفي

نوع سوى يغطي ال المعاملة في بالمساواة الخاص األوروبي
الجنسي والتوجه والسن اإلثني واالنتماء والعرق الجنس
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التمييز بمكافحة الخاصة أستراليا،. ١٩٨تشريعاتها وفي
الفرص بتكافؤ الخاص فكتوريا والية قانون إلى أضيف

نيسان في ُعّدل الجسدية٢٠١٠أبريل/ والذي الخصائص ،
ج مما القانوني، غير التمييز أسس شخصإلى معاملة عل

الطول ذلك في بما جسمه، مظهر بسبب عادلة غير معاملة
أو البشرة حالة أو التشويه أو الجسم شكل أو الوزن أو

قانوني غير تصرفًا الوحمات، أو . الندبات

التدخين على القائم التمييز
على.٢٢٠ خطر السمنة أن المعترف من أنه حين في

يتس أن احتمال على فالدالئل باألذىالصحة، التدخين بب
موثقة دالئل البلدان. للعمال، من العديد يحظر وبالتالي

العمل أماآن في إلى. التدخين لفتوا الباحثين بعض لكن
من االنتقال عدم من التنبه من"ضرورة خالية عمل أماآن

المدخنين"إلى" التدخين من خالية عمل مشددين"أماآن ،
التميي خطر إلى التنبه ضرورة المدخنينعلى ضد ويدور. ز

المسألة هذه حول نقاش الراهن الوقت معارضو. في وأشار
خيارًا ليس النيكوتين مادة على اإلدمان أن إلى السياسات هذه

في١٩٨ الصادر اإلنسان، حقوق للجنة الوطني مايو/ أيار٢٤القانون
٢٠٠١ .

تتمكن المدخنين من فقط قليلة نسبة أن أظهرت األدلة وأن
التدخين عن التوقف من هذه١٩٩فعليًا شأن من وأن ،
بالمدخنين تدفع أن إلىالسياسات بساطة عملآناأمبكل

األمر البطالة، إلى أي ذلك، من أسوأ هو ما إلى أو أخرى
صحتهم على إضافية سلبية تداعيات له يكون قد . الذي
مختلفة بطريقة المدخنين تعامل السياسات هذه أن وأضافوا

يسلكون قد الذين العمال من غيرهم بالغةسلوآاتعن أخرى
على اإلدمان مثل المخدراتالخطورة أو . الكحول

عن.٢٢١ العمالة تمنع شرآات من عدة أمثال وثمة
توظيفوتتراوح. المدخنين عدم بين المتبعة السياسات

التدخين عن يتوقفون ال الذين المدخنين فصل وبين المدخنين
محددة مهلة سياساتها. خالل عن الشرآات بعض وتعبر

إعالنا في اإلشارة خالل من واضح إلىتبشكل الوظائف
مخصصة الوظيفة فقط"أن المدخنين حالة". لغير وفي

التدخين اعتبار إلى الشرآات إحدى ذهبت أخرى، قصوى
لفصل آأساس العمل دوام وخارج الشرآة مقر خارج
أزواج لتشمل التدخين عدم سياسة ووسّعت الموظفين

.٢٠٠الموظفين

:انظر١٩٩
B. Houle and M. Siegel: “Smoker-free workplace policies: 
Developing a model of public health consequences of 
workplace policies barring employment to smokers”, issued as 
NIH Public Access Author Manuscript, p. 4; published in final 
edited form Feb. 2010. 
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قا أول وشرآاتهو العمل أصحاب على يحظر فدرالي نون
بصحة يتمتعون أشخاص استخدام رفض الصحي التأمين
وراثيًا تعرضهم قابلية أساس على تأمينهم أو جيدة

معّين مرض أو صحي العمل. الضطراب أصحاب وُيمنع
المحددة االستثناءات بعض عدا ما الخصوص، وجه على

الوراث المعلومات استخدام من طلبهابدقة، أو شرائها أو ية
أو بالتوظيف تتعلق بالموظفين خاصة قرارات اتخاذ بهدف

الترقية أو أصحابها. الفصل القانون هذا انتهاآات وتعّرض
إلى تصل قد طائلة مالية أمريكي٣٠٠٠٠٠لعقوبات دوالر
وظيفته إلى المعني الموظف . وإعادة

نيسان.٢١٦ في ُعرض آندا، على٢٠١٠أبريل/ وفي
علىالبر التمييز عدم لقانون مشابه قانون مشروع لمان

الوراثية المعلومات حظر. أساس القانون مشروع ويقترح
بمثابة وسيكون الوراثية، الخصائص أساس على التمييز

اإلنسان لحقوق الكندي للقانون العلوم،. تحديث تطور ومع
منال الناس حماية أجل من التشريعات تطوير من آذلك بد

تكهناتالتميي مجرد على القائم .ز

العيش نمط على القائم التمييز
أساسية.٢١٧ مسألة العيش نمط أساس على التمييز يشكل

في سيما ال والمهنة، باالستخدام ويرتبط المناطق، بعض في
والسمنة التدخين المحدودة. حاالت المعلومات وتترآز
بلدان بضع في والبحو. المتوفرة الرصد المعززةوسيسهم ث

يمكن أساس وتوفير الناشئة األنماط توضيح في شك دون من
إلعداد إليه االستناد االجتماعيين والشرآاء للحكومات

مالئمة عليه. سياسات تقوم أساس هناك ذلك، غضون وفي
الصحة استراتيجيات بين التوازن تحقيق آيفية حول المناقشة

للتمييز التعرض عدم في والحق أنوعل. العامة من الرغم ى
العيش"تعبير نمط أساس على مجموعة" التمييز يشمل قد

على القائم التمييز التقرير هذا يتناول المسائل، من واسعة
فحسب والتدخين البدني . الوزن

البدني الوزن على القائم التمييز
عام.٢١٨ أجريت استطالعية دراسة ٢٠٠٨خلصت

التمييز معدالت أن للسمنة، الدولية المجلة في ونشرت
الوزن أساس على المتحدة/ المتصور الواليات في الطول

العرقي، التمييز معدالت من وتقترب النساء بين مرتفعة
التمييز من أآبر بوتيرة األحيان بعض في التمييز ويحصل

أ السن على الجنسالقائم حاليًا. و واحدة والية والية(وتحظر
وزن) ميشيغن على القائم التمييز المتحدة الواليات في

التشريعات. ١٩٦األشخاص غياب أدى الحاالت، بعض وفي
للقانون الزائد الوزن ذوي األشخاص لجوء إلى المحددة
قانونية حماية على للحصول باإلعاقة الخاص . األمريكي

أجريت دراسة عملوأشارت طلبات أساس على السويد في
أن إلى المرشحين، صور تحمل السمينينوهمية المرشحين

في عشرين بنسبة تقل مقابلة إلى للدعوة اتصاالت تلقوا
الوزن ذوي من المرشحون تلقاها التي تلك عن المائة
تلقاها التي االتصاالت نسبة تقريبًا يوازي ما أي العادي،

من األقلية من فياألشخاص أوسطية شرق أصول
.١٩٧السويد
االتحاد.٢١٩ توجيه أن من الرغم وعلى أوروبا، وفي

نوع سوى يغطي ال المعاملة في بالمساواة الخاص األوروبي
الجنسي والتوجه والسن اإلثني واالنتماء والعرق الجنس
فقد القانوني، غير للتمييز آأسس واإلعاقة، والمعتقد والدين

مثل البلدان، بعض تشملاعتمدت تشريعات وفرنسا، بلجيكا
الجسم آوريا. مظهر جمهورية في" المظهر"وأدرجت

:انظر١٩٦
R.M. Puhl, T. Andreyeva and K.D. Brownell: “Perceptions of 
weight discrimination: Prevalence and comparison to race and 
gender discrimination in America”, in International Journal of 
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D-O. Rooth: Evidence of unequal treatment in hiring against 
obese applicants: A field experiment, IZA discussion paper No. 
2775 (Institute for the Study of Labor, May 2007).

٢٥-٢اإلطار
العمل مكان في الصحة تعزيز برامج

وصحة رفاهية تحسين بهدف العمل مكان في الصحة لتعزيز برامج تنفيذ المتحدة الواليات في العمل أصحاب موظفيهمقرر
األمثلومعاليهم وأدائه ورفاهيته الجيدة الموظف صحة بين للعالقة نتيجة الحاالت، بعض زيادة. في في يكمن آخر مهم عامل وثمة

الصحية الموظفين رعاية التدخين. تكاليف قبيل من خطر لعوامل المعرضين والخاص العام القطاعين موظفي أن الدراسات وآشفت
المنخف الجسدي والنشاط المفرط مصاريفوالضغط سنوات، ست فترة في العمل أصحاب يكلفون أخرى، عوامل بين من ض،

بنسبة تفوق العوامل٢٢٨رعاية هذه من ألي المعرضين غير الموظفين مصاريف تقريبًا المائة .في
عام أجريت دراسة تخفيف٢٠٠٧وأظهرت في جدًا فعالة البرامج هذه أن العمل، مكان في الصحة تعزيز برامج لتقييم

قدره(التدخين وسيط مئوية١٫٥بمعدل الدم) نقطة ضغط قدره(وارتفاع وسيط مئوية٤٫٥تخفيف إجمالي) نقطة ومستويات
قدره(الكولسترول االنخفاض من وسيط مئوية٦٫٦معدل اإلعاقة) نقطة أو المرض ألسباب اإلجازات أيام عدد تراجع تراجع(وفي
قدره السنة١٫٢وسيط في وبياناتوبغض). يوم ودقة شمولية أآثر معلومات إلى حاجة هناك تزال ال االستنتاجات، هذه عن النظر

العمل مكان في الصحة تعزيز برامج في لالستثمار الفعلي المردود تحديد بغية .آاملة
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The global economic and financial crisis, which 
has predictably turned into a major employment 

crisis, forms the background to the third Global 
Report on discrimination. The aim of the Report is 
to provide a dynamic picture of trends over the last 
four years and present some findings, conclusions 
and recommendations for future action by the ILO 
and its constituents. 

This Report contains both good and bad news 
about recent worldwide trends regarding discrimin-
ation in employment and occupation. On the posi-
tive side, there is more legislation, there are more 
institutional initiatives, and, in general, a growing 
awareness of the need to overcome discrimination 
at work. However, capacity does not keep pace with 
the political will, and a prolonged economic down-
turn exposes structural weaknesses and even aggra-
vates structural discrimination. Furthermore, the 
agenda of discrimination at work is continuously di-
versifying, and new challenges arise where old ones 
remain at best only partially answered.

Weathering the effects of the global crisis

This Report shows that discrimination continues to 
be persistent and multifaceted. A major area of con-
cern is access to jobs. The proportion of workers who 
are vulnerable to poverty is on the increase again, 
reversing the positive trends noted over the last few 
years. Discrimination has also become more varied, 
and discrimination on multiple grounds is becoming 
the rule rather than the exception. Such trends have 
been witnessed by equality bodies, which have re-
ceived an increased number of complaints of work-
place discrimination.

In times of crisis, inequality, insecurity and the 
danger of exclusion are fed by direct or indirect 

discrimination. Attitudes are infl uenced, and it be-
comes more diffi cult to strengthen policies and legis-
lation against discrimination. Discrimination occurs 
as a result of actions by employers, national legis-
lation and practice, social and cultural factors, and 
different perceptions of the causes of economic and 
social troubles. And yet, the link between non-dis-
crimination and social stability is particularly im-
portant at a time of economic adversity. 

Different economies and sectors of the economy 
have been affected in different ways. Workers in 
more stable employment relationships are naturally 
less affected by the crisis than those in temporary or 
precarious employment. The risk is especially acute 
for the low-skilled, older and migrant workers, as 
well as those workers – including university gradu-
ates – who are looking for their fi rst job. 

The employment of women has been seriously 
affected in several countries by the impact of the 
crisis on export sectors. Earlier downturns have re-
vealed a similar impact on the employment and 
income of women as many have been pushed into in-
formal employment. Despite this, in many developed 
market economy countries the crisis has not had a 
disproportionate impact on women’s employment 
that could be attributed to discrimination. It is also 
too early to draw conclusions from available data on 
the wage gap, and the trends so far discerned appear 
to be contradictory. What is clear is that institutional 
solutions, such as equal remuneration mechanisms, 
are helpful at least for those in employment whose 
jobs are not immediately threatened.

Measures that have been adopted in order to 
mitigate the effects of the crisis, in particular aus-
terity packages, have on occasion indirectly and 
inadvertently increased discrimination against cer-
tain groups of workers. Growth and unemployment 
concerns are naturally important, and concerns 

Executive summary
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الثالث الجزء

الدولية العمل منظمة استجابة

للجميعتوفير الالئق العمل
اإلقرار.٢٢٢ باب عائقًاأنبمن يمثل أمامآبيرًاالتمييز

هدف للجميع،توفيرتحقيق الالئق العملمتنفذالعمل نظمة
األنشطة من واسعة مجموعة مجموعةوتستحدثالدولية

في التمييز عدم تعزيز إلى تهدف التي األدوات من متنوعة
والمهنة تلكو. االستخدام فيها بما الجديدة، التحديات لمواجهة

العمل منظمة استجابة سعت العالمية، األزمة عن الناجمة
أسبابإلىالدولية جميع مكافحة إلى الرامية الجهود تعزيز
.التمييز
إطار.٢٢٣ حدد العملاالستراتيجيالسياسةوقد لمنظمة
ُيعدالدولية الذي عددًا،النتائجعلىالقائمةإلدارةلًاتطبيق،

النتائج السنواتإلرشادالشاملةمن خالل المكتب عمل
االستخدامهدفمداعُتو. المقبلة في التمييز على القضاء

باعتباره النتائجنتيجةوالمهنة هذه تتضمن. من ولذلك،
برنامج لفترةووثائق الدولية العمل منظمة السنتينميزانية

والمقبلة ومؤشرالحالية مدىلقياسمنفصًالًااستراتيجية
النتيجة هذه أهداف .تحقيق

رئيسيةالالئقللعملالقطريةالبرامجضحتأو.٢٢٤ أداة
خاللها من دعمتقدم الدولية العمل للدولهامنظمة

عدد. ١األعضاء هذهوشمل نتائجمن بالبرامج عدممرتبطة
السنتينو. التمييز فترة أنشطة٢بلدًا٤٤ذّفن،الجاريةفي

الجنسينل بين المساواة المساواةهيو؛تعزيز تعميم تشمل
المبادرة روح وتشجيع الجنسين النساءبين وتحسينلدى

عمل والمساواةاظروف العمل فرص تكافؤ وتعزيز لمرأة

البرامج١ الدوليةللعملالقطريةموقع العمل لمنظمة التابعة تّم:الالئق
في عليه .٢٠١١فبراير/ شباط٣االطالع

www.ilo.org/public/english/bureau/program/dwcp/index.htm
أفغانستان،أرمينيا،إريتريا،األردن،األرجنتين،أذربيجان،إثيوبيا،٢

تونس،فالو،وتتوغو،بيرو،بوليفيا،بوروندي،بنما،البحرين،أوآرانيا،
،دةالمتحتنزانياجمهوريةمارشال،جزرسليمان،جزرليشتي،تيمورـ

السورية العربية السلفادور،النكا،سريساموا،مبابوي،ز،الجمهورية
فيتنام،الفلبين،فانواتو،غواتيماال،مان،ُعالصين،شيلي،سوازيلند،
ماليزيا،مالي،ليسوتو،آيريباتي،الكويت،آولومبيا،،آازاخستانفيجي،
.اليمنموريتانيا،مالوي،

األجر بلدًاواعتبر. في عشر لتمييزامعالجةرةضرو٣اثنا
األشخاص البشريةبالمصابينضد المناعة نقص فيروس

األولوياتأولوية،واإليدز عشرويرآز. من ٤بلدًاأربعة

عنو فضًال الوسطىألالفرعياإلقليمإقليمًا وروبا
العامة،على،والشرقية التمييز عدم تقضايا خالل حسينمن

الدولية العمل معايير تطبيق وتعزيز وتناولت. السياسات
والقبلية،مسألة٥بلدانةثالث األصلية الشعوب حقوق تعزيز

أن حين اثنينفي ضداجعال٦بلدين التمييز على لقضاء
بإعاقات المصابين أولويةاألشخاص األ، .اتولويمن

اعتمدهاعملالخطةودعت.٢٢٥ سنةالتي اإلدارة مجلس
التمييز٢٠٠٧ عدم والمنشآتالحكوماتقيامإلىبشأن
ا التنظيميةلبإنفاذ غير والمبادرات أفضلتشريعات . بشكل
الحكوماتتحسينضرورةإلىأيضًاتوأشار قدرة

االجتماعيين تعزيزوالشرآاء المساواةوتطبيقعلى مبادئ
العمل اثنانمجاالوُحدد. فعاليةبفي باألولوية،ن يتسمان

التشريعات:وهما إنفاذ بين،تحسين األجر في والمساواة
٧.والنساءالرجال

ذلك،.٢٢٦ على إعالنوعالوة الدوليةأقر العمل منظمة
عادلة عولمة أجل من االجتماعية العدالة بأنبشأن عدم،

شاملةالتمييز قضية وُنالتممُصقدو. ٨هو تفذبرامج
مع وثيق العملبأصحابالخاصةاألنشطةمكتببتعاون

منبالعمالالخاصةاألنشطةومكتب واستفادت إسهامات،
في المعنية والمقرالوحدات ذلكفيالرئيسي في بما الميدان،

مولدوفا،جمهورية،المتحدةتنزانياجمهوريةبوتسوانا،أوغندا،٣
.مالويمصر،مدغشقر،ليسوتو،آينيا،،السودانساموا،زامبيا،

الجديدة،غينيابابواأوروغواي،،المحتلةالفلسطينيةاألراضي٤
ليشتي،تيمور،بيروبنن،البرازيل، طاجيكستان،ل،سيشأفريقيا،جنوبـ
.نيبالموريشيوس،لبنان،فرنسا،

.المكسيك،آمبودياالكاميرون،٥
.موريشيوس،إريتريا٦
التقني:الدوليالعملمكتب٧ التعاون لجنة اإلدارة،تقرير مجلس ،
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دورتهفيالدوليالعملمؤتمراعتمده،عادلةعولمةأجلمناالجتماعية
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الدولية العمل منظمة استجابة

للجميعتوفير الالئق العمل
اإلقرار.٢٢٢ باب عائقًاأنبمن يمثل أمامآبيرًاالتمييز

هدف للجميع،توفيرتحقيق الالئق العملمتنفذالعمل نظمة
األنشطة من واسعة مجموعة مجموعةوتستحدثالدولية

في التمييز عدم تعزيز إلى تهدف التي األدوات من متنوعة
والمهنة تلكو. االستخدام فيها بما الجديدة، التحديات لمواجهة

العمل منظمة استجابة سعت العالمية، األزمة عن الناجمة
أسبابإلىالدولية جميع مكافحة إلى الرامية الجهود تعزيز
.التمييز
إطار.٢٢٣ حدد العملاالستراتيجيالسياسةوقد لمنظمة
ُيعدالدولية الذي عددًا،النتائجعلىالقائمةإلدارةلًاتطبيق،

النتائج السنواتإلرشادالشاملةمن خالل المكتب عمل
االستخدامهدفمداعُتو. المقبلة في التمييز على القضاء

باعتباره النتائجنتيجةوالمهنة هذه تتضمن. من ولذلك،
برنامج لفترةووثائق الدولية العمل منظمة السنتينميزانية

والمقبلة ومؤشرالحالية مدىلقياسمنفصًالًااستراتيجية
النتيجة هذه أهداف .تحقيق

رئيسيةالالئقللعملالقطريةالبرامجضحتأو.٢٢٤ أداة
خاللها من دعمتقدم الدولية العمل للدولهامنظمة

عدد. ١األعضاء هذهوشمل نتائجمن بالبرامج عدممرتبطة
السنتينو. التمييز فترة أنشطة٢بلدًا٤٤ذّفن،الجاريةفي

الجنسينل بين المساواة المساواةهيو؛تعزيز تعميم تشمل
المبادرة روح وتشجيع الجنسين النساءبين وتحسينلدى

عمل والمساواةاظروف العمل فرص تكافؤ وتعزيز لمرأة

البرامج١ الدوليةللعملالقطريةموقع العمل لمنظمة التابعة تّم:الالئق
في عليه .٢٠١١فبراير/ شباط٣االطالع

www.ilo.org/public/english/bureau/program/dwcp/index.htm
أفغانستان،أرمينيا،إريتريا،األردن،األرجنتين،أذربيجان،إثيوبيا،٢

تونس،فالو،وتتوغو،بيرو،بوليفيا،بوروندي،بنما،البحرين،أوآرانيا،
،دةالمتحتنزانياجمهوريةمارشال،جزرسليمان،جزرليشتي،تيمورـ

السورية العربية السلفادور،النكا،سريساموا،مبابوي،ز،الجمهورية
فيتنام،الفلبين،فانواتو،غواتيماال،مان،ُعالصين،شيلي،سوازيلند،
ماليزيا،مالي،ليسوتو،آيريباتي،الكويت،آولومبيا،،آازاخستانفيجي،
.اليمنموريتانيا،مالوي،

األجر بلدًاواعتبر. في عشر لتمييزامعالجةرةضرو٣اثنا
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العامة،على،والشرقية التمييز عدم تقضايا خالل حسينمن

الدولية العمل معايير تطبيق وتعزيز وتناولت. السياسات
والقبلية،مسألة٥بلدانةثالث األصلية الشعوب حقوق تعزيز
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ا التنظيميةلبإنفاذ غير والمبادرات أفضلتشريعات . بشكل
الحكوماتتحسينضرورةإلىأيضًاتوأشار قدرة

االجتماعيين تعزيزوالشرآاء المساواةوتطبيقعلى مبادئ
العمل اثنانمجاالوُحدد. فعاليةبفي باألولوية،ن يتسمان

التشريعات:وهما إنفاذ بين،تحسين األجر في والمساواة
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الحكوماتتحسينضرورةإلىأيضًاتوأشار قدرة

االجتماعيين تعزيزوالشرآاء المساواةوتطبيقعلى مبادئ
العمل اثنانمجاالوُحدد. فعاليةبفي باألولوية،ن يتسمان

التشريعات:وهما إنفاذ بين،تحسين األجر في والمساواة
٧.والنساءالرجال

ذلك،.٢٢٦ على إعالنوعالوة الدوليةأقر العمل منظمة
عادلة عولمة أجل من االجتماعية العدالة بأنبشأن عدم،

شاملةالتمييز قضية وُنالتممُصقدو. ٨هو تفذبرامج
مع وثيق العملبأصحابالخاصةاألنشطةمكتببتعاون

منبالعمالالخاصةاألنشطةومكتب واستفادت إسهامات،
في المعنية والمقرالوحدات ذلكفيالرئيسي في بما الميدان،

مولدوفا،جمهورية،المتحدةتنزانياجمهوريةبوتسوانا،أوغندا،٣
.مالويمصر،مدغشقر،ليسوتو،آينيا،،السودانساموا،زامبيا،

الجديدة،غينيابابواأوروغواي،،المحتلةالفلسطينيةاألراضي٤
ليشتي،تيمور،بيروبنن،البرازيل، طاجيكستان،ل،سيشأفريقيا،جنوبـ
.نيبالموريشيوس،لبنان،فرنسا،

.المكسيك،آمبودياالكاميرون،٥
.موريشيوس،إريتريا٦
التقني:الدوليالعملمكتب٧ التعاون لجنة اإلدارة،تقرير مجلس ،
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The global economic and financial crisis, which 
has predictably turned into a major employment 

crisis, forms the background to the third Global 
Report on discrimination. The aim of the Report is 
to provide a dynamic picture of trends over the last 
four years and present some findings, conclusions 
and recommendations for future action by the ILO 
and its constituents. 

This Report contains both good and bad news 
about recent worldwide trends regarding discrimin-
ation in employment and occupation. On the posi-
tive side, there is more legislation, there are more 
institutional initiatives, and, in general, a growing 
awareness of the need to overcome discrimination 
at work. However, capacity does not keep pace with 
the political will, and a prolonged economic down-
turn exposes structural weaknesses and even aggra-
vates structural discrimination. Furthermore, the 
agenda of discrimination at work is continuously di-
versifying, and new challenges arise where old ones 
remain at best only partially answered.

Weathering the effects of the global crisis

This Report shows that discrimination continues to 
be persistent and multifaceted. A major area of con-
cern is access to jobs. The proportion of workers who 
are vulnerable to poverty is on the increase again, 
reversing the positive trends noted over the last few 
years. Discrimination has also become more varied, 
and discrimination on multiple grounds is becoming 
the rule rather than the exception. Such trends have 
been witnessed by equality bodies, which have re-
ceived an increased number of complaints of work-
place discrimination.

In times of crisis, inequality, insecurity and the 
danger of exclusion are fed by direct or indirect 

discrimination. Attitudes are infl uenced, and it be-
comes more diffi cult to strengthen policies and legis-
lation against discrimination. Discrimination occurs 
as a result of actions by employers, national legis-
lation and practice, social and cultural factors, and 
different perceptions of the causes of economic and 
social troubles. And yet, the link between non-dis-
crimination and social stability is particularly im-
portant at a time of economic adversity. 

Different economies and sectors of the economy 
have been affected in different ways. Workers in 
more stable employment relationships are naturally 
less affected by the crisis than those in temporary or 
precarious employment. The risk is especially acute 
for the low-skilled, older and migrant workers, as 
well as those workers – including university gradu-
ates – who are looking for their fi rst job. 

The employment of women has been seriously 
affected in several countries by the impact of the 
crisis on export sectors. Earlier downturns have re-
vealed a similar impact on the employment and 
income of women as many have been pushed into in-
formal employment. Despite this, in many developed 
market economy countries the crisis has not had a 
disproportionate impact on women’s employment 
that could be attributed to discrimination. It is also 
too early to draw conclusions from available data on 
the wage gap, and the trends so far discerned appear 
to be contradictory. What is clear is that institutional 
solutions, such as equal remuneration mechanisms, 
are helpful at least for those in employment whose 
jobs are not immediately threatened.

Measures that have been adopted in order to 
mitigate the effects of the crisis, in particular aus-
terity packages, have on occasion indirectly and 
inadvertently increased discrimination against cer-
tain groups of workers. Growth and unemployment 
concerns are naturally important, and concerns 
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الثالث الجزء

الدولية العمل منظمة استجابة

للجميعتوفير الالئق العمل
اإلقرار.٢٢٢ باب عائقًاأنبمن يمثل أمامآبيرًاالتمييز

هدف للجميع،توفيرتحقيق الالئق العملمتنفذالعمل نظمة
األنشطة من واسعة مجموعة مجموعةوتستحدثالدولية

في التمييز عدم تعزيز إلى تهدف التي األدوات من متنوعة
والمهنة تلكو. االستخدام فيها بما الجديدة، التحديات لمواجهة

العمل منظمة استجابة سعت العالمية، األزمة عن الناجمة
أسبابإلىالدولية جميع مكافحة إلى الرامية الجهود تعزيز
.التمييز
إطار.٢٢٣ حدد العملاالستراتيجيالسياسةوقد لمنظمة
ُيعدالدولية الذي عددًا،النتائجعلىالقائمةإلدارةلًاتطبيق،

النتائج السنواتإلرشادالشاملةمن خالل المكتب عمل
االستخدامهدفمداعُتو. المقبلة في التمييز على القضاء

باعتباره النتائجنتيجةوالمهنة هذه تتضمن. من ولذلك،
برنامج لفترةووثائق الدولية العمل منظمة السنتينميزانية

والمقبلة ومؤشرالحالية مدىلقياسمنفصًالًااستراتيجية
النتيجة هذه أهداف .تحقيق

رئيسيةالالئقللعملالقطريةالبرامجضحتأو.٢٢٤ أداة
خاللها من دعمتقدم الدولية العمل للدولهامنظمة

عدد. ١األعضاء هذهوشمل نتائجمن بالبرامج عدممرتبطة
السنتينو. التمييز فترة أنشطة٢بلدًا٤٤ذّفن،الجاريةفي

الجنسينل بين المساواة المساواةهيو؛تعزيز تعميم تشمل
المبادرة روح وتشجيع الجنسين النساءبين وتحسينلدى

عمل والمساواةاظروف العمل فرص تكافؤ وتعزيز لمرأة

البرامج١ الدوليةللعملالقطريةموقع العمل لمنظمة التابعة تّم:الالئق
في عليه .٢٠١١فبراير/ شباط٣االطالع

www.ilo.org/public/english/bureau/program/dwcp/index.htm
أفغانستان،أرمينيا،إريتريا،األردن،األرجنتين،أذربيجان،إثيوبيا،٢

تونس،فالو،وتتوغو،بيرو،بوليفيا،بوروندي،بنما،البحرين،أوآرانيا،
،دةالمتحتنزانياجمهوريةمارشال،جزرسليمان،جزرليشتي،تيمورـ

السورية العربية السلفادور،النكا،سريساموا،مبابوي،ز،الجمهورية
فيتنام،الفلبين،فانواتو،غواتيماال،مان،ُعالصين،شيلي،سوازيلند،
ماليزيا،مالي،ليسوتو،آيريباتي،الكويت،آولومبيا،،آازاخستانفيجي،
.اليمنموريتانيا،مالوي،

األجر بلدًاواعتبر. في عشر لتمييزامعالجةرةضرو٣اثنا
األشخاص البشريةبالمصابينضد المناعة نقص فيروس

األولوياتأولوية،واإليدز عشرويرآز. من ٤بلدًاأربعة

عنو فضًال الوسطىألالفرعياإلقليمإقليمًا وروبا
العامة،على،والشرقية التمييز عدم تقضايا خالل حسينمن

الدولية العمل معايير تطبيق وتعزيز وتناولت. السياسات
والقبلية،مسألة٥بلدانةثالث األصلية الشعوب حقوق تعزيز

أن حين اثنينفي ضداجعال٦بلدين التمييز على لقضاء
بإعاقات المصابين أولويةاألشخاص األ، .اتولويمن

اعتمدهاعملالخطةودعت.٢٢٥ سنةالتي اإلدارة مجلس
التمييز٢٠٠٧ عدم والمنشآتالحكوماتقيامإلىبشأن
ا التنظيميةلبإنفاذ غير والمبادرات أفضلتشريعات . بشكل
الحكوماتتحسينضرورةإلىأيضًاتوأشار قدرة

االجتماعيين تعزيزوالشرآاء المساواةوتطبيقعلى مبادئ
العمل اثنانمجاالوُحدد. فعاليةبفي باألولوية،ن يتسمان

التشريعات:وهما إنفاذ بين،تحسين األجر في والمساواة
٧.والنساءالرجال

ذلك،.٢٢٦ على إعالنوعالوة الدوليةأقر العمل منظمة
عادلة عولمة أجل من االجتماعية العدالة بأنبشأن عدم،

شاملةالتمييز قضية وُنالتممُصقدو. ٨هو تفذبرامج
مع وثيق العملبأصحابالخاصةاألنشطةمكتببتعاون

منبالعمالالخاصةاألنشطةومكتب واستفادت إسهامات،
في المعنية والمقرالوحدات ذلكفيالرئيسي في بما الميدان،

مولدوفا،جمهورية،المتحدةتنزانياجمهوريةبوتسوانا،أوغندا،٣
.مالويمصر،مدغشقر،ليسوتو،آينيا،،السودانساموا،زامبيا،

الجديدة،غينيابابواأوروغواي،،المحتلةالفلسطينيةاألراضي٤
ليشتي،تيمور،بيروبنن،البرازيل، طاجيكستان،ل،سيشأفريقيا،جنوبـ
.نيبالموريشيوس،لبنان،فرنسا،

.المكسيك،آمبودياالكاميرون،٥
.موريشيوس،إريتريا٦
التقني:الدوليالعملمكتب٧ التعاون لجنة اإلدارة،تقرير مجلس ،

الثاني٣٠٠الدورة تشرين جنيف، الوثيقة٢٠٠٧نوفمبر/ ، ،
GB.300/TC/4.

العدالةبشأنالدوليةالعملمنظمةإعالن: الدوليالعملمكتب٨
دورتهفيالدوليالعملمؤتمراعتمده،عادلةعولمةأجلمناالجتماعية

والتسعين جنيف،السابعة .٢٠٠٨يونيه/ حزيران١٠،
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النتيجة هذه أهداف .تحقيق

رئيسيةالالئقللعملالقطريةالبرامجضحتأو.٢٢٤ أداة
خاللها من دعمتقدم الدولية العمل للدولهامنظمة

عدد. ١األعضاء هذهوشمل نتائجمن بالبرامج عدممرتبطة
السنتينو. التمييز فترة أنشطة٢بلدًا٤٤ذّفن،الجاريةفي

الجنسينل بين المساواة المساواةهيو؛تعزيز تعميم تشمل
المبادرة روح وتشجيع الجنسين النساءبين وتحسينلدى

عمل والمساواةاظروف العمل فرص تكافؤ وتعزيز لمرأة

البرامج١ الدوليةللعملالقطريةموقع العمل لمنظمة التابعة تّم:الالئق
في عليه .٢٠١١فبراير/ شباط٣االطالع
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أفغانستان،أرمينيا،إريتريا،األردن،األرجنتين،أذربيجان،إثيوبيا،٢

تونس،فالو،وتتوغو،بيرو،بوليفيا،بوروندي،بنما،البحرين،أوآرانيا،
،دةالمتحتنزانياجمهوريةمارشال،جزرسليمان،جزرليشتي،تيمورـ

السورية العربية السلفادور،النكا،سريساموا،مبابوي،ز،الجمهورية
فيتنام،الفلبين،فانواتو،غواتيماال،مان،ُعالصين،شيلي،سوازيلند،
ماليزيا،مالي،ليسوتو،آيريباتي،الكويت،آولومبيا،،آازاخستانفيجي،
.اليمنموريتانيا،مالوي،

األجر بلدًاواعتبر. في عشر لتمييزامعالجةرةضرو٣اثنا
األشخاص البشريةبالمصابينضد المناعة نقص فيروس

األولوياتأولوية،واإليدز عشرويرآز. من ٤بلدًاأربعة

عنو فضًال الوسطىألالفرعياإلقليمإقليمًا وروبا
العامة،على،والشرقية التمييز عدم تقضايا خالل حسينمن

الدولية العمل معايير تطبيق وتعزيز وتناولت. السياسات
والقبلية،مسألة٥بلدانةثالث األصلية الشعوب حقوق تعزيز

أن حين اثنينفي ضداجعال٦بلدين التمييز على لقضاء
بإعاقات المصابين أولويةاألشخاص األ، .اتولويمن

اعتمدهاعملالخطةودعت.٢٢٥ سنةالتي اإلدارة مجلس
التمييز٢٠٠٧ عدم والمنشآتالحكوماتقيامإلىبشأن
ا التنظيميةلبإنفاذ غير والمبادرات أفضلتشريعات . بشكل
الحكوماتتحسينضرورةإلىأيضًاتوأشار قدرة

االجتماعيين تعزيزوالشرآاء المساواةوتطبيقعلى مبادئ
العمل اثنانمجاالوُحدد. فعاليةبفي باألولوية،ن يتسمان

التشريعات:وهما إنفاذ بين،تحسين األجر في والمساواة
٧.والنساءالرجال

ذلك،.٢٢٦ على إعالنوعالوة الدوليةأقر العمل منظمة
عادلة عولمة أجل من االجتماعية العدالة بأنبشأن عدم،

شاملةالتمييز قضية وُنالتممُصقدو. ٨هو تفذبرامج
مع وثيق العملبأصحابالخاصةاألنشطةمكتببتعاون

منبالعمالالخاصةاألنشطةومكتب واستفادت إسهامات،
في المعنية والمقرالوحدات ذلكفيالرئيسي في بما الميدان،

مولدوفا،جمهورية،المتحدةتنزانياجمهوريةبوتسوانا،أوغندا،٣
.مالويمصر،مدغشقر،ليسوتو،آينيا،،السودانساموا،زامبيا،

الجديدة،غينيابابواأوروغواي،،المحتلةالفلسطينيةاألراضي٤
ليشتي،تيمور،بيروبنن،البرازيل، طاجيكستان،ل،سيشأفريقيا،جنوبـ
.نيبالموريشيوس،لبنان،فرنسا،

.المكسيك،آمبودياالكاميرون،٥
.موريشيوس،إريتريا٦
التقني:الدوليالعملمكتب٧ التعاون لجنة اإلدارة،تقرير مجلس ،
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لضمانإلوتوخيًا.٢٣١ فعالة وآليات قوية مؤسسات نشاء
الدوليةوضعت،اإلنفاذ العمل مع،منظمة وثيق بتعاون

الدولي التدريب تدريب،مرآز يخصأدوات فيما تفتيشية
العمل مكان في التمييز وعدم الجنسين بين والمساواة ،العمل

مول التقني للتعاون مشروعين خالل النرويجتهمامن ،حكومة
تفتيش: "وهما فعالية فيالتعزيز مختارة بلدان في عمل

الوسطى وآسيا في"و" أوروبا العمل تفتيش خدمات تعزيز
وجنوب والهند والصين والبرازيل وال". فريقياأأنغوال

األدواتُتس هذه اتخدم التدريبفي المستوىيةألنشطة على
حاليًاالوطني المشمولة البلدان بل،فحسبالمشروعينبفي
ألبانياأيضًاتستخدم مثل أخرى بلدان مقدونيفي ةوجمهورية

السابقةاليوغوسال إلى. واليمنلبنانووعمانفية باإلضافة
توجيه مبادئ وضع يجري العملذلك، تفتيش دور بشأن ية

العملالجنسانيوالبعد مكان هذينو. في إطار في
اآلنتلقىالمشروعين، على١٠٠حتى التدريب عمل مفتش
التمييز مجموعهو. قضايا ما تلقى والبحرين، عمان ٢٠٠في
عمل مولالمفتش مشروع خالل من حكومةتهتدريب

المتحدة والح"بشأنالواليات المبادئ األساسيةتعزيز قوق
االجتماعي والحوار العمل بناء". في على المشروع ورآز

و أجلالمهاراتتنميةالقدرات إنفاذمن لتشريعاتاتحسين
النزالوطنية وتسوية التفتيش أهدافشملتو. عاتاوتقنيات

ا العمالالمشروع ضد العمل مكان في التمييز من لحد
العمل تفتيش خالل من .المنتظمالمهاجرين

من.٢٣٢ عدد ودونوطنيةالتدريبيةالعملالحلقاتوُنظم
للقضاةاإل فيالساتذةواألوالمحامينقليمية متخصصين

في العمل ومفتشي العمل شيليقانون منها وجمهوريةبلدان
وتوباغو وترينيداد ورواندا الديمقراطية وزودت. الكونغو

العملحلق الالزمةاهذهات باألدوات انونقلتطبيقلمشارآين
اليومي عملهم في الدولي .العمل

الدوليةبينمشتركبرنامجوشمل.٢٣٣ العمل منظمة
ثقافة"بشأناألمريكيةللبلدانالتنميةومصرف تعزيز

العمللاالمتثال فيبخاصًاًامنهاج،"قوانين الفرص تكافؤ
العمل ُنو. مكان البرنامج، هذا إطار أنشطةتظمفي أربعة

فيبيةتدريب المحلية الجامعات مع آوستاريكاالتعاون
وفي. ونيكاراغواوغواتيماالالدومينيكيةالجمهوريةو

التدريبالمجموع، من العملشخصًا١٥٦استفاد وزارة من
القضائيين والموظفين العليا أصحابوالمحكمة ومنظمات
القانون وطالب العمال ومنظمات .العمل

الجنسين بين المساواة
الثالثةتواصل.٢٣٤ برنامجالمرحلة تنظيمروحتنميةمن

آمبودياالجنسينبينوالمساواةالمرأةلدىالمشاريع في
الشعبيةإو الديمقراطية الو وجمهورية وآينيا ثيوبيا

تشجيع وزامبيا وفيتنام وأوغندا المتحدة تنزانيا وجمهورية
المشاريعالنساء تنظيم لخلقصاحباتودعمعلى األعمال

الئق عمل وفرص المرأة بينتحقيقوتمكين المساواة
الفقر من والحد إزالةالبرنامجهذايهدفو. الجنسين إلى

والدعوة والسياسية، والقانونية والثقافية االجتماعية الحواجز
متهيئةإلى ولتنميةاتيةؤبيئة بينتحقيقاألعمال المساواة

علىالجنسين، يدل ليستحقيقأنمما الجنسين بين المساواة
ولكنرئيسيًاهدفًا ذاته، حد فيأساسيةفرصةأيضًاهفي

ااألعمال االلبلوغ والمجتمعاتلنمو األسر ورفاه قتصادي
.المحلية
برنامجيعملالدولية،التمويلمؤسسةمعوبشراآة.٢٣٥

األفضل" لتعزيزوالوطنيالعالميالصعيدينعلى"العمل
حيث،العمللمعاييراالمتثالخاللمناالقتصاديةالتنمية

عمليات وفيتنامفيأوًالُأجريت . وهايتيوليسوتواألردن
مشروعآلوتتضمن وثائق من األفضل"وثيقة " العمل

المساواةخطة تحددوعدمالجنسينبينبشأن التمييز،
الموظفينبتعيينالمتعلقةواألهدافوالعملياتالسياسات
والرصداالمتثالوتقييمالمعلوماتومصادروالتدريب

ضمان أجل من .التمييزوعدمالمساواةوالتقييم

١-٣اإلطار
االتفاقية الصين١١١رقمتنفيذ في

على التصديق والمهنة(التمييزاتفاقيةمنذ االستخدام سنة) ١١١رقم(١٩٥٨،)في ثالث،٢٠٠٥في الصين قوانينةأصدرت
حيز الثاني١فيالنفاذدخلت القوانينوأدت. ٢٠٠٨يناير/آانون خدماتقانونأي،هذه بشأن اللوائح وقانون بالعمالة، النهوض

العمالةمالةالع العمل،وإدارة عقود وقانون توسيع، التوظيف،والتمييز،منلعمالاحمايةنطاقإلى مجال في سيما وحظرتال
العمال،لتمييزلأخرىأسبابًا فيالريفيضد الحضريةين االتفاقيةوضععلىالصينلمساعدةو. مثًالالمناطق لتنفيذ استراتيجيات

الدولية العمل منظمة نفذت فعال، الصين"مشروعبشكل في العمل في النرويجبدعم،"المساواة حكومة من .مالي
الرئيسيةاىحدإالتوعيةوآانت عمللقنوات خاللالتي وُنهامن المشروع، وُأالشرتهذا موقعمواد كترونيإلنشئ

)www.equalityatworkinchina.org .(أعدادالنشرو منًامشروع الصين"اإلخباريةنشرةالفصلية في العمل في تسلط،"المساواة
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للمنظمةتدريبالمرآز التابع تورينوالدولي وشملت. في
التقني التعاون مثلعناصرمشاريع الوعيمختلفة إذآاء

القدرات ووبناء المعلومات البحوثجراءإوتقاسمهاوجمع
والتدريب المشورة التقنيوتقديم المجال الصعيدو. في على

نتائج تحقيق على ذلك ساعد اعتمادمهمةالوطني، مثل
عمل خطط وتنفيذ القائمة التشريعات وتعديل جديدة سياسات

.وطنية

ب الخاصة اإلجراءات التمييزتعزيز عدم
على.٢٢٧ التصديق معدل ارتفاع من الرغم على
شواغلالمساواة،بشأنتيناألساسيتيناالتفاقي هناك تزال ال
لتنفيذهإزاء العام إطار. امالمستوى المصممةاألنشطةوفي
ُول التحدي، هذا التقنيمواجهة التعاون مشاريع ضعت

المكونة الهيئات اتفاقيعلىلمساعدة بشكلالمساواةتيتنفيذ
اوُنظمتفعال، حلقات من سلسلة البلدان من عدد لعملفي

مواضيع حول الوطنية المبادئتطبيق"منهاأعمالثالثية
العمل في األساسية ."والحقوق

الدوليالوقدم.٢٢٨ العملالتابعلتدريبلمرآز لمنظمة
اإلنترنتعملقاتحل،الدولية على عنوأتاح التعلم رزم
دروس. بعد رقموُقدمت االتفاقية تطبيق مع١١١لتعزيز ،

تحديد آيفية على االستخدامحاالتالترآيز في التمييز
و ا. تهاومعالجهاآشفآيفيةوالمهنة التعليميلمنهجولهذا
عملي يجر:توجه الممارساتإطالعيإذ على المشارآين
ال والدوليةالجيدة الوطنية إلى إضافة تبادلعلىتشجيع،
مختلفالتجارب .األقاليممن

المساعدة.٢٢٩ التالية الفقرات قدمتهاوتستعرض التي
الدولية العمل مجلسالمكونةالهيئاتإلىمنظمة اعتماد منذ

خطة االستخدامابشأنعملالاإلدارة في التمييز على لقضاء
واألنشطةو. ٢٠٠٧٩سنةوالمهنة البرامج على الضوء تسلط
الرئيسيتضطلعاالتي المقر ووحدات الميدانية المكاتب بها
والعالميىالمستوعلى واإلقليمي .الوطني

وإنفاذالتصميم بشكلتشريعات أفضلها
والشرآاءالمكتبيقدم.٢٣٠ للحكومات المشورة

العمل تشريعات على تقنية تعليقات شكل في االجتماعيين
بهدف،رحةالمقت تشريعاتعلىلمساعدةاوذلك صياغة
مبادئهيآما. فعالة خالل من الجيدة الممارسات عزز

العملبشأنالتوجيهية مرآزمعوبالتعاون. ١٠تشريعات
الدوليا الدولية،،لتدريب العمل لمنظمة المكتبيقدمالتابع

تدريبية قانونسنويدورات وتنقيح تصميم بشأن علىالعملة
ا للتمييزلمشارآةأساس خاص اهتمام إيالء مع أجل. ، ومن

العملية، الخدمات هذه الدعم برنامجتنفيذمكتبيواصل
نشط .بحثي

سابق،التقنيالتعاونلجنةتقرير: الدوليالعملمكتب٩ .مرجع
:انظر١٠

ILO: Labour Legislation Guidelines, last updated 10 Dec. 2001, 
available at 
www.ilo.org/public/english/dialogue/ifpdial/llg/index.htm , 
accessed 3 Feb. 2011. 

الالئق:١-٣الشكل للعمل القطرية العالمالبرامج أنحاء جميع القطرية: في التمييزالنتائج على القضاء هدف إطار في

الجارية السنتين فترة في المتوقعة النتائج
المتوقعة القادمةالنتائج السنتين فترات في

الالئق للعمل القطري البرنامج في أولوية بوصفه التمييز

العمل: المصدر في األساسية والحقوق المبادئ بشأن الدولية العمل منظمة إلعالن الترويج أجل من الدولية العمل منظمة .برنامج

العمل في المستمرال: المساواة تحدي

56

للمنظمةتدريبالمرآز التابع تورينوالدولي وشملت. في
التقني التعاون مثلعناصرمشاريع الوعيمختلفة إذآاء

القدرات ووبناء المعلومات البحوثجراءإوتقاسمهاوجمع
والتدريب المشورة التقنيوتقديم المجال الصعيدو. في على

نتائج تحقيق على ذلك ساعد اعتمادمهمةالوطني، مثل
عمل خطط وتنفيذ القائمة التشريعات وتعديل جديدة سياسات

.وطنية

ب الخاصة اإلجراءات التمييزتعزيز عدم
على.٢٢٧ التصديق معدل ارتفاع من الرغم على
شواغلالمساواة،بشأنتيناألساسيتيناالتفاقي هناك تزال ال
لتنفيذهإزاء العام إطار. امالمستوى المصممةاألنشطةوفي
ُول التحدي، هذا التقنيمواجهة التعاون مشاريع ضعت

المكونة الهيئات اتفاقيعلىلمساعدة بشكلالمساواةتيتنفيذ
اوُنظمتفعال، حلقات من سلسلة البلدان من عدد لعملفي

مواضيع حول الوطنية المبادئتطبيق"منهاأعمالثالثية
العمل في األساسية ."والحقوق

الدوليالوقدم.٢٢٨ العملالتابعلتدريبلمرآز لمنظمة
اإلنترنتعملقاتحل،الدولية على عنوأتاح التعلم رزم
دروس. بعد رقموُقدمت االتفاقية تطبيق مع١١١لتعزيز ،

تحديد آيفية على االستخدامحاالتالترآيز في التمييز
و ا. تهاومعالجهاآشفآيفيةوالمهنة التعليميلمنهجولهذا
عملي يجر:توجه الممارساتإطالعيإذ على المشارآين
ال والدوليةالجيدة الوطنية إلى إضافة تبادلعلىتشجيع،
مختلفالتجارب .األقاليممن

المساعدة.٢٢٩ التالية الفقرات قدمتهاوتستعرض التي
الدولية العمل مجلسالمكونةالهيئاتإلىمنظمة اعتماد منذ

خطة االستخدامابشأنعملالاإلدارة في التمييز على لقضاء
واألنشطةو. ٢٠٠٧٩سنةوالمهنة البرامج على الضوء تسلط
الرئيسيتضطلعاالتي المقر ووحدات الميدانية المكاتب بها
والعالميىالمستوعلى واإلقليمي .الوطني

وإنفاذالتصميم بشكلتشريعات أفضلها
والشرآاءالمكتبيقدم.٢٣٠ للحكومات المشورة

العمل تشريعات على تقنية تعليقات شكل في االجتماعيين
بهدف،رحةالمقت تشريعاتعلىلمساعدةاوذلك صياغة
مبادئهيآما. فعالة خالل من الجيدة الممارسات عزز

العملبشأنالتوجيهية مرآزمعوبالتعاون. ١٠تشريعات
الدوليا الدولية،،لتدريب العمل لمنظمة المكتبيقدمالتابع

تدريبية قانونسنويدورات وتنقيح تصميم بشأن علىالعملة
ا للتمييزلمشارآةأساس خاص اهتمام إيالء مع أجل. ، ومن

العملية، الخدمات هذه الدعم برنامجتنفيذمكتبيواصل
نشط .بحثي

سابق،التقنيالتعاونلجنةتقرير: الدوليالعملمكتب٩ .مرجع
:انظر١٠

ILO: Labour Legislation Guidelines, last updated 10 Dec. 2001, 
available at 
www.ilo.org/public/english/dialogue/ifpdial/llg/index.htm , 
accessed 3 Feb. 2011. 

الالئق:١-٣الشكل للعمل القطرية العالمالبرامج أنحاء جميع القطرية: في التمييزالنتائج على القضاء هدف إطار في

الجارية السنتين فترة في المتوقعة النتائج
المتوقعة القادمةالنتائج السنتين فترات في

الالئق للعمل القطري البرنامج في أولوية بوصفه التمييز

العمل: المصدر في األساسية والحقوق المبادئ بشأن الدولية العمل منظمة إلعالن الترويج أجل من الدولية العمل منظمة .برنامج

العمل في المستمرال: المساواة تحدي

56

للمنظمةتدريبالمرآز التابع تورينوالدولي وشملت. في
التقني التعاون مثلعناصرمشاريع الوعيمختلفة إذآاء

القدرات ووبناء المعلومات البحوثجراءإوتقاسمهاوجمع
والتدريب المشورة التقنيوتقديم المجال الصعيدو. في على

نتائج تحقيق على ذلك ساعد اعتمادمهمةالوطني، مثل
عمل خطط وتنفيذ القائمة التشريعات وتعديل جديدة سياسات

.وطنية

ب الخاصة اإلجراءات التمييزتعزيز عدم
على.٢٢٧ التصديق معدل ارتفاع من الرغم على
شواغلالمساواة،بشأنتيناألساسيتيناالتفاقي هناك تزال ال
لتنفيذهإزاء العام إطار. امالمستوى المصممةاألنشطةوفي
ُول التحدي، هذا التقنيمواجهة التعاون مشاريع ضعت

المكونة الهيئات اتفاقيعلىلمساعدة بشكلالمساواةتيتنفيذ
اوُنظمتفعال، حلقات من سلسلة البلدان من عدد لعملفي

مواضيع حول الوطنية المبادئتطبيق"منهاأعمالثالثية
العمل في األساسية ."والحقوق

الدوليالوقدم.٢٢٨ العملالتابعلتدريبلمرآز لمنظمة
اإلنترنتعملقاتحل،الدولية على عنوأتاح التعلم رزم
دروس. بعد رقموُقدمت االتفاقية تطبيق مع١١١لتعزيز ،

تحديد آيفية على االستخدامحاالتالترآيز في التمييز
و ا. تهاومعالجهاآشفآيفيةوالمهنة التعليميلمنهجولهذا
عملي يجر:توجه الممارساتإطالعيإذ على المشارآين
ال والدوليةالجيدة الوطنية إلى إضافة تبادلعلىتشجيع،
مختلفالتجارب .األقاليممن

المساعدة.٢٢٩ التالية الفقرات قدمتهاوتستعرض التي
الدولية العمل مجلسالمكونةالهيئاتإلىمنظمة اعتماد منذ

خطة االستخدامابشأنعملالاإلدارة في التمييز على لقضاء
واألنشطةو. ٢٠٠٧٩سنةوالمهنة البرامج على الضوء تسلط
الرئيسيتضطلعاالتي المقر ووحدات الميدانية المكاتب بها
والعالميىالمستوعلى واإلقليمي .الوطني

وإنفاذالتصميم بشكلتشريعات أفضلها
والشرآاءالمكتبيقدم.٢٣٠ للحكومات المشورة

العمل تشريعات على تقنية تعليقات شكل في االجتماعيين
بهدف،رحةالمقت تشريعاتعلىلمساعدةاوذلك صياغة
مبادئهيآما. فعالة خالل من الجيدة الممارسات عزز

العملبشأنالتوجيهية مرآزمعوبالتعاون. ١٠تشريعات
الدوليا الدولية،،لتدريب العمل لمنظمة المكتبيقدمالتابع

تدريبية قانونسنويدورات وتنقيح تصميم بشأن علىالعملة
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لضمانإلوتوخيًا.٢٣١ فعالة وآليات قوية مؤسسات نشاء
الدوليةوضعت،اإلنفاذ العمل مع،منظمة وثيق بتعاون

الدولي التدريب تدريب،مرآز يخصأدوات فيما تفتيشية
العمل مكان في التمييز وعدم الجنسين بين والمساواة ،العمل

مول التقني للتعاون مشروعين خالل النرويجتهمامن ،حكومة
تفتيش: "وهما فعالية فيالتعزيز مختارة بلدان في عمل

الوسطى وآسيا في"و" أوروبا العمل تفتيش خدمات تعزيز
وجنوب والهند والصين والبرازيل وال". فريقياأأنغوال

األدواتُتس هذه اتخدم التدريبفي المستوىيةألنشطة على
حاليًاالوطني المشمولة البلدان بل،فحسبالمشروعينبفي
ألبانياأيضًاتستخدم مثل أخرى بلدان مقدونيفي ةوجمهورية

السابقةاليوغوسال إلى. واليمنلبنانووعمانفية باإلضافة
توجيه مبادئ وضع يجري العملذلك، تفتيش دور بشأن ية

العملالجنسانيوالبعد مكان هذينو. في إطار في
اآلنتلقىالمشروعين، على١٠٠حتى التدريب عمل مفتش
التمييز مجموعهو. قضايا ما تلقى والبحرين، عمان ٢٠٠في
عمل مولالمفتش مشروع خالل من حكومةتهتدريب

المتحدة والح"بشأنالواليات المبادئ األساسيةتعزيز قوق
االجتماعي والحوار العمل بناء". في على المشروع ورآز

و أجلالمهاراتتنميةالقدرات إنفاذمن لتشريعاتاتحسين
النزالوطنية وتسوية التفتيش أهدافشملتو. عاتاوتقنيات

ا العمالالمشروع ضد العمل مكان في التمييز من لحد
العمل تفتيش خالل من .المنتظمالمهاجرين

من.٢٣٢ عدد ودونوطنيةالتدريبيةالعملالحلقاتوُنظم
للقضاةاإل فيالساتذةواألوالمحامينقليمية متخصصين

في العمل ومفتشي العمل شيليقانون منها وجمهوريةبلدان
وتوباغو وترينيداد ورواندا الديمقراطية وزودت. الكونغو

العملحلق الالزمةاهذهات باألدوات انونقلتطبيقلمشارآين
اليومي عملهم في الدولي .العمل

الدوليةبينمشتركبرنامجوشمل.٢٣٣ العمل منظمة
ثقافة"بشأناألمريكيةللبلدانالتنميةومصرف تعزيز

العمللاالمتثال فيبخاصًاًامنهاج،"قوانين الفرص تكافؤ
العمل ُنو. مكان البرنامج، هذا إطار أنشطةتظمفي أربعة

فيبيةتدريب المحلية الجامعات مع آوستاريكاالتعاون
وفي. ونيكاراغواوغواتيماالالدومينيكيةالجمهوريةو

التدريبالمجموع، من العملشخصًا١٥٦استفاد وزارة من
القضائيين والموظفين العليا أصحابوالمحكمة ومنظمات
القانون وطالب العمال ومنظمات .العمل

الجنسين بين المساواة
الثالثةتواصل.٢٣٤ برنامجالمرحلة تنظيمروحتنميةمن

آمبودياالجنسينبينوالمساواةالمرأةلدىالمشاريع في
الشعبيةإو الديمقراطية الو وجمهورية وآينيا ثيوبيا

تشجيع وزامبيا وفيتنام وأوغندا المتحدة تنزانيا وجمهورية
المشاريعالنساء تنظيم لخلقصاحباتودعمعلى األعمال

الئق عمل وفرص المرأة بينتحقيقوتمكين المساواة
الفقر من والحد إزالةالبرنامجهذايهدفو. الجنسين إلى

والدعوة والسياسية، والقانونية والثقافية االجتماعية الحواجز
متهيئةإلى ولتنميةاتيةؤبيئة بينتحقيقاألعمال المساواة

علىالجنسين، يدل ليستحقيقأنمما الجنسين بين المساواة
ولكنرئيسيًاهدفًا ذاته، حد فيأساسيةفرصةأيضًاهفي

ااألعمال االلبلوغ والمجتمعاتلنمو األسر ورفاه قتصادي
.المحلية
برنامجيعملالدولية،التمويلمؤسسةمعوبشراآة.٢٣٥

األفضل" لتعزيزوالوطنيالعالميالصعيدينعلى"العمل
حيث،العمللمعاييراالمتثالخاللمناالقتصاديةالتنمية

عمليات وفيتنامفيأوًالُأجريت . وهايتيوليسوتواألردن
مشروعآلوتتضمن وثائق من األفضل"وثيقة " العمل

المساواةخطة تحددوعدمالجنسينبينبشأن التمييز،
الموظفينبتعيينالمتعلقةواألهدافوالعملياتالسياسات
والرصداالمتثالوتقييمالمعلوماتومصادروالتدريب

ضمان أجل من .التمييزوعدمالمساواةوالتقييم

١-٣اإلطار
االتفاقية الصين١١١رقمتنفيذ في

على التصديق والمهنة(التمييزاتفاقيةمنذ االستخدام سنة) ١١١رقم(١٩٥٨،)في ثالث،٢٠٠٥في الصين قوانينةأصدرت
حيز الثاني١فيالنفاذدخلت القوانينوأدت. ٢٠٠٨يناير/آانون خدماتقانونأي،هذه بشأن اللوائح وقانون بالعمالة، النهوض

العمالةمالةالع العمل،وإدارة عقود وقانون توسيع، التوظيف،والتمييز،منلعمالاحمايةنطاقإلى مجال في سيما وحظرتال
العمال،لتمييزلأخرىأسبابًا فيالريفيضد الحضريةين االتفاقيةوضععلىالصينلمساعدةو. مثًالالمناطق لتنفيذ استراتيجيات

الدولية العمل منظمة نفذت فعال، الصين"مشروعبشكل في العمل في النرويجبدعم،"المساواة حكومة من .مالي
الرئيسيةاىحدإالتوعيةوآانت عمللقنوات خاللالتي وُنهامن المشروع، وُأالشرتهذا موقعمواد كترونيإلنشئ

)www.equalityatworkinchina.org .(أعدادالنشرو منًامشروع الصين"اإلخباريةنشرةالفصلية في العمل في تسلط،"المساواة
فيما األخيرة األحداث على الجديدةًاخاصًااهتماموأولتالتمييز،يخصالضوء والمنشورات التمييز وقضايا التشريعية . للتطورات

آاملبالمشروعوُتوج تدريبي دليل األوضع التمييزلتمييزلمختلفةالشكالبشأن فيها بما و، الجنسين ضدبين العمالالتمييز
واألشخاص .المعوقينالمهاجرين
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للمنظمةتدريبالمرآز التابع تورينوالدولي وشملت. في
التقني التعاون مثلعناصرمشاريع الوعيمختلفة إذآاء

القدرات ووبناء المعلومات البحوثجراءإوتقاسمهاوجمع
والتدريب المشورة التقنيوتقديم المجال الصعيدو. في على

نتائج تحقيق على ذلك ساعد اعتمادمهمةالوطني، مثل
عمل خطط وتنفيذ القائمة التشريعات وتعديل جديدة سياسات

.وطنية

ب الخاصة اإلجراءات التمييزتعزيز عدم
على.٢٢٧ التصديق معدل ارتفاع من الرغم على
شواغلالمساواة،بشأنتيناألساسيتيناالتفاقي هناك تزال ال
لتنفيذهإزاء العام إطار. امالمستوى المصممةاألنشطةوفي
ُول التحدي، هذا التقنيمواجهة التعاون مشاريع ضعت

المكونة الهيئات اتفاقيعلىلمساعدة بشكلالمساواةتيتنفيذ
اوُنظمتفعال، حلقات من سلسلة البلدان من عدد لعملفي

مواضيع حول الوطنية المبادئتطبيق"منهاأعمالثالثية
العمل في األساسية ."والحقوق

الدوليالوقدم.٢٢٨ العملالتابعلتدريبلمرآز لمنظمة
اإلنترنتعملقاتحل،الدولية على عنوأتاح التعلم رزم
دروس. بعد رقموُقدمت االتفاقية تطبيق مع١١١لتعزيز ،

تحديد آيفية على االستخدامحاالتالترآيز في التمييز
و ا. تهاومعالجهاآشفآيفيةوالمهنة التعليميلمنهجولهذا
عملي يجر:توجه الممارساتإطالعيإذ على المشارآين
ال والدوليةالجيدة الوطنية إلى إضافة تبادلعلىتشجيع،
مختلفالتجارب .األقاليممن

المساعدة.٢٢٩ التالية الفقرات قدمتهاوتستعرض التي
الدولية العمل مجلسالمكونةالهيئاتإلىمنظمة اعتماد منذ

خطة االستخدامابشأنعملالاإلدارة في التمييز على لقضاء
واألنشطةو. ٢٠٠٧٩سنةوالمهنة البرامج على الضوء تسلط
الرئيسيتضطلعاالتي المقر ووحدات الميدانية المكاتب بها
والعالميىالمستوعلى واإلقليمي .الوطني

وإنفاذالتصميم بشكلتشريعات أفضلها
والشرآاءالمكتبيقدم.٢٣٠ للحكومات المشورة

العمل تشريعات على تقنية تعليقات شكل في االجتماعيين
بهدف،رحةالمقت تشريعاتعلىلمساعدةاوذلك صياغة
مبادئهيآما. فعالة خالل من الجيدة الممارسات عزز

العملبشأنالتوجيهية مرآزمعوبالتعاون. ١٠تشريعات
الدوليا الدولية،،لتدريب العمل لمنظمة المكتبيقدمالتابع

تدريبية قانونسنويدورات وتنقيح تصميم بشأن علىالعملة
ا للتمييزلمشارآةأساس خاص اهتمام إيالء مع أجل. ، ومن

العملية، الخدمات هذه الدعم برنامجتنفيذمكتبيواصل
نشط .بحثي

سابق،التقنيالتعاونلجنةتقرير: الدوليالعملمكتب٩ .مرجع
:انظر١٠
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وطنيةدراسة١١الدوليةالعملمنظمةوأجرت.٢٣٧
االجتماعيالحوارفيالجنسينبينالمساواةبشأن

منالجماعيةوالمفاوضة وإندونيسياأرمينياواألردنلكل
سالفيةواليوغةمقدونيوجمهوريةوأوآرانياوأوروغواي

. والهندونيجيرياوالصينوروانداأفريقياوجنوبالسابقة
بينالمساواةبشأنالجيدةللممارساتمقارنةإعدادويجري
الحوارالجنسين الجماعيةوالمفاوضةالثالثياالجتماعيفي

.الدراساتهذهعلىبناء

مشروعأنشطةوتشمل.٢٣٨ بشأن١١"BASIC"ونتائج
البرازيل،العملعالمفيالجنسينبينالمساواة في ُينفذ الذي
سياساتاعتماد:والصينوالهندأفريقياوجنوبوأنغوال
التدريبالعمل؛مكانفيالجنسينبينالفوارقتراعي توفير
عدمالمكونةللهيئات مجال تدقيقعملياتتنظيمالتمييز؛في

من" BASIC"اسم١١ بلد آل اسم من األول الحرف من مرآب اسم
المشروع فيها ُينفذ التي . البلدان

٣-٣اإلطار
أحكامهامحاآم رقمتصدر االتفاقية أساس ١١١على

للقضاةعقب تدريبية عمل استندت،العملفياألساسيةوالحقوقالمبادئبشأناإلعالنتنفيذدعمبرنامجنظمها،حلقات
فاسو بورآينا في فيمحكمة اتفاقية٢٠٠٩سنةبننوأخرى وإلى) ١١١رقم(١٩٥٨،)والمهنةاالستخدامفي(التمييزإلى
للحكم المحلية موظفينلالتشريعات العملصالح عن فصلهما منبعد تمييزي سلوك عملهماطرفنتيجة .أصحاب

المدرسالقضيةفيف في مدرس ادعى لأليتامياالبتدائيةةاألولى، دار في لتابعمل البروتستانتيةعة ُيأنلكنيسة لم جددعقده
البروتستانتيةعضوًاليسألنه الكنيسة االستئنافوأدانت. في العمل فيمحكمة العملية صاحب عنآودوغو المدرس فصل بتهمة

دون الدينيالعمل التمييز أساس على منو. مبرر الرغم على أنه المحكمة وفقًاذآرت الدين، يكون،١١١رقمتفاقيةلالأن متطلبًاقد
وظرئيسيًا فإنائفي معينة، معينالمدرسوظيفةف ديني انتماء أي تتطلب ال االبتدائية المدرسة هذه قالت. في ذلك، على عالوة

أعضاء توظيف العمل صاحب تفضيل إن الفرصاالمحكمة تكافؤ مبدأ مع يتعارض البروتستانتية العمل،لكنيسة قانون في الوارد
االتفاقية٢٠٠٨لسنة .١١١١رقموفي

االبتدائيةأدانتالثانية،القضيةوفي االجتماعية(آوتونوفيالمحكمة الشرآات) الدائرة معاملةبسببالتمييزبتهمةإحدى
عادلةمعاملةموظفة أصبحتغير الصحيةةللمدعيوفقًاو. مًالاحعندما حالتها فإن لال، بالعودةمضعيفة لها اتسمح أثناءإلى لعمل

الشرآةذلكرغمو. حملال لها تدفع لم األمومةأجرها، إجازة ذلك في بما أشهر، ستة العملوفصلت،لمدة عن إنالمحكمةوقالت. ها
االتفاقيةبنن على آًالوإ١١١رقمصدقت واتفاقن العمل قانون العامامن الجماعي االتفاقيةانجسديلعمل . ١١١رقممبادئ
المحكمةو هقضت على آانبأنينالصكذينبناء العمل صاحب الجنس،أشكالمنشكًالموقف أساس على يشملالتمييز الذي

الزأيضًا والحالة األسريةوالحمل والحالة .٢جية
مؤسسة٠٥/٢٠٠٥رقمالملف١ ضد سيغبو أليس ،"ROYAL PHOTO."
رقم٢ في٠٠٣الحكم سانكرا٢٠٠٩فبراير/ شباط٥الصادر وندي، بيدج األيتام دار ضد باتيست .جون

٤-٣اإلطار
اليمنالعملتعزيز في الجنسين بين والمساواة الالئق

الدوليةكتبمانضم العمل العربيةمنظمة للدول العاملةاإلدارةواإلقليمي للمرأة لالعامة االجتماعيةالتابعة الشؤون وزارة
التقنيإلى،والعمل للتعاون مشروع لتنفيذ المبذولة اليمن"بعنوانالجهود في الجنسين بين والمساواة الالئق العمل بتمويل،"تعزيز

هولندا حكومة .من
أهم اوشملت يليلمشروعخطوات : ما

التوعية شبكات فيالسياسيةتمكنت العامالت والتعليمقطاعاتللنساء إدخال،الزراعةوالصحة إلى الدعوة إلى الرامية
السياسات في إلىالتشريعوتغييرات الوصول من من٣٠٠٠ات، والعامل خاللالنساء من المعلوماتتقاسمرجال

السياساتاوالمع بشأن والحوار .رف
المعلوماتإلمكتبإنشاء المعودارة أجلرفاتقاسم المن تجاه السلبية والمواقف النمطية الصور العاملةمعالجة مرأة

اإليجابيةالوتشجيع اإلعالمولجمهورلتصورات .وسائل
ال١٨٠٠٠تدريب من وظروفشخص شروط في حقهم على والخاص العام القطاعين في والرجال .ةالئقعملنساء
للتحققتدقيقعملياتإجراء وزارتينالجنسينبينالمساواةمنتشارآية بهدففي وذلك المنظور، فيتعميم الجنساني

الوطنية والبرامج .السياسات
اإلدارة العاملةوتضطلع للمرأة صياغةباليومالعامة في محوري عالمالالبرنامجدور في الجنسين بين المساواة بشأن وطني

اليمن في جهودها،وساهم. العمل إطارت بينمشروعالفي الدوليةالمشترك العمل االجتماعيةومنظمة الشؤون بشأنالعملوزارة
الجنسين" بين والمساواة الالئق العمل وتعزيزفي،"تشجيع الجنسين بين المساواة وتحقيق الدولية العمل لمعايير الهيكلاالمتثال

والحوار .الثالثي
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وطنيةدراسة١١الدوليةالعملمنظمةوأجرت.٢٣٧
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برنامجُنفذالمتحدة،الوالياتحكومةمنوبتمويل.٢٣٦
فيالعملأماآنفيالمساواةتعزيزإلىيهدفتجريبي
وُوجهتنهجإلىالمشروعاستندوقد. المغرب تصاعدي،
ستةالدعوة القطاععملأماآنإلى العاموشبهالخاصفي

قطاعات للمشارآة،الزراعيةواألغذيةواألدويةالسياحةفي
تأثيراتمقارنةإلىتهدفأساسيةاستقصائيةدراسةفي

. والرجالالنساءعلىلعمالةاوممارساتسياسات
إعدادالمنجزة،التدريبأنشطةوالستكمال دليلجرى

تعزيز" الجيدةالممارسات" حقوقبشأن في العملالمساواة
العمل العربيةباللغتينوُنشرالعملمكانفيوفرص

.٢٠٠٨سنةوالفرنسية

٢-٣اإلطار
العملفياألساسيةوالحقوقالمبادئبشأناإلعالنتنفيذدعمبرنامج

إطار التقنيامشروعفي دعملتعاون ببرنامج تمولهفياألساسيةوالحقوقالمبادئبشأناإلعالنتنفيذالمعني الذي العمل،
ُأافرنس والكاميرون، فاسو وبورآينا بنن في وطنية دراسات ديفوارجريت وموريتانياوآوت والسنغالومدغشقر وبعد. والنيجر

ُن الدراسات، من عملمتظاالنتهاء إليهاثالثيةتقييميةحلقات توصلت التي واالستنتاجات والتوصيات النتائج الستعراض وطنية
و العمللالدراسات في المساواة وتعزيز التمييز لمكافحة وطنية عمل خطط .وضع

العملالتحدياتالبلدان خطة
التشريععدمبنن ال؛اتإنفاذ مالءمة نقص؛عقوباتعدم

العملفتيتلهيئاتالمخصصةالموارد .ش
ا القانونيتعزيز قدرات؛إلطار ومفتشيالعملمديريبناء

والقضاة االجتماعيين والشرآاء والموظفينالعمل
اإلجراءاتالقضائيين؛ جميع لتنسيق إطار المتعلقةإنشاء

الع القطاعين في والخاصبالمساواة .ام
فاسو محدودبورآينا صفوفحقوقبالوعي انعدامالعمالفي ؛

لهيئاتالمواردنقصاإلحصاءات؛ المخصصة
.العملشيتتف

العملوضع في التمييز لمكافحة وطنية سياسة
جمعواالستخدام؛ التمييز، لرصد وطني معهد إنشاء
و لتعزيز؛الدراساتإجراءالبيانات تجريبية مشاريع تنفيذ
العمل؛مراجعة؛المساواة الوعي؛قانون قدراتإذآاء بناء

االجتماعيينا .لشرآاء
االكاميرون الوطنيةامتثال فقطجزئيبشكللتشريعات

رقملالتفاقي قانونتغطية؛١١١رقمو١٠٠تين
منالعمل محدود التمييزلعدد .أسباب

القانوني؛ اإلطار المؤسسيتعزيز اإلطار دعم؛تنشيط
إنشاء االجتماعي، الحوار خالل من االجتماعيين الشرآاء
العولمة سياق في العمل سوق تطور لرصد وطني .معهد

ديفوار علىآوت العمل قانون طبيإجراءينص قبلفحص
العماليقدمماالتوظيف، ضد التمييز إلى ؤدي

ب البشريةالمصابين المناعة نقص واإليدزفيروس
المزمنةذلكوغير األمراض محدودوعي؛من

صفوفالحقوقب من؛العمالفي اهتمام وجود عدم
العمل مفتشي العملالقضاةجهل؛جانب بمعايير

.الدولية

فياستعراض بما الوطنية، العملهاالتشريعات بناء؛قانون
القضائيينقدرات العملالموظفين ومفتشي والمحامين

الع وونقابات أصحابالعمالممثليمال العملومنظمات
مجال الدولية؛إنفاذفي العمل الوعيمعايير .إذآاء

أيمدغشقر وجود تطبيقانعدام لمراقبة حكام؛األمؤسسة
بأهمية الكامل االعتراف المرأةعدم عمل .مساهمة

البحوثإجراء من فيعنمزيد التمييز أشكال مختلف
بما العمل، ذلكعالم العامفي لحالة؛القطاع منتظم تقييم

فيإعداد؛التمييز المساواة تعزز وطنية سياسة وثيقة
االجتماعيبالنهوض؛العمل .التمييزقضيةحولالحوار

القطاعموريتانيا في البشرية الموارد مديري وعي محدودية
التمييزبااللالخاص بعدم المتعلقة عدم؛تزامات

العمال بحقوق ممارسة؛الوعي ضداستمرار التمييز
النساءالمرأة احتياج آبير؛ اليوميالوبشكل ينعمال

المنزلاالعموالمهاجرينالعمالو إلىل تدابيرين
خاصة العام؛وقائية المتساوياألجربدأبمالجهل

.المتساويةالقيمةذيللعمل

في العمل مفتشي دور تعزيز القانوني؛ اإلطار تحسين
ال مكافحة خاللمجال من دراسيةتنظيمتمييز حلقات
الوعي؛ عنإلذآاء مسؤولة وطنية استشارية هيئة إنشاء

المساواة وتعزيز التمييز تنظيممكافحة توعية؛ حمالت
الشرآلموجهة .اتمديري

بالنيجر آفاية؛القوانينالجهل العملإجراءاتعدم ؛تفتيش
الموارد اإلشرافالمخصصةنقص .لهيئات

المعتعزيز الرفاقاعدة إذآاء األطرتقوية؛وعي؛
والمؤسسية .القانونية

وجمعانعدامالسنغال العمل لتفتيش والمادي المالي الدعم
آفايالعقوباتماعدان؛البيانات عدم جهلتها؛أو

بحقوقهم يخصالعمال .التمييزفيما

مسؤولة وطنية هيئة أشكالإنشاء جميع مكافحة عن
العمل في مراجعةالتمييز يتفق؛ بما الوطنية التشريعات

التوعية؛مع حمالت تنظيم الدولية؛ العمل إدماجمعايير
ومنظمات النقابات استراتيجيات في التمييز قضايا

.العملأصحاب
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وطنيةدراسة١١الدوليةالعملمنظمةوأجرت.٢٣٧
االجتماعيالحوارفيالجنسينبينالمساواةبشأن

منالجماعيةوالمفاوضة وإندونيسياأرمينياواألردنلكل
سالفيةواليوغةمقدونيوجمهوريةوأوآرانياوأوروغواي

. والهندونيجيرياوالصينوروانداأفريقياوجنوبالسابقة
بينالمساواةبشأنالجيدةللممارساتمقارنةإعدادويجري
الحوارالجنسين الجماعيةوالمفاوضةالثالثياالجتماعيفي

.الدراساتهذهعلىبناء

مشروعأنشطةوتشمل.٢٣٨ بشأن١١"BASIC"ونتائج
البرازيل،العملعالمفيالجنسينبينالمساواة في ُينفذ الذي
سياساتاعتماد:والصينوالهندأفريقياوجنوبوأنغوال
التدريبالعمل؛مكانفيالجنسينبينالفوارقتراعي توفير
عدمالمكونةللهيئات مجال تدقيقعملياتتنظيمالتمييز؛في

من" BASIC"اسم١١ بلد آل اسم من األول الحرف من مرآب اسم
المشروع فيها ُينفذ التي . البلدان

٣-٣اإلطار
أحكامهامحاآم رقمتصدر االتفاقية أساس ١١١على

للقضاةعقب تدريبية عمل استندت،العملفياألساسيةوالحقوقالمبادئبشأناإلعالنتنفيذدعمبرنامجنظمها،حلقات
فاسو بورآينا في فيمحكمة اتفاقية٢٠٠٩سنةبننوأخرى وإلى) ١١١رقم(١٩٥٨،)والمهنةاالستخدامفي(التمييزإلى
للحكم المحلية موظفينلالتشريعات العملصالح عن فصلهما منبعد تمييزي سلوك عملهماطرفنتيجة .أصحاب

المدرسالقضيةفيف في مدرس ادعى لأليتامياالبتدائيةةاألولى، دار في لتابعمل البروتستانتيةعة ُيأنلكنيسة لم جددعقده
البروتستانتيةعضوًاليسألنه الكنيسة االستئنافوأدانت. في العمل فيمحكمة العملية صاحب عنآودوغو المدرس فصل بتهمة

دون الدينيالعمل التمييز أساس على منو. مبرر الرغم على أنه المحكمة وفقًاذآرت الدين، يكون،١١١رقمتفاقيةلالأن متطلبًاقد
وظرئيسيًا فإنائفي معينة، معينالمدرسوظيفةف ديني انتماء أي تتطلب ال االبتدائية المدرسة هذه قالت. في ذلك، على عالوة

أعضاء توظيف العمل صاحب تفضيل إن الفرصاالمحكمة تكافؤ مبدأ مع يتعارض البروتستانتية العمل،لكنيسة قانون في الوارد
االتفاقية٢٠٠٨لسنة .١١١١رقموفي

االبتدائيةأدانتالثانية،القضيةوفي االجتماعية(آوتونوفيالمحكمة الشرآات) الدائرة معاملةبسببالتمييزبتهمةإحدى
عادلةمعاملةموظفة أصبحتغير الصحيةةللمدعيوفقًاو. مًالاحعندما حالتها فإن لال، بالعودةمضعيفة لها اتسمح أثناءإلى لعمل

الشرآةذلكرغمو. حملال لها تدفع لم األمومةأجرها، إجازة ذلك في بما أشهر، ستة العملوفصلت،لمدة عن إنالمحكمةوقالت. ها
االتفاقيةبنن على آًالوإ١١١رقمصدقت واتفاقن العمل قانون العامامن الجماعي االتفاقيةانجسديلعمل . ١١١رقممبادئ
المحكمةو هقضت على آانبأنينالصكذينبناء العمل صاحب الجنس،أشكالمنشكًالموقف أساس على يشملالتمييز الذي

الزأيضًا والحالة األسريةوالحمل والحالة .٢جية
مؤسسة٠٥/٢٠٠٥رقمالملف١ ضد سيغبو أليس ،"ROYAL PHOTO."
رقم٢ في٠٠٣الحكم سانكرا٢٠٠٩فبراير/ شباط٥الصادر وندي، بيدج األيتام دار ضد باتيست .جون

٤-٣اإلطار
اليمنالعملتعزيز في الجنسين بين والمساواة الالئق

الدوليةكتبمانضم العمل العربيةمنظمة للدول العاملةاإلدارةواإلقليمي للمرأة لالعامة االجتماعيةالتابعة الشؤون وزارة
التقنيإلى،والعمل للتعاون مشروع لتنفيذ المبذولة اليمن"بعنوانالجهود في الجنسين بين والمساواة الالئق العمل بتمويل،"تعزيز

هولندا حكومة .من
أهم اوشملت يليلمشروعخطوات : ما

التوعية شبكات فيالسياسيةتمكنت العامالت والتعليمقطاعاتللنساء إدخال،الزراعةوالصحة إلى الدعوة إلى الرامية
السياسات في إلىالتشريعوتغييرات الوصول من من٣٠٠٠ات، والعامل خاللالنساء من المعلوماتتقاسمرجال

السياساتاوالمع بشأن والحوار .رف
المعلوماتإلمكتبإنشاء المعودارة أجلرفاتقاسم المن تجاه السلبية والمواقف النمطية الصور العاملةمعالجة مرأة

اإليجابيةالوتشجيع اإلعالمولجمهورلتصورات .وسائل
ال١٨٠٠٠تدريب من وظروفشخص شروط في حقهم على والخاص العام القطاعين في والرجال .ةالئقعملنساء
للتحققتدقيقعملياتإجراء وزارتينالجنسينبينالمساواةمنتشارآية بهدففي وذلك المنظور، فيتعميم الجنساني

الوطنية والبرامج .السياسات
اإلدارة العاملةوتضطلع للمرأة صياغةباليومالعامة في محوري عالمالالبرنامجدور في الجنسين بين المساواة بشأن وطني

اليمن في جهودها،وساهم. العمل إطارت بينمشروعالفي الدوليةالمشترك العمل االجتماعيةومنظمة الشؤون بشأنالعملوزارة
الجنسين" بين والمساواة الالئق العمل وتعزيزفي،"تشجيع الجنسين بين المساواة وتحقيق الدولية العمل لمعايير الهيكلاالمتثال

والحوار .الثالثي
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برنامجُنفذالمتحدة،الوالياتحكومةمنوبتمويل.٢٣٦
فيالعملأماآنفيالمساواةتعزيزإلىيهدفتجريبي
وُوجهتنهجإلىالمشروعاستندوقد. المغرب تصاعدي،
ستةالدعوة القطاععملأماآنإلى العاموشبهالخاصفي

قطاعات للمشارآة،الزراعيةواألغذيةواألدويةالسياحةفي
تأثيراتمقارنةإلىتهدفأساسيةاستقصائيةدراسةفي

. والرجالالنساءعلىلعمالةاوممارساتسياسات
إعدادالمنجزة،التدريبأنشطةوالستكمال دليلجرى

تعزيز" الجيدةالممارسات" حقوقبشأن في العملالمساواة
العمل العربيةباللغتينوُنشرالعملمكانفيوفرص

.٢٠٠٨سنةوالفرنسية

٢-٣اإلطار
العملفياألساسيةوالحقوقالمبادئبشأناإلعالنتنفيذدعمبرنامج

إطار التقنيامشروعفي دعملتعاون ببرنامج تمولهفياألساسيةوالحقوقالمبادئبشأناإلعالنتنفيذالمعني الذي العمل،
ُأافرنس والكاميرون، فاسو وبورآينا بنن في وطنية دراسات ديفوارجريت وموريتانياوآوت والسنغالومدغشقر وبعد. والنيجر

ُن الدراسات، من عملمتظاالنتهاء إليهاثالثيةتقييميةحلقات توصلت التي واالستنتاجات والتوصيات النتائج الستعراض وطنية
و العمللالدراسات في المساواة وتعزيز التمييز لمكافحة وطنية عمل خطط .وضع

العملالتحدياتالبلدان خطة
التشريععدمبنن ال؛اتإنفاذ مالءمة نقص؛عقوباتعدم

العملفتيتلهيئاتالمخصصةالموارد .ش
ا القانونيتعزيز قدرات؛إلطار ومفتشيالعملمديريبناء

والقضاة االجتماعيين والشرآاء والموظفينالعمل
اإلجراءاتالقضائيين؛ جميع لتنسيق إطار المتعلقةإنشاء

الع القطاعين في والخاصبالمساواة .ام
فاسو محدودبورآينا صفوفحقوقبالوعي انعدامالعمالفي ؛

لهيئاتالمواردنقصاإلحصاءات؛ المخصصة
.العملشيتتف

العملوضع في التمييز لمكافحة وطنية سياسة
جمعواالستخدام؛ التمييز، لرصد وطني معهد إنشاء
و لتعزيز؛الدراساتإجراءالبيانات تجريبية مشاريع تنفيذ
العمل؛مراجعة؛المساواة الوعي؛قانون قدراتإذآاء بناء

االجتماعيينا .لشرآاء
االكاميرون الوطنيةامتثال فقطجزئيبشكللتشريعات

رقملالتفاقي قانونتغطية؛١١١رقمو١٠٠تين
منالعمل محدود التمييزلعدد .أسباب

القانوني؛ اإلطار المؤسسيتعزيز اإلطار دعم؛تنشيط
إنشاء االجتماعي، الحوار خالل من االجتماعيين الشرآاء
العولمة سياق في العمل سوق تطور لرصد وطني .معهد

ديفوار علىآوت العمل قانون طبيإجراءينص قبلفحص
العماليقدمماالتوظيف، ضد التمييز إلى ؤدي

ب البشريةالمصابين المناعة نقص واإليدزفيروس
المزمنةذلكوغير األمراض محدودوعي؛من

صفوفالحقوقب من؛العمالفي اهتمام وجود عدم
العمل مفتشي العملالقضاةجهل؛جانب بمعايير

.الدولية

فياستعراض بما الوطنية، العملهاالتشريعات بناء؛قانون
القضائيينقدرات العملالموظفين ومفتشي والمحامين

الع وونقابات أصحابالعمالممثليمال العملومنظمات
مجال الدولية؛إنفاذفي العمل الوعيمعايير .إذآاء

أيمدغشقر وجود تطبيقانعدام لمراقبة حكام؛األمؤسسة
بأهمية الكامل االعتراف المرأةعدم عمل .مساهمة

البحوثإجراء من فيعنمزيد التمييز أشكال مختلف
بما العمل، ذلكعالم العامفي لحالة؛القطاع منتظم تقييم

فيإعداد؛التمييز المساواة تعزز وطنية سياسة وثيقة
االجتماعيبالنهوض؛العمل .التمييزقضيةحولالحوار

القطاعموريتانيا في البشرية الموارد مديري وعي محدودية
التمييزبااللالخاص بعدم المتعلقة عدم؛تزامات

العمال بحقوق ممارسة؛الوعي ضداستمرار التمييز
النساءالمرأة احتياج آبير؛ اليوميالوبشكل ينعمال

المنزلاالعموالمهاجرينالعمالو إلىل تدابيرين
خاصة العام؛وقائية المتساوياألجربدأبمالجهل

.المتساويةالقيمةذيللعمل

في العمل مفتشي دور تعزيز القانوني؛ اإلطار تحسين
ال مكافحة خاللمجال من دراسيةتنظيمتمييز حلقات
الوعي؛ عنإلذآاء مسؤولة وطنية استشارية هيئة إنشاء

المساواة وتعزيز التمييز تنظيممكافحة توعية؛ حمالت
الشرآلموجهة .اتمديري

بالنيجر آفاية؛القوانينالجهل العملإجراءاتعدم ؛تفتيش
الموارد اإلشرافالمخصصةنقص .لهيئات

المعتعزيز الرفاقاعدة إذآاء األطرتقوية؛وعي؛
والمؤسسية .القانونية

وجمعانعدامالسنغال العمل لتفتيش والمادي المالي الدعم
آفايالعقوباتماعدان؛البيانات عدم جهلتها؛أو

بحقوقهم يخصالعمال .التمييزفيما

مسؤولة وطنية هيئة أشكالإنشاء جميع مكافحة عن
العمل في مراجعةالتمييز يتفق؛ بما الوطنية التشريعات

التوعية؛مع حمالت تنظيم الدولية؛ العمل إدماجمعايير
ومنظمات النقابات استراتيجيات في التمييز قضايا

.العملأصحاب
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والمبادراتاإلجراءاتإلرشاداألخرىوالمواردالجيدة
.والعائلةبالعملالمتعلقة

العرقييتعلقفيماالمساواة واإلثنيباألصل
مشروعإطارفيالدولية،العملمنظمةنظمت.٢٤٨
عدممكافحة"بشأنالتقنيللتعاون والتمييزالمساواةأوجه

حكومةبتمويل،"العملعالمفي اجتماعًاالنرويج،من
فيهأقاليميًا عنوانبلدًا٢٤شارك استراتيجيةنحو"تحت
التمييزالعماللنقابات مكافحة أجل وآراهيةالعنصريمن
الحق،". األجانب وقت الدوليةالعملمنظمةعملتوفي

وآراهيةالعنصريالتمييزلمكافحةالعملخططتنفيذعلى
نقاباتاألجانب ورومانياونيبالالبرازيلفيالعمالمع
).٦- ٣اإلطارانظر(أفريقياوجنوب
بين٢٠٠٨سنةشراآةاتفاقعلىالتوقيعوتّم.٢٤٩
وتعزيزالتمييزلمكافحةالعلياوالهيئةالدوليةالعملمنظمة
فرنساالمساواة والدراساتالبحوثإجراءبهدففي

لتقييم فيالفرنسيةالشرآاتممارساتومقارنةوالتبادالت
مستوىتقييمأجلومن. المساواةوتعزيزالتمييزعدممجال
استطالعالميدان،هذافيوالمعرفةالوعي واسعُأجري
الثالثللرأي، الرأي،ضمنوهو استطالعات من فيسلسلة

األول سنةونشر٢٠٠٩ديسمبر/آانون . ٢٠١٠في
مكانفيالعنصريالتمييزضدبيرةآإعالميةحملةوُأطلقت
الملصقات،العمل وقطاراتاألنفاققطاراتفيوُوضعت

وفيأخرىرئيسيةمدنوستباريسفيالمسافرين
إلىالعّبارات .وأيرلنداالمتحدةالمملكةالمتجهة
يخص.٢٥٠ مجموعةُنفذتاألصلية،الشعوبوفيما
فيسيماوالالوطني،الصعيدعلىاألنشطةمنواسعة

وناميبياوآينياوإندونيسياوالكاميرونوآمبوديابنغالديش
علىخاصبشكلالترآيزجرىالكاميرون،وفي. ونيبال
للحدالوطنيةاالستراتيجيةفياألصليةالشعوبحقوقإدراج
معوالحوارالقدراتوبناءالتدريبوعلىالفقر،من

. الرئيسيةاالجتماعيةالفاعلةوالجهاتالحكوميينالمسؤولين
التشريعاتتنفيذتعزيزجهودتواصلتآمبوديا،وفي

ووضعاألرضفياألصليةالمجتمعاتبحقوقالمتعلقة ،
برنامجنيبال،وفي. المحليةالتنميةخطط واسعوطنيُوضع

تنفيذللمساعدةالنطاق اتفاقيةفيالواردةالمبادئعلى
).١٦٩رقم(١٩٨٩والقبلية،األصليةالشعوب
والشعوباإلنسانلحقوقاألفريقيةاللجنةواعتمدت.٢٥١
واألربعيندورتهافي نتائج،٢٠٠٩سنةالمنعقدةالخامسة

فياألصليةالشعوبحالةبشأنالدوليةالعمللمنظمةدراسة
المعلوماتتتضمنبياناتقاعدةوُأنشئت. أفريقيًابلدًا٢٤

األخرىوالموادالقضائيةوالقراراتوالتشريعاتاألساسية
التيذات منشور. الدراسةعليهاتقومالصلة قّيموصدر

العمليةاألصليةالشعوبحقوقبعنوان الناحية من - والقبلية
وآتيب،١٦٩رقمالدوليةالعملمنظمةاتفاقيةإلىدليل

عنوان أمريكافيوالدوليةالمحليةالمحاآمتطبيقتحت
بعدة،١٦٩رقملالتفاقيةالالتينية .لغاتوُنشرا
استعراضلمؤتمرآبيرةمساهماتالمكتبوقدم.٢٥٢
حدثمنها،٢٠٠٩سنةفيديرباننتائج بشأنجانبيتنظيم

نقاباتممثليبمشارآة،"العملعالمفيالعنصريةمكافحة"
.البلدانمنعددمنالعمال

المهاجرينالعمالحماية
نتائج٢٠٠٨سنةفيالدوليةالعملمنظمةنشرت.٢٥٣

العملالتمييزلحاالتالوطنياالختبار فيُأجريالذي،في
في. ١٨والسويد١٧فرنسا االختبار بتغطيةفرنساوحظي
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٥-٣اإلطار
العماللفائدةاألمومةإعاناتزيادة

األمومة إعانات الهندفيالمنظمغيرالقطاععماللفائدةمخطط
فيبدأت الرضاعةبعدأشهرستةولمدةالحملفترةخاللاألمومةإعاناتالنساءمنحالحكومة مواصلة شريطة الوالدة

مخطط. الطبيعية النساءويشمل حاليًااإلعانات المستفيدات إجازةغير إعانات المحليفيتسجلنياللواتي،األمومةمن المرآز
جزئيًاالصحةتعزيزإلىالمخططويهدف. الحملفترةخالل) Anganwadi(األطفاللرعاية األجوروالتعويض في الخسارة ،عن

تتكبدها قد الرضعالنفاسيةالوفياتمعدالتلخفضأآبرجهدمنجزءًاويشكلوأطفالهن،أنفسهنرعايةعندالنساءالتي .ووفيات

األردنفياألمومةلتأمينمخططوضع
بإجراءالبرلمان،فيحاليًامناقشتهتجري،األردنفياألمومةلتأمينمخططوضعفيالدوليةالعملمنظمةساعدت وبدأت

إعاناتتنفيذبشأنجدوىدراسة لألمومةمخطط التكلفة. نقدية العمل،أصحابيتحملهاآانالتياألمومة،إلجازةاإلجماليةوأدت
أآثربأنهنالسائداالعتقادبسببالعامالتالنساءضدالتمييزإلى وبتكلفةعادًالمخططًاالدراسةوعرضت. الرجالمنيكلفن

األردناألمومةلحمايةمعقولة يفيد،في أن شأنه مثلأنالنتائجوأظهرت. آكلوالمجتمعالعملوأسواقالعامالتمن هذاوضع
في .الماليةالناحيةمنومستدامًاممكنًايبدواألردنالمخطط

الدوليةالعملمنظمةاستجابة
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والمبادراتاإلجراءاتإلرشاداألخرىوالمواردالجيدة
.والعائلةبالعملالمتعلقة

العرقييتعلقفيماالمساواة واإلثنيباألصل
مشروعإطارفيالدولية،العملمنظمةنظمت.٢٤٨
عدممكافحة"بشأنالتقنيللتعاون والتمييزالمساواةأوجه

حكومةبتمويل،"العملعالمفي اجتماعًاالنرويج،من
فيهأقاليميًا عنوانبلدًا٢٤شارك استراتيجيةنحو"تحت
التمييزالعماللنقابات مكافحة أجل وآراهيةالعنصريمن
الحق،". األجانب وقت الدوليةالعملمنظمةعملتوفي

وآراهيةالعنصريالتمييزلمكافحةالعملخططتنفيذعلى
نقاباتاألجانب ورومانياونيبالالبرازيلفيالعمالمع
).٦- ٣اإلطارانظر(أفريقياوجنوب
بين٢٠٠٨سنةشراآةاتفاقعلىالتوقيعوتّم.٢٤٩
وتعزيزالتمييزلمكافحةالعلياوالهيئةالدوليةالعملمنظمة
فرنساالمساواة والدراساتالبحوثإجراءبهدففي

لتقييم فيالفرنسيةالشرآاتممارساتومقارنةوالتبادالت
مستوىتقييمأجلومن. المساواةوتعزيزالتمييزعدممجال
استطالعالميدان،هذافيوالمعرفةالوعي واسعُأجري
الثالثللرأي، الرأي،ضمنوهو استطالعات من فيسلسلة

األول سنةونشر٢٠٠٩ديسمبر/آانون . ٢٠١٠في
مكانفيالعنصريالتمييزضدبيرةآإعالميةحملةوُأطلقت
الملصقات،العمل وقطاراتاألنفاققطاراتفيوُوضعت

وفيأخرىرئيسيةمدنوستباريسفيالمسافرين
إلىالعّبارات .وأيرلنداالمتحدةالمملكةالمتجهة
يخص.٢٥٠ مجموعةُنفذتاألصلية،الشعوبوفيما
فيسيماوالالوطني،الصعيدعلىاألنشطةمنواسعة

وناميبياوآينياوإندونيسياوالكاميرونوآمبوديابنغالديش
علىخاصبشكلالترآيزجرىالكاميرون،وفي. ونيبال
للحدالوطنيةاالستراتيجيةفياألصليةالشعوبحقوقإدراج
معوالحوارالقدراتوبناءالتدريبوعلىالفقر،من

. الرئيسيةاالجتماعيةالفاعلةوالجهاتالحكوميينالمسؤولين
التشريعاتتنفيذتعزيزجهودتواصلتآمبوديا،وفي

ووضعاألرضفياألصليةالمجتمعاتبحقوقالمتعلقة ،
برنامجنيبال،وفي. المحليةالتنميةخطط واسعوطنيُوضع

تنفيذللمساعدةالنطاق اتفاقيةفيالواردةالمبادئعلى
).١٦٩رقم(١٩٨٩والقبلية،األصليةالشعوب
والشعوباإلنسانلحقوقاألفريقيةاللجنةواعتمدت.٢٥١
واألربعيندورتهافي نتائج،٢٠٠٩سنةالمنعقدةالخامسة

فياألصليةالشعوبحالةبشأنالدوليةالعمللمنظمةدراسة
المعلوماتتتضمنبياناتقاعدةوُأنشئت. أفريقيًابلدًا٢٤

األخرىوالموادالقضائيةوالقراراتوالتشريعاتاألساسية
التيذات منشور. الدراسةعليهاتقومالصلة قّيموصدر

العمليةاألصليةالشعوبحقوقبعنوان الناحية من - والقبلية
وآتيب،١٦٩رقمالدوليةالعملمنظمةاتفاقيةإلىدليل

عنوان أمريكافيوالدوليةالمحليةالمحاآمتطبيقتحت
بعدة،١٦٩رقملالتفاقيةالالتينية .لغاتوُنشرا
استعراضلمؤتمرآبيرةمساهماتالمكتبوقدم.٢٥٢
حدثمنها،٢٠٠٩سنةفيديرباننتائج بشأنجانبيتنظيم

نقاباتممثليبمشارآة،"العملعالمفيالعنصريةمكافحة"
.البلدانمنعددمنالعمال

المهاجرينالعمالحماية
نتائج٢٠٠٨سنةفيالدوليةالعملمنظمةنشرت.٢٥٣

العملالتمييزلحاالتالوطنياالختبار فيُأجريالذي،في
في. ١٨والسويد١٧فرنسا االختبار بتغطيةفرنساوحظي

:انظر١٧
E. Cediey and F. Foroni: Discrimination in access to 
employment on grounds of foreign origin in France: A national 
survey of discrimination based on the testing methodology of 
the ILO, ILO International Migration Paper No. 85E (Geneva, 
ILO, 2008), available at: www.ilo.org/public/ 
english/protection/migrant/download/imp/imp85e.pdf , 
accessed 4 Feb. 2011.

:انظر١٨
K. Attström: Discrimination against native Swedes of 
immigrant origin in access to employment: A research study on 
Stockholm, Malmö and Gothenburg, utilizing the ILO 
discrimination practice testing approach, ILO International 
Migration Paper No. 86E, Geneva, ILO, 2007, available at 
www.ilo.org/public/english/protection/migrant/download/imp/i
mp86e.pdf, accessed 4 Feb. 2011.

٥-٣اإلطار
العماللفائدةاألمومةإعاناتزيادة

األمومة إعانات الهندفيالمنظمغيرالقطاععماللفائدةمخطط
فيبدأت الرضاعةبعدأشهرستةولمدةالحملفترةخاللاألمومةإعاناتالنساءمنحالحكومة مواصلة شريطة الوالدة

مخطط. الطبيعية النساءويشمل حاليًااإلعانات المستفيدات إجازةغير إعانات المحليفيتسجلنياللواتي،األمومةمن المرآز
جزئيًاالصحةتعزيزإلىالمخططويهدف. الحملفترةخالل) Anganwadi(األطفاللرعاية األجوروالتعويض في الخسارة ،عن

تتكبدها قد الرضعالنفاسيةالوفياتمعدالتلخفضأآبرجهدمنجزءًاويشكلوأطفالهن،أنفسهنرعايةعندالنساءالتي .ووفيات

األردنفياألمومةلتأمينمخططوضع
بإجراءالبرلمان،فيحاليًامناقشتهتجري،األردنفياألمومةلتأمينمخططوضعفيالدوليةالعملمنظمةساعدت وبدأت

إعاناتتنفيذبشأنجدوىدراسة لألمومةمخطط التكلفة. نقدية العمل،أصحابيتحملهاآانالتياألمومة،إلجازةاإلجماليةوأدت
أآثربأنهنالسائداالعتقادبسببالعامالتالنساءضدالتمييزإلى وبتكلفةعادًالمخططًاالدراسةوعرضت. الرجالمنيكلفن

األردناألمومةلحمايةمعقولة يفيد،في أن شأنه مثلأنالنتائجوأظهرت. آكلوالمجتمعالعملوأسواقالعامالتمن هذاوضع
في .الماليةالناحيةمنومستدامًاممكنًايبدواألردنالمخطط
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للتحقق قدراتبناءالجنسين؛بينالمساواةمنتشارآية
العمل إحصاءات منخبراء مصنفةبياناتتوفيرلتمكينهم

الخياراتالجنس؛حسب النساءلتنظيمالسياسيةتخطيط
.المنظمغيراالقتصادفيالعامالت
سنة.٢٣٩ دراسية٢٠٠٩وفي حلقة ُعقدت فيثالثية،

منعإندونيسيا ،العملمكانفيالتحرشأشكالجميعبشأن
منظمة والهجرةالعاملةالقوىووزارةالدوليةالعملشارآت
تنظيمها إرساءالدراسيةالحلقةهذهمنالهدفوآان. في

مقبولتعريفومناقشةالتحرشحولمفتوححوار
.االجتماعيينالشرآاءودورللمصطلح

إدارةاعتمد،٢٠١٠مارس/آذاروفي.٢٤٠ مكتبمجلس
بشأنخطةيالدولالعمل الجنسينبينالمساواةعمل

العملوتعكس). ٢٠١٥- ٢٠١٠( الشاملةالطبيعةخطة
رئيسيةعناصرستةإلىوتستندالجنسينبينللمساواة

الجنسانيالمنظورتعميمبشأنالمتحدةاألممالستراتيجية
السياق،هذاوفي. ١٢المرأةوتمكينالمساواةلتحقيق
عمالمنظماتوثالث١٣بلدًا١٥فيمؤسساتخضعت
للتحققتدقيقلعمليات،١٤دولية بينالمساواةمنتشارآية

.الجنسين

والنساءالرجالبيناألجورفيالمساواة
في.٢٤١ الدولية العمل منظمة الدليل٢٠٠٨أصدرت

الجنسينالوظائفلتقييمالمفصل من ألي المنحازة منغير
المساواة تحقيق األلبانيةإلىوُترجم. األجرفيأجل اللغات

والفرنسيةوالصينيةوالعربية والبرتغاليةواالنكليزية
واسُتخدمواألوآرانية،واإلسبانية العملحلقاتفيوُنشر
.التدريبية
مكافحة"بشأنالتقنيللتعاونمشروعإطاروفي.٢٤٢

عدم حكومةتموله،"العملعالمفيوالتمييزالمساواةأوجه
جمعت٢٠٠٨سنةشيليفيعملحلقةُعقدتالنرويج،
منالمعنيةالوطنيةالثالثيةاللجانأعضاء بالمساواة

. وأوروغوايوباراغوايوشيليوالبرازيلاألرجنتين
أخرى عمل حلقة للمنظمةالتدريبمرآزفيوُعقدت التابع

بشأنفي ،الفرصتكافؤلتعزيزالوطنيةاآللياتتورينو
الثالثيةا المكونة الهيئات والمتخصصينوالمديرينستهدفت

المنشآتالبشريةالمواردتنميةمجالفي ةالجنسيمتعددةفي
.بلدًا٢٥منالتدريبوخبراءينيالجامعواألساتذة

:انظر١٢
United Nations Chief Executives Board (CEB) for 
Coordination: United Nations system-wide policy on gender 
equality and the empowerment of women: Focusing on results 
and impact, CEB/2006/2, 15 Dec. 2006, available at: 
www.un.org/womenwatch/ianwge/gm/UN_system_ 
wide_P_S_CEB_Statement_2006.pdf , accessed 7 Feb. 2011.

قيرغيزستان،األخضر،الرأسأنغوال،ألبانيا،١٣ ليبيريا،إثيوبيا،
سريرواندا،المحتلة،الفلسطينيةاألراضينيجيريا،موزامبيق،مالوي،
.زمبابوياليمن،المتحدة،تنزانياجمهوريةالنكا،

والرابطةالعماللنقاباتالدولياالتحاد١٤ والهيئةالدوليةالحرة، للتعليم،
العامة للخدمات .الدولية

العاملةالقوىووزارةالدوليةالعملمنظمةوعقدت.٢٤٣
مصروالهجرة األجورفيالمساواةبشأنمستديرةمائدةفي

التيالمستديرةالمائدةوتناولت. ٢٠٠٧يوليه/تموزفي
والشرآاءالمعنيةالوزاراتعنممثلونحضرها

المعنيةالخبراءلجنةقدمتهاالتيالتعليقات،االجتماعيون
تطبيقوالتوصياتاالتفاقياتبتطبيق يخص اتفاقيةفيما
مسألةوناقشت،)١٠٠رقم(١٩٥١األجور،فيالمساواة

."المتساويةالقيمةذيلعملاعنالمتساوياألجر"
الجنسينبينوالمساواةالالئقللعملمشروعوَوضع.٢٤٤
سياسةاألردنفي األجورفيالمساواةبشأنوطنيةموجز

مشاورات أعقاب الحكومةفي االجتماعيين،والشرآاءمع
مستديرةونوقشوُقدم مائدة وتشكل. ٢٠١٠سنةوطنيةأثناء

األساسحجارةالمستديرةالمائدةعنالصادرةالتوصيات
.األجورفيالمساواةبشأنوطنيةعمللخطة

والمسؤولياتبينالتوفيق العائليةالعمل
بعنوانالدوليةالعمللمنظمةجديدآتابمؤخرًاُنشر.٢٤٥
مكانلرعايةحلول في الكتابويستعرض. ١٥العملاألطفال

برعايةالرئيسيةوالتحدياتالشواغل التيالمرتبطة األطفال،
التياألساليبوالعمل،وأصحابالعاملينالوالدينتواجه

بها الوطنية،السياسيةالُنهجمختلففيالشواغلهذهتعالج
وراء حلولإليجادالفاعلةالجهاتمختلفتدخلواألسباب

تدخالتهاالعملمكانفياألطفاللرعاية سنةوُنشر. وأشكال
آتيب٢٠٠٨ تجمعبعنوانآخرترويجي، عملكبينآيف

سلسلة.العائليةومسؤولياتك إلى وقائعإضافة قطريةنشرات
وجورجيا أرمينيا من واالتحادوقيرغيزستانلكل

.١٦الروسي
تقريرالبحوثتوأفض.٢٤٦ إعداد بينإلى مشترك
بشأناإلنمائيالمتحدةاألمموبرنامجالدوليةالعملمنظمة
نحووعنوانه،والكاريبيالالتينيةأمريكافيوالعائلةالعمل
أنويبين. االجتماعيةالمسؤوليةمعالتوفيقمنجديدةأشكال
أنوالعائلةالعملبينتوازنالتحقيق أيضًالهيكونيحتمل
.واإلنتاجيةاالقتصادياألداءحيثمنإيجابيةنتائج
الوحدات.٢٤٧ /العملقضاياتغطيالتيالتدريبيةوُجّربت
برنامجوحمايةالعائلة إطار في فيالعملتحسين"األمومة

تنزانياوجمهوريةموزامبيقفي،"الصغيرةالمنشآت
الوحداتوُطورت. ٢٠٠٩سنةفيالمتحدة إطارفيهذه
منظمةمشروع بين والوآالةالدوليةالعملمشترك

بشأن الدولية للتنمية فيالوظائفجودةتحسين"الدانمرآية
جهودخاللمنأفريقيا العملوأصحابالحكومةتضافر
رزمة". والعمال ُنشرت تدريبيةآما مجموعةتضمأدوات
الممارساتعلىواألمثلةألنشطةواالمعلوماتمنواسعة

:انظر١٥
C. Hein and N. Cassirer: Workplace solutions for childcare
(Geneva, ILO, 2010).

القطرية١٦ الوقائع التاليمتاحةنشرات الموقع :على
www.ilo.org/public/english/region/eurpro/moscow/info/publ/in
dex.htm.

بتاريخ اطالع .٢٠١١فبراير/ شباط٤آخر
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للتحقق قدراتبناءالجنسين؛بينالمساواةمنتشارآية
العمل إحصاءات منخبراء مصنفةبياناتتوفيرلتمكينهم

الخياراتالجنس؛حسب النساءلتنظيمالسياسيةتخطيط
.المنظمغيراالقتصادفيالعامالت
سنة.٢٣٩ دراسية٢٠٠٩وفي حلقة ُعقدت فيثالثية،

منعإندونيسيا ،العملمكانفيالتحرشأشكالجميعبشأن
منظمة والهجرةالعاملةالقوىووزارةالدوليةالعملشارآت
تنظيمها إرساءالدراسيةالحلقةهذهمنالهدفوآان. في

مقبولتعريفومناقشةالتحرشحولمفتوححوار
.االجتماعيينالشرآاءودورللمصطلح

إدارةاعتمد،٢٠١٠مارس/آذاروفي.٢٤٠ مكتبمجلس
بشأنخطةيالدولالعمل الجنسينبينالمساواةعمل

العملوتعكس). ٢٠١٥- ٢٠١٠( الشاملةالطبيعةخطة
رئيسيةعناصرستةإلىوتستندالجنسينبينللمساواة

الجنسانيالمنظورتعميمبشأنالمتحدةاألممالستراتيجية
السياق،هذاوفي. ١٢المرأةوتمكينالمساواةلتحقيق
عمالمنظماتوثالث١٣بلدًا١٥فيمؤسساتخضعت
للتحققتدقيقلعمليات،١٤دولية بينالمساواةمنتشارآية

.الجنسين

والنساءالرجالبيناألجورفيالمساواة
في.٢٤١ الدولية العمل منظمة الدليل٢٠٠٨أصدرت

الجنسينالوظائفلتقييمالمفصل من ألي المنحازة منغير
المساواة تحقيق األلبانيةإلىوُترجم. األجرفيأجل اللغات

والفرنسيةوالصينيةوالعربية والبرتغاليةواالنكليزية
واسُتخدمواألوآرانية،واإلسبانية العملحلقاتفيوُنشر
.التدريبية
مكافحة"بشأنالتقنيللتعاونمشروعإطاروفي.٢٤٢

عدم حكومةتموله،"العملعالمفيوالتمييزالمساواةأوجه
جمعت٢٠٠٨سنةشيليفيعملحلقةُعقدتالنرويج،
منالمعنيةالوطنيةالثالثيةاللجانأعضاء بالمساواة

. وأوروغوايوباراغوايوشيليوالبرازيلاألرجنتين
أخرى عمل حلقة للمنظمةالتدريبمرآزفيوُعقدت التابع

بشأنفي ،الفرصتكافؤلتعزيزالوطنيةاآللياتتورينو
الثالثيةا المكونة الهيئات والمتخصصينوالمديرينستهدفت

المنشآتالبشريةالمواردتنميةمجالفي ةالجنسيمتعددةفي
.بلدًا٢٥منالتدريبوخبراءينيالجامعواألساتذة

:انظر١٢
United Nations Chief Executives Board (CEB) for 
Coordination: United Nations system-wide policy on gender 
equality and the empowerment of women: Focusing on results 
and impact, CEB/2006/2, 15 Dec. 2006, available at: 
www.un.org/womenwatch/ianwge/gm/UN_system_ 
wide_P_S_CEB_Statement_2006.pdf , accessed 7 Feb. 2011.

قيرغيزستان،األخضر،الرأسأنغوال،ألبانيا،١٣ ليبيريا،إثيوبيا،
سريرواندا،المحتلة،الفلسطينيةاألراضينيجيريا،موزامبيق،مالوي،
.زمبابوياليمن،المتحدة،تنزانياجمهوريةالنكا،

والرابطةالعماللنقاباتالدولياالتحاد١٤ والهيئةالدوليةالحرة، للتعليم،
العامة للخدمات .الدولية

العاملةالقوىووزارةالدوليةالعملمنظمةوعقدت.٢٤٣
مصروالهجرة األجورفيالمساواةبشأنمستديرةمائدةفي

التيالمستديرةالمائدةوتناولت. ٢٠٠٧يوليه/تموزفي
والشرآاءالمعنيةالوزاراتعنممثلونحضرها

المعنيةالخبراءلجنةقدمتهاالتيالتعليقات،االجتماعيون
تطبيقوالتوصياتاالتفاقياتبتطبيق يخص اتفاقيةفيما
مسألةوناقشت،)١٠٠رقم(١٩٥١األجور،فيالمساواة

."المتساويةالقيمةذيلعملاعنالمتساوياألجر"
الجنسينبينوالمساواةالالئقللعملمشروعوَوضع.٢٤٤
سياسةاألردنفي األجورفيالمساواةبشأنوطنيةموجز

مشاورات أعقاب الحكومةفي االجتماعيين،والشرآاءمع
مستديرةونوقشوُقدم مائدة وتشكل. ٢٠١٠سنةوطنيةأثناء

األساسحجارةالمستديرةالمائدةعنالصادرةالتوصيات
.األجورفيالمساواةبشأنوطنيةعمللخطة

والمسؤولياتبينالتوفيق العائليةالعمل
بعنوانالدوليةالعمللمنظمةجديدآتابمؤخرًاُنشر.٢٤٥
مكانلرعايةحلول في الكتابويستعرض. ١٥العملاألطفال

برعايةالرئيسيةوالتحدياتالشواغل التيالمرتبطة األطفال،
التياألساليبوالعمل،وأصحابالعاملينالوالدينتواجه

بها الوطنية،السياسيةالُنهجمختلففيالشواغلهذهتعالج
وراء حلولإليجادالفاعلةالجهاتمختلفتدخلواألسباب

تدخالتهاالعملمكانفياألطفاللرعاية سنةوُنشر. وأشكال
آتيب٢٠٠٨ تجمعبعنوانآخرترويجي، عملكبينآيف

سلسلة.العائليةومسؤولياتك إلى وقائعإضافة قطريةنشرات
وجورجيا أرمينيا من واالتحادوقيرغيزستانلكل

.١٦الروسي
تقريرالبحوثتوأفض.٢٤٦ إعداد بينإلى مشترك
بشأناإلنمائيالمتحدةاألمموبرنامجالدوليةالعملمنظمة
نحووعنوانه،والكاريبيالالتينيةأمريكافيوالعائلةالعمل
أنويبين. االجتماعيةالمسؤوليةمعالتوفيقمنجديدةأشكال
أنوالعائلةالعملبينتوازنالتحقيق أيضًالهيكونيحتمل
.واإلنتاجيةاالقتصادياألداءحيثمنإيجابيةنتائج
الوحدات.٢٤٧ /العملقضاياتغطيالتيالتدريبيةوُجّربت
برنامجوحمايةالعائلة إطار في فيالعملتحسين"األمومة

تنزانياوجمهوريةموزامبيقفي،"الصغيرةالمنشآت
الوحداتوُطورت. ٢٠٠٩سنةفيالمتحدة إطارفيهذه
منظمةمشروع بين والوآالةالدوليةالعملمشترك

بشأن الدولية للتنمية فيالوظائفجودةتحسين"الدانمرآية
جهودخاللمنأفريقيا العملوأصحابالحكومةتضافر
رزمة". والعمال ُنشرت تدريبيةآما مجموعةتضمأدوات
الممارساتعلىواألمثلةألنشطةواالمعلوماتمنواسعة

:انظر١٥
C. Hein and N. Cassirer: Workplace solutions for childcare
(Geneva, ILO, 2010).

القطرية١٦ الوقائع التاليمتاحةنشرات الموقع :على
www.ilo.org/public/english/region/eurpro/moscow/info/publ/in
dex.htm.

بتاريخ اطالع .٢٠١١فبراير/ شباط٤آخر
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والمبادراتاإلجراءاتإلرشاداألخرىوالمواردالجيدة
.والعائلةبالعملالمتعلقة

العرقييتعلقفيماالمساواة واإلثنيباألصل
مشروعإطارفيالدولية،العملمنظمةنظمت.٢٤٨
عدممكافحة"بشأنالتقنيللتعاون والتمييزالمساواةأوجه

حكومةبتمويل،"العملعالمفي اجتماعًاالنرويج،من
فيهأقاليميًا عنوانبلدًا٢٤شارك استراتيجيةنحو"تحت
التمييزالعماللنقابات مكافحة أجل وآراهيةالعنصريمن
الحق،". األجانب وقت الدوليةالعملمنظمةعملتوفي

وآراهيةالعنصريالتمييزلمكافحةالعملخططتنفيذعلى
نقاباتاألجانب ورومانياونيبالالبرازيلفيالعمالمع
).٦- ٣اإلطارانظر(أفريقياوجنوب
بين٢٠٠٨سنةشراآةاتفاقعلىالتوقيعوتّم.٢٤٩
وتعزيزالتمييزلمكافحةالعلياوالهيئةالدوليةالعملمنظمة
فرنساالمساواة والدراساتالبحوثإجراءبهدففي

لتقييم فيالفرنسيةالشرآاتممارساتومقارنةوالتبادالت
مستوىتقييمأجلومن. المساواةوتعزيزالتمييزعدممجال
استطالعالميدان،هذافيوالمعرفةالوعي واسعُأجري
الثالثللرأي، الرأي،ضمنوهو استطالعات من فيسلسلة

األول سنةونشر٢٠٠٩ديسمبر/آانون . ٢٠١٠في
مكانفيالعنصريالتمييزضدبيرةآإعالميةحملةوُأطلقت
الملصقات،العمل وقطاراتاألنفاققطاراتفيوُوضعت

وفيأخرىرئيسيةمدنوستباريسفيالمسافرين
إلىالعّبارات .وأيرلنداالمتحدةالمملكةالمتجهة
يخص.٢٥٠ مجموعةُنفذتاألصلية،الشعوبوفيما
فيسيماوالالوطني،الصعيدعلىاألنشطةمنواسعة

وناميبياوآينياوإندونيسياوالكاميرونوآمبوديابنغالديش
علىخاصبشكلالترآيزجرىالكاميرون،وفي. ونيبال
للحدالوطنيةاالستراتيجيةفياألصليةالشعوبحقوقإدراج
معوالحوارالقدراتوبناءالتدريبوعلىالفقر،من

. الرئيسيةاالجتماعيةالفاعلةوالجهاتالحكوميينالمسؤولين
التشريعاتتنفيذتعزيزجهودتواصلتآمبوديا،وفي

ووضعاألرضفياألصليةالمجتمعاتبحقوقالمتعلقة ،
برنامجنيبال،وفي. المحليةالتنميةخطط واسعوطنيُوضع

تنفيذللمساعدةالنطاق اتفاقيةفيالواردةالمبادئعلى
).١٦٩رقم(١٩٨٩والقبلية،األصليةالشعوب
والشعوباإلنسانلحقوقاألفريقيةاللجنةواعتمدت.٢٥١
واألربعيندورتهافي نتائج،٢٠٠٩سنةالمنعقدةالخامسة

فياألصليةالشعوبحالةبشأنالدوليةالعمللمنظمةدراسة
المعلوماتتتضمنبياناتقاعدةوُأنشئت. أفريقيًابلدًا٢٤

األخرىوالموادالقضائيةوالقراراتوالتشريعاتاألساسية
التيذات منشور. الدراسةعليهاتقومالصلة قّيموصدر

العمليةاألصليةالشعوبحقوقبعنوان الناحية من - والقبلية
وآتيب،١٦٩رقمالدوليةالعملمنظمةاتفاقيةإلىدليل

عنوان أمريكافيوالدوليةالمحليةالمحاآمتطبيقتحت
بعدة،١٦٩رقملالتفاقيةالالتينية .لغاتوُنشرا
استعراضلمؤتمرآبيرةمساهماتالمكتبوقدم.٢٥٢
حدثمنها،٢٠٠٩سنةفيديرباننتائج بشأنجانبيتنظيم

نقاباتممثليبمشارآة،"العملعالمفيالعنصريةمكافحة"
.البلدانمنعددمنالعمال

المهاجرينالعمالحماية
نتائج٢٠٠٨سنةفيالدوليةالعملمنظمةنشرت.٢٥٣

العملالتمييزلحاالتالوطنياالختبار فيُأجريالذي،في
في. ١٨والسويد١٧فرنسا االختبار بتغطيةفرنساوحظي

:انظر١٧
E. Cediey and F. Foroni: Discrimination in access to 
employment on grounds of foreign origin in France: A national 
survey of discrimination based on the testing methodology of 
the ILO, ILO International Migration Paper No. 85E (Geneva, 
ILO, 2008), available at: www.ilo.org/public/ 
english/protection/migrant/download/imp/imp85e.pdf , 
accessed 4 Feb. 2011.

:انظر١٨
K. Attström: Discrimination against native Swedes of 
immigrant origin in access to employment: A research study on 
Stockholm, Malmö and Gothenburg, utilizing the ILO 
discrimination practice testing approach, ILO International 
Migration Paper No. 86E, Geneva, ILO, 2007, available at 
www.ilo.org/public/english/protection/migrant/download/imp/i
mp86e.pdf, accessed 4 Feb. 2011.

٥-٣اإلطار
العماللفائدةاألمومةإعاناتزيادة

األمومة إعانات الهندفيالمنظمغيرالقطاععماللفائدةمخطط
فيبدأت الرضاعةبعدأشهرستةولمدةالحملفترةخاللاألمومةإعاناتالنساءمنحالحكومة مواصلة شريطة الوالدة

مخطط. الطبيعية النساءويشمل حاليًااإلعانات المستفيدات إجازةغير إعانات المحليفيتسجلنياللواتي،األمومةمن المرآز
جزئيًاالصحةتعزيزإلىالمخططويهدف. الحملفترةخالل) Anganwadi(األطفاللرعاية األجوروالتعويض في الخسارة ،عن

تتكبدها قد الرضعالنفاسيةالوفياتمعدالتلخفضأآبرجهدمنجزءًاويشكلوأطفالهن،أنفسهنرعايةعندالنساءالتي .ووفيات

األردنفياألمومةلتأمينمخططوضع
بإجراءالبرلمان،فيحاليًامناقشتهتجري،األردنفياألمومةلتأمينمخططوضعفيالدوليةالعملمنظمةساعدت وبدأت

إعاناتتنفيذبشأنجدوىدراسة لألمومةمخطط التكلفة. نقدية العمل،أصحابيتحملهاآانالتياألمومة،إلجازةاإلجماليةوأدت
أآثربأنهنالسائداالعتقادبسببالعامالتالنساءضدالتمييزإلى وبتكلفةعادًالمخططًاالدراسةوعرضت. الرجالمنيكلفن

األردناألمومةلحمايةمعقولة يفيد،في أن شأنه مثلأنالنتائجوأظهرت. آكلوالمجتمعالعملوأسواقالعامالتمن هذاوضع
في .الماليةالناحيةمنومستدامًاممكنًايبدواألردنالمخطط
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.البلدانمنعددمنالعمال

المهاجرينالعمالحماية
نتائج٢٠٠٨سنةفيالدوليةالعملمنظمةنشرت.٢٥٣

العملالتمييزلحاالتالوطنياالختبار فيُأجريالذي،في
في. ١٨والسويد١٧فرنسا االختبار بتغطيةفرنساوحظي

:انظر١٧
E. Cediey and F. Foroni: Discrimination in access to 
employment on grounds of foreign origin in France: A national 
survey of discrimination based on the testing methodology of 
the ILO, ILO International Migration Paper No. 85E (Geneva, 
ILO, 2008), available at: www.ilo.org/public/ 
english/protection/migrant/download/imp/imp85e.pdf , 
accessed 4 Feb. 2011.

:انظر١٨
K. Attström: Discrimination against native Swedes of 
immigrant origin in access to employment: A research study on 
Stockholm, Malmö and Gothenburg, utilizing the ILO 
discrimination practice testing approach, ILO International 
Migration Paper No. 86E, Geneva, ILO, 2007, available at 
www.ilo.org/public/english/protection/migrant/download/imp/i
mp86e.pdf, accessed 4 Feb. 2011.

٥-٣اإلطار
العماللفائدةاألمومةإعاناتزيادة

األمومة إعانات الهندفيالمنظمغيرالقطاععماللفائدةمخطط
فيبدأت الرضاعةبعدأشهرستةولمدةالحملفترةخاللاألمومةإعاناتالنساءمنحالحكومة مواصلة شريطة الوالدة

مخطط. الطبيعية النساءويشمل حاليًااإلعانات المستفيدات إجازةغير إعانات المحليفيتسجلنياللواتي،األمومةمن المرآز
جزئيًاالصحةتعزيزإلىالمخططويهدف. الحملفترةخالل) Anganwadi(األطفاللرعاية األجوروالتعويض في الخسارة ،عن

تتكبدها قد الرضعالنفاسيةالوفياتمعدالتلخفضأآبرجهدمنجزءًاويشكلوأطفالهن،أنفسهنرعايةعندالنساءالتي .ووفيات

األردنفياألمومةلتأمينمخططوضع
بإجراءالبرلمان،فيحاليًامناقشتهتجري،األردنفياألمومةلتأمينمخططوضعفيالدوليةالعملمنظمةساعدت وبدأت

إعاناتتنفيذبشأنجدوىدراسة لألمومةمخطط التكلفة. نقدية العمل،أصحابيتحملهاآانالتياألمومة،إلجازةاإلجماليةوأدت
أآثربأنهنالسائداالعتقادبسببالعامالتالنساءضدالتمييزإلى وبتكلفةعادًالمخططًاالدراسةوعرضت. الرجالمنيكلفن

األردناألمومةلحمايةمعقولة يفيد،في أن شأنه مثلأنالنتائجوأظهرت. آكلوالمجتمعالعملوأسواقالعامالتمن هذاوضع
في .الماليةالناحيةمنومستدامًاممكنًايبدواألردنالمخطط
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للتحقق قدراتبناءالجنسين؛بينالمساواةمنتشارآية
العمل إحصاءات منخبراء مصنفةبياناتتوفيرلتمكينهم

الخياراتالجنس؛حسب النساءلتنظيمالسياسيةتخطيط
.المنظمغيراالقتصادفيالعامالت
سنة.٢٣٩ دراسية٢٠٠٩وفي حلقة ُعقدت فيثالثية،

منعإندونيسيا ،العملمكانفيالتحرشأشكالجميعبشأن
منظمة والهجرةالعاملةالقوىووزارةالدوليةالعملشارآت
تنظيمها إرساءالدراسيةالحلقةهذهمنالهدفوآان. في

مقبولتعريفومناقشةالتحرشحولمفتوححوار
.االجتماعيينالشرآاءودورللمصطلح

إدارةاعتمد،٢٠١٠مارس/آذاروفي.٢٤٠ مكتبمجلس
بشأنخطةيالدولالعمل الجنسينبينالمساواةعمل

العملوتعكس). ٢٠١٥- ٢٠١٠( الشاملةالطبيعةخطة
رئيسيةعناصرستةإلىوتستندالجنسينبينللمساواة

الجنسانيالمنظورتعميمبشأنالمتحدةاألممالستراتيجية
السياق،هذاوفي. ١٢المرأةوتمكينالمساواةلتحقيق
عمالمنظماتوثالث١٣بلدًا١٥فيمؤسساتخضعت
للتحققتدقيقلعمليات،١٤دولية بينالمساواةمنتشارآية

.الجنسين

والنساءالرجالبيناألجورفيالمساواة
في.٢٤١ الدولية العمل منظمة الدليل٢٠٠٨أصدرت

الجنسينالوظائفلتقييمالمفصل من ألي المنحازة منغير
المساواة تحقيق األلبانيةإلىوُترجم. األجرفيأجل اللغات

والفرنسيةوالصينيةوالعربية والبرتغاليةواالنكليزية
واسُتخدمواألوآرانية،واإلسبانية العملحلقاتفيوُنشر
.التدريبية
مكافحة"بشأنالتقنيللتعاونمشروعإطاروفي.٢٤٢

عدم حكومةتموله،"العملعالمفيوالتمييزالمساواةأوجه
جمعت٢٠٠٨سنةشيليفيعملحلقةُعقدتالنرويج،
منالمعنيةالوطنيةالثالثيةاللجانأعضاء بالمساواة

. وأوروغوايوباراغوايوشيليوالبرازيلاألرجنتين
أخرى عمل حلقة للمنظمةالتدريبمرآزفيوُعقدت التابع

بشأنفي ،الفرصتكافؤلتعزيزالوطنيةاآللياتتورينو
الثالثيةا المكونة الهيئات والمتخصصينوالمديرينستهدفت

المنشآتالبشريةالمواردتنميةمجالفي ةالجنسيمتعددةفي
.بلدًا٢٥منالتدريبوخبراءينيالجامعواألساتذة

:انظر١٢
United Nations Chief Executives Board (CEB) for 
Coordination: United Nations system-wide policy on gender 
equality and the empowerment of women: Focusing on results 
and impact, CEB/2006/2, 15 Dec. 2006, available at: 
www.un.org/womenwatch/ianwge/gm/UN_system_ 
wide_P_S_CEB_Statement_2006.pdf , accessed 7 Feb. 2011.

قيرغيزستان،األخضر،الرأسأنغوال،ألبانيا،١٣ ليبيريا،إثيوبيا،
سريرواندا،المحتلة،الفلسطينيةاألراضينيجيريا،موزامبيق،مالوي،
.زمبابوياليمن،المتحدة،تنزانياجمهوريةالنكا،

والرابطةالعماللنقاباتالدولياالتحاد١٤ والهيئةالدوليةالحرة، للتعليم،
العامة للخدمات .الدولية

العاملةالقوىووزارةالدوليةالعملمنظمةوعقدت.٢٤٣
مصروالهجرة األجورفيالمساواةبشأنمستديرةمائدةفي

التيالمستديرةالمائدةوتناولت. ٢٠٠٧يوليه/تموزفي
والشرآاءالمعنيةالوزاراتعنممثلونحضرها

المعنيةالخبراءلجنةقدمتهاالتيالتعليقات،االجتماعيون
تطبيقوالتوصياتاالتفاقياتبتطبيق يخص اتفاقيةفيما
مسألةوناقشت،)١٠٠رقم(١٩٥١األجور،فيالمساواة

."المتساويةالقيمةذيلعملاعنالمتساوياألجر"
الجنسينبينوالمساواةالالئقللعملمشروعوَوضع.٢٤٤
سياسةاألردنفي األجورفيالمساواةبشأنوطنيةموجز

مشاورات أعقاب الحكومةفي االجتماعيين،والشرآاءمع
مستديرةونوقشوُقدم مائدة وتشكل. ٢٠١٠سنةوطنيةأثناء

األساسحجارةالمستديرةالمائدةعنالصادرةالتوصيات
.األجورفيالمساواةبشأنوطنيةعمللخطة

والمسؤولياتبينالتوفيق العائليةالعمل
بعنوانالدوليةالعمللمنظمةجديدآتابمؤخرًاُنشر.٢٤٥
مكانلرعايةحلول في الكتابويستعرض. ١٥العملاألطفال

برعايةالرئيسيةوالتحدياتالشواغل التيالمرتبطة األطفال،
التياألساليبوالعمل،وأصحابالعاملينالوالدينتواجه

بها الوطنية،السياسيةالُنهجمختلففيالشواغلهذهتعالج
وراء حلولإليجادالفاعلةالجهاتمختلفتدخلواألسباب

تدخالتهاالعملمكانفياألطفاللرعاية سنةوُنشر. وأشكال
آتيب٢٠٠٨ تجمعبعنوانآخرترويجي، عملكبينآيف

سلسلة.العائليةومسؤولياتك إلى وقائعإضافة قطريةنشرات
وجورجيا أرمينيا من واالتحادوقيرغيزستانلكل

.١٦الروسي
تقريرالبحوثتوأفض.٢٤٦ إعداد بينإلى مشترك
بشأناإلنمائيالمتحدةاألمموبرنامجالدوليةالعملمنظمة
نحووعنوانه،والكاريبيالالتينيةأمريكافيوالعائلةالعمل
أنويبين. االجتماعيةالمسؤوليةمعالتوفيقمنجديدةأشكال
أنوالعائلةالعملبينتوازنالتحقيق أيضًالهيكونيحتمل
.واإلنتاجيةاالقتصادياألداءحيثمنإيجابيةنتائج
الوحدات.٢٤٧ /العملقضاياتغطيالتيالتدريبيةوُجّربت
برنامجوحمايةالعائلة إطار في فيالعملتحسين"األمومة

تنزانياوجمهوريةموزامبيقفي،"الصغيرةالمنشآت
الوحداتوُطورت. ٢٠٠٩سنةفيالمتحدة إطارفيهذه
منظمةمشروع بين والوآالةالدوليةالعملمشترك

بشأن الدولية للتنمية فيالوظائفجودةتحسين"الدانمرآية
جهودخاللمنأفريقيا العملوأصحابالحكومةتضافر
رزمة". والعمال ُنشرت تدريبيةآما مجموعةتضمأدوات
الممارساتعلىواألمثلةألنشطةواالمعلوماتمنواسعة

:انظر١٥
C. Hein and N. Cassirer: Workplace solutions for childcare
(Geneva, ILO, 2010).

القطرية١٦ الوقائع التاليمتاحةنشرات الموقع :على
www.ilo.org/public/english/region/eurpro/moscow/info/publ/in
dex.htm.

بتاريخ اطالع .٢٠١١فبراير/ شباط٤آخر
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للتحقق قدراتبناءالجنسين؛بينالمساواةمنتشارآية
العمل إحصاءات منخبراء مصنفةبياناتتوفيرلتمكينهم

الخياراتالجنس؛حسب النساءلتنظيمالسياسيةتخطيط
.المنظمغيراالقتصادفيالعامالت
سنة.٢٣٩ دراسية٢٠٠٩وفي حلقة ُعقدت فيثالثية،

منعإندونيسيا ،العملمكانفيالتحرشأشكالجميعبشأن
منظمة والهجرةالعاملةالقوىووزارةالدوليةالعملشارآت
تنظيمها إرساءالدراسيةالحلقةهذهمنالهدفوآان. في

مقبولتعريفومناقشةالتحرشحولمفتوححوار
.االجتماعيينالشرآاءودورللمصطلح

إدارةاعتمد،٢٠١٠مارس/آذاروفي.٢٤٠ مكتبمجلس
بشأنخطةيالدولالعمل الجنسينبينالمساواةعمل

العملوتعكس). ٢٠١٥- ٢٠١٠( الشاملةالطبيعةخطة
رئيسيةعناصرستةإلىوتستندالجنسينبينللمساواة

الجنسانيالمنظورتعميمبشأنالمتحدةاألممالستراتيجية
السياق،هذاوفي. ١٢المرأةوتمكينالمساواةلتحقيق
عمالمنظماتوثالث١٣بلدًا١٥فيمؤسساتخضعت
للتحققتدقيقلعمليات،١٤دولية بينالمساواةمنتشارآية

.الجنسين

والنساءالرجالبيناألجورفيالمساواة
في.٢٤١ الدولية العمل منظمة الدليل٢٠٠٨أصدرت

الجنسينالوظائفلتقييمالمفصل من ألي المنحازة منغير
المساواة تحقيق األلبانيةإلىوُترجم. األجرفيأجل اللغات

والفرنسيةوالصينيةوالعربية والبرتغاليةواالنكليزية
واسُتخدمواألوآرانية،واإلسبانية العملحلقاتفيوُنشر
.التدريبية
مكافحة"بشأنالتقنيللتعاونمشروعإطاروفي.٢٤٢

عدم حكومةتموله،"العملعالمفيوالتمييزالمساواةأوجه
جمعت٢٠٠٨سنةشيليفيعملحلقةُعقدتالنرويج،
منالمعنيةالوطنيةالثالثيةاللجانأعضاء بالمساواة

. وأوروغوايوباراغوايوشيليوالبرازيلاألرجنتين
أخرى عمل حلقة للمنظمةالتدريبمرآزفيوُعقدت التابع

بشأنفي ،الفرصتكافؤلتعزيزالوطنيةاآللياتتورينو
الثالثيةا المكونة الهيئات والمتخصصينوالمديرينستهدفت

المنشآتالبشريةالمواردتنميةمجالفي ةالجنسيمتعددةفي
.بلدًا٢٥منالتدريبوخبراءينيالجامعواألساتذة

:انظر١٢
United Nations Chief Executives Board (CEB) for 
Coordination: United Nations system-wide policy on gender 
equality and the empowerment of women: Focusing on results 
and impact, CEB/2006/2, 15 Dec. 2006, available at: 
www.un.org/womenwatch/ianwge/gm/UN_system_ 
wide_P_S_CEB_Statement_2006.pdf , accessed 7 Feb. 2011.

قيرغيزستان،األخضر،الرأسأنغوال،ألبانيا،١٣ ليبيريا،إثيوبيا،
سريرواندا،المحتلة،الفلسطينيةاألراضينيجيريا،موزامبيق،مالوي،
.زمبابوياليمن،المتحدة،تنزانياجمهوريةالنكا،

والرابطةالعماللنقاباتالدولياالتحاد١٤ والهيئةالدوليةالحرة، للتعليم،
العامة للخدمات .الدولية

العاملةالقوىووزارةالدوليةالعملمنظمةوعقدت.٢٤٣
مصروالهجرة األجورفيالمساواةبشأنمستديرةمائدةفي

التيالمستديرةالمائدةوتناولت. ٢٠٠٧يوليه/تموزفي
والشرآاءالمعنيةالوزاراتعنممثلونحضرها

المعنيةالخبراءلجنةقدمتهاالتيالتعليقات،االجتماعيون
تطبيقوالتوصياتاالتفاقياتبتطبيق يخص اتفاقيةفيما
مسألةوناقشت،)١٠٠رقم(١٩٥١األجور،فيالمساواة

."المتساويةالقيمةذيلعملاعنالمتساوياألجر"
الجنسينبينوالمساواةالالئقللعملمشروعوَوضع.٢٤٤
سياسةاألردنفي األجورفيالمساواةبشأنوطنيةموجز

مشاورات أعقاب الحكومةفي االجتماعيين،والشرآاءمع
مستديرةونوقشوُقدم مائدة وتشكل. ٢٠١٠سنةوطنيةأثناء

األساسحجارةالمستديرةالمائدةعنالصادرةالتوصيات
.األجورفيالمساواةبشأنوطنيةعمللخطة

والمسؤولياتبينالتوفيق العائليةالعمل
بعنوانالدوليةالعمللمنظمةجديدآتابمؤخرًاُنشر.٢٤٥
مكانلرعايةحلول في الكتابويستعرض. ١٥العملاألطفال

برعايةالرئيسيةوالتحدياتالشواغل التيالمرتبطة األطفال،
التياألساليبوالعمل،وأصحابالعاملينالوالدينتواجه

بها الوطنية،السياسيةالُنهجمختلففيالشواغلهذهتعالج
وراء حلولإليجادالفاعلةالجهاتمختلفتدخلواألسباب

تدخالتهاالعملمكانفياألطفاللرعاية سنةوُنشر. وأشكال
آتيب٢٠٠٨ تجمعبعنوانآخرترويجي، عملكبينآيف

سلسلة.العائليةومسؤولياتك إلى وقائعإضافة قطريةنشرات
وجورجيا أرمينيا من واالتحادوقيرغيزستانلكل

.١٦الروسي
تقريرالبحوثتوأفض.٢٤٦ إعداد بينإلى مشترك
بشأناإلنمائيالمتحدةاألمموبرنامجالدوليةالعملمنظمة
نحووعنوانه،والكاريبيالالتينيةأمريكافيوالعائلةالعمل
أنويبين. االجتماعيةالمسؤوليةمعالتوفيقمنجديدةأشكال
أنوالعائلةالعملبينتوازنالتحقيق أيضًالهيكونيحتمل
.واإلنتاجيةاالقتصادياألداءحيثمنإيجابيةنتائج
الوحدات.٢٤٧ /العملقضاياتغطيالتيالتدريبيةوُجّربت
برنامجوحمايةالعائلة إطار في فيالعملتحسين"األمومة

تنزانياوجمهوريةموزامبيقفي،"الصغيرةالمنشآت
الوحداتوُطورت. ٢٠٠٩سنةفيالمتحدة إطارفيهذه
منظمةمشروع بين والوآالةالدوليةالعملمشترك

بشأن الدولية للتنمية فيالوظائفجودةتحسين"الدانمرآية
جهودخاللمنأفريقيا العملوأصحابالحكومةتضافر
رزمة". والعمال ُنشرت تدريبيةآما مجموعةتضمأدوات
الممارساتعلىواألمثلةألنشطةواالمعلوماتمنواسعة

:انظر١٥
C. Hein and N. Cassirer: Workplace solutions for childcare
(Geneva, ILO, 2010).

