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متهيد

قواعــد اللعبــة: مقدمــة لعمــل منظمــة العمــل الدوليــة املتعلــق مبعايــر العمــل 
الدوليــة يقــدم عرضــاً موجــزاً   لسياســة منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن املعايــري 
بهــدف تيســري فهــم وملكيــة الهيئــات املكونــة التقليديــة ملنظمــة العمــل 
الدوليــة، فضــاً عــن منظومــة األمــم املتحــدة، والجهــات غــري املتخصصــة 
والجمهــور األوســع. ففــي القســم األول، يشــري املنشــور إىل األســباب األساســية 
ــتوى  ــى املس ــه ع ــري وفائدت ــق باملعاي ــة املتعل ــل الدولي ــة العم ــل منظم لعم
الوطنــي ويف الســياق الحــايل للعوملــة. ويجــري بعــد ذلــك عــرض محتــوى معايــري 
العمــل الدوليــة حســب املوضوعــات يف القســم الثــاين. ويتكــون القســم الثالــث 
ــل  ــن قب ــة م ــل الدولي ــري العم ــق معاي ــة لتطبي ــات اإلرشافي ــف لآللي ــن وص م
ــل  ــذا العم ــث ه ــهد تحدي ــة. ويش ــل الدولي ــة العم ــاء يف منظم ــدول األعض ال
املرجعــي، الــذي نـُـرش ألول مــرة يف عــام ٢٠٠٥ وصــدرت أحــدث طبعــة منــه يف 
عــام ٢٠1٤، عــى الطبيعــة الديناميكيــة لسياســة منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن 
املعايــري. وتصــف الطبعــة ٢٠1٩ الجديــدة، التــي تتزامــن مــع الذكــرى املئويــة 
ــدة  ــك الصكــوك الجدي ــة، التطــورات األخــرية، مبــا يف ذل ملنظمــة العمــل الدولي
املعتمــدة، وإطــاق مبــادرة الذكــرى املئويــة للمعايــري، والتــي تهــدف إىل تعزيــز 
ــة  ــام تحــدد هــذه الطبع ــري. ك ــة اســتعراض املعاي النظــام اإلرشايف، وإنشــاء آلي
مكانــة املســاهمة األساســية ملعايــري العمــل الدوليــة يف خطــة التنمية املســتدامة 
لعــام ٢٠3٠ التــي اعتمدتهــا الــدول األعضــاء يف األمــم املتحــدة يف عــام ٢٠1٥، 
والتفكــري األكــر عموميــة حــول مســتقبل العمــل. وتســاهم هــذه الطبعــة، التــي 
ــل  ــز العم ــة، يف تعزي ــل الدولي ــري العم ــن إدارة معاي ــل، م ــك غرافي ــا إري أعده
املتعلــق باملعايــري يف املنظمــة ونــرش معلومــات عــن واليتهــا املتعلقــة باملعايــري 

عــى نطــاق أوســع.

كورين فارغا

مديرة إدارة معايري العمل الدولية

منظمة العمل الدولية، جنيف
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١
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كيف تستخدم معايري العمل الدولية؟
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٧

إن واليــة منظمــة العمــل الدوليــة املتمثلــة يف الســعي جاهــداً مــن أجــل مســتقبل أفضــل 
للجميــع يف عــامل العمــل تتطلــب منهــا ]...[ فهــم وتوقــع املحــركات التحويليــة للتغيــري التــي 
تعمــل بالفعــل؛ واالســتعداد لاســتجابة الرسيعــة لألحــداث والتحديــات التــي ال ميكــن توقعها 
ــل  ــة العم ــاعي منظم ــق مس ــول أن تتحق ــري املعق ــن غ ــه م ــدو أن ــول. ]...[ يب ــكل معق بش
ــة إذا مل تواصــل املنظمــة الوصــول إىل  ــة بصــورة مرضي ــة االجتامعي ــة لتحقيــق العدال الدولي
أكــر الفئــات ضعفــاً. ]...[ منظمــة العمــل الدوليــة ]...[ ســيتم الحكــم عليهــا عــن حــق عــى 
ــاً، ولألشــخاص الذيــن  ــه مــن أجــل الفئــات األكــر ضعفــاً واألكــر حرمان أســاس مــا نقــوم ب
يعيشــون يف فقــر، وبــدون عمــل، وبــدون فــرص، وآفــاق أو أمــل، وألولئــك الذيــن يعانــون 

مــن الحرمــان مــن الحقــوق والحريــات األساســية.)1(

غي رايدر، املدير العام ملنظمة العمل الدولية، ٢٠16

ــري  ــاً ملعاي ــورت نظام ــة وط ــل الدولي ــة العم ــت منظم ــام 1٩1٩، وضع ــذ ع من
ــى  ــال يف الحصــول ع ــرص النســاء والرج ــز ف ــدف إىل تعزي ــة يه ــل الدولي العم
عمــل الئــق ومنتــج، تحــت ظــروف مــن الحريــة واإلنصــاف واألمــان والكرامــة 
اإلنســانية. وتعتــرب معايــري العمــل الدوليــة، يف ظــل العوملــة االقتصاديــة الراهنــة، 
ــو  ــن من ــع م ــادة الجمي ــن إف ــذي يضم ــدويل ال ــار ال ــن اإلط ــياً م ــراً أساس عن

ــي. االقتصــاد العامل
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ــاج  ــاكل اإلنت ــات يف هي ــدوث اضطراب ــببت يف ح ــة تس ــد أن العومل ــن املؤك وم
العامليــة، مــام أدى إىل انعكاســات كبــرية عــى املؤسســات وفــرص العمــل. وتبــني 
ــة، التــي توفــر وظيفــة واحــدة مــن بــني كل  ــد واإلمــداد العاملي ساســل التوري
ــني  ــاج. ويف ح ــد لإلنت ــوع املتزاي ــامل، التن ــاء الع ــع أنح ــف يف جمي ــس وظائ خم
أنهــا خلقــت فــرص عمــل وفتحــت آفاقــاً للنمــو االقتصــادي، رمبــا كان لعاقــات 
العمــل ورسعــة اإلنتــاج يف بعــض الحــاالت تأثــريات ســلبية عــى ظــروف العمــل. 
وعــى ســبيل املثــال، يف أعقــاب الحرائــق التــي وقعــت يف املصانــع يف باكســتان 
وبنغاديــش يف عــام ٢٠1٢ وانهيــار مبنــى رنــا بــازا يف عــام ٢٠13، والتــي أودت 
ــيام يف  ــرى، ال س ــرة أخ ــوات م ــت األص ــخص، ارتفع ــن 1٥٠٠ ش ــر م ــاة أك بحي
ــة  ــديدة، املطالب ــايل اإلرشاف واإلدارة الس ــة يف مج ــور املحلي ــه القص ــوء أوج ض
ــه  ــوم ب ــني أن تق ــذي يتع ــدور ال ــل ال ــي. ويتمث ــتوى العامل ــى املس ــل ع بالعم
ــداد  ــد واإلم ــل يف تحســني إدارة ساســل التوري ــامل العم ــة يف ع ــات الفاعل الجه
وضــامن احــرتام معايــري العمــل الدوليــة، وخاصــة الