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عن  �ل�سنة،  يف  مر�ت  ثالث  �لعمل«  »عامل  جملة  ت�سدر 

�لدولية  �لعمل  ملنظمة  �لعامة  و�ملعلومات  �العالم  مكتب 

�للغات:  فـي  �ملجلة  ت�سدر  كما  جمانًا  وتوزع  جنيف،  فـي 

�لفرن�سية،  �لرنوجية،   �ليابانية،  �ل�سينية،  �لعربية، 

�لهندية، و�ال�سبانية.

�لعمل  منظمة  وثائق  من  ر�سمية  وثيقة  �ملجلة  هذه  �إعتبار  ميكن  ال 

تعك�س  وال  كّتابها  نظر  تعك�س وجهات  فيها  �لو�ردة  فاالآر�ء  �لدولية، 

�مل�ستخدمة  �لدالالت  �أن  عن  ف�ساًل  �ملنظمة،  �آر�ء  �ل�سرورة  فـي 

بالو�سعية  يتعلق  ر�أي  �أي  عن  �لدولية  �لعمل  منظمة  تعبري  تعني  ال 

�لقانونية الأي بلد والأية منطقة منه �أو �أر�س، �أو بالو�سعية �لقانونية 

لل�سلطات �لقائمة فيه، �أو بر�سم حدوده، وذلك مهما كان هذ� �لر�أي.

وعملّيات  جتارية  ومنتجات  موؤ�س�سات  �أ�سماء  �ىل  �ال�سارة  �أن  كما 

و�أي  عليها،  �لدولية  �لعمل  منظمة  م�سادقة  تعني  ال  ما،  �إنتاجية 

معينة  �إنتاجية  عمليات  �أو  منتجات جتارية  �أو  موؤ�س�سة  لذكر  �غفال 

لي�س دلياًل على رف�سها. 

�ال�سارة  �سريطة  م�سبق  �إذن  دون  من  و�ل�سور  �ملعلومات  نقل  ميكن 

يتقدم  ملن  �ساكرة  �لتحرير  �إد�رة  تكون  ذلك،  مع  م�سدرها.  �ىل 

�إذن م�سبق بالن�سر. توجه  �إليها بكتاب يت�سمن طلب �حل�سول على 

�ملر��سالت على �لعنو�ن �لتايل:
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�ملكتب �القليمي للدول �لعربية
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جملة منظمة العمل الدولية

عام  الدولية  العمل  منظمة 

:1941

تو�سيع نطاق الدميقراطية يف 

املجتمع واملحافظة عليها

�سوي�سر�  كانت  وجيزة،  بفرتة   ١٩3٩ عام  �لثانية  �لعاملية  �حلرب  �ندالع  بعد 

تخ�سع حل�سار من جانب �أملانيا وحلفائها. لذلك �أ�سبح من �مل�ستحيل ��ستكمال 

�لعمليات �لتابعة ملنظمة �لعمل �لدولية من مقّرها يف جينيف فُنقل مكتب �لعمل 

�لعام  من  �أيار/مايو  �سهر  يف  كند�  مونرتيال،  يف  مكجيل  جامعة  �إىل  �لدويل 

.١٩٤٠

لكّن تلك �خلطوة كانت مبثابة رحلة �إىل �ملجهول فعندما غادر مدير عام منظمة 

�لعمل �لدولية، جون ج. وينانت، عام ١٩٤١، و�سف �لتحّدي �لكامن �أمام خلفه 

�إدو�رد فيلني على �أنه �سمان ��ستمر�رية مهّمة منظمة �لعمل �لدولية ومفادها 

»حماية وتو�سيع نطاق �لدميقر�طية يف �ملجتمع«، ذلك �أّن م�ستقبل �لب�سر يعتمد 

على »طبيعة �حل�سارة �لنا�سئة عن هذه �حلرب وعلى نوع �ملوؤ�س�سات �لعاملية 

�ملُ�ستحدثة يف فرتة ما بعد �حلرب«.

ويف ذلك �لوقت كان �حللفاء مهتّمني يف �سكل �أ�سا�سي باحلرب حيث �النت�سار 

غري حم�سوم وكانو� جميعًا مدركني �أّن �النت�سار يف �حلرب يتطّلب دعمًا فّعااًل 

من جانب �لعّمال. وبالتايل، �أ�سبح من �ل�سروري ن�سج ر�بط ما بني م�سد�قية 

و�لتقّدم  �لدميقر�طية  على  و�ملحافظة  �لدولية  �لعمل  منظمة  مثل  موؤ�س�سة 

�الإجتماعي وبني ك�سب �حلرب.

�أن  �أي�سًا  عليها  كان  بل  وح�سب  �ال�ستمر�رية  حتّدي  تو�جه  �ملنظّمة  تكن  ومل 

حتّدد دورها لفرتة ما بعد �حلرب �لعاملية �لثانية. لذلك �أ�سحت عالقة �لتنمية 

�لنقا�س ب�ساأن تو�سيع �خت�سا�سات  �الإقت�سادي يف �سلب  بالتو�ّسع  �الإجتماعية 

منظمة �لعمل �لدولية.

و�سعيًا �إىل تبيان قدرة �ملنظمة على �ال�ستمر�ر، برزت �حلاجة �إىل عقد موؤمتر 

و�أخريً� يف  �ل�سهل يف خ�سّم �حلرب.  باالأمر  �أّن ذلك مل يكن  بيد  عمل دويّل. 

يف  �لدويل  �لعمل  موؤمتر  �نعقد   ،١٩٤١ �لعام  من  �الأّول/�أكتوبر  ت�سرين  �سهر 

جامعة كولومبيا يف نيويورك حيث مل يتّم �لت�سويت خالل �جلل�سة �الإ�ستثنائية 

على �أية �إتفاقية �أو تو�سية وحيث عّب �ملوؤمتر عن دعمه �لو��سح جلهود �حللفاء 

يف �حلرب.

�إختتم �ملوؤمتر �أعماله يف �ل�ساد�س من �سهر ت�سرين �لثاين/نوفمب عام ١٩٤١ 

يف �لبيت �الأبي�س يف �لواليات �ملتحدة بخطاب �ألقاه �لرئي�س �الأمريكي روزفيلت 
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منظمة العمل الدولية عرب     التاريخ

   ميكن حتقيق ال�سالم الدائم 

اأ�س�س  على  مبنيًا  كان  اإذا 

العدالة االجتماعية

�لتعبري  وحرّية  �سلعة  لي�س  �لعمل  فيالدلفيا،  الإعالن  ووفقا ً 

و�حلرية �لنقابية ل�سرورٌة ل�سمان ��ستد�مة �لتقّدم، �أّما �لفقر 

�الإعالن  ن�ّس  كما  حّل.  �أينما  �الزدهار  على  خطرً�  ي�سّكل  فهو 

جن�سه،  �أو  دينه  عرقه،  كان  مهما  �إن�سان،  لكّل  »يحّق  �أنّه  على 

�لروحي  �لنمّو  جانب  �إىل  �ملادّي  �لرفاه  حتقيق  �إىل  ي�سعى  �أن 

يف ظروف تر�عي �حلرية و�لكر�مة و�الأمن �الإقت�سادي وتكافوؤ 

�لفر�س«.

و��ستعادتها  �لدولية  �لعمل  منظمة  ��ستمر�ر  ف�سل  يعود  �إًذ� 

لطاقتها �إىل �عتماد �إعالن فيالدلفيا عام ١٩٤٤ �لذي ال تز�ل 

مبادئه �سارية �ملفعول حّتى يومنا هذ�.

�ملوؤمتر  عن  �نبثق  وقد  �لعاملية.  �الإعالم  و�سائل  �نتباه  وح�سد 

مفهوم جديد خا�س مبنظمة �لعمل �لدولية ومبنيٌّ على �لرتكيز 

حتويل  فكرة  كانت  �الأهّم  ولكّن  �الإقت�سادية  �مل�سائل  على 

�الإجتماعي  �مليد�ننينْ  تغطية  على  قادرة  موؤ�س�سة  �إىل  �ملنظمة 

و�الإقت�سادي ولكن �سرعان ما �عتبت هذه �لفكرة غري جمدية 

�لثالثية  �لرتكيبة  عن  �لتخّلي  �إّما  حينها  �ملجتمعون  �قرتح  �إذ 

للمنظمة و�إّما تو�سيعها. وبالتايل، رف�س �لعّمال �خليار �الأّول يف 

حني ��ستبعد �أ�سحاب �لعمل و�حلكومات �خليار �لثاين.

�إىل  �أ�سابيع قليلة من و�سول �حللفاء  وبعد ثالث �سنو�ت وقبل 

فيالدلفيا  يف  ثانيًة  �لدويل  �لعمل  موؤمتر  �نعقد  �لنورماندي، 

ملنظمة  و�لغايات  �الأهد�ف  من  جديدة  جمموعة  و�سع  بهدف 

�لعمل �لدولية. و�إميانًا منها مبا ين�ّس عليه د�ستور �ملنظّمة، �أّي 

�أّنه »من �مل�ستحيل حتقيق �ل�سالم �لد�ئم �إاّل على �أ�س�س �لعد�لة 

دولة   ٤١ �إىل  �لتابعة  �لثالثية  �لهيئات  �إعتمدت  �الإجتماعية«، 

�أن ي�سمن ��ستمر�رية  ع�سو �إعالنًا م�ستنريً� مل يكن من �ساأنه 

ُي�ساهم  �أن  ا  �أي�سً بل  وح�سب  �حلرب  بعد  ما  فرتة  يف  �ملنظمة 

بالعوملة  �ليوم  ُيعرف  ملا  �الإجتماعية  �الأمناط  �إعادة حتديد  يف 

و�لتكافل.

مندوبني وفود �لعمال حتت �سور �حلرب، �لدورة �خلا�سة ملوؤمتر �لعمل �لدويل، نيويورك، ١٩٤١
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�أن�سئت منظمة �لعمل �لدولية )م ع د( يف عام ١٩١٩ لتجمع حتت مظلتها حكومات ومنظمات �أ�سحاب �لعمل و�لعمال للدول �ل ١٨3 �الأع�ساء يف جهد م�سرتك من �جل حتقيق 

�لعد�لة �الجتماعية وحت�سني ظروف عمل وحياة �لعاملني يف جميع �أنحاء �لعامل. ويعتب مكتب �لعمل �لدويل، يف جنيف، �الأمانة �لعامة و�ملقر �لعام للمنظمة.

مو�سوع الغالف

التمييز يف العمل

ت�سري منظمة �لعمل �لدولية يف تقريرها �الأخري حول �مل�ساو�ة 

و�الإجتماعية  �الإقت�سادية  �الأزمة  تد�عيات  �إىل  �لعمل  يف 

�لفئات  بع�س  بحّق  �لتمييز  خطر  �رتفاع  حيث  من  �لعاملية 

يف �ملجتمع على �لرغم من �الإجناز�ت �ملحرزة على م�ستوى 

�لت�سريعات �ملناه�سة للتمييز.
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يف هذ� �لعدد من جمّلة عامل �لعمل، يتّم �لنظر يف �أوجه �لتمييز �لقدمية و�جلديدة يف �لعمل حيث يتف�سى �لتمييز على 

�أ�سا�س �جلن�س و�لعرق وبحّق �لعّمال �ملهاجرين يف حني ال تز�ل فئات معّينة من �ملوّظفني، مبن فيهم �لعّمال �لكبار يف �ل�سّن 

و�ملدّخنني، جمبة على تخّطي �متناع �أ�سحاب �لعمل عن توظيفها �أو �إبقائها يف مر�كزها.
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 ١(  �مل�ساو�ة يف �لعمل: �لتحدي �مل�ستمر، �لتقرير �لعاملي مبوجب متابعة �عالن منظمة �لعمل �لدولية ب�ساأن �ملبادئ و�حلقوق �ال�سا�سية يف �لعمل، موؤمتر �لعمل �لدويل، 

�لدورة ١٠٠، ٢٠١١، مكتب �لعمل �لدويل، جنيف. 

االأRمة االإقت�سادية اأ�سافâ م�ساحة جديدة 

للتمييõ يف العمل

اآب / اأغ�سط�س 2011، العدد  672 مو�سوع الغالف
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التمييõ يف العمل

خ�سبة  اأر�ساً  الع�سيبة  الإقت�سادية  الأو�ساع  ُت�ّسكل 

للتمييز يف العمل ويف املجتمع يف �سكل عام. ويف هذا 

ال�سياق، اأ�سدرت منظمة العمل الدولية تقريراً عاملًياً 

 1
جديداً بعنوان »امل�ساواة يف العمل: التحّدي امل�ستمر«

عن  العمل  يف  بامل�ساواة  املعنية  اجلهات  تفيد  حيث 

ارتفاع عدد ال�سكاوى ب�ساأن التمييز يف العمل ما يدّل 

على تنّوع اأ�سكال التمييز يف مكان العمل حيث اأ�سبح 

التمييز هو القاعدة ولي�س الأ�ستثناء.

ويحّذر �لتقرير من �مليل �إىل �لتغا�سي عن �ل�سيا�سات 

خ�سّم  يف  �لعّمال  وحقوق  للتمييز  �ملناه�سة 

�الأزمات �الإقت�سادية. وبح�سب مدير عام منظمة 

نو�جه  »نحن  �سومافيا،  خو�ن  �لدولية،  �لعمل 

هذ� �لو�سع مع بروز �حللول �ل�سعبية ومن �ساأن 

ذلك �أن يطيح باإجناز�ت تطّلب حتقيقها بذُل 

جهود م�سنية طو�ل عقود طويلة«.

�لتق�ّسف  �إجر�ء�ت  توؤّدي  للتقرير، قد  ووفقًا 

و�أجهزة  �لعمل  �إد�رة  ميز�نية  وخف�س 

ة �ملعنّية مبكافحة  �لتفتي�س و�حلّد من مو�رد �لهيئات �ملخت�سّ

على  �ملوؤ�س�سات  قدرة  تبديد  �إىل  �مل�ساو�ة  و�سمان  �لتمييز 

وغياب  �لتمييز  تفاقم  حيث  من  �الأزمة  تد�عيات  تاليف 

�مل�ساو�ة.
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ُي�سبح  �لظاهرة،  بهذه  ة  �خلا�سّ �لبيانات  غياب  ظّل  ويف 

على  �الإقت�سادية  �الإجر�ء�ت  هذه  �أثر  تقييم  �ل�سعب  من 

�لتمييز يف �لعمل، وبالتايل، يدعو �لتقرير �حلكومات �إىل 

جمع  �إىل  �لهادفة  و�ملالية  و�لتقنية  �لب�سرية  �ملو�رد  توفري 

�مل�ستوى  على  �أف�سل  ب�سكل  بالتمييز  �خلا�سة  �لبيانات 

�لوطني.

من  جديدة  �أ�سكال  بروز  �إىل  �لتقرير  �أ�سار  كما 

�لتمييز يف �لعمل �إىل جانب �لتحديات �ل�سابقة 

�لتي ال تز�ل قائمة و�لتي مل ُتعالج �سوى جزئًيا 

يف �أف�سل �حلاالت.

اإ�صتجابة منظمة العمل 

الدولية
من  مبجموعة  �لعاملي  �لتقرير  يو�سي 

�لتمييز  مكافحة  �إىل  �لهادفة  �خلطو�ت 

�أولوّية  �إجر�ء�ت  �أربع  تت�سّمن  وهي 

�الإتفاقّيتنينْ  تطبيق  تعزيز  فيها  مبا 

منظمة  عن  �ل�سادرتني  �الأ�سا�سّيتنينْ 

ومكافحة  �مل�ساو�ة  ب�ساأن  �لدولية  �لعمل 

�مل�ستوى  على  عليهما  و�مل�سادقة  �لتمييز 

ة  �خلا�سّ �ملعارف  وتبادل  تطوير  �لدويل، 

�الإ�ستخد�م  مكان  من  �لتمييز  باجتثاث 

�لقدرة  وتطوير  �لفعالية  زيادة  و�ملهنة، 

�ملوؤ�س�سية لدى مكّونات منظمة �لعمل �لدولية 

�لعمل  �لتمييز يف  �الأ�سا�سي بعدم  لتطبيق �حلّق 

�جلهات  مع  �لدولية  �ل�سر�كات  تعزيز  عن  ف�ساًل 

�ملعنية ب�سمان �مل�ساو�ة.

�إىل  �لتابعتني  �الأ�سا�سيتني  باالإتفاقيتني  يتعّلق  فيما  �أّما 

عام  �الأجور،  يف  �مل�ساو�ة  �إتفاقية  ــ  �لدولية  �لعمل  منظمة 

١٩٥١ )رقم ١٠٠( و�الإتفاقية ب�ساأن �لتمييز )يف �ال�ستخد�م 

ـ فمن بني �لدول �الأع�ساء  و�ملهنة(، عام ١٩٥٨ )رقم ١١١(ـ 

يف �ملنظمة �لبالغ عددها ١٨3 دولة، �سادقت ١٦٨ دولة على 

يتّم  �لتقرير،  �لثانية. وبح�سب  �الإتفاقية �الأوىل و١٦٩ على 

حتقيق هدف �مل�سادقة �لدولية �ل�ساملة عندما تبلغ ن�سبة 

�مل�سادقات �أكرث من ٩٠ يف �ملائة.  

من جهته ذّكر �ل�سيد �سومافيا �أّن »�سمان �حلّق �الأ�سا�سي 

بعدم �لتمييز يف �الإ�ستخد�م و�ملهنة جلميع �لن�ساء و�لرجال 

�إىل  �لر�مية  �لالئق  �لعمل  �سيا�سات  من  يتجز�أ  ال  جزٌء 

حتقيق ��ستد�مة وتو�زن �لنمّو �الإقت�سادي و�الإرتقاء بالعدل 

يف �ملجتمع. تكمن �الإ�ستجابة �ل�سحيحة �إىل �الأزمة يف دمج 

�سيا�سات �لنمو �مل�ستد�م مع �سيا�سات �الإ�ستخد�م و�حلماية 

للحكومات  ي�سمح  ما  �لعمل  يف  و�حلقوق  �الإجتماعية 

وبتغيري  مًعا  بالعمل  �ملدين  و�ملجتمع  �ملجتمع  و�ل�سركاء يف 

�ملو�قف �لقائمة عب مناهج �لتعليم«.

وجتدر �الإ�سارة �إىل �أّن هذ� �لتقرير يندرج �سمن �سل�سلة من 

�الأ�سا�سية  �لعمل  معايري  ب�ساأن  �سنويًا  �ل�سادرة  �لدر��سات 

ملنظمة �لعمل �لدولية ومّت حت�سريه مبوجب �إعالن �ملبادئ 

�لعمل  موؤمتر  من  �ملُعتمد  �لعمل  يف  �الأ�سا�سية  و�حلقوق 

�أربعة  على  �ل�سوء  �الإعالن  وي�سّلط   .١٩٩٨ عام  �لدويل 

عمل  على  و�لق�ساء  �لنقابية  �حلرية  هي  �أ�سا�سية  مبادئ 

    .الأطفال ومكافحة �لعمل �جلبي و�لتمييز�

التميي``````````ز  يه````دد 

االجن`````اRات امل�سني```ة 

من عدة عقود
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م�ستوى  على  ملحوظ  تقدم  حتّقق  �الأخرية  �لعقود  •�����خالل 
ال  ولكن  �لعمل  عامل  يف  �جلن�سني  بني  �مل�ساو�ة  �سمان 

مُيثل  حيث  �جلن�سني  بني  قائمًا  �الأجور  يف  �ل�سرخ  يز�ل 

�أجر �ملر�أة لقاء عمل مت�ساو يف �ملجهود ما يعادل ٧٠ �إىل ٩٠ 

�ملر�عية  �ل�سيا�سات  وكجزء من  �لرجل.  �أجر  �ملائة من  يف 

للو�سع �لعائلي، يتّم �عتماد ترتيبات مرنة خا�سة بدو�مات 

�ملتعّلقة  �لتمييز  ممار�سات  تز�ل  ال  ولكن  تدريجًيا  �لعمل 

باحلمل و�الأمومة �سائعة جًد�.

يف  �أ�سا�سية  م�سكلة  ي�سكل  �جلن�سي  �لتحّر�س  يز�ل  •�����ال 
مادًيا  �مل�ستّقلة  �لغري  �أو  �ل�سابة  �ملر�أة  وُتعتب  �لعمل  �أماكن 

لهذ�  عر�سة  �الأكرث  �الأفر�د  بني  من  �ملّطلقة  �أو  �لعزباء  �أو 

�لتحّر�س �جلن�سي  �لتمييز يف حني يكون �سحايا  �لنوع من 

�لرجال من �ل�سباب �ملثليني �أو �أتباع �أقلّية �إثنية �أو عرقية.

من  �أكرث  �لعن�سرية  مكافحة  �إىل  �ليوم  �حلاجة  •�����تدعو 
�لو�سول  �أمام  �حلو�جز  �إز�لة  خالل  من  م�سى  وقت  �أي 

�ملنحدرين  �الأفر�د  �أمام  ة  خا�سّ �لعمل  �سوق  �إىل  �ملت�ساوي 

و�الأقليات  �الأ�سليني  و�ل�سّكان  �آ�سيوي  �أو  �أفريقي  �أ�سل  من 

هذه  يف  �ملر�أة  تو�جه  �لتي  �ملعّوقات  �إز�لة  و�الأهّم  �الإنثنية 

�لفئات.

يف  �لنطاق  و��سع  متييز  من  �ملهاجرون  �لعّمال  •�����ُيعاين 
يو�جه  �لتوظيف،  وعند  �لعمل،  فر�س  �إىل  �لو�سول 

م�ستوى  على  ة  خا�سّ �لتمييز  ممار�سات  منهم  �لكثريون 

�الإ�ستفادة من بر�مج �لتاأمني �الإجتماعي.

•�����يرتفع عدد �لن�ساء و�لرجال �لذين يعانون من �لتمييز على 
على  �لتمييز  �إىل  �مليل  تعّزز  كما  �لديني  �النتماء  �أ�سا�س 

ُي�ّسكل  �لعام حيث قد  �لقطاع  �ل�سيا�سي يف  �الإنتماء  �أ�سا�س 

�أ�سا�سيًا يف �حل�سول  �ل�سلطة �حلاكمة عن�سرً�  �إىل  �لوالء 

على وظيفة.

مليون   ٦٥٠ عددهم  �لبالغ  �الإعاقات  �أ�سحاب  يز�ل  •�����ال 
�إىل  نظرً�  �لعمل  يف  �لتمييز  من  يعانون  عامليًا  �سخ�س 

تر�جع معّدل ��ستخد�م �ملعّوقني.

�ملكت�سب/ �ملناعة  نق�س  بفريو�س  �مل�سابون  يعاين  •�����قد 
�لتحاليل  �سيا�سات  فر�س  خالل  من  �لتمييز  من  �الإيدز 

�لطبية �الإلز�مية �أو �لقيام بالفحو�سات �لطبية يف ظروف 

غري طوعية �أو بعيدً� عن �خل�سو�سية و�ل�سرية.

�الأفر�د  من  �ملائة  يف   ٦٤ توّقع  �الأوروبي،  �الإحتاد  •�����يف 
�ملزيد  �إىل  �الإقت�سادية  �الأزمة  توؤدي  �أن  بامل�سح  �مل�سمولني 

من �لتمييز على �أ�سا�س �ل�سّن يف �سوق �لعمل.

على  �لقائم  �لتمييز  برز  �ل�سناعية،  �لبلد�ن  من  عدد  •�����يف 
�ل�سمنة  و�أ�سحاب  �ملدّخنني  بحّق  �سّيما  ال  �حلياة  منط 

�لز�ئدة.
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التمييõ العن�سر… واالإنكما�س االإقت�ساد… 

العاملي

يزداد التمييز العن�سري يف العامل يف اأعقاب الإنكما�س 

اأ�سئلة حا�سمة  الإقت�سادي العاملي الأمر الذي يطرح 

حول ال�سيا�سات املعتمدة طوال العقود املا�سية. تقرير 

من اإعداد غاري همفري.

وقالت و�نغ �إّن »�الأقلّيات �الإثنية تعاين من �لتمييز يف �سوق 

و�لعناية  �لتعليم  �إىل  �ملحدود  �لو�سول  جانب  �إىل  �لعمل 

وبالتايل  �الإقت�سادية  �لظروف  �أف�سل  يف  حّتى  �ل�سحية 

من  �لنوع  هذ�  تفاقم  �إىل  �الإقت�سادية  �الأزمات  توؤّدي 

�مل�ساكل«.

يف  �الإعالن  عن  �مل�سوؤولني  كبرية  و�نغ،  لي�سا  �إىل  بالن�سبة 

ب�ساأن  لالإعالن  للرتويج  �لدولية  �لعمل  منظمة  برنامج 

�ملفاجئ  من  لي�س  �لعمل،  يف  �الأ�سا�سية  و�حلقوق  �ملبادئ 

�أعقاب  �لعن�سري يف  �لتمييز  �لتقارير عن تز�يد  �أن تفيد 

�الأزمة �الإقت�سادي �لعاملي.

Vhسع االأفراد املنحدرين 

من اأ�سل اأفريقي ُيقلق 

ا÷ميع عامليًا 
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للفئة  �ملئوية  )�لن�سبة  �لبطالة  معدالت  �الأمريكية.  �لعمل  وز�رة  �مل�سدر: 

http:// لعرقية و�الإثنية(. مّت �حل�سول عليها يف  ١٠ �أيار/مايو ٢٠١٠  من�

data.bls.gov/PDQ/servlet/SurveyOutputServlet.
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�لدورة  مع  �ملتما�سية  �لتق�ّسف  رزم  �أّن  �إىل  و�نغ  و�أ�سارت 

على  منها  قلقًا  �حلكومات  �عتمدتها  �لتي  �الإقت�سادية 

ة يف �ملناطق  م�ستويات �لدين تزيد من معاناة �الأقلّيات خا�سّ

�لتي ت�سّررت فيها بر�مج �مل�ساعدة �الإجتماعية و�الإندماج 

�الإجتماعي. و�أخريً� قد مت�سي �الأقليات �الإثنية، مثل �لعّمال 

�الإقت�سادية  �الأزمات  خالل  �ملحرقة  كب�س  �ملهاجرين، 

الأ�سحاب  �ملتطّرفة  �خلطابات  يف  ��ستهد�فهم  ي�سهل  �إذ 

�ل�سيا�سات �لعن�سرية، ما يوؤّدي �إىل �ملزيد من �لتمييز. 