القطرية١٦ الوقائع التاليمتاحةنشرات الموقع :على
www.ilo.org/public/english/region/eurpro/moscow/info/publ/in
dex.htm.

بتاريخ اطالع .٢٠١١فبراير/ شباط٤آخر
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التقنيالتعاونمشاريعالدوليةالعملمنظمةونفذت.٢٥٩
منفي التعاملعلىالقدراتبناءبهدفواألقاليمالبلدانعدد
بفيروسذاتاألخرىوالقضاياالتمييزمع نقصالصلة

فيسبيلوعلى. واإليدزالبشريةالمناعة سياقالمثال
الصحراءفيمشروع جنوب السويد،حكومةتمولهأفريقيا
فيها٢٠٠٨سنةعملحلقةُعقدت قاضيًا٣٠شارك

وتوغو،فاسووبورآينابننمنومحاميًاقانونيًاومستشارًا
الدوليةالعملومعاييرالدوليالعملقانوناستخدامبشأن

فيروس يخص ُصمموقد. واإليدزالبشريةالمناعةنقصفيما
فيوالقانونيةالسياسياألطرلتعزيزالمشروع البلدانهذهة
أجل البشريةالمناعةنقصفيروسلمسألةاالستجابةمن
هووهدفهواإليدز، الشرآاءقدراتتقويةالرئيسي

اآلخرينوأصحاباالجتماعيين .المصلحة

لألشخاصالفرصتكافؤ المعوقينبالنسبة
القابلية"مشروعقام.٢٦٠ لدىتعزيز والعمالة لالستخدام

فعالة تشريعات وضع طريق عن مشروع،"المعوقين وهو
فيالتقنيللتعاون هاوجنوبأفريقياشرقفيمختارةبلدانُنفذ
بدعمالهادئوالمحيطوآسيا التشريعاتاستعراض،

آخرمشروعينفذو. فعالبشكلوتنفيذهاالوطنيةوالسياسات

منالمعوقينلألشخاصالالئقبالعملالنهوض"بعنوان
اإلعاقةدعمخدماتخالل الذي،)INCLUDE("إدماج
آمبودياآلفي،أيرلنداتموله وجمهوريةوآينياوإثيوبيامن
وأوغنداالمتحدةتنزانياوجمهوريةالشعبيةالديمقراطيةالو

يضطلع. وزامبياوفيتنام توعيةفيمهمبدوروهو
حقوقمنظورمنالخدماتومقدميالسياساتواضعي
األشخاصإدماجبشأنالتقنيةالمشورةويوفراإلنسان،
.المعوقين

السنأساسعلىالتمييز
منظمةندوةأثناءالسنأساسعلىالتمييزنوقش.٢٦١
األعمالالدوليةالعمل قطاع استجابات للتحديبشأن

. ٢٠٠٩أبريل/ نيسان٢٩و٢٨فيالمنعقدة،الديمغرافي
باحثينوجمعت األعمالمنبارزينومفكرينالندوة دوائر

مؤخرًا. ٢٢الكبرىوالشرآات تدريبيةوُصّممت مجموعة
والمنشآتالعملأصحابمنظماتلمساعدةالشيخوخةبشأن
عملظروفتخلقالتيوالسياساتالبرامجوضععلى
المسنينومنتجةالئقة للعمال عمل إلىوتهدف. وفرص
يمكنتبيان وتوظيفهمالعمالهؤالءاستبقاءيكونأنآيف
ودارةإلمالزمًاًاجزء والمنتجة التنافسية متماشيًاالمنشآت
.معها

:انظر٢٢
ILO: Report on the ILO Symposium on Business Responses to 
the Demographic Challenge (Geneva, 2009), pp. 11, 18.
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:انظر٢٢
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في واسعة وقامتوالدولية،الوطنيةاإلعالموسائلإعالمية
األعمالبعض مجموعةوالالبلد،فيمجموعات سيما

الكبرى العالموآالةوأآبر" آازينو"المتاجر للتوظيففي
داخلي،"أديكو"المؤقت اختبار الحقفيبإجراء وقت

التمييز .الدوليةالعملمنظمةمنهجيةباستخداملحاالت
ُقدمتالماضية،األربعالسنواتمدىوعلى.٢٥٤

العمالمعاملةبشأنالتقنيةوالمساعدةالسياسيةالمشورة
فيإلىالمهاجرين المكونة وإلى. عضوًادولة٣٦الهيئات
نتائج علىتصديقًا١٢فيالعملهذاساهمأخرى،جانب

وصياغةذاتالدوليةالعملمنظمةاتفاقيات اعتمادأوالصلة
قوانينسياسيةأطر اليدشاملةوطنيةأو فيالعاملةلهجرة
.بلدًا١١

فيالمهاجرينإدماجبشأنتدريبيةوحدةوُوضعت.٢٥٥
المديرينالعملأماآن الشرآاتالتنفيذيينلفائدة الدوليةفي

أدلةلإلدارة،األيرلنديالمعهدمعبالتعاونوالمحلية وُنشرت
معجامعة العمل لفائدةالعمالبشأن أصحابالمهاجرين
قاعدةو. العمالنقاباتوالعمل اإلنترنتبياناتُأنشئت على
ا"بشأن صيانتها"لممارساتمواصفات تجري ١٦٠وتضم،
الحكوماتاتخذتها،اإلدماجتحقيقوالتمييزمناهضةلتدبيرًا

العمالالعملوأصحاب ٢٤فيالمدنيوالمجتمعونقابات
.بلدًا

التمييزعدمحولبحثًاالدوليةالعملمنظمةوأجرت.٢٥٦
فيوالتعاوناألمنمنظمةمعباالشتراكالمهاجرينوإدماج
بعنوانالسياسيلإلرشادآتابنشرفيوشارآتأوروبا،

إدارة تعاونت. ١٩الهجرةتعزيز منظمةآما األمنمع
أوروبا في فيالدوليةوالمنظمةوالتعاون إصدارللهجرة

:انظر١٩
OSCE and ILO: Strengthening migration governance (Geneva, 
ILO, 2009).

منطبعتين فعالةوضعدليلإقليميتين هجرةسياسات بشأن
العاملة .٢٠اليد

منظمة.٢٥٧ الخبراءمشورةآذلكالدوليةالعملوقدمت
المهاجرين، العمال معاملة في والمساواة التمييز قضايا بشأن

منإلى الدوليآل الحكومي العامل بالسكانالمعنيالفريق
لألممأصلمنالمنحدرين التابع ومؤتمرالمتحدةأفريقي

نتائج واستعراض المهاجرينديربان بالعمال المعنية اللجنة
والثقافيةو واالجتماعية االقتصادية الحقوق واللجنةلجنة ،

العنصري التمييز على بالقضاء لجان،المعنية تابعةوآلها
عنالمتحدة؛لألمم للحقوقفضًال األوروبي االتحاد وآالة

واللجنة والتعصبالعنصريةلمكافحةبيةاألورواألساسية
.أوروبالمجلسالتابعة

نقصبفيروسالمصابينالعمالحماية
أوالمناعة بهالبشرية المتأثرين
هيوني/حزيرانفيالدوليالعملمؤتمراعتمد.٢٥٨
واإليدزالبشريةالمناعةنقصفيروستوصية،٢٠١٠
هيالجديدةوالتوصية). ٢٠٠رقم(٢٠١٠العمل،وعالم
البشريةالمناعةنقصفيروسبشأندوليعملمعيارأول

التوظيففيالتمييزمنالحمايةأساليبوتتضمن. واإليدز
علىالخدمةإنهاءوتحظروظروفه،االستخداموشروط
بفيروسأساس يتصل فيما المتصور أو الحقيقي الوضع

البشرية المناعة أيينبغيالأنهعلىوتنص. نقص إجراء
لفيروساختبار فحص ألغراضنقصأو المناعة

.٢١االستخدام

:انظر٢٠
OSCE, IOM and ILO: Handbook on establishing effective 
labour migration policies, Mediterranean Edition, available at: 
www.ilo.org/public/english/protection/migrant/download/ 
osce_iom_ilo_medhandbook_en.pdf. The 2006 edition, 
adapted for Eastern Europe and Central Asia, is available at: 
www.ilo.org/public/english/protection/migrant/download/osce_ 
handbook_06.pdf, accessed 4 Feb. 2011. 

.٢٥و٢٤و١٦الفقرات٢١

٦-٣اإلطار
فيالعناصر العمالعملخططالمدرجة األجانبوآراهيةالعنصريالتمييزلمكافحةنقابات

نقابات توزيعهاوتعميمهاوطبعهاللتوعيةموادتصميم: نيبالعمالمؤتمر مغادرةللالرئيسيةالنقطفيوعرضهابهدف
المهاجرينالمهاجرينالعماللصالح .المحتملينوالعمال

عمال لنقابات الوطني ألفاالمؤتمر رومانياآارتل دراسة:في الروماحالةعنوطنيةإعداد بياناتقاعدةوضعبهدفشعب
.واإلسبانيةاإليطاليةالعملأسواقفيالرومانيينالمهاجرينإدماجبخصوصبحثوإجراءالحالة؛لرصد
حلقتي:أفريقياجنوبفيالعمالنقاباتاتحاد اتحادفيوطنيتينعملتنظيم فروع لفائدة مختلفتين العمالنقاباتمحافظتين
وأعضائهاجنوبفي مكانفييعملونالذينأفريقيا ولجان بشكلالترآيزمعالعمل،فيبالمساواةالمعنيةالعملمنتديات

الفرص،المعاملةفيالمساواةتعززالتيوالدوليةالوطنيةالصكوكعلىخاص العملمنظمةمعاييرباستخداموذلكوتكافؤ
انطالقالمتحدةواألممالدولية المهاراتالعملفيالمساواةقانونوتنفيذتأويلعلىتدريبًاالمشارآونوتلقى. آنقطة .وتنمية
الوحيدةالمرآزالمنظمة عملتنظيم: البرازيللعمالية للتوعيةوطنيةحلقة ثالثةداخلية باالشتراكلمدة اللجنةمعأيام
.العنصريالتمييزلمناهضةالوطنية
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:انظر٢٠
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.٢٥و٢٤و١٦الفقرات٢١

٦-٣اإلطار
فيالعناصر العمالعملخططالمدرجة األجانبوآراهيةالعنصريالتمييزلمكافحةنقابات

نقابات توزيعهاوتعميمهاوطبعهاللتوعيةموادتصميم: نيبالعمالمؤتمر مغادرةللالرئيسيةالنقطفيوعرضهابهدف
المهاجرينالمهاجرينالعماللصالح .المحتملينوالعمال

عمال لنقابات الوطني ألفاالمؤتمر رومانياآارتل دراسة:في الروماحالةعنوطنيةإعداد بياناتقاعدةوضعبهدفشعب
.واإلسبانيةاإليطاليةالعملأسواقفيالرومانيينالمهاجرينإدماجبخصوصبحثوإجراءالحالة؛لرصد
حلقتي:أفريقياجنوبفيالعمالنقاباتاتحاد اتحادفيوطنيتينعملتنظيم فروع لفائدة مختلفتين العمالنقاباتمحافظتين
وأعضائهاجنوبفي مكانفييعملونالذينأفريقيا ولجان بشكلالترآيزمعالعمل،فيبالمساواةالمعنيةالعملمنتديات

الفرص،المعاملةفيالمساواةتعززالتيوالدوليةالوطنيةالصكوكعلىخاص العملمنظمةمعاييرباستخداموذلكوتكافؤ
انطالقالمتحدةواألممالدولية المهاراتالعملفيالمساواةقانونوتنفيذتأويلعلىتدريبًاالمشارآونوتلقى. آنقطة .وتنمية
الوحيدةالمرآزالمنظمة عملتنظيم: البرازيللعمالية للتوعيةوطنيةحلقة ثالثةداخلية باالشتراكلمدة اللجنةمعأيام
.العنصريالتمييزلمناهضةالوطنية
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التقنيالتعاونمشاريعالدوليةالعملمنظمةونفذت.٢٥٩
منفي التعاملعلىالقدراتبناءبهدفواألقاليمالبلدانعدد
بفيروسذاتاألخرىوالقضاياالتمييزمع نقصالصلة

فيسبيلوعلى. واإليدزالبشريةالمناعة سياقالمثال
الصحراءفيمشروع جنوب السويد،حكومةتمولهأفريقيا
فيها٢٠٠٨سنةعملحلقةُعقدت قاضيًا٣٠شارك

وتوغو،فاسووبورآينابننمنومحاميًاقانونيًاومستشارًا
الدوليةالعملومعاييرالدوليالعملقانوناستخدامبشأن

فيروس يخص ُصمموقد. واإليدزالبشريةالمناعةنقصفيما
فيوالقانونيةالسياسياألطرلتعزيزالمشروع البلدانهذهة
أجل البشريةالمناعةنقصفيروسلمسألةاالستجابةمن
هووهدفهواإليدز، الشرآاءقدراتتقويةالرئيسي

اآلخرينوأصحاباالجتماعيين .المصلحة

لألشخاصالفرصتكافؤ المعوقينبالنسبة
القابلية"مشروعقام.٢٦٠ لدىتعزيز والعمالة لالستخدام

فعالة تشريعات وضع طريق عن مشروع،"المعوقين وهو
فيالتقنيللتعاون هاوجنوبأفريقياشرقفيمختارةبلدانُنفذ
بدعمالهادئوالمحيطوآسيا التشريعاتاستعراض،

آخرمشروعينفذو. فعالبشكلوتنفيذهاالوطنيةوالسياسات

منالمعوقينلألشخاصالالئقبالعملالنهوض"بعنوان
اإلعاقةدعمخدماتخالل الذي،)INCLUDE("إدماج
آمبودياآلفي،أيرلنداتموله وجمهوريةوآينياوإثيوبيامن
وأوغنداالمتحدةتنزانياوجمهوريةالشعبيةالديمقراطيةالو

يضطلع. وزامبياوفيتنام توعيةفيمهمبدوروهو
حقوقمنظورمنالخدماتومقدميالسياساتواضعي
األشخاصإدماجبشأنالتقنيةالمشورةويوفراإلنسان،
.المعوقين

السنأساسعلىالتمييز
منظمةندوةأثناءالسنأساسعلىالتمييزنوقش.٢٦١
األعمالالدوليةالعمل قطاع استجابات للتحديبشأن

. ٢٠٠٩أبريل/ نيسان٢٩و٢٨فيالمنعقدة،الديمغرافي
باحثينوجمعت األعمالمنبارزينومفكرينالندوة دوائر

مؤخرًا. ٢٢الكبرىوالشرآات تدريبيةوُصّممت مجموعة
والمنشآتالعملأصحابمنظماتلمساعدةالشيخوخةبشأن
عملظروفتخلقالتيوالسياساتالبرامجوضععلى
المسنينومنتجةالئقة للعمال عمل إلىوتهدف. وفرص
يمكنتبيان وتوظيفهمالعمالهؤالءاستبقاءيكونأنآيف
ودارةإلمالزمًاًاجزء والمنتجة التنافسية متماشيًاالمنشآت
.معها

:انظر٢٢
ILO: Report on the ILO Symposium on Business Responses to 
the Demographic Challenge (Geneva, 2009), pp. 11, 18.
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في واسعة وقامتوالدولية،الوطنيةاإلعالموسائلإعالمية
األعمالبعض مجموعةوالالبلد،فيمجموعات سيما

الكبرى العالموآالةوأآبر" آازينو"المتاجر للتوظيففي
داخلي،"أديكو"المؤقت اختبار الحقفيبإجراء وقت

التمييز .الدوليةالعملمنظمةمنهجيةباستخداملحاالت
ُقدمتالماضية،األربعالسنواتمدىوعلى.٢٥٤

العمالمعاملةبشأنالتقنيةوالمساعدةالسياسيةالمشورة
فيإلىالمهاجرين المكونة وإلى. عضوًادولة٣٦الهيئات
نتائج علىتصديقًا١٢فيالعملهذاساهمأخرى،جانب

وصياغةذاتالدوليةالعملمنظمةاتفاقيات اعتمادأوالصلة
قوانينسياسيةأطر اليدشاملةوطنيةأو فيالعاملةلهجرة
.بلدًا١١

فيالمهاجرينإدماجبشأنتدريبيةوحدةوُوضعت.٢٥٥
المديرينالعملأماآن الشرآاتالتنفيذيينلفائدة الدوليةفي

أدلةلإلدارة،األيرلنديالمعهدمعبالتعاونوالمحلية وُنشرت
معجامعة العمل لفائدةالعمالبشأن أصحابالمهاجرين
قاعدةو. العمالنقاباتوالعمل اإلنترنتبياناتُأنشئت على
ا"بشأن صيانتها"لممارساتمواصفات تجري ١٦٠وتضم،
الحكوماتاتخذتها،اإلدماجتحقيقوالتمييزمناهضةلتدبيرًا

العمالالعملوأصحاب ٢٤فيالمدنيوالمجتمعونقابات
.بلدًا

التمييزعدمحولبحثًاالدوليةالعملمنظمةوأجرت.٢٥٦
فيوالتعاوناألمنمنظمةمعباالشتراكالمهاجرينوإدماج
بعنوانالسياسيلإلرشادآتابنشرفيوشارآتأوروبا،

إدارة تعاونت. ١٩الهجرةتعزيز منظمةآما األمنمع
أوروبا في فيالدوليةوالمنظمةوالتعاون إصدارللهجرة

:انظر١٩
OSCE and ILO: Strengthening migration governance (Geneva, 
ILO, 2009).

منطبعتين فعالةوضعدليلإقليميتين هجرةسياسات بشأن
العاملة .٢٠اليد

منظمة.٢٥٧ الخبراءمشورةآذلكالدوليةالعملوقدمت
المهاجرين، العمال معاملة في والمساواة التمييز قضايا بشأن

منإلى الدوليآل الحكومي العامل بالسكانالمعنيالفريق
لألممأصلمنالمنحدرين التابع ومؤتمرالمتحدةأفريقي

نتائج واستعراض المهاجرينديربان بالعمال المعنية اللجنة
والثقافيةو واالجتماعية االقتصادية الحقوق واللجنةلجنة ،

العنصري التمييز على بالقضاء لجان،المعنية تابعةوآلها
عنالمتحدة؛لألمم للحقوقفضًال األوروبي االتحاد وآالة

واللجنة والتعصبالعنصريةلمكافحةبيةاألورواألساسية
.أوروبالمجلسالتابعة

نقصبفيروسالمصابينالعمالحماية
أوالمناعة بهالبشرية المتأثرين
هيوني/حزيرانفيالدوليالعملمؤتمراعتمد.٢٥٨
واإليدزالبشريةالمناعةنقصفيروستوصية،٢٠١٠
هيالجديدةوالتوصية). ٢٠٠رقم(٢٠١٠العمل،وعالم
البشريةالمناعةنقصفيروسبشأندوليعملمعيارأول

التوظيففيالتمييزمنالحمايةأساليبوتتضمن. واإليدز
علىالخدمةإنهاءوتحظروظروفه،االستخداموشروط
بفيروسأساس يتصل فيما المتصور أو الحقيقي الوضع

البشرية المناعة أيينبغيالأنهعلىوتنص. نقص إجراء
لفيروساختبار فحص ألغراضنقصأو المناعة

.٢١االستخدام
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واللجنة والتعصبالعنصريةلمكافحةبيةاألورواألساسية
.أوروبالمجلسالتابعة

نقصبفيروسالمصابينالعمالحماية
أوالمناعة بهالبشرية المتأثرين
هيوني/حزيرانفيالدوليالعملمؤتمراعتمد.٢٥٨
واإليدزالبشريةالمناعةنقصفيروستوصية،٢٠١٠
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.٢١االستخدام

:انظر٢٠
OSCE, IOM and ILO: Handbook on establishing effective 
labour migration policies, Mediterranean Edition, available at: 
www.ilo.org/public/english/protection/migrant/download/ 
osce_iom_ilo_medhandbook_en.pdf. The 2006 edition, 
adapted for Eastern Europe and Central Asia, is available at: 
www.ilo.org/public/english/protection/migrant/download/osce_ 
handbook_06.pdf, accessed 4 Feb. 2011. 

.٢٥و٢٤و١٦الفقرات٢١

٦-٣اإلطار
فيالعناصر العمالعملخططالمدرجة األجانبوآراهيةالعنصريالتمييزلمكافحةنقابات

نقابات توزيعهاوتعميمهاوطبعهاللتوعيةموادتصميم: نيبالعمالمؤتمر مغادرةللالرئيسيةالنقطفيوعرضهابهدف
المهاجرينالمهاجرينالعماللصالح .المحتملينوالعمال

عمال لنقابات الوطني ألفاالمؤتمر رومانياآارتل دراسة:في الروماحالةعنوطنيةإعداد بياناتقاعدةوضعبهدفشعب
.واإلسبانيةاإليطاليةالعملأسواقفيالرومانيينالمهاجرينإدماجبخصوصبحثوإجراءالحالة؛لرصد
حلقتي:أفريقياجنوبفيالعمالنقاباتاتحاد اتحادفيوطنيتينعملتنظيم فروع لفائدة مختلفتين العمالنقاباتمحافظتين
وأعضائهاجنوبفي مكانفييعملونالذينأفريقيا ولجان بشكلالترآيزمعالعمل،فيبالمساواةالمعنيةالعملمنتديات

الفرص،المعاملةفيالمساواةتعززالتيوالدوليةالوطنيةالصكوكعلىخاص العملمنظمةمعاييرباستخداموذلكوتكافؤ
انطالقالمتحدةواألممالدولية المهاراتالعملفيالمساواةقانونوتنفيذتأويلعلىتدريبًاالمشارآونوتلقى. آنقطة .وتنمية
الوحيدةالمرآزالمنظمة عملتنظيم: البرازيللعمالية للتوعيةوطنيةحلقة ثالثةداخلية باالشتراكلمدة اللجنةمعأيام
.العنصريالتمييزلمناهضةالوطنية
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The global economic and financial crisis, which 
has predictably turned into a major employment 

crisis, forms the background to the third Global 
Report on discrimination. The aim of the Report is 
to provide a dynamic picture of trends over the last 
four years and present some findings, conclusions 
and recommendations for future action by the ILO 
and its constituents. 

This Report contains both good and bad news 
about recent worldwide trends regarding discrimin-
ation in employment and occupation. On the posi-
tive side, there is more legislation, there are more 
institutional initiatives, and, in general, a growing 
awareness of the need to overcome discrimination 
at work. However, capacity does not keep pace with 
the political will, and a prolonged economic down-
turn exposes structural weaknesses and even aggra-
vates structural discrimination. Furthermore, the 
agenda of discrimination at work is continuously di-
versifying, and new challenges arise where old ones 
remain at best only partially answered.

Weathering the effects of the global crisis

This Report shows that discrimination continues to 
be persistent and multifaceted. A major area of con-
cern is access to jobs. The proportion of workers who 
are vulnerable to poverty is on the increase again, 
reversing the positive trends noted over the last few 
years. Discrimination has also become more varied, 
and discrimination on multiple grounds is becoming 
the rule rather than the exception. Such trends have 
been witnessed by equality bodies, which have re-
ceived an increased number of complaints of work-
place discrimination.

In times of crisis, inequality, insecurity and the 
danger of exclusion are fed by direct or indirect 

discrimination. Attitudes are infl uenced, and it be-
comes more diffi cult to strengthen policies and legis-
lation against discrimination. Discrimination occurs 
as a result of actions by employers, national legis-
lation and practice, social and cultural factors, and 
different perceptions of the causes of economic and 
social troubles. And yet, the link between non-dis-
crimination and social stability is particularly im-
portant at a time of economic adversity. 

Different economies and sectors of the economy 
have been affected in different ways. Workers in 
more stable employment relationships are naturally 
less affected by the crisis than those in temporary or 
precarious employment. The risk is especially acute 
for the low-skilled, older and migrant workers, as 
well as those workers – including university gradu-
ates – who are looking for their fi rst job. 

The employment of women has been seriously 
affected in several countries by the impact of the 
crisis on export sectors. Earlier downturns have re-
vealed a similar impact on the employment and 
income of women as many have been pushed into in-
formal employment. Despite this, in many developed 
market economy countries the crisis has not had a 
disproportionate impact on women’s employment 
that could be attributed to discrimination. It is also 
too early to draw conclusions from available data on 
the wage gap, and the trends so far discerned appear 
to be contradictory. What is clear is that institutional 
solutions, such as equal remuneration mechanisms, 
are helpful at least for those in employment whose 
jobs are not immediately threatened.

