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يف ت�سرين �الأول�/أكتوبر � ،١٩١٩نطلق موؤمتر �لعمل �لدويل �الأول بجو من
�الأمل و�لرتقب .فاجتمع �ملندوبون يف و��سنطن �لعا�سمة ،وكانو� على و�سك
تهم عامل �لعمل .عند �نتهاء �ملوؤمتر يف
�إطالق عنا�سر من معاهدة فر�ساي ّ
 ٢٩ت�سرين �لثاين/نوفمرب ـ ـ �أي بعد مرور �سهر كامل ـ ـ مت �إقر�ر �ستّة �تفاقيات
و�ست تو�سيات و ١٩قر�ر ً�.
ّ
لكنّ �ملوؤمتر ال يكتفي باإقر�ر معايري عمل دولية ،بل يحدد �أي�س ًا �ل�سيا�سات
�لعامة ملنظمة �لعمل �لدولية .خري دليل على ذلك �مليثاق �لعاملي لفر�س �لعمل
�لذي �أق ّره موؤمتر �لعمل �لدويل بعد مرور ت�سعني عام ًا على �نعقاد جل�سته
�الأوىل يف �لعام  .١٩١٩بعد �الأزمة �القت�سادية و�ملالية �لعاملية ،يقرتح �مليثاق
�لعاملي لفر�س �لعمل جمموعة و��سعة من تد�بري �ال�ستجابة �لتي ميكن للبلد�ن
تكييفها وفق �حتياجاتها و�أو�ساعها �خلا�سة.
�ليوم ،ينعقد موؤمتر �لعمل �لدويل مرة و�حدة �سنوي ًا وحتديد ً� يف �سهر حزير�ن/
يونيو ،يف جنيف� ،سوي�سر�� .أحيان ًا ،تع ّد منظمة �لعمل �لدولية جل�سات بحرية
خا�سة من موؤمتر �لعمل �لدويل ،وقد عقدت ع�سر جل�سات من هذ� �لنوع منذ
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�ملندوبون �مل�ساركون يف �جلل�سة �الأوىل من موؤمتر �لعمل �لدويل ،و��سنطن �لعا�سمة ()١٩١٩

�لعام  .١٩١٩لهذ� نحن نتجه نحو �جلل�سة �ملئة للموؤمتر �ل�سنوي
هذ� �لعام ،وذلك قبل �لعيد �ملئة للمنظمة بفرتة طويلة.
يف هذ� �لربملان �لعاملي �خلا�س بالعمل ،ميثل كل دولة ع�سو
مندوبني حكوميني
يف منظمة �لعمل �لدولية وفد موؤلف من
نْ
ومندوب عن �أ�سحاب �لعمل ومندوب عن �لع ّمال وم�ست�ساري
�ملندوبني �حلكوميني هم وزر�ء م�سوؤولون عن
ك ّل منهم .معظم
نْ
�سوؤون �لعمل ك ّل يف بلده� .أما مندوبا �أ�سحاب �لعمل و�لع ّمال
فيتم تعيينهما بالتو�فق مع �أكرث �ملنظمات �لوطنية متثي ًال
لل�سركاء �الجتماعيني.

كل مندوب له نف�س
احلقوق وميكن للجميع
التعبري عن اأنف�سهم
بحرية والت�سويت كما
يحلو لهم

غالب ًا ما يعرت�س مندوبو �لع ّمال و�أ�سحاب �لعمل على �ملالءمة
�ل�سيا�سية و�آر�ء �لوز�ر�ت ،م�سيفني وجهات نظر �ل�سركات
وحقوق و�لع ّمال �إىل �أولويات �حلكومات .لكل مندوب �حلقوق ي�س ّوتو� �س ّد ممثلي حكوماتهم �أو �س ّد بع�سهم �لبع�س� .إ ّال �أنّ
نف�سها وباإمكانهم جميع ًا �لتعبري عن �أنف�سهم بحرية و�القرت�ع تنوع �الآر�ء هذ� ال مينع �إقر�ر �لقر�ر�ت من �أغلبيات �ساحقة �أو
كما ي�ساوؤون .يجوز ملندوبي �لع ّمال و�أ�سحاب �لعمل �أحيان ًا �أن حتى ،يف بع�س �حلاالت ،باالإجماع.
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�جلل�سة �الأوىل ملوؤمتر �لعمل �لدوليي ،و��سنطن �لعا�سمة ()١٩١٩
© Presidency of the Nation of Argentina
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 : 2011 - 1919م�ؤمترات منظمة العمل
الدولية يف اأزمنة متغرية
لعبت منظمة �لعمل �لدولية دور ً� يف �ملفا�سل �لتاريخية
�الأ�سا�سية ـ ـ �الأزمة �القت�سادية �لعظمى ونهاية �ال�ستعمار
و�إن�ساء «�لت�سامن» يف بولونيا ،و�النت�سار على �لتمييز
�لعن�سري يف جنوب �أفريقيا ـ ـ وهي تلعب �ليوم دور ً� يف
بناء �إطار �أخالقي ومنتج لعوملة من�سفة .ت�سكل �جلل�سة
�ملئة ملوؤمتر �لعمل �لدويل �ملنعقدة يف حزير�ن/يونيو ٢٠١١
منا�سبة للعودة بالزمن �إىل �أبرز �جلل�سات �لتي عقدها منذ
�لعام .١٩١٩

�أن�سئت منظمة �لعمل �لدولية (م ع د) يف عام  ١٩١٩لتجمع حتت مظلتها حكومات ومنظمات �أ�سحاب �لعمل و�لعمال للدول �ل � ١٧٥الأع�ساء يف جهد م�سرتك من �جل حتقيق
�لعد�لة �الجتماعية وحت�سني ظروف عمل وحياة �لعاملني يف جميع �أنحاء �لعامل .ويعترب مكتب �لعمل �لدويل ،يف جنيف� ،الأمانة �لعامة و�ملقر �لعام للمنظمة.
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:2011-1919
م�ؤمترات منظمة العمل
الدولية يف
ظروف العمل :حتديد امل�شار
اجلل�شة 1919 ،1

© ILO PHOTO

ط ّورت منظمة �لعمل �لدولية منذ �أيامها �الأوىل مهمة
متيزت �إىل ح ّد كبري عن مهام باقي هيئات ع�سبة �الأمم،
�لتي تاأ�س�ست يف �لعام  ١٩١٩و�أ�سبحت يف ما بعد �الأمم
�ملتحدة .فيما و�جهت �لع�سبة �سعوبة كبرية يف تاأ�سي�سها،
عرفت منظمة �لعمل �لدولية ن�ساط ًا تام ًا منذ �نطالقتها.
متيزت �سنو�تها �الأوىل مبديرها �الأول �ال�ستثنائي� ،ألبري
طوما�س ،و�أمانة �سر ملتزمة باحلو�ر �ملتفاعل مع وزر�ء
�لعمل وموؤمتر عمل دويل يفي�س بالطاقة .بني �لعامني
 ١٩١٩و ١٩٢٠فقط� ،أق ّرت ت�سع �تفاقيات وع�سر تو�سيات
غريت وجه عامل �لعمل.

�ملدير �الأول ملنظمة �لعمل �لدولية� ،ألبري طوما�س من فرن�سا.

ترويج معايري العمل الدولية:
و�شع اإجراءات الإ�شراف يف منظمة العمل الدولية

© ILO PHOTO

اجلل�شة 1926 ،8

جتد معايري �لعمل �لدولية �لدعم من نظام �إ�سر�ف فريد يف حال وجود �أي م�ساكل يف تطبيق �ملعايري ،ت�سعى منظمة
من نوعه على �ل�سعيد �لعاملي ،يحر�س على �أن تطبق �لعمل �لدولية �إىل م�ساعدة �لدول من خالل �حلو�ر
�لبلد�ن �التفاقيات �لتي ت�س ّدق عليها .تدقق منظمة �لعمل �الجتماعي و�مل�ساعدة �لتقنية.
�لدولية ب�سكل منتظم يف تطبيق �ملعايري يف �لدول �الأع�ساء
وت�سري �إىل �ملجاالت �لتي ميكن تطبيقها فيها ب�سكل �أف�سل.
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لعبت منظمة العمل الدولية دوراً يف املفا�سل
التاريخية الأ�سا�سية ـ ـ الأزمة القت�سادية
العظمى ونهاية ال�ستعمار واإن�ساء «الت�سامن»يف
بولونيا ،والنت�سار على التمييز العن�سري يف
جنوب اأفريقيا ـ ـ وهي تلعب اليوم دوراً يف بناء
اإطار اأخالقي ومنتج لعوملة من�سفة .ت�سكل
اجلل�سة املئة ملوؤمتر العمل الدويل املنعقدة يف
حزيران/يونيو  2011منا�سبة للعودة بالزمن

اإىل اأبرز اجلل�سات التي عقدها منذ العام .1919
ويبقى هذا املوؤمتر الدويل الوحيد الذي ت�سارك
فيه احلكومات مع مندوبي اأ�سحاب العمل
والع ّمال ،اإحدى �سفات عمله الأ�سا�سية طيلة
هذه ال�سنوات م ّكنت منظمة العمل الدولية من
البقاء على تناغم مع الأولويات الجتماعية
والقت�سادية.

�أعمال منظمة �لعمل �لدولية طيلة
�لع�سرينيات و�لثالثينيات من �لقرن
�لع�سرين و�سكلت �ملنظمة �ملنتدى
�لرئي�سي للنقا�س �لدويل والإقر�ر
معايري �لعمل �لدولية حول �مل�ساألة.
�أما �ليوم ،فتوؤ ّمن معايري منظمة
�لعمل �لدولية �ملتعلقة باأوقات �لعمل
�الإطار �لالزم لتنظيم �ساعات �لعمل
وفرت�ت �لر�حة �ليومية و�الأ�سبوعية
و�لفر�س �ل�سنوية .وت�سمن هذه
�ل�سكوك �إنتاجية عالية فيما
حتافظ على �سحة �لعمال �جل�سدية
و�لعقلية.

تاأ�س�ست جلنة خرب�ء تطبيق �التفاقيات و�لتو�سيات يف
�لعام  ١٩٢٦لفح�س �لعدد �ملتز�يد من �لتقارير �حلكومية
حول �التفاقيات �مل�س ّدقة� .أما �ليوم ،فتتاألف من  ٢٠خبري ً�
قانوني ًا بارز ً� تع ّينهم �لهيئة �حلاكمة يف منظمة �لعمل
�لدولية لوالية متتد على ثالث �سنو�ت .يكمن دور �للجنة
يف تاأمني تقييم حيادي وتقني ب�ساأن و�سع تطبيق معايري
�لعمل �لدولية .ي�ستطيع �ملاليني من م�ستخدمي �الإنرتنت
�الإطالع على تقارير جلنة �خلرب�ء وجلنة �ملوؤمتر حول

© ILO PHOTO

عالج �ملوؤمتر �الأول ملنظمة �لعمل
�لدولية م�ساألة تنظيم �أوقات �لعمل
�لتي �سكلت �أحد �أقدم �هتمامات
�لت�سريع �خلا�س بالعمل .كانت
�ملخاطر �ملحدقة ب�سحة �لع ّمال
و�أ�سرهم من جر�ء �لعمل ل�ساعات
�إ�سافية ومفرطة معرتف بها منذ
�لقرن �لتا�سع ع�سر� .أدت �تفاقية
�ساعات �لعمل (�ل�سناعة) لعام
( ١٩١٩رقم � )١إىل تر�سيخ يوم
�لعمل �ملوؤلف من ثماين �ساعات
و�أ�سبوع �لعمل �ملوؤلف من � ٤٨ساعة.
وبقيت �ساعات �لعمل على جدول

مو�سوع الغالف 7

تطبيق �ملعايري .هكذ� ،ميلك كل من �حلكومات و�ل�سركاء
�الجتماعيني حافز ً� �أكرب حل ّل �مل�ساكل �لناجمة عن
تطبيق �ملعايري من �أجل تفادي �أي �نتقاد�ت قد توجهها
هذه �لهيئات .وتوفر منظمة �لعمل �لدولية بناء على طلب
�لدول �الأع�ساء م�ساعدة تقنية جوهرية يف �إعد�د ن�سو�س
�لت�سريعات �لوطنية ومر�جعتها حر�س ًا على تو�فقها مع
معايري �لعمل �لدولية.

© M. Crozet/ILO

�جتماع جلنة منظمة
�لعمل �لدولية حول تطبيق
�ملعايري يف جل�ستي ١٩3٩
و ٢٠١٠من موؤمتر �لعمل
�لدويل.
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الك�شاد الكبري :ترويج «�شفقة جديدة» لالقت�شاد العاملي
اجلل�شة 1932 ،16

��ستجابت منظمة �لعمل �لدولية
ب�سكل جيد لهذ� �لتحدي .وكانت يف
طليعة منا�سري جمهود دويل من�سق
من �أجل تعايف �القت�ساد �لعاملي .بعد

اجلل�شة 1944 ،26

© ILO PHOTO

اإعالن فيالدلفيا :تاأمني حق�ق
الإن�شان واحلق�ق القت�شادية
الأ�شا�شية
�أعاقت �حلرب �لعاملية �لثانية عمل منظمة �لعمل
�لدولية ب�سكل كبريّ .
فتعطلت ع�سبة �الأمم� ،لتي كانت
منظمة �لعمل �لدولية مرتبطة بها ،و ُنقلت منظمة
�لعمل �لدولية من �أوروبا �إىل مونرتيال .ومتكنت منظمة
�لعمل �لدولية من �لبقاء و�لعودة ب�سرعة �إىل ن�ساطها
�لكامل يعود ب�سكل رئي�سي �إىل �إقر�ر �إعالن فيالدلفيا

احلرية النقابية :ت�حيد اأ�ش�س منظمة العمل الدولية
اجلل�شة 1948 ،31
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�أف�سح �إعالن فيالدلفيا �ملجال �أي�س ًا �أمام و�سع معايري
جديدة ملنظمة �لعمل �لدولية حول �حلرية �لنقابية وحق
�ملفاو�سة �جلماعية .يف �لعام � ،١٩٤٨أقر موؤمتر �لعمل
�لدويل �تفاقية �حلرية �لنقابية وحماية حق �لتنظيم
(رقم  .)٨٧ويع ّد حق �لتنظيم وتكوين منظمات خا�سة
باأ�سحاب �لعمل و�لع ّمال �سرط ًا م�سبق ًا للمفاو�سة
�جلماعية و�حلو�ر �الجتماعي �ل�سليمني بني �ل�سركاء
�الجتماعيني ،حتت حماية �تفاقية حق �لتنظيم
و�ملفاو�سة �جلماعية لعام ( ١٩٤٩رقم � )٩٨لتي �أقرها
�ملوؤمتر بعد مرور عام.
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يف �أو�ئل �لثالثينيات من �لقرن
�لع�سرين ،كان عمل �ملنظمة مرتبط ًا
مبا�سرة باقرت�ح حلول للم�سكلة
�ملهيمنة يف تلك �لفرتة� :لك�ساد
�لكبري .كانت هذه �الأزمة �القت�سادية
�لعاملية قد بد�أت يف �لعام  ١٩٢٩و�أ ّدت
ب�سرعة �إىل فقد�ن كم هائل من �لنا�س
لوظائفهم يف �لعديد من �لبلد�ن .ولكن
�رتفاع معدل �لبطالة غري �مل�سبوق غلب
�آليات ذلك �لزمن للتاأقلم مع �لبطالة،

وحتديد ً� �لتاأمني على �لبطالة .فكانت
هناك حاجة ما�سة وو��سحة �إىل
�سيا�سات �إ�سافية من �أجل مو�جهة
�الأزمة �الجتماعية �لو��سعة �النت�سار
�لتي �أدى �إليها �النهيار �القت�سادي.

ني�سان /ابريل  ،2011رقم 71

ين�س هذ� �الإعالن على
يف �لعام ّ .١٩٤٤
�أن �لعمل لي�س �سلعة ويحدد حقوق �الإن�سان
و�حلقوق �القت�سادية �الأ�سا�سية وفق �ملبد�أ
�لقائل �إنّ «�لفقر يف �أي مكان ي�سكل خطر ً�
على �الزدهار يف ك ّل مكان».

حتديد �ملعايري .فال�سكوك �ملعتمدة
يف �لعقد �لذي تال �حلرب �لعاملية
�لثانية �سك ّلت �الأ�سا�س �لفكري ملعظم
عمليات حتديد معايري حقوق �الإن�سان
�لالحقة يف �الأمم �ملتحدة .وقد كان
لهذه �ملعايري �الأثر �لكبري على ت�سكيل
�أر�سية ل�سيا�سات مكان �لعمل ،وحقوق
�الإن�سان ب�سكل عام ،يف �لعامل �لذي برز
بعد مرحلة �ال�ستعمار.

�أتى �لرتكيز على �الأ�سغال �لعامة يف
ثالثينيات �لقرن �لع�سرين متناغم ًا مع
�لفكر �لتقدمي �ملعا�سر �ملتعلق بال�سيا�سات
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�س ّكل �إعالن فيالدلفيا �أ�سا�س تفوي�س
�أو�سع نطاق يف �لعامل �لذي برز بعد
�حلرب .و�أدى �إقر�ره وت�سمينه يف د�ستور
منظمة �لعمل �لدولية يف �لعام ١٩٤٦
�إىل �نطالق مرحلة جديدة من �أن�سطة
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�سدور عدد من �ملقاالت «مر�جعة �لعمل
�لدويل و�إعد�د تقرير رئي�سي يف �لعام
� ،١٩3١تخذ موؤمتر �لعمل �لدويل قر�ر ً�
يف �لعام  ١٩3٢يدعو �إىل و�سع برنامج
�سامل للتحركات �لعاملية �ملن�سقة �ملتعلقة
بال�سيا�سات �خلا�سة بالنقد و�لتجارة
و�الأ�سغال �لعامة كو�سيلة لتجاوز �لك�ساد
�لكبري.

�القت�سادية و�الجتماعية .ففي �لواليات
�ملتحدة�� ،ستبدلت �ل�سيا�سات �لنقدية
و�ملالية �لتقليدية �لتي �أدت �إىل �لك�ساد
�لكبري ب ـ «�ل�سفقة �جلديدة» �لتي
�قرتحها �لرئي�س روزفلت .يف �لعام ،١٩3٤
�أقر موؤمتر �لعمل �لدويل �تفاقية �لبطالة
(رقم � )٤٤لتي �أعيد �لنظر فيها يف
�لعام  ١٩٨٨يف �تفاقية �لنهو�س بالعمالة
و�حلماية من �لبطالة (رقم .)١٦٨
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�لرئي�س �الأمريكي فر�نكلني روزفلت و�ملدير �لعام ملنظمة �لعمل �لدولية
�إدو�رد فيالن يوقعان على �الإعالن.
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حق �لتنظيم ر��سخ يف �لدميقر�طية
�ل�سيا�سية �لتي ال ميكن �أن تعمل بكامل
فعاليتها ما مل يتم �إقر�ر �حلرية
�لنقابية .غالب ًا ما يكون قادة �لنقابات
�لعمالية يف و�جهة �لتغيري �ل�سيا�سي
من �أجل تعزيز �لدميقر�طية ،ويف
حاالت كثرية يتعر�سون �إما لالغتيال
�أو لل�سجن �أو للنفي ب�سبب معتقد�تهم
وحتركاتهم.
يف �لعقود �لتي تلت ،مل يكن �لتز�م
منظمة �لعمل �لدولية �لناجح يف بولونيا
�لوحيد من نوعه ،حيث قاد �خت�سا�سي
كهرباء يدعى لي�س فالي�سا �إ�سر�ب ًا �أطلق

�لعاملية �لوحيدة �مل�سموح
لها بالدخول �إىل �لبالد
للتحقيق ب�ساأن �سكوى متعلقة
بحقوق �الإن�سان :فاأزيلت
�أ�سو�أ �لقيود �ملفرو�سة على
�حلرية �لنقابية يف �لعام
لي�س فالي�سا مع �ملدير �لعام ملنظمة �لعمل �لدولية فر�ن�سي�س بالن�سار ،١٩٧٩ .بالرغم �أنّ ��سرتد�د
�لدميوقر�طية ��ستغرق وقت ًا
�أطول بكثري� .إىل ذلكُ ،رفع
�لنقابة �لعمالية �مل�ستقلة �الأوىل يف ما
كان يعرف حينذ�ك بالكتلة �ل�سرقية ،عدد حمدود ولكن ملحوظ من �لق�سايا
و�أ�سبح يف ما بعد رئي�س ًا لذلك �لبلد� .أمام هيئات منظمة �لعمل �لدولية
بعد �نقالب �لعام  ١٩٧3يف �لت�سيلي� ،مل�سرفة مبا �ساهم يف �لدفاع عن حقوق
كانت منظمة �لعمل �لدولية �ملنظمة �أ�سحاب �لعمل بقوة.
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امل�شاواة بني اجلن�شني :تعزيز وظائف اأكرث واأف�شل للن�شاء
اجلل�شة 1951 ،34

�سنو�ت.
�أقرت منظمة �لعمل �لدولية حتى �الآن �أربع �تفاقيات
�أ�سا�سية متعلقة بامل�ساو�ة بني �جلن�سني وهي� :تفاقية
�مل�ساو�ة يف �الأجور لعام ( ١٩٥١رقم )١٠٠؛ و�تفاقية
�لتمييز (يف جمال �ال�ستخد�م و�ملهنة) لعام ( ١٩٥٨رقم
)١١١؛ و�تفاقية �لع ّمال ذوي �مل�سوؤوليات �لعائلية لعام
( ١٩٨١رقم )١٥٦؛ و�تفاقية حماية �الأمومة (رقم .)١٨3

مع �زدياد �أعد�د �لن�ساء �للو�تي �ن�سممن �إىل �ليد �لعاملة
يف خالل �حلرب �لعاملية �لثانية وبعدها ،بد�أت منظمة
�لعمل �لدولية �سياغة «�الهتمامات ذ�ت �ل�سلة بالن�ساء»،
من بني �مور �أخرى ،باعتبارها �أحد حقوق �الإن�سان
وطل ًبا من مطالب �مل�ساو�ة .فاأ�سبح �ملجال مفتوح ًا �الآن
التفاقية �مل�ساو�ة يف �الأجور (رقم � )١٠٠لتي �أق ّرت يف
�لعام  ١٩٥١وجتاوزت �إىل ح ّد كبري «�الأجر �ملت�ساوي لقاء
�لعمل �ملت�ساوي» �ملن�سو�س عليه يف �الإعالن �لعاملي حلقوق
و�سعت �التفاقية رقم � ١١١لنطاق مبنع �لتمييز على �أ�سا�س
�الإن�سان �لذي مت �إقر�ره قبل تاريخ هذه �التفاقية بثالث ّ

اإقرار الإعالن ح�ل الف�شل العن�شري
اجلل�شة 1964 ،48
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�سكلت مكافحة �لف�سل �لعن�سري يف جنوب �أفريقيا � ١١آذ�ر/مار�س  .١٩٦٤طلب �إعالن  ١٩٦٤من �ملدير
�الختبار �لرئي�سي �الأول ل�سيا�سات منظمة �لعمل �لدولية �لعام رفع تقرير خا�س �إىل �ملوؤمتر �سنوي ًا لعر�سه على
من �أجل �مل�ساو�ة .ففي �لعام � ،١٩٦٤أق ّر موؤمتر �لعمل جلنة خا�سة حتى �لعام  .١٩٩٤تظهر هذه �لتقارير تطور
�لدويل باالإجماع �الإعالن حول �سيا�سة �لف�سل �لعن�سري
يف جمهورية جنوب �أفريقيا و�لربنامج �خلا�س باإلغاء
�لف�سل �لعن�سري يف جمال �لعمل� .أعاد �الإعالن تاأكيد
مبد�أ �لفر�س �ملت�ساوية و�أد�ن �سيا�سة حكومة جنوب �أفريقيا
�لعن�سرية وطالب من جنوب �فريقيا �لتخلي عن �سيا�سة
�لف�سل �لعن�سري.
جتنب ًا الإبعادها ر�سمي ًا� ،ن�سحبت جمهورية جنوب �أفريقيا
من منظمة �لعمل �لدولية بنف�سها ،معلنة عن قر�رها يف

التحرك
مكافحة عمل الأطفال :ت�شريع
ّ
اجلل�شة 1973 ،58

E. F. Brown
Congress
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�سغل عمل �الأطفال منظمة �لعمل �لدولية منذ �أو�ئل �أيام تاأ�سي�سها حني �أق ّرت
�جلل�سة �الأوىل ملوؤمتر �لعمل �لدويل �تفاقية �حلد �الأدنى لل�سنّ (�ل�سناعة)
عام ( ١٩١٩رقم � ،)٥إذ حددت �حلد �الأدنى ل�سنّ �الأطفال �لعاملني يف �ملجال
�ل�سناعي باأربعة ع�سر عام ًا .غري �أنّ معدل �لت�سديق على �التفاقيات �الأوىل
ملنظمة �لعمل �لدولية حول عمل �الأطفال كان بطيئ ًا طيلة هذه �لفرتة حتى �لعام
 ١٩٧3حني مت �إقر�ر �تفاقية جديدة ملنظمة �لعمل �لدولية تغطي �القت�ساد
باأكمله ،وهي �تفاقية �حل ّد �الأدنى لل�سنّ (رقم .)١3٨
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�جلن�س ،وكانت �تفاقيتا منظمة �لعمل �لدولية رقم ١٠٠
ورقم � ١١١أوىل �ل�سكوك �لدولية �لقابلة للت�سديق ذ�ت
�لهدف �ملحدد �لكامن يف تعزيز �مل�ساو�ة و�إز�لة �لتمييز.
فن�ست على منح �إجازة �أمومة ملدة
�أما �التفاقية رقم ّ ١٨3
� ١٤أ�سبوع ًا للن�ساء يف �لبلد�ن �مل�سدقة على هذه �التفاقية.
© DR

�ل�سغط �لدويل �سد �لف�سل �لعن�سري على مدى ما يزيد
عن خم�سة وع�سرين عام ًا ،منتهي ًا مبقاطعة وعزل �لف�سل
�لعن�سري يف جنوب �أفريقيا مقرونني بدعم مادي متز�يد
حلركات �لتحرير �لوطنية و�لنقابات �لعمالية �ملناه�سة
للف�سل �لعن�سري.