�الأ�سا�سية  �لتمييز  الأ�سباب  فهمنا  من  �لرغم  على  ولكن 

يبقى  عنها،  �لناجم  و�الإقت�سادي  �الإجتماعي  و�الإق�ساء 

من �ل�سعب مر�قبة هذه �لدو�فع. ففي �إ�سارة �إىل �لتقرير 

�الأخري �ل�سادر عن منظمة �لعمل �لدولية �ملعنون �مل�ساو�ة 

يف �لعمل: �لتحدي �مل�ستمر، قالت و�نغ �إّن »�إحدى �مل�ساكل 

عدم  ظّل  ففي  �لقيا�س،  هو  �ل�سياق  هذ�  يف  نو�جهها  �لتي 

�أ�سباب �لتمييز  توّفر �لبيانات يف �سكل د�ئم وعدم حتديد 

�لتقّدم  مر�قبة  �ل�سعب  من  ُي�سبح  �لوطني  �مل�ستوى  على 

�ملحرز ور�سد �ملبادر�ت«. لذلك، تدعو �حلاجة �حلكومات 

و�ملالية  و�لفنّية  �لب�سرية  �ملو�رد  توفري  يف  �اللتز�م  �إىل 

�ل�سرورية لتح�سني جمع �ملعلومات )�أنظر �الإطار(.

ولكن على �لرغم من غياب �لبيانات، ُيعتب معّدل �لبطالة 

قاطع  دليٌل  وهنا  للتمييز  �ملبا�سرة  �لغري  �ملوؤ�سر�ت  �أف�سل 

�الإنكما�س  جر�ء  من  �لعرقية  �الأقليات  بع�س  معاناة  على 

وز�رة  �أرقام  تظهر  �ملتحدة،  �لواليات  مثاًل يف  �الإقت�سادي. 

�لعمل تفاوتات جلّية بني �أجور �الأفريقيني �الأمريكيني و�أجور 

�ل�سّكان �لبي�س �أو غريهم من �الأقلّيات. يف �لو�قع، مُيّثل معدّل 

�لبطالة  معّدل  �سعف  �الأمريكيني  �الأفريقيني  لدى  �لبطالة 

لدى �ل�سكان �لبي�س يف �لواليات �ملتحدة واليز�ل �ل�سرخ يّت�سع 

بني �لفئتني منذ بد�ية �الأزمة. )�أنظر �لر�سم �لبياين(.

البطالة  اأمناط  املتحدة:  الوليات 

2000-2010 )يف املائة(
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1  UNESCO: Strengthening the fight against racism and 
discrimination: UNESCO’s achievements from the 2001 
World Conference Against Racism, Racial Discrimination, 
Xenophobia and Related Intolerance to the 2009 Durban 
Review (Paris, 2009), p. 71.

احلاجة اإىل بيانات اأف�صل

�أ�سل  من  �ملنحدرين  �الأفر�د  »و�سع  �أّن  و�نغ  و�أ�سافت 

�أفريقي ُيقلق �جلميع عامليًا« م�سرية �إىل ت�سابه �الأمناط  بني 

فمعّدل  �أفريقيا،  جنوب  يف  �أّما  و�أوروبا.  �ملتحدة  �لواليات 

�الأقلية  مع  باملقارنة  مرتفع  �ل�سود  �ل�سكان  لدى  �لبطالة 

�لبي�ساء ولوحظ �سعف متثيل �ل�سود يف �ملنا�سب �الإد�رية 

�لعليا.

يف  �لدولية  �لعمل  منظمة  لدى  خبري  �إيغ،  لر�فايل  ووفقًا 

�لعمل  عامل  يف  �لعرقية  و�لعد�لة  �الإجتماعي  �لنوع  �سوؤون 

من �لب�زيل، ُتعاين �لب�زيل �أي�سًا من هذ� �لو�سع �حلرج 

»�ل�سود«  �لعّمال  �سفوف  يف  �لبطالة  معّدل  �سّجل  حيث 

يف   ٨.٢ مقابل  �ملائة  يف   ١٠.١ ن�سبة  �لب�سرة«  و«�لد�كني 

جزئيًا  �مل�سكلة  »وتكمن  �لبي�س.  �لعّمال  �سفوف  يف  �ملائة 

�لعن�سري.  �لتمييز  من  تعاين  ال  دولًة  �لب�زيل  �عتبار  يف 

ولذلك مل ُي�سّلط �ل�سوء على �مل�ساكل �لعرقية ب�سكل كاف«.

اإحراز تقّدم طفيف

�سحيح �أن �النكما�س �الإقت�سادي �ألقى بظالله على �لتمييز 

�لعرقي يف عامل �لعمل ولكن يف �لو�قع، كان �لتقّدم �ملحرز 

وت�سيف   .٢٠٠٨ �لعام  قبل  حتى  حمدوًد�  �ملجال  هذ�  يف 

وبرنامج  �إعالن  �سياغة  عند   ،٢٠٠١ �لعام  »منذ  �أنه  و�نغ 

�لتحديات  تكن  �لعرقي، مل  �لتمييز  ملناه�سة  ديربان  عمل 

خالل  �ملتلكئ  �لتقّدم  هذ�  لوحظ  ولكن  خطرية«.  �لكامنة 

ني�سان/ يف  جينيف  يف  �ملنعقد  ديربان  ��ستعر��س  موؤمتر 

�أبريل ٢٠٠٩ و�لذي دعا �لدول �الأع�ساء يف �الأمم �ملتحدة 

�إىل �تخاذ �إجر�ء�ت ناجعة لتاليف ن�سوء تّيار�ت قائمة على 

.
١

�أفكار عن�سرية ومتييزية

تغيري  �إىل  �لهادفة  �ملحاوالت  غياب  يعني  ال  ذلك  ولكّن 

�لر�مية  �ملبادر�ت  بع�س  برزت  مثاًل،  �أوروبا  ففي  �لو�سع. 

�لروما  وت�سجيع م�ساركة  �لعامة  �ملهار�ت  تنمية  تعزيز  �إىل 

و�لرّحل يف �الإقت�ساد ال �سيما يف بلغاريا و�إيرلند�. وُي�سّكل 

و�سع �لروما يف �أوروبا م�سدرً� �أ�سا�سيًا للقلق من ممار�سات 

�لتمييز وكره �الأجانب، لذلك بادرت بع�س �جلهات �ملعنية 

�سلوفاكيا  و�سعهم. ويف  لتح�سني  �لالزمة  بذل �جلهود  �إىل 

�لتي �أطلقت عليها منظمة �لعفو �لدولية و�باًل من �التهامات 

ب�ساأن معاملتها للروما، بادرت �ستيل كو�سي�س، وهي �سركة 

فوالذ فرعية ل�سركة يونايتد �ستايت�س �ستيل �الأمريكية، �إىل 

تطوير برنامج يهدف �إىل تعزيز ��ستخد�م �سّكان بلدة فيلكا 

�إيد� حيث ٤٠ يف �ملائة من �ل�سكان من غجر �لروما.

�أّما على �مل�ستوى �لوطني، فتتمّيز فنلند� مبوقفها �ال�ستباقي 

حيال �لتمييز �لعن�سري ويف �سهر كانون �الأول/دي�سمب من 

�لروما  ب�ساأن  وطنية  �سيا�سًة  فنلند�  �أطلقت   ،٢٠٠٩ �لعام 

حيث ت�سعى �إىل ت�سجيع �نخر�ط �لروما يف �لتعليم و�لتدريب 

�ملهنينينْ ودعم و�سولهم �إىل �سوق �لعمل. ويف هذ� �ل�سياق، 

ت�سعى �حلكومة �إىل �أن ت�سبح فنلند� �لبلد �الأوروبي �الأول 

يف تعزيز �مل�ساو�ة يف معاملة �لروما و�إدماجهم يف �ملجتمع.

�إذ  �لزمن  نادٌر ومتباعٌد يف  �ملبادر�ت  �لنوع من  ولكّن هذ� 

يفيد �ملركز �الأوروبي حلقوق �لروما )ERRC( �أّن �لتمييز 

خا�سة  �سلبة  بيانات  على  �حل�سول  ي�سعب 

بالتمييز �لعن�سري وغالبًا ما تقت�سر هذه �لبيانات 

�أّن هذ� �لنوع  على نوع من �الإبالغ �لذ�تي. �سحيح 

�إىل �الجتاهات �لكامنة لكّنه  من �الإبالغ قد ي�سري 

ي�ستند يف �سكل �أ�سا�سي على تف�سري ذ�تّي للوقائع. 

يف  بالتمييز  �خلا�سة  �لبيانات  �إىل  بالن�سبة  �أّما 

من  �لرغم  على  نادرة  بدورها  فهي  �لعمل  مكان 

دالالتها �الإر�سادية. ولكن يف �ملقابل، ما من ق�سور 

يف �الإح�ساء�ت و�الأرقام. مثاًل، عام ٢٠٠٩، �سّكلت 

يف   ٤٥ �لعن�سري  �لتمييز  على  �لقائمة  �ل�سكاوى 

�ملائة من جمموع �ل�سكاوى �لتي تلقاها مركز تكافوؤ 

بينها  ومن  بيلجيكا  يف  �لتمييز  ومناه�سة  �لفر�س 

بالو�سول  �ملتعّلقة  �ل�سكاوى  من  �ملائة  يف   3٦.٥

ب�سروط  معنية  �ملائة  يف  و٥٦.١  �لعمل  فر�س  �إىل 

�الإن�سان  حقوق  جلنة  �أفادت  وقد  �لعمل.  وظروف 

�أبلغت  حني  يف  عينها  �الأرقام  عن  �الأ�سرت�لية 

ودعم  �لتمييز  ملكافحة  �لفرن�سية  �لعليا  �ل�سلطة 

ال  �لعن�سري  �لتمييز  �أّن   )HALDE( �لعد�لة  

يز�ل �ل�سبب �لرئي�س ور�ء �لتقّدم ب�سكاوى �لتمييز.

عدد  �رتفاع  يكون  قد  �الأحيان،  بع�س  يف  ولكن 

فهم  يف  حت�ّسنًا  يعك�س  ما  تقّدم  دليل  �ل�سكاوى 

�ل�سلطة  كفاءة  يف  �لثقة  تز�يد  �أو  �لتمييز  ماهّية 

�آخر.  �إن�ساف  نظام  �أي  �أو  �حليادية  �لق�سائية 

�لعو�مل  من  جمموعة  على  �لبيانات  تدّل  وقد 

هيئة  �أفادت  مثاًل  �ملتحدة  �لواليات  ففي  �الأخرى. 

بلوغ  عن  موؤخرً�   )EOEC( �لعمل  فر�س  تكافوؤ 

�لعمل رقمًا  �لعرقي يف مكان  �لتمييز  عدد �سكاوى 

قيا�سيًا عام ٢٠١٠. و�أ�سارت �لناطقة با�سم �لهيئة، 

�ملنقطع  �الرتفاع  هذ�  �أّن  �إىل  لي�سري،  جو�ستني 

�لنظري قد يعك�س �سعوبة �لو�سع �الإقت�سادي ولي�س 

تز�يد �لتمييز �لعن�سري بحّد ذ�ته الأن �لفرد �لذي 

قد  جديدة  عمل  فر�سة  �إيجاد  يف  �سعوبة  يو�جه 

�لتمييز.  بتهمة  ب�سكوى  �لتقّدم  �إىل  �مليل  يتمّلكه 

ويعتب باتريك تار�ن، �خت�سا�سي �لهجرة �الأقدم 

يف برنامج  �لهجرة �لدويل �لتابع �إىل منظمة �لعمل 

�ل�سلبة يطرح م�سكلًة  �لبيانات  �أّن غياب  �لدولية، 

كبريًة لي�س من جانب ت�سعيب �لرقابة وح�سب بل 

»تدعو  للتقاع�س.  عذرً�  �الأفر�د  يعطي  الأنه  �أي�سًا 

�حلاجة �إىل �لرتكيز على جمع �لبيانات و�ملعلومات 

�سعيًا �إىل �سياغة �أف�سل �ال�ستجابات �لهادفة وكي 

ال يّتخذ �الأفر�د من غياب �ملعلومات عذًر� لتجاهل 

�أية م�سكلة قائمة �أو لتاليف معاجلتها«.
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�لعن�سري بحّق �لروما ال يز�ل �سائعًا يف جميع �أنحاء �أوروبا 

وهو ي�سهم يف �إق�سائهم ويزيد من فقرهم. �إىل جانب ذلك، 

ال يز�ل عدد كبري من �لروما من غري �ملتعّلمني و�لعاطلني 

�أّما  عن �لعمل، يعي�سون يف م�ساكن معزولة ورديئة �حلال. 

معّدل �لعمر �ملتوّقع لديهم فهو كثري �النخفا�س باملقارنة مع 

�الأجل �ملتوّقع عند �ل�سّكان من غري �لروما. وغنّي عن �لقول 

ي�سّكل  �ملهنية  و�خلبة  و�لتدريب  �لتعليم  فر�س  غياب  �أّن 

حاجزً� كبريً� �أمام �نخر�ط �لروما يف �سوق �لعمل.

�لقرو�س  خطط  من  جمموعة  تطوير  مّت  ذلك،  جانب  �إىل 

تنمية  ببنامج  �أ�سوًة  �ملهني  �لتدريب  وبر�مج  �ل�سغرى 

�إىل  �الإ�سارة  جتدر  كما  �إ�سبانيا.  من  �أنطلق  �لذي  �لغجر 

بروز برنامج �ستارت يف هنغاريا وبرنامج تدريب �لرّحل يف 

�إيرلند�. وتعتب و�نغ �أّن هذه �ملبادر�ت جمدية ولكن تدعو 

�حلاجة �إىل زيادة عددها و�إىل تعزيز �لتنا�سق و�لتعاون بني 

�مل�ساريع �لقائمة.

عملي  �سنني  طوال 

مكافحة  جمال  يف 

العن�رصي  التمييز 

يف مكان العمل، مل 

اأ�سهد جناح اأّي عمل 

اإيجابّي قط

بول �أبيل، م�ست�سار �لتنّوع و�سريك معاون يف لوويند�ل، خبري م�ستّقل 

يف �الإد�رة و�لتنظيم �ل�سخ�سي وم�ست�سار قانوين مقيم يف هولند�.

اإعادة النظر يف العمل الإيجابي 

دعائم  ب�ساأن  جديدة  �أ�سئلًة  تبز  �الأو�ساع،  هذه  ظّل  ويف 

�لعمل  مثل  �لتمييز  مكافحة  �إىل  �لر�مية  �ال�سرت�تيجيات 

بول  يقول  �الإطار،  هذ�  ويف  �حل�س�س.  نظم  �أو  �الإيجابي 

�خلا�سة  �الإ�ست�سارية  �ل�سركة  يف  �ملعاون  �ل�سريك  �أبيل، 

بالتنّوع، لوويند�ل ومقّرها يف �أم�سرتد�م، »طو�ل �سنني عملي 

مل  �لعمل،  عامل  يف  �لعن�سري  �لتمييز  مكافحة  جمال  يف 

�أ�سهد جناح �أي عمل �إيجابي قط«.

خلق  �إىل  �الإيجابية  �الإجر�ء�ت  بر�مج  متيل  �أبيل،  وبح�سب 

�سعور باال�ستياء لدى �لفئات �الأكرثية �لتي قد تعتب نف�سها 

مهّم�سة مقابل �سعور بالو�سم لدى �الأقلّية �ملدعومة.

�لعمل  �لتّخلي عن  �ملبكر  من  يز�ل  ال  �أنه  فتعتب  و�نغ،  �أّما 

�الإيجابي »فال يز�ل �لنقا�س قائمًا ب�ساأن �آثار بر�مج �لعمل 

يف  �سّك  ال  ولكن  �ملرجوة  �الأهد�ف  حتقيق  على  �الإيجابي 

جدوى هذ� �لنوع من �الإجر�ء�ت وقد تكون نتائج هذه �لعملّية 

مثل  �لهيئات  بع�س  و�نغ  ذكرت  كما  للظهور«.  وقتًا  تتطّلب 

جلنة �مل�ساو�ة يف �لعمل يف جنوب �أفريقيا �لتي حّذرت من 

�لتخّلي عن بر�مج �لعمل �الإيجابي قبل �الأو�ن ومن �إمكانية 

�الإطاحة بالتقّدم �ملحرز �إذ� ما مّت و�سع تاريخ حمّدد الإنهاء 

�لعمل �الإيجابي يف جنوب �أفريقيا.

�لرغم من هيمنة �لظالم على جمال مكافحة  ولكن، على 

�لتمييز �لعن�سري يف مكان �لعمل، يتوّقع �أبيل زيادًة حمتومًة 

�الجتاهات  �إىل  نظرً�  �مل�ستقبل،  يف  �لب�سري  �لتنّوع  يف 

»�لبلد�ن  �إّن  ويقول  �الأوروبية  �لبلد�ن  �ل�سائدة يف  �ل�سّكانية 

�ل�سبيهة بهولند� ت�سيخ وبالتايل، تدعو �حلاجة �إىل �ال�ستفادة 

من �الأقلّيات و�ملهاجرين فيها. لذلك من �ملتوّقع �أن تتظافر 

�أبيل  ويفيد  �لتنّوع”.  �سيا�سات  تطبيق  �إىل  �لر�مية  �جلهود 

�أنه بد�أ يرى �سركات بناء ترّكز على ��سرت�تيجيات �لتنّوع مبا 

�أّنها تفّكر يف حاجاتها �إىل �ليد �لعاملة يف �مل�ستقبل. »�أر�هم 

يبحثون عن عّمال ال�ستالم وظائف يف �ل�سنني �ملقبلة وهم 

مدركون �أّن هوؤالء �لعّمال لن يكونو� بال�سرورة من �أ�سحاب 

�لب�سرة �لبي�ساء«.
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١Trends in the workplace survey 2009 (Geneva), p. 31. (IOE)( �ملنظمة �لدولية الأ�سحاب �لعمل

بحّ≤   õوالتميي االإقت�سادية  االأRمة 
العمال املهاجرين

التمييز  من  املزيد  اإىل  املهاجرون  العّمال  يتعّر�س 

اأن  يجب  لذل∂،  الإقت�سادي.  الك�ساد  فرتات  خالل 

احلوار  اإىل  الناجعة  الإ�ستجابة  �سيا�سات  ت�ستند 

الإجتماعي حيث يتّم العرتاف بت�سارب امل�سالح بني 

الأطراف املتحاورة. تقرير من اإعداد غاري همفريز.

وعلى �لرغم من قّلة �لبيانات �ملتوّفرة يف هذ� �خل�سو�س، 

�الأزمة  خالل  �ملهاجرين  و�سع  تاأّزم  على  دليل  خري  �لو�قع 

�لعمال  على  �لتعدّيات  مثل  كثرية  و�الأمثلة  �الإقت�سادية 

�أكرث من  ُقتل  عام ٢٠٠٨ حيث  �أفريقيا  �الأجانب يف جنوب 

�أجنبي  عامل  �آالف   ١٠ من  �أكرث  و�ُسّرد  مهاجر  عامل   ٦٠

و�الإعتد�ء�ت �الأخرية على �لعمال �ملهاجرين يف رو�سارنو يف 

�إطاليا حيث د�مت �الإ�سطر�بات يومني و�أ�سفرت عن جرح 

٥3 عامل مهاجر و�أدّت �إىل ترحيل �ألف عامل.

»�إننا  ويقول  �خلطورة  �سديد  �لو�سع  هذ�  �أّن  تار�ن  ويعتب 

نو�جه �سلوًكا يهّدد �لتما�سك �الإجتماعي و�حلكم �لدميقر�طي 

�حلاجة  تدعو  وبالتايل،  �الإجتماعي.  و�لرفاه  �لعي�س  و�سبل 

�إىل  معاجلة هذه �مل�سكلة �لطارئة«. ويف �سبيل مو�جهة هذ� 

خالل  �ملهاجرين  �لعمال  �سّد  �لتمييز  من  �لكا�سح  �لنمط 

تطبيق  تعزيز  تار�ن  يقرتح  �الإقت�سادي،  �لتقاع�س  فرت�ت 

قو�نني مناه�سة �لتمييز و�إنفاذها ما يفي بالغر�س �ملطلوب 

يف �أغلبية �لبلد�ن، بح�سب قوله.

تاأّثرً�  �الأكرث  �لفئات  بني  من  �ملهاجرون  �لعّمال  ُيعتب 

باالإ�سطر�بات �الإقت�سادية ذلك الأنهم غالبًا ما يعملون يف 

قطاعات �لبناء �أو �ل�سياحة �لتي تكون �أّول �لقطاعات �ملتوؤذية 

. ولكن ُيعاين �لعمال �الأجانب من تز�يد �لتمييز 
١

من �الأزمة

�لبيانات  غياب  ظّل  ويف  �الإقت�سادية.  �الأو�ساع  تفاقم  عند 

و�ملعلومات ذ�ت �ل�سلة، ال تختلف �الأزمة �حلالية عن غريها 

من �الأزمات. فبح�سب باتريك تار�ن، كبري �ملتخ�س�سني يف 

�سوؤون �لهجرة يف برنامج �لهجرة �لدويل �لتابع ملنظمة �لعمل 

�ملهاجرون  �الإقت�سادي،  �الأمن  �نعد�م  �أوقات  »يف  �لدولية، 

لي�ست  و�الأزمة �حلالية  �للوم عليهم  �إلقاء  يتّم  �أّول من  هم 

��ستثناًء«. 
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اىل  النظر  يجب 

ق�سايا الهجرة على 

انها جزء من �سورة 

اكرب

احلاجة اإىل مقاربة �صاملة

م�سكلة  ملعاجلة  وحدها  �لتمييز  مناه�سة  قو�نني  تكفي  ال 

�إىل  �حلاجة  على  تار�ن  ي�سّدد  لذلك  �ملهاجرين  �لعمال 

ظروف  حت�سني  تت�سّمن  للم�سكلة  �ساملة  مقاربة  �عتماد 

ا  و�سروط �لعمل لي�س فقط �أمام �لعمال �ملهاجرين بل �أي�سً

�أمام �لعمال �ملحليني �مل�ست�سعفني يف بلد�ن �لهجرة. وتتبّنى 

يف  �سيا�سية  حمّللة  وهي  عينها  �لروؤية  �سامب�سون  مادلني 

معهد �سيا�سة �لهجرة يف و��سنطن وهو مركز �أبحاث م�ستقل 

ال يبغى �لربح. ويف هذ� �ل�سياق تقول �سامب�سون �أّنه »ينبغي 

فامل�ساكل  �الأكب  �ل�سورة  �سمن  �لهجرة  ق�سايا  يف  �لنظر 

ومن  جميعها.«  معاجلتها  �لو�جب  ومن  ومرت�بطة  متعّددة 

�لقوى  على  �لهجرة  تاأثري  �ملتعّددة«،  »�مل�ساكل  هذه  بني 

�لعاملة د�خل �لبلد �مل�سيف.

�ملهاجرين،  �لعمال  �إىل  �ملوجهة  �الإتهامات  جملة  ومن 

�إىل جتزئة  يوؤّدي  ما  �أجور منخف�سة  �لعمل مقابل  قبولهم 

وتفاوت �الأرباح �إىل جانب ترّدي �سروط وظروف �لعمل يف 

�لبلد �مل�سيف. ومن جديد، ي�سّكل غياب �لبيانات �ل�سلبة 

ذ�ت �ل�سلة عقبًة �أمام مناق�سة هذ� �لو�سع بو�سوح ولكّن 

�لطرح �الأ�سا�سي مبني على بع�س �لوقائع �حل�سية.

�تفاق  �إىل  لو�  تو�سّ �الإقت�ساد  »علماء  �أّن  �سومب�سون  وتفيد 

�الأجور  على  �الإيجابي  لكن  �ل�سغري  �لهجرة  �أثر  ب�ساأن 

و�الإ�ستخد�م على �ملدى �لبعيد مبا �أّن �لهجرة ت�سهم يف منّو 

– �أي  �لعاملة  �لقوى  من  �سريحة  ُتعاين  ولكن  �القت�ساد. 

�ملائة  ت�سّم ١٠ يف  �لتي  �الأجور  �ل�سفلى من هرم  �لقاعدة 

وت�سيف  �لهجرة«.  تد�عيات  من   - �الأجور  متقا�سي  من 

�أّن هوؤالء �لعّمال باالأخ�ّس قد يو�جهون تباطوؤً�  �سومب�سون 

على  �لتناف�س  يف  وزيادة  لالأجور  �الأدنى  �حلّد  منو  يف 

�لوظائف.

�لفئة  يف  �الأجور  متقا�سي  على  �أنه  ذلك  يعني  هل  ولكن 

�أن يرفعو� �سكوى �سرعية يف ظّل هذ� �لو�سع؟ هذ�  �لدنيا 

�لذين  �ملتطّرفة  �ل�سيا�سة  �أتباع  يتبّناه  �لذي  �ملوقف  هو 

�سومب�سون  لكّن  �ل�سكاوى  هذه  ��ستغالل  يف  ي�ستفي�سون 

�ملتدنية  �الأجور  �أ�سحاب  على  �لهجرة  �أثر  �أّن  �إىل  ت�سري 

طفيف باملقارنة مع تد�عيات جمموعة �أخرى من �لعو�مل 

ة غياب �لتعليم »فكّل �سنة تعليم �إ�سافية تدّر �أرباحًا  خا�سّ

على �لفرد �أكرث بكثري مما يخ�سره ب�سبب �لهجرة«. لذلك 

على  ترّكز  �سيا�سات  �عتماد  ينبغي  �أنّه  �سومب�سون  تعتب 

لتمكينها  �لعاملة  �لقوى  وتطوير  تنمية  �إىل  وت�سعى  �لتعليم 

تكون  وبالتايل  �أكب.  بليونة  �لعمل  عامل  يف  �النخر�ط  من 

�إىل  �لر�مية  �الإجر�ء�ت  من  جناعة  �أكرث  �ل�سيا�سات  هذه 

�لت�سريعات  تطبيق  �أو  و�إق�سائهم  �ملهاجرين  ��ستبعاد 

�ملناه�سة للهجرة.

�أّن هذه �خلطو�ت فّعالة على �ملدى �لق�سري ولكن  �سحيح 

تعالج  �لتي  �لبعيد  �ملدى  مع حلول  ترت�فق  �أن  �لو�جب  من 

مديرة  كورتاي،  لكلري  فوفًقا  و�لطارئة.   �مللحة  �لق�سايا 

يف  �لعمال  لنقابات  �لدويل  �الحتاد  يف  �مل�ساو�ة  ق�سم 

بروك�سل، تدعو �حلاجة �إىل �عتماد مقاربة و�عدة ملعاجلة 

�إغر�ق  وهي  �لبطالة،  تطرحها  �لتي  �الأ�سا�سية  �مل�سكلة 

�لعمال  معاملة  طريقة  على  �لرتكيز  خالل  من  �الأجور، 

�أّن  كورتاي  وت�سّدد  �لعمل.  �أ�سحاب  جانب  من  �ملهاجرين 

»موقفنا و��سح، �إذ� �أر�د �الأفر�د �أن يعملو� يف بلدنا، يجب 

�ل�سحة  �الإجتماعي ونظام  �الأمن  ينعمو� بجميع منافع  �أن 

ين�سّمو�  �أن  لهم  و�الأجور ذ�تها كما ويحّق  و�ل�سالمة عينه 

ي�سّكل  �أن  ينبغي  وبالتايل،  بها.  معرتف  عمالية  نقابة  �إىل 

�الأ�سا�س  حجر  �ملهاجرين  للعمال  �لعمل  يف  �مل�ساو�ة  مبد�أ 

لبناء �أّية �سيا�سة خا�سة بالهجرة«.