Measures that have been adopted in order to 
mitigate the effects of the crisis, in particular aus-
terity packages, have on occasion indirectly and 
inadvertently increased discrimination against cer-
tain groups of workers. Growth and unemployment 
concerns are naturally important, and concerns 
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الرابع الجزء

للعمـل خطـة نحو

السنوات.٢٦٢ مدى على وتأثيرها األنشطة تقييم يبين
األخيرة واضحاألربع نحو سياساتعلى من المزيد أن
العمل ونفذتوخطط اعتمدت قد بالمساواة، علىالمتعلقة

مستوى وعلى الوطني السواءالمستوى على وقد. المنشآت
عدد تشريعاتهاأقر مواءمة إلى بالحاجة الحكومات من

الدولية العمل منظمة اتفاقيات مع القضاة؛الوطنية وقام
استعراض في المنظمة اتفاقيات إلى اإلشارات من بالمزيد
في بدورها ومعرفتها المكوِّنة الهيئات وعي وزاد القضايا،
العمل منظمة أدوات على االطالع ويتم المسائل، معالجة

انتظامًاالد أآثر بشكل وأدلتها آذلك. ولية الواضح من أنه بيد
تحديًا يظل التمييز عدم مبدأ تنفيذ أثر. أن وسيتطلب

االلتزام مواصلة البعيد المدى على واستدامتها اإلنجازات
الموارد .واستثمار

مكافحة.٢٦٣ تحتلها التي البارزة المكانة ضوء وفي
الدولي العمل منظمة والية في والدروسالتمييز ة،

المشار المتواصلة والتحديات السابق العمل من المستخلصة
التقرير، هذا في السبيليبينإليها الجزء إلىالمؤديهذا

ُمستقبًال المكوِّنة وهيئاتها الدولية العمل منظمة لعمل . إطار
األمروسوف التدابيريقتضي من مزيج إلى وينبغي. اللجوء

الد العمل منظمة تساعد وإنفاذهاأن القوانين تحسين في ولية
مؤسسات وتدابيروالرصدللمشورةوإنشاء سياسات واعتماد

الوضع بتحليل للقيام القدرات وبناء مناسبة وطنية . إدارية
أيضًا ينطويوينبغي علىنشاطأن الدولية العمل منظمة

و االتصاالت المفصلةالتوعيةتحسين البيانات وجمع والبحث
وم الجنس أصحابحسب ومنظمات العمال منظمات ساعدة

التمييز عدم مناهضة تعزيز في .العمل
العدالة.٢٦٤ بشأن الدولية العمل منظمة إعالن مع وتمشيًا

جميع على واعتمادًا عادلة، عولمة أجل من االجتماعية
المعايير وضع فيها بما للمنظمة، المتاحة العمل وسائل

واوالتعا التقني المعلوألبحاثون أنونشر المقترح من مات،
المكوِّنة هيئاتها وتدعم إنجازاتها الدولية العمل منظمة ُتعزز

طريق يليعن الدولية) أ: (ما العمل منظمة لصكوك الترويج
الصلة االتفاقيتين،ذات على العالمي التصديق ذلك في بما

المساواة بشأن رقم(األساسيتين رقم١٠٠االتفاقية واالتفاقية
على) ب(؛)١١١ القضاء بشأن وتقاسمها المعارف تنمية
والمهنة؛الت االستخدام في القدرة) ج(مييز تنمية زيادة

أجل من الدولية العمل لمنظمة المكوِّنة للهيئات المؤسسية
ف التمييز عدم في األساسي الحق تنفيذ دعمًادعم العمل ي

فعالية؛ الفاعل) د(أآثر الجهات مع الدولية الشراآات ةتعزيز
المساواة بشأن .الرئيسية

إطار.٢٦٥ موفي هو منرتقما العملح ذاتمجاالت
األجوراألولوية، في المساواة إلى االهتمام إيالء سيستمر

في واإلنصاف واإلثني العرقي والتمييز والنساء، الرجال بين
المهاجرين العمال واالستدامة. معاملة التقدم تعزيز وبغية

فعالية أشد جهودهتعزيزًا ترآيز المكتب يواصل أن ينبغي ،
النادرة موارده بنشر يخاطر وأالَّ معينة مواضيع أصًالعلى

متفرق نحو العناصر. على لهذه المؤتمر مناقشة شأن ومن
أن المرشدآذلك التمييزتكون عدم مكوِّن إعداد فيفي

فيال األساسية والحقوق المبادئ بشأن المتكررة مناقشة
االعمل في في، .٢٠١٢لمؤتمر

العمل منظمة لصكوك الترويج
الصلة ذات الدولية

الدولية.٢٦٦ العمل منمنظمة قوسين قاب على تحقيقهي
بشأن األساسيتين االتفاقيتين على العالمي التصديق هدف

رقم االتفاقيتان وهما فاق. ١١١ورقم١٠٠المساواة، وقد
ال العمل منظمة في األعضاء الدول مصادقة دوليةمستوى

المائة٩٠نسبةعليهما على. في المذهلة النسبة هذه وتدل
المحرزة اإليجابية المنَجزبفضلالنتائج إلىالعمل سعيًا

النساء لجميع االتفاقيتين في المقدمة الحماية نطاق توسيع
.والرجال
التقريرُذآما،ولكن.٢٦٧ في آنفًا ثمة،آر تزال ال

على العالمي التصديق أمام االتفاقيتينتحديات هاتين
المساواة بشأن بلاألساسيتين فيماال، التحديات من مزيد

الكامليتعل بتطبيقها مواج. ق أجل التحدياتومن هذه ،هة
الحوار تعزيز الدولية العمل منظمة تواصل أن ينبغي
تستجيب وأن واإلقليمي الوطني المستويين على االجتماعي

المصدقة غير البلدان طلبات علىمنإلى الحصول أجل
التقنيةا المنظمةلمساعدة إلى.من بينونظرًا القائمة الروابط

أن ينبغي والتمييز، سبيلتكونالفقر في المبذولة الجهود
منمتسقةمساواةالتحقيق الحد بشأن الدولية األهداف مع
لذلك. الفقر وفقًا الدولية العمل منظمة تواصل أن وينبغي
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استعراض في المنظمة اتفاقيات إلى اإلشارات من بالمزيد
في بدورها ومعرفتها المكوِّنة الهيئات وعي وزاد القضايا،
العمل منظمة أدوات على االطالع ويتم المسائل، معالجة

انتظامًاالد أآثر بشكل وأدلتها آذلك. ولية الواضح من أنه بيد
تحديًا يظل التمييز عدم مبدأ تنفيذ أثر. أن وسيتطلب

االلتزام مواصلة البعيد المدى على واستدامتها اإلنجازات
الموارد .واستثمار

مكافحة.٢٦٣ تحتلها التي البارزة المكانة ضوء وفي
الدولي العمل منظمة والية في والدروسالتمييز ة،

المشار المتواصلة والتحديات السابق العمل من المستخلصة
التقرير، هذا في السبيليبينإليها الجزء إلىالمؤديهذا

ُمستقبًال المكوِّنة وهيئاتها الدولية العمل منظمة لعمل . إطار
األمروسوف التدابيريقتضي من مزيج إلى وينبغي. اللجوء

الد العمل منظمة تساعد وإنفاذهاأن القوانين تحسين في ولية
مؤسسات وتدابيروالرصدللمشورةوإنشاء سياسات واعتماد

الوضع بتحليل للقيام القدرات وبناء مناسبة وطنية . إدارية
أيضًا ينطويوينبغي علىنشاطأن الدولية العمل منظمة

و االتصاالت المفصلةالتوعيةتحسين البيانات وجمع والبحث
وم الجنس أصحابحسب ومنظمات العمال منظمات ساعدة

التمييز عدم مناهضة تعزيز في .العمل
العدالة.٢٦٤ بشأن الدولية العمل منظمة إعالن مع وتمشيًا

جميع على واعتمادًا عادلة، عولمة أجل من االجتماعية
المعايير وضع فيها بما للمنظمة، المتاحة العمل وسائل

واوالتعا التقني المعلوألبحاثون أنونشر المقترح من مات،
المكوِّنة هيئاتها وتدعم إنجازاتها الدولية العمل منظمة ُتعزز

طريق يليعن الدولية) أ: (ما العمل منظمة لصكوك الترويج
الصلة االتفاقيتين،ذات على العالمي التصديق ذلك في بما

المساواة بشأن رقم(األساسيتين رقم١٠٠االتفاقية واالتفاقية
على) ب(؛)١١١ القضاء بشأن وتقاسمها المعارف تنمية
والمهنة؛الت االستخدام في القدرة) ج(مييز تنمية زيادة

أجل من الدولية العمل لمنظمة المكوِّنة للهيئات المؤسسية
ف التمييز عدم في األساسي الحق تنفيذ دعمًادعم العمل ي

فعالية؛ الفاعل) د(أآثر الجهات مع الدولية الشراآات ةتعزيز
المساواة بشأن .الرئيسية

إطار.٢٦٥ موفي هو منرتقما العملح ذاتمجاالت
األجوراألولوية، في المساواة إلى االهتمام إيالء سيستمر

في واإلنصاف واإلثني العرقي والتمييز والنساء، الرجال بين
المهاجرين العمال واالستدامة. معاملة التقدم تعزيز وبغية

فعالية أشد جهودهتعزيزًا ترآيز المكتب يواصل أن ينبغي ،
النادرة موارده بنشر يخاطر وأالَّ معينة مواضيع أصًالعلى

متفرق نحو العناصر. على لهذه المؤتمر مناقشة شأن ومن
أن المرشدآذلك التمييزتكون عدم مكوِّن إعداد فيفي

فيال األساسية والحقوق المبادئ بشأن المتكررة مناقشة
االعمل في في، .٢٠١٢لمؤتمر

العمل منظمة لصكوك الترويج
الصلة ذات الدولية

الدولية.٢٦٦ العمل منمنظمة قوسين قاب على تحقيقهي
بشأن األساسيتين االتفاقيتين على العالمي التصديق هدف

رقم االتفاقيتان وهما فاق. ١١١ورقم١٠٠المساواة، وقد
ال العمل منظمة في األعضاء الدول مصادقة دوليةمستوى

المائة٩٠نسبةعليهما على. في المذهلة النسبة هذه وتدل
المحرزة اإليجابية المنَجزبفضلالنتائج إلىالعمل سعيًا

النساء لجميع االتفاقيتين في المقدمة الحماية نطاق توسيع
.والرجال
التقريرُذآما،ولكن.٢٦٧ في آنفًا ثمة،آر تزال ال

على العالمي التصديق أمام االتفاقيتينتحديات هاتين
المساواة بشأن بلاألساسيتين فيماال، التحديات من مزيد

الكامليتعل بتطبيقها مواج. ق أجل التحدياتومن هذه ،هة
الحوار تعزيز الدولية العمل منظمة تواصل أن ينبغي
تستجيب وأن واإلقليمي الوطني المستويين على االجتماعي

المصدقة غير البلدان طلبات علىمنإلى الحصول أجل
التقنيةا المنظمةلمساعدة إلى.من بينونظرًا القائمة الروابط

أن ينبغي والتمييز، سبيلتكونالفقر في المبذولة الجهود
منمتسقةمساواةالتحقيق الحد بشأن الدولية األهداف مع
لذلك. الفقر وفقًا الدولية العمل منظمة تواصل أن وينبغي
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The global economic and financial crisis, which 
has predictably turned into a major employment 

crisis, forms the background to the third Global 
Report on discrimination. The aim of the Report is 
to provide a dynamic picture of trends over the last 
four years and present some findings, conclusions 
and recommendations for future action by the ILO 
and its constituents. 

This Report contains both good and bad news 
about recent worldwide trends regarding discrimin-
ation in employment and occupation. On the posi-
tive side, there is more legislation, there are more 
institutional initiatives, and, in general, a growing 
awareness of the need to overcome discrimination 
at work. However, capacity does not keep pace with 
the political will, and a prolonged economic down-
turn exposes structural weaknesses and even aggra-
vates structural discrimination. Furthermore, the 
agenda of discrimination at work is continuously di-
versifying, and new challenges arise where old ones 
remain at best only partially answered.

Weathering the effects of the global crisis

This Report shows that discrimination continues to 
be persistent and multifaceted. A major area of con-
cern is access to jobs. The proportion of workers who 
are vulnerable to poverty is on the increase again, 
reversing the positive trends noted over the last few 
years. Discrimination has also become more varied, 
and discrimination on multiple grounds is becoming 
the rule rather than the exception. Such trends have 
been witnessed by equality bodies, which have re-
ceived an increased number of complaints of work-
place discrimination.

In times of crisis, inequality, insecurity and the 
danger of exclusion are fed by direct or indirect 

discrimination. Attitudes are infl uenced, and it be-
comes more diffi cult to strengthen policies and legis-
lation against discrimination. Discrimination occurs 
as a result of actions by employers, national legis-
lation and practice, social and cultural factors, and 
different perceptions of the causes of economic and 
social troubles. And yet, the link between non-dis-
crimination and social stability is particularly im-
portant at a time of economic adversity. 

Different economies and sectors of the economy 
have been affected in different ways. Workers in 
more stable employment relationships are naturally 
less affected by the crisis than those in temporary or 
precarious employment. The risk is especially acute 
for the low-skilled, older and migrant workers, as 
well as those workers – including university gradu-
ates – who are looking for their fi rst job. 

The employment of women has been seriously 
affected in several countries by the impact of the 
crisis on export sectors. Earlier downturns have re-
vealed a similar impact on the employment and 
income of women as many have been pushed into in-
formal employment. Despite this, in many developed 
market economy countries the crisis has not had a 
disproportionate impact on women’s employment 
that could be attributed to discrimination. It is also 
too early to draw conclusions from available data on 
the wage gap, and the trends so far discerned appear 
to be contradictory. What is clear is that institutional 
solutions, such as equal remuneration mechanisms, 
are helpful at least for those in employment whose 
jobs are not immediately threatened.

Measures that have been adopted in order to 
mitigate the effects of the crisis, in particular aus-
terity packages, have on occasion indirectly and 
inadvertently increased discrimination against cer-
tain groups of workers. Growth and unemployment 
concerns are naturally important, and concerns 
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الرابع الجزء

للعمـل خطـة نحو

السنوات.٢٦٢ مدى على وتأثيرها األنشطة تقييم يبين
األخيرة واضحاألربع نحو سياساتعلى من المزيد أن
العمل ونفذتوخطط اعتمدت قد بالمساواة، علىالمتعلقة

مستوى وعلى الوطني السواءالمستوى على وقد. المنشآت
عدد تشريعاتهاأقر مواءمة إلى بالحاجة الحكومات من

الدولية العمل منظمة اتفاقيات مع القضاة؛الوطنية وقام
استعراض في المنظمة اتفاقيات إلى اإلشارات من بالمزيد
في بدورها ومعرفتها المكوِّنة الهيئات وعي وزاد القضايا،
العمل منظمة أدوات على االطالع ويتم المسائل، معالجة

انتظامًاالد أآثر بشكل وأدلتها آذلك. ولية الواضح من أنه بيد
تحديًا يظل التمييز عدم مبدأ تنفيذ أثر. أن وسيتطلب

االلتزام مواصلة البعيد المدى على واستدامتها اإلنجازات
الموارد .واستثمار

مكافحة.٢٦٣ تحتلها التي البارزة المكانة ضوء وفي
الدولي العمل منظمة والية في والدروسالتمييز ة،

المشار المتواصلة والتحديات السابق العمل من المستخلصة
التقرير، هذا في السبيليبينإليها الجزء إلىالمؤديهذا

ُمستقبًال المكوِّنة وهيئاتها الدولية العمل منظمة لعمل . إطار
األمروسوف التدابيريقتضي من مزيج إلى وينبغي. اللجوء

الد العمل منظمة تساعد وإنفاذهاأن القوانين تحسين في ولية
مؤسسات وتدابيروالرصدللمشورةوإنشاء سياسات واعتماد

الوضع بتحليل للقيام القدرات وبناء مناسبة وطنية . إدارية
أيضًا ينطويوينبغي علىنشاطأن الدولية العمل منظمة

و االتصاالت المفصلةالتوعيةتحسين البيانات وجمع والبحث
وم الجنس أصحابحسب ومنظمات العمال منظمات ساعدة

التمييز عدم مناهضة تعزيز في .العمل
العدالة.٢٦٤ بشأن الدولية العمل منظمة إعالن مع وتمشيًا

جميع على واعتمادًا عادلة، عولمة أجل من االجتماعية
المعايير وضع فيها بما للمنظمة، المتاحة العمل وسائل

واوالتعا التقني المعلوألبحاثون أنونشر المقترح من مات،
المكوِّنة هيئاتها وتدعم إنجازاتها الدولية العمل منظمة ُتعزز

طريق يليعن الدولية) أ: (ما العمل منظمة لصكوك الترويج
الصلة االتفاقيتين،ذات على العالمي التصديق ذلك في بما

المساواة بشأن رقم(األساسيتين رقم١٠٠االتفاقية واالتفاقية
على) ب(؛)١١١ القضاء بشأن وتقاسمها المعارف تنمية
والمهنة؛الت االستخدام في القدرة) ج(مييز تنمية زيادة

أجل من الدولية العمل لمنظمة المكوِّنة للهيئات المؤسسية
ف التمييز عدم في األساسي الحق تنفيذ دعمًادعم العمل ي

فعالية؛ الفاعل) د(أآثر الجهات مع الدولية الشراآات ةتعزيز
المساواة بشأن .الرئيسية

إطار.٢٦٥ موفي هو منرتقما العملح ذاتمجاالت
األجوراألولوية، في المساواة إلى االهتمام إيالء سيستمر

في واإلنصاف واإلثني العرقي والتمييز والنساء، الرجال بين
المهاجرين العمال واالستدامة. معاملة التقدم تعزيز وبغية

فعالية أشد جهودهتعزيزًا ترآيز المكتب يواصل أن ينبغي ،
النادرة موارده بنشر يخاطر وأالَّ معينة مواضيع أصًالعلى

متفرق نحو العناصر. على لهذه المؤتمر مناقشة شأن ومن
أن المرشدآذلك التمييزتكون عدم مكوِّن إعداد فيفي

فيال األساسية والحقوق المبادئ بشأن المتكررة مناقشة
االعمل في في، .٢٠١٢لمؤتمر

العمل منظمة لصكوك الترويج
الصلة ذات الدولية

الدولية.٢٦٦ العمل منمنظمة قوسين قاب على تحقيقهي
بشأن األساسيتين االتفاقيتين على العالمي التصديق هدف

رقم االتفاقيتان وهما فاق. ١١١ورقم١٠٠المساواة، وقد
ال العمل منظمة في األعضاء الدول مصادقة دوليةمستوى
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على العالمي التصديق أمام االتفاقيتينتحديات هاتين
المساواة بشأن بلاألساسيتين فيماال، التحديات من مزيد

الكامليتعل بتطبيقها مواج. ق أجل التحدياتومن هذه ،هة
الحوار تعزيز الدولية العمل منظمة تواصل أن ينبغي
تستجيب وأن واإلقليمي الوطني المستويين على االجتماعي
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الدولية.٢٦٦ العمل منمنظمة قوسين قاب على تحقيقهي
بشأن األساسيتين االتفاقيتين على العالمي التصديق هدف

رقم االتفاقيتان وهما فاق. ١١١ورقم١٠٠المساواة، وقد
ال العمل منظمة في األعضاء الدول مصادقة دوليةمستوى

المائة٩٠نسبةعليهما على. في المذهلة النسبة هذه وتدل
المحرزة اإليجابية المنَجزبفضلالنتائج إلىالعمل سعيًا

النساء لجميع االتفاقيتين في المقدمة الحماية نطاق توسيع
.والرجال
التقريرُذآما،ولكن.٢٦٧ في آنفًا ثمة،آر تزال ال

على العالمي التصديق أمام االتفاقيتينتحديات هاتين
المساواة بشأن بلاألساسيتين فيماال، التحديات من مزيد

الكامليتعل بتطبيقها مواج. ق أجل التحدياتومن هذه ،هة
الحوار تعزيز الدولية العمل منظمة تواصل أن ينبغي
تستجيب وأن واإلقليمي الوطني المستويين على االجتماعي

المصدقة غير البلدان طلبات علىمنإلى الحصول أجل
التقنيةا المنظمةلمساعدة إلى.من بينونظرًا القائمة الروابط

أن ينبغي والتمييز، سبيلتكونالفقر في المبذولة الجهود
منمتسقةمساواةالتحقيق الحد بشأن الدولية األهداف مع
لذلك. الفقر وفقًا الدولية العمل منظمة تواصل أن وينبغي
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السنوات.٢٦٢ مدى على وتأثيرها األنشطة تقييم يبين
األخيرة واضحاألربع نحو سياساتعلى من المزيد أن
العمل ونفذتوخطط اعتمدت قد بالمساواة، علىالمتعلقة

مستوى وعلى الوطني السواءالمستوى على وقد. المنشآت
عدد تشريعاتهاأقر مواءمة إلى بالحاجة الحكومات من

الدولية العمل منظمة اتفاقيات مع القضاة؛الوطنية وقام
استعراض في المنظمة اتفاقيات إلى اإلشارات من بالمزيد
في بدورها ومعرفتها المكوِّنة الهيئات وعي وزاد القضايا،
العمل منظمة أدوات على االطالع ويتم المسائل، معالجة

انتظامًاالد أآثر بشكل وأدلتها آذلك. ولية الواضح من أنه بيد
تحديًا يظل التمييز عدم مبدأ تنفيذ أثر. أن وسيتطلب

االلتزام مواصلة البعيد المدى على واستدامتها اإلنجازات
الموارد .واستثمار

مكافحة.٢٦٣ تحتلها التي البارزة المكانة ضوء وفي
الدولي العمل منظمة والية في والدروسالتمييز ة،

المشار المتواصلة والتحديات السابق العمل من المستخلصة
التقرير، هذا في السبيليبينإليها الجزء إلىالمؤديهذا

ُمستقبًال المكوِّنة وهيئاتها الدولية العمل منظمة لعمل . إطار
األمروسوف التدابيريقتضي من مزيج إلى وينبغي. اللجوء

الد العمل منظمة تساعد وإنفاذهاأن القوانين تحسين في ولية
مؤسسات وتدابيروالرصدللمشورةوإنشاء سياسات واعتماد

الوضع بتحليل للقيام القدرات وبناء مناسبة وطنية . إدارية
أيضًا ينطويوينبغي علىنشاطأن الدولية العمل منظمة

و االتصاالت المفصلةالتوعيةتحسين البيانات وجمع والبحث
وم الجنس أصحابحسب ومنظمات العمال منظمات ساعدة

التمييز عدم مناهضة تعزيز في .العمل
العدالة.٢٦٤ بشأن الدولية العمل منظمة إعالن مع وتمشيًا

جميع على واعتمادًا عادلة، عولمة أجل من االجتماعية
المعايير وضع فيها بما للمنظمة، المتاحة العمل وسائل

واوالتعا التقني المعلوألبحاثون أنونشر المقترح من مات،
المكوِّنة هيئاتها وتدعم إنجازاتها الدولية العمل منظمة ُتعزز

طريق يليعن الدولية) أ: (ما العمل منظمة لصكوك الترويج
الصلة االتفاقيتين،ذات على العالمي التصديق ذلك في بما

المساواة بشأن رقم(األساسيتين رقم١٠٠االتفاقية واالتفاقية
على) ب(؛)١١١ القضاء بشأن وتقاسمها المعارف تنمية
والمهنة؛الت االستخدام في القدرة) ج(مييز تنمية زيادة

أجل من الدولية العمل لمنظمة المكوِّنة للهيئات المؤسسية
ف التمييز عدم في األساسي الحق تنفيذ دعمًادعم العمل ي

فعالية؛ الفاعل) د(أآثر الجهات مع الدولية الشراآات ةتعزيز
المساواة بشأن .الرئيسية

إطار.٢٦٥ موفي هو منرتقما العملح ذاتمجاالت
األجوراألولوية، في المساواة إلى االهتمام إيالء سيستمر

في واإلنصاف واإلثني العرقي والتمييز والنساء، الرجال بين
المهاجرين العمال واالستدامة. معاملة التقدم تعزيز وبغية

فعالية أشد جهودهتعزيزًا ترآيز المكتب يواصل أن ينبغي ،
النادرة موارده بنشر يخاطر وأالَّ معينة مواضيع أصًالعلى

متفرق نحو العناصر. على لهذه المؤتمر مناقشة شأن ومن
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إجر آانت وإذا بفعالية العمل المعنية المؤسسات اءاتتستطع
وآليات مناسبةتسويةالشكاوى غير .المنازعات

على.٢٧٦ المباشرة السياسية المشورة تقديم إلى وإضافًة
المهمنح من متواصل، او التقنيزيادة تقدمهلتعاون الذي

هيئاتها أجل من القدرات بناء بشأن الدولية العمل منظمة
مرآز. المكونة مع الدوليوبالتنسيق لمنظمةالتدريب التابع

عدم بشأن التدريب برامج تظل أن ينبغي الدولية، العمل
ومنظمات الوطنية للسلطات متاحًة والمساواة التمييز

وجهات العمال ومنظمات العمل فاعلةوطنيةأصحاب
العمل في بالمساواة ُتعَنى استخدام. أخرى تشجيع وسيستمر

المشارآة على القائمة الجنس نوع تدقيق للتقييمعملية آأداة
تعميم بشأن والتنظيمي الفردي التعلم تعزيز أجل من الذاتي

والمساواة الجنسين الدليل. قضايا من عدد أول إصدار وعقب
اإلنصاف"المعنون نحو" تشجيع على الوظائف تقييم بشأن

الجنسين من جنس إلى منحاز أدواتغير تصميم يتم سوف ،
بشأن االستخدام سهلة .خرىاألتمييزالبأسبامماثلة

الفاعلة الجهات مع الدولية الشراآات تعزيز
المساواة بشأن الرئيسية الدولية

رئيسية.٢٧٧ مسؤولية الدولية العمل منظمة عاتق على تقع
التمييز على القضاء بشأن الدولية اإلجراءات توجيه في

فيها والمساهمة العمل مكان في المساواة أهمية. وعدم وتزيد
أ الدور عندماهذا أنآثر اليقينيحتمل عدم السوقفييؤدي

البطالة مستويات المتوطنوارتفاع تدمير،والفقر أوإلى
ضمانإبطاء إلى الرامية واإلقليمية الوطنية تكافؤالجهود

و فيالفرص للجميعالمساواة والمهنة االستخدام في . المعاملة
الدوليةتقوموسوف العمل إنعاشمنظمة طريق عن

المساواةاإل بشأن الدولية بدعمجراءات فيهيئاتها، المكونة
الوطنية بالتزاماتها المسألةالتشبث هذه على،في وتحفز

الوقتحتمالالاوجه نفس الملموسافي التقدم من لمزيد
والدولية واإلقليمية الوطنية المستويات .على

األمم.٢٧٨ منظومة عمل يعكس أن الضروري ومن
التعقيدات التمييزالمتحدة على بالقضاء تتعلق التي المتأصلة

والمهنة االستخدام بناء. في صوب الجهود توجيه وينبغي
تابعة أخرى وآاالت مع والتنسيق تحسينها أو الشراآات

أجل من المتحدة األداء"لألمم األبحاث" توحيد مجال في
العالمية ترابط. والدعاية تحسين في الجهود هذه وتساهم

أ من لتحقيقالعمل توخيًا العمل في التمييز على القضاء جل
االجتماعي واالستبعاد الفقر حدة تخفيف بشأن دولية .أهداف

طابع.٢٧٩ إلضفاء فرصة األداء لتوحيد معًا العمل ويمثل
وعدم المساواة بشأن المتحدة األمم عمل على الثالثي الهيكل

تحسي. التمييز إلى الدولية العمل منظمة تسعى أن نوينبغي
في تنشط المتحدة لألمم تابعة أخرى وآاالت مع تعاونها
التمييز مناهضة وحدة فيها بما التمييز، وعدم المساواة مجال
اإلنسان، لحقوق السامية المتحدة األمم مفوضية مكتب في
وتمكين الجنسين بين بالمساواة المعني المتحدة األمم وآيان

ذات المتحدة األمم إشراف وهيئات المنشأةالمرأة الصلة
التأآد مواصلة جانب إلى خاصة، وآليات معاهدات بموجب
تعكس اإلنمائية للمساعدة المتحدة األمم عمل أطر أن من

الالئق للعمل القطرية التمييز،البرامج عدم مبادئ وتعميم
أمكن حيثما الجنسين بين آذلك. والمساواة المكتب وسيواصل
اإل الهيئات مع والتعاون آاللجنةالتبادل الصلة ذات قليمية

للمجلس التابعة والتعصب العنصرية ضد األوروبية
األساسية للحقوق األوروبي االتحاد ووآالة .األوروبي

نهج،وأخيرًا.٢٨٠ إلى الدولية العمل منظمة متسقتحتاج
والمساواة التمييز عدم لمعالجة من. ومتكامل عدد أدرج وقد

آأولويافعًالالبلدان القضايا القطريةهذه برامجها في ت
لدعم الدولية العمل لمنظمة منتدى إلتاحة الالئق للعمل

الوطنية أن. اإلجراءات المهم أخرىتبحثومن فيدول
الالئق للعمل القطرية برامجها في التمييز عدم .إدراج

علىوينص.٢٨١ فيالدلفيا أيًا: "إعالن البشر، لجميع أن
أجل من العمل في الحق جنسهم، أو معتقدهم أو عرقهم آان
لهم توفر ظروف في الروحي وتقدمهم المادية رفاهيتهم

الفرص وتكافؤ االقتصادي، واألمن والكرامة، وقد."الحرية
قرابة دام طويل تاريخ مدى على الدولية العمل منظمة أثبتت

والنهوضقر التمييز مكافحة في رائدة قوة أنها الزمن من ن
رائدة. بالمساواة جهة الدولية العمل منظمة تظل أن ويجب

المجال هذا في بها المتسمسياقالوفي. معترفًا الراهن
واالستبعادب التمييز يستدعي األزمة، بعد ما وسياسات األزمة

بتزايد االجتماعيباالقتران والتباين تخاذاإعادة،الفقر
نشطة على. إجراءات بناًء الدولية، العمل منظمة على ويجب

ُتضافر أن المكونة، لهيئاتها الجماعيين واإلرادة االلتزام
والهيئات االجتماعيين والشرآاء الحكومات مع الجهود
الحق احترام على تسهر وأن للتحديات استجابًة الدولية

االستخد في التمييز عدم في والمهنةالعالمي .ام
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ا التصديق إلى االتفاقيتينالسعي هاتين على لكامل
عام بحلول يسهم،٢٠١٥األساسيتين الهدفمما تحقيق في
رقم لأللفية والجوع(١اإلنمائي الفقر .)استئصال

إلىو.٢٦٨ سوفاتهترويجباإلضافة االتفاقيتين، ين
بالترويجيضطلع نشطالمكتب نحو المعتمدةللتوصيةعلى

توصية وهي قريب، عهد نقصمنذ البشريةفيروس المناعة
من)٢٠٠رقم(٢٠١٠واإليدز، معينة أشكاًال تتناول التي ،
االستنتاجات. التمييز تنفيذ الدولية العمل منظمة وستواصل

الالئق العمل صميم في الجنسين بين المساواة التي،بشأن
عام في الدولي العمل مؤتمر وستشجع٢٠٠٩١اعتمدها ،

نطاقًاتصديقًا اتفاقأوسع األصليةعلى الشعوب والقبلية،ية
تنفيذ. )١٦٩رقم(١٩٨٩ دعم آذلك اتفاقيةوستواصل

المهاجرين واتفاقية)٩٧رقم(١٩٤٩،)مراجعة(العمال
المهاجرين تكميلية(العمال ،)١٤٣رقم(١٩٧٥،)أحكام

بشأن شديدة أحكامًا تتضمنان المعاملةاللتين في المساواة
التمييز .وعدم

المعار القضاءتنمية بشأن وتقاسمها ف
والمهنة االستخدام في التمييز على

إحصائيةإن.٢٦٩ وبيانات محدثة معلومات إلى االفتقار
مختلف بينهاأسباببشأن التقاطع وأوجه هوالتمييز أ، هممن

بارزةالحواجز فتئت ما فيالتي التمييز على القضاء أمام
المسألة.العمل هذه بشأن تقدم ُأحِرز حين آميةوفي تتباين ،

ومن آلخر بلد من ملحوظًا تباينًا وجودتها المتاحة المعلومات
ألخرى .منطقة

التمييز.٢٧٠ بشأن والكمية النوعية البيانات وضع ويتطلب
عميقة اوخبرة البلدانموارد بعض وفي وبشرية، قتصادية

األمر السياسيةتذليليستدعي بياناتف. الحواجز جمع عدم
والدوليةيهددصحيحة واإلقليمية الوطنية اإلجراءات فعاليَة

العمل في المساواة توفير. بشأن شأن المعلوماتومن
تو يساهممتزايدًافيرًاالصحيحة بهامساهمًةأن فهميعتد في

وتنفيذها التمييز عدم قوانين بين المستمرة للفجوة أفضل
شأنهو. الفعلي يساعدأيضًامن نتائأن وتقييم رصد جفي

المساواة بشأن والبرامج المواردالسياسات تأثير وجعل
العمل في التمييز على للقضاء المخصصة والمالية البشرية

مداه أقصى آذلكسيجريو. يحقق الصدد هذا استكشاففي
التمييز بعدم تتعلق الالئق للعمل إضافية مؤشرات .وضع

الغرضو.٢٧١ لهذا منظمةتحقيقًا عمل يرآز أن ينبغي ،
والمنهجيات القدرات تنمية زيادة على الدولية العمل

اإلحصالتمكينالضرورية األالوطنيةءمكاتب بحاثومعاهد
بالمساواة المعنية الصلةمنوالهيئات ذات المعلومات جمع

قدرات. وتحليلها بناء على االهتمام ينصب أن خبراءوينبغي
وتحسيإحصاءات منالعمل العمل سوق معلومات نظم ن

و منتظم نحو على المعلومات جمع بياناتتحسينأجل تقديم
بشأن الجنس حسب الرئيسيةأسبابمفصلة على.التمييز أما

إلى الدولية العمل منظمة تسعى أن فينبغي العالمي، المستوى

الدولي١ العمل لجنة: مكتب الجنسينتقرير بين بشأنالمساواة قرار ،
الالئق، العمل صميم في الجنسين بين المؤقتالمساواة األعمال محضر

الدورة١٣رقم الدولي، العمل مؤتمر جنيف،٩٨، ،٢٠٠٩.