ويف حزير�ن /يونيو  ،٢٠٠٧منحت منظمة �لعمل �لدولية
جائزتها �ل�سنوية �الأوىل �خلا�سة باأبحاث �لعمل �لالئق
�ىل كل من نيل�سون منديال و�لربوف�سور كارميلو مياالغو
�عرت�ف ًا مب�ساهمتها �لفريدة �ل�سخ�سية بتح�سني ظروف
عي�س �الأفر�د حول �لعامل.

مل تنطلق �حلركة بقوة �إ ّال بعد �إقر�ر
�التفاقية رقم  ١3٨و�إن�ساء �لربنامج
�لدويل للق�ساء على عمل �الأطفال
�خلا�س مبنظمة �لعمل �لدولية يف �لعام
 .١٩٩٢ونظر ً� للقلق �ملتنامي من كون
بع�س �أ�سكال عمل �الأطفال على درجة
عالية جد ً� من �خلطورة و�لوح�سية
بحيث مل يعد يجوز �لت�ساهل ب�ساأنها،

�أق ّرت �جلل�سة �ل�سابعة و�لثمانون
للموؤمتر وباالإجماع �سك ًا �آخر� ،أال وهو
�تفاقية �أ�سو�أ �أ�سكال عمل �الأطفال لعام
( ١٩٩٩رقم � )١٨٢لتي �س ّدق عليها
نحو  ٩٥يف �ملئة من �لدول �الأع�ساء يف
منظمة �لعمل �لدولية حتى �الآن فيما
نحو  ٨٥يف �ملئة من هذه �لدول �س ّدق
على �التفاقية رقم .١3٨
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يف �لعام  ،١٩٩٠ح�سر نل�سون مانديال� ،لذي كان يف حينه
نائب رئي�س �لكونغر�س �لوطني �الأفريقي ( ،)ANCجل�سة
موؤمتر �لعمل �لدويل �ل�سابعة و�ل�سبعني �لتي ك ّرم خاللها
منظمة �لعمل �لدولية لكفاحها �سد �لف�سل �لعن�سري.
و�ن�س ّمت جنوب �أفريقيا من جديد �إىل �ملنظمة يف � ٢٦أيار/
مايو  ،١٩٩٤بعد ثالثة �أعو�م على �الإلغاء �لر�سمي لقو�نني
�لف�سل �لعن�سري وبعد ع�سرة �أيام على �نتخاب نل�سون
مانديال رئي�س ًا للجمهورية.

نل�سون مانديال يف موؤمتر �لعمل
�لدويل (.)١٩٩٠

 12مو�سوع الغالف ني�سان /ابريل  ،2011رقم 71

تعزيز ال�شركات امل�ش�ؤولة من خالل اإعالن
ال�شركات املتعددة اجلن�شيات ()MNE
اجلل�شة 1979 ،65

يف �ستينيات �لقرن �ملا�سي و�سبعينياته� ،أثارت �أن�سطة �ل�سركات �ملتعددة
�جلن�سيات مناق�سات حادة �أ ّدت �إىل بذل جهود ل�سياغة �سكوك دولية
بهدف تنظيم �سلوك هذه �ل�سركات وحتديد �سروط �لعالقات �لتي تربطها
بالبلد�ن �مل�سيفة ،وب�سكل خا�س �لبلد�ن �لنامية.
كانت �مل�سائل �ملتعلقة بالعمل وبال�سيا�سات �الجتماعية من بني �الهتمامات
�لتي برزت من ج ّر�ء �أن�سطة �ل�سركات �ملتعددة �جلن�سيات ،وكانت مو�سوع
�لنقا�س �ملحتدم �لذي د�ر يف خالل �سبعينيات �لقرن �لع�سرين ،خ�سو�س ًا
�أثناء موؤمتر �ال�ستخد�م �لعاملي �لذي �نعقد يف �لعام  .١٩٧٦و�أ ّدى �سعي
منظمة �لعمل �لدولية لو�سع توجيهات دولية يف جمال كفاءتها �إىل �إقر�ر

تعزيز ال�شالمة وال�شحة يف
مكان العمل
اجلل�شة 1981 ،67

ح�سب منظمة �لعمل �لدولية ،ميكن جت ّنب نحو  ٨٠يف �ملئة من حاالت
�لوفاة و�حلو�دث �ملهنية �إذ� �عتمدت جميع �لدول �الأع�ساء يف منظمة
�لعمل �لدولية �أف�سل �ال�سرت�تيجيات و�ملمار�سات �ملوجودة و�ل�سهلة �ملنال
للوقاية من �حلو�دث .ويرتبط نحو ن�سف �التفاقيات �ملئة و�لثماين
و�لثمانني �لتي �أق ّرها موؤمتر �لعمل �لدويل منذ �لعام  ١٩١٩مب�سائل متعلقة
بال�سحة و�ل�سالمة.
© DR

يف �لعام � ،١٩٨١أق ّر �ملوؤمتر �تفاقية �ل�سالمة و�ل�سحة �ملهنيتني (رقم
� )١٥٥لتي ال تز�ل �لركن �الأ�سا�سي يف نظام معايري منظمة �لعمل �لدولية

ال�شع�ب الأ�شلية والقبلية :ممار�شة احلق�ق
اجلل�شة 1989 ،76

© M. Crozet/ILO

�إن معظم �ملناق�سات �ملعا�سرة
حول حقوق �ل�سعوب �الأ�سلية،
�ملوؤلفة من حو�ىل  3٥٠مليون
ن�سمة منت�سرين يف كافة
�أنحاء �لعامل ،مبنية على
عمل منظمة �لعمل �لدولية
يف هذ� �مل�سمار .فقد
�أق ّر موؤمتر �لعمل
�لدويل �التفاقيتني
� لــد و ليتـ ــني
�لوحيدتني

�للتني تعاجلان �سوؤون �ل�سعوب �الأ�سلية
و�لقبلية� ،أال وهما �تفاقية �ل�سكان
�الأ�سليني و�لقبليني لعام ( ١٩٥٧رقم
 )١٠٧و�تفاقية �ل�سعوب �الأ�سلية
و�لقبلية لعام ( ١٩٨٩رقم .)١٦٩
تن�س �التفاقية رقم � ١٦٩لتي �أعادت
ّ
�لنظر يف �التفاقية رقم  ١٠٧على ��ست�سارة
�ل�سعوب �الأ�سلية و�لقبلية وم�ساركتهم يف ما
يتعلق بال�سيا�سات و�لرب�مج �لتي قد توؤثر
تن�س �التفاقية على �لتمتع
عليهم .كذلك ّ
باحلقوق �الأ�سا�سية وت�سع �سيا�سات عامة

ني�سان /ابريل  ،2011رقم 71

مو�سوع الغالف 13

جمل�س �الإد�رة يف منظمة �لعمل �لدولية يف �لعام  ١٩٧٧ببع�س �تفاقيات �لعمل �لدولية و�لتو�سيات �لتي ُيطلب من
�الإعالن �لثالثي �الأطر�ف للمبادئ �ملتعلقة بال�سركات �ل�سركاء �الجتماعيني حفظها وتطبيقها باأكرب قدر ممكن.
�ملتعددة �جلن�سيات و�ل�سيا�سات �الجتماعية (�إعالن
ُ
�ل�سركات �ملتعددة �جلن�سيات) .و�أق ّر موؤمتر �لعمل �لدويل منذ ذلك �لوقت�� ،سيفت �سكوك دولية �أخرى �إىل �إعالن
يف �لعام  ١٩٧٩قر�ر ً� ُيعنى مبتابعة موؤمتر �ال�ستخد�م �ل�سركات �ملتعددة �جلن�سيات ،مبا فيها �تفاق �الأمم �ملتحدة
�لعاملي ،ويحثّ على �ال�ستفادة على �أكمل وجه من �إجر�ء�ت �لعاملي �لذي �أُبرم يف �لعام  ١٩٩٩ومبادر�ت دولية �أخرى.
متابعته مبا فيها نظام رفع �لتقارير حول م�سمون �إعالن وما ي�سجع �أكرث هو �أنّ �عرت�ف جمتمع �الأعمال باأهمية
مما
�ل�سركات �ملتعددة �جلن�سيات يف �لدول �الأع�ساء يف منظمة �مل�سوؤولية �الجتماعية لل�سركات �أ�سبح �أكرب بكثري �ليوم ّ
كان عليه يف �لعام  .١٩٧٧ومع ذلك ،يبقى �إعالن منظمة
�لعمل �لدولية.
�لعمل �لدولية فريدً� من نوعه حيث �أنه نتج عن عملية �حلو�ر
تق ّدم �ملبادئ �ملطروحة يف �إعالن �ل�سركات �ملتعددة �الجتماعي �لثالثي �الأطر�ف يف منظمة �لعمل �لدولية ـ ـ
�جلن�سيات توجيهات لل�سركات �ملتعددة �جلن�سيات فاأ�سبح �تفاقية عاملية تفاو�س ب�ساأنها ممثلو �أ�سحاب عمل
و�حلكومات ومنظمات �أ�سحاب �لعمل و�لع ّمال يف جماالت و�لع ّمال على حد �سو�ء ،وحتمل ر�سالة �إيجابية يف جوهرها.
عدة كاال�ستخد�م و�لتدريب و�سروط �لعمل و�حلياة �إ ّنه �أد�ة ق ّيمة يف �إطار �ل�سعي �لعاملي نحو ممار�سات م�سوؤولة
و�لعالقات �ل�سناعية� .أما �أحكام �الإعالن فهي مدعومة �جتماعي ًا يف جمال �لعمل.

© M. Crozet/ILO

مع مرور �ل�سنني� ،أق ّر �أو ع ّدل �لعديد من �لبلد�ن
�لت�سريعات �لتي و�سعت �التفاقية رقم  ١٦٩مو�سع
�لتنفيذ .هذ� و�عرتفت بلد�ن ع ّدة يف �أمريكا
�لالتينية ،ومن �سمنها بوليفيا وكولومبيا و�ملك�سيك
و�لبريو ،يف د�ساتريها بالطابع �ملتعدد �الإثنيات
�لذي تتم ّيز به �سعوبها .وو ّقعت حكومة غو�تيماال
و�أربع جمموعات خارجة عنها على �تفاق هوية

�ل�سعوب �الأ�سلية وحقوقها يف �لعام ١٩٩٥
لتكون �أ�سا�س ًا لعملية �ل�سالم يف �لبالد.
و�أن�ساأت �لرنوج بدورها ل�سعب «�سامي»
برملان ًا ذي �سلطة ��ست�سارية و�إد�رية
حمدودة يف �لعام  .١٩٨٧كما و�أن�ساأت
�لدمنارك �سلطات �حلكم
�ملحلي يف غرينالند
مبا ي�سمح ل�سعوب
�الإنويت �الإ�سكيمو
يف غرينالند �إد�رة
�لعديد من �سوؤونها
�ملحلية.

© M. Crozet/ILO

يف ما يتعلق باالأعر�ف و�لتقاليد ،و�حلقوق �ملتعلقة
باالأر��سي ،و��ستخد�م �ملو�رد �لطبيعية �ملكت�سفة على
�الأر��سي �لتقليدية ،و�لتدريب �ملهني لال�ستخد�م،
و�حلرف و�ل�سناعات �لريفية ،و�ل�سمان �الجتماعي
و�ل�سحة ،و�لتعليم ،و�الت�ساالت و�لتو��سل عرب
�حلدود.

حول �ل�سالمة و�ل�سحة �ملهنيتني �إذ تغطي
جمموعة و��سعة من �لقطاعات و�ملخاطر
�لعامة .تعترب �لوقاية من �سلب هذه �ملعايري
وقد ُ�س ِّم َنت يف �إطار تعزيز �تفاقية �ل�سالمة
و�ل�سحة �ملهنيتني لعام ( ٢٠٠٦رقم )١٨٧
و�لتو�سية �ملر�فقة لها (رقم � )١٩٧للتني
ت�سعيان �إىل تعزيز ثقافة �سالمة و�سحة
وقائية ،باالإ�سافة �إىل �أنظمة �إد�رة �ل�سالمة
و�ل�سحة من خالل �ل�سيا�سات و�الأنظمة
و�لرب�مج �لوطنية.
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اجلل�شة 1998 ،86

بناء اأر�شية اجتماعية للجميع :اإعالن منظمة العمل
الدولية ح�ل املبادئ واحلق�ق الأ�شا�شية يف العمل
يف  ١٨حزير�ن/يونيو  ،١٩٩٨كان موؤمتر �لعمل �لدويل
مهياأ الإقر�ر �أول �إعالن �سريح و�سامل حول �اللتز�م بحقوق
�الإن�سان تقوم به �ملنظمة منذ �إعالن فيالدلفيا يف �لعام
 .١٩٤٤يتمتع �إعالن منظمة �لعمل �لدولية حول �ملبادئ
و�حلقوق �الأ�سا�سية يف �لعمل بدعم عاملي �إال �أ ّنه كان مو�سوع
جدل كبري يف ذلك �حلني� ،إذ خ�سيت بلد�ن نامية كثرية من
�أن يوؤ ّثر على ��ستفادتها من �لعمالة �ملتدنية �لكلفة للحفاظ
على �أ�سو�قها �لت�سديرية.
من بني �ملبادئ و�حلقوق �لتي ي�سري �إليها �الإعالن �حلق

بحرية تكوين �جلمعيات و�ملفاو�سة �جلماعية و�لق�ساء
على عمل �الأطفال و�لعمل �جلربي و�لتمييز �ملرتبط
باال�ستخد�م� .أما �أبرز خ�سائ�س هذه �الأد�ة فكانت �سفتها
ن�س �الإعالن على �ملبادئ و�حلقوق �لتي يجب
�لعاملية ،حيث ّ
على جميع �لبلد�ن �حرت�مها مبوجب ع�سويتها يف منظمة
�لعمل �لدولية ،بغ�س �لنظر ع ّما �إذ� كانت قد �س ّدقت على
�ملعايري �ملعنية �أم ال.
من هنا ،ميكن �عتبار �الإعالن خطوة �أوىل نحو بناء �أر�سية
�جتماعية لالقت�ساد �لعاملي .كما ت�س ّمن �إجر�ء�ت متابعة

وظائف لئقة للجميع :اإطالق اأجندة العمل الالئق
اجلل�شة 1999 ،87
كر�مة �لعمل ملوري�س دني�س يف مبنى منظمة �لعمل �لدولية �ل�سابق

ت�فري ال�شمان الجتماعي للجميع
اجلل�شة 2001 ،89

يف �لعام � ،١٩٤٨أق ّرت �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة
�الإعالن �لعاملي حلقوق �الإن�سان� ،لذي �عرتفت �ملادة ٢٢
منه باأ ّنه «يحق للجميع ،كاأع�ساء يف �ملجتمع ،باحل�سول
على �ل�سمان �الجتماعي» .و�أق ّرت منظمة �لعمل �لدولية يف
�لعام � ١٩٥٢تفاقية �ل�سمان �الجتماعي (�ملعايري �لدنيا)
(رقم  ،)١٠٢وق ّررت يف �لعام � ٢٠٠١إطالق حملة عاملية
حول �ل�سمان �الجتماعي و�لتغطية للجميع.

تتاألف �حلملة �لعاملية من بعدين �ثنني .يعمل �لبعد «�الأفقي»
�الأول على منح جميع �ل�سكان �سمان مبني على �لدخل
�الأ�سا�سي و�لو�سول �إىل �لرعاية �ل�سحية ،ولو مب�ستوى
متو��سع� .أما �لبعد «�لعامودي» �لثاين في�سعى �إىل تاأمني
م�ستويات �أعلى من �سمان �لدخل و�لو�سول �إىل رعاية
�سحية ذ�ت جودة �أعلى مبا يحمي م�ستوى معي�سة �لنا�س
حتى حني يو�جهون حاالت طارئة �أ�سا�سية يف حياتهم مثل
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مل�ساعدة �لبلد�ن يف حتقيق هذه �ملبادئ،
وعملية رفع تقارير دورية حول �لتقدم �ملحرز
يف هذ� �ل�ساأن .مل يتم �تخاذ ر�أي �إجماعي حول
�الإعالن ولكن عملي ًا ،كانت �لنتيجة �رتفاع ًا
يف معدل ت�سديق �تفاقيات �لعمل �الأ�سا�سية
�لثماين ،حيث �س ّدق عليها جميعها ما يزيد
عن  ٨٠يف �ملئة من �لدول �الأع�ساء يف منظمة
�لعمل �لدولية.

�لت�سويت �لنهائي على �إعالن منظمة �لعمل �لدولية حول �ملبادئ
و�حلقوق �الأ�سا�سية يف �لعمل

�أن�ساأ �ملدير �لعام ملنظمة �لعمل �لدولية خو�ن
�سومافيا يف �لعام � ١٩٩٩أجندة �لعمل �لالئق
لتعزيز ��سرت�تيجية تطوير تعرتف بالدور
�ملركزي �لذي يوؤديه �لعمل يف حياة ك ّل
�إن�سان .تق ّدم منظمة �لعمل �لدولية �لدعم
على �سكل بر�مج متكاملة للعمل �لالئق
ُطورت على �ل�سعيد �لقطري بكل مكوناته.

تعزيز وتطبيق �ملعايري و�ملبادئ و�حلقوق
�الأ�سا�سية يف �لعمل وو�سعها مو�سع �لتنفيذ؛
وحت�سني فر�س �حل�سول على وظائف
و�أجور الئقة للرجال و�لن�ساء؛ وتو�سيع نطاق
�حلماية �الجتماعية للجميع ورفع م�ستوى
فعاليتها؛ وتقوية �لرتكيبة �لثالثية و�حلو�ر
�الجتماعي.

حتدد هذه �لرب�مج �أولويات و�أهد�ف ًا �سمن
�أطر �لتنمية �لوطنية وت�سعى �إىل تناول
�أبرز �أوجه �لق�سور يف �لعمل �لالئق من
خالل بر�مج فعالة حتقق ك ًّال من �الأهد�ف
�ال�سرت�تيجية �الأربعة ملنظمة �لعمل �لدولية:

يف �لتقرير �لذي رفعه �ملدير �لعام �إىل
�جلل�سة �ل�سابعة و�لثمانني ملوؤمتر �لعمل
�لدويل ،ذ ّكر بامل�سائل �ملالزمة ملبد�أ �لعمل
�لالئق« :تُعنى منظمة �لعمل �لدولية بالعمل
�لالئق وال يقت�سر �لهدف على �إحد�ث

�لبطالة �أو �ملر�س �أو �لعجز �أو �ل�سيخوخة �أو فقد�ن
�ملعيل.
يف هذه �الأثناء ،تط ّور جلنة �الأمم �ملتحدة �لرفيعة
�مل�ستوى �ملعنية بالرب�مج مفهوم ًا م�سرتك ًا يحمل
عنو�ن «�أمم متحدة و�حدة» حول مبادرتها �خلا�سة
باأر�سية �حلماية �الجتماعية .وتقود منظمة �لعمل
�لدولية هذه �ملهمة بالتعاون مع منظمة �ل�سحة
�لعاملية وعدد من �لوكاالت �الأخرى.