�ل�سيا�سات  �لنوع من  ُيعتب هذ�  �أال  �ل�سياق،  ولكن يف هذ� 

�لعمال  �سّد  �لتمييز  تفاقم  ور�ء  �لرئي�س  �ل�سبب  �ملفتوحة 

�لنظر  وجهة  �أعار�س  »�إنني  كورتاي:  جتيب  �ملهاجرين؟ 

يف  للعمل  �لبلد  �إىل  بالدخول  للعّمال  �ُسمح  ما  فاإذ�  هذه، 

بينهم  �ملعاملة  �مل�ساو�ة يف  �لزر�عة مثاًل، من دون �سمان 

�الإغر�ق  من  حالًة  �لبلد  �سي�سهد  �ملحليني،  �لعمال  وبني 

يتقا�سى  من  �إىل  �لعمل  �أ�سحاب  يلجاأ  حيث  �الإجتماعي 

�أ�سحاب  يتمّكن  مل  ما  �إذ�  �ملقابل،  يف  ولكن  �الأقّل.  �الأجر 

تقّبل  يزد�د  �ل�سائد،  �الأجر  دون  عّمال  توظيف  من  �لعمل 

�لعمال �ملحليني للمهاجرين �لو�فدين �إىل بالدهم وبالتايل 

يرت�جع م�ستوى �لتمييز يف �سكل ملحوظ«.

كما ت�سري كورتاي �إىل �أّن �إحدى �ملنافع �لبديهية لل�سيا�سة 

��ستغالل  تر�جع  �ملعاملة تكمن يف  �مل�ساو�ة يف  �ملبنية على 

بدخول  �ل�سماح  �إىل  بالن�سبة  �أّما  بهم.  و�الإجتار  �لب�سر 

�الأبو�ب  �أّن  كورتاي  تقول  �ل�سرعيني،  �لغري  �ملهاجرين 

�أوروبا حيث �حلدود  �أ�ساًل خا�سة يف  �أمام هوؤالء  م�سّرعة 

�سهلة �الإخرت�ق. وت�سيف قائلًة: »يف �لو�قع، �أغلبية �لعّمال 

يف قطاع �لبناء يف بروك�سل غري �سرعيني وغري م�سّجلني«. 

لذلك توؤمن كورتاي �أّن من �ساأن قو�نني �مل�ساو�ة يف �لعمل 

�أن متنع �أ�سحاب �لعمل من توظيف عّمال غري �سرعيني يف 

حال مّت تطبيقها.
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الإيجابية

�لتمييز  م�سكلة  ملعاجلة  �آخر  �سبيل  هناك  لكورتاي،  وفًقا 

على  �لرتكيز  خالل  من  وذلك  �ملهاجرين  �لعّمال  بحّق 

هم  �الأجانب  »فالعّمال  �الإيجابية.  �لعمال  هوؤالء  م�ساهمة 

م�سدر يذخر باملهار�ت وي�سّجع �لروح �لريادية«.

وقد �سّدد مايكل هوثر موؤخرً� على هذه �لنقطة وهو مدير 

�ملركز  �أعلن  عندما  كولونيا،  يف  �الأملاين  �الإقت�ساد  مركز 

�أّن �أملانيا �ست�سهد تو�فد ٨٠٠ �ألف عامل مهاجر من �أوروبا 

وهو  �لقادمني  �لعامني  خالل  �ل�سرقية  و�أوروبا  �لو�سطى 

�أح�ست  �لتي  �حلكومة  توّقعات  مع  باملقارنة  مرتفع  رقٌم 

�لعمال  تو�فد  �إّن  هوثر  ويقول  فقط.  عامل  �ألف   ٢٨٠

�ملهاجرين �إىل �أملانيا �سرورّي لدعم �لنمو �الإقت�سادي يف 

ظّل �لنق�س �ملتز�يد باأ�سحاب �ملهار�ت. ويف هذ� �ل�سياق، 

��ست�سر�فية  �إجر�ء�ت  �الأملانية  �لعمالية  �لنقابات  �إعتمدت 

لتاليف �إغر�ق �الأجور و�ملناف�سة �لغري �لعادلة بحّق �لعّمال 

حتديد  �الإجر�ء�ت  هذه  وتت�سّمن  مهارة  �الأقّل  �الأملانيني 

�حلّد �الأدنى لالأجور الأ�سحاب �لعقود.

ت�سهد  �لوطنية  �الإقت�ساد�ت  �أّن  هو  هنا  �لق�سيد  وبيت 

ت�ساربًا يف �مل�سالح بني �أ�سحاب �لعمل �لذين �إّما يلجوؤون 

يتقا�سى  من  يوّظفون  و�إّما  �لعالية  �ملهار�ت  �أ�سحاب  �إىل 

�إىل  ت�سعى  �لتي  �ملحلية  �لعاملة  �لقوى  وبني  زهيدً�،  �أجرً� 

وبني  �لنظامي،  �لغري  �الأجور  �إغر�ق  من  نف�سها  حماية 

الأجندتها  وفقًا  �النق�سام  تعزيز  �إىل  �لتي متيل  �حلكومات 

من  �لتمييز  ملناه�سة  �لرتويج  �إّن  وبالتايل،  �ل�سيا�سية. 

مّت  �لتي  للتمييز  �ملناه�سة  �الإجر�ء�ت  تعزيز  خالل 

تطبيق  �أو  مثاًل،  �ملتحدة  �الأمم  موؤمتر�ت  خالل  حتديدها 

�لذي  بالتحّدي  �العرت�ف  دون  من  �لقائمة  �لت�سريعات 

تطرحه �لهجرة �أمام �سر�ئح معينة من �لعّمال �ملحليني، ال 

�الأفر�د  ي�ستغّلون �سكاوى  �لذين  يفيد �سوى �لدمياغوجيني 

  .لتحقيق م�ساحلهم �خلا�سة
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جميع  ُتبنى  اأن  ينبغي 

على  التوظيف  قرارات 

القيام  على  الفرد  قدرة 

بالعمل املطلوب

ال�سكان  من  املائة  يف   25 املدخنون  فيه  ميثل  عامل  يف 

�سّن  واأغلبيتهم يف  العمر وما فوق  �سنة من  البالغني 15 

العمل، لي�س من املفاجئ التطرق اإىل مو�سوع التدخني يف 

مكان العمل خالل الأعوام املا�سية. ويف املقابل من واجب 

و�سالمة  �سحة  على  حتافظ  اأن  واملوؤ�س�سات  ال�سركات 

العمال يف مكان العمل. تقرير من اإعداد ال�سحافية تارا 

�س. كريبيلمان من جينيف.

التدخني ممنوع؟
ت�صعل  التدخني  من  اخلالية  العمل  اأماكن 

النقا�ش ب�صاأن حق�ق املدخنني

بح�سب منظمة �ل�سحة �لعاملية، يودي وباء �لتبغ بحياة ٦ مالين 

�سكان  عدد  من  �أكرث  يو�زي  ما  �أي  �لو�حد،  �لعام  يف  �سخ�س 

نيوزيالند� مبّرة ون�سف �ملرة. على �لرغم من �أن ٨3 يف �ملائة 

�أكرث  تويّف  �سابقني،  �أو مدخنني  �لوفاة هي ملدخنني  من حاالت 

تعر�سو�  �لذين  �ملدخنني  كانو� من غري  �سخ�س  �ألف  من ٦٠٠ 

�لتبغ  »ُيعتب  �لعاملية:  �ل�سحة  ملنظمة  ووفقًا  �ل�سلبي.  للتدخني 

بعد مر�س  �ل�سارية،  �لغري  �الأمر��س  وباء  �لرئي�س يف  �مل�ساهم 

�رتفاع �سغط �لدم.«

�سيا�سات  بروز  بعد  �لتدخني  منع  �لنقا�سات حول  تاأججت  وقد 

بدًء  �لتدخني  �لعمل خالية من  �أماكن  �إىل جعل  تهدف  جديدة 

مبنع �لتدخني خارج �أماكن خم�س�سة للمدخنني مرورً� باإعالن 

بع�س �الأماكن �لعامة �خلارجية كاملنتزهات، �أماكن خالية من 

�لتدخني وو�سواًل �إىل �جتثاث �لتدخني كلًيا من مكان �لعمل من 

خالل غربلة مقّدمي طلبات �لوظيفة لف�سل �ملدّخنني عن غري 

�ملدخنني.

باإق�ساء  �لقا�سي  �الإجر�ء�ت  من  �لنوع  هذ�  �لبع�س  يعتب 

�ملدخنني عن �لوظيفة متييزً� �سريحًا بحق �ملدخنني. كما يقول 
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�آخرون �إن �لتدخني خياٌر و�لبتايل، ُي�سكل هذ� �لنوع من �لفرز 

�نتهاًكا حلقوق �الإن�سان. يف حني يعتب �لبع�س �الآخر �أّنه من حّق 

�لعمال �لغري �ملدخنني �أن يعملو� يف بيئة حممية من �لتبغ.

ويف هذ� �ل�سياق، يقول �أندرو بني، وهو م�سوؤول �لتوظيف يف وكالة 

�إدمان  »�لتدخني  �إّن  جينيف،  يف  �لب�سرية  للمو�رد  ��ست�سارية 

�ملّدخن  �أن من يحرم  ويعتب بني  �أي�سًا«.  ولكنه خيار �سخ�سي 

من حقه يف �لعمل كمن يحرم �أي فرد من حقه يف �لعمل على 

�أ�سا�س دينه �أو منط عي�سه �أو �آر�ئه �ل�سيا�سية. 

يف  للتمييز  تعريًفا  �لدولية  �لعمل  منظمة  و�سعت  جهتها  ومن 

�لعمل على �أّنه »�أّي ت�سنيف، �إق�ساء �أو تف�سيل مبني على �أ�سا�س 

�لعرق �أو �للون �أو �لنوع �الإجتماعي �أو �لدين �أو �لر�أي �ل�سيا�سي 

�أو �الإنتماء �لوطني �أو �الأ�سل �الإجتماعي، و�لذي ُيبطل �أو ينتق�س 

�أو  �لوظيفة  يف  �ملعاملة  يف  �مل�ساو�ة  �أو  �لفر�س  تكافوؤ  مبد�أ  من 

مكان �لعمل«.  

�أّما لي�سا و�نغ، كبرية �مل�سوؤولني عن �الإعالن يف برنامج منظمة 

�لعمل �لدولية للرتويج لالإعالن ب�ساأن �ملبادئ و�حلقوق �الأ�سا�سية 

يف �لعمل، فتفيد �أّن »�أحد �أوجه مبد�أ عدم �لتمييز و�مل�ساو�ة يف 

�لتوظيفية  �لقر�ر�ت  جميع  �تخاذ  وجوب  هي  �الأ�سا�سية  �لعمل 

وفقًا لقدرة �لفرد على �لقيام بالعمل �ملطلوب. �إذ� ما تاأكّد �أّن 

�لتدخني، خارج دو�م �لعمل وخارج مكان �لعمل، يوؤثر على تنفيذ 

�ملدخنني.  توظيف  �ل�سروري عدم  ي�سبح من  �لوظيفة،  �ملهام 

ويف �ل�سياق عينه، قد ي�سّكل �لتدخني د�فًعا حقيقًيا للف�سل، �إذ� 

ما كان ُيلقي بظالله على �لزمالء يف �لعمل �أو �أ�سخا�س �آخرين 

يحتّكون باملدّخن/ة خالل عمله/ها �ليومي«.

زوريخ،  يف  مهنة   �ساحبة  فولكن،  �ساندر�  مع  ح�سل  ما  وهذ� 

تقول  وظيفة  بطلب  �ملتقدمات  �إحدى  مقابلة  فبعد  �سوي�سر�. 

فولكن »�إننا مل نوظفها ب�سبب ر�ئحة �لتبغ �لتي كانت تفوح منها. 

بدت مدّخنة من �لنوع �لثقيل ما �أزعجنا جميعًا«.

اإ�صتحداث بيئة عمل �صحية

تتجه �ل�سركات حاليًا �إىل �عتماد قو�نني و�أنظمة ملنع �لتدخني يف 

مكان �لعمل �سعيًا �إىل ��ستحد�ث بيئة �سحية حتمي رفاه و�سحة 

�ملوظفني. ففي �لعام ٢٠٠٥، بادرت منظمة �ل�سحة �لعاملية �إىل 

تطبيق �سيا�سة تدعو �إىل رف�س طلبات �ملدخنني للوظيفة د�خل 

�لعاملية  �ل�سحة  منظمة  �تفاقية  �سدور  بعد  وذلك   ، �ملنظمة 

�الإطارية ب�ساأن مكافحة �لتبغ.

ففي ��ستمارة طلب �لوظيفة، ُيطلب من �ملتقّدم بالطلب �أن يحّدد 

ما �إذ� كان مدخًنا �أم ال. و�إذ� كان من �ملدخنني عليه �أن ي�سّرح 

�إذ� ما كان م�ستعًد� للتوقف عن �لتدخني يف حال �حل�سول على 

فر�سة عمل لدى �ملنظمة. ويف هذ� �ل�سياق، يفيد د�فيد نوالن، 

�سعبة  يف  �لتنظيمي  و�لت�سميم  �ملهنة  و�إد�رة  �لتوظيف  من�ّسق 

�إد�رة �ملو�رد �لب�سرية يف منظمة �ل�سحة �لعاملية �أنه »�إن مل ي�سري 

�ملدّخن �أو م�ستخدم �لتبغ �إىل ��ستعد�ده للتوّقف عن �لتدخني، ال 

يتّم �لنظر يف طلبه«.

هذه  يف  ترى  ال  �لعاملية  �ل�سحة  منظمة  �إّن  نوالن  �ل�سيد  وقال 

�ل�سيا�سة �نتهاكًا خل�سو�سية �لفرد �أو حلقوق �الإن�سان و�أ�ساف 

�أّن »منظمة �ل�سحة �لعاملية تقود �حلملة �لعاملية لكبح وباء �لتبغ 

جميع  يف  هذ�  جهدها  �نعكا�س  �سمان  مب�سوؤولية  ت�سطلع  وهي 

ن�ساطاتها و�أعمالها. لذلك تعك�س �سيا�سة عدم توظيف �ملدخنني 

��ستهالك  تطبيع«  ب«�إلغاء  �ملنظمة  �لتز�م  �لتبغ  م�ستخدمي  �أو 

�لتبغ و�لرتويج ملكافحة �لتدخني عامليًا.

�لعام ٢٠٠٢، بادرت كارولني في�ستنبريغ و�ستانتون غالنتز  ويف 

ي �آثار �أماكن �لعمل �خلالية  �إىل �لقيام با�ستعر��س منهجي لتق�سّ

لو� �إىل �خلال�سة �لتالية:  من �لتدخني على �سلوك �ملدخنني وتو�سّ

�لعمال  �لتدخني يف حماية  �لعمل �خلايل من  »ال ي�ساهم مكان 

على  �ملدخنني  ت�سجيع  يف  ا  �أي�سً بل  وح�سب،  �ملدخنني  �لغري 

�إجمايل  �أّي خف�س  �لتخفيف منه  �أو على  �لتدخني  �لتوقف عن 

��ستهالك �لتبغ للعامل �لو�حد بن�سبة ٢٩ يف �ملائة«.

وي�سيف �الإ�ستعر��س �ملنهجي �أّنه »يف حال مّت حتويل جميع �أماكن 

�ملتحدة  �لواليات  يف  حاليًا  �لتدخني  من  �خلالية  �لغري  �لعمل 

ينخف�س  قد  �لتدخني،  من  خالية  �أماكن  �إىل  �ملتحدة  و�ململكة 

��ستهالك �لتبغ للفرد �لو�حد )ملجموع �ل�سكان �لبالغني( بن�سبة 

٤.٥ يف �ملائة و٧.٦ يف �ملائة على �لتو�يل«.

تزايد الق�انني املناه�صة للتدخني

خالل �الأعو�م �لقليلة �ملا�سية، بادرت بلد�ن عديدة �إىل تطبيق 

قو�نني منع �لتدخني يف �الأماكن �لعامة حلماية �لغري �ملدخنني 

على  بظاللها  �لقو�نني  هذه  �ألقت  وقد  �ل�سلبي.  �لتدخني  من 

قطاع �ل�سيافة �لذي تكّبد خ�سائر �إقت�سادية بعدما ُمنع �لعمالء 

�ملدخنون من �إ�سعال �سجائرهم �أينما �أر�دو�.

وقد عانى �أحد �أقدم مطاعم جينيف، »ال باغاتيل«، من تدهور 

و�يليز،  د�فيد  �أفاد  �إذ  �لقو�نني  هذه  جّر�ء  من  �لزبائن  عدد 

عمالء  من  �ملائة  يف   3٠« �أّن  باغاتيل«،  »ال  يف  �ملدير  م�ساعد 

�حت�ساء  يريدون  �لذين  �ل�ّسبان  من  كانو�  �ل�سباح  يف  �ملطعم 

�لقهوة وتدخني �سيجارة ولكّنهم توّقفو� عن �رتياد �ملطعم بعد 

تطبيق قانون منع �لتدخني و�الأ�سوء �أّن �ملطعم يكون �أحياًنا فارًغا 

كلًيا من �لزبائن«.

ويف هذ� �الإطار، ومع ��ستمر�ر �لنقا�سات ب�ساأن ��ستحد�ث بيئة 

خالية من �لتدخني، تدعو �حلاجة �إىل �الإرتقاء بوعي �حلكومات 

خللق  �لف�سلى  �ل�سبل  �إيجاد  �إىل  �سعيًا  مًعا  ليتعاونو�  و�لعمال 

حرمان  »ي�سّكل  و�نغ،  لي�سا  فبح�سب  و�سحية.  �آمنة  عمل  بيئة 

الأنهم  �لعمل  من  ف�سلهم  �أو  �لوظائف  من  �لكفاء�ت  �أ�سحاب 

ي�ستهلكون �لتبغ خارج دو�م �لوظيفة متييزً� بحّق �لعّمال وميّثل 

يكمن �خلّط  �أين  �إًذ�  �لفرد �خلا�سة«.  تدخاًل مفرًطا يف حياة 

�لفا�سل؟ قد يك�سف لنا �مل�ستقبل عن �تفاق بني جميع �الأطر�ف 

بانتظار تطبيق �ملعايري �لدولية �خلا�سة بحقوق �ملدخنني وغري 

�ملدخنني.



اآب / اأغ�سط�س 2011، العدد  1872 مقالت عامة

م≥ا’ت عامة

Öوح�س zليةfi لّيةõل`ي لي�س }ق†سية   منõالعمل املن

©
 V

. K
ut

ty
/IL

O

تاريîية  hقفة  االإتفاقية     

Nا�سة  الدhلية  العمل  ملنظمة 

بالن�سبة اإىل العمال املنزليني 

يف جميع اأنحاء العامل 



19 مقالت عامةاآب / اأغ�سط�س 2011، العدد  72

Öوح�س zليةfi لّيةõل`ي لي�س }ق†سية   منõالعمل املن
وفقاً لتقديرات منظمة العمل الدولية، يرتاوح عدد 

العمال املنزليني ما بني 50 و100 مليون عامل عاملًيا 

اإق�سائهم  لكّن عدداً كبرياً من البلدان �ساهمت يف 

تقليدي.  نحو  على  املوXّف  حماية  ت�سريعات  من 

نيويورك وهي  ويليامز من  اإيان  اإعداد  تقرير من 

الوليات  يف  قانون  اأّول  اعتمدت  التي  الولية 

املتحدة ل�ستحداث �سبكة اأمان اإجتماعية وقانونية 

العام  من  اآب/اأغ�سط�س  �سهر  يف  املنزليني  للعمال 

2010 )اأنظر مقال »حقوق العمل الأ�سا�سية للعمال 

املنزليني« يف ق�سم الأخبار من هذه املجلة(.

ال ُيعتب و�سع �لعّمال �ملنزليني �ملتاأّزم »ق�سية حملّية« وح�سب. 

�لعاملني يف  �ملهاجرين  باأغلبهم من  �ملنزليون هم  فالعّمال 

يف  خا�سة  �سرعّي  غري  منهم  كبري  وعدد  �ملتقدمة  �لبلد�ن 

�لواليات �ملتحدة.

ت�سليط  �إىل  �ملتقّطع  �ل�سعي  هذ�  من  �لرغم  على  ولكن 

�ل�سوء على و�سع �لعمال �ملنزليني، يعمل هوؤالء ب�سكل فردّي 

عن  بعيًد�  ة  خا�سّ منازل  يف  �سغرية  جمموعات  �سمن  �أو 

�الأنظار. باالإ�سافة �إىل ذلك، د�ئًما ما يكون �لعمال �ملنزلّيون 

م�ست�سعفني وهم �الأكرث عر�سة لالإق�ساء من �سبكات �الأمان 

�الإجتماعية و�لقانونية.

فقد  �ليوم  قائٌم  �ملنزليني  �لعمال  و�سع  بتغيري  �الأمل  ولكّن 

�ملعنية  �جلديدة  �لدولية  �لعمل  منظمة  �إتفاقية  ح�سدت 

كبريً�  دعمًا   )١٨٩ )رقم   ٢٠١١ للعام  �ملنزليني  بالعمال 

من جانب �ملندوبني �مل�ساركني يف �لدورة �ملئة ملوؤمتر �لعمل 

�لعمال  مينح  ما  حزير�ن/يونيو  �سهر  يف  �ملنعقد  �لدويل 

�ملنزليني �حلقوق عينها �أ�سوًة بغريهم من �لعمال. وقد و�سف 

مدير عام منظمة �لعمل �لدولية، خو�ن �سومافيا، �الإتفاقية 

على �أنها »حلظة تاريخية بالن�سبة �إىل منظمة �لعمل �لدولية 

وخا�سًة بالن�سبة �إىل �لعمال �ملنزليني يف جميع �أنحاء �لعامل«.

ومن جهة �أخرى، كانت والية نيويورك ر�ئدًة يف تعزيز حقوق 

�لعمل  منظمة  �تفاقية  �سدور  قبل  وذلك  �ملنزليني  �لعمال 

�لدولية يف �سهر �آب/�أغ�سط�س ٢٠١٠ من خالل �إ�سد�ر �سرعة 

حقوق �لعمال �ملنزليني �خلا�سة بها. وهذ� �لقانون هو �الأّول 

و�حلّد  �لعمل  من  �الإجازة  ي�سمن  وهو  �ملتحدة  �لواليات  يف 

�الأدنى لالأجور كما يعد بتطبيق جميع قو�نني �الإ�ستخد�م على 

�لعمال �ملنزليني.

وتعك�س �سرعة حقوق �لعّمال �ملنزليني �لر�ئدة عزم �لعمال 

�ملنزليني يف والية نيويورك وقدرتهم على �لتنظيم، هم �لذين 

ي�ستمّدون �لدعم من �رتفاع م�ستوى �لتنظيم �لنقابي �لتقليدي 

يف �لوالية وتز�يد �الإهتمام �الإجتماعي فيها. �إذ ُتعتب والية 

�لتي  و�جلمعيات  �ملنظمات  كبري من  لعدد  موطًنا  نيويورك 

تد�فع بن�ساط عن حقوق �ملربيات و�لعمال �ملنزليني. ويف هذ� 

�ل�سياق بادرت هذه �جلمعيات وغريها من �ملنظمات �ملماثلة 

�لعمال  �إحتاد  من  وبدعٍم  �الأخرى  �الأمريكية  �لواليات  يف 

�الأمريكي وموؤمتر �ملنظمات �ل�سناعية، �إىل �إر�سال ممثلني 

عنها �إىل جينيف للم�ساركة يف �لت�سويت على �تفاقية �لعمال 

تلك  تقّدمت  قد  كانت  ذلك،  وقبل   .٢٠١١ للعام  �ملنزليني 

�ملنظمات باقرت�حات مف�سلة ب�ساأن ن�ّس �الإتفاقية �لنهائي 

بناًء على جتاربها وخب�تها.

خ§  دون  ما  يعي�ص�ن  املربيات  من  املاFة  يف   25

الفقر

�لتحالف  من  بو  جني  �أي  ُتفيد  �إذ  هائلة.  �ملربيات  حاجات 

من  �ملائة  يف   ٢٥ �أّن   )NDWA( �ملنزليني  للعمال  �لوطني 

�ملربيات �لبالغ عددهّن ٢٠٠ �ألف عاملة يف والية  نيويورك 

يعي�سون ما دون خّط �لفقر وتقول: »�إنهّن باأغلبيتهّن �ل�ساحقة 

من �لن�ساء �ملهاجر�ت و�لن�ساء �ساحبات �لب�سرة �مللّونة و٥٩ 

يف �ملائة منهّن �أمهات عازبات وفقري�ت كادحات يعملن لقاء 

دخٍل �أّويّل الإعالة عائالتهّن يف �لواليات �ملتحدة ويف بلد�نهن. 

وعدد كبري من هوؤالء �لن�ساء يعمل من دون �أور�ق قانونية ما 

ة و�أّن �لعديد منهّن  ي�سمح الأ�سحاب �لعمل با�ستغاللهّن خا�سّ

يعمل بدو�م جزئي �أو عر�سيًا من دون تاأمني �أو دفع �سر�ئب«.

ما حتظى  نادرً�  �الأمريكيني،  �لعّمال  من  كبري  بعدد  و�أ�سوًة 

�إىل  حت�سر  �أن  عليها  »�أّنه  يعني  ما  �سحية  بتغطية  �ملربية 

�لعمل �إذ� كانت مري�سة و�إن كانت وظيفتها تقت�سي �العتناء 

باالأطفال �أو �لكبار يف �ل�سّن الأنها �إن تعّذر عليها �حل�سور �إىل 

�لعمل بد�عي �ملر�س، قد تخ�سر وظيفتها«.

�ملنزليني  للعمال  �لوطني  �لتحالف  �أّن  �إىل  �الإ�سارة  وجتدر 

ي�سّم 33 منظمة حملية للعمال �ملنزليني يف ١٧ مدينة و١١ 

والية يف �لواليات �ملتحدة وقد مار�ست منظمات والية نيويورك 

وقد  �ملنزليني.  �لعمال  �سرعة حقوق  هائاًل العتماد  �سغطًا 

عادت �آي جني لتّوها من ور�سة عمل توجيهية ُنظمت خالل 

حملة  �إد�رة  على  �ملنزليني  �لعّمال  لتدريب  �الأ�سبوع  نهاية 

»�ل�سفر�ء« وهي بح�سب �آي جني »و�سيلتنا �الأ�سا�سية للرتويج 

لل�سرعة �جلديدة وحقوق �لعمال �ملنزليني وكيفية حمايتها. 
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نحن ندّرب �لعمال لي�سبحو� ك�سفر�ء ينطقون با�سم �لعمال 

حقوقهم  تعزيز  �سبل  على  زمالئهم  ويتلمذون  �ملنزليني 

وطرق �لتفاو�س لتح�سني �سروط وظروف �لعمل«. كما ُي�سهم 

�لتدريب يف �سقل �حرت�ف �لعّمال حيث يتّم تعليم مهار�ت 

جديدة كاالإنتعا�س �لقلبي �لرئوي وتقنّيات �لتنظيف �ملوؤ�تية 

ما ُي�سهم يف تعزيز ��ستفادة �أ�سحاب �لعمل.

�إىل جانب ذلك، تقّدم هذه �ملنظمات �لدعم للعّمال من خالل 

تنظيم �حلمالت �ملناه�سة ل�سوء �ملعاملة من جانب �أ�سحاب 

�لعمل. وتو�سح �أي جني قائلًة »�سن�سعى �إىل �لتقّدم بال�سكاوى 

�ملو��سيع  هذه  ب�ساأن  �لعام  �لوعي  زيادة  �إىل  �أو  �لقانونية 

و�سنمار�س �ل�سغوطات �لالزمة لتحقيق مطالبنا. كما �سننّظم 

لدينا  ذلك،  �إىل  باالإ�سافة  �ملنازل.  �أمام  مظاهر�ت  �أحيانًا 

“�سبكة �أ�سحاب �لعمل من �أجل �لعد�لة” �لتي ت�سّم �أ�سحاب 
�لعمل �لذين يعاملون �لعمال �ملنزليني بال�سكل �ملالئم«.

ويعتمد تطبيق �لقانون على �لوز�ر�ت �ملحدودة �مليز�نية لذلك، 

�أماكن  �لقو�نني يف  �لتحقق من تطبيق  �إىل  ي�سعى �مل�سوؤولون 

�لعمل �لكبرية فقط فبالن�سبة �إليهم هذه �لطريقة �أجنع من 

مالحقة �أ�سحاب �ملنازل �لذين ي�سيئون معاملة �ملربيات.

�لتوعية  تعزيز  يف  �لنقابات  »م�ساهمة  �إىل  جني  �آي  وت�سري 

و�إىل دور �سرعة حقوق �لعمال �ملنزليني يف نيويورك يف تعزيز 

�لعمل.  و�سروط  ظروف  لتح�سني  �لعمل  وز�رة  مع  �ل�سر�كة 

ولكن على �لرغم من ذلك، يقول �مل�سوؤولون �إنه من �مل�ستحيل 

�إيالء �الأولوية �إىل �أماكن يعمل فيها عامٌل و�حٌد �أو عامالن 

فقط. لذلك، نحن نعمل معهم على �الرتقاء مبفهوم �لتطبيق 

�أماكن  يف  نافذة  �لقو�نني  تكون  كي  لل�سرعة  �ال�سرت�تيجي 

�لعمل �ل�سغرية كرمز لت�سجيع �الآخرين«.

نعم، ن�صتطيع

ي�سعى بع�س �لعّمال �إىل تنظيم �أنف�سهم بطرق خمتلفة ففي 

مثل  �لتعاونيات  من  كبري  عدد  نيويورك،  يف  بروكلني  بلدة 

»عناية  وتعاونية  �لتنظيفات  لعّمال  ن�ستطيع«  »نعم  تعاونية 

و�أكرث« »Beyond Care«  للعناية باالأطفال. وتذّكر فاني�سا 

برون�سبورغ، من�ّسقة تعاونية مركز بروكلني حلياة �لعائلة �لذي 

ي�ستقبل هذه �ملنظمات و�لتعاونيات، �أّن موؤ�س�سي تعاونية »نعم، 

ن�ستطيع« �خلم�سة ع�سر كانو� باأغلبهم من �لن�ساء �لقادمات 

من مقاطعة بويبال �ملك�سيكية. بعد تاأ�سي�سها عام ٢٠٠٦، مل 

تنجح هذه �ملنظمة يف �جتياز �الأزمة �ملالية �الأخرية وح�سب 

بل عرفت تو�ّسعًا كبريً� هذ� �لعام. ومن �ملتوّقع �أن ين�سم �إليها 

طو�ل  مكّثفة  تدريب  برنامج  �جتياز  بعد  جديدً�  ع�سوً�   ١٥

ثالثة �أ�سهر. �أّما �الأع�ساء، فهم باأغلبهم من مقاطعة بويبال 

على �لرغم من �ن�سمام تعاونية بنغالدي�سية موؤخرً�. وبالن�سبة 

�إىل منظمة »عناية و�أكرث« فهي �أكرث �سموليًة و�إن كانت ت�سّم 

تعاونيات من �أمريكا �لالتينية و�لكار�ييب يف �سكل �أ�سا�سي.

وغنّي عن �لقول �إّن �لب�مج تهدف �إىل تدريب �لعّمال على 

وتوظيف  �لتفاو�س  يخّولهم  ما  و�لتنظيمية  �ملهنية  �ملهار�ت 

عّمال �آخرين �إىل جانب �لتدريب على �لكفاءة �ملهنية �لتي 

ت�سمح لهم بتعّلم �أف�سل تقنيات �لتنظيف من خالل ��ستخد�م 

�أف�سل �ملو�د �أمانًة باالإ�سافة �إىل �لتدريب على تقنيات �لرعاية 

�الأ�سا�سية كاالإنعا�س �لقلبي �لرئوي. وبالتايل، ُيقّدم �أع�ساء 

�لتعاونية �إىل �أ�سحاب �لعمل جودة عمل �أعلى ب�سعر �أف�سل. 

ففي نهاية �ملطاف، غالبًا ما يكون �أ�سحاب �لعمل من �أفر�د 

�لطبقات �لو�سطى �لكادحني �لذين يعملون الإعالة عائالتهم 

يف جمتمع ال توؤّمن �لدولة له رعاية للطفل بامل�ستوى �ملطلوب.

ة  وقد بد�أ �أع�ساء �لتعاونيات عملهم بتوزيع �ملن�سور�ت خا�سّ

�أع�ساء تعاونية بروكلني بارك �سلوب لالأغذية وهي تعاونية 

�ألف   ٢٠ وت�سّم  بالتجزئة  �الأغذية  لبيع  وناجحة  معروفة 

عن  �لتعاونية  �إ�ستغنت  برون�سبورغ،  بح�سب  و�الآن،  ع�سوً�. 

�ملن�سور�ت و�أ�سبحت ترّوج الأعمالها �سفوًيا. وتفيد برون�سبورغ 

�أمركيًا  دوالرً�   ٢٢ �إىل   ٢٠ من  يك�سب  �لتنظيفات  عامل  �أّن 

لل�ساعة �لو�حدة وهو �أجر حمرتم ن�سبًيا بالن�سبة �إىل �لعمال 

من  يتقا�سون  فاإنهم  و�أكرث«  �ل«عناية  عّمال  �أّما  �ملنزليني. 

١٢ دوالرً� يف �ل�ساعة �لو�حدة لعمٍل بدو�م كامل �إىل ١٦-١٨ 

دوالًر� لعمل بدو�م جزئي. ويف حني ي�ساهم �ملركز بدعم �إد�رة 

هذه �لتعاونيات، ت�سري برون�سبورغ �إىل �أّن �لن�ساء م�سوؤوالت 

عن �إد�رة �لتعاونية باأنف�سهم �إذ يجتمع �أع�ساء تعاونية »نعم، 

�الإد�رية  �مل�سائل  ملناق�سة جميع  �أ�سبوعني  كّل  ن�ستطيع« مّرة 

بدًء بالنظام �لد�خلي وو�سواًل �إىل �أف�سل �سبل �إد�رة �الأمو�ل 

�لع�سوية لدفع  �س ر�سوم  �إىل جانب ذلك، ُتخ�سَّ �خلا�سة. 

و�لقيام  �الإت�ساالت  با�ستقبال  ُتعنى  ��ستقبال  عاملة  نفقات 

باالأعمال �ملكتبية.

�لتقّدم  �إىل  و�لتعاونيات  �ملركز  ُي�سطر  مل  �ليوم،  حّتى 

بذلك  �لف�سل  ويعود  �لعمل  �أ�سحاب  بحّق  قانونية  ب�سكوى 

�لدولية  �لعمل  منظمة  و�تفاقية  نيويورك  �سرعة حقوق  �إىل 

يبمون  �لعمل  و�أ�سحاب  �لعّمال  �أ�سبح  مبوجبهما  �للتان 

�لعّمال  برهن  وبالفعل،  �لوظيفة.  مبا�سرة  قبل  عمل  عقد 

و�حتاد  �لتعاونيات  مثل  منظمات  يف  �ملنخرطون  �ملنزلّيون 

»نعم،  �أنهّم  �ل�سناعية  �ملنظمات  وموؤمتر  �الأمريكي  �لعمال 

ي�ستطيعون!«.
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�لعربية  �لبلد�ن  ت�ستقطب 

�لعمال  من  كبريً�  عددً� 

يقارب  ما  ـــ  �ملهاجرين 

ثلثهم  ـــ  عامل  مليون   ٢٢

يف  �ملنخرطات  �لن�ساء  من 

و�لو�فد�ت  �ملنزلية  �لعمالة 

و�آ�سيوية  �أفريقية  بلد�ن  من 

و�أثيوبيــــــــــا  بنغالدي�س  مثل 

و�لنيبـــــــــــال  و�إندوني�سيــــــــــا 

و�سرييالنكا.  و�لفيليبيــــــــــــن 

ويختلف عدد �لعّمال �ملنزليني 

�ملهاجريــــــــــن مـــــع �ختالف 

ت�ست�سيف  حني  ففي  �لبلد�ن 

�ململكة �لعربية �ل�سعودية ١،٥ 

عدد  ُي�سّجل  عامل،  مليون 

�ملهاجرين  �ملنزليني  �لعمال 

يف  لبنان ٢٢٥ �ألف عامل و يف 

�الأردن ٧٧ �ألف عامل.
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بûساأن  التاريîي  الدو›  العمل  معيار  على 

العّمال املنõليني؟
العّمال  ومنّظمات  احلكومات  بادرت 

اعتماد  دعم  اإىل  العرب  العمل  واأ�سحاب 

ب�ساأن  الدولية  العمل  منظمة  اإتفاقية 

ال�سلة  ذات  والتو�سية  املنزليني  العمال 

يف  للنظر  اليوم  الأوان  واآن   2011 للعام 

امل�سادقة عليهما.

�لدعم  �أغلبهم  يف  �لعربية  �لدول  مندوبو  قّدم 

ب�ساأن  تاريخّينينْ  دولّينينْ  عمل  معياري  العتماد 

�لعمل  موؤمتر  يف  �ملنزليني  للعمال  �لالئق  �لعمل 

�لدويل يف ١٦ حزير�ن/يونيو مع �متناع عدد �سئيل 

�ملندوبون  بع�س  �سّلط  ولكن  �لت�سويت.  منهم عن 

�لعرب �ل�سوء على حتديات �مل�سادقة على هذين 

�ملعيارينْن وتطبيقهما يف �ملنطقة.

من  �لعربي  �لعامل  يف  �ملنزلّيون  �لعّمال  يعاين 

ونظم  �لوطنية  �لعمل  ت�سريعات  من  �الإق�ساء 

�حلماية �الإجتماعية وخدمات �ل�سحة و�ل�سالمة �ملهنيتنينْ 

نظام  �إطار  يف  �لعمل  �أ�سحاب  �إىل  يخ�سعون  ما  وغالًبا 

جو�ز�ت  عملهم  �أرباب  ُي�سادر  كما  �لتقييدي.  �لكفالة 

من  �خلروج  من  ومينعونهم  �لثبوتية  و�أور�قهم  �سفرهم 

عملهم  طبيعة  ُت�ساهم  لذلك  �الإجازة.  �أّيام  خالل  �ملنزل 

�الإ�ستغالل و�سوء  �إىل  �لغري �ملنظم و�ملعزول يف تعري�سهم 

�ملعاملة.

ويف هذ� �ل�سياق تن�ّس �تفاقية منظمة �لعمل �لدولية رقم 

١٨٩ و�لتو�سية رقم ١٠٢ على �سرورة متّتع �لعّمال �ملنزليني 

�الأ�سا�سية  �لعمل  و�أفر�دها بحقوق  باالأ�سرة  يهتّمون  �لذين 

�لعمل  �ساعات  مثل  �لعّمال  من  لغريهم  �ملتوّفرة  عينها 

على  متتالية  �ساعة   ٢٤ ملدة  �الأ�سبوعية  و�الإجازة  �ملعقولة 

�الأقل و�حلّد �الدنى للدفعة �لعينية و�لو�سول �إىل معلومات 

و��سحة ب�ساأن �سروط وظروف �لوظيفة �إىل جانب �حرت�م 

�لنقابية  فيها �حلرية  �الأ�سا�سية مبا  �لعمل  مبادئ وحقوق 

و�ملفاو�سة �جلماعية.

من  �لتالية  �خلطوة  ت�ستدعي  �لدويل،  �لقانون  ومبوجب 
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معيار�  ُيرفع  �أن  �لدولية  �لعمل  منظمة  �الأع�ساء يف  �لدول 

بلد  كّل  يف  �ملعنية  �لوطنية  �ل�سلطة  �إىل  �جلديد�ن  �لعمل 

ومن  عليهما.  للم�سادقة  �أو  �ل�سلة  ذ�ت  �لقو�نني  ل�سن 

�لدولة  تعرتف  �ملعيارينْن،  هذين  على  �مل�سادقة  خالل 

قانوًنا  ملزمان  �سّكان  �أنهما  على  و�لتو�سية  باالإتفاقية 

�لت�سريعات  مع  مو�ئمتهما  خالل  من  تطبيقهما  وت�سمن 

�إىل  بالن�سبة  �أّما  �الإجر�ء�ت.  من  وغريها  �لوطنية 

لتاأّكد  �لوحيد  �حلّل  �الإنتظار  فيبقى  �لعربية،  �حلكومات 

�جلديدينْن  �ملعيارينْن  على  للم�سادقة  ��ستعد�دها   من 

وتطبيقهما.

احلاجة اإىل التغيري على املدى البعيد

»مّت  حمد،  �إبر�هيم  �لبحرينّيني،  �لعّمال  مندوب  بح�سب 

ل �إىل �تفاق عربي ب�ساأن �عتماد �الإتفاقية و�لتو�سية  �لتو�سّ

هناك  ولكن  �ملنزليني  للعمال  �لالئق  بالعمل  �خلا�سة 

�مل�ستوى  على  �ل�سكني  هذين  تطبيق  �أمام  كثرية  معّوقات 

ت�سريعية  بتغيري�ت  �لقيام  �إىل  �حلاجة  تدعو  �إذ  �لوطني 

�ل�ساحقة  �الأغلبية  ت�ست�سيف  �لتي  �لبلد�ن  يف  �ملدى  بعيدة 

�لتعاون  جمل�س  دول  مثل  �ملهاجرين  �ملنزليني  �لعمال  من 

�خلليجي«.

و�فق  فقد  حممد،  ن�سال  �ل�سعودّيني،  �لعّمال  مندوب  �أّما 

على �أن �مل�سادقة قد تتطّلب وقًتا ولكّنه �أ�سار �إىل �جلهود 

�إىل  �لر�مية  �لعربية  �لبلد�ن  من  كبري  عدد  يف  �ملبذولة 

�سمان �ملو�ءمة بني �لقو�نني �لوطنية وبني �ملعايري �لدولية 

قائاًل �إّن »�لنقا�س �لقائم �ليوم يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية 

خّطة  مثل  جديدة  وقو�نني  �أنظمة  �عتماد  حول  يتمحور 

�لتاأمني �لر�مية �إىل �سمان �أف�سل حماية للعمال �ملنزليني 

�لقو�نني،  هذه  �سدرت  ما  و�إذ�  توّظفهم.  �لتي  و�الأ�سر 

�ستقرتب �ل�سعودية �أكرث فاأكرث من �مل�سادقة«.

وخالل �جتماع جلنة �لعمال �ملنزليني، حتّدث ممّثل حكومة 

�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة، ر�سيد بن دما�س، باالأ�سالة عن 

جمل�س �لتعاون �خلليجي و�أعلن عن �عتماد عقد عمل موّحد 

جلميع �لعمال �ملنزليني يف �لكويت وعن �سّن ت�سريع جديد 

تفتي�س  �أمام  �ملجال  يف�سح  �ملتحدة  �لعربية  �الإمار�ت  يف 

�لعمل يف �ملنازل �خلا�سة.

�لعمال  �إتفاقية  �أّن  �إىل  �الإطار  هذ�  يف  �الإ�سارة  جتدر 

�ملنزليني للعام ٢٠١١ )رقم ١٨٩( �إعُتمدت بت�سويت 3٩٦ 

�لت�سويت  عن  مندوب   ٦3 �متناع  مع   ١٦ مقابل  مندوب 

�سوًتا   ٤3٤ لالإتفاقية  �ملر�فقة  �لتو�سية  ح�سدت  كما 

موؤّيدً� مقابل ٨ �أ�سو�ت معار�سة مع �متناع ٤٢ مندوبًا عن 

للدول  ملزمة  دولية  معاهدًة  �الإتفاقية  وُتعتب  �لت�سويت. 

�إر�ساد�ت  ُتقّدم �لتو�سية  �الأع�ساء �مل�سدقة عليها يف حني 

ُمف�سلة عن �سبل تطبيق �الإتفاقية.

ع�سرُة  �لت�سويت،  عن  �ملمتنعة  �ل٦3  �الأطر�ف  بني  ومن 

�لذين  �لعمل  �أ�سحاب  من  باالأ�سا�س  هم  عرب  مندوبني 

�ملنزلية  �لعمالة  على  �ل�سوء  لت�سليط  دعمهم  على  �سّددو� 

عن  عّبو�  لكّنهم  �الإن�سان  حقوق  م�ساكل  ومعاجلة 

حتّفظاتهم حيال �ملعيارينْن.

لت  ويف �لعام ٢٠١٠، كانت جمموعة �أ�سحاب �لعمل قد ف�سّ

�أّن  �إتفاقية معتبة  �عتماد تو�سية فقط عو�سًا عن �عتماد 

�الإتفاقية �الإلز�مية قد ال حت�سد عددً� كبريً� من �مل�سادقات 

كما �سّدد �أ�سحاب �لعمل على طبيعة �لعمل �ملنزيل �لفريدة 

حماية  �لو�جب  من  وحيث  �لعمل  مكان  هو  �ملنزل  حيث 

حقوق �الأ�سر �أي�سًا.

التحّدي الأكرب: تفتي�ش العمل

»�أحد  �أّن  نحا�س  �إميان  �مل�سرية،  �إعتبت ممثلة �حلكومة 

�أهّم �لتحديات �أمام تطبيق �الإتفاقية و�لتو�سية، خا�سة يف 

�لبلد�ن �لعربية، يكمن يف طريقة �لقيام بتفتي�س �لعمل من 

دون �مل�ّس بخ�سو�سية �الأ�سر وحرمة �ملنازل. فعادًة ال ُي�سمح 

ملفت�سي �لعمل بالدخول �إىل �ملنازل يف �لبلد�ن �لعربية وهنا 

�لتحّدي �لرئي�س«.

ويعتقد �لكثريون �أّنه ينبغي �أن ترت�فق �لتعديالت �لت�سريعية 

�أو �أن تكون م�سبوقة بتغيري عقلية �الأفر�د ل�سمان فعالّيتها.

�ملتحدة،  �لعربية  �الإمار�ت  حكومة  مندوب  �أفاد  فكما 

�لن�سو�س  مناق�سة  �ل�سهل  »من  دما�س،  بن  ر�سيد  حميد 

و�الإتفاقيات �لقانونية كما يجوز تعديل �لت�سريعات �لوطنية 

يتمّثل  �حلقيقي  �لتحّدي  لكّن  �الإتفاقيات  على  و�مل�سادقة 

�لو�قع. فمن خالل  �أر�س  �ملبادئ على  بكيفية ترجمة هذه 

مناق�سة هذه �الإتفاقية و�عتمادها، تعّهدنا بااللتز�م بو�جب 

�لعمال  بق�سية  �لتز�منا  يكون  �أن  وناأمل  وحملّي  دويّل 

�ملنزليني �لتز�مًا قانونيًا و�أخالقيًا على حّد �سو�ء«.

�إبر�هيم حمد،  �لبحرينيني،  �لعّمال  ي�سّدد مندوب  و�أخريً� 

�لبلد�ن  يف  بالوعي  �الرتقاء  �إىل  �لطارئة  »�حلاجة  على 

�ملنزليني  �لعمال  حيال  �إن�سانية  �أكرث  نظرة  لبلورة  �لعربية 

  .»و�الإعرت�ف بهم كعّمال حقيقيني ولي�س كمجّرد خدم



1  Adrienne Cruz and Sabine Klinger: Gender-based violence 
in the world of work: Overview and selected annotated 
bibliography (Geneva, ILO, 2011).
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يكّلف املجتمع واالإقت�ساد اأبهظ االأثمان

العنف القائم على اأ�سا�س النوع االإجتماعي

الإجتماعي  النوع  اأ�سا�س  على  القائم  العنف  يلقي 

بظالله على عامل العمل وُيعترب اأكرث انتهاكات حقوق 

الإن�سان �سيوًعا يف العامل حيث تتعّر�س اإمراأة واحدة 

العنف اجلن�سي  اإىل  ن�ساء يف حياتها  اأ�سل ثالث  من 

اإىل  حديث  ويف  املعاملة.  �سوء  اأو  اجل�سدي  وال�سرب 

تكّلمت  الإليكرتوين،  الدولية  العمل  منظمة  موقع 

جديد  اإ�سدار  تاأليف  يف  �ساركت  التي  كروز،  اأدريان 

الن�ساء،  �سّد  العنف  ب�ساأن   
1
الدولية العمل  ملنظمة 

على الكلفة الإجتماعية والإقت�سادية لهذا النوع من 

التمييز يف عامل العمل.
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ما هو التمييز القائم على اأ�سا�س النوع الإجتماعي؟

اأدريانا كروز: يف �لعام ١٩٩3، عّرف �إعالن �الأمم �ملتحدة 

ب�ساأن �لق�ساء على �لعنف �سد �ملر�أة هذ� �لنوع من �لعنف 

على �أنه »�أي فعل عنيف تدفع �إليه ع�سبية �جلن�س، ويرتتب 

عليه، �أو يرّجح �أن يرتتب عليه، �أذى �أو معاناة للمر�أة، �سو�ء 

يف  مبا  �لنف�سية،  �أو  �جلن�سية  �أو  �جل�سمانية  �لناحية  من 

ذلك �لتهديد باأفعال من هذ� �لقبيل، �أو �لق�سر �أو �حلرمان 

�لعامة  �سو�ء حدث ذلك يف �حلياة  �لتع�سفي من �حلرية، 

من �أفعال �لعنف �سّد �ملر�أة �الإغت�ساب  �أو �خلا�سة«. وتت�سّ

و�الإجتار  �جلن�سي  و�الإعتد�ء  �جلن�سي  و�لتحر�س  �لزوجي 

�سّد  �لعنف  تعريف  تو�ّسع  وقد  �جلبية.  و�لدعارة  باملر�أة 

�ملنهجي  �الإغت�ساب  فيها  �أخرى مبا  �أفعال  ليت�سّمن  �ملر�أة 

خالل �لنز�عات �مل�سلحة وو�أد �لبنات و�ختيار جن�س �ملولود 

قبل �لوالدة �إىل جانب �الإ�ستغالل �الإقت�سادي للمر�أة.

ويدّل م�سطلح »�لعنف �لقائم على �أ�سا�س �لنوع �الإجتماعي« 

على جتّذر هذ� �لنوع من �لعنف يف عدم تو�زن �لقوى بني 

�ملر�أة  تبعّية  �ملر�أة  �سّد  �لعنف  يعك�س  كما  و�ملر�أة  �لرجل 

يف  �لرئي�سة  �ل�سحية  هي  �ملر�ة  و�أّن  ة  خا�سّ ويعّززها 

�ملجتمعات �لذكورية.

�أ�سا�س  على  �لقائم  للعنف  �أي�سًا  �لرجل  يتعّر�س  قد  ولكن 

مع  ت�سرفاته  تتطابق  ال  عندما  ة  خا�سّ �الإجتماعي  �لنوع 

�إىل  »�لذكوري«.  �ل�سلوك  ب�ساأن  �لتقليدية  �ملجتمع  توّقعات 

�أخرى  �مر�أة  بحّق  �لعنف  �إمر�ة  متار�س  قد  ذلك  جانب 

�لن�ساء  حال  هي  كما  و�سيطرتها  �سلطتها  فر�س  بهدف 

�للو�تي تعّنفن �لعامالت �ملنزليات.

كيف يتعّر�س العّمال الرجال والن�ساء لهذا النوع من 

العنف؟

�ملر�أة  بحّق  �الأمد  �لطويل  �لتمييز  ب�سبب  كروز:  �أدريانا 

�أجورً�  �لن�ساء  �أغلبية  تتقا�سى  �لعمل،  مكان  يف  و�لتنميط 

منخف�سة وتعمل يف وظائف قليلة �ل�ساأن مع قدرة حمدودة 

جند  ما  فغالبًا  �ملفاو�سة.  على  �أو  �لقر�ر�ت  �تخاذ  على 

م�ستقرة  و�لغري  �لنمطية  �لغري  �لوظائف  يف  ممثلة  �ملر�أة 

حيث يزد�د خطر �لتعّر�س للعنف �لقائم على �أ�سا�س �لنوع 

�الإجتماعي مثل �لتحر�س �جلن�سي و�الإعتد�ء �جلن�سي. �أّما 

بالن�سبة للمهن و�لوظائف �ملحفوفة باملخاطر للرجال فهي 

�ملعّر�سة  �ل�سغرية  �ملتاجر  يف  ليلّي  بدو�م  �لعمل  تت�سّمن 

باإنفاذ  �ملعنية  �لوظائف  جانب  �إىل  و�لعنف  �مل�سلح  لل�سطو 

�لقانون. باالإ�سافة �إىل ذلك، يتعّر�س �لرجال ملخاطر جّمة 

يف �لقطاعات �لتي تغيب �ملر�أة عنها مثل �لعّمال �ملروؤو�سني 

�لذكورية  �لعمل  �أماكن  يف 

لالإعتد�ء  �ملعّر�سني  �لبحتة 

�جلن�سي على يد زمالئهم يف 

�لعمل.

املنظور  جانب  اإىل 

روؤية  من  هل  الإن�ساين 

قد  واقت�سادية  مالية 

العنف  مكافحة  يف  ت�سهم 

النوع  اأ�سا�س  على  القائم 

الإجتماعي؟

ُيعتب  كروز:  اأدريانا 

�أ�سا�س  على  �لقائم  �لعنف 

�أهّم  من  �الإجتماعي  �لنوع 

�جلن�سي  �لتمييز  ممار�سات 

هائل  عدد  �إىل  يوؤّدي  �لتي 

من �نتهاكات حقوق �الإن�سان 

�ل�سبب  وهو  �الأ�سا�سية 

�ملر�أة  �إ�سابة  ور�ء  �لرئي�س 

�سّن  بني  وفاتها  �أو  باالإعاقة 

�سحيٌح  عامًا.  و�ل٤٤  �ل١٥ 

�أّن مكافحة �لعنف �لقائم على 

و�ملعاناة  �الأمل  من  �لفرد  حتمي  �الإجتماعي  �لنوع  �أ�سا�س 

�لكفاءة  تعزيز  يف  �أي�سًا  ت�ساهم  �أنها  هو  �الأهّم  ولكّن 

�الإقت�سادية.

�ملتحدة  �ململكة  يف  موؤخرً�  �أجريت  در��سة  �أظهرت  فقد 

مليون   ٢.٧ �ملحلّي  �الإقت�ساد  يكّلف  �ملنزيّل  �لعنف  �أّن 

�إنكليزي يف �لعام �لو�حد من حيث تر�جع �الإنتاجية  جنيه 

كلفة  ت�سل  وبالتايل  �لطبابة  وتكاليف  �الأجور  وخ�سارة 

�لعنف �ملبا�سرة و�لغري �ملبا�سرة �إىل ٢3 مليار جنيه �إنكليزي 

�سركة  دينت 
ُ
�أ �ملتحدة،  �لواليات  يف  �أّما  �لو�حد.  �لعام  يف 

ومتييز  حتّر�س  ق�سية  �أكب  يف  موؤّخرً�  نورفاتي�س  �الأدوية 

»العنف  م�صطلح  ان    

النوع  ا�صا�س  على  القائم 

حقيقة  يج�صد  االجتماعي« 

اأن جذور هذا العنف هو يف 

بني  املتكافئة  غري  القوة 

املراأة والرجل
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�لواليات  تاريخ  يف  جن�سي 

جبت 
ُ
�أ لذلك  �ملتحدة، 

�ل�سركة على دفع 3.3 مليون 

كاأ�سر�ر  �أمريكي  دوالر 

دوالر  مليون  و٢٥٠  تعوي�سية 

ل٥٦٠٠  تاأديبية  كاأ�سر�ر 

عاملة ح�سلت كلٌّ منهّن على 

 3٠٠ بقيمة  �إ�سافية  مكافئة 

�ألف دوالر �أمريكي.

معينة  �سرائح  هناك  هل 

عر�سة  اأكرث  العمال  من 

اأ�سا�س  على  القائم  للعنف 

من  الإجتماعي  النوع 

غريهم؟

بالطبع  كروز:  اأدريان 

�ل�سر�ئح  هذه  وتت�سّمن 

قطاع  يف  و�لفتيات  �ل�سبيان 

وممار�سي  �الأطفال  عمل 

و�لعّمال  �جلبي  �لعمل 

�ملنزليني  و�لعّمال  �ملهاجرين 

قطاع  يف  �لعّمال  جانب  �إىل 

قطاع  يف  و�لعّمال  �ملمر�سات  خا�سة  �ل�سحية  �خلدمات 

�جلن�س.

م�ستوى  على  تداعيات  الإقت�سادية  لالأزمة  كان  هل 

العنف القائم على اأ�سا�س النوع الإجتماعي؟

�إىل  �لبلد�ن  من  كبري  عدد  يف  �الأزمة  �أّدت  كروز:  اأدريان 

تفاقم هذ� �لنوع من �لعنف وُتظهر �لدالئل يف بع�س �ملناطق 

يف  �لعمل  على  �ملجبين  و�ل�سبيان  �لفتيات  عدد  �رتفاع 

ورفع  �جلن�سي  �الإ�ستغالل  �إىل  عّر�سهم  ما  للعي�س  �ل�سارع 

خماطر تعّر�سهم للعنف و�الإ�سابة بفريو�س نق�س �ملناعة. 

�مل�سوؤولني  �لذين تعتبهم بع�س �ملجتمعات  �لرجال -  �أّما 

من  يعانون  فهم  �لعي�س-  لقمة  ك�سب  عن  �لتقليديني 

�الإجهاد و�لتوتر من جّر�ء خ�سارة وظائفهم ب�سبب �الأزمة 

�إىل ��ستهالك  وعندما يلجاأ �لرجال يف ظّل هذه �لظروف 

�لعنف  �إىل  تتز�يد خماطر جلوءهم  �أو �ملخدر�ت،  �لكهول 

�أو �سريكاتهم يف �حلياة. ويف �لوقت عينه،  بحّق زوجاتهم 

�ملبادر�ت  من  بالعديد  �لقيام  �إىل  �لعامل  يف  �لرجال  بادر 

�جلماعية �لر�مية �إىل �إلز�م �أ�سحاب �لقر�ر وقادة �لر�أي 

�لعام �لرجال بتعزيز �جلهود �لهادفة �إىل مكافحة �لعنف 

�لقائم على �أ�سا�س �لنوع �الإجتماعي.

هيئات  تعتمدها  اأن  ميكن  التي  الإجراءات  هي  ما 

يف  العنف  ملكافحة  الثالث  الدولية  العمل  منظمة 

مكان العمل؟

�عتماد  مب�سوؤولية  �حلكومات  ت�سطلع  كروز:  اأدريان 

�لت�سريعات و�لقو�نني �لوطنية و�الأطر �ملوؤ�س�سية �لتي تعالج 

م�سكلة �لعنف �لقائم على �أ�سا�س �لنوع �الإجتماعي ولكن ال 

يخفى على �أحد �أّن مكان �لعمل هو �ل�سياق �الأ�سا�سي حيث 

ملكافحة  و�الإ�سرت�تيجيات  �ل�سيا�سات  تطوير  �لو�جب  من 

�لعنف. يف هذ� �الإطار، باإمكان �لعّمال و�ملدر�ء �أن يبادرو� 

�لنقا�سات  خالل  من  بالعمل  �ملتعّلقة  �مل�ساكل  تخّطي  �إىل 

�لب�سرية  باملو�رد  �خلا�سة  �ل�سيا�سات  �سياغة  وحت�سني 

من  ذلك،  �إىل  باالإ�سافة  �جلماعية.  �ملفاو�سة  جانب  �إىل 

�ساأن تعزيز �لتز�م �لنقابات �لعمالية و�الإد�ر�ت �أن ي�ساهم 

�لعنف يف مكان  يف �سكل كبري يف �حلّد من وترية حو�دث 

�إ�سد�ر منظمة �لعمل �لدولية �جلديد  �لعمل. كما يت�سّمن 

حو�يل �ستني �أد�ة و�إجر�ء و�إر�ساد لبلورة �ملمار�سات �لف�سلى 

�ملوجب تطبيقها يف جميع �أنو�ع �أماكن �لعمل يف �لعامل.

ومبوجب تو�سية �لقر�ر، كان مكتب �مل�ساو�ة بني �جلن�سني 

�الأبحاث  متابعة  يف  ر�ئدً�  �لدولية  �لعمل  ملنظمة  �لتابع 

�الإ�سد�ر  هذ�  وتطوير  �لقائمة  �لتوّجهات  ي  وتق�سّ �حلالية 

�جلديد. وي�سعى �ملكتب �إىل �مل�ساهمة يف بلورة �ل�سيا�سات 

على �مل�ستويني �لوطني و�لقطاعي ويف تعزيز تبادل �ملعارف 

�لنوع  �أ�سا�س  على  �لقائم  �لعنف  �جتثاث  �سبل  ب�ساأن 

قدر�ت  بناء  حول  �ملعلومات  توفري  جانب  �إىل  �الإجتماعي 

�حلكومات و�ل�سركاء يف �ملجتمع يف جميع �أنحاء �لعامل.

�ملكاتب  من  كبريً�  عددً�  �أّن  �إىل  �أخريً�  �الإ�سارة  وجتدر 

�مليد�نية �لتابعة للمنظمة ينظمون دور�ت تدريبية ت�ستهدف 

�حلكومات ومنظمات �لعمال وتتمحور حول �أحكام �لتحّر�س 

جانب  �إىل  �خلا�سة  و�ل�سيا�سات  �لت�سريعات  يف  �جلن�سي 

�أخرى  و��سرت�تيجيات  �ل�سلوك  مدّونات  ب�ساأن  �لعمل  ور�س 

�لدويل  �ملركز  ُينّظم  ذلك،  �إىل  باالإ�سافة  �سلة.  ذ�ت 

للتدريب يف تورين دور�ت لبناء �لقدر�ت تخت�ّس يف �مل�ساو�ة 

   .بني �جلن�سني ويف �لق�سايا �ملتعلقة بالعنف
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نتيجة لالأهمية الكبرية لأوراق العمل ال�سبعة التي 

للت�سغيل«  العربي  »املنتدى  انعقاد  خالل  ُقدمت 

تقوم   ،2009 الأول/اأكتوبر  ت�سرين  يف  ُعقد  الذي 

التي  الأوراق  هذه  بن�سر  العمل«  »عامل  جملة 

عك�ست موا�سيع وحتديات الت�سغيل التي تواجهها 

املنطقة العربّية، ل �ّسيما غداة الأزمة القت�سادّية 

ر هذه البحوث املادة املرجعية  واملالّية العاملّية. وتوفِّ

على  ُقطعت  التي  باللتزامات  تتما�سى  التي 

الالئق  العمل  ب�ساأن  والإقليمي  الدويل  امل�ستويني 

تكّمل  كما  العمل.  لفر�س  العاملي  امليثاق  وتطبيق 

العمل  منظمة  تعتمده  الذي  النهج  البحوث  هذه 

الدولّية لت�ساهم يف رفد اجلهود املبذولة لتحقيق 

العمل الالئق على امل�ستوى العاملي. ويف هذا العدد 

�سنقوم بن�سر ورقة العمل اخلام�سة.

االنتعا�س  اإعادة  �سيا�سات  دعم 

الدولية  العمل  معايري  خالل  من 

واحرتام حقوق العّمال: 

م�سائل وحتّديات للمنطقة العربية

املقدمة 

لالأزمة  �لدولية  �لعمل  معايري  بع�س  �لورقة  هذه  تعالج 

�سيا�سات  لتحديد  من�سة  وتوفر  و�ملالية  �القت�سادية 

�النتعا�س ودعمها من خالل �حرت�م معايري �لعمل �لدولية 

وحقوق �لعمال. وتهدف �إىل ت�سكيل خلفية للنقا�س يف جل�سة 

ويناق�س  و�حلقوق.  �ملعايري  هذه  مر�عاة  لتعزيز  �س  تَخ�سَّ

بال�سيا�سات  �ملتعلقة  �الإجر�ء�ت  �ملنتدى جمموعة من  هذ� 

و�قرت�حها يف �سبيل توجيه �لتنفيذ �الإقليمي للميثاق �لعاملي 

�لعمل  و�سوق  �لعمالة  م�سائل  �سي�سع  �لذي  �لعمل  لفر�س 

�إىل جانب �حلماية �الجتماعية و�حرت�م حقوق �لعمال، يف 

�سلب �ال�ستجابات �الإقليمية لالأزمة �ملالية و�القت�سادية. 

يف نهاية �لقرن �لع�سرين، كان �لنقا�س �حلاّد �ل�سائد يدور 

و�ختلفت  و�الجتماعي.  �القت�سادي  ووقعها  �لعوملة  حول 

�لعوملة  �أّن  �لبع�س  فاعتب  كبري.  حّد  �إىل  و�ملفاهيم  �الآر�ء 

و�لفقر؛  و�لالم�ساو�ة  �لبطالة،  م�ساكل  حّدة  من  ز�دت  قد 

و�سّددت  �ساهمت يف �حلّد منها.  �أّنها  �آخرون  �عتب  بينما 

�أّن �القت�ساد �لعاملي �جلديد ز�د من  �لنقا�سات فعاًل على 

معايري  ومر�عاة  �لعمل  ب�سروط  �لدفع  �إىل  و�أّدى  �ملناف�سة 

�أّدت  �حلاالت،  بع�س  ويف  �أدنى.  م�ستويات  �إىل  �لعمل 

يف  خا�سة  �لعمل  يف  �الأ�سا�سية  و�حلقوق  �ملبادئ  �نتهاكات 

و�لتمييز  �جلماعية  و�ملفاو�سة  �لنقابية  باحلرية  يتعلق  ما 

�ال�ستثمار�ت  جذب  على  �لعمل  �إطار  يف  �لعمل  مكان  يف 

�الأجنبية �إىل تفاقم �الأمور. فالرت�جع يف قوة �لتفاو�س لدى 

�لعمال غالًبا ما نتج عنه نكر�ن حلقوقهم وعدم ح�سولهم 

وتناف�س  �قت�سادي  منّو  من  �الأرباح  من  عادلة  ح�سة  على 

�أيقظ تدهور  �لعوملة،  �نفتاًحا. يف خ�سّم موجة  �أكرث  دويل 

�خلطر  �أي  �ملّر:  �لو�قع  على  �لعامل  �ل�سريع  �ملالية  �ل�سوق 

مالية  و�أ�سو�ق  مفرط  مايل  حترير  يف  �ملتمّثل  �حلقيقي 

عاملية غري منّظمة بال�سكل �ملنا�سب. 

�لبلد�ن  يف  بعد  �أكرث  �لعمال  حقوق  بتقوي�س  �الأزمة  تهّدد 

�سيما  ال  �لعمل،  �سروط  تدهور  عملية  وباإطالق  �لعربية 
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�لعمل  يف  �الأ�سا�سية  فاحلقوق  �ملنّظم.  غري  �القت�ساد  يف 

�ل�سرف  �إجر�ء�ت  توؤثر  عندما  خا�سة  للخطر  معّر�سة 

وخف�س �لتكاليف على �ملر�أة وعلى �لفئات �الأكرث �سعفًا: �أي 

�لعّمال �ملهاجرون، و�الأقليات و�ل�سباب. ويف غياب �تفاقات 

�لقبول  �إىل  �لبلد�ن  بع�س  يف  �لعمال  ي�سطّر  جماعية، 

خطر  �أّن  كما  �كت�سابها.  �سعب  ومنافع  �أجور  مب�ستويات 

كبديل  �ل�سرعي  �الأطفال غري  �أو عمل  باالأ�سخا�س  �الجّتار 

�الأمر  وكذلك  �لبلد�ن،  بع�س  يف  ويتفاقم  م�ستمّر  رخي�س 

�ملختلفة.  �الإلز�مي  �أو  �جلبي  �لعمل  �أنو�ع  �إىل  بالن�سبة 

بالتايل، يو�جه �جلهد �ملبذول لتحقيق �لعمل �لالئق للجميع 

حو�جز ومطّبات جديدة. 

�لعمل  موؤمتر  �عتمد  �ملالية،  �الأزمة  حتّديات  ملو�جهة 

لفر�س  عامليًّا  ميثاًقا   ٢٠٠٩ حزير�ن/يونيو  يف  �لدويل 

مل�ساعدة  وعاملية  و�إقليمية  وطنية  مبادرًة  يعتَب  �لعمل 

�ملنّظمة  �الأزمة  هذه  ظّل  يف  و�ملوؤ�س�سات  و�الأ�سر  �لعمال 

و�لنمو  �النتعا�س  نحو  مل�سار  �أ�س�س  وبناء  للعوملة  �الأوىل 

. و�لهدف �الأ�سا�سي للميثاق �لعاملي لفر�س �لعمل 
١

�مل�ستد�م

هو و�سع م�سائل �لبطالة و�سوق �لعمل، �إىل جانب �حلماية 

جمموعة  �سلب  يف  �لعمال  حقوق  و�حرت�م  �الجتماعية 

ملو�جهة  �ملعتمدة  �الأخرى  �لوطنية  و�ل�سيا�سات  �حلو�فز 

�الأزمة. وعنا�سر �مليثاق �لعاملي لفر�س �لعمل مرتكزة على 

معايري �لعمل �لدولية �ل�سادرة عن منظمة �لعمل �لدولية 

هيئاتها  تعتمدها  �لتي  �ل�سيا�سات  و�أدو�ت  و�لقر�ر�ت 

لتحديد  �الجتماعي  �حلو�ر  �إىل  �للجوء  ويعتَب  �حلاكمة. 

�ل�سيا�سات وتطبيقها �أد�ًة �أ�سا�سية لبناء �لتو�فق.

دور معايري العمل الدولية وحقوق العمال يف اإطار 

الأزمة القت�سادية واملالية العاملية احلالية

�لهدف �الأويل ملنظمة �لعمل �لدولية �ليوم هو تعزيز �لفر�س 

�لعد�لة  حول  �إعالنها  �إطار  يف  و�لرجال،  للن�ساء  �ملتوفرة 

ليح�سلو�   ،٢٠٠٨ للعام  عادلة  عوملة  �أجل  من  �الجتماعية 

و�الإن�ساف  �حلرية  من  ظروف  يف  ومنِتج،  الئق  عمل  على 

لالأفر�د  �سخ�سي  هدف  �إّنه  �الإن�سانية.  و�لكر�مة  و�الأمن 

وهدف �إمنائي للبلد�ن يف �لوقت نف�سه. و�لعمل �لالئق هو 

�لرتكيز �مل�سرتك لالأهد�ف �ال�سرت�تيجية �الأربعة لالإعالن: 

تعزيز �حلقوق يف �لعمل؛ و�لعمالة؛ و�حلماية �الجتماعية؛ 

�لهيئات  تتعّهد  �الإعالن،  وباعتماد  �الجتماعي.  و�حلو�ر 

�الجتماعية  �لعد�لة  باإحالل  �لدولية  �لعمل  ملنظمة  �ملكّونة 

هني للم�ستقبل.  و�لعوملة �لعادلة كالعاملني �ملوجِّ

�لعام للموؤمتر يف حزير�ن/يونيو  كما برز يف تقرير �ملدير 

�لعمل  معايري  يف  �ملختلفة  �لعنا�سر  �إيجاد  ميكن   ،
٢

 ٢٠٠٩

وتعّززها  �لدولية  �لعمل  منظمة  تعتمدها  �لتي  �لدولية 

وت�سرف عليها. وهي ت�سمل �جلو�نب �الأ�سا�سية للعمل �لالئق 

و�ال�ست�سار�ت  بحرية؛  �ختياره  مّت  و�لذي  �ملنِتج  �لعمل  مثل 

ف�ّس  وو�سائل  و�لعّمال؛  �لعمل  �أ�سحاب  وحقوق  �لثالثية؛ 

�لنز�عات بينهم بحّرية عب ممّثليهم؛ و�حلقوق �الأ�سا�سية 

�الأطفال؛  �لعمل �جلبي وعمل  و�لتحّرر من  �لتمييز  بعدم 

و�حلماية �الجتماعية. لدعم هذه �الإجر�ء�ت ال بّد من بذل 

جهود م�ساعفة لت�سهيل �حلو�ر �الجتماعي على �مل�ستويات 

�لعامة  �لعمل  �أماكن  ويف  و�لقطاعية  و�لوطنية  �الإقليمية 

باملبادئ  يتعلق  ما  يف  �أكب  جهوزية  وكذلك  و�خلا�سة، 

ومر�قبة  �لركود  �لعمل خالل فرتة  �الأ�سا�سية يف  و�حلقوق 

حم�ّسنة الأ�سو�ق �لعمل و�آثار �ل�سيا�سات. 

ه �خلال�سات �لتي يجب �أن يعتمدها �ملنتدى  ينبغي �أن توجَّ

جدول  مع  تتو�ءم  عمل  فر�س  خلق  نحو  للت�سغيل  �لعربي 

لفر�س  �لعاملي  �مليثاق  ومع خال�سات  �لالئق  �لعمل  �أعمال 

�أن ترتكز على  �لعمل و�ملحافظة على تلك �لفر�س. ويجب 

و�حلقوق  و�ملبادئ  �ملعايري  لتعزيز  وفّعالة  فاعلة  عملية 

�الأ�سا�سية يف �لعمل وحتقيقها ب�سفتها �إحدى �لركائز �الأربع 

�لهيئات  من  �لتوجيه  وي�سكل  �لدولية.  �لعمل  منظمة  لعمل 

يف  �أ�سا�سيًّا  مورًد�  �لدولية  �لعمل  ملنظمة  �لتابعة  �لرقابية 

وتعزيزها  �حلقوق  على  مرتكزة  �إمنائية  مقاربة  ر�سد 

�القت�سادية.  باالأزمة  حاليًّا  متاأثرة  معوملة  عمل  �سوق  يف 

بناء  على  �جلهود  تركيز  �إىل  خا�سة  حاجة  تبز  بالتايل، 

�سبيل  يف  �لدولية  �لعمل  معايري  حول  �لوطنية  �لقدر�ت 

ما  يف  و�جباتها  �إمتام  على  �لعربية  �لبلد�ن  قدرة  حت�سني 

ا  �أي�سً يتعلق مبعايري �لعمل �لدولية. كما تبز حاجة ملّحة 

�إىل مر�جعة كيفية م�ساهمة معايري �لعمل �لدولية �لتي مل 

ا بعد، يف بناء �الأ�سا�س من �أجل  ت�سادق عليها �لبلد�ن فرديًّ

�نتعا�س متني و�قت�ساد م�ستد�م للم�ستقبل.

دعم �سيا�سات النتعا�س من خالل احرتام معايري 

العمل الدولية وحقوق العّمال

و�حلقوق  و�ملبادئ  �ملعايري  »تعزيز  هدف  بلوغ  �سبيل  يف 

�الأ�سا�سية يف �لعمل وحتقيقها«، تقّدم منظمة �لعمل �لدولية 

و�أ�سحاب  �لعمال  ملنظمات  كما  �الأع�ساء  للدول  �مل�ساعدة 

�لدولية  �لعمل  منظمة  �تفاقيات  على  �مل�سادقة  يف  �لعمل 

�لعام ١٩٩٤، خا�ست  �لدولية. ومنذ  �لعمل  وتنفيذ معايري 

ـ تقرير �ملدير �لعام : �النتعا�س من �الأزمة: ميثاق عاملي لفر�س �لعمل، )موؤمتر �لعمل �لدويل، حزير�ن/ ١(    منظمة �لعمل �لدولية : �لتقرير �الأول )�ألف(ـ 
يونيو ٢٠٠٩، جنيف(.

٢(   مكتب �لعمل �لدويل: �لتقرير �الأول )�ألف( ــ تقرير �ملدير �لعام : مو�جهة �الأزمة �لعاملية يف فر�س �لعمل : �النتعا�س من خالل �سيا�سات �لعمل �لالئق 

)موؤمتر �لعمل �لدويل، حزير�ن / يونيو ٢٠٠٩، جنيف(.
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�ملنظمة عملية حتديث وتعزيز لنظام معايري �لعمل لديها. 

هذه  �لدولية  �لعمل  معايري  على  �الإ�سر�ف  مهّمة  وتعَهد 

ب�سورة �أ�سا�سية �إىل جلنة �خلب�ء حول تطبيق �التفاقيات 

�الإح�ساء�ت،  تطبيق  حول  �ملوؤمتر  وجلنة  و�لتو�سيات، 

م  تقدَّ �أن  ميكن  �ل�سكاوى  �أّن  كما  �لنقابية.  �حلرية  وجلنة 

�سّد دولة ع�سو ال تتقّيد باتفاقية �سادقت عليها. 

�لنامي  �لعاملي  و�القت�ساد  �لنا�سئة  �لعاملية  �الأ�سو�ق  �إّن 

ت�ستلزم �ملزيد من توحيد �ملعايري �لدولية. ويحتوي د�ستور 

حلقوق  �أ�سا�سية  مبادئ  �أربعة  على  �لدولية  �لعمل  منظمة 

و�إلغاء  �جلماعية؛  و�ملفاو�سة  �لنقابية  �حلرية  �الإن�سان: 

و�إلغاء  �الأطفال؛  عمل  و�إلغاء  �الإلز�مي؛  �أو  �جلبي  �لعمل 

لة يف �إعالن  �لتمييز يف �ال�ستخد�م و�ملهنة. وهذه كلها مف�سّ

منظمة �لعمل �لدولية ب�ساأن �ملبادئ و�حلقوق �الأ�سا�سية يف 

�لعمل لعام ١٩٩٨، وهو عبارة عن تعّهد من جانب �لبلد�ن 

ويعتب  وحتقيقها.  وتعزيزها  �حلقوق  هذه  باحرت�م  كافة 

�عتماد �الإعالن يف �لعام ١٩٩٨ خطوة حا�سمة نحو �حرت�م 

�سامل لهذه �حلقوق حتى من جانب بلد�ن مل ت�سادق على 

�التفاقيات ذ�ت �ل�سلة. 

ولهذه �ملبادر�ت �لر�مية �إىل تعزيز مر�عاة �حلقوق و�ملبادئ 

�الأ�سا�سية يف �لعمل م�ساهمة بارزة يف �إلغاء بع�س من �الآثار 

�ل�سلبية للعوملة. 

�لعمل  مثل  �لعمل  ممار�سات  �أ�سو�أ  �إلغاء  ت�سّرع  *   �سوف 
�لظروف  وتوفر  �الأطفال،  عمل  �أ�سكال  و�أ�سو�أ  �جلبي 

ذلك  يف  مبا  ــ  �لعمل   �سوق  يف  �لتمييز  الإلغاء  نة  �ملمكِّ

�لتمييز بح�سب �لنوع �الجتماعي ــ وكذلك �لتمييز على 

�أ�س�س �أخرى مثل �لعرق، و�لدين و�لر�أي �ل�سيا�سي. 

�ملفاو�سة  و�حلق يف  �لنقابية  *   من خالل �سمان �حلرية 
�ل�سرورية  �لتفاو�سية  �لقوة  تخلق  �سوف  �جلماعية، 

�لنمو  مكا�سب  �أف�سل من  ليح�سلو� على ح�سة  للعمال 

�إن يف �ل�سناعات �لت�سديرية �أو يف قطاعات �أخرى من 

�القت�ساد. 

مثل  �أو�سع،  �أهد�ف  بلوغ  يف  ت�ساهم  �أن  *   باإمكانها 
دميوقر�طية �أكب، و�سفافية وفعالية �أكب يف �ل�سيا�سات 

�لعامة وحماية �إجتماعية �أكب. 

�لعائق  �إز�لة  يف  ت�ساهم  �أن  ميكنها  كّلها،  �لطرق  بهذه 

�ملحتمل �أمام �لعوملة، و�إلغاء م�سدر �حتكاك هاّم ميكن �أن 

يزعزع حتّركات �آتية لفتح �أ�سو�ق عاملية.

 

�الأزمة  يف  �الجتماعي  �لتقدم  يقوَّ�س  �أاّل  على  للحر�س 

�ملبادئ  ب�ساأن   ١٩٩٨ �لعام  �إعالن  �حرت�م  يجب  �حلالية، 

و�حلو�ر   ،)١٩٩٨( ومتابعته  �لعمل  يف  �الأ�سا�سية  و�حلقوق 

و�ملنظمات  �حلكومات  بني  �لثالثية  وممار�سة  �الجتماعي 

�ملمثلة للعمال والأ�سحاب �لعمل كاأد�ة ذ�ت �سلة يف �لتو�سل 

�لعربية  �لبلد�ن  �سمن  �جتماعي  متا�سك  وبناء  حلول  �إىل 

كجزء من جدول �أعمال متكامل للعمل �لالئق. 