أ مختلف بشأن والمتخصصة الفريدة خبرتها سبابإدماج
االستخدام في األبحاث،والمهنةالتمييز في أفضل التيدمجًا

به تقديماتقوم القانونيةإرشادوإلى التحديات بشأن عملي
.والمؤسسية

آان.٢٧٢ افتقاروإذا بألهناك يتعلق فيما سبابلبيانات
التمييز يخص فيما أآثر تزيد ندرتها فإن معينة، تمييز

جم.٢المتعدد أن من للتأآد خاصًا اهتمامًا المكتب عوسيولي
المعقدة الهويات تراعي التمييز بمناهضة المتعلقة البيانات
رسم قصد للتمييز، عرضة أآثر هم لمن األبعاد ومتعددة

مالءمة أآثر أفرادلمعالجةسياسات أفقر بين السيما التمييز،
تهميشًا وأآثرهم .المجتمع

بتقاسم.٢٧٣ ُيْعنى لمكون الترويج يكون أن وينبغي
التعاون في البينالمعارف بلدان وبين الجنوب جنوببلدان

والشبكاتشمالالو العمل، لمنظمة المكونة الهيئات بين
التمييز بعدم المعنية المتخصصة والمؤسسات الدولية

الُمقبلة،والمساواة األنشطة في ترآيز بحث. مجاَل ويمكن
جمعإنشاء أجل من المعارف لتقاسم إلكتروني ونشرمنتدى

ب والبيانات أساألبحاث مختلف مكانبابشأن في التمييز
.العمل
منظمة.٢٧٤ قدرة تنمية في أخرى ترآيز نقطة تكمن وقد

الدولية القيامالعمل مععلى بتحليلبالتضافر المكونة هيئاتها
الوطنيا المستوى على علىفيمالتحديات بالقضاء يتعلق

مواجهتها يمكن التي الطريقة بشأن اإلرشاد وتوفير التمييز،
المكونة. بها هيئاتها الدولية العمل منظمة تدعم أن وينبغي

توليف طريق أدلةاوتقاسمهةعمليإرشاداتعن خالل من ،
أدواتوآتيبات ونقاباتألفائدةومجموعات العمل صحاب
بياناتبصورةالعمال قواعد على الحفاظ جانب إلى خاصة،

وتوسيع االستخدام .نطاقهاسهلة

القد المكوِّنةالمؤسسيةراتتنمية للهيئات
تنفيذ أجل من الدولية العمل لمنظمة

العمل في التمييز فعاًالعدم تنفيذًا
العديد.٢٧٥ خصص الماضية، األربع السنوات مدى على

مؤسسات إلنشاء آبرى وموارد جهودًا األعضاء الدول من
االستخدام في التمييز عدم في األساسي الحق بتنفيذ ُتعنى

وإنفاذه العملو. والمهنة أصحاب منظمات آذلك واصلت قد
التمييز على القضاء إلى الرامية جهودها العمال ومنظمات

أآثروإدارة نحو على العمل مكان في . اتساقًاوتنسيقًاالتنوع
االلتزام ورغم الحاالت، من العديد في يواجهالمبينولكن ،

منها علىالعديد أن. القدراتقيودًا التجربة أظهرت وقد
بينالت تتراوح تعيقها التي الموظفينندرةحديات من الموارد

المستويين على عملها لتنسيق اآلليات آفاية وعدم واألموال
الفئات مع والتشاور التعاون وقلة والمحلي الوطني

لم. المستهدفة إذا التمييز على القضاء تحقيق وسيصعب

: انظر٢
S. Fredman: “Positive rights and duties: Addressing 
intersectionality”, in D. Schiek and V. Chege (eds.): European 
Union non-discrimination law: Comparative perspectives on 
multidimensional equality law (London, Routledge-Cavendish, 
2008), p. 84. 
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: انظر٢
S. Fredman: “Positive rights and duties: Addressing 
intersectionality”, in D. Schiek and V. Chege (eds.): European 
Union non-discrimination law: Comparative perspectives on 
multidimensional equality law (London, Routledge-Cavendish, 
2008), p. 84. 
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إجر آانت وإذا بفعالية العمل المعنية المؤسسات اءاتتستطع
وآليات مناسبةتسويةالشكاوى غير .المنازعات

على.٢٧٦ المباشرة السياسية المشورة تقديم إلى وإضافًة
المهمنح من متواصل، او التقنيزيادة تقدمهلتعاون الذي

هيئاتها أجل من القدرات بناء بشأن الدولية العمل منظمة
مرآز. المكونة مع الدوليوبالتنسيق لمنظمةالتدريب التابع

عدم بشأن التدريب برامج تظل أن ينبغي الدولية، العمل
ومنظمات الوطنية للسلطات متاحًة والمساواة التمييز

وجهات العمال ومنظمات العمل فاعلةوطنيةأصحاب
العمل في بالمساواة ُتعَنى استخدام. أخرى تشجيع وسيستمر

المشارآة على القائمة الجنس نوع تدقيق للتقييمعملية آأداة
تعميم بشأن والتنظيمي الفردي التعلم تعزيز أجل من الذاتي

والمساواة الجنسين الدليل. قضايا من عدد أول إصدار وعقب
اإلنصاف"المعنون نحو" تشجيع على الوظائف تقييم بشأن

الجنسين من جنس إلى منحاز أدواتغير تصميم يتم سوف ،
بشأن االستخدام سهلة .خرىاألتمييزالبأسبامماثلة

الفاعلة الجهات مع الدولية الشراآات تعزيز
المساواة بشأن الرئيسية الدولية

رئيسية.٢٧٧ مسؤولية الدولية العمل منظمة عاتق على تقع
التمييز على القضاء بشأن الدولية اإلجراءات توجيه في

فيها والمساهمة العمل مكان في المساواة أهمية. وعدم وتزيد
أ الدور عندماهذا أنآثر اليقينيحتمل عدم السوقفييؤدي

البطالة مستويات المتوطنوارتفاع تدمير،والفقر أوإلى
ضمانإبطاء إلى الرامية واإلقليمية الوطنية تكافؤالجهود

و فيالفرص للجميعالمساواة والمهنة االستخدام في . المعاملة
الدوليةتقوموسوف العمل إنعاشمنظمة طريق عن

المساواةاإل بشأن الدولية بدعمجراءات فيهيئاتها، المكونة
الوطنية بالتزاماتها المسألةالتشبث هذه على،في وتحفز

الوقتحتمالالاوجه نفس الملموسافي التقدم من لمزيد
والدولية واإلقليمية الوطنية المستويات .على

األمم.٢٧٨ منظومة عمل يعكس أن الضروري ومن
التعقيدات التمييزالمتحدة على بالقضاء تتعلق التي المتأصلة

والمهنة االستخدام بناء. في صوب الجهود توجيه وينبغي
تابعة أخرى وآاالت مع والتنسيق تحسينها أو الشراآات

أجل من المتحدة األداء"لألمم األبحاث" توحيد مجال في
العالمية ترابط. والدعاية تحسين في الجهود هذه وتساهم

أ من لتحقيقالعمل توخيًا العمل في التمييز على القضاء جل
االجتماعي واالستبعاد الفقر حدة تخفيف بشأن دولية .أهداف

طابع.٢٧٩ إلضفاء فرصة األداء لتوحيد معًا العمل ويمثل
وعدم المساواة بشأن المتحدة األمم عمل على الثالثي الهيكل

تحسي. التمييز إلى الدولية العمل منظمة تسعى أن نوينبغي
في تنشط المتحدة لألمم تابعة أخرى وآاالت مع تعاونها
التمييز مناهضة وحدة فيها بما التمييز، وعدم المساواة مجال
اإلنسان، لحقوق السامية المتحدة األمم مفوضية مكتب في
وتمكين الجنسين بين بالمساواة المعني المتحدة األمم وآيان

ذات المتحدة األمم إشراف وهيئات المنشأةالمرأة الصلة
التأآد مواصلة جانب إلى خاصة، وآليات معاهدات بموجب
تعكس اإلنمائية للمساعدة المتحدة األمم عمل أطر أن من

الالئق للعمل القطرية التمييز،البرامج عدم مبادئ وتعميم
أمكن حيثما الجنسين بين آذلك. والمساواة المكتب وسيواصل
اإل الهيئات مع والتعاون آاللجنةالتبادل الصلة ذات قليمية

للمجلس التابعة والتعصب العنصرية ضد األوروبية
األساسية للحقوق األوروبي االتحاد ووآالة .األوروبي

نهج،وأخيرًا.٢٨٠ إلى الدولية العمل منظمة متسقتحتاج
والمساواة التمييز عدم لمعالجة من. ومتكامل عدد أدرج وقد

آأولويافعًالالبلدان القضايا القطريةهذه برامجها في ت
لدعم الدولية العمل لمنظمة منتدى إلتاحة الالئق للعمل

الوطنية أن. اإلجراءات المهم أخرىتبحثومن فيدول
الالئق للعمل القطرية برامجها في التمييز عدم .إدراج

علىوينص.٢٨١ فيالدلفيا أيًا: "إعالن البشر، لجميع أن
أجل من العمل في الحق جنسهم، أو معتقدهم أو عرقهم آان
لهم توفر ظروف في الروحي وتقدمهم المادية رفاهيتهم

الفرص وتكافؤ االقتصادي، واألمن والكرامة، وقد."الحرية
قرابة دام طويل تاريخ مدى على الدولية العمل منظمة أثبتت

والنهوضقر التمييز مكافحة في رائدة قوة أنها الزمن من ن
رائدة. بالمساواة جهة الدولية العمل منظمة تظل أن ويجب

المجال هذا في بها المتسمسياقالوفي. معترفًا الراهن
واالستبعادب التمييز يستدعي األزمة، بعد ما وسياسات األزمة

بتزايد االجتماعيباالقتران والتباين تخاذاإعادة،الفقر
نشطة على. إجراءات بناًء الدولية، العمل منظمة على ويجب

ُتضافر أن المكونة، لهيئاتها الجماعيين واإلرادة االلتزام
والهيئات االجتماعيين والشرآاء الحكومات مع الجهود
الحق احترام على تسهر وأن للتحديات استجابًة الدولية

االستخد في التمييز عدم في والمهنةالعالمي .ام
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والمساواة التمييز عدم لمعالجة من. ومتكامل عدد أدرج وقد

آأولويافعًالالبلدان القضايا القطريةهذه برامجها في ت
لدعم الدولية العمل لمنظمة منتدى إلتاحة الالئق للعمل

الوطنية أن. اإلجراءات المهم أخرىتبحثومن فيدول
الالئق للعمل القطرية برامجها في التمييز عدم .إدراج

علىوينص.٢٨١ فيالدلفيا أيًا: "إعالن البشر، لجميع أن
أجل من العمل في الحق جنسهم، أو معتقدهم أو عرقهم آان
لهم توفر ظروف في الروحي وتقدمهم المادية رفاهيتهم

الفرص وتكافؤ االقتصادي، واألمن والكرامة، وقد."الحرية
قرابة دام طويل تاريخ مدى على الدولية العمل منظمة أثبتت

والنهوضقر التمييز مكافحة في رائدة قوة أنها الزمن من ن
رائدة. بالمساواة جهة الدولية العمل منظمة تظل أن ويجب

المجال هذا في بها المتسمسياقالوفي. معترفًا الراهن
واالستبعادب التمييز يستدعي األزمة، بعد ما وسياسات األزمة

بتزايد االجتماعيباالقتران والتباين تخاذاإعادة،الفقر
نشطة على. إجراءات بناًء الدولية، العمل منظمة على ويجب

ُتضافر أن المكونة، لهيئاتها الجماعيين واإلرادة االلتزام
والهيئات االجتماعيين والشرآاء الحكومات مع الجهود
الحق احترام على تسهر وأن للتحديات استجابًة الدولية

االستخد في التمييز عدم في والمهنةالعالمي .ام
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ا التصديق إلى االتفاقيتينالسعي هاتين على لكامل
عام بحلول يسهم،٢٠١٥األساسيتين الهدفمما تحقيق في
رقم لأللفية والجوع(١اإلنمائي الفقر .)استئصال

إلىو.٢٦٨ سوفاتهترويجباإلضافة االتفاقيتين، ين
بالترويجيضطلع نشطالمكتب نحو المعتمدةللتوصيةعلى

توصية وهي قريب، عهد نقصمنذ البشريةفيروس المناعة
من)٢٠٠رقم(٢٠١٠واإليدز، معينة أشكاًال تتناول التي ،
االستنتاجات. التمييز تنفيذ الدولية العمل منظمة وستواصل

الالئق العمل صميم في الجنسين بين المساواة التي،بشأن
عام في الدولي العمل مؤتمر وستشجع٢٠٠٩١اعتمدها ،

نطاقًاتصديقًا اتفاقأوسع األصليةعلى الشعوب والقبلية،ية
تنفيذ. )١٦٩رقم(١٩٨٩ دعم آذلك اتفاقيةوستواصل

المهاجرين واتفاقية)٩٧رقم(١٩٤٩،)مراجعة(العمال
المهاجرين تكميلية(العمال ،)١٤٣رقم(١٩٧٥،)أحكام

بشأن شديدة أحكامًا تتضمنان المعاملةاللتين في المساواة
التمييز .وعدم

المعار القضاءتنمية بشأن وتقاسمها ف
والمهنة االستخدام في التمييز على

إحصائيةإن.٢٦٩ وبيانات محدثة معلومات إلى االفتقار
مختلف بينهاأسباببشأن التقاطع وأوجه هوالتمييز أ، هممن

بارزةالحواجز فتئت ما فيالتي التمييز على القضاء أمام
المسألة.العمل هذه بشأن تقدم ُأحِرز حين آميةوفي تتباين ،

ومن آلخر بلد من ملحوظًا تباينًا وجودتها المتاحة المعلومات
ألخرى .منطقة

التمييز.٢٧٠ بشأن والكمية النوعية البيانات وضع ويتطلب
عميقة اوخبرة البلدانموارد بعض وفي وبشرية، قتصادية

األمر السياسيةتذليليستدعي بياناتف. الحواجز جمع عدم
والدوليةيهددصحيحة واإلقليمية الوطنية اإلجراءات فعاليَة

العمل في المساواة توفير. بشأن شأن المعلوماتومن
تو يساهممتزايدًافيرًاالصحيحة بهامساهمًةأن فهميعتد في

وتنفيذها التمييز عدم قوانين بين المستمرة للفجوة أفضل
شأنهو. الفعلي يساعدأيضًامن نتائأن وتقييم رصد جفي

المساواة بشأن والبرامج المواردالسياسات تأثير وجعل
العمل في التمييز على للقضاء المخصصة والمالية البشرية

مداه أقصى آذلكسيجريو. يحقق الصدد هذا استكشاففي
التمييز بعدم تتعلق الالئق للعمل إضافية مؤشرات .وضع

الغرضو.٢٧١ لهذا منظمةتحقيقًا عمل يرآز أن ينبغي ،
والمنهجيات القدرات تنمية زيادة على الدولية العمل

اإلحصالتمكينالضرورية األالوطنيةءمكاتب بحاثومعاهد
بالمساواة المعنية الصلةمنوالهيئات ذات المعلومات جمع

قدرات. وتحليلها بناء على االهتمام ينصب أن خبراءوينبغي
وتحسيإحصاءات منالعمل العمل سوق معلومات نظم ن

و منتظم نحو على المعلومات جمع بياناتتحسينأجل تقديم
بشأن الجنس حسب الرئيسيةأسبابمفصلة على.التمييز أما

إلى الدولية العمل منظمة تسعى أن فينبغي العالمي، المستوى

الدولي١ العمل لجنة: مكتب الجنسينتقرير بين بشأنالمساواة قرار ،
الالئق، العمل صميم في الجنسين بين المؤقتالمساواة األعمال محضر

الدورة١٣رقم الدولي، العمل مؤتمر جنيف،٩٨، ،٢٠٠٩.

أ مختلف بشأن والمتخصصة الفريدة خبرتها سبابإدماج
االستخدام في األبحاث،والمهنةالتمييز في أفضل التيدمجًا

به تقديماتقوم القانونيةإرشادوإلى التحديات بشأن عملي
.والمؤسسية

آان.٢٧٢ افتقاروإذا بألهناك يتعلق فيما سبابلبيانات
التمييز يخص فيما أآثر تزيد ندرتها فإن معينة، تمييز

جم.٢المتعدد أن من للتأآد خاصًا اهتمامًا المكتب عوسيولي
المعقدة الهويات تراعي التمييز بمناهضة المتعلقة البيانات
رسم قصد للتمييز، عرضة أآثر هم لمن األبعاد ومتعددة

مالءمة أآثر أفرادلمعالجةسياسات أفقر بين السيما التمييز،
تهميشًا وأآثرهم .المجتمع

بتقاسم.٢٧٣ ُيْعنى لمكون الترويج يكون أن وينبغي
التعاون في البينالمعارف بلدان وبين الجنوب جنوببلدان

والشبكاتشمالالو العمل، لمنظمة المكونة الهيئات بين
التمييز بعدم المعنية المتخصصة والمؤسسات الدولية

الُمقبلة،والمساواة األنشطة في ترآيز بحث. مجاَل ويمكن
جمعإنشاء أجل من المعارف لتقاسم إلكتروني ونشرمنتدى

ب والبيانات أساألبحاث مختلف مكانبابشأن في التمييز
.العمل
منظمة.٢٧٤ قدرة تنمية في أخرى ترآيز نقطة تكمن وقد

الدولية القيامالعمل مععلى بتحليلبالتضافر المكونة هيئاتها
الوطنيا المستوى على علىفيمالتحديات بالقضاء يتعلق

مواجهتها يمكن التي الطريقة بشأن اإلرشاد وتوفير التمييز،
المكونة. بها هيئاتها الدولية العمل منظمة تدعم أن وينبغي

توليف طريق أدلةاوتقاسمهةعمليإرشاداتعن خالل من ،
أدواتوآتيبات ونقاباتألفائدةومجموعات العمل صحاب
بياناتبصورةالعمال قواعد على الحفاظ جانب إلى خاصة،

وتوسيع االستخدام .نطاقهاسهلة

القد المكوِّنةالمؤسسيةراتتنمية للهيئات
تنفيذ أجل من الدولية العمل لمنظمة

العمل في التمييز فعاًالعدم تنفيذًا
العديد.٢٧٥ خصص الماضية، األربع السنوات مدى على

مؤسسات إلنشاء آبرى وموارد جهودًا األعضاء الدول من
االستخدام في التمييز عدم في األساسي الحق بتنفيذ ُتعنى

وإنفاذه العملو. والمهنة أصحاب منظمات آذلك واصلت قد
التمييز على القضاء إلى الرامية جهودها العمال ومنظمات

أآثروإدارة نحو على العمل مكان في . اتساقًاوتنسيقًاالتنوع
االلتزام ورغم الحاالت، من العديد في يواجهالمبينولكن ،

منها علىالعديد أن. القدراتقيودًا التجربة أظهرت وقد
بينالت تتراوح تعيقها التي الموظفينندرةحديات من الموارد

المستويين على عملها لتنسيق اآلليات آفاية وعدم واألموال
الفئات مع والتشاور التعاون وقلة والمحلي الوطني
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ا التصديق إلى االتفاقيتينالسعي هاتين على لكامل
عام بحلول يسهم،٢٠١٥األساسيتين الهدفمما تحقيق في
رقم لأللفية والجوع(١اإلنمائي الفقر .)استئصال

إلىو.٢٦٨ سوفاتهترويجباإلضافة االتفاقيتين، ين
بالترويجيضطلع نشطالمكتب نحو المعتمدةللتوصيةعلى

توصية وهي قريب، عهد نقصمنذ البشريةفيروس المناعة
من)٢٠٠رقم(٢٠١٠واإليدز، معينة أشكاًال تتناول التي ،
االستنتاجات. التمييز تنفيذ الدولية العمل منظمة وستواصل

الالئق العمل صميم في الجنسين بين المساواة التي،بشأن
عام في الدولي العمل مؤتمر وستشجع٢٠٠٩١اعتمدها ،

نطاقًاتصديقًا اتفاقأوسع األصليةعلى الشعوب والقبلية،ية
تنفيذ. )١٦٩رقم(١٩٨٩ دعم آذلك اتفاقيةوستواصل

المهاجرين واتفاقية)٩٧رقم(١٩٤٩،)مراجعة(العمال
المهاجرين تكميلية(العمال ،)١٤٣رقم(١٩٧٥،)أحكام

بشأن شديدة أحكامًا تتضمنان المعاملةاللتين في المساواة
التمييز .وعدم

المعار القضاءتنمية بشأن وتقاسمها ف
والمهنة االستخدام في التمييز على

إحصائيةإن.٢٦٩ وبيانات محدثة معلومات إلى االفتقار
مختلف بينهاأسباببشأن التقاطع وأوجه هوالتمييز أ، هممن

بارزةالحواجز فتئت ما فيالتي التمييز على القضاء أمام
المسألة.العمل هذه بشأن تقدم ُأحِرز حين آميةوفي تتباين ،

ومن آلخر بلد من ملحوظًا تباينًا وجودتها المتاحة المعلومات
ألخرى .منطقة

التمييز.٢٧٠ بشأن والكمية النوعية البيانات وضع ويتطلب
عميقة اوخبرة البلدانموارد بعض وفي وبشرية، قتصادية

األمر السياسيةتذليليستدعي بياناتف. الحواجز جمع عدم
والدوليةيهددصحيحة واإلقليمية الوطنية اإلجراءات فعاليَة

العمل في المساواة توفير. بشأن شأن المعلوماتومن
تو يساهممتزايدًافيرًاالصحيحة بهامساهمًةأن فهميعتد في

وتنفيذها التمييز عدم قوانين بين المستمرة للفجوة أفضل
شأنهو. الفعلي يساعدأيضًامن نتائأن وتقييم رصد جفي

المساواة بشأن والبرامج المواردالسياسات تأثير وجعل
العمل في التمييز على للقضاء المخصصة والمالية البشرية

مداه أقصى آذلكسيجريو. يحقق الصدد هذا استكشاففي
التمييز بعدم تتعلق الالئق للعمل إضافية مؤشرات .وضع

الغرضو.٢٧١ لهذا منظمةتحقيقًا عمل يرآز أن ينبغي ،
والمنهجيات القدرات تنمية زيادة على الدولية العمل

اإلحصالتمكينالضرورية األالوطنيةءمكاتب بحاثومعاهد
بالمساواة المعنية الصلةمنوالهيئات ذات المعلومات جمع

قدرات. وتحليلها بناء على االهتمام ينصب أن خبراءوينبغي
وتحسيإحصاءات منالعمل العمل سوق معلومات نظم ن

و منتظم نحو على المعلومات جمع بياناتتحسينأجل تقديم
بشأن الجنس حسب الرئيسيةأسبابمفصلة على.التمييز أما

إلى الدولية العمل منظمة تسعى أن فينبغي العالمي، المستوى

الدولي١ العمل لجنة: مكتب الجنسينتقرير بين بشأنالمساواة قرار ،
الالئق، العمل صميم في الجنسين بين المؤقتالمساواة األعمال محضر

الدورة١٣رقم الدولي، العمل مؤتمر جنيف،٩٨، ،٢٠٠٩.

أ مختلف بشأن والمتخصصة الفريدة خبرتها سبابإدماج
االستخدام في األبحاث،والمهنةالتمييز في أفضل التيدمجًا

به تقديماتقوم القانونيةإرشادوإلى التحديات بشأن عملي
.والمؤسسية

آان.٢٧٢ افتقاروإذا بألهناك يتعلق فيما سبابلبيانات
التمييز يخص فيما أآثر تزيد ندرتها فإن معينة، تمييز

جم.٢المتعدد أن من للتأآد خاصًا اهتمامًا المكتب عوسيولي
المعقدة الهويات تراعي التمييز بمناهضة المتعلقة البيانات
رسم قصد للتمييز، عرضة أآثر هم لمن األبعاد ومتعددة

مالءمة أآثر أفرادلمعالجةسياسات أفقر بين السيما التمييز،
تهميشًا وأآثرهم .المجتمع

بتقاسم.٢٧٣ ُيْعنى لمكون الترويج يكون أن وينبغي
التعاون في البينالمعارف بلدان وبين الجنوب جنوببلدان

والشبكاتشمالالو العمل، لمنظمة المكونة الهيئات بين
التمييز بعدم المعنية المتخصصة والمؤسسات الدولية

الُمقبلة،والمساواة األنشطة في ترآيز بحث. مجاَل ويمكن
جمعإنشاء أجل من المعارف لتقاسم إلكتروني ونشرمنتدى

ب والبيانات أساألبحاث مختلف مكانبابشأن في التمييز
.العمل
منظمة.٢٧٤ قدرة تنمية في أخرى ترآيز نقطة تكمن وقد

الدولية القيامالعمل مععلى بتحليلبالتضافر المكونة هيئاتها
الوطنيا المستوى على علىفيمالتحديات بالقضاء يتعلق

مواجهتها يمكن التي الطريقة بشأن اإلرشاد وتوفير التمييز،
المكونة. بها هيئاتها الدولية العمل منظمة تدعم أن وينبغي

توليف طريق أدلةاوتقاسمهةعمليإرشاداتعن خالل من ،
أدواتوآتيبات ونقاباتألفائدةومجموعات العمل صحاب
بياناتبصورةالعمال قواعد على الحفاظ جانب إلى خاصة،

وتوسيع االستخدام .نطاقهاسهلة

القد المكوِّنةالمؤسسيةراتتنمية للهيئات
تنفيذ أجل من الدولية العمل لمنظمة

العمل في التمييز فعاًالعدم تنفيذًا
العديد.٢٧٥ خصص الماضية، األربع السنوات مدى على

مؤسسات إلنشاء آبرى وموارد جهودًا األعضاء الدول من
االستخدام في التمييز عدم في األساسي الحق بتنفيذ ُتعنى

وإنفاذه العملو. والمهنة أصحاب منظمات آذلك واصلت قد
التمييز على القضاء إلى الرامية جهودها العمال ومنظمات

أآثروإدارة نحو على العمل مكان في . اتساقًاوتنسيقًاالتنوع
االلتزام ورغم الحاالت، من العديد في يواجهالمبينولكن ،

منها علىالعديد أن. القدراتقيودًا التجربة أظهرت وقد
بينالت تتراوح تعيقها التي الموظفينندرةحديات من الموارد

المستويين على عملها لتنسيق اآلليات آفاية وعدم واألموال
الفئات مع والتشاور التعاون وقلة والمحلي الوطني

لم. المستهدفة إذا التمييز على القضاء تحقيق وسيصعب
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