وظائف بل وظائف ذ�ت نوعية مقبولة .ال
يجوز �لف�سل بني عدد �لوظائف ونوعيتها.
�إن مفهوم �لعمل �لالئق منت�سر يف جميع
�ملجتمعات ،ولكن نوعية �ال�ستخد�م لها
معان كثرية .فقد ترتبط باأ�سكال و�سروط
ٍ
�لعمل �ملختلفة ،وب�سروط و�أي�س ًا بال�سعور
بالقيمة وبالر�سا .هناك حاجة �ليوم �إىل
��ستنباط نظم �جتماعية و�قت�سادية ت�سمن
�الأمان و�ال�ستخد�م �الأ�سا�سيني فيما تبقى
قادرة على �لتاأقلم مع �لظروف �ل�سريعة
�لتغري يف �سوق عاملية �سديدة �لتناف�س».
ّ
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م�شروع قان�ن خا�س بحق�ق امل ّالحني
منذ �أوىل �أيام تاأ�سي�س منظمة �لعمل �لدولية� ،أدركت �لدول
�الأع�ساء فيها �أنّ �مل ّالحني و�أ�سحاب �ل�سفن خمتلفون
عن �سائر عامل �لعمل .فهم لي�سو� م�ستقرين على �لرب بل
يعملون عرب �لبحار ،وهم ال ينقلون فقط �أعد�د ً� هائلة من
�ل�سلع �لعاملية منذ ت�سعني عام ًا ،بل مي ّثلون �أي�س ًا �أكرث يد
عاملة مرنة وو��سعة �لنطاق من حول �لكرة �الأر�سية .يف
�لعام  ،١٩٢٠عقدت منظمة �لعمل �لدولية موؤمتر �لعمل
�لدويل �لثاين يف جنو�� ،إيطاليا ،وخ�س�سته للم ّالحني.
باملجمل� ،أق ّرت ع�سر جل�سات بحرية ملوؤمتر �لعمل �لدويل
ما جمموعه � ٦٨تفاقية وتو�سية بحرية ،تغطي جميع
جو�نب �سروط �لعمل يف �لبحر.

© ILO PHOTO

اجلل�شة  2006 ،94ـــ بحرية

�جلل�سة (�لبحرية) �لثانية ملوؤمتر �لعمل �لدويل يف
جنو�� ،إيطاليا ()١٩٢٠

اجلل�شة 2008 ،97

تعزيز العدالة الجتماعية يف زمن انعدام اليقني :اإعالن منظمة
العمل الدولية ب�شاأن العدالة الجتماعية من اأجل ع�ملة عادلة
و�سط �نعد�م �ليقني �ملنت�سر يف عامل �لعمل ،بدء ً� بالفو�سى
�ملالية و�النكما�س �القت�سادي وو�سو ًال �إىل �لبطالة �ملتز�يدة
و�حلماية �الجتماعية غري �لكافية� ،أق ّرت �جلل�سة �ل�سابعة
و�لت�سعون ملوؤمتر �لعمل �لدويل �إعالن ًا �أ�سا�سي ًا ُ�س ِّمم لتعزيز
قدرة منظمة �لعمل �لدولية على تعزيز �أجندتها �خلا�سة
بالعمل �لالئق و�إعد�د ��ستجابة فعالة لتحديات �لعوملة
�ملتز�يدة.

من خالل �إعالن منظمة �لعمل �لدولية ب�ساأن �لعد�لة
�الجتماعية من �أجل عوملة عادلة ،تدعو �حلكومات
و�أ�سحاب �لعمل و�لع ّمال من جميع �لدول �الأع�ساء �إىل
و�سع ��سرت�تيجية جديدة تدعم �قت�ساد�ت وجمتمعات
منفتحة مبنية على �لعد�لة �الجتماعية ،و�ال�ستخد�م
�لكامل و�ملنتج ،و�ل�سركات �مل�ستد�مة ،و�لتما�سك
�الجتماعي .يق ّر �الإعالن مبنافع �لعوملة ولك ّنه يدعو �أي�س ًا

حتديد امل�شار للخروج من الأزمة العاملية:
امليثاق العاملي لفر�س العمل
اجلل�شة 2009 ،98

�أمام �حتمال ��ستمر�ر �لبطالة و�لفقر وعدم �مل�ساو�ة
و�نهيار �ل�سركات� ،أق ّرت �جلل�سة �لثامنة و�لت�سعون ملوؤمتر
�لعمل �لدويل يف �لعام  ٢٠٠٩ميثاق ًا عاملي ًا لفر�س �لعمل
م�سمم ًا لتوجيه �ل�سيا�سات �لوطنية و�لدولية �لتي تهدف
�إىل حثّ �النتعا�س �القت�سادي وخلق فر�س �لعمل وتاأمني
�حلماية لالأ�سخا�س �لعاملني وعائالتهم.

منظمة �لعمل �لدولية على فرتة ثالثة �أيام وجمعت روؤ�ساء
�لدول و�حلكومات ونو�ب �لروؤ�ساء ووزر�ء �لعمل وممثلي
�لع ّمال و�أ�سحاب �لعمل وغريهم من كبار �لقادة .ويف
�لوقت نف�سه ،ق ّدمت �لقمة دعم ًا قوي ًا لتعزيز م�ساركة
منظمة �لعمل �لدولية يف جمموعة �لع�سرين.

يحث �مليثاق على تطوير �إجر�ء�ت ت�سمح باإبقاء �الأ�سخا�س
مت �إقر�ر �مليثاق �لعاملي لفر�س �لعمل بعد �أن القى دعم ًا يف وظائفهم ،وبدعم �ملن�ساآت ،وبت�سريع عملية �إحد�ث
قوي ًا يف خالل �لقمة �لعاملية حول فر�س �لعمل �لتي عقدتها فر�س �ال�ستخد�م و�نتعا�س �لوظائف باالإ�سافة �إىل �أنظمة

ني�سان /ابريل  ،2011رقم 71
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�إىل جتديد �جلهود �ملبذولة من �أجل تطبيق �سيا�سات
�لعمل �لالئق كونها �لطريقة �لتي ت�سمح بتحقيق نتائج
�أف�سل وعادلة للجميع.

�إقر�ر �تفاقية �لعمل �لبحري ملنظمة �لعمل �لدولية٢٠٠٦ ،
© M. Crozet/ILO

تتغري متام ًا كحجم �لتجارة عرب �لبحار.
�إال �أنّ �الأزمنة ّ
ّ
فاأ�سبح و��سح ًا يف نهاية �ملطاف �أنّ �ملالحني �لعاملني
على «ناقالت عمالقة» وغريها من �ل�سفن بحاجة �إىل
«�تفاقية خارقة» ال تكتفي بتغطية حاجاتهم بل تتناول
�أي�س ًا حاجة �أ�سحاب �ل�سفن و�حلكومات �إىل مناف�سة
عادلة .من هنا كان �إبر�م �أحدث �تفاقية ملنظمة �لعمل
�لدولية .فقد �أق ّر موؤمتر �لعمل �لدويل �لر�بع و�لت�سعون
�تفاقية �لعمل �لبحري يف �سباط من �لعام � ٢٠٠٦لتي
ق ّدمت معيار ً� �سام ًال للعمل وحددت �مل�سار �لو�جب
�تباعه يف �التفاقيات �مل�ستقبلية �لتي لن تنظم هذ�
�لقطاع فح�سب بل �ستتناول �أي�س ًا �مل�سائل �لناجتة عن
�لعوملة .فاملعيار �جلديد لي�س جمرد َمع َلم للبحار بل
م�ساهمة ر�ئدة يف جعل �لعوملة عادلة.

أهم جتديد للمنظمة منذ �إقر�ر �إعالن
ي�س ّكل �الإعالن � ّ
فيالدلفيا �لتاريخي يف �لعام � .١٩٤٤إىل ذلك ،ي�سكل
خطوة مهمة جد ً� نحو �الأمام لناحية �حرت�م وتعزيز
وحتقيق �الإعالن حول �ملبادئ و�حلقوق �الأ�سا�سية يف
�لعمل �لذي �أقرته منظمة �لعمل �لدولية يف �لعام .١٩٩٨

ماعت� ،الإلهة �مل�سرية �لقدمية للحقيقة و�لعد�لة ...ميكن ترجمة كلمة
«ماعت» بالعبار�ت «عد�لة» و«حقيقة» و«نظام �لعامل»

رحب قادة �لعامل �مل�ساركون يف �جتماع جمموعة
يف �أيلول�/سبتمرب ّ ،٢٠٠٩
�لع�سرين يف بيت�سربغ بامليثاق �لعاملي لفر�س �لعمل من �إعد�د منظمة �لعمل
�لدولية و�لتزمو� «بو�سع �لوظائف �لعالية �جلودة يف قلب تعايف �القت�ساد»

© Presidency of the Nation of Argentina

للحماية �الجتماعية ،وخا�سة لالأكرث ،مع دمج م�سائل
�مل�ساو�ة بني �جلن�سني يف جميع �الإجر�ء�ت .كما يدعو
�إىل بناء «�إطار �إ�سر�يف وتنظيمي �أقوى و�أكرث ثبات ًا عاملي ًا
للقطاع �ملايل ،بحيث يخدم �القت�ساد �لفعلي ،وي�سجع
�ملن�ساآت �مل�ستد�مة و�لعمل �لالئق ،ويحمي مدخر�ت
�الأ�سخا�س وتعوي�سات نهاية خدمتهم على نحو �أف�سل».
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اجلل�ضة املئة

ملوؤمتر العمل الدويل ومناق�ضة
اأبرز حتديات ال�ضمان االجتماعي

© OLI/tezorC .M

يف �سهر حزير�ن/يونيو �ملقبل� ،ستناق�س
�جلل�سة �ملئة ملوؤمتر �لعمل �لدويل هدف
منظمة �لعمل �لدولية �ال�سرت�تيجي
�لكامن يف تو�سيع تغطية �ل�سمان
�الجتماعي لكي ي�سمل �جلميع.
يف �لو�قع �لذي نو�جهه ،تفتقر
�أغلبية �سكان �لعامل �إىل حماية
�جتماعية ،علم ًا �أنّ هذه �الأغلبية
بحاجة ما�سة للحماية �إذ تتاألف
من �لفقر�ء و�الأكرث عر�سة �لذين
يقيمون يف مناطق نامية من حول
�لعامل وجميعهم غري قادرين
على �لو�سول �إىل
خدمـ ــات
رعاية

�سح ّية �سمن �إمكاناتهم ال بل �أكرث
من ذلك� ،إن �الأطفال و�مل�سنني وذوي
�الإعاقات و�لعاطلني عن �لعمل ال ميكنهم
�حل�سول على �أ�سكال دعم �لدخل �ملوثوقة
�لتي يتمتع بها �لرجال و�لن�ساء يف �لبلد�ن
�الأكرث تقدم ًا .يف �ملقابل ،بد�أت �جلهود
�لر�مية �إىل تو�سيع هذه �لتغطية بتحقيق
�لنتائج يف عدد من �لبلد�ن.
تق ّدم �حلملة �لعاملية ملنظمة �لعمل
�لدولية من �أجل �ل�سمان �الجتماعي
و�لتغطية للجميع �لتي مت �إطالقها قبل
ثماين �سنو�ت دعم ًا كبري ً� لهذه �جلهود.
وتت�س ّمن هذه �الأخرية توفري معا�سات
تقاعدية �أ�سا�سية جلميع �الأ�سخا�س
�مل�سننيّ ،كما هو �حلال �الآن يف ك ّل من
بوليفيا و�لرب�زيل ولي�سوتو وجزيرة
موري�سيو�س وناميبيا و�لنيبال وجنوب
�أفريقيا وتايالند ،فيما ُيت َّوقع �أن يتبع
هذه �لبلد�ن عدد من �لبلد�ن �الأخرى
ذ�ت �لدخل �ملتو�سط �أو �ملنخف�س .يوؤ ّمن
نقا�س �ملوؤمتر �الآتي فر�سة ال�ستنباط
�ملزيد من �الأفكار عن كيفية رفع
م�ستوى تغطية �حلماية �الجتماعية
عاملي ًا ب�سكل �سريع وف ّعال ،و�لت ّو�سل
على �الأقل �إىل �أر�سية �أ�سا�سية للحماية
�الجتماعية .و ُي�ساف �إىل �لتحدي
�لكامن يف تو�سيع نطاق �حلماية
�الجتماعية �سيخوخة �ملجتمعات يف كل
يبني
من �لبلد�ن �لنامية و�ملتطورة ،كما ّ
كل من �ملقالني �الآتيني.
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ال�ضمان االجتماعي و�ضيخ�خة ال�ضكان
يف البلدان النامية
و ُيت َّوقع �أن يبلغ  ٦٨،٩عام ًا يف �لفرتة �ملمتدة بني ٢٠١٠
و .٢٠١٥يف �آ�سيا ،حيث بلغ متو�سط �لعمر �ملتوقع ٤١،٢
عام ًا فقط يف �لفرتة �ملمتدة بني عامي  ١٩٥٠وُ ،١٩٥٥يت َّوقع
�أن ي�سل �الآن �إىل  ٧٠،3عام ًا بني  ٢٠١٠و .٢٠١٥باالإ�سافة
�مل�سجلة يف متو�سط �لعمر �ملتوقع� ،نخف�ست
�إىل �لزيادة ّ
كذلك معدالت �لوالدة يف �أنحاء عديدة من �لعامل ،ما
�سيوؤدي �إىل حت ّول دميوغر�يف ي�سهد �رتفاع ًا �سريع ًا يف
عدد �ل�سكان �لبالغني ما يزيد عن �ل�ستني من عمرهم� .إال
�أنّ يف �لبلد�ن �لنامية حيث ت�سود �سيخوخة �ل�سكان ،باتت
�حلكومات �ملحدودة �ملو�رد تو�جه مه ًال زمنية �سيقة ن�سبي ًا
لتطبيق خطط دخل تقاعد فعالة.

من املعروف عموماً ا ّأن متو�سط العمر املتوقع
يف البلدان الغربية قد ارتفع يف العقود الأخرية
العديدة واأ ّنه �سي�ستم ّر بالرتفاع .ولكن قد
يتفاجاأ البع�ض عندما يعرفون ا ّأن معدل
الأ�سخا�ض املتقدمني يف ال�سن يرتفع يف العامل
النامي على نحو اأ�سرع من البلدان ال�سناعية.
والأكرث اأ ّنه يف بع�ض احلالت ،بات متو�سط
العمر املتوقع يف البلدان النا�سئة يزيد الآن
عما هو عليه يف البلدان الأكرث ثراء .فتقيم
اليوم اأغلبية من الأ�سخا�ض املتقدمني يف ال�سن
يف بلدان منخف�سة الدخل ومن دون معا�سات
تقاعدية .ويف خالل  50عاماً� ،سيكون ما ن�سبته
 80يف املئة من املتقدمني يف ال�سن متواجدين يف حالة الهند
هذه البلدان .تقرير من األي�سا �سولل ،متد ّربة
ت�سكل �لهند مثا ًال مثري ً� لالهتمام ،حيث يبلغ معدل �ل�سكان
يف منظمة العمل الدولية.
�ملتقدمني يف �ل�سن فيها نحو  ٨٠مليون ًا ،وهو رقم يتوقع �أن

يف �أو�ئل �خلم�سينيات من �لقرن �لع�سرين ،بلغ متو�سط يزيد ب�سكل ملحوظ يف �ل�سنو�ت �ملقبلة .تتعدد �أ�سباب هذ�
�لعمر �ملتوقع عند �لوالدة يف �لعامل ككل  ٤٦،٦عام ًا تقريب ًا� ،لتح ّول �لدميوغر�يف �حلاد ،ولكن للتطور�ت �لتي �سهدها
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�سخ�س متقدم يف �ل�سن يدير متجر ً� خلر�سو�ت �ل�سيار�ت قرب م�سجد جاما ،يف دلهي� ،لهند.

ك ّل من جماالت �لتعليم و�لطب و�ل�سحة و�لتخطيط
�الأ�سري عالقة كبرية بذلك.
غريت
باالإ�سافة �إىل �لتاأثري على طول حياة �لنا�سّ ،
هذه �لتطور�ت �أي�س ًا بع�س �الأبعاد �الجتماعية يف
�لهند ،وال �سيما �إحدى �أبرز خ�سائ�س �لثقافة �لهندية:
نظام �الأ�سرة �مل�سرتكة .فكان �الأبناء �لبالغون يقيمون
تقليدي ًا مع ذويهم �أو ذوي �أزو�جهم ،ويوؤ ّدون دور ً� هام ًا
يف رعايتهم ودعمهم يف �سيخوختهم� .إال �أن ذلك ال
ينفك يتغري مع �لنمو �ل�سريع �لذي ي�سهده �القت�ساد
�لهندي ،ما يرتك �ملتقدمني يف �ل�سن يف و�سع غري
م�ستق ّر .لطاملا كانت �أنظمة دعم �لدخل غري �لر�سمية
للمتقدمني يف �ل�سن متوفرة ،ولهذ� �ل�سبب وغريه
من �الأ�سباب ال يتم دفع معا�سات تقاعدية مم ّولة من
�لدولة يف �لهند وكانت �ليد �لعاملة حتى فرتة ق�سرية
حمرومة منها يف �القت�ساد غري �ملنظم.
ي�سري بيمال كانتي �ساهو ،مف ّو�س �لتاأمني يف موؤ�س�سة
تاأمني �لدولة للموظفني يف �لهند �إىل �أنَّ بع�س �سانعي
 )١بيمال كانتي �ساهو :حت�سينات يف متو�سط �لعمر �ملتوقع و��ستد�مة
خطط �ل�سمان �الجتماعي ،تقرير ُرفع �إىل �ملوؤمتر �لدويل �ل�ساد�س
�ملعني يال�سيا�سات و�الأبحاث حول �ل�سمان �الجتماعي ،لوك�سمبورغ،
� ٢٩أيلول�/سبتمرب ـ  ١ت�سرين �الأول�/أكتوبر .٢٠١٠

�ل�سيا�سات قد �قرتحو� �إعادة �إحياء نظام �الأ�سرة �مل�سرتكة
ب�سنّ قو�نني تلزم �الأبناء �لبالغني برعاية �أهلهم و�أقربائهم
�ملتقدمني يف �ل�سن .١وي�سيف قائ ًال� :إال �أنّ �سيا�سات من هذ�
�لنوع قد توؤدي �إىل تفاقم �مل�سكلة .وقد �قرتح �آخرون تقوية
�ل�سرط �ملفرو�س على �لفئة �لعاملة من �ل�سكان لالإدخار
لتقاعدهم� ،أكان ذلك �سمن خطة عامة �أو خا�سة .ولكن
يبدو �أ ّنه �سيتوجب على �لهند حتقيق تو�زن بني دعم �الأ�سرة
�لتقليدي و�لدعم �لذ�تي على �سكل معا�سات تقاعدية
وغريها من خطط مكافاآت �لتقاعد.

ال�شيخ�خة :حتدٍّ رئي�شي اأمام البلدان
النامية والنا�شئة
يظهر تقرير منظمة �لعمل �لدولية �ملع ّد ملوؤمتر �لعمل
�لدويل� ٢أنّ حتدي رعاية �ل�سكان �مل�سنني لي�ست حكر ً�
على �لهند فح�سب ،بل �أي�س ًا بلد�ن �أخرى �سريعة �لنمو يف
�أفريقيا و�آ�سيا و�أمريكا �لالتينية حيث ُيتوقع �أن ترتفع ن�سبة
�سيخوخة �ل�سكان مبعدالت متز�يدة .متام ًا كما يف �لهند،
 )٢منظمة �لعمل �لدولية� :ل�سمان �الجتماعي للعد�لة �الجتماعية وعوملة
من�سفة� ،لتقرير �ل�ساد�س ،موؤمتر �لعمل �لدويل� ،جلل�سة �ملئة،
جنيف.٢٠١١ ،
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هذ� يعني �إجهاد مو�رد هذه �لبلد�ن ب�سكل كبري.
كما ي�سري �لتقريرُ ،ي�ساف �إىل �مل�سكلة و�قع �أنّ هناك عدد
كبري من �الأ�سخا�س �مل�سنني �ملوظفني يف �القت�ساد غري
�ملنظم و�لذين ال ي�ستفيدون� ،أو ي�ستفيدون ب�سكل ب�سيط،
من �أي �أنظمة �سمان �جتماعي ت�ساهمية؛ ومن هنا �سرورة
معاجلة م�سائل تاأمني �ل�سمان �الجتماعي كما يجب.
يف �ل�سابق ،ر ّكز �لنقا�س حول �لتنمية على تقييد �لنفقات
�الجتماعية لكن �ليوم� ،أ�سبح من �ملفهوم �أنّ �الإنفاق
�الجتماعي هو يف �لو�قع �سروري للنمو .يف �لتقرير �لذي
مت رفعه �إىل �ملوؤمتر ،ي�سري خرب�ء �ل�سمان �الجتماعي يف
منظمة �لعمل �لدولية �إىل �أنّ بر�مج �حلماية �الجتماعية
�مل�سممة على نحو جيد ،وخ�سو�س ًا على �سكل معا�سات
تقاعدية من �ل�سمان �الجتماعي ،ال تعيق �لنمو �القت�سادي
بل على �لعك�س� ،أثبتت �أ ّنها «ف ّعالة جد ً� يف منع �لفقر وعدم
�ال�ستقر�ر �الجتماعي طيلة دورة حياة �لفرد؛» �إىل ذلك،
فهي توؤدي دور ً� حيوي ًا يف حتقيق �ال�ستقر�ر �القت�سادي.

وا�سل

الأطفال

مقالت عامة

الكبار

يف

الهند تقليد العي�س مع والديهم،
ولعب دوراً هام ًا يف �سمان رعايتهم

وتقدمي الدعم يف لهم يف �سن
ال�سيخوخة

حت ّمل تكاليف برنامج حماية �جتماعية �أ�سا�سية� ،إذ� مت
ت�سميمها على نحو مالئم� ،إذ ال تبلغ �سوى ن�سبة مئوية
ب�سيطة من �إجمايل �لناجت �ملحلي .وقد يكمن مفتاح جناح
هذه �لرب�مج يف تطبيقها �لتدريجي.