باالأزمة  ت�سّبب  �لذي  هو  �لعمل  �أ�سو�ق  يف  �إخفاق  يكن  مل 

يعتمد على ح�سن  �سريع  �نتعا�س  لكن حتقيق  �القت�سادية؛ 

يوؤّدي  �أن  ميكن  �الأ�سا�سية  باالتفاقيات  فالتقّيد  ��ستغالها. 

�إىل حت�سني فعاليتها يف هذ� �ملجال، وترّكز �تفاقيات كثرية 

على قدرة �حلكومات على حت�سني عمل �أ�سو�ق �لعمل. 

مرغوب  �أمر  �لقانون  وحكم  �لعمال  حقوق  �حرت�م  تاأمني 

�إىل  لي�س  يوؤّدي  �أّنه  مبا  �قت�ساديًّا  وفّعال  �جتماعيًّا  فيه 

حماية �لعمال فح�سب بل �إىل تاأمني قابلية �ل�سركات للحياة 

منا�سب،  تر�سيخ  وتوفري  �الأجور  �نخفا�س  فتجّنب  ا.  �أي�سً

ب�سكل �أجور دنيا فاعلة، من �ساأنه �أن يدعم �لطلب �لعاملي 

�لنجاح  �إمكانية  وتزد�د  �لتجارية.  �لتوتر�ت  من  ويخفف 

بفعل �إ�سر�ك �ل�سركاء �الجتماعيني يف ت�سميم �ل�سيا�سات 

لفر�س  �لعاملي  �مليثاق  �أهد�ف  حتقيق  �أجل  من  وتنفيذها 

�لعمل. 

ي�ساهم �حرت�م معايري �لعمل �لدولية يف دعم �لثقة وبالتايل 

�لن�ساط �القت�سادي. فهذه �ملعايري ت�سعى �إىل تاأمني نتائج 

هيكلة  �إعادة  عمليات  حاالت  يف  ذلك  يف  مبا  من�سفة، 

�ل�سركات و�الإقفال، ما يعّزز �لدعم �ل�سعبي لرزم �النتعا�س. 

حو�ر  على  �لدولية  �لعمل  ملعايري  �لفاعل  �لتطبيق  ويرتكز 

�القت�سادية  �لفرت�ت  يف  �سرورته  تبز  قوي،  �جتماعي 

�ل�سعبة. وتتمّتع منظمة �لعمل �لدولية مبجموعة كاملة من 

�لوقت وهي ذ�ت �سلة مبعاجلة  ُو�سعت مع  �لتي  �ل�سكوك 

حاالت �الأزمات وم�ساندة �ملن�ساآت �مل�ستد�مة.

ال�سلة  ذات  الدولية  العمل  منظمة  �سكوك 

لالنتعا�س

�لعمل،  يف  �الأ�سا�سية  و�حلقوق  �ملبادئ  ب�ساأن  �الإعالن  يف 

�أ�سار �ملوؤمتر �إىل �أّن �ملنظمة يتحّتم عليها، لتعزيز �أهد�فها 

تعتمدها  �لتي  �ملعايري  و�سع  �سيا�سة  تعزز  �أن  �لد�ستورية، 

من  �لدولية  �لعمل  منظمة  الأن�سطة  ز�وية  كحجر  �ملنظمة 

�ملعايري  وتاأمني دور  �لعمل،  خالل دعم مو�ءمتها مع عامل 

للمنظمة.  �لد�ستورية  �الأهد�ف  لتحقيق  مفيدة  كو�سيلة 

�لعمل  يف  �الأ�سا�سية  و�حلقوق  �ملبادئ  �حرت�م  �أّن  و�أ�ساف 

احلقوق  اأّن  مبا  خا�سة،  اأهمية  يرتدي  �أمر  وحتقيقها 

لالأهداف  كامل  لتحقيق  �سرورية  نة  املمكِّ والظروف 

ال�سرتاتيجية كافة. كما �أعلن �ملوؤمتر �أّن �لتز�مات �أع�ساء 

�ملنظمة وجهودهم لتنفيذ مهاّم �ملنظمة �لد�ستورية، مبا يف 

تكون  اأن  يجب  �لدولية...  �لعمل  معايري  خالل  من  ذلك 

الأربعة  ال�سرتاتيجية  املنظمة  اأهداف  على  مرتكزة 
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خاللها  من  يتبلور  التي  الأهمية،  حيث  من  املت�ساوية 

�أهمية  على  �لت�سديد  وبرز  الالئق.  العمل  اأعمال  جدول 

�لربط  خالل  من  �الإعالن  يف  ا  �أي�سً �لدولية  �لعمل  معايري 

غري قابلة  تعتَب  �لتي  �الأربعة  بني �الأهد�ف �ال�سرت�تيجية 

للف�سل، ومرتابطة ومت�ساندة. واإّن الإخفاق يف تطبيق اأّي 

منها من �ساأنه اأن يوؤذي التقّدم نحو الأخرى. ولتحقيق 

اأق�سى وقع لها، يجب اأن ت�سكل اجلهود الرامية لتعزيزها 

ال�ساملة  الدولية  العمل  منظمة  ا�سرتاتيجية  من  جزًءا 

واملتكاملة لعمل لئق.

باإمكان �تفاقيات منظمة �لعمل �لدولية �الأ�سا�سية �لثمانية 

�أن ت�ساهم يف �النتعا�س �القت�سادي من خالل توفري �إطار 

�أ�سا�سي للعمل �لدويل ولتعزيز �حلماية �الجتماعية.

التزامات البلدان العربية مبعايري العمل الدولية 

وحقوق العّمال 

تنعك�س �لتز�مات �لبلد�ن �لعربية مبعايري �لعمل �لدولية يف 

منظمة  وبني  بينها  �حلو�ر  ويف  �تفاقيات  على  م�سادقاتها 

الإعالن  و�ملتابعة  �لرقابي  �لنظام  �إطار  يف  �لدولية  �لعمل 

�لعمل.  يف  �الأ�سا�سية  و�حلقوق  �ملبادئ  ب�ساأن   ١٩٩٨ �لعام 

�ل�سكوك  تلك  من  كبري  عدد  على  �مل�سادقة  ن�سبة  وتبقى 

منخف�سة باملقارنة مع مناطق �أخرى، ال �سيما تلك �ملتعلقة 

باحلقوق �لنقابية. ولكن يف عدد من �حلاالت يجري �لعمل 

عليها  �مل�سادقة  �نتظار  يف  �ل�سكوك  مبادئ  تنفيذ  على 

الحًقا.

اأ( امل�ساواة وعدم التمييز
 

ت�ستمّر �لهيئات �لرقابية يف منظمة �لعمل �لدولية يف �إثارة 

�لبلد�ن  من  عدد  يف  و�الإنفاذ  �لت�سريع  يف  �لنق�س  م�سائل 

فرد  �أّي  يخ�سع  �أاّل  على  للحر�س  فعالة  �إجر�ء�ت  الّتخاذ 

�أو  �لعرق،  �أ�سا�س  على  مت�ساوية  غري  ملعاملة  �أو  للتمييز 

�للون، �أو �جلن�س، �أو �لر�أي �ل�سيا�سي، �أو �لدين، �أو �الأ�سل 

�الإثني �أو �الأ�سول �لقومية. يف بلد�ن كثرية يف �ملنطقة تعرب 

�الأحكام  غياب  ب�ساأن  قلقها  عن  �سنني  منذ  جلنة �خلب�ء 

�لت�سريعية �لكفيلة باحلماية من �لتمييز على �أ�س�س خمتلفة 

وب�ساأن غياب �حللول �لناجعة.

يف هذ� �ل�سدد، �أعلنت �حلكومة �لكويتية �أمام جلنة �ملوؤمتر 

�لتز�مها  عن   ٢٠٠٩ حزير�ن/يونيو  يف  باملعايري  �خلا�سة 

�ال�ستخد�م  )يف  �لتمييز  التفاقية  �لكامل  �لتطبيق  بتاأمني 

ي�سمل  قانوًنا وممار�سًة، مبا  و�ملهنة(، ١٩٥٨ )رقم ١١١( 

�لدولية  �لعمل  معايري  مع  يتطابق  لكي  �لت�سريع  مر�جعة 

وطلبت �مل�ساعدة �لتقنية من منظمة �لعمل �لدولية يف هذ� 

�ل�سدد. 

�لعربية  �ململكة  �ىل  �مل�ستوى  عالية  بعثة  زيارة  خالل 

، �أقّرت �ل�سلطات �لوطنية بغياب �سيا�سة وطنية 
١

�ل�سعودية

لو�سع  �لدولية  �لعمل  منظمة  م�ساعدة  وطلبت  للم�ساو�ة، 

هكذ� �سيا�سة من �أجل تعزيز �مل�ساو�ة يف �لفر�س و�ملعاملة 

من  �سكل  الأّي  �إلغاء  حتقيق  بهدف  و�ملهن،  �ال�ستخد�م  يف 

�جلن�س،  �أو  �للون،  �أو  �لعرق،  �أ�سا�س  على  �لتمييز  �أ�سكال 

�أو  �لقومية  �الأ�سول  �أو  �ل�سيا�سي،  �لر�أي  �أو  �لدين،  �أو 

�الجتماعية كما يرد يف �التفاقية رقم ١١١.  

قامت جلنة �خلب�ء مبالحظة حول �لنق�س يف و�سول �ملر�أة 

�إىل فر�س �لعمل يف بلد�ن كثرية، مع �أّن �حلماية �لر�سمية 

من �لتمييز قائمة يف معظم تلك �لبلد�ن. كما �أ�سفت على 

�لنق�س يف �ملعلومات حول �الإجر�ء�ت �ملّتخذة وحول �أثرها.

على  �لتمييز  من  �حلماية  يف  رو�ًجا  �الأكرث  �لفجوة  تكمن 

غالًبا  �لتي  �لقومية،  �الأ�سول  �أو  �للون،  �أو  �لعرق،  �أ�سا�س 

هذ�  يف  �ملهاجرين  للعمال  للحماية  غياب  عنها  ينتج  ما 

�الإطار. و�سّددت جلنة �خلب�ء على �أهمية �لت�سّرف حول 

هذ� �ملو�سوع، خا�سة يف ظّل وجود عدد هائل من �لرعايا 

يف  يعملون  خمتلفة  و�إثنية  عرقية  خلفيات  من  �الأجانب 

بع�س �لبلد�ن. وقد حّثت �للجنة حكومات تلك �لبلد�ن على 

�لعمال على  �لتمييز �سد كافة  �إجر�ء�ت عملية ملنع  �ّتخاذ 

يتعلق  ما  يف  �لقومية  �الأ�سول  �أو  �للون،  �أو  �لعرق،  �أ�سا�س 

باال�ستخد�م �أو �ملهن. كما �أّن �عتبار�ت �أكرث عمومية حول 

�لعمال �ملهاجرين مطروحة �أدناه. 

يف ما يتعلق باتفاقية �مل�ساو�ة يف �الأجور، ١٩٥١ )رقم ١٠٠( 

تتمثل �مل�ساألة �ملطروحة يف �ملنطقة يف غياب �لت�سريع �لذي 

لعمل  و�لرجل  �ملر�أة  بني  �ملت�ساوي  �الأجر  مبد�أ  كّليًّا  يدعم 

�لعربية  �الإمار�ت  يف  �ملثال،  �سبيل  على  �لقيمة.  مت�ساوي 

�ملتحدة، ين�ّس �لت�سريع �لفدر�يل على »�أّن �أجر �ملر�أة يجب 

�أن يكون م�ساوًيا الأجر �لرجل �إذ� كانت توؤّدي �لعمل نف�سه«، 

�ملبد�أ  من  �أ�سيق  �لن�س  هذ�  �أّن  �إىل  �للجنة  �أ�سارت  وقد 

لل  �الأ�سا�سي  �ملفهوم  ي�سمل  �أّنه ال  �لو�رد يف �التفاقية، مبا 

�ل�سعودية،  �لعربية  �ململكة  ويف  �لقيمة«.  �ملت�ساوي  »�لعمل 

ب�سكل  و�مل�ستخدمات  »�مل�ستخدمني  �إىل معاملة  قر�ر  ي�سري 

�لعمل  ظروف  تكون  عندما  �الأجر  �إىل  بالن�سبة  مت�ساٍو 

ين�ّس  �الأردن،  يف  �الأمر  وكذلك  نف�سها«.  هي  و�سروطه 

١(    متت هذه �لبعثة يف �أيلول/�سبتمب ٢٠٠٦ يف �إطار متابعة خلال�سات جلنة �ملعايري �خلا�سة مبوؤمتر �لعمل �لدويل ب�ساأن تنفيذ �تفاقية �لتمييز )يف 
�ال�ستخد�م و�ملهنة(،  ١٩٥٨ )رقم ١١١(.
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�أجوًر�  يتلّقو�  �أن  يجب  كافة  �لعمال  �أّن  على  �لد�ستور 

منا�سبة لكمية �لعمل �ملحقق ونوعيته. وحّثت جلنة �خلب�ء 

�لت�سريع  لتعديل  �ّتخاذ �خلطو�ت �لالزمة  �حلكومات على 

للعمل  م�ساٍو،  لعمل  �ملت�ساوي  �الأجر  لي�س  تاأمني  �أجل  من 

ا يف حاالت يوؤّدي فيها  نف�سه �أو لعمل مماثل فح�سب، بل �أي�سً

�لرجال و�لن�ساء عماًل خمتلًفا ولكن قيمته مت�ساوية. 

�لعمل  منظمة  �ساندت  �لوطنية،  �حلكومات  جانب  �إىل 

�الأردن  يف  �الأجور  يف  �مل�ساو�ة  تقييم  عمليات  �لدولية 

ملناق�سة  م�سرتك  م�ستديرة  طاولة  �جتماع  وُنّظم  وم�سر. 

من  �الأردن  يف  �جلن�س  ح�سب  �الأجور  يف  �مل�ساو�ة  م�سائل 

�لعمل غري ممّيزة من  لفر�س  تقييم  بعمليات  �لقيام  �أجل 

حيث �جلن�س لتاأمني �أجور مت�ساوية لعمل بقيمة مت�ساوية يف 

يف  �أما  �الجتماعي.  �حلو�ر  خالل  من  �ملختارة  �لقطاعات 

م�سر، فقد �عتمدت خطة عمل مع تو�سيات ملعاجلة م�ساألة 

�الأجر �ملت�ساوي يف ظّل روحية �التفاقية رقم ١٠٠.

ب( احلرية النقابية واملفاو�سة اجلماعية 
 

�لنقابية وحماية حق  �تفاقية �حلرية  �مل�سادقة على  تبقى 

�لتنظيم، ١٩٤٨ )رقم ٨٧( و�تفاقية حق �لتنظيم و�ملفاو�سة 

�ملنطقة،  هذه  يف  �سعيفة   )٩٨ )رقم   ١٩٤٩ �جلماعية، 

�الأ�سا�سية  �التفاقيات  على  �مل�سادقة  على  كثرًي�  ومتاأخرة 

�لعمل  منظمة  يف  �لرقابية  �لهيئات  عّلقت  وقد  �الأخرى. 

�خلروقات  على  �لنقابية  �حلرية  جلنة  فيها  مبا  �لدولية، 

�خلطرة يف �حلق يف �حلرية �لنقابية و�ملفاو�سة �جلماعية 

�ملوّظفني غري  �لعربية، وحول غياب حق  �لبلد�ن  بع�س  يف 

�لذين يعملون يف �إد�رة �لدولة بالتمّتع باحلقوق و�ل�سمانات 

بلد�ن  يف  �ل�سلة  ذ�ت  ومبادئها  �ملنظمة  مبعايري  �خلا�سة 

عربية �أخرى. وحّثت جلنة �خلب�ء وجلنة �حلرية �لنقابية 

لتمكني  �لالزمة  �الإجر�ء�ت  �ّتخاذ  على  �ملعنية  �حلكومات 

�أن متاَر�س  �ملفاو�سة �جلماعية من  �لنقابية وحق  �حلقوق 

ب�سكل طبيعي ومع مر�عاة �حلقوق �الأ�سا�سية.  

من  ر�سالة  موؤخًر�  �لعربية  للدول  �الإقليمي  �ملكتب  تلّقى 

منظمة وطنية الأ�سحاب �لعمل �ّدعت فيها �أّن �حلكومة مل 

حترتم حقهم يف �نتخاب ممثليهم بحرية كاملة ويف تنظيم 

وو�سلت  م�ستقل.  ب�سكل  �لد�خلية  لالإد�رة  وبنى  �أن�سطة 

خرق  حول  �أخرى  مّكونة  �أطر�ف  من  مماثلة  �ّدعاء�ت 

�ملبادئ �الأ�سا�سية ال�ستقاللية منظمات �أ�سحاب �لعمل.

يف بع�س �لبلد�ن �لعربية �لتي مل ت�سهد �سابًقا وجود نقابات، 

�إعالن  متابعة  �إطار  يف  موؤّخًر�،  جديد  ت�سريع  �عتماد  مّت 

للم�سادقة  و�حلملة   ١٩٩٨ للعام  �لدولية  �لعمل  منظمة 

يف  بالعمل  �خلا�س  فالت�سريع  �الأ�سا�سية.  �التفاقيات  على 

فيهم  مبن  �لعمال،  حقوق  على  �الآن  ين�ّس  مثاًل  �لبحرين 

�لعمال �ملهاجرين، بتكوين نقابات و�الن�سمام �إليها وكذلك 

عمال  )با�ستثناء  �جلماعية  و�ملفاو�سة  �لتنظيم  يف  �حلق 

�عرتفت  قد  عمان  حكومة  �أّن  ويبدو  �لعامة(.  �خلدمات 

ر�سميًّا بحقوق �لعمال يف ت�سكيل نقابات و�حتاد عام و�سمحت 

باملفاو�سة �جلماعية على �سروط �ال�ستخد�م وظروفها. 

�لتز�م  يرتَجم  مل   ،١٩٩٨ �لعام  �إعالن  متابعة  �إطار  يف 

حكومات عربية كثرية باإنفاذ �ملبادئ و�حلقوق �لد�ستورية 

للمنظمة �ملتعلقة باحلرية �لنقابية و�مل�سادقة على �التفاقية 

رقم ٨٧، �إ�سالًحا بارًز� باملعايري وتبز �حلاجة �إىل خو�س 

عملية متابعة قوية يف هذ� �ملجال. وُقّدمت �مل�ساعدة �لتقنية 

و�ملغرب  و�الأردن،  �لبحرين،  كّل من  �إىل  �الإعالن  �إطار  يف 

وعمان حول حتقيق �حلرية �لنقابية و�ملفاو�سة �جلماعية.

ت( العمل اجلربي

�لعام  �إعالن  �إطار  يف   ٢٠٠٩ للعام  �لعاملي  �لتقرير  �أ�سار 

�إىل  �لعمل  يف  �الأ�سا�سية  و�حلقوق  �ملبادئ  ب�ساأن   ١٩٩٨

باالجّتار  متعلقة  م�سائل  عن  �لتبليغ  مّيز  قد  ثابًتا   � منوًّ �أّن 

بالب�سر يف �ملنطقة، وعن جمموعات م�ستخَدمني معّر�سني 

ب�سورة خا�سة يف هذ� �ملو�سوع منهم عّمال �ملنازل و�لعمال 

�ملهاجرون. والحظ ب�سورة خا�سة �أّن م�ستوى �لوعي مل�سكلة 

�سفوف  يف  منخف�س  �خلليج  منطقة  يف  �جلبية  �لعمالة 

عامة �لنا�س و�لكثري من �مل�سوؤولني �حلكوميني، و�أّنه ي�سود 

ت�سّكل عمالة  �أن  تع�ّسفات ميكن  ترّدد يف �العرت�ف بوجود 

كثرية  حكومات  حاجة  على  ا  �أي�سً و�سّدد  و�جّتاًر�.  جبية 

الّتخاذ �إجر�ء�ت فاعلة ملو�جهة �الأ�سباب �جلذرية �لكامنة 

بدورها  عّبت  قد  �خلب�ء  جلنة  �أّن  كما  �مل�ساكل.  ور�ء 

ب�ساأن منع فئات متنوعة من عّمال قطاع  قلقها  مر�ًر� عن 

�خلدمات �لعامة من ترك وظائفهم. 

من  تعليقات  �ملهاجرين  بالعمال  �ملتعلقة  �ملخاوف  �أثارت 

جلنة �خلب�ء يف �إطار �تفاقية �لعمل �جلبي ١٩3٠ )رقم 

٢٩( يف غياب م�سادقة على �سكوك منظمة �لعمل �لدولية 

�ملتعلقة بالعّمال �ملهاجرين. 

ث( العّمال املهاجرون

ب�سورة عامة، �إّن �أنظمة �حلوكمة �لتي تقّدم �حلماية للعّمال 

قد  �لتقّدم  بع�س  �أّن  مع  �ملنطقة،  يف  �سعيفة  �ملهاجرين 

�أحرز يف �ل�سنو�ت �الأخرية يف �لت�سريع �لوطني و�التفاقات 

جلنة  �أّن  �إاّل  �مل�سيفة.  و�لبلد�ن  �ملن�ساأ  بلد�ن  بني  �لثنائية 

�خلب�ء وغريها من �لهيئات قد �أثارت عدًد� من �ملخاوف 

حول  �ملخاوف  هذه  وتتمحور  �ملهاجرين.  بالعّمال  �ملتعلقة 

و�لذي  �لعمل  �ساحب  على  للعامل  �ملتنا�سق  غري  �العتماد 
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يزيد  و�لذي  �ملنطقة،  �ل�سائد يف  »�لكفيل«  نظام  من  ين�ساأ 

من تعّر�س �لعّمال للتع�ّسف و�ال�ستغالل وي�ساهم يف �لرتّدد 

يف �لتبليغ عن �سروط �لعمل �لتع�ّسفية. وتبز هموم �أخرى 

�أو  �أو �الأ�سول �لقومية  �أ�سا�س �لعرق،  متعلقة بالتمييز على 

�جلن�س ما يجعل �لعّمال �ملهاجرين �سعفاء ب�سورة خا�سة. 

ت�سريعها  مبر�جعة  موؤخًر�  �حلكومة  قامت  �لبحرين،  يف 

�خلا�س بالعمل لتمكني �لعّمال �ملهاجرين من تغيري �ساحب 

�لكفيل  من  م�سبقة  مو�فقة  على  �حل�سول  دون  من  �لعمل 

�الأ�سلي. و�ّتخذت �إجر�ء�ت مماثلة يف هذ� �الإطار يف عمان؛ 

�الإمار�ت  يف  �إ�سافية  �إجر�ء�ت  يف  �لبحث  يجري  بينما 

�لعربية �ملتحدة لتفعيل �لت�سريع �لذي مينع �أ�سحاب �لعمل 

من �حتجاز جو�ز�ت �سفر م�ستخَدميهم.  

رقم  �التفاقية  �إطار  يف  �خلب�ء  جلنة  �إىل  رفع  تقرير  يف 

�لوطنية حلقوق  �للجنة  �أّن  �إىل  �أ�سارت حكومة قطر   ،١١١

وهم  منازل،  عّمال  من  متعددة  �سكاوى  تلّقت  �الإن�سان 

�ساعات  يعملون  باأّنهم  يّدعون فيها  �لن�ساء،  مبعظمهم من 

م  يحرَّ و�أّنه  �أ�سبوعية،  ��سرت�حة  دون  من  فائ�سة  عمل 

عليهم مغادرة �ملنزل، ويلقون معاملة غري �إن�سانية وقا�سية. 

و�أعربت �للجنة �لوطنية حلقوق �الإن�سان يف تقريرها للعام 

�خلا�سة  و�حلقوق  �لعمل  �سروط  ب�ساأن  قلقها  عن   ٢٠٠٦

بالعّمال �ملهاجرين �لعاملني يف �لبناء، و�حلفريات و�سناعة 

خا�سة  ب�سورة  قلقة  و�للجنة  �ملنازل.  وبعّمال  �الإ�سمنت، 

ب�ساأن �لتع�ّسفات �لتي متار�س �سّد �لعّمال �ملهاجرين و�سوء 

�جّتار  حاالت  �إىل  باالإ�سافة  لها،  يتعر�سون  �لتي  �ملعاملة 

فبح�سب  حاليًّا.  �لقائم  �لكفالة  نظام  عن  ناجتة  بالب�سر 

�للجنة، مينع نظام �لكفالة �لعّمال من تغيري �سروط عملهم 

و�أّدى ذلك �إىل ممار�سات تع�ّسفية من جانب �لكفالء �سملت 

عدم دفع �الأجور، حجز جو�ز�ت �سفر �لعّمال، عدم توفري 

م�سكن منا�سب، نق�س يف �لغذ�ء، �ساعات عمل طويلة غري 

�أو  جن�سي  حتّر�س  و�أحياًنا  �حتجاز  جلد،  �سرب،  طوعية، 

�غت�ساب. ورّحبت جلنة �خلب�ء باالهتمام �ملتز�يد �لذي 

�ملزيد من  يتَّخذ  �أن  �ملهاجرين وطلبت  �لعّمال  لو�سع  �أويل 

�الإجر�ء�ت حلمايتهم. 

�لعمل  منظمة  �إىل  تقريرها  يف  �للبنانية  �حلكومة  �أ�سارت 

�لدولية �إىل �أّن �ل�سلطات تعمل على وقف �أو حظر �ملمار�سة 

غري �لقانونية للعمل �جلبي �لذي قد ي�ساَدف لدى �لعّمال 

�ملهاجرين �لذين يدخلون �لبالد ب�سورة غري قانونية، و�أّن 

�إجر�ء�ت قد �تُّخذت حلماية �لعّمال �ملهاجرين مبن فيهم 

بدفع  يتعلق  ما  يف  �سيما  ال  �ملنازل،  يف  �لعامالت  �لن�ساء 

�الأجور و�سروط عمل �أخرى و�أّن م�سروع �لتعديالت لقانون 

�ملختلفة،  �الإلز�مي  �أو  �جلبي  �لعمل  �أ�سكال  جتّرم  �لعمل 

باال�ستعباد،  و�ل�سبيهة  �ال�ستعباد  ممار�سات  ذلك  يف  مبا 

و�ال�ستعباد بالدين، و�الجّتار بالب�سر. 