حمدد ً� للبلد�ن
لطاملا كان �ل�سمان �الجتماعي عن�سر ً� ِ
�ل�سناعية ،يوؤدي دور ً� �أ�سا�سي ًا يف �لتخفيف من ح ّدة
لي�س فقط �الأزمات �لتي تقع خالل دورة �حلياة بل �أي�س ًا
عدد هائل من �الأزمات �القت�سادية ،ويعمل من �أجل
تقلي�س عدم �مل�ساو�ة يف �ملد�خيل ب�سكل فعال .هناك
ت�شتطيع البلدان النامية حت ّمل تكاليف �أ�سباب و��سحة تدعو حكومات �لبلد�ن �لنامية و�لنا�سئة
�إىل تنظيم بر�مج �ل�سمان �الجتماعي �لعاملية وتطبيقها،
اأر�شية اجتماعية اأ�شا�شية
وخ�سو�س ًا و�قع �أنه يف حال عدم �لقيام ب�سيء� ،ستو�جه
هذه �لبلد�ن قريب ًا عدد ً� هائ ًال من �الأ�سخا�س �مل�سنني
لقد �عتربت بع�س �ملوؤ�س�سات �ملالية وعلماء �القت�ساد �أنّ
�لذي يعي�سون يف �لفقر .ولكن وفق بيمال
�لبلد�ن �لنامية ال ت�ستطيع بكل ب�ساطة حت ّمل تكاليف
كانتي �ساهو ،من �ملهم �العرت�ف
بر�مج �سمان �جتماعي .لكن �إن كان هناك من
ب�سكل خا�س مبدى م�ساهمة �ل�سعب
فائدة لالأزمات فهي �أنها تظهر مدى �أهمية مكافاآت
�الآخذ يف �ل�سيخوخة يف منو بالده
�ل�سمان �الجتماعي و�مل�ساعدة �الجتماعية
يف �أيام �سبابه ،و�حلر�س على �أن
بالن�سبة الأكرث �لنا�س عر�سة يف �ملجتمعات .وفق
يعي�س هوؤالء �ملو�طنون �مل�سنون
فريق �ل�سمان �الجتماعي يف منظمة �لعمل
حياتهم بكر�مة.
�لدولية ،ت�ستطيع جميع �لبلد�ن تقريب ًا

21

© M. Crozet/ILO

22

الت�ظيف يف قطاع
ال�ضياحة ي�ضهد من� ًا
ملح�ظ ًا
يع ّد قطاع ال�سفر وال�سياحة اأحد اأكرب
القطاعات واأكرثها ن�ساطاً يف القت�ساد العاملي
اليوم .من املت َّوقع اأن ي ّولد ما ن�سبته  9يف املئة
من جمموع اإجمايل الناجت املحلي واأن يو ّؤمن
ما يزيد عن  235مليون فر�سة عمل يف ،2010
اأي ما يوازي ن�سبة  8يف املئة من ال�ستخدام
العاملي .يف �سهر ت�سرين الثاين/نوفمرب ،2010
اجتمع ما يزيد عن  150مندوب حكومات
واأ�سحاب عمل وع ّمال من اأكرث من  50بلداً
يف منتدى احلوار العاملي حول التطورات
والتحديات اجلديدة يف قطاع ال�سيافة
وال�سياحة من تنظيم منظمة العمل الدولية،
وناق�سوا التطورات والتحديات اجلديدة التي
ي�سهدها هذا القطاع .افتتح املنتدى ال�سيد
طالب الرفاعي ،الأمني العام ملنظمة ال�سياحة
العاملية ( ،)UNWTOوال�سيد خوان �سومافيا،
املدير العام ملنظمة العمل الدولية.
ُيعد هذ� �ملجال من �أ�سرع �لقطاعات منو ً� مقارنة
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 )١منظمة �لعمل �لدولية� :لتطور�ت و�لتحديات �لتي يو�جهها قطاع
�ل�سيافة و�ل�سياحة (جنيف ،)٢٠١٠ ،متوفر على �ملوقع �الإلكرتوين
للمنظمة.

بالقطاعات �الأخرى يف �القت�ساد �لعاملي ،في ّولد ما يزيد
عن ثلث �إجمايل جتارة �خلدمات �لعاملية .تناول منتدى
منظمة �لعمل �لدولية �رتفاع معدل �ليد �لعاملة يف �لقطاع
ما يجعله م�سدر ً� مهم ًا لال�ستخد�م وي�سعه يف عد�د
�لقطاعات �الأكرث توليد ً� لفر�س �لعمل �لتي تتطلب خمتلف
�أنو�ع �ملهار�ت وت�سمح لل�سباب و�لن�ساء و�لع ّمال �الأجانب
باالن�سمام ب�سرعة �إىل �لقوة �لعاملة.
وفق تقرير �أعدته منظمة �لعمل �لدولية ١من �أجل �ملنتدى،
تاأ ّثرت �ل�سياحة �لدولية باالأزمة �القت�سادية و�الجتماعية
�لعاملية ولكن يتوقع لها �أن ت�سهد منو ً� ملحوظ ًا يف خالل
�لعقد �ملقبل .تتوقع منظمة �ل�سياحة �لعاملية �لتابعة لالأمم
�ملتحدة �أن يوؤ ّمن �القت�ساد �لعاملي يف هذ� �لقطاع ما
جمموعه  ٢٩٦مليون وظيفة بحلول .٢٠١٩
عانى قطاع �ل�سياحة من تدهور بد�أ يف �لن�سف �لثاين من
�لعام  ٢٠٠٨و�زد�د حدة يف �لعام  ٢٠٠٩بعد ع ّدة �سنو�ت
متتالية من �لنمو .فقد �أ ّدى �النخفا�س �حلاد يف معدالت
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تدفق �ل�سياح ومدة �الإقامة و�الإنفاق ف�س ًال عن �لقيود �جليدة �لتي ميكن م�ساركتها مع بلد�ن نامية �أخرى،
�ملتز�يدة على م�ساريف �ل�سفر بد�عي �الأعمال �إىل �نكما�س وال�سيما �سمن �إطار �لتعاون بني بلد�ن �جلنوب من �أجل
�لن�ساط �القت�سادي �مللحوظ يف هذ� �لقطاع عاملي ًا.
�لتنمية.
وقد تاأ ّثرت ب�سكل خا�س يف خالل �الأزمة معدالت و�سول
�ل�سياح �لدوليني حيث �نخف�ست بن�سبة  ٤يف �ملئة يف �لعام
 ،٢٠٠٩فيما كان من �ملتوقع �أن تنخف�س عائد�ت �ل�سياحة
�لدولية بن�سبة  ٦يف �ملئة يف نهاية �لعام � .٢٠٠٩أما �ملناطق
�الأكرث تاأ ّثر ً� برت�جع �ل�سياحة �لدولية عاملي ًا فكانت �ل�سرق
�الأو�سط (ناق�س  ٤،٩يف �ملئة) و�أوروبا (ناق�س  ٥،٧يف
�ملئة) و�الأمريكيتني (ناق�س  ٤،٦يف �ملئة) .وحدها �أفريقيا
�سجلت منو ً� ثابت ًا (ز�ئد  ٢،٩يف �ملئة) بناء على حجم �سفر
ّ
ً
تبني �أنّ بيئة �لعمل �ملليئة بالتحديات يف قطاع �ل�سياحة تعزز
منخف�س ن�سبيا.
ّ
ً
�أي�سا قيمة �حلو�ر �الجتماعي يف مكان �لعمل وت�ستحدث
ي�سري �لتقرير �إىل �أ ّنه بالرغم من �الأزمة� ،رتفع معدل �آلية ر�سمية لهذه �لعمليات ،ما يولد فر�س حقيقية للتعاون
�لتوظيف �لعاملي يف قطاع �ل�سياحة بن�سبة  ١يف �ملئة تقريب ًا �لب ّناء يف �ل�سركات �لكربى يف قطاع �لفنادق و�ل�سياحة.
بني �لعامني  ٢٠٠٨و� .٢٠٠٩إ ّال �أنّ هناك �أوجه �ختالف
�إقليمية ملحوظة يف ما يتعلق بتاأثري �الأزمة على �لتوظيف يف يف �لوقت نف�سه� ،أ�سار �مل�ساركون �إىل �أنّ �لدور �ملركزي
�لفنادق و�ملطاعم .ففيما �سهدت �الأمريكيتان تدني ًا بن�سبة للموؤ�س�سات �ل�سغرية و�ملتو�سطة �حلجم �سمن �لقطاع
 ١،٧يف �ملئة يف معدل �لتوظيف ،بقي �ال�ستخد�م يف منطقة يزيد من �سعوبة حتقيق حو�ر �جتماعي عاملي ور�سمي.
�آ�سيا و�لهادئ �سامد ً� ،م�سج ًال �رتفاع ًا ن�سبته  ٤،٦يف �ملئة.
ي�سرح وولفغانغ فاينز ،متخ�س�س فني �أول يف قطاع
احلاجة اإىل تعزيز احل�ار الجتماعي �لفنادق ومتعهدي �حلفالت و�ل�سياحة �سمن ق�سم �الأن�سطة
�لقطاعية يف منظمة �لعمل �لدولية ،قائ ًال�« :أ�سبح هناك
يف �ليوم �لثاين للمنتدى ،ناق�ست �إحدة �جلل�سات �أفكار ً� حاجة و��سحة الأ�سكال جديدة ومبتكرة من �حلو�ر
جديدة متعلقة بالقدرة �لهائلة على خو�س حو�ر �جتماعي �الجتماعي مبا يتنا�سب وحقائق �ل�سركات �ل�سغرية
يف �لقطاع ف�س ًال عن �أ�سكال م�ستد�مة لل�سياحة ذ�ت قدرة �حلجم يف �لقطاع .قد ياأخذ ذلك �سكل ��ست�سارة عادية بني
قوية على تخفي�س معدل �لفقر .عاجلت �جلل�سة �ملمار�سات �أ�سحاب �ل�سركة�/ملديرين وممثلي �لقوى �لعاملة ،ف�س ًال

لدينا اليوم نق�س يف
املوظفني املوؤهلني .حتتاج
الفنادق اىل تدريب مو�سفيها.
فالتدريب هو الطريقة الوحيدة
لتح�سني النوعية
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عن ��ستطالعات ر�أي حول ر�سا �ملوظف ومو�قفه من �أجل ومطالب �لعمالء ف�س ًال عن �مل�سائل �لبيئية يتطلب �إن�ساء
�إبر�ز هموم �لعاملني».
عالقة �أكرث فعالية بني �لعميل و�ملوظف .وتعتمد روح
�لتناف�س و�الإنتاجية يف �لقطاع على م�ستويات �ملهار�ت
و�ملهنية و�اللتز�م و�ل�سغف و�لوالء وغريها من �ملهار�ت
حاجات التدريب واملهارات
�ل�سخ�سية لدى �لعاملني».
نظر �ملنتدى �إىل �لتعليم و�لتدريب �ملهني ب�سكل خا�س
ك�سرط رئي�سي لفعالية �لقطاع �لت�سغيلية .فغالب ًا ما يتمتع و�فق �مل�ساركون على �أنّ �لع ّمال �ملحفَّزين هم �أكرث �ملوظفني
�لعاملون فيه مبوؤهالت مهنية حمدودة ،و�أ�سبح من �لو��سح حتلي ًا باملوهبة و��ستعد�د ً� للبقاء يف �سركتهم .ميكن حت�سني
�أن هناك حاجة �إىل �لتدريب و�لتعليم ،مبا يف ذلك حول بع�س �ملهار�ت �ل�سخ�سية �لالزمة ،من �سمنها �للغة
م�سائل متعلقة بال�سحة.
ومهار�ت �لتو��سل و�للياقة و�الن�سباط ويقظة �ل�سمري
و�لثقة بالنف�س و�لقدرة على �لتكيف و�البتكار و�حرت�م
كما يقول وولفغانغ فاينز�« ،إنّ �زدياد �أهمية �لتكنولوجيا �لوقت ،من خالل �لتدريب .كما ُ�س ّجلت �أي�س ًا بع�س
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�لنو�ق�س يف �لقدر�ت �الإد�رية لالإد�رة �سمن �لقطاع.
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اأ�صبحت احلاجة اإىل
اأ�صكال جديدة وخالقة من

ي�سرح غ�سان �يدي ،رئي�س �جلمعية �لدولية للفنادق احلوار االجتماعي �صرورية

و�ملطاعم قائ ًال« :هناك �ليوم نق�س يف �ملوظفني �ملوؤهَ لني.
فالفنادق بحاجة �إىل تدريب موظفيها� .إ ّنها �لطريقة ووا�صحة للتجاوب مع الواقع
�لوحيدة لتح�سني �لنوعية».

دور احلك�مات

يف �صركة �صغرية يف قطاع
ال�صياحة

�عتُرب دور �حلكومة �أ�سا�سي ًا يف تطوير قطاع �ل�سياحة .فاأي و ّفرت م�سادر بديلة للدخل و�ال�ستخد�م .وت�ساعد �مل�ساريع
موقع يهدف ليكون وجهة جتذب �ل�سياح ،يحتاج ملجموعة �ملحلية يف حماية �ملو�رد �لطبيعية كما �أ ّمنت من�سة جيدة
و��سعة من �خلدمات مبا يف ذلك بنية حتتية وت�سويق فعال للحو�ر �الجتماعي».
لتلك �لوجهة.
�سدد رون �أوزفالد� ،الأمني �لعام للنقابات �لدولية للتغذية،
ً
للفنادق و�ملطاعم �أي�سا قدرة هائلة على �لتخفيف من ح ّدة على �حلاجة �إىل حت�سني ظروف �لعمل و�لدور �ملهم �لذي
�لفقر يف �أنحاء عديدة من �لعامل .يجب تعزيز �ل�سر�كات
يوؤديه �حلو�ر �الجتماعي .فقال« :ح�سب نوع �ل�سياحة
بني �لقطاعني �خلا�س و�لعام من �أجل �سمان تن�سيق �أكرث
و�ال�ستخد�م �لذي تاأتي به هذه �ل�سياحة �إىل �أفقر �أنحاء
فعالية ومنافع للمجتمعات �ملحلية.
�لعامل ،ميكنها �مل�ساهمة يف �لتخفيف من حدة �لفقر .يجب
وفق نيب �ساموث ،ممثل حكومة كامبوديا وع�سو يف �لهيئة متكني �لعاملني يف قطاع �ل�سياحة من �خلروج من �لفقر
�ملذكورة« ،عادت �ل�سياحة �ملبنية على �ملجتمع و�ل�سياحة عرب منظمات متثلهم ويف �لنهاية ،بعبار�ت منظمة �لعمل
�لبيئية بالنفع على ما يزيد عن  3٠جمتمع ًا حملي ًا ،حيث �لدولية ،عرب �ملفاو�سة �جلماعية».
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«االأمم املتحدة معنا» :معرفة املزيد
عن حقائق فريو�ص نق�ص املناعة
الب�ضرية وااليدز
غالباً ما يواجه الع ّمال التمييز والو�سمات
وغريها من النتهاكات حلقوقهم الأ�سا�سية يف
العمل على اأ�سا�ض اإ�سابتهم بفريو�ض نق�ض املناعة
الب�سرية ،حقيقية كانت اأو م�سكوك باأمرها .كما
اأنهم مع َّر�سون لالإ�سابة بفريو�ض نق�ض املناعة
الب�سرية اإن مل يكونوا على اطالع بطرق انتقال
الفريو�ض اأو اأ�ساليب الوقاية منه .الأمم املتحدة
هي مكان عمل مثل غريها تط ّبق برنامج «الأمم
املتحدة معنا» ( ،)UN Caresوهو برنامج متعلق
بفريو�ض نق�ض املناعة الب�سرية يتم تطبيقه يف
مكان العمل بهدف ن�سر الوعي .يتناول التقرير
الآتي من اإعداد �سارلوت كولز ،جل�سة تعليمية
حديثة من تنظيم الربنامج يف املق ّر الرئي�سي
ملنظمة العمل الدولية يف جنيف.

من بني �ملئة �ألف �مر�أة ورجل �لذين يعملون يف �الأمم
�ملتحدة من حول �لعامل ،يق َّدر �أنّ  ١،٥يف �ملئة منهم م�سابون
بفريو�س نق�س �ملناعة �لب�سرية ،وهذه �لن�سبة تتجاوز عتبة
�لو�حد يف �ملئة �لتي ت�س ّكل عادة معيار ً� لتحديد وباء على
�ل�سعيد �لوطني.
غالب ًا ما تتم ّيز حياة موظفي �الأمم �ملتحدة �ملهنية بالتن ّقل
و�سغط �لعمل وتز�يد خطر �إ�سابتهم بفريو�س نق�س �ملناعة
�لب�سرية .لذلك ،من �ملهم الأع�ساء خمتلف وكاالت �الأمم
�ملتحدة �أن يتلقو��لتدريب �ملنا�سب عن كيفية حماية �أنف�سهم.
مبنا�سبة �ليوم �لعاملي لالأيدز� ،لو�قع يف �الأول من كانون
�الأول/دي�سمرب من كل عامّ ،
نظم برنامج «�الأمم �ملتحدة
معنا» جل�سة تعليمية يف �ملق ّر �لرئي�سي ملنظمة �لعمل �لدولية
يف جنيف .ت�س َّمن هذ� �لتدريب �لتفاعلي  ٢٦موظف ًا من
خمتلف وكاالت �الأمم �ملتحدة و��ستند �إىل �أ�سلوب ُيعرف بـ ـ
«�حلريق �ملدمر» ( )Wildfireلالإ�سارة �إىل �سرعة �نت�سار
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خربته �ل�سخ�سية وكفاحه �سد
فريو�س نق�س �ملناعة �لب�سرية.
�جلهل وعدم �لت�ساهل يف �لعمل.
يف مترين تاأدية �أدو�ر حم ّفز للتفكريُ ،طلب من
نْ
م�ساركني فقال�« :أحيان ًا ،مل يكن يجروؤ
�سخ�سني
تاأدية دور
نْ
نْ
م�سابني بفريو�س نق�س �ملناعة زمالئي على ��ستخد�م هاتفي».
�لب�سرية ،من دون علم �مل�ساركني �الآخرين .بعد جولة �أوىل
من «�لت�سافح» ،كرمز الإقامة عالقات جن�سية غري حممية ،هناك �أغلبية �ساحقة من
ت�ساعف عدد �الأ�سخا�س �ملع ّر�سني لالإ�سابة بفريو�س �ملوظفني �مل�سابني بفريو�س
نق�س �ملناعة �لب�سرية �لذين ال
نق�س �ملناعة �لب�سرية.
يك�سفون عن �إ�سابتهم يف �لعمل
يف خالل �لتمرين �لذي د�م ملدة
�ساعتني بتوجيه من خمافة �أن يتجن ّبهم زمالوؤهم
نْ
�ملي�سرين �خلرب�ء ،توقف �مل�ساركون عند �ل�سعور �لذي �أو �أن يخ�سرو� فر�س �حل�سول
�سيختلجهم لو �أ�سيبو� بفريو�س نق�س �ملناعة �لب�سرية �أو على ترقية �أو �أن يتم طردهم حلجج �أخرى .تخلف هذه
لو مل يعرفو� �إذ� هم م�سابون به �أو ال .كما ناق�سو� �أي�س ًا �ملخاوف عو�قب �سلبية عند �لفرد ويف بيئة �لعمل .فقد توؤدي
م�ساألة م�ساركة �ملعلومات حول �إ�سابتهم مع �ل�سريك �أو �إىل �ل�سعور بالوحدة وتثني �ملُ�ساب عن طلب �مل�ساعدة
�لطبية و�لدعم �للذين يحتاج �إليهما .يقول د� كوينتا« :من
�الأ�سدقاء �أو �مل�سوؤولني يف �لعمل.
�ل�سروري �لتح ّدث باملو�سوع وعدم �ل�سعور باالنعز�ل».
ت�ساعد هذه �خلربة �لنا�س يف فهم معنى حماية �لذ�ت
و�ل�سريك ،وتوفر �ملعلومات حول �حلقوق و�مل�ستحقات
الكالم
ال�رضوري
من
مبوجب �ل�سيا�سة �خلا�سة مبوظفي �الأمم �ملتحدة .كما
ت�سجع �ملوظفني على بناء بيئة عمل من�سفة وعادلة والئقة
ولي�س ال�سعور بالعزلة
ال تتقبل �أبد ً� �لتمييز �أو �لو�سمات .يعك�س هذ� �لهدف
�الأخري �ملبد�أ �لرئي�سي �لذي مت �لتو�فق عليه يف تو�سية يحاول برنامج «�الأمم �ملتحدة معنا» ت�سجيع تو��سل �أكرث
منظمة �لعمل �لدولية ب�ساأن فريو�س نق�س �ملناعة �لب�سرية �نفتاح ًا حول فريو�س نق�س �ملناعة �لب�سرية بني �ملوظفني
و�الإيدز وعامل �لعمل (رقم � ،)٢٠٠لتي �أق ّرت يف موؤمتر من خالل �جلل�سات �لتعليمية هذه .يرجح �أنّ �مل�سابني
بفريو�س نق�س �ملناعة �لب�سرية لن ي�سعرو� باخلوف من
�لعمل �لدويل يف حزير�ن/يونيو .٢٠١٠
�لو�سمة و�لتمييز بتعزيز �ملعرفة و�ال�ستعد�د ملناق�سة
يف خالل �جلل�سة �لتعليمية ،ذ ّكرت �لدكتورة �سوفيا كاي �ملو�سوع يف �لعلن ،كما يرجح �أنّ زمالءهم �سيحر�سون على
كي�ستينغ ،مديرة برنامج منظمة جعل مكان �لعمل �أكرث ر�حة وتكام ًال لهم.
�لعمل �لدولية حول فريو�س �إىل ذلك ،يكون �ملوظفون على درجة �أعلى من �ل�سيطرة
نق�س �ملناعة �لب�سرية�/الإيدز على خماطرهم وت�سرفاتهم �خلا�سة حني يوفر لهم مكان
وعامل �لعمل (منظمة �لعمل �لعمل بيئة �آمنة حيث ميكنهم �خل�سوع لفحو�سات فريو�س
�لدولية�/الإيدز) ،باأهمية تطبيق نق�س �ملناعة �لب�سرية ب�سكل طوعي ،مع �سمانات �أن تبقى
معيار �لعمل �لدويل �جلديد� :ملعلومات �ل�سخ�سية ،كنتيجة هذه �لفحو�سات مث ًال� ،سر ّية.
«من �ل�سروري لكر�مة �ل�سخ�س
�لدكتورة �سوفيا كاي كي�ستينغ� ،ملُ�ساب بفريو�س نق�س �ملناعة يف نهاية �ملطاف ،حيثما يعمل �ملرء ،يبقى �حلر�س على
مديرة برنامج منظمة �لعمل
�لدولية حول فريو�س نق�س �ملناعة �لب�سرية �أن يحظى بوظيفة ويتابع حماية �ملوظفني و�إعالمهم �أمر ً� حيوي ًا .على �لرغم من
�لب�سرية/متالزمة نق�س
�مل�سجل يف �الجتاهات �لعاملية ،ما ز�ل وباء
�ملناعة �لعمل مثله مثل �أي �سخ�س �آخر� ».لرت�جع
َّ
�ملكت�سب وعامل �لعمل (منظمة
�لعمل �لدولية/متالزمة نق�س
فريو�س نق�س �ملناعة �لب�سرية بعيد ً� عن �النتهاء؛ وما ز�لت
�ملناعة �ملكت�سب)
«ل يتجراء يف بع�س هناك حاالت جديدة من �الإ�سابات بفريو�س نق�س �ملناعة
الأحيان الزمالء يف العمل على ا�شتعمال �لب�سرية تظهر يف بلد�ن ع ّدة ،حتى يف �لبلد�ن حيث ن�سب
�نت�سار �لفريو�س متدنية.
الهاتف اخلا�س بي»
قام �ل�سيد مانويل د� كوينتا� ،لذي م ّثل جمموعة �ملوظفني
�ملُ�سابني بفريو�س نق�س �ملناعة �لب�سرية �سمن منظومة
�الأمم �ملتحدة ( )UNplusيف خالل �جلل�سة و�لذي يعي�س
علن ًا مع �إ�سابته بالفريو�س منذ  ١٥عام ًا ،بت�سوير �لتحديات
�لتي تعرت�س �ملُ�ساب بالفريو�س يف مكان �لعمل م�ستند ً� �إىل

�سكر ً� جزي ًال لل�سيدة جو�نا موري�س (منظمة �ل�سحة �لعاملية) و�ل�سيد خافيري �أوريالنا
(�/ UN Caresالأمم �ملتحدة ملتالزمة نق�س �ملناعة �ملكت�سب) و�ل�سيدة جيل كافلي
(منظمة �لعمل �لدولية) و�لدكتورة جاكي هاردميان (منظمة �لعمل �لدولية) و�لدكتورة
�سوفيا كي�ستينغ (منظمة �لعمل �لدولية�/الإيدز) و�ل�سيد مانويل د� كوينتا ()UNplus
لن�سرهم �لوعي بني موظفي �الأمم �ملتحدة ولتنظيمهم هذه �لفعالية .للمزيد من
�ملعلومات حول فريو�س نق�س �ملناعة �لب�سرية �الإيدز ومنظومة �الأمم �ملتحدةُ ،يرجى
زيارة �ملو�قع �الآتيةwww.uncares.org :؛ www.unplus.org؛ www.who.
int/hiv؛ .www.ilo.org/aids
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الأزمة واإدارة �سوق العمل:
الرد من خالل احلوار الجتماعي
املقدمة
�سعي ًا لإجراء تقييم عادل للم�ستوى الذي بلغه احلوار
الجتماعي يف الدول العربية ،ول�ستخدامه كاأداة مالئمة
ملواجهة الأزمة ،ول�سمان اإدارة اأف�سل ل�سوق العمل ،ولتح ّمل
الآثار ال�سلبية للعوملة ،تطرقت هذه الورقة اإىل مناق�سة
املوا�سيع التالية:
 )1تعريف احلوار الجتماعي ،واملجالت التي يغطيها،
وامل�ساركني فيه ،وامل�ستويات التي ُينظم على اأ�سا�سها،
واآليات وموؤ�س�سات التطبيق والدعم.
 )2اأ�س�سه واأهدافه وال�سروط الالزمة للتو�سل اإىل حوار
اجتماعي وتنظيمه ب�سكل مثمر وم�ستدام مع �سمان
م�سداقيته.
 )3ممار�سة احلوار الجتماعي يف املنطقة ومدى م�سادقة
الدول العربية على التفاقيات ذات ال�سلة ال�سادرة
عن منظمة العمل الدولية.
 )4حتديد وعر�ض اأهم التحديات التي تواجهها الدول
العربية ب�سكل عام وال�سركاء الجتماعيون ب�سكل خا�ض.
 )5ال�ستنتاجات والتو�سيات.

نتيجة للأهمية الكبرية الأوراق العمل ال�سبعة
التي ُقدمت خلل انعقاد «املنتدى العربي التعريفات واأ�شكال احلوار االجتماعي
للت�سغيل» الذي عُقد يف ت�سرين االأول/اأكتوبر تعريف احلوار االجتماعي :بعد النظر يف الن�سو�ض
 ،2009وكما وعدنا يف االأعداد ال�سابقة� ،ستقوم التي تعالج هذا املو�سوع يتبني اأن (احلوار الجتماعي)
جملة «عامل العمل» على ن�سر هذه االأوراق التي هو م�سطلح عام يغطي كافة اأ�سكال تبادل املعلومات
عك�ست موا�سيع وحتديات الت�سغيل التي تواجهها وامل�ساورات واملفاو�سات بني ال�سركاء الجتماعيني
املنطقة العرب ّية ،ال ّ�سيما غداة االأزمة االقت�ساد ّية بالإ�سافة اإىل الإجراءات والآليات واملوؤ�س�سات التي تنظم
واملال ّية العامل ّية .وتو ِّفر هذه البحوث املادة املرجعية الوقاية من نزاعات العمل الفردية واجلماعية وح ّلها.
التي تتما�سى وبااللتزامات التي ُقطعت على
املجاالت التي يغطيها احلوار االجتماعي :ب�سكل عام ،اأي
امل�ستويني الدويل واالإقليمي ب�ساأن العمل اللئق
حوار اجتماعي يجب اأن يغطي كافة امل�سائل القت�سادية
وتطبيق امليثاق العاملي لفر�ص العمل .كما تكمل
ّ والجتماعية وحتديدا �سروط العمالة والعمل ،كما ميكنه
هذه البحوث النهج الذي تعتمده منظمة العمل
اأن ي�سمل اأي�س ًا امل�سائل الثقافية والبيئية.
الدول ّية لت�ساهم يف رفد اجلهود املبذولة لتحقيق
العمل اللئق على امل�ستوى العاملي .ويف هذا العدد امل�ساركون يف احلوار االجتماعي :امل�ساركون يف احلوار
�سنقوم بن�سر ورقة العمل الرابعة.
الجتماعي الذين يطلق عليهم ا�سم ال�سركاء الجتماعيني
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عادة هم يف �لو�قع ممثلو �حلكومات و�أي�س ًا �ملنظمات �لتي
مت ّثل �أ�سحاب �لعمل و�لعمال.
اأ�سكال احلوار الجتماعي :يف معظم �لتجارب �لتي ّمت
�لنظر فيها ،يتبني �إن كل حو�ر �جتماعي ينطوي على ثالثة
�أ�سكال كحد �أق�سى:
قد يكون ثنائياً :ويف هذه �حلالة هو ي�سرك� :سو�ء ممثلي
�حلكومات وممثلي �ملنظمات �ملمثلة الأ�سحاب �لعمل،
�أو ممثلي �حلكومات وممثلي �ملنظمات �ملمثلة للعمال،
�أو ممثلي �ملنظمات �ملمثلة الأ�سحاب �لعمل و�لعمال� ،أو
�ساحب عمل �أو ممثليه وممثلي �لعمال.
قد يكون ثالثي الأطراف :ويف هذه �حلالة ي�سرك
�ل�سركاء �الجتماعيني �لثالثة وهم ممثلو �حلكومة وممثلو
�ملنظمات �لتي متثل �أ�سحاب �لعمل و�لعمال.
وميكنه يف بع�ض احلالت اأن يتخذ �سكل احلوار الثالثي
زائد .يف هذه �حلالة هو ي�سمل ممثلي �ملجتمع �ملدين �ملنظم
�لذين يهتمون بامل�سائل �لتي يغطيها �حلو�ر �الجتماعي.
امل�ستويات والأطر والو�سع القانوين للحوار الجتماعي:
ب�سكل عام حتدد �للو�ئح �لوطنية و�لتنظيمات �لو�سع
�لقانوين ،و�الأطر وم�ستويات �حلو�ر �الجتماعي و�ملجاالت
�لتي يغطيها ،و�مل�ساركني و�أ�سكال تعيينهم .يف معظم �لدول
�لتي جرى �لنظر فيها ،يتم تنظيم �حلو�ر �الجتماعي على
م�ستوى �ملن�ساأة و�لقطاع وعلى �مل�ستوى �لوطني .قد يكون
�حلو�ر ر�سمي ًا �أو غري ر�سمي ،وقد ينظم �أو ال ينظم �سمن
�أطر د�ئمة .ب�سكل عام ،ولال�ستجابة ملحتويات �التفاقيات
ذ�ت �ل�سلة �ل�سادرة عن منظمة �لعمل �لدولية ،حتدد
�للو�ئح �لوطنية لكل �سكل من �أ�سكال �حلو�ر �الجتماعي
(�مل�ساور�ت �أو �ملفاو�سات) �إطار ً� �أو �آلية ،باالإ�سافة �إىل
حتديد تركيبته ،و�ملجاالت �ملفتوحة للت�ساور �أو �ملفاو�سة،
وعدد �مل�ساركني ونوعيتهم و�أ�سكال تعيينهم .يف بع�س
�لدول ،حتدد �للو�ئح �لوطنية لكل م�ستوى �أو �سكل من
�أ�سكال �حلو�ر �الجتماعي ،وترية �للقاء�ت و�نتظامها.
اآليات وموؤ�س�سات الدعم :يتطلب تنظيم �أي حو�ر �جتماعي
حقيقي ود�ئم وذ�ت م�سد�قية ،و�سع هيكليات وموؤ�س�سات
على م�ستوى �ملن�ساآت و�لقطاعات ،و�أي�س ًا على �مل�ستوى
�لوطني ،وذلك من خالل �لطرق �لقانونية .وهكذ�،
ن�ست على ت�سكيل
وباالإ�سافة �إىل �أن �للو�ئح �لوطنية قد ّ
جلان �ملن�ساآت �أو �لهيئات �لثنائية �أو �لثالثية �الأطر�ف،
�أو �للجان �أو �ملجال�س �القت�سادية و�الجتماعية �لتي
تهدف �إىل �سمان تنظيم �حلو�ر �الجتماعي وهيكليته،
فاإن هذ� �الأخري ،ومن �جل تعزيزه ،يحتاج �إىل �إجر�ء�ت
و�آليات ت�سمح بتنظيم �لوقاية من نز�عات �لعمل �لفردية
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و�جلماعية ،وعند �القت�ساء ،حلها قانوني ًا.
• النزاعات الفردية :يف بع�س �لدول ،تخ�سع �لنز�عات
�لفردية ملعاجلة ت�سريعية خا�سة .ويف حماولة للوقاية من
�لنز�عات �لفردية ،تن�س �للو�ئح �لوطنية على تنظيم
�جتماعات دورية على م�ستوى �ملن�ساأة (و�/أو بطلب من
�الأطر�ف) وذلك لتقييم �ملناخ �الجتماعي �إىل جانب �أمور
�أخرى ،وحماولة �حلوؤول دون ن�سوب �أي نز�ع فردي ،وعند
�القت�ساء� ،إيجاد حل منا�سب له .يف حال ن�سوء خالف
د�ئم بني �الأطر�ف وبالتايل بروز نز�ع فردي ،فاإن معظم
�لت�سريعات �لتي مت �لنظر فيها ،تويل مهمة حل �خلالف
�أو ًال ملفت�سية �لعمل �أو للجان �لتي ت�سمى جلان �مل�ساحلة.
يف حال ف�سلت �مل�ساحلة ،يخ�سع �لنز�ع ل�سلطة ق�سائية
خمت�سة ل�سمان �حلل �ل�سريع �أو �إىل �سلطة ق�سائية عامة.
• النزاعات اجلماعية :ال �أحد يجهل �أن كل مفاو�سة
توؤدي �سو�ء �إىل �تفاق �أو �إىل خالف ،ويف حال ��ستمر هذ�
�خلالف يتحول �إىل نز�ع .ومن �أجل �مل�ساعدة على �لتو�سل
�إىل �تفاق وجتنب �للجوء �إىل �إ�سر�ب ،ن�ست �للو�ئح
�لوطنية �لتي �أ�س�ست للحو�ر �الجتماعي ب�سكل �أو باآخر على
و�سع �آليات م�ساحلة وو�ساطة وحتكيم.
• امل�ساحلة :غالب ًا ما يكون �إجر�ء �مل�ساحلة �إلز�مي ًا،
وتوكل مهمة �لقيام به �إىل مفت�سية �لعمل �أو �إىل جلنة
ت�سمن متثيل �الأطر�ف يف �لنز�ع ،ويرت�أ�سه عامة ممثل
عن وز�رة �لعمل .ال ميكن الأطر�ف �لنز�ع �العرت��س على
نتيجة �مل�ساحلة ،وهي ال ت�سكل �سوى حماولة من �أجل
�لتقريب بني �ملو�قف من �أجل �لتو�سل �إىل �تفاق .ويف حال
حققت �مل�ساحلة �لنتيجة �ملرجوة ،يتم توقيع �تفاق خطي
من قبل �الأطر�ف �ملعنية.
• الو�ساطة :يف حال ف�سلت �إجر�ء�ت �مل�ساحلة ،ت�ستطيع
�ل�سلطة �لتي حاولت �لتو�سل �إىل �مل�ساحلة ،دعوة
يعرب �لطرفان
�الأطر�ف �إىل �للجوء �إىل �لو�ساطة .حني ّ
عن هذ� �لطلب ،فاإن �لو�ساطة ،وبح�سب �لدول ،توكل �سو�ء
للجنة �أو ل�سخ�سية خمت�سة يف هذ� �ملجال تكون معروفة
وحمرتمة ومقبولة من �لطرفني .علم ًا �أن �لهدف من كل
و�ساطة هو �لتو�سل �إىل ت�سوية ل�سالح �لطرفني وهما لي�سا
م�سطرين للقبول بها .من خالل جعل �للجوء �إىل �لو�ساطة
�إجر� ًء �إلز�مي ًا ،حتاول �لدول �ملعنية �سو�ء تاأخري �للجوء �إىل
�الإ�سر�ب �أو �إىل جعل ممار�سته �أمر ً� غري قانوين .وي�سبح
�للجوء �إىل �الإ�سر�ب بطريقة قانونية �أمر ً� م�ستحي ًال ،حني
ي�سبح �للجوء �إىل �لتحكيم �إلز�مي ًا بعد ف�سل �لو�ساطة.
ولكن حني يكون �إجر�ء �لو�ساطة �ختياري ًا وال تكون نتائجه
�إلز�مية ،ي�سبح �للجوء �إىل �الإ�سر�ب بطريقة قانونية �أمر ً�
ممكن ًَا ،ويجب �أن يكون د�ئم ًا كذلك.
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• التحكيم :ب�سكل عام ،يكون �للجوء �إىل �لتحكيم �ختياري ًا
لكن نتائجه تُفر�س على �الأطر�ف وهي قابلة للتنفيذ وال
ميكن �إخ�ساع �لنقاط مو�سوع �لتحكيم الإعادة �ملفاو�سة �إال
بعد مرور عام على �الأقل .ب�سكل عام ،ويف حاالت ��ستثنائية
ونادرة ،يرت�أ�س �آلية �لتحكيم (بع�س �لدول تعطيه ��سم ًا
خمتلف ًا مثل «جلنة �لتحكيم» �أو «�لهيئة �لتحكيمية»)...
قا�س ،وهي تتاألف من حم ّكمني يتم تعيينهم باأعد�د مت�ساوية
من قبل كل من �أطر�ف �لنز�ع (عامة ثالثة حم ّكمني).
يف بع�س �للو�ئح �لوطنية ،كما ذكر �سالف ًا ،تتتاىل مر�حل
�مل�ساحلة و�لو�ساطة و�لتحكيم وت�سبح �إلز�مية ،وبالتايل
ي�سبح �للجوء �إىل �الإ�سر�ب ب�سكل قانوين م�ستحي ًال ،مما
ي�ساوي �سك ًال من �أ�سكال منع ممار�سة حق �الإ�سر�ب مع �أنه
معرتف به يف بع�س �حلاالت من قبل د�ستور �لدولة.

الأ�ش�س والأهداف و�شروط احل�ار الجتماعي
تظهر قر�ءة دقيقة لالأدبيات �ملتخ�س�سة يف هذ� �ملجال
�أن �حلو�ر �الجتماعي ،ومنذ نهاية �حلرب �لعاملية �لثانية،
�أ�سبح ينهل �أ�س�سه و�سرعيته من �إر�دة مل يكف عن �لتعبري
عنها �ل�سيا�سيون وخرب�ء �القت�ساد وجامعيون متخ�س�سون
�آخرون يف عالقات �لعمل و�أي�س ًا �ملوؤ�س�سات �لدولية ،وهدفها
ب�سكل عام هو �سمان �حلفاظ على �ل�سالم وتوطيده مبا فيه
م�سلحة كافة �سعوب �لعامل وذلك من خالل:
ـ ـ و�سع حد لكافة �أ�سكال �لهيمنة من خالل حترر �ل�سعوب
�مل�ستعمرة وعرب ممار�سة حرة للحق يف تقرير �مل�سري،
ـ ـ �مل�ساهمة ،وباأ�سكال مالئمة مرتبطة بحاجات كل
�سعب وخ�سو�سياته ،يف �إن�ساء وتوطيد �ملجتمعات
�لدميقر�طية �لتي ت�سمن م�ساركة منظمة ملو�طنيها يف
�إد�رة كافة �ل�سوؤون �لتي تعنيهم �سو�ء كانت ذ�ت طابع
�سيا�سي �أو �قت�سادي �أو �جتماعي �أو ثقايف �أو بيئي،
ـ ـ �اليكال �إىل منظمة �لعمل �لدولية مهمة �لرتويج للعد�لة
�الجتماعية للجميع ،وحتديد ً� من خالل �العرت�ف بحق
�أ�سحاب �لعمل و�لعمال باأن يكونو� �أ�سحاب م�سلحة
�إىل جانب �حلكومات يف �سياغة وتطبيق �سيا�سات
�قت�سادية و�جتماعية ومعايري �لعمل.
عند هذه �ملرحلة ،من �حلكيم و�ملفيد يف �آن مع ًا �أن نلفت
�إىل �أن در��سة دقيقة لديباجة د�ستور منظمة �لعمل �لدولية
ت�سمح باالإ�سارة �إىل �أن هذ� �لد�ستور ين�س على ما يلي:
«لو �أردمت �ل�سالم �زرعو� �لعد�لة» و«ال ميكن �إر�ساء �سالم
�سامل ود�ئم �إال �إذ� ��ستند �إىل �لعد�لة �الجتماعية» .وهكذ�
فاإن �لعالقة بني �ل�سالم و�ل�سالم �الجتماعي و�لعد�لة
�الجتماعية هي يف �لو�قع ور�ء تاأ�سي�س منظمة �لعمل
�لدولية وهي ت�سكل علة وجودها.
من جهة �أخرى من �ملفيد �أن نلفت �إىل �أن موؤ�س�سي �ملنظمة،

ولكي يروجو� الأهد�فهم ويحققوها وينجزوها� ،عتربو� �أن
دور �حلكومات ،وبالرغم من �أهميته ،ال يكفي بحد ذ�ته
وبالتايل ال بد من �إ�سر�ك �أ�سحاب �لعمل و�لعمال يف �إطار
حو�ر �جتماعي منظم ومهيكل وذ�ت م�سد�قية.
يف �لو�قع ،تهدف هذه �ملقاربة �لتي تو�سعها �الأدبيات
�خلا�سة باحلو�ر �الجتماعي �إىل �مل�ساهمة يف �إر�ساء
دميقر�طية ت�ساركية و�جتماعية و�ل�سماح لل�سركاء
�الجتماعيني ببناء تو�فق �آر�ء ي�ستند �إىل �لت�سوية وي�سمن
يف �آن مع ًا وبطريقة تدريجية من خالل �ملد�والت و�ملفاو�سة
�لرتويج للحقوق �الجتماعية �الأ�سا�سية وتعزيز �ملمار�سات
�لدميقر�طية يف �سياغة عالقات �لعمل.
كذلك يبدو و��سح ًا �أن �لعد�لة �الجتماعية �لتي ت�سكل
بالن�سبة �إىل دول كثرية �لهدف �ملرجو ،تبقى ،ووفق ًا
لالأخ�سائيني ،منوطة باإقامة دولة �لقانون �لتي:
ـ ـ تعرتف مبمار�سة كافة �حلقوق �الأ�سا�سية وتنظمها
(�الإن�سانية و�ل�سيا�سية و�القت�سادية و�الجتماعية)،
ـ ـ ت�سمن ��ستقاللية تامة لل�سلطة �لق�سائية،
ـ ـ ت�ساهم يف �لرتويج لكافة �حلريات وممار�ستها وحتديد�ً
�ل�سحافة.
ومن هذ� �ملنظار �لذي يت�ساطره �أ�س ًال كافة �الأخ�سائيني،
ي�سكل �حلو�ر �الجتماعي �ل�سكل �الأكرث تقدم ًا و�الأكرث
مالءمة:
ـ ـ مع �ملمار�سة �لدميقر�طية �ملنظمة و�ملكيفة مع حاجات
عامل �لعمل،
ـ ـ حلاجات �العرت�ف �لر�سمي و�لقانوين باأهمية دور
�أ�سحاب �لعمل و�لعمال يف �مل�ساركة يف بناء �لتما�سك
و�ل�سالم �الجتماعيني �للذين بدونهما ال ميكن �لتفكري
بتنمية م�ستد�مة،
ـ ـ مع �لتفاو�س على ت�سوية باعتبارها �لطريقة �لوحيدة
للتو�سل ب�سكل تدريجي وف ّعال �إىل �حلد من �خلالفات
�الجتماعية ومن �لت�سارب يف �مل�سالح يف كل جمتمع،
ـ ـ مع حل كافة �لنز�عات �القت�سادية و�الجتماعية،
ـ ـ مع �حلد من �لبطالة و�لفقر،
ـ ـ مع حتقيق تنمية �قت�سادية و�جتماعية �أكرث تو�زن ًا.
بعبارة �أخرى يهدف �حلو�ر �الجتماعي �حلقيقي �أي�س ًا �إىل
�لرتويج ملا يلي ،ملا فيه م�سلحة �ملجتمع بكامله:
ـ ـ �إعطاء �لقر�ر �القت�سادي و�الجتماعي طابع ًا دميقر�طياً،
ـ ـ �لتخفيف من �لنز�عات �الجتماعية،
ـ ـ �لتخفيف من �لتوتر�ت �الجتماعية خالل فرت�ت �الأزمات
�القت�سادية و�لعمليات �النتقالية.
اإن الهدف من كل حوار اجتماعي هو الرتويج ملا يلي:
\ �ل�سر�كة �الجتماعية عو�س ًا عن �ملو�جهة �الجتماعية،
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\ �لتز�م �ل�سركاء �الجتماعيني بالدميقر�طية للتو�سل ١٩٧١ )١3٥؛ تو�سية ممثلي �لعمال (رقم ١٩٧١ )١٤3؛
�تفاقية �مل�ساور�ت �لثالثية (معايري �لعمل �لدولية) (رقم
�إىل بناء تو�فق �آر�ء يف عامل �لعمل.
١٩٧٦ )١٤٤؛ تو�سية �مل�ساور�ت �لثالثية (معايري �لعمل
�إن �أي حوار اجتماعي مثمر ي�سمح مبا يلي:
�لدولية) (رقم ١٩٧٦ )١٥٢؛ �تفاقية عالقات �لعمل يف
\ حل م�سائل �قت�سادية و�جتماعية مهمة،
�خلدمة �لعامة (رقم ١٩٧٨ )١٥١؛ تو�سية عالقات �لعمل
\ ت�سجيع �حلوكمة �جليدة،
يف �خلدمة �لعامة (رقم ١٩٧٨ )١٥٩؛ �تفاقية �ملفاو�سة
\ حتقيق �ل�سالم و�ال�ستقر�ر �الجتماعيني و�مل�ساهمة �جلماعية (رقم ١٩٨١ )١٥٤؛ �لتو�سية �خلا�سة بالرتويج
يف �لتقدم �القت�سادي و�الجتماعي.
للمفاو�سة �جلماعية (رقم ١٩٨١ )١٦3؛ �لتو�سية �خلا�سة
بامل�ساحلة و�لتحكيم �لطوعيني (رقم .١٩٥١ )٩٢

�شروط احل�ار الجتماعي املثمر والدائم
و�شع احل�ار الجتماعي واملمار�شة يف
وذات امل�شداقية
املنطقة العربية

ب�سكل عام ،ي�سمح �لنظر يف �ملمار�سة �لعاملية ويف �الأدبيات
�ملتخ�س�سة ،بتحديد نوعني من �ل�سروط.
ال�سروط العامة
تظهر در��سة ملختلف �لتجارب �أنه ال ميكن للحو�ر �الجتماعي
ذ�ت �مل�سد�قية �أن يقوم ب�سكل فعال �إال �إذ� قامت دولة
�لقانون �لتي ت�سمن وحتمي �لتطبيق �لقانوين ملا يلي:
 ١ـ ـ �لتعددية �ل�سيا�سية و�لثقافية و�لنقابية ،وبالتايل
ممار�سة تامة لكافة �حلقوق �الإن�سانية و�ل�سيا�سية
و�القت�سادية و�الجتماعية و�لثقافية كما �أوردتها
�التفاقيات �لدولية ذ�ت �ل�سلة ،مبا يف ذلك �حلق يف
�ختيار �ملمثلني بحرية و�مل�ساركة يف �لت�سويت،
 ٢ـ ـ �ملمار�سة �لتامة لكافة �حلريات �الأ�سا�سية وحتديد ً�
حرية �ل�سمري و�لفكر و�لكتابة و�لتظاهر.
ال�سروط املحددة
من منظار مكتب �لعمل �لدويل ،ال ميكن قيام حو�ر �جتماعي
ف ّعال وذ�ت م�سد�قية �إال �إذ� توفرت �ل�سروط �لتالية:
• وجود منظمات خا�سة باأ�سحاب �لعمل و�لعمال م�ستقلة
وقوية ومتثيلية وقادرة على �لو�سول ب�سكل حر وجماين �إىل
�ملعلومات و�ىل �ملوؤ�سر�ت �القت�سادية و�الجتماعية �لالزمة،
• �الإر�دة �ل�سيا�سية و�اللتز�م بامل�ساركة يف �حلو�ر
�الجتماعي من قبل كافة �ل�سركاء �الجتماعيني،
• توفر �لركائز �ملوؤ�س�سية �لالزمة لتنظيم �حلو�ر
�الجتماعي مبا فيها تلك �لتي حتول دون ن�سوب نز�عات
عمل فردية و�جتماعية وح ّلها،
• ت�سكيل موؤ�س�سة م�ستقلة تكون م�سوؤولة عن �إ�سد�ر
�الإح�ساء�ت و�ملوؤ�سر�ت �القت�سادية �ملوثوق بها،
• �عتماد لو�ئح وطنية خا�سة بالعمل ت�سمن تنفيذ وتطبيق
حمتويات �التفاقيات و�لتو�سيات �لتالية� :تفاقية �حلرية
�لنقابية وحماية حق �لتنظيم( ،رقم ١٩٤٨ )٨٧؛ �تفاقية
حق �لتنظيم و�ملفاو�سة �جلماعية( ،رقم ١٩٤٩ )٩٨؛
�لتو�سية �خلا�سة بوقف عالقة �لعمل مببادرة من �أ�سحاب
�لعمل( ،رقم ١٩٦3 )١١٩؛ �تفاقية ممثلي �لعمال( ،رقم

جرى �لتو�سل �إىل �لنتائج �ملعرو�سة بعد ��ستعر��سات
متتالية حول �مل�سائل �لتالية:
ن�سبة اأو درجة امل�سادقة :قبل �خلو�س يف عر�س لو�سع
�مل�سادقة على �التفاقيات �خلا�سة باحلو�ر �الجتماعي،
من �ملفيد �لتذكري باأ�س�س وحمتويات �الإعالن �لذي �عتمدته
�لدول �الأع�ساء يف منظمة �لعمل �لدولية يف خالل موؤمتر
�لعمل �لدويل يف دورته للعام  ،١٩٩٨وذلك نظر ً� الأهمية
هذه �الأ�س�س و�ملحتويات.
ت�سكل �حلرية �لنقابية و�العرت�ف �لفعلي باحلق يف
�ملفاو�سة �جلماعية �أوىل �حلقوق �الأ�سا�سية �الأربعة �لو�ردة
يف �الإعالن ،وقد كر�سها د�ستور منظمة �لعمل �لدولية منذ
�لعام .١٩١٩
ُيجمع كل �الأخ�سائيني على �الإ�سارة �إىل �أن �حلرية �لنقابية
كانت وتبقى مرتبطة �رتباط ًا وثيق ًا بحرية �لتعبري ،وباحلق
يف �لو�سول �إىل �ملعلومات ،وباحلق يف �الجتماع ،و�حلق
يف �لت�سويت �ملبا�سر ،وهي �أ�س�س �لتمثيل �لدميقر�طي
و�حلوكمة.
وي�سري هذ� �الإعالن �إىل �أن كل �لدول �الأع�ساء لديها و�جب
�حرت�م وتطبيق �ملبادئ و�حلقوق �الأ�سا�سية �لتي ين�س
عليها هذ� �الإعالن� ،سو�ء �سادقت �أو مل ت�سادق على
�التفاقيات �الأ�سا�سية.
امل�سادقات :يبقى م�ستوى �لت�سديق على �التفاقيات
�لثماين �الأ�سا�سية �لو�ردة يف �الإعالن �سعيف ًا ن�سبي ًا ون�سبة
�لدول �لعربية �لتي �سادقت على هذه �التفاقيات فهي:
ـ ـ وحدها ثماين دول �سادقت على �التفاقيات �الأ�سا�سية
�لثماين،
ـ ـ �ست دول �سادقت على � ٧تفاقيات �أ�سا�سية،
ـ ـ دولة و�حدة �سادقت على � ٦تفاقيات �أ�سا�سية،
ـ ـ �سادقت دولتان على � ٥تفاقيات �أ�سا�سية،
ـ ـ �سادقت دولتان فقط على � ٤تفاقيات �أ�سا�سية،
ـ ـ �سادقت دولة و�حدة على � 3تفاقيات �أ�سا�سية فقط.
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�أما معدل ت�سديق �لدول �لعربية على �التفاقيات �ل�ست عام وباملفاو�سة �جلماعية ب�سكل خا�س .يف �لو�قع ،ويف
�ل�سرورية و�لالزمة الإقامة حو�ر �جتماعي حقيقي هو:
كثري من �لدول ،غرف �لتجارة و�ل�سناعة هي �لتي توؤدي
ـ ـ  ٤دول �سادقت على � ٤تفاقيات،
ب�سكل عام �لدور �لذي يعطى عادة ملنظمات �أ�سحاب
ـ ـ  ٦دول �سادقت على � 3تفاقيات،
�لعمل ،وهذه �لغرف ،كما يعلم �جلميع ،هي موؤ�س�سات
ـ ـ دولتان فقط �سادقتا على �تفاقيتني،
ولي�ست منظمات و�ن �الن�سمام �إليها و�ال�سرت�كات فيها
ـ ـ دولتان �سادقتا على �تفاقية و�حدة،
�إلز�مية .ويحدد نظامها �لد�خلي وطرق و�أ�سكال �نتخاب
قادتها يف �لقانون ويف �لنظام .وتهتم هذه �ملوؤ�س�سات عامة
ـ ـ  ٥دول مل ت�سادق على �أي �تفاقية.
وعند هذه �ملرحلة ،وحتى لو �سادقت  ٩دول عربية على باال�ستثمار �أكرث منه باحلو�ر �الجتماعي.
�التفاقيتني  ٨٧و ٩٨فاإن نظرة �سريعة �إىل م�ستوى �مل�سادقة  )٢ب�سكل عام والأ�سباب تاريخية مرتبطة بالو�سع �لوطني
على �التفاقيات �ل�ست �لالزمة لتنظيم حو�ر �جتماعي �أو بالقانون ،يتميز �مل�سهد �لنقابي (منظمات �لعمال) يف
ت�سمح بالتو�سل �إىل ��ستنتاج وهو �أنه ال ميكن �حلديث عن عدد كبري من �لدول �لعربية بالوحدة �لنقابية �أو يف بع�س
حو�ر �جتماعي يف �أغلبية هذه �لدول.
�حلاالت بهيمنة �لنقابة �لتاريخية ،بعد �أن ن�ساأت �لتعددية
�لنقابية وفر�ست نف�سها .ويف هذ� �الإطار ،جتدر �الإ�سارة
اإن النظر يف لوائح العمل الوطنية يف الدول العربية �إىل �أن نقابات �لعمال هي �لتي تعرت�س يف بع�س �لدول
ي�سمح بالتمييز بني فئتني من �لدول ،تلك �لتي �سادقت على عملية �لتطبيق �لقانوين ملحتوى �التفاقية  ،٨٧بحجة
على �التفاقيات �الأ�سا�سية �أو على �تفاقية و�حدة على �الأقل �أن هذه �الأخرية �ستوؤدي بال�سرورة �إىل تعددية نقابية ينظر
(�تفاقية رقم  ،)٩٨و�لدول �الأخرى.
�إليها على �أنها عمل خبيث ي�سعى �إىل «تفكيك و�إ�سعاف»
يف هذه �لفئة �الأوىل من �لدول ،ميكن �لقول �إن �للو�ئح �لعمل �لنقابي (يف �الحتاد قوة) حتى �إن كانت تاأتي ل�سالح
�لوطنية ت�سمح ب�سكل �أو باآخر مبمار�سة حو�ر �جتماعي منع �أي �أ�سكال من �لتدخل يف �ل�سوؤون �لنقابية (�لنظم
يتمحور يف جوهره حول �ملفاو�سة �جلماعية وحول �آليات �الأ�سا�سية و�لنظم �لد�خلية و�لهيكليات).
تنظم �مل�ساحلة و�لو�ساطة و�لتحكيم.
 )3يف بع�س �لدول ال ي�سمح للعاملني يف �خلدمة �لعامة �أن
�أما يف �لدول �الأخرى فال ميكن �حلديث عن حو�ر �جتماعي ين�سمو� �إىل منظمات �لعمال �لنقابية ويف دول �أخرى نقابات
فعلي.
�لعمال غري موجودة تقريب ًا يف �لقطاع �خلا�س .تظهر
ممار�سة احلوار الجتماعي� :إن نظرة �إىل خمتلف �لدر��سات حول �مل�سهد �لنقابي �لذي مييز �لدول �لعربية �أن
�لدر��سات �لتي �أجريت يف �إطار �الأن�سطة �الأوروبية �لتنفيذ �لفعلي للمبادئ �الأ�سا�سية �ملرتبطة باحلرية �لنقابية
�ملتو�سطية تظهر �أننا ن�ستطيع ��ستخال�س ثالث فئات:
و�ملفاو�سة �جلماعية يبقى خا�سع ًا للم�سادقة �مل�سبقة على
• بع�س �لدول �لقليلة جد ً� حيث ميكن �حلديث عن وجود �التفاقيتني  ٨٧و ٩٨و�إدر�ج حمتوياتهما يف �للو�ئح �لوطنية.
حو�ر �جتماعي �سادق نوع ًا ما وي�سمل �آليات وهيكليات وتظهر هذه �لدر��سات �أي�س ًا �أن هذه �لتحركات �سرورية
وموؤ�س�سات تنظم �مل�ساور�ت �الجتماعية و�ملفاو�سة �إمنا غري كافية يف حال مل يتم �سمان ما يلي بالن�سبة �إىل
�جلماعية و�لوقاية من نز�عات �لعمل �لفردية و�جلماعية منظمات �أ�سحاب �لعمل و�لعمال:
وحلها.
• دول متار�س �حلو�ر �الجتماعي من خالل �ملفاو�سة ١ـ ـ �أن تت�سكل وفق ًا ملبادئ منظمة �لعمل �لدولية و�ن تعمل
بطريقة دميقر�طية بدون �أي �سكل من �أ�سكال �لتدخل
�جلماعية وحدها و�لوقاية من نز�عات �لعمل �لفردية
من �أي م�سدر مهما كان.
و�جلماعية وحلها.
ً
• دول حيث �حلو�ر �الجتماعي غائب كليا.
 ٢ـ ـ �أن ت�سع �أنظمتها �لعامة وهيكلياتها و�أنظمتها �لد�خلية
وبر�مج عملها با�ستقاللية تامة وبطريقة م�ستقلة ذ�تياً.
ال�سركاء الجتماعيون :كل يعلم �أنه ال ميكن �حلديث عن
ً
حو�ر �جتماعي بغياب منظمات خا�سة باأ�سحاب �لعمل  3ـ ـ �أن تتخذ قر�ر�تها وفقا مل�سالح �ملنت�سبني �إليها فقط مع
و�لعمال تكون م�ستقلة وقوية ومتثيلية وخمل�سة جتاه
�حرت�م �سارم للقو�نني قيد �لتنفيذ.
�لهيئات �ملكونة .وتظهر �لدر��سات �ملعنية باملو�سوع �لوقائع
التط�رات الأخرية والتحديات
و�لتعليقات �ملحددة �لتالية:
ب�ساأن احلرية النقابية ،تربز كل الدرا�سات امل�ساكل باالإ�سافة �إىل �مل�سائل �خلا�سة بعدم تطابق لو�ئح �لعمل
�لوطنية ،تظهر كافة �لدر��سات حول �حلو�ر �الجتماعي �أن
التالية:
 )١غياب منظمات �أ�سحاب �لعمل �أو �سعف �هتمام تنظيمه يف �لدول �لعربية يو�جه �لتحديات �لتالية:
منظمات �أ�سحاب �لعمل بالرتويج للحو�ر �الجتماعي ب�سكل  ١ـ ـ عجز دميقر�طي مهم يف عدد كبري من �لدول �لعربية
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�لتي مل تنفذ ،يف �إطار لو�ئحها �لوطنية� ،لتز�ماتها �لدولية
كما ين�س �الإعالن .فهذه �لدول ،وكما ذكر �سابق ًا ،ملجرد
�نتمائها �إىل منظمة �لعمل �لدولية ،كان ويفرت�س بها� ،إن
مل تكن جمربة �أخالقي ًا ومعنوي ًا ،تطبيق �ملبادئ �لو�ردة
يف �الإعالن وحتديد ً� �ملبادئ و�حلقوق �خلا�سة باحلرية
�لنقابية و�ملفاو�سة �جلامعية �لتي بدونها ال ميكن �لتفكري
يف حو�ر �جتماعي �أو يف �لرتويج للحقوق �الجتماعية
ومعايري �لعمل �لدولية وتنفيذها.
 ٢ـ ـ �سعف �لتمثيل �لنقابي وعدد �ملنت�سبني ويف�سر ذلك
من خالل �سبب �أو �أكرث من �الأ�سباب �لتالية :عدم مالءمة
�الأنظمة �لعامة وقو�عد ت�سغيل �لنقابات؛ �سعف م�سد�قية
�لقادة وعدم كفاية �ال�ستقاللية �لذ�تية يف �سفوف
منظمات �لعمل و�لعمال؛ يف بع�س �حلاالت حتويل نقابات
�لعمال �إىل جمرد �أجهزة لتاأطري �لعمال �أو �إىل م�ساعد
للرتقية �الجتماعية ل�سالح �ملنتخبني و�لقادة و�لزعماء؛
�سعف �أو غياب �حلماية للمنتخبني و�لو�سائل �ملمنوحة
للمنظمات �لقانونية مبوجب �لقانون؛ �الآثار �ل�سلبية �لتي
متار�سها �سيا�سات �خل�سخ�سة و�إعادة �لهيكلة على قدر�ت
نقابات �لعمال؛ ن�سوء قطاع غري نظامي يزد�د �أهمية وقطاع
خا�س وطني يتاألف وب�سكل ح�سري تقريب ًا من �ملن�ساآت
�ل�سغرية و�ملتو�سطة حيث ال وجود لتمركز نقابي؛ حو�جز
مق ّنعة وقانونية غالب ًا تعيق �لتمركز �لنقابي يف �الإد�ر�ت
�لعامة؛ �سوء �لتح�س�س و�لتقدير �ل�سلبي يف غالب �الأحيان
لدور �لنقابات يف حت�سني ظروف �حلياة و�سروط �لعمل؛
بطالة عالية وظلم متنام يف �سيا�سات �الأجور و�إعادة توزيع
�ملد�خيل مع تنامي �لفقر؛ حتول يف عالقات �لعمل �لتي
�أ�سبح يهيمن عليها عقد �لعمل ذ�ت �ملهلة �ملحددة وهو
عقد ال ي�سجع و�أحيان ًا ال ي�سمح للعمال �ملعنيني وحتديد ً� يف
�لقطاع �خلا�س باالن�سمام �إىل منظمات نقابية عمالية؛
وح�سور مهم لالأجانب يف بع�س �لدول وي�ستخدم كحجة
لعدم �مل�سادقة على �التفاقية .٨٧
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وتنفذ يف كافة �لدول �لعربية على �أن حت ّدد حمتوياتها
و�أهد�فها ب�سكل م�سرتك مع جمعيات �ل�سحافيني لتوعية
�لر�أي �لعام و�ملجتمع �ملدين ّ
�ملنظم و�لربملانيني على
�سرورة قيام �حلكومات �لعربية بامل�سادقة على كافة
�التفاقيات �الأ�سا�سية �لتي تك ّون �الإعالن ،و�أي�س ًا تلك
�ل�سرورية لتنظيم حو�ر �جتماعي فعلي وتنفيذه.
 ٢ـ ـ �أن يتم و�سع برنامج تعاون تقني حم ّدد ب�سكل �سريع
ل�سالح �لدول �لعربية �ملعنية لل�سماح لها با�ستيعاب �حلو�ر
�الجتماعي �لذي:
\ ي�س ّكل وبحق وكما �أثبتت �خلربة �لدولية �الأد�ة
�الأكرث مالءمة لتعزيز �لتما�سك �الجتماعي
وحتقيق �لعد�لة �الجتماعية و�لفعالية �القت�سادية،
باعتبار �أنها ركائز الأي تنمية م�ستد�مة و�سروط
جلذب �ال�ستثمار�ت �لوطنية و�الأجنبية؛
\ ال ميكن �أن يقوم �إال �إذ� �سمحت ت�سريعات �لعمل
بتنفيذه و�إذ� تطابق مع �ملعايري و�لتو�سيات
�ل�سادرة عن منظمة �لعمل �لدولية يف هذ�
عرب �ل�سركاء
�ملجال ،ولن يح ّقق �أهد�فه �إال �إذ� ّ
�الجتماعيون �لذين يعتمد عليهم على �أنف�سهم يف
�إطار منظمات م�ستقلة وقوية و�سادقة ومتثيلية.
 3ـ ـ �سرورة �تخاذ حت ّرك تقني دقيق ب�سكل �سريع ي�سمن
حيث يجب بروز و�/أو تعزيز قدر�ت �ل�سركاء �الجتماعيني
على �خلو�س يف حو�ر �جتماعي د�ئم وفعال من خالل:
\ تعزيز ��ستقالليتهم وحت�سني درجة متثيلهم وتوطيد
م�سد�قيتهم.
\ مو�ءمة لو�ئح �لعمل �لوطنية مع �ملعايري �الأ�سا�سية
�ل�سادرة عن منظمة �لعمل �لدولية من �أجل �سمان
تنفيذ �حلقوق �لفردية و�جلماعية �الأ�سا�سية.
\ ماأ�س�سة �حلو�ر �الجتماعي يف كافة جو�نبه
(�مل�ساور�ت �الجتماعية و�ملفاو�سة �جلماعية
و�لوقاية من نز�عات �لعمل وحلها) وعلى كافة
�مل�ستويات �ملطلوبة.
\ حت�سني ملمو�س وتعزيز قدر�ت �ل�سركاء �الجتماعيني
يف �خلو�س ويف �مل�ساركة يف �إقامة حو�ر �جتماعي
حقيقي.
ونود �الإ�سارة بان �لدر��سة متوفرة باأكملها باللغة �لعربية فقط
على �سبكة �النرتنت ،وميكنكم �الطالع عليها من خالل:

�إن مو�جهة �الأزمة و�الآثار �ل�سلبية للعوملة وت�سحيح عالقات
�لعمل وحت�سني �إد�رة �لعمل هي �الأهد�ف �لرئي�سية للحو�ر
�الجتماعي على �سكل مد�والت وم�ساور�ت �جتماعية يعتمد
تنظيمها على �عرت�ف كامل باحلق يف ممار�سة �حلرية
�لنقابية يف �لدول �لعربية وتنفيذ �حلقوق �الجتماعية
�الأ�سا�سية بطريقة ملمو�سة.
يجب �أن تلقى م�سائل �الأولوية �هتمام ًا �أكرب من قبل كافة
�ملوؤ�س�سات �ملعنية وو�سائل �الإعالم وممثلي �ملجتمع �ملدين
http://www.ilo.org/public/arabic/region/arpro/beirut/
و�ملنظمات �الجتماعية و�ل�سلطات �لعامة يف خمتلف �لدول
downloads/aef/dialogue_ar.pdf
�ملعنية �لتي عليها �أن تهتم �أكرث ب�سورتها ومب�سد�قية و�سنقوم يف �لعدد �لقادم بن�سر �لدر��سة �خلام�سة «دعم
�لتز�ماتها على �مل�ستوى �لدويل .ولهذ� نقرتح ما يلي:
�سيا�سات �إعادة �النتعا�س من خالل معايري �لعمل �لدولية
 ١ـ ـ �أن يتم �الإعد�د بتمعن و�نتباه حلملة �سحافية تنظم و�حرت�م حقوق �لعمال :ق�سايا وحتديات للمنطقة �لعربية».
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اأخبار
�ضعف انتعا�ص ال�ظائف يف ا�ضتمرار
خالل العام 2011
مع ارتفاع البطالة العاملية بح�سب الإح�ساءات الر�سمية اإىل
اأرقام قيا�سية لل�سنة الثالثة على التوايل منذ وقوع الأزمة
القت�سادية ،ح ّذرت منظمة العمل الدولية يف درا�ستها حول
اجتاهات ال�ستخدام ال�سنوية 1ا ّأن التعايف ال�سعيف للوظائف
مرجح اأن ي�ستمر يف خالل  ،2011خ�سو�ساً يف البلدان املتطورة.
ّ
وي�سع التقرير توظيف ال�سباب على �سلم الأولويات العاملية.

�سعف انتعا�ض الوظائف يف ا�ستمرار خالل
العام 2011
الأزمة القت�سادية خف�ست منو الجور
العاملية اىل الن�سف
اليوم العاملي للعدالة الجتماعية
اليوم العاملي للمراأة

© M. Crozet/ILO
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ّ
يدل �لتقرير �ملعنون «�جتاهات �ال�ستخد�م �لعاملية للعام
 »٢٠١١على تفاوت كبري يف �النتعا�س يف �أ�سو�ق �لعمل
مع ��ستمر�ر �رتفاع م�ستويات �لبطالة وتفاقم �لتثبيط يف
�لدول �ملتقدمة بينما ت�سهد �ملناطق �لنامية منو فر�س
�لعمل �إىل جانب ��ستمر�ر �رتفاع م�ستويات �ال�ستخد�م
�له�س و�ال�ستخد�م �لفقري .و ُيلحظ تناق�س �سارخ ما بني
�الجتاهات �حلالية وخمتلف موؤ�سر�ت �القت�ساد �لكلي
�الأ�سا�سية� :إجمايل �لناجت �ملحلي �لعاملي و�أ�سعار �ال�ستهالك
يف �الأ�سو�ق �خلا�سة و�ال�ستثمار ،كما �سهدت �لتجارة
ً
�نتعا�سا عام  ٢٠١٠متخطية
�لعاملية و�أ�سو�ق �الأ�سهم
ومن جهة �أخرى ،وبالرغم من �لقفزة �لقوية يف �لنمو
�مل�ستويات �مل�سجلة ما قبل �الأزمة.
�القت�سادي يف عدد كبري من �لبلد�ن ،و�سلت �لبطالة
�لعاملية �لر�سمية �إىل  ٢٠٥مليون عام  ،٢٠١٠وهي مل ت�سجل
�أي تغيري باملقارنة مع �لعام  ٢٠٠٩و�سمت  ٢٧،٦مليون
�سخ�س �إ�سايف باملقارنة مع �لن�سبة �مل�سجلة ع�سية �الأزمة
�لعاملية عام  .٢٠٠٧وتتوقع منظمة �لعمل �لدولية �أن ي�سل
معدل �لبطالة �لعاملية �إىل  ٦،١يف �ملئة� ،أي ما يو�زي ٢٠3،3
مليون عاطل عن �لعمل يف خالل �لعام .٢٠١١
ويف هذ� �الإطار� ،عترب مدير عام منظمة �لعمل �لدولية،
�ل�سيد خو�ن �سومافيا�« :أنه بالرغم من تز�يد �لتفاوت يف
�النتعا�س يف �أ�سو�ق �لعمل يف �لعامل ،ال تز�ل �لتد�عيات
�الإن�سانية للركود تر�فقنا .وجتدر �الإ�سارة �إىل وجود
حت ّد م�سرتك :ينبغي �إعادة �لنظر يف تركيبات �سيا�سات
�القت�ساد �لكلي و�إدماج ��ستحد�ث فر�س �لعمل ذ�ت
�لنوعية و�لعمل �لالئق يف �سلب �أهد�ف �سيا�سات �القت�ساد
�لكلي �إىل جانب �لنمو وتر�جع �لت�سخم وتو�زن �مليز�نيات
�لعامة .وبالتايل يجب �أال نن�سى �أنه ،بالن�سبة �إىل �الأفر�د،
نوعية �لعمل يحدد نوعية �ملجتمع».

ال�شربة الأق�ى اأ�شابت القت�شادات
املتقدمة

تراأ�ست الرئي�ض الت�سيلية ال�سابقة مي�سال
با�سليه الجتماع الأول للمجموعة
ال�ست�سارية لأر�سية احلماية الجتماعية
التي عقدت يف جنيف يف  11و 12اآب/
اأغ�سط�ض والتي دعا اإليها املدير العام
ملنظمة العمل الدولية خوان �سومافيا.

وبح�سب �لتقرير�ُ ،سجلت  ٥٥يف �ملئة من حاالت �زدياد
�لبطالة �لعاملية بني �لعامني  ٢٠٠٧و  ٢٠١٠يف منطقة
ت�سم هذه
�الإقت�ساد�ت �ملتقدمة و�الحتاد �الأوروبي يف حني ّ
�ملنطقة  ١٥يف �ملئة فقط من �لقوى �لعاملة �لعاملية� .أ ّما
يف عدد كبري من �قت�ساد�ت �لبلد�ن �لنامية كالرب�زيل
وكاز�خ�ستان و�سريالنكا وتايلند� و�أوروغو�ي فقد تر�جعت
م�ستويات �لبطالة �إىل ما دون �مل�ستويات �مل�سجلة ما قبل
�الأزمة.
ويف هذ� �ل�سياق يلحظ �لتقرير �أن ما ُيقارب �لـ ١،٥3مليار
عامل عاملي ًا كانو� منخرطني يف قطاع �ال�ستخد�م �له�س
عام  ،٢٠٠٩ما يو�زي معدل بطالة ه�سة يبلغ  ٥٠،١يف �ملئة.
كما مل ت�سهد معدالت �ال�ستخد�م �له�س تغيري ً� ملحوظ ًا
منذ �لعام  ٢٠٠٨ما ي�سكل تباين ًا كبري ً� مع ��ستقر�ر و�أهمية
معدل �لرت�جع خالل �الأعو�م �ل�سابقة لالأزمة.
وبح�سب �لتقرير ،بلغ عدد �لعمال �لذين يعتا�سون
وعائالتهم على  ١،٢٥دوالر ً� يف �ليوم  ٦3٠مليون عام
 ٢٠،٧( ٢٠٠٩يف �ملئة من جمموع �لعمال يف �لعامل) ،ما
يو�زي  ٤٠مليون فقري كادح �إ�ساف ًيا �أي  ١،٦نقطة مئوية
�إ�سافية باملقارنة مع �لن�سبة �مل ُقدرة ��ستنادً� �إىل �جتاهات
ما قبل �الأزمة.
 )١منظمة �لعمل �لدولية� :جتاهات �ال�ستخد�م �لعاملية للعام :٢٠١١
حتدي �النتعا�س يف �لوظائف (جنيف.)٢٠١١ ،
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يف عدد كبري من �لبلد�ن «ما يلقي بظالله على �آفاق
بطالة ال�شباب تبقى مرتفعة
قوي ما بني منو
ر�بط
وجود
مع
�مل�ستقبل
يف
�النتعا�س
ّ
بلغ معدل �ل�سباب �لعاطلني عن �لعمل حول �لعامل  ٧٨مليون �الأجور �حلقيقية و�ال�ستهالك و�ال�ستثمار�ت �مل�ستقبلية»
يف �لعام  ،٢٠١٠وهو عدد يتخطى �مل�ستوى �مل�سجل ما قبل بح�سب �لتقرير.
�الأزمة� ،أي  ٧3،٥مليون يف �لعام  ،٢٠٠٧ولكنه �أدنى من
م�ستوى �لثمانني مليون ّ
�مل�سجل يف �لعام � .٢٠٠٩إىل ذلك ،الجتاهات الإقليمية
��ستقر معدل �لبطالة بني �ل�سباب �لذين ترت�وح �أعمارهم
بني  ١٥و ٢٤على ن�سبة  ١٢،٦يف �ملئة يف �لعام  ،٢٠١٠يف جنوب �سرق �آ�سيا و�ملحيط �لهادئ ،مل ت�سهد معدالت
مايو�زي معد ًال �أكرب بـ � ٢،٦أمثال من معدل �لبطالة لدى �لبطالة �رتفاع ًا يف �ملعدل خالل �الأزمة لكن عدد �لعمال يف
�لبالغني .لكن منظمة �لعمل �لدولية �أ�سارت �إىل تر�جع يف �ال�ستخد�م �له�س و�سل �إىل  ١٧3،٧مليون �سخ�س يف عام
عدد �ل�سباب �ملنخرطني يف �سوق �لعمل بلغ  ١،٧مليون �ساب  ،٢٠٠٩ما ي�سكل �زدياد ً� بقدر  ٥،٤مليون منذ �لعام .٢٠٠٧
يف �لبلد�ن �ل ـ  ٥٦حيث تتو ّفر �لبيانات باملقارنة مع �لعدد وت�سجل منطقة جنوب �آ�سيا �أعلى ن�سبة لال�ستخد�م �له�س
�ملتوقع ��ستنادً� �إىل �جتاهات ما قبل �الأزمة و�أن هوؤالء يف �لعامل �أي  ٧٨،٥يف �ملئة من �لت�سغيل عام � .٢٠٠٩أ ّما يف
�ل�سباب �ملحبطني ال يتم �إح�سائهم بني �لعاطلني عن �لعمل �سرق �آ�سيا ،فقد ��ستمرت بطالة �ل�سباب يف ت�سكيل حتدٍّ
رئي�سي مع بلوغها ن�سبة  ٨،3يف �ملئة عام  ،٢٠١٠ما مي ّثل
الأنهم ال يبحثون عن �لوظائف ب�سكل فاعل.
� ٢،٥أ�سعاف معدل �لبطالة لدى �لبالغني.
ويف هذ� �الإطار �عترب �ل�سيد �سومافيا �أنّ ��« :ستخد�م
�ل�سباب �أولوية عاملية و�سعف �النتعا�س يف جمال �لعمل ويف �أمريكا �لالتينية و�لكارييب� ،أ ّدت �سرعة �النتعا�س �إىل
�لالئق يوؤدي �إىل ��ستمر�ر ف�سل �القت�ساد �لعاملي يف �سمان من ّو كبري يف �لوظائف مقابل �رتفاع يف م�ستويات �لعمالة
م�ستقبل �آمن جلميع �ل�سباب ،ما يلقي بظالله على �الأ�سر �له�سة.
و�لتما�سك �الجتماعي وم�سد�قية �ل�سيا�سات».
ويف �أفريقيا جنوب �ل�سحر�ء� ،أكرث من ثالثة �أرباع �لعمال
منخرطون يف �لعمالة �له�سة يف حني يعي�س �أربعة عمال من
�إىل جانب ذلك ت�سري �لدر��سة �إىل �نعكا�س تا ّأخر �نتعا�س �أ�سل خم�سة و�أ�سرهم باأقل من دوالرين �أمريكيني للفرد يف
�سوق �لعمل يف �لتفاوت ما بني منو �الإنتاج ومنو �ال�ستخد�م �ليوم.
كما يف عائد�ت �الإنتاجية �ملتمثلة يف منو �الأجور �حلقيقية
�أ ّما يف �سمال �أفريقيا ،يح ّذر �لتقرير من بلوغ ن�سبة �ل�سباب
�لنا�سطني �قت�سادي ًا �لعاطلني عن �لعمل �ىل  ٢3،٦يف �ملئة
وهي ن�سبة مثرية للقلق.
ومن اأهم ُخال�شات التقرير الأخرى:
�إىل جانب ذلك� ،سهد معدل �لبطالة يف �أوروبا �لو�سطى
♦ تر�جع جمموع �ال�ستخد�م �لعاملي يف قطاع
وجنوب �سرقي �أوروبا وكومنولث �لدول �مل�ستقلة تر�ج ًعا
�ل�سناعة عام  ،٢٠٠٩ما ال يتما�سى مع معدل
�لنمو �ل�سنوي �لتاريخي �لبالغ  3.٤يف �ملئة
�إىل  ٩،٦يف �ملئة بعد �أن بلغ ذروته عام  ٢٠٠٩م�سج ًال ن�سبة
بني �لعامني  ٢٠٠٢و .٢٠٠٧ويف �القت�ساد�ت
 ١٠،٤يف �ملئة ،وهو �أعلى معدل �إقليمي يف �لعامل.
�ملتقدمة و�الحتاد �الأوروبي �نخف�س عدد
�لوظائف �ل�سناعية  ٩،٥مليون بني �لعامني
كما يحذر �لتقرير من «�سيق» تركيز �القت�ساد�ت �ملتقدمة
 ٢٠٠٧و ٢٠٠٩مقابل �رتفاع عدد فر�س �لعمل
على خف�س �لعجز �ملايل من دون معاجلة حتدي ��ستحد�ث
�ملُ�ستحدثة يف �لقطاعات �ل�سناعية يف �ملناطق
فر�س �لعمل ،ما �سيوؤدي �إىل �إ�سعاف �آفاق �ال�ستخد�م يف
�لنامية و�إن كان بوترية منخف�سة.
�لعام  ٢٠١١بالن�سبة �إىل �لعاطلني عن �لعمل �لذين ت�س ّربو�
♦ �رتفاع مع ّدل �ال�ستخد�م �لعاملي يف �لقطاع
من �سفوف �لقوى �لعاملة ب�سبب غياب �لت�سجيع كما
مع
�لزر�عي عام  ،٢٠٠٩ما ال يتما�سى
بالن�سبة �إىل �ملنخرطني جديدً � يف �سوق �لعمل.
�الجتاهات �لتاريخية وما يعك�س م�ساهمة
�لقطاع �القت�سادي �ملنخف�س �الإنتاجية يف
ومن جهة �أخرى ،يوؤكد �لتقرير على �أهمية �الجر�ء�ت �لتي
حماية �لعمال �لذين يخ�سرون وظائفهم يف
من �ساأنها �أن تعزز ��ستحد�ث فر�س �لعمل و�أن تعيد �إطالق
قطاعي �ل�سناعة و�خلدمات.
نْ
�نتعا�س �لوظائف وي�سدد على م�ساهمة حت�سني نتائج �سوق
♦ تز�يد �خلطر �ملاثل يف �رتفاع �أ�سعار �لغذ�ء
�لعمل يف دعم �نتعا�س �أو�سع يف �القت�ساد �لكلي ويف تعوي�س
حول �لعامل .فيما يخ�س �لقطاعات �لغري
تد�عيات �لتوطيد �ملايل.
�لزر�عية ،قد يوؤدي ��ستمر�ر �الرتفاع �لكبري يف
�أ�سعار �لغذ�ء �إىل خ�سارة �لوظائف �إذ� ما �مت ّد
للمزيد من �ملعلوماتُ ،يرجى زيارة �ملوقع �الإلكرتوين �الآتي
�لت�سخم �إىل �لقطاعات �القت�سادية �الأخرى.
http://www.ilo.org/global/publications/ilo-bookstore/orderonline/books/WCMS_150440/lang--en/index.htm
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االأزمة االقت�ضادية ّ
خف�ضت من� االأج�ر
العاملية اإىل الن�ضف
بناءعلىتقريراأ�شدرتهحديث ًامنظمةالعمل
2
الدولية  ،اأ ّدت الأزمة املالية والقت�شادية بالنظر �إىل �مل�ستقبل ،يقول �لتقرير �إنّ منط
اإىل تخفي�س من� الأج�ر العاملية اإىل �النتعا�س �سيعتمد ،جزئي ًا على �الأقل ،على مدى مت ّكن
الن�شف يف العام  2008والعام � .2009الأ�سر من ��ستعمال �أجورها لزيادة �ال�ستهالك.
من ثلثي �لبلد�ن �لتي تتاح ب�ساأنها �لبيانات.

يحلل تقرير �الأجور يف �لعامل � :٢٠١١/٢٠١٠سيا�سات
�الأجور يف �أوقات �الأزمات معطيات �سادرة عن  ١١٥بلد ً�
و�أر�س ًا تغطي  ٩٤يف �ملئة من �أ�سحاب �الأجور �لبالغ عددهم
نحو  ١،٤مليار ن�سمة حول �لعامل ،ويفيد �أنّ �لنمو يف معدل
�الأجور �ل�سهرية قد �نخف�س عاملي ًا من ن�سبة  ٢،٨يف �ملئة
يف �لعام  ،٢٠٠٧ع�سية �الأزمة �إىل ن�سبة  ١،٥يف �ملئة يف
�لعام  ٢٠٠٨ون�سبة  ١،٦يف �ملئة يف �لعام � .٢٠٠٩إذ� ما
��ستثنينا �ل�سني من �ملجموعة ،يكون معدل منو �الأجور
قد �نخف�س �إىل  ٠،٨يف �لعام  ٢٠٠٨و ٠،٧يف �لعام .٢٠٠٩
يذكر �لتقرير �ختالفات ملحوظة بني معدالت منو �الأجور
عرب �ملناطق ،م�سري ً� �إىل �أ ّنه فيما تباطاأت وترية منو �الأجور
ولكن بقيت �إيجابية بثبات يف كل من �آ�سيا و�أمريكا �لالتينية،
�سهدت مناطق �أخرى مثل �أوروبا �ل�سرقية و�آ�سيا �لو�سطى
�نخفا�س ًا ماأ�ساوي ًا .فقد �سهدت �القت�ساد�ت �ملتقدمة هبوط ًا
�سجل �نخفا�س ًا يف  ١٢من
يف م�ستوى �الأجور �حلقيقية �لذي ّ
�أ�سل  ٢٨بلد ً� يف �لعام  ٢٠٠٨ويف  ٧منها يف �لعام .٢٠٠٩
ح�سب مدير عام منظمة �لعمل �لدولية �ل�سيد خو�ن �سومافيا،
«تظهر هذه �لدر��سة وجه ًا �آخر ال�ستمر�ر �أزمة �لبطالة.
فالركود مل يلق بظالله على ماليني �الأ�سخا�س �لذين
فقدو� وظائفهم فح�سب ،بل �أي�سا على �الأ�سخا�س �لذين
حافظو� على عملهم من خالل �الإ�سهام ب�سكل ملحوظ يف
خف�س �لقدرة �ل�سر�ئية وتر�جع رفاه �لعمال ب�سكل عام».
�إىل جانب ذلك ،ي�سري �لتقرير ،وهو �لثاين من نوعه
�ل�سادر عن منظمة �لعمل �لدولية منذ �لعام ،٢٠٠٨
�إىل �سرورة تناول �آثار �الأزمة �لق�سرية �الأمد �سمن
�سياق تر�جع طويل �الأمد حل�سة �الأجور من �إجمايل
�لدخل و�ت�ساع �لهوة بني منو �الإنتاجية و�الأجور،
باالإ�سافة �إىل �نت�سار وزيادة عدم �مل�ساو�ة يف �الأجور.
ويبني �لتقرير �أي�سا �أن ن�سبة من يتقا�سون �أجو ًر� منخف�سة
ـ ـ ُوتعرف باأنها �الأجور �لتي تقل عن ثلثي �الأجور �ملتو�سطة
ـ ـ قد �رتفعت منذ �أو��سط �لت�سعينيات يف �أكرث

 )٢منظمة �لعمل �لدولية :تقرير �الأجور يف �لعامل :٢٠١١ - ٢٠١٠
�سيا�سات �الأجور يف �أوقات �الأزمات (جنيف.)٢٠١١ ،

يقول �ل�سيد �سومافيا�« :س ّكل جمود �الأجور عام ًال مهم ًا
يف �إطالق �الأزمة وما ز�ل ي�سعف عملية �النتعا�س يف
�قت�ساد�ت ع ّدة .نحن نو�جه عامل ًا ينق�س فيه �لطلب
�لكلي يف خ�سم عدد هائل من �الحتياجات �لتي مل
تلب ومعدالت بطالة ما ز�لت مرتفعة .وعلى و��سعي
َّ
�ل�سيا�سات يف �القت�ساد �لكلي �أن يلتفتو� �إىل �ال�ستخد�م
وحتديد �الأجور لتقوية عملية �النتعا�س �لبطيئة ومعاجلة
م�ساألةفقد�ن�لتو�زن�الجتماعي و�القت�سادي�لطويلة�الأمد».

اأبرز النتائج التي ت ّ��شل اإليها التقرير:
♦   ٥٠يف �ملئة من �لبلد�ن ع ّدلت �حلد �الأدنى
الأجورها كجزء من عملية مر�جعة �حلد �الأدنى
لالأجور �العتيادية �أو بهدف حماية �لقدرة �ل�سر�ئية
الأكرث �لع ّمال عر�سة .ينحرف ذلك عن �الأزمات
�ل�سابقة ،حني كان جمود �حلد �الأدنى لالأجور ي�س ّكل
�لنمط �ملعتمد.
♦  بالن�سبة للع ّمال ذوي �الأجور �ملنخف�سة� ،الأكرث
عر�سة للفقر ،هناك حاجة �إىل حت�سني �لر�بط
بني �حلد �الأدنى لالأجور و�سيا�سات �سوق �لعمل
و�ل�سيا�سات �الجتماعية.
♦  ترت��سف �الأجور ب�سكل �أف�سل مع �الإنتاجية يف
�لبلد�ن حيث ت�سمل �ملفاو�سة �جلماعية �أكرث من 3٠
يف �ملئة من �ملوظفني ،ويق ّل�س �حلد �الأدنى لالأجور
عدم �مل�ساو�ة يف �لن�سف �الأدنى من توزيع �الأجور.
♦ ميكن �أن يوؤدي كل من �ملفاو�سة �جلماعية و�حلد
�الأدنى لالأجور ،ف�س ًال عن �سيا�سات �لدخل �مل�سممة
على نحو مالئم �إىل �رتفاع مد�خيل �لع ّمال يف عملية
�النتعا�س.