الّدعاء�ت  ��ستجابت  �أّنها  �إىل  �الأردنية  �حلكومة  �أ�سارت 

�سوء �ملعاملة للعّمال �ملهاجرين بزيادة عدد مفّت�سي �لعمل 

وتعيني موّظفني لتوفري �لدعم �للوج�ستي لهم باالإ�سافة �إىل 

بالت�ساور  �لعمل  �أخرى. وموؤّخًر� مّت تعديل قانون  �إجر�ء�ت 

لي�سمل  نطاقه  تو�ّسع  بطريقة  �الجتماعيني  �ل�سركاء  مع 

�لعّمال �ملهاجرين، وعّمال �ملنازل، وفئات �لعّمال �لزر�عيني 

معايريية  مبادرة  �لدولية عن  �لعمل  بلغت منظمة 
ُ
و�أ كافة. 

عملية  جو�نب  بع�س  الإ�سالح  �الأردنية  �حلكومة  بها  قامت 

ت�سغيلي جديد  �إطار  �ملنازل، مبا يف ذلك  عّمال  ��ستخد�م 

ينّظم �إجر�ء�ت �لتوظيف يف وكاالت �ال�ستخد�م �خلا�سة. 

�ملهاجرين  �لعّمال  لقانون  �سمولية  �أكرث  �إ�سالًحا  �أّن  كما 

ع �أن يناَق�س يف �لبملان يف جل�سات م�ستقبلية. يتوقَّ

ج( تفتي�س العمل واإدارة العمل

مفّت�سيات  يف  �ل�سعف  نقاط  على  �خلب�ء  جلنة  عّلقت 

�لبلد�ن  بع�س  حّثت  وقد  �ملنطقة.  يف  كثرية  لبلد�ن  �لعمل 

على �ّتخاذ �إجر�ء�ت الإر�ساء نظام تفتي�س عمل يف �ملن�ساآت 

�ل�سناعية و�لتجارية يكون متناغًما مع �ملبادئ �لو�ردة يف 

 )٨١ )رقم  �ملقابلة  �لتو�سية  يف  �لو�رد  و�الإر�ساد  �التفاقية 

و�أ�سارت �إىل جهود مبذولة لزيادة عدد �ملفّت�سني يف �ملنطقة 

�حلكومات  باأّن  كثرية  حاالت  يف  ذّكرت  كما  و�سلطاتهم. 

هذه  حول  �ملكتب  من  تقنية  م�ساعدة  تطلب  �أن  باإمكانها 

�مل�سائل. ويف حاالت كثرية، مّت توفري هكذ� م�ساعدة وحتقيق 

بع�س �لتقّدم. 

ح( العمالة

تدعو جلنة �خلب�ء �خلا�سة بتطبيق �التفاقيات و�لتو�سيات  

على  �سادقت  �لتي  �لعربية  �لبلد�ن  بع�س  يف  �حلكومات 

تنفيذ  �إىل   )١٢٢ )رقم   ١٩٦٤ �لعمالة،  �سيا�سة  �تفاقية 

�الجتماعيني  �ل�سركاء  مب�ساركة  نا�سطة  عمالة  �سيا�سة 

�لعمالة  الأهد�ف  وبر�جمها  خططها  يف  �أولوية  و�إيالء 

�لكاملة و�ّتخاذ �الإجر�ء�ت �لالزمة للحر�س على �أن تكون 

�لعمالة، �لتي ت�سكل عاماًل �أ�سا�سيًّا يف خف�س �لفقر، يف قلب 

�ل�سيا�سات �القت�سادية �لكلية و�الجتماعية.

وطنية  خطة  و�سع  �سدد  يف  �حلكومة  �إّن  لبنان،  يف 

�عتمدت  �الأردن،  يف  لل�سباب.  و�لتوظيف  لال�ستخد�م 

�حلكومة بر�مج تهدف �إىل تكييف �ليد �لعاملة مع حاجات 

�سوق �لعمل، مبا يف ذلك م�سروع لتدريب �لن�ساء �لريفيات 

�حلكومة  �أّن  كما  و�ال�ستخد�م.  للتدريب  وطني  وم�سروع 

��ست�سارية  وجلنة  و�جتماعيًّا  ا  �قت�ساديًّ جمل�ًسا  �أن�ساأت 

كّل  يف  �لالئق  للعمل  قطرية  بر�مج  تنفيذ  ويجري  ثالثية. 
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من �الأردن و�جلمهورية �لعربية �ل�سورية و�ليمن. وهي توفر 

فر�سة لتعزيز تنفيذ �أحكام �التفاقية رقم ١٠٢ و�مل�سادقة 

عّبت  وقد  بعد.  عليها  ت�سادق  مل  �لتي  �لبلد�ن  يف  عليها 

بع�س �لبلد�ن يف ردودها على �ال�ستمارة �خلا�سة بالعمالة 

عن نيتها يف �لبحث يف �إمكانية �مل�سادقة على �التفاقيات 

مثاًل  �ملتحدة  �لعربية  �الإمار�ت  فحكومة  �ل�سلة.  ذ�ت 

�أّنها تخو�س مر�جعة  �إىل  �ال�ستمارة  رّدها على  �أ�سارت يف 

�تفاقيات  من  باإر�ساد  بالعمل  �خلا�س  للت�سريع  �ساملة 

منظمة �لعمل �لدولية وتو�سياتها وتنوي �لبحث يف �إمكانية 

�مل�سادقة على �التفاقيات ذ�ت �ل�سلة.

خ( احلماية الجتماعية 

 ١٩٥٢ �لدنيا(،  )�ملعايري  �الجتماعي  �ل�سمان  �تفاقية  �إّن 

)رقم ١٠٢( �سادق عليها بلد�ن عربيان فقط )�جلماهريية 

�لعربية �لليبية وموريتانيا(. وتعّلق  جلنة �خلب�ء �خلا�سة 

تنفيذ  على  �سنو�ت  منذ  و�لتو�سيات  �التفاقيات  بتطبيق 

يتعلق  ما  يف  �سيما  ال  �التفاقية  لهذه  �لليبية  �حلكومة 

�لعائلية،  و�الإعانات  �لبطالة،  باإعانات  �ملت�سلة  بامل�سائل 

و�لرعاية �لطبية، و�إعانات �الأمومة و�لو�سع �ملايل ل�سندوق 

�لعمل  منظمة  من  �حلكومة  وطلبت  �الجتماعي.  �ل�سمان 

و�عتماده  �لت�سريع  ل�سياغة  تقنية  م�ساعدة  توفري  �لدولية 

وفًقا التفاقيات �ل�سمان �الجتماعي �خلا�سة باملنظمة. كما 

ا �لدعم �لتقني من �ملنظمة  �أّن حكومة موريتانيا تطلب �أي�سً

يف �إطار تطبيق �التفاقية. 

بع�س  يبحث  �لالئق  للعمل  �لقطري  �لبنامج  �إطار  يف 

رقم  �التفاقية  على  �مل�سادقة  �إمكانية  يف  �لعربية  �لبلد�ن 

١٠٢. وال بّد �أن ت�سكل هذه فر�سة ملعاجلة م�سائل �ل�سمان 

�آنًفا  ورد  وكما  �الأزمة.  من  بالنهو�س  �ملت�سلة  �الجتماعي 

�أن  يجب  �لذي  �ملتكرر  �لبند  �الجتماعية  �حلماية  �ست�سكل 

يبحثه موؤمتر �لعمل �لدويل يف �لعام ٢٠١١ مع �لرتكيز على 

لتويل  �لعربية  للبلد�ن  فر�سة  وهذه  �الجتماعي.  �ل�سمان 

منظمة  مع  �لتعاون  �أجل  من  �مل�ساألة  لهذه  خا�سة  �أهمية 

�لعمل �لدولية لتخّطي �ل�سعوبات �لتي تو�جهها تلك �لبلد�ن 

وتعزيز �مل�سادقة على هذه �التفاقية وتطبيقها كاماًل من 

بني �تفاقيات �أخرى من �أجل �لنهو�س من �الأزمة.

العمل  مبعايري  العربية  البلدان  تقّيد  عن  اأمثلة 

الدولية

�أعرب ممثلون من بلد�ن خمتلفة يف �ملنطقة عن �لتز�مهم 

�القت�سادية  �الأزمة  مناق�سة  خالل  �لدولية  �لعمل  مبعايري 

 .٢٠٠٩ حزير�ن/يونيو  يف  �لدويل  �لعمل  موؤمتر  دورة  يف 

�ملعايري  �أمام جلنة  �خلليجي  �لتعاون  و�أعلن ممثل جمل�س 

يف  تقّدًما  �أحرزت  قد  �خلليجي  �لتعاون  جمل�س  بلد�ن  �أّن 

تطبيق معايري �لعمل �لدولية من �أجل �حلر�س على تاأمني 

ا  �أعلى درجة من �حلماية للعمال كافة يف بلد�نهم. وحر�سً

منظمة  د�ستور  يف  �ملرت�ّسخة  �ملبادئ  تطبيق  على  منهم 

تلك  تعزيز  �إىل  ي�سعون  فيالدلفيا،  و�إعالن  �لدولية  �لعمل 

و�حلماية  �الإن�سانية  �لكر�مة  ت�سمن  �لتي  و�حلقوق  �لقيم 

نة خللق  �الجتماعية و�ل�سحية. وهدفهم هو خلق بيئة ممكِّ

ا �إىل �أنهم يجهدون لفتح فر�س عمل  عمل الئق. و�أ�سار �أي�سً

وت�سارك  �لعمل  �سوق  يف  �مل�ساركة  من  تتمّكن  لكي  للمر�أة، 

�ّتخذ  قد  �ملجل�س  �أّن  و�أ�ساف  �القت�سادي.  �الزدهار  يف 

�إجر�ء�ت حلماية �لعّمال �ملهاجرين من خالل �لتعاون بينه 

وبني �لبلد�ن �مل�سّدرة لليد �لعاملة وفًقا للمبادئ �ملرت�ّسخة 

�ملجل�س  بلد�ن  �أّن  على  �أخرًي�  و�سّدد  ظبي.  �أبو  �إعالن  يف 

ا ��سرت�تيجيات جديدة الإ�سالح �أ�سو�ق �لعمل  �عتمدت �أي�سً

و�أنظمة تفتي�س �لعمل فيها، من خالل تعزيز بناء �لقدر�ت 

ومهار�ت �لعّمال. 

بالن�سبة  حكومته  قناعة  عن  �لتون�سي  �لعمل  وزير  �أعرب 

�لتعامل  �أجل  من  و�سرورته  �الجتماعي  �حلو�ر  �أهمية  �إىل 

مع �لتحديات �حلالية و�مل�ستقبلية يف �الأو�ساط �القت�سادية 

تون�س  �أّن  �إىل  و�أ�سار  �لالئق.  �لعمل  وتعزيز  و�الجتماعية، 

�أطلقت يف �لعام ٢٠٠٨ جولة �سابعة من �ملفاو�سة �جلماعية 

يف  حت�ّسنات  �إىل  �أّدى  ما  و�خلا�س  �لعام  �لقطاعني  يف 

�سروط �لعمل و�عتماد برنامج جديد لزيادة �الأجور. 

مبعايري  بلده  �لتز�م  �إىل  �ملغربية  �حلكومة  ممثل  �أ�سار 

نّظمت  �ل�سدد  هذ�  يف  �الإن�سان.  وحقوق  �لدولية  �لعمل 

�أ�سباب  يف  �لبحث  �أجل  من  ثالثيًّا  �جتماعيًّا  حو�ًر�  بالده 

�الأزمة و�إيجاد حلول لها باعتماد �لعمل �لالئق كعن�سر من 

�لعنا�سر �ال�سرت�تيجية الأهد�ف �الألفية للتنمية. 

بالنظر �إىل �لتقرير �لعاملي يف �إطار متابعة �إعالن منظمة 

�لعمل �لدولية ب�ساأن �ملبادئ و�حلقوق �الأ�سا�سية يف �لعمل، 

�سّدد ممثل �حلكومة �للبنانية على �سرورة �ّتخاذ �إجر�ء�ت 

�لعمل،  مكان  يف  �جلن�سني  بني  �مل�ساو�ة  تعزيز  �إىل  تهدف 

باعتماد مبد�أ �لالمتييز و�مل�ساو�ة �سمن �لبنامج �لوطني 

و�سائل  مع  ترت�فق  �أف�سل  قو�نني  و�عتماد  �لالئق،  للعمل 

�ملنا�سبة  �الأدو�ت  وتوفري  �أف�سل  تطبيق  �أجل  من  �أف�سل 

لل�سركاء �الجتماعيني من �أجل حو�ر �جتماعي فعال. 

البلدان  يف  التفاقيات  هذه  على  امل�سادقة  حالة 

العربية

 ٤ بني  �التفاقيات  هذه  على  �مل�سادقة  معّدل  يرت�وح 

�الأ�سا�سية  بلد. فاالتفاقيات  لكّل  م�سادقات و١٢ م�سادقة 

تلقى ن�سبة م�سادقة و��سعة با�ستثناء تلك �ملتعلقة باحلرية 

�التفاقيات  �إىل  بالن�سبة  �جلماعية.  و�ملفاو�سة  �لنقابية 
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حظيت  باحلوكمة،  خا�سة  �سلة  ذ�ت  كاتفاقيات  �ملحّددة 

يف  دولة   ١3 مب�سادقة   ٨١ رقم  �لعمل  تفتي�س  �إتفاقية 

�لقليل  �إاّل  تلق  مل  كلها  �الأخرى  �التفاقيات  لكّن  �ملنطقة، 

�ملهاجرين  بالعّمال  فاالتفاقيات �خلا�سة  �مل�سادقات.  من 

�لعّمال  �أهمية  من  بالرغم  تقريًبا  م�سادقة  �أّي  تلق  مل 

للبلد  �أو  �ملن�ساأ  لبلد  �سو�ء  �لعربية،  �لدول  يف  �ملهاجرين 

�الجتماعي  �ل�سمان  �إتفاقية  على  ي�سادق  مل  �مل�سيف. 

�أن  يفرت�س  �لتي   )١٠٢ )رقم   ١٩٥٢ �لدنيا(،  )�ملعايري 

ت�ساعد على توفري نوع من �سبكة �الأمان �الجتماعي يف وجه 

�مل�سادقة  �أّما  �ملنطقة.  من  َبَلد�ن  �إاّل  �القت�سادية  �الأزمة 

فتبقى  باحلوكمة  �ملعنية  �الأخرى  �التفاقيات  معظم  على 

منخف�سة باملقارنة مع مناطق �أخرى من �لعامل. 

تطبيق  يف  خطرة  ثغر�ت  لوحظت  ذلك،  �إىل  باالإ�سافة 

معظم هذه �ل�سكوك �أو �ملبادئ �لكامنة فيها. فيجب بذل 

وممار�سًة  قانوًنا  كامل  �إنفاذ  لتحقيق  �جلهود  من  �ملزيد 

لالتفاقيات �لتي مّتت �مل�سادقة عليها وللبحث يف �إمكانية 

�مل�سادقة على �التفاقيات �الأخرى. كما يجب �إيالء �هتمام 

و�ملفاو�سة  �لنقابية  باحلرية  �خلا�سة  باالتفاقيات  خا�س 

�جلماعية، �أو كحّد �أدنى تطبيق �ملبادئ �لتي جت�ّسدها هذه 

�أمام �مل�سادقة على �ملدى  �ل�سكوك يف حال وجود عو�ئق 

للعمل  جديد  ت�سريع  �عتمد  �لبلد�ن،  بع�س  ويف  �لق�سري. 

جديدة  م�سادقات  �إىل  يوؤّدي  قد  ما  �العتماد،  قيد  هو  �أو 

و�متثال �أكب بتلك �التفاقيات.

�إىل  كافة  �لعربية  �لبلد�ن  بدعوة  �ملنتدى  يقوم  �أن  ميكن 

ال  جزًء�  وتنفيذها  �التفاقيات  هذه  على  �مل�سادقة  �عتبار 

مب�ساعدة  �الأزمة  من  للنهو�س  �ملبذولة  �جلهود  من  يتجّز�أ 

مكتب �لعمل �لدويل حيث تقت�سي �ل�سرورة ذلك. وال يعتب 

ا �أ�سا�سًيا فح�سب بل  �حرت�م هذه �التفاقيات هدًفا �جتماعيًّ

ا �سروًطا لتنمية �قت�سادية متو�زنة توؤّدي بدورها  يخلق �أي�سً

�أن  �ملخاوف من  �أما  �لطويل.  �ملدى  �أكب على  �زدهار  �إىل 

�حرت�ًما �أكب حلقوق �لعّمال �سوف يبّطئ �لنمو �القت�سادي 

و�لنهو�س من �الأزمة ال �أ�سا�س لها. بالتايل ميكن �أن تر�ّسخ 

�خلا�سة  �خليار�ت  نقا�س  �حلقوق  على  مرتكزة  مقاربة 

بال�سيا�سات من �أجل تعزيز �لعد�لة �الجتماعية على �ملدى 

�حلقوق  هذه  �سمان  يف  �الإخفاق  �أّما  و�الأطول.  �لفوري 

و�ملبادئ يف هذ� �لوقت �حل�ّسا�س من �ساأنه �أن ي�سّكل لي�س 

ف�ساًل يف دعم �حلقوق �ملعرتف بها عامليًّا فح�سب بل ميّثل 

ا ف�سل �ل�سيا�سة �القت�سادية يف تاأمني �لنمو و�النتعا�س.   �أي�سً

يف �إطار �إعد�د موؤ�سر�ت �لعمل يف هذ� �ل�سدد يجب على 

�ملنتدى �أن ياأخذ باال�سرت�تيجية �لتي و�سعتها د�ئرة معايري 

�لعمل �لدولية لتنفيذ �أف�سل ملعايري �لعمل من خالل �لتعاون 

�لعمل  منظمة  �إد�رة  جمل�س  عليها  و�فق  و�لتي  �لتقني 

هذه  وتهدف   .٢٠٠٧ �لثاين/نوفمب  ت�سرين  يف  �لدولية 

�أن�سطة  مدى  على  �لعمل  معايري  �إدماج  �إىل  �ال�سرت�تيجية 

�لتعاون �لتقني ملنظمة �لعمل �لدولية وما ور�ءها، كما من 

عن�سر  ويتمثل  �ال�سرت�تيجية.  �لتدخالت  من  عدد  خالل 

معّزز  نفاذ  تاأمني  يف  �ال�سرت�تيجية  هذه  من  حيوي  �آخر 

لنظام معايري �ملنظمة وروؤيوية �أو�سع لها من خالل م�سادر 

معلومات ت�سمح للهيئات �ملكّونة بتكوين �سورة �أو�سح وكاملة 

دجمت 
ُ
لالمتثال مبعايري �لعمل على م�ستوى �لبلد. و�سبق و�أ

-٢٠١٠ �ال�سرت�تيجية  �ل�سيا�سة  �إطار  يف  �ال�سرت�تيجية 

�للذين   ٢٠١٠-٢٠١١ للعامني  و�ملو�زنة  و�لبنامج   ٢٠١٥

�عتمدهما موؤمتر �لعمل �لدويل يف حزير�ن/يونيو ٢٠٠٩.

ونود �الإ�سارة بان �لدر��سة متوفرة باأكملها باللغتني �لعربية و�النكليزية على �سبكة �النرتنت، وميكنكم �الطالع عليها 

من خالل:

و�سنقوم يف �لعدد �لقادم بن�سر �لدر��سة �ل�ساد�سة »تطوير �نظمة �حلماية �الجتماعية �ملنا�سبة وحماية �ل�سكان يف 

�ملنطقة �لعربية«. 

http://www.ilo.org/public/english/region/arpro/beirut/downloads/aef/ils_eng.pdf

http://www.ilo.org/public/arabic/region/arpro/beirut/downloads/aef/ils_ar.pdf
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اÑNCار
نحو حقبة جديدة من العدالة الجتماعية

حقوق العمل الأ�سا�سية للعمال املنزليني

القادة ال�سباب ملنظمة العمل الدولية

الرتويج لتمكني املراأة يف مكان العمل

اليوم العاملي ملكافحة عمل الأطفال، 2011

التعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون 

الثالثي الأطراف

تقرير منظمة العمل الدولية حول و�سع 

العمال يف الأرا�سي العربية املحتلة

نحو حقبة جديدة من العدالة االإجتماعية

�سهر  يف  التاريîية  املئة  دورته  الدولية  العمل  ملنظمة  ال�سنوي  املوؤ“ر  اإختتم 

ما  قدًما نحو  امل�سّي  اإىل  تهدف  اعتماد جمموعة خطوات  بعد  حزيران/يونيو 

اأ�سماه مدير عام املنظمة، خوان �سومافيا، »حقبة جديدة من العدالة الإجتماعية«.

الدورة املÄة ملوD“ر العمل الدو›

�سارك روؤ�ساء �لدول و�حلكومات �إىل جانب �أكرث من ٤٠٠٠ 

�لو�فدين  و�لعّمال  �لعمل  و�أ�سحاب  �حلكومات  عن  ممّثٍل 

�لدورة  �لدولية يف  �لعمل  دولة ع�سوة يف منظمة   ١٨3 من 

�أجندة  تاأييد  �إىل  �ملئة ملوؤمتر �لعمل �لدويل وبادرو� جميعًا 

�لعمل �لالئق �لتابعة �إىل منظمة �لعمل �لدولية كما دعمو� 

تعزيز عمل �ملنظمة د�خل �ملنظومة �لدولية.

خو�ن  �ل�سيد  �لدولية،  �لعمل  منظمة  عام  مدير  �إفتتح 

�لطارئ  �الإلتز�م  �إىل  بالدعوة  �ملوؤمتر  �أعمال  �سومافيا، 

و�لنمو  �الإجتماعية  �لعد�لة  من  جديد  ع�سر  با�ستحد�ث 

�الإقت�سادي �ملبني على �لتنمية �مل�ستد�مة.

»عامل  �إّن  �ملوؤمتر  �إىل  خطابه  يف  �سومافيا  �ل�سيد  وقال 

�لعمل �ليوم يو�جه ��سطر�بًا ع�سريً�، لذلك، من �ل�سروري 

�اللتز�م با�ستحد�ث حقبة جديدة من �لعد�لة �الإجتماعية 

�لتنمية  على  �ملبنية  �الإجتماعية  بالعد�لة  �ملرفق  و�لنمّو 

�مل�ستد�مة«.

كما �أ�ساف �ل�سيد �سومافيا �أّن عامل �لعمل كان يو�جه عددً� 

كبريً� من �الأزمات منها �رتفاع معّدل بطالة �ل�سباب وركود 

�إىل  �حلقيقي  �الإقت�ساد  يف  �لعاملي  �الإ�ستثمار  م�ستويات 

جانب تهمي�س �ل�سركات �ل�سغرية �مل�ستحدثة لفر�س �لعمل 

وتز�يد �ملد�خيل �لغري �لالئقة و�حتكار �لرثو�ت.

zاآن الأوان لتعزيز دور منظمة العمل الدولية{

و�ملعنون  �ملوؤمتر  �إىل  رفعه  �لذي  �لتقرير  من  �قتبا�س  ويف 

�سومافيا  قال  �الإجتماعية،  �لعد�لة  من  جديدة  حقبة 

�لعد�لة  من  �جلديد  �لع�سر  »م�ستقبل  �إّن  للمندوبني 

�الإجتماعية يعتمد عليكم وعلينا وعلى �أ�سرة منظمة �لعمل 

�لدولية فاإّما يبقى ع�سر �لعد�لة �الإجتماعية �جلديد وهمًا 

مثاليًا مب�ستقبل مرجّو و�إّما ي�سبح و�قعًا عمليًا متجّذرً� يف 

جمتمعاتنا«.

دور  لتعزيز  �آن  قد  »�الأو�ن  �أّن  �سومافيا  �ل�سيد  �أعلن  كما 

منظمة �لعمل �لدولية« وعّب يف �ملقابل عن قلقه من �لتهاون 

»�خلطر  من  وحّذر  �له�ّس  �الإقت�سادي  �الإنتعا�س  وجه  يف 

�لكامن �أمامنا يف تعزيز �أمناط �لنمو �لغري �لناجعة وقو�عد 

�أّدت  �لتي كانت �سبب �ندالع �الأزمة و�لتي  �لعوملة �ملجحفة 

�أنحاء  جميع  يف  منهجي  ب�سكل  �مل�ساو�ة  غياب  تفاقم  �إىل 

�إىل  �لعودة  �أّما  �ملا�سية.  �لثالثني  �الأعو�م  خالل  �لعامل 

�أزمة جديدة  �لعمل على �لنحو �ملعتاد ف�ستوقعنا جميعًا يف 

عاجاًل �أم �آجاًل«.

حمبطة  �ل�سعوب  �أّن  عجب  »ال  �لعام:  �ملدير  و�أ�ساف 

�لطبقات  فيهم  مبن  ـــ  منها  كبري  فعدد  �ليوم  وغا�سبٌة 

�لو�سطى ـــ عالٌق بني تد�عيات �الأزمة �ملبا�سرة على �ملجتمع 
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وبني هذه �الأمناط �لطويلة �الأمد«. كما �أفاد �ل�سيد �سومافيا 

�أّن �ل�سعوب غا�سبة من �لروؤية �ل�سائدة �لد�عية �إىل �عتبار 

يتّم  ت�سقط« يف حني  �أن  »�أكب من  �ملالية  �ملوؤ�س�سات  بع�س 

�لقلق  تثري  �أن  من  »�أ�سغر  �أنها  على  �ل�سعوب  �إىل  �لنظر 

حيالها«.

وقد �نعك�ست تد�عيات هذ� �لو�سع »من ميد�ن �لتحرير �إىل 

بويرتا ديل �سول ويف �سو�رع و�ساحات عدد كبري من �لدول 

�ل�سباب  �إجتماعية بقيادة  ن�ساأة حركة �سعبية  �لتي �سهدت 

�لقادر على تغيري �لعامل« و�أ�ساف �ل�سيد �سومافيا: »دعونا 

ال نن�سى �أنه يف هذه �للحظة بالذ�ت ير�سل لنا �لتز�م �لعامل 

�لتغيري �حلقيقي  �أّن  ُمفادها  ر�سالًة مهّمة  �ل�سجاع  �لعربي 

يتطّلب �ليوم ح�سدً� �سعبيًا و�جتماعيًا �سلميًا و��سع �لنطاق 

من �ساأنه �أن يو�سل �سوت �ل�سعب وطلباته �إىل �أو�ساط �تخاذ 

�لقر�ر �ل�سيا�سي. ولكن علينا �أن ن�سغي �إليهم بدورنا. نحن 

نت�سّلح  و�أن  �أجد�دنا  ب�سجاعة  �لتحّلي  �إىل  مدعّوون  �ليوم 

بطموحهم«.

�لعمل  منظمة  �سيا�سات  �أن  �سومافيا  �ل�سيد  �أعلن  و�أخريً� 

وتعزيز  �لعامل  �ل�سغوطات يف  »ت�ساهم يف تخفيف  �لدولية 

�لعد�لة و�الإرتقاء باالأمن. فبف�سل مبادئنا و�سيا�ساتنا، نحن 

نقف مع �لتاريخ«.
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�لدولية  �لعمل  منظمة  معايري  منظومة  نطاق  نو�ّسع  »نحن 

تقّدم  وهذ�  �الأوىل  للمّرة  �لنظامي  �لغري  �الإقت�ساد  لتطال 

�لعمل  منظمة  عام  مدير  و�أ�ساف  �لنظري«  منقطع  مهّم 

�لدولية، �ل�سيد خو�ن �سومافيا »�إننا ن�سنع �لتاريخ«.

وقد �عتمد �ملندوبون �مل�ساركون يف �ملوؤمتر �الإتفاقية ب�ساأن 

ح�سدت  �لتي   )١٨٩ )رقم   ٢٠١١ للعام  �ملنزليني  �لعّمال 

 ٦3 �متنع  حني  يف  معار�ٍس،  �سوت   ١٦ مقابل  �سوتًا   3٩٦

�ملر�فقة  �لتو�سية  حظيت  كما  �لت�سويت.  عن  مندوبًا 

مع  معار�سة  �أ�سو�ت   ٨ مقابل  �سوتًا  ب٤3٤  لالإتفاقية 

�لعمل  منظمة  وُتعتب  �لت�سويت.  عن  مندوبًا   ٤٢ �متناع 

منظومة  د�خل  �لوحيدة  �لهيئات  �لثالثية  �ملنظمة  �لدولية 

حقوق العمل االأ�سا�سية للعمال املنõليني

�ل١٨3  �الأع�ساء  �لدول  من  كلٌّ  متثيل  ويتّم  �ملتحدة  �الأمم 

�أ�سحاب  �ثننينْ عن �حلكومة ومندوب و�حد عن  مبندوبنينْ 

ب�سوت  منهم  كّل  يتمّتع  �لعّمال  عن  و�حد  ومندوب  �لعمل 

م�ستقل.

�ملكّملة  و�لتو�سية   ١٨٩ رقم  �الإتفاقية  فهما  �ملعيار�ن  �أّما 

�لدولية  �لعمل  منظمة  �عتمدتهما  �للتان   ٢٠١ رقم  لها 

�الإتفاقية معاهدًة دولّيًة  وُتعتب  تاأ�سي�سها عام ١٩١٩.  منذ 

ملزمًة بالن�سبة �إىل �لدول �الأع�ساء �مل�سّدقة عليها يف حني 

كيفية  حول  �إ�سافية  لة  مف�سّ �إر�ساد�ت  �لتو�سية  تت�سّمن 

تطبيق �الإتفاقية.

من  �جلديدينْن،  �لدولية  �لعمل  منظمة  معيارينْ  وبح�سب 

�لو�جب �أن يتمّتع �لعمال �ملنزليون يف �لعامل �لذين يعيلون 

�أ�سوًة بغريهم  �أ�سرهم وعائالتهم بحقوق �لعمل �الأ�سا�سية 

معقول  عمل  دو�م  �حلقوق:  هذه  وتت�سّمن  �لعّمال.  من 

و�إجازة �أ�سبوعية ملدة ٢٤ �ساعة متتالية على �الأقل وحد �أدنى 

للر�تب �لعيني �إىل جانب �لو�سول �إىل �ملعلومات �لو��سحة 

ب�ساأن �سروط وظروف �لعمل باالإ�سافة �إىل �حرت�م �ملبادئ 

املندوب�ن  بادر  حزيران/ي�ني�،   16 يف 

املعايري  من  تاريîية  جمم�عة  اعتماد  اإىل 

العمل  اإىل –�صني Xرو± و�صرو•  الرامية 

(اأنظر  العا⁄  يف  العّما∫  ماليني  لع�صرات 

م�اVصيع املقالت العامة).
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�لنقابية  �حلرية  فيها  مبا  �لعمل  يف  �الأ�سا�سية  و�حلقوق 

و�حلّق باملفاو�سة �جلماعية.

�لدولية  �لعمل  منظمة  توّقعات  بح�سب  �ل�سياق،  هذ�  ويف 

�سّجل  بلد،   ١١٧ يف  تعد�د  �أو/و  م�سح  عمّليات  على  �ملبنية 

�لعامل.  يف  عامل  مليون   ٥3 حو�يل  �ملنزليني  �لعمال  عدد 

�ملنزليني  �لعمال  عدد  �إجمايل  �أن  �خلب�ء  يفيد  ولكن 

�لنوع من  �أّن هذ�  مليون مبا  �إىل ١٠٠  ي�سل  قد  �لعامل  يف 

�لعمل غالًبا ما يكون �سريًا وغري �سرعي وغري موّثق. �أّما يف 

�لبلد�ن �لنامية، مُيّثل �لعّمال �ملنزليون ٤ �إىل ١٢ يف �ملائة 

�ملائة  يف  و٨3  �أجًر�  يتقادون  �لذين  �لعّمال  من  �الأقل  على 

منهم، من �لن�ساء �أو �لفتيات وعدد كبري منهم من �لعّمال 

�ملهاجرين.

وتعّرف �الإتفاقية �لعمل �ملنزيّل على �أنه �لعمل �لذي يقوم به 

�لعامل مل�سلحة �أ�سرة �أو �أ�سر �أو د�خل منزل �أو منازل. يف 

حني يغطي �ل�سّكان �جلديد�ن جميع �لعمال �ملنزليني، هما 

ة حلماية هوؤالء �لعّمال �لذين  ا �إجر�ء�ت خا�سّ يقّدمان �أي�سً

�أو  �سّنهم  �سغر  ب�سبب  �إ�سافية  خماطر  �إىل  يتعّر�سون  قد 

جن�سيتهم �أو م�ستو�هم �ملعي�سي.

ووفقًا للنظام �لد�خلي �لتابع ملنظمة �لعمل �لدولية، �ستدخل 

�الإتفاقية �جلديدة حّيز �لتنفيذ بعد �أن �سّدق بلد�ن �ثنان 

عليها.

�لعّمال  و�سعنا  »عندما  �أنه  �سومافيا  �ل�سيد  �سّرح  وبدوره 

� بالن�سبة  �ملنزليني يف �سلب مبادئنا، قمنا بخطوة مهّمة جدًّ

�لعمل  �إىل  �لطاحمني  �لعمال  وجميع  �ملنزليني  �لعمال  �إىل 

وعلى  �لهجرة  على  �آثار  �خلطوة  لهذه  و�سيكون  �لالئق 

�مل�ساو�ة بني �جلن�سني«.

وتن�ّس مقّدمة �الإتفاقية �جلديدة على �أّن »�لعمالة �ملنزلّية 

ال تز�ل جمااًل يتّم �ال�ستخفاف بقيمته وهو قطاع �سّري ي�سّم 

باأغلبه �لن�ساء و�لفتيات وعدد كبري منهّن من �ملهاجر�ت �أو 

�أفر�د يف جمتمعات حمرومة وبالتايّل هّن معّر�سات للتمييز 

من حيث �سروط وظروف �لعمل و�لوظيفة �إىل جانب �أنو�ع 

�أخرى من �نتهاكات حقوق �الإن�سان«.

)من �ليمني �إىل �لي�سار( �ل�سيد مورتن هودفا، كبري �مل�ست�سارين الأوروبا، خو�ن �سومافيا، مدير عام منظمة �لعمل �لدولية، �ل�سيد 

�ل�سيدة مانويال تومي، مديرة فرع  روبري نكيلي، رئي�س �ملوؤمتر  و�ل�سيد كري�ستوف برّي�ن، مدير فرع �لعالقات �لر�سمية يهنئون 

ظروف و�سروط �لعمل و�لوظيفة يف منظمة �لعمل �لدولية، بعد �سدور نتائج �لت�سويت �الأخرية على �الإتفاقية ب�ساأن �لعمال �ملنزليني.

 ∫Rت املناÓعام Öان جل         

هي  bيمنا  ح¶رية   ¤Eا

و÷مي™  ل¡م  bوية,  Nطوة 

يتطلعون   øالذي العاملني 

اE¤ العمل الÓئ≤
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�جلز�ئري  �لنا�سط  قاله  ما  هذ�  �أبدً�«  ن�ست�سلم  �أاّل  »علينا 

�ل�ساب و�سام خدمي �لذي دعا �ل�سباب �إىل مو��سلة �ل�سر�ع 

لتحقيق �أهد�فهم.

خو�ن  �لدولية،  �لعمل  منظمة  عام  مدير  توّجه  وعندما 

�سومافيا �إىل جلنة �خلب�ء، قال لل�سباب: »�أنتم من يحّفز 

بقية �لعامل �ليوم« و�أ�ساف �أّنه من �مل�ستحيل �إيقاف �لتغيري 

�لذي بد�أ. »�ل�سعب �ملتعّط�س للكر�مة و�لعد�لة �الإجتماعية 

�سينت�سر، ال حمال«.

وقد �سارك �لقادة �ل�سباب يف جلنة رفيعة �مل�ستوى منقطعة 

وتفاوؤلهم  مقالقهم  ونقلت  �ل�سباب  ق�سايا  ناق�ست  �لنظري 

�لر�سالة  وكانت  �لدويل.  �لعمل  موؤمتر  منب  �إىل  و�آمالهم 

للم�ساهمة  ومتعّط�سون  م�ستعدون  �ل�سباب  �أّن  �الأهّم 

خالل  من  بذلك  لهم  �لفر�سة  �سمحت  �إذ�  �لتغيري  يف 

يف  و�النخر�ط  �لتدريب  وتوفري  �لعمل  فر�س  ��ستحد�ث 

�لعمل �ل�سيا�سي.

عاملًيا  �ل�سباب  بطالة  م�ستويات  �رتفاع  من  �لرغم  وعلى 

�لتي و�سلت �إىل ٨١ مليون �سخ�سٍ ترت�وح �أعمارهم بني ١٥ 

و٢٤ عاًما بح�سب تقدير�ت منظمة �لعمل �لدولية، �إعتبت 

مونيك كوملان، �ملمثلة �الأمريكية وبطلة �سباب �الأمم �ملتحدة 

�أن  �مل�ستحيل  من  �لتفاوؤل،  غياب  فمع  موجود  »�الأمل  �أّن 

ل �إىل نتائج �إيجابية«. نتو�سّ

�لتي �ساركت  �لنا�سطة  �لطالبة �مل�سرية  �أّما نزيل ح�سني، 

�لدويل  يناير يف م�سر، فقد حّثت �ملجتمع  يف �حتجاجات 

�أّن  على  و�سّددت  �لبناء  �إعادة  جهود  يف  �مل�ساركة  على 

متّثل  ــ  �الأوروبية  �لبلد�ن  يف  حتى  ــ  �الإحتجاجات  »�أغلبية 

هي  مما  �أكرث  �الإجتماعية  �لعد�لة  بتعزيز  مطالبًا  ند�ًء 

�لعد�لة  حتقيق  �إىل  و�سعيًا  �لدميقر�طية.  بتعزيز  مطالب 

�الإجتماعية، تدعو �حلاجة �إىل تغري �لنظام �لعاملي برمته«.
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الرتويج لتمكني املراأة 

يف مكان العمل

حيث  �الأطفال  عمل  ملناه�سة  �لعاملي  �ليوم  ملنا�سبة  جديدً�  تقريرً�  �لدولية  �لعمل  منظمة  �أ�سدرت 

حتّذر من �الرتفاع �لهائل يف عدد �الأطفال �ملنخرطني يف �لعمال �ملحفوف باملخاطر وتدعو �إىل �تخاذ 

�الإجر�ء�ت �لالزمة للحّد من هذه �ملمار�سات يف �أ�سرع وقت ممكن. فقد بلغ عدد �الأطفال �لعاملني يف 

�لعامل ٢١٥ مليون طفل منهم ١١٥ مليون ميار�سون �أنو�ع عمل خطرية.

ويت�سّمن �لتقرير �ملعنون �الأطفال يف �لعمل �خلطري: ما يجب �أن نعرفه، ما يجب 

�أن نفعله، در��سات �أجريت يف �لبلد�ن �ل�سناعية و�لنامية وت�سري �إىل معاناة 

ولٍد عامٍل و�حد كّل دقيقة من جّر�ء حادث �أو مر�س �أو �سدمة نف�سية ذي 

�سلة بالعمل يف مكان ما يف �لعامل.

اليوم العاملي ملكافحة عمل االأطفال، 2011

�الأمم  لهيئة  �لتنفيذية  �ملديرة 

�ل�سيدة مي�سيل  للمر�أة  �ملتحدة 

ملنظمة  �لعام  و�ملدير  با�سلي 

خو�ن  �ل�سيد  �لدولية  �لعمل 

مذكرة  على  يوقعان  �سومافيا 

�لتفاهم. 
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يف ١3 حزير�ن/يونيو من �لعام ٢٠١١، بادرت هيئة �الأمم 

توقيع  �إىل  �ملر�أة  ومتكني  �جلن�سني  بني  للم�ساو�ة  �ملتحدة 

ب�ساأن  جينيف  يف  �لدولية  �لعمل  منظمة  مع  تفاهم  ورقة 

تعزيز  ت�سّم  و�لتي  باملر�أة  �خلا�سة  �الأ�سا�سية  �لق�سايا 

على  �لقائم  �لتمييز  من  و�حلّد  �جلن�سني  بني  �مل�ساو�ة 

�أ�سا�س �لنوع �الإجتماعي وحماية �لعمال �ملنزليني �إىل جانب 

�لعنف  ومكافحة  �الإجتماعية  �حلماية  باأر�سيات  �الرتقاء 

�لقائم على �أ�سا�س �لنوع �الإجتماعي يف مكان �لعمل.

مبا  �لتعاون  �إجر�ء�ت  من  جمموعة  �الإتفاق  يت�سّمن  كما 

�لثالثي  و�لتعاون  �جلنوب  بلد�ن  بني  �لتعاون  �سبل  فيها 

�الأمم  تعّزز  �أن  �ملتوقع  �إىل ذلك، من  باالإ�سافة  �الأطر�ف. 

�ملتحدة �ت�ساق �ل�سيا�سات يف ميد�ن �لعمل �لالئق ومتكني 

�ملر�أة و�أن تبادر �إىل ح�سد �لتاأييد وتنظيم حمالت للتوعية 

و�الأبحاث و�لدور�ت �لتدريبية ورفع �ملهار�ت وبناء �لقدر�ت 

وغريها من �لن�ساطات �لتي ت�ستهدف �حلكومات و�أ�سحاب 

�لعمل و�لعمال.

�لدولية،  �لعمل  منظمة  عام  مدير  �أثنى  �أخرى،  ومن جهة 

�لتي  �مل�ستنرية«  �لقيادية  »�لروح  على  �سومافيا،  خو�ن 

�الأمم  لهيئة  �لتنفيذية  �ملديرة  با�سلي،  مي�سيل  بها  تتمّتع 

�لدعم  ب�سرعة  حت�سد  �أن  خّولتها  و�لتي  للمر�أة،  �ملتحدة 

�لالزم لتقدمي روؤية وخطة عمل هيئة �الأمم �ملتحدة للمر�أة. 

وجتدر �الإ�سارة �أخرًي� �إىل �أّن ورقة �لتفاهم �ست�سفي طابًعا 

موؤ�س�ساتًيا على �لعالقة �لعملية �لوثيقة �لقائمة بني منظمة 

�لعمل �لدولية و�لهيئة �جلديدة.
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التعاون بني بلدان 

اجلنوب والتعاون الثالثي 

االأطراف: م�سار جديد 

للتنمية االإجتماعية
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كما يفيد �لتقرير برت�جع �إجمايل عدد �الأطفال 

عامًا  و١٧  �أعو�م   ٥ بني  �أعمارهم  ترت�وح  �لتي 

�لعامني  بني  �خلطرة  �العمال  يف  و�ملنخرطني 

�ملقابل  �لتقرير يف  يو�سح  ولكن  و٢٠٠٨   ٢٠٠٤

�أن عدد �الأطفال يف هذه �ل�سريحة �لعمرية قد 

�رتفع ب٢٠ يف �ملائة خالل تلك �لفرتة، �أي من 

٥٢ مليون �إىل ٦٢ مليون طفل.

�لدولية،  �لعمل  منظمة  عام  مدير  وبح�سب 

�ل�سيد خو�ن �سومافيا، »على �لرغم من �لتقّدم 

يز�ل  ال  �ملن�سرم،  �لعقد  خالل  �ملحرز  �لكبري 

�الأطفال  عمل  يف  �ملنخرطني  �الأطفال  عدد 

وخا�سة يف �لعمل �خلطري مرتفعًا. لذلك تدعو 

و�لعّمال  �لعمل  و�أ�سحاب  �حلكومات  �حلاجة 

وتطبيق  بلورة  بحزم  ليقودو�  �سوّيًا  �لعمل  �إىل 

على  للق�ساء  �لالزمة  و�الإجر�ء�ت  �ل�سيا�سات 

عمل �الأطفال. كما تدّل ��ستد�مة عمل �الأطفال 

�ل�سائد  �لنمو  منوذج  خماطر  على  بو�سوح 

�مل�سّر  �لعمل  معاجلة  تكون  �أن  يجب  وبالتايل 

�سلب  يف  �الأطفال  و�أخالق  و�سحة  ب�سالمة 

�أولوياتنا«.

وفقًا للمعلومات �لتي ّقدمت خالل نقا�س جلنة �خلب�ء مع 

ممثلني عن �لبلد�ن �ملانحة و�حلكومات و�لعمال و�أ�سحاب 

�لدولية  �لعمل  منظمة  ملوؤمتر  �ملئة  �لدورة  خالل  �لعمل 

�ملُنعقد يف جينيف، �سارك موؤمتر �لعمل �لدويل يف �أكرث من 

و�لتعاون  �جلنوب  بلد�ن  بني  �لتعاون  لتعزيز  مبادرة   ١٠٠

�لثالثي �الأطر�ف. 

�لتاأكيد  �أفريقيا  وجنوب  و�لب�زيل  �لهند  �أعاد ممثلو  وقد 

�لثالثي  �لتعاون  يف  م�ساركتهم  بتعزيز  �هتمامهم  على 

منظمة  م�ساركة  جانب  �إىل  �جلنوب  دول  وبني  �الأطر�ف 

يف  قدمًا  �مل�سي  �إىل  �لر�مية  �جلهود  يف  �لدولية  �لعمل 

�لدويل  �لت�سامن  �أ�سا�س  على  �لالئق  �لعمل  �أجندة  �إنفاذ 

وتبادل �ملعارف و�خلب�ت �لناجحة. وجتدر �الإ�سارة �إىل �أّن 

ا يف هذ� �حلدث. مندوبي �لنيبال و�ل�سني قد �ساركو� �أي�سً

ويف هذ� �ل�سياق، �أفادت �ملديرة �لتنفيذية يف منظمة �لعمل 

�أّنه  �لدولية ورئي�سة جلنة �لنقا�س، ماريا �أجنيليكا دو�سي، 

»من �ل�سروري �أن ن�سعى �إىل تعزيز �لت�سامن بني �لبلد�ن 

�لتعاون  لتحقيق  �حلقيقي  �ل�سبيل  �إنه  �إذ  �سيء  كّل  قبل 

»دور  على  و�سّددت  �جلنوب«  دول  وبني  �الأطر�ف  �لثالثي 

هذ� �لنوع من �خلطط يف �إنعا�س �لتعاون �لتنموي«.
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و�سع  حول  �ل�سنوي  تقريره  �لدويل  �لعمل  مكتب  �أ�سدر 

�لعمال يف �الأر��سي �لعربية �ملحتلة حيث يدعو �إىل ��ستبد�ل 

�أ�سا�س  على  �لقائم  �لتنمية  »مبنطق  �حلايل  �الأمن  منطق 

روؤية طويلة �الأمد ب�ساأن م�سالح جميع �لن�ساء و�لرجال يف 

�ملنطقة على م�ستوى �الإقت�ساد و�لت�سغيل و�الأمن �الإن�ساين«. 

من  �ملحققة  �الإجناز�ت  من  �لرغم  على  للتقرير،  ووفقًا 

و�سع  يف  ملحوظ  تغرّي  �أي  ُي�سّجل  مل  �ل�سكان،  نزوح  حيث 

�إىل  �لتقرير  وي�سري  �لفائت.  �لعام  طو�ل  �لعمال  هوؤالء 

�إز�لة  »�إاّل من خالل  �لتغيري  �أنه من �مل�ستحيل حتقيق هذ� 

�الأر��سي  على  �إ�سر�ئيل  من  �ملفرو�س  و�الإحتالل  �لقيود 

�لعربية �ملحتلة«. 

ل جميع �الأطر�ف �إىل  كما ي�سّدد �لتقرير على »�أهمية تو�سّ

قر�ر حول �خلطو�ت �مل�ستقبلية �لالزم �عتمادها عاجاًل �أم 

�آجاًل. فقد و�سل �الإقت�ساد �لفل�سطيني �إىل �أ�سوء م�ستوياته، 

�الإتفاق  دون  من  �لو�سع  هذ�  تخّطي  �ل�سعب  من  لذلك، 

و�لعمل على معاجلة �لعقبتنينْ �الأ�سا�سيÏنْ �لتنينْ حتوالن دون 

�نتعا�س �الإقت�ساد: �الإحتالل و�لف�سل. وبالتايل، ينبغي �أال 

جُته�س عملية بناء �لدولة �لفل�سطينية �أو�أال ت�سفر عن نتائج 

حمبطة وغري مر�سية«.

�أّن مكتب �لعمل �لدويل ُمّكلف باإعد�د  وجتدر �الإ�سارة �إىل 

عقود  ثالث  منذ  �ملوؤمتر  �إىل  ُيرفع  �لذي  �ل�سنوي  �لتقرير 

وحتى �ليوم.
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عمل الأطفا∫ يف القطا´ الزراعي

يف �إطار موؤمتر دويل �لذي �نعقد يف جينيف 

يف ٢٢ حزير�ن/يوينو٢٠١١، �ساهمت منظمة 

�الأغذية و�لزر�عة يف  �لدولية ومنظمة  �لعمل 

ت�سليط �ل�سوء على تد�عيات �لتعّر�س ملبيد�ت 

�لقطاع  يف  �لعاملني  �الأطفال  على  �الآفات 

�لزر�عي. وقد �نعقدت جلنة �لنقا�س �خلا�سة 

ملبيد�ت  و�لتعّر�س  �مل�ست�سعفة  ب«�لفئات 

�الآفات: ح�سد �لقوى للحّد من عمل �الأطفال 

�الأطر�ف  �لزر�عة« خالل موؤمتر  �خلطري يف 

مت �للجنة  يف �تفاقية روترد�م �خلام�س. و�سّ

خب�ء يف �لزر�عة و�لعمل و�ل�سحة، قادمني 

من هيئات تابعة لالأمم �ملتحدة وغريهم من 

حتديد  �مل�ساركون  وحاول  �ملعنية  �جلهات 

معاجلة  �إىل  �لر�مية  �ملبادر�ت  متا�سي  مدى 

�إتفاقية  تطبيق  �إجر�ء�ت  مع  �الأطفال  عمل 

روترد�م.

يف   ٦٠ يعمل  �لدولية،  �لعمل  ملنظمة  ووفقًا 

عددهم  �لبالغ  �الأطفال  �لعّمال  من  �ملائة 

�لزر�عي  �لقطاع  يف  عامليًا  طفل  مليون   ٢١٥

خطورة  �الأكرث  �لثالث  �لقطاعات  �أحد  وهو 

للعمل مهما كان عمر �لعامل. وقد هدف هذ� 

�لدولية  �لعمل  منظمة  بني  �مل�سرتك  �لن�ساط 

ومنظمة �الأغذية و�لزر�عة �إىل تعزيز �لتوعية 

يف  باملخاطر  �ملحفوف  �الأطفال  عمل  ب�ساأن 

�لزر�عة، خا�سة من حيث �الأذى �لناجم عن 

مبيد�ت �الآفات وخطر تعّر�س �الأطفال ب�سكل 

�لكيميائية  للمو�د  �مل�ست�سعفة  �لفئات  تعّر�س  �لبيانات حول  �سبل جمع  ب�ساأن  باقرت�حات  تقّدمت جلنة �خلب�ء  كما  لها.  خا�س 

�ل�سامة و�ملعلومات �لتي ُت�ساهم يف عملية و�سع �ل�سيا�سات و�تخاذ �الإجر�ء�ت �لقانونية �لو�جبة«.
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اإتفاق منظمة العمل الدولية مع ال�صلطة الفل�صطينية

 ،٢٠١١ حزير�ن/يونيو  �سهر  من  �لتا�سع  يف 

وّقع وزير �لعمل �لفل�سطيني، �أحمد جمدالين، 

ومديرة �ملكتب �الإقليمي للدول �لعربية، ندى 

�إحياء  �إعادة  �إىل  يرمي  �تفاق  على  نا�سف، 

و�حلماية  للت�سغيل  �لفل�سطيني  �ل�سندوق 

�إطار  يف  �الإتفاق  هذ�  وياأتي  �الإجتماعية. 

�جلهود �لر�مية �إىل حتفيز ��ستحد�ث فر�س 

حقوق  ودعم  �خلا�س  �لقطاع  وتنمية  �لعمل 

�لعّمال يف �ل�سفة �لغربية وقطاع غزة. وي�سعى 

�إتاحة فر�س �لعمل �مل�ستد�مة  �إىل  �ل�سندوق 

�لفل�سطينيني  و�لعّمال  �ملتخّرجني  �أمام 

�ل�سابقني يف �مل�ستعمر�ت �الإ�سر�ئيلية.

خالل  �الإتفاق  هذ�  عن  �لك�سف  مّت  وقد 

وعّمال  �سعب  للت�سامن مع  �ل�سنوي  �الجتماع 

فل�سطني وغريها من �الأر��سي �لعربية �ملحتلة 

على  �لدولية  �لعمل  منظمة  نظمته  �لذي 

هام�س موؤمتر �لعمل �لدويل �ملئة يف جينيف، 

�ل�سياق  هذ�  يف  �الإ�سارة  وجتدر  �سوي�سر�. 

�إىل  بحاجة  �لفل�سطيني  �الإقت�ساد  �أّن  �إىل 

�لعمل  فر�س  ال�ستحد�ث  هائلة  ��ستثمار�ت 

�سخ�س  �ألف  و٤٥  عامل  �ألف  من٢٥٠  الأكرث 

جديد يدخلون �سوق �لعمل كّل عام. وبح�سب 

�لفل�سطينية  �ل�سلطة  �ستمنح  �الإتفاق،  بنود 

�ل�سندوق هبًة �سنوية بقيمة ٥ ماليني دوالر 

�أمريكي. �إىل جانب ذلك، وبدعم من حكومة 

�لكويت، �ستقّدم منظمة �لعمل �لدولية حو�يل 

�س �ملبلغ لتنفيذ خّطة عمل على مدى �ستة �أ�سهر تت�سّمن توظيف فريق عمل �أ�سا�سي وتدريبه على  ٦٠٠ �ألف دوالر �أمريكي وُيخ�سّ

�إد�رة ثالثة م�ساريع جتريبية ر�ئدة. 
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هم أيضًا عّمال
العمال المنزليين