37

الي�م العاملي للعدالة االجتماعية

بيان املدير العام ملنظمة العمل الدولية ال�شيد خ�ان �ش�مافيا

حان �لوقت لبناء مرحلة جديدة من �لعد�لة �الجتماعية تت�س ّدع �ليوم لتك�سف عن �الرتباك و�ل�سعف و�ل�سعور
باالإق�ساء و�لقمع وقلة فر�س �ال�ستخد�م �لتي �زد�دت ح ّدة
على �أ�سا�س �لعمل �لالئق.
مع وقوع �الأزمة �القت�سادية �لعاملية.
�س ّلطت �الأحد�ث �الأخرية �لتي عر�ستها �سا�سات �لتلفزيون
حول �لعامل �ل�سوء على �ملطالب �لدفينة يف قلوب �لنا�س :ال يهم �لعاطلني عن �لعمل �أو �ملحرومني من م�سادر �لرزق،
�لرغبة بحياة الئقة وم�ستقبل كرمي مبنيني على �لعد�لة رجا ًال كانو� �أو ن�ساء� ،إن منت �قت�ساد�تهم بن�سبة � 3أو � ٥أو
 ١٠يف �ملئة �سنوي ًا �إذ� كان هذ� �لنمو ال يعنيهم وال يحميهم.
�الجتماعية.
لكن ما يهمهم هو ما �إذ� كان قادتهم وجمتمعاتهم يعززون
�إنّ �سو�ئب �القت�ساد �لعاملي �لظاهرة منذ فرتة طويلة �سيا�سات توؤ ّمن فر�س �ال�ستخد�م و�لعد�لة ،و�لقوت
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و�لكر�مة ،وحرية �لتعبري عن �حتياجاتهم و�آمالهم \ ثالث ًا ،تاأمني حماية �جتماعية م�ستد�مة مالي ًا لثمانية
و�أحالمهم ،وف�سحة ال�ستنباط حلول عملية ال جتعلهم من �أ�سل ع�سرة �أ�سخا�س حمرومني من �أي نوع من �ل�سمان
�ل�سحية �لد�ئمة.
�الجتماعي يف �لعامل �ليوم ،بد ًء� ببناء �أر�سية �أ�سا�سية
للحماية �الجتماعية �لعاملية؛
�لو�قع �أنّ �لنا�س يقررون عادة ما �إذ� كان يعمل �ملجتمع
ً
كمقيا�س:
و�القت�ساد و�ل�سيا�سة الأجلهم با�ستعمال عملهم
\ ر�بعا� ،العرت�ف باأنّ �حلقوق �الأ�سا�سية يف �لعمل
ما �إذ� لديهم وظيفة �أو ال ،ونوعية �حلياة �لتي توفرها لهم و�حلو�ر �الجتماعي �لتي تنتمي �إىل عامل �حلرية و�لكر�مة
هذه �لوظيفة ،وما �سيح�سل يف حال كانو� بال عمل �أو غري �الإن�سانية هي �أي�س ًا �أدو�ت لتح�سني �الإنتاجية وحتقيق
قادرين على �لعمل .وحتدد نوعية �لعمل نوعية �ملجتمع من �لتو�زن يف عملية �لتنمية؛
نو�ح.
ع ّدة ٍ
\ خام�س ًا ،حتفيز �ال�ستثمار و�مل�ستثمرين يف �ملن�ساآت
عامل �لعمل يف حالة مزرية �ليوم �إذ ما يزيد عن  ٢٠٠مليون �ل�سغرية ،و�لقطاعات �لكثيفة �لتوظيف ،و�أ�سو�ق �لعمل
�سخ�س من حول �لعامل عاطلون عن �لعمل ،مبا يف ذلك �ل�ساملة ،وتطوير �ملهار�ت.
�لرقمني بلغا �أو
حو�ىل  ٨٠مليون �ساب و�سابة ،علم ًا �أنّ
نْ
يكاد� يبلغان ذروتهما .و�الأكرث من ذلك �أنّ عدد �لعاملني كما يظهر يف كل من تون�س وم�سر ،ترت�بط مطالب
يف وظائف ّ
ه�سة �ملقدرين بـ ١،٥مليار و�لع ّمال �لفقر�ء �ال�ستخد�م و�لعد�لة ،و�لقوت و�لكر�مة ،و�حلماية
�ملقدرين بـ ٦3٠مليون و�لذين يعي�سون مع �أ�سرهم مبعدل و�لدميقر�طية ،و�الأمن �لوطني و�لعاملي .فما �سيح�سل يف
 ١،٢٥دوالر �أو �أقل من ذلك يف �ليوم �لو�حد ال ينفك يتز�يد� .مل�ستقبل يعتمد كثري ً� على �عرت�فنا بهذ� �لرت�بط وعملنا
على �أ�سا�سه.
يف �لوقت نف�سه ،هناك تز�يد يف �لتفاوتات �لعاملية .فقد
ّ
خف�ست �الأزمة منو �الأجور �إىل �لن�سف وقللت �لتح ّرك �إنّ �لعمل �لالئق هو �لذي يحقق هذ� �لرت�بط .فالكلمات
يف
أ�سخا�س
ال
�
من
�ملزيد
دت
ي
وق
�لعمل
خالل
من
�الجتماعي
ّ
�لتحذيرية �لتي وردت يف د�ستور منظمة �لعمل �لدولية
�ملد�خيل
فجو�ت
وتت�سع
هذ�
وظائف ذ�ت �أجور منخف�سة.
للعام  ١٩١٩تبدو رنانة �ليوم« :ال يتحقق �ل�سالم �لعاملي
يف بع�س �لبلد�ن ويزيد �حتمال عدم �إيجاد �ل�سباب لوظيفة �لر��سخ �إ ّال �إذ� كان مبني ًا على �لعد�لة �الجتماعية» .بالفعل،
الئقة ويلوح تهديد جيل �سائع يف �الأفق .وغالب ًا ما جتد حان �لوقت لبناء ع�سر جديد من �لعد�لة �الجتماعية على
�لطبقة �لو�سطى نف�سها و�سط ال �سيء ومتجهة �إىل �لور�ء� .أ�سا�س �لعمل �لالئق.
يجب �لنظر �إىل �ملجتمع و�القت�ساد يف �سوء جديد من
�أجل حتقيق عوملة من�سفة ،مع �عتماد مقاربة متو�زنة
لدور �لدولة و�الأ�سو�ق و�ملجتمع و�إدر�ك �إمكانيات �لن�ساط
�لفردي وقيوده يف هذ� �الإطار .ويجب �أن يتجاوز �لن�ساط
جمرد �إنعا�س �لنمو �إذ لن نتخطى �الأزمة باعتماد نف�س
�ل�سيا�سات �لتي �أ ّدت �إليها.
علينا �ل�سري قدم ًا نحو ع�سر جديد من �لعد�لة �الجتماعية.
لكن ما هي �خلطو�ت �لتي �ست ّو�سلنا �إىل هذ� �لع�سر؟ هذه
�خلطو�ت و��سحة يف عامل �لعمل:
\ �أو ًال� ،العرت�ف باأنّ �لعمل لي�س �سلعة ،وباأنّ �ل�سيا�سات
يجب �أن تبنى على �لقيم �الإن�سانية �أال وهي �لت�سامن
و�لكر�مة و�حلرية ،فالعمل لي�س جمرد كلفة �إنتاج� .إ ّنه
م�سدر كر�مة �سخ�سية و��ستقر�ر عائلي و�سالم �سمن
�ملجتمعات؛
\ ثاني ًا ،جعل �أهد�ف توفري فر�س �لعمل مكون ًا مركزي ًا
يف �سيا�سات �القت�ساد �لكلي على ر�أ�س �سلم �الأولويات �إىل
جانب �لت�سخم �ملتدين و�حل�سابات �ملالية �ل�سليمة؛

39

40

اأخبار

ني�سان /ابريل  ،2011رقم 71

الي�م العاملي للمراأة يف الذكرى املئة
اإن �شنة  2011ت�شكل الذكرى املئ�ية للي�م العاملي للمراأة .واختارت منظمة العمل الدولية
لهذه املنا�شبة امل��ش�ع «املراأة يف �شلب النتعا�س بعد الأزمة!»

© M. Crozet/ILO

تفيد �لدر��سة �أنّ �إجر�ء�ت �لتعايف يجب �أن تثابر يف
�إيجاد �أ�ساليب مبتكرة لتاأمني �لعمل �لالئق حر�س ًا على
و�سول �لن�ساء� ،إ�سوة بالرجال� ،إىل تعليم وتدريب �أف�سل
مبا يفتح �أمامهنّ جمال �ال�ستخد�م .تفيد جلنة �الأمم
�ملتحدة حول و�سع �ملر�أة �أنّ �لن�ساء بحاجة �إىل �حل�سول
على فر�س ��ستخد�م مت�ساوية مع �لرجال يف جمال �لعلوم
و�لتكنولوجيا ،فيما تن�ساأ وظائف جديدة وتنتع�س �أخرى
قدمية.

هذا العام ،احتفلت منظمة العمل الدولية
باليوم العاملي للمراأة بنقا�ض عايل امل�ستوى
تت�س ّمن ال�سيدة كارمن برافو �سوي�سكون ،اأمينة
�سر احتاد الن�ساء للجان احتاد نقابات الع ّمال يف
اإ�سبانيا؛ وال�سيد اأولو�سيغون اأو�سينووو ،مدير
عام اجلمعية ال�ست�سارية لأ�سحاب العمل يف
نيجرييا؛ وال�سيدة اأجنا وايدن ،م�ست�سارة ولية
جنيف يف �سوي�سرا؛ وال�سيد خوان �سومافيا،
يف �القت�ساد�ت �ملتقدمة ،ت�س ّلط �جتاهات �مل�ساركة يف
مدير عام منظمة العمل الدولية.
د�ر �لنقا�س حول در��سة خلفية �أعدتها منظمة �لعمل
�لدولية مبنا�سبة �ليوم �لعاملي للمر�أة حتت عنو�ن� :ملر�أة
يف �سلب �النتعا�س بعد �الأزمة .وفق بيانات منظمة �لعمل
�لدولية ،ما ز�ل �لع ّمال �لرجال و�لن�ساء على حد �سو�ء
ي�سعرون يف �لعديد من �لبلد�ن بتاأثري �الأزمة �القت�سادية
�الأخرية على �ال�ستخد�م .فيما بلغ معدل �لبطالة �لعاملية
ن�سبة  ٦يف �ملئة للرجال يف �لعام  ،٢٠١٠بلغ ن�سبة  ٦،٥يف
�ملئة للن�ساء.

�لقوة �لعاملة �ل�سوء على تاأثري�ت �الأزمة �ملتباينة على
كل من �جلن�سني ،مع �نحد�ر معدل م�ساركة �لرجال من
ن�سبة  ٦٩يف �ملئة يف �لعام � ٢٠٠٧إىل ن�سبة  ٦٨،٤يف �ملئة
يف �لعام  ،٢٠٠٩مقارنة بزيادة م�ساركة �لن�ساء خالل
�ملدة نف�سها من ن�سبة  ٥٢،٧يف �ملئة �إىل ن�سبة  ٥3،١يف
�ملئة .ويعود �لتاأثري �الأكرب ن�سبي ًا على �لرجال �أ�سا�س ًا �إىل
كون �ل�سناعات �الأكرث تاأ ّثر ً� باالأزمة ،مبا فيها �الإن�ساء
و�خلدمات �ملالية ،تتم ّيز مبعدالت توظيف �أعلى للرجال.
ومع ذلك ،فقد فاق معدل �لتوظيف �الإجمايل للرجال معدل
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حتتفل منظمة �لعمل �لدولية باليوم �لعاملي للمر�أة يف  :٢٠١١ت�س ّمن �لنقا�س (من �ليمني �إىل �لي�سار) �ل�سيدة كارمن بر�فو �سوي�سكون� ،أمينة �سر �حتاد �لن�ساء للجان �حتاد نقابات
�لع ّمال� ،إ�سبانيا؛ و�ل�سيد خو�ن �سومافيا ،مدير عام منظمة �لعمل �لدولية؛ و�ل�سيدة جاين هودجز ،مديرة مكتب منظمة �لعمل �لدولية للم�ساو�ة بني �جلن�سني؛ و�ل�سيدة �أجنا و�يدن
غويلبا ،م�ست�سارة والية جنيف� ،سوي�سر�؛ و�ل�سيد �أولو�سيغون �أو�سينووو ،مدير عام �جلمعية �ال�ست�سارية الأ�سحاب �لعمل يف نيجرييا.

�لتوظيف �الإجمايل للن�ساء.

ارتفاع عدد الن�شاء يف
«ل�ظائف ّ
اله�شة»
�رتفع عدد �لفقر�ء �لعاملني عاملي ًا
بنحو  ٤٠مليون ع ّما كان متوقع ًا على
�أ�سا�س �الجتاهات �ل�سابقة لالأزمة،
ويظهر حتليل «�لبطالة �له�سة» ح�سب
�جلن�س �أنّ يف �لعام  ،٢٠٠٩ما ن�سبته
 ٤٨،٩يف �ملئة من �لذكور و ٥١،٨يف
�ملئة من �الإناث و�جهو� ظروف ًا �سعبة
كعاملني م�ساهمني يف �إعالة �أ�سرهم �أو
عاملني حل�سابهم �خلا�س.
تظهر �لدر��سة �لتي �أجرتها منظمة
�لعمل �لدولية �أنّ �لن�ساء يتعر�سنَّ �إىل
متييز و��سح يف �لقطاعات �ملعروفة
عادة باأجورها �ملنخف�سة و�ساعات
�لعمل �لطويلة وتد�بري �لعمل غري
�لر�سمية يف �أغلب �الأحيان.
كما ت�سري �لدر��سة �إىل �أنّ بع�س
ّ
�لتق�سف قد توؤثر �سلب ًا
�إجر�ء�ت
على و�سع �لن�ساء �ملايل ،وخ�سو�س ًا
�أكرثهنّ عر�سة .نذكر على �سبيل
�ملثال تخفي�س �لوظائف �لعامة
وتقلي�س �لتمويل �ملخ�س�س �إىل
�ملوؤ�س�سات �خلريية ،حيث عدد �لن�ساء
�لعامالت يف هذين �لقطاعني يفوق
عدد �لرجال ،وتخفيف �حلماية
�الجتماعية كاإعانات �الأطفال ومر�كز
رعاية �الأطفال �لتي توؤثر على �لن�ساء
�لعازبات و�لن�ساء من ذوي �لدخل
�ملنخف�س.

متك ّنت �حلكومات �لتي كانت تط ّبق
خطط ًا خا�سة باحلماية �الجتماعية
قبل �الأزمة من �لتاأقلم ب�سكل �أف�سل
مع تد�عياتها �ل�سلبية �إذ كان تاأثري
�الأزمة على م�ستوى �الأ�سر و�نخفا�س
�لطلب �لكلي �أقل ح ّدة .يف هذ� �الإطار،
ال تتجاوب �أنظمة �ل�سمان �الجتماعي
مع �الحتياجات �الجتماعية فح�سب،
بل ت�س ّكل �أي�س ًا �سرورة �قت�سادية؛
كما �أن �النتعا�س �لذي تبع �الأزمة يثبت
�أكرث من �أي وقت م�سى �أنّ �ل�سمان
�الجتماعي �سرط �أ�سا�سي للنمو ولي�س قبل ��ستهالل �للقاء ،قالت �ل�سيدة
عبئ ًا على �ملجتمع.
جاين هودجز ،مديرة مكتب منظمة
�لعمل �لدولية للم�ساو�ة بني �جلن�سني:
اإجراءات النتعا�س نفعت
«�إنّ �مل�ساو�ة بني �جلن�سني ومتكني
الن�شاء
�ملر�أة �قت�سادي ًا �سروريان لتحقيق
و�سعت حكومات عديدة �إجر�ء�ت تطور ف ّعال وم�ستد�م ولتعزيز
لالنتعا�س �أتت بالنفع على �لن�ساء� ،قت�ساد حيوي .من �ملهم �العرت�ف
ومنها ما يكت�سب �سعبية ،مثل تلك بامل�ساهمة �لفريدة من نوعها �لتي
�لر�مية �إىل تعليم �لن�ساء و�لفتيات تق ّدمها �ملر�أة فيما ت�سعى �لبلد�ن
وتدريبهنَّ و�إدخالهنَّ �إىل جمال �لعلوم �إىل �خلروج من �الأزمة �القت�سادية،
يح�سن فر�سهنّ ويجب بالتايل دمج �ملر�أة يف عمليات
و�لتكنولوجيا ،مما ّ
للح�سول على ��ستخد�م كامل وعمل �حلو�ر �الجتماعي و�سنع �لقر�ر�ت.
ف�سيا�سات �النتعا�س حتتاج �إىل عنا�سر
الئق متام ًا كالرجال.
قوية موؤلفة من �جلن�سني للتخفيف من
ً
تذكر �لدر��سة �أي�سا �إجر�ء�ت �أخرى ،ح ّدة خمتلف �لتاأثري�ت على �لن�ساء
ومن �سمنها �إعادة �سقل �ملهار�ت
و�لرجال ومنعها يف �مل�ستقبل».
و�لتدريب و�حلماية من �لبطالة
و�إعانات �لبطالة و�الإجر�ء�ت �خلا�سة
بالن�ساء �لعامالت و�ملبادر�ت من
�أجل �ملر�أة كي ت�ستاأنف عملها بعد للمزيد من �ملعلوماتُ ،يرجى زيارة
�إجازة �الأمومة وت�سجيع �لرجال على �ملوقع �الآتي:
http://www.ilo.org/gender/Events/lang-en/docName--WCMS_151285/index.htm
�ال�ستفادة من �إجازة �الأبوة ،عالوة
على خدمات رعاية �الأطفال �الأ�سهل
ولوج ًا وبر�مج حتويل �الأمو�ل لالأ�سر
�لفقرية و�إعادة تدريب �الأ�سخا�س
�لعاطلني عن �لعمل على وظائف
جديدة تتحدى �الآر�ء �ملقولبة من
حيث �لتمييز بني �جلن�سني ،و�حلفاظ
على �أو زيادة �حلد �الأدنى لالأجور،
نظر ً� �إىل �أنّ �لن�ساء يتقا�س َني �أجور ً�
�أدنى من �لرجال نتيجة لعدم �مل�ساو�ة
بني �جلن�سني من حيث �الأجور.
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منظمة العمل الدولية تدع� «ملرحلة انتقالية عادلة» مع ال�ظائف اخل�شراء والعمل الالئق
يف كانون �الأول/دي�سمرب �ملا�سي ،ن ّوهت منظمة �لعمل �لدولية باملوؤمتر �ل�ساد�س ع�سر لالأطر�ف حول �لتغري �ملناخي لت�سمينه
�الأبعاد �الجتماعية و�أبعاد �لعمل �لالئق يف �لوثيقة �لنهائية ،ما ي�سري �إىل �عرت�ف و��سع «مبرحلة �نتقالية عادلة» نحو �قت�ساد
�أقل ��ستهالك ًا للكربون مع عمل الئق ووظائف �أكرث رفق ًا بالبيئة .يف هذ� �ل�سياقّ ،
نظمت منظمة �لعمل �لدولية �سل�سلة لقاء�ت
جانبية� ،سملت وكاالت �أخرى من �الأمم �ملتحدة ،ملناق�سة �لعمل �لالئق و�الأبعاد �الجتماعية للتغري �ملناخي ،مع ت�سليط �ل�سوء
على �لتقدم �لذي �أحرزته بع�س �لدول مثل �لرب�زيل و�ل�سني وكو�ستاريكا و�لهند يف ما يتعلق بربنامج منظمة �لعمل �لدولية
للوظائف �خل�سر�ء .فاأجندة �ملنظمة �خلا�سة بالوظائف �خل�سر�ء تعزز عملية �نتقالية عادلة �جتماعي ًا ،حيث ُتعا َلج مو�طن
�ل�سعف و�لتغيري�ت �لتي تطر�أ على �سوق �لعمل ومناذج �ل�سركات �جلديدة و�لفر�س �ملُتاحة من خالل حو�ر �جتماعي �سامل.
للمزيد من �ملعلوماتُ ،يرجى زيارة �ملوقع �الآتي:
http://www.ilo.org/global/topics/green-jobs/lang--en/index.htm

ت��شع قاعدة بياناتها
منظمة العمل الدولية ت ّ�

و�سعت منظمة �لعمل �لدولية قاعدة بياناتها �ملتوفرة على �سبكة �الإنرتنت حول �إح�ساء�ت �سوق �لعمل لكي تت�س ّمن معلومات
ّ
وت�سم �لزر�عة و�ملناجم
م�س ّنفة ح�سب قطاعات �القت�ساد .تتوفر بيانات حول  ١٧قطاع ًا يف  ٥٤بلد ً� ح�سب ت�سنيفاتها �لوطنيةّ ،
و�لت�سنيع و�الإن�ساء و�لتجارة و�لنقل وغريها من �لقطاعات .يتم تقدمي �ملحتوى �جلديد بعد �أ�سهر قليلة من �إطالق �إد�رة
�الإح�ساء�ت يف منظمة �لعمل �لدولية لقاعدة بيانات جمددة وم ّو�سعة حول �ملوؤ�سر�ت �لق�سرية �ملدى بهدف تزويد �ملحللني
و�سانعي �ل�سيا�سات وو�سائل �الإعالم باأحدث �الإح�ساء�ت �خلا�سة بالعمل .كما تت�س ّمن قاعدة �لبيانات موؤ�سر�ت عن �سوق
�لعمل للبلد�ن �لتي تن�سر معلومات ر�سمية ب�سكل �سهري �أو ف�سلي .حالي ًا ،تزود قاعدة �لبيانات ملخ�سات وطنية عن  ٧٥بلد ً�
وما يزيد عن  ١٠٠موؤ�سر م�سنف ح�سب �جلن�س .ي�ستطيع �مل�ستخدم �لولوج �إىل �سفحة قابلة للطبع تت�س ّمن �أحدث �لبيانات �أو
تنزيل ملفات ُتقر�أ على برنامج  .Excelوتت�س ّمن �أد�ة �الإح�ساء�ت �لتي تق ّدمها منظمة �لعمل �لدولية �أي�س ًا خارطة تفاعلية
حتوي معظم �لبيانات ّ
ومنظمة ح�سب �لدولة و�ملو�سوع.
للولوج �إىل قاعدة �لبيانات �ملحدثةُ ،يرجى زيارة �ملوقع �الآتي:
http://laborsta.ilo.org/sti/
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الن�شاء الريفيات يف م�اجهة تفاقم عدم امل�شاواة

يفيد تقرير جديد م�سرتك بني وكاالت �الأمم �ملتحدة حول بعد �لنوع
�الجتماعي يف �لعمل �لزر�عي �أنّ �لن�ساء ما زلنَ ي�ستفدنَ �أقل من
�لرجال من �ال�ستخد�م �لريفي ويو�جهنَ حتديات جديدة نتيجة �الأزمات
�القت�سادية و�لغذ�ئية �حلالية .وي�سري �لتقرير� ،لذي يحمل عنو�ن �أبعاد
�لنوع �الجتماعي يف �لتوظيف �لزر�عي و�لريفي :م�سار�ت خمتلفة للخروج
من �لفقر« ،على �لرغم من �أنّ عدم �مل�ساو�ة بني �جلن�سني يختلف �ختالف ًا
�سا�سع ًا ح�سب �ملناطق و�لقطاعات ،هناك ما يثبت �أنّ �ملر�أة ت�ستفيد
عاملي ًا �أقل من �لرجل من �ال�ستخد�م �لريفي� ،أكان يف �ال�ستخد�م �لذ�تي
�أو لقاء �أجر ».يف �لوقت نف�سه ،يفيد �لتقرير �أ ّنه �إىل جانب �لتحديات
�الأخرى �ملتعلقة بالتفاوت بني �جلن�سني جلهة �ال�ستخد�م �لريفي�« ،أ ّدت
�الأزمات �ملالية و�لغذ�ئية �الأخرية �إىل �إبطاء �لتق ّدم نحو حتقيق �ملزيد من �مل�ساو�ة بني �جلن�سني» و�لعمل
�لالئق للن�ساء يف �ملجاالت �لزر�عية و�لريفية يف �ل�سنو�ت �ملا�سية �الأخرية .ياأتي �لتقرير �لذي �أعدته كل من
منظمة �الأغذية و�لزر�عة و�ل�سندوق �لدويل للتنمية �لزر�عية ومنظمة �لعمل �لدولية باأحدث ما مت �لت ّو�سل
�إليه حول بعد �لنوع �الجتماعي يف �لعمل �لريفي و�لزر�عي ،وي�سعى �إىل تعزيز �لنقا�س حول �لدور �لهام �لذي
توؤديه �لن�ساء يف �لنمو �القت�سادي �لريفي و�لتخفيف من ح ّدة �لفقر.
للمزيد من �ملعلوماتُ ،يرجى زيارة �ملوقع �الإلكرتوين �الآتي:

http://www.ilo.org/employment/Whatwedo/Publications/lang--en/WCMS_150558/index.htm

م�شروع منظمة العمل الدولية
اجلديد اخلا�س بالهجرة
يف �سهر كانون �الأول /دي�سمرب �ملا�سي،
�أطلقت منظمة �لعمل �لدولية م�سروع ًا
جديد ً� يف منطقة جنوب �سرق �آ�سيا يهدف
�إىل حت�سني حوكمة هجرة �لع ّمال عرب
�حلدودُ .عرف �مل�سروع �ملمتد على خم�س
�سنو�ت بـ «�لن�ساط �لثالثي �الأطر�ف
حلماية �لع ّمال �ملهاجرين من �ال�ستغالل يف �لعمل» ،ون�سر �أن�سطته يف كل من كامبوديا و�ل�سني وجمهورية
الو�س �لدميقر�طية �ل�سعبية وماليزيا وتايلند� وفيتنام� .سيق ّدم دعم ًا مبا�سر ً� �إىل ما يزيد عن  ٢٠٠٠٠عامل
وعاملة مهاجرين ،وذلك عن طريق خدمات �ملعلومات و�لتدريب و�مل�ساعدة �لقانونية .و�سيفيد �لكثريين
غريهم من خالل و�سع �سيا�سات �أقوى وتطوير ممار�سات �أف�سل تتما�سى و�ملعايري �لدولية و�الإقليمية
�ملفرو�سة حلماية حقوق �لع ّمال �ملهاجرين .يلقى هذ� �مل�سروع دعم برنامج �حلكومة �الأ�سرت�لية للم�ساعد�ت
(� ،)AusAIDلذي مي ّوله مبا يزيد عن  ٩،٨مليون دوالر �أمريكي.
للمزيد من �ملعلوماتُ ،يرجى �الت�سال مبكتب منظمة �لعمل �لدولية �الإقليمي ملنطقة �آ�سيا و�لهادئ يف بانكوك
على �لربيد �الإلكرتوينbangkok@ilo.org :
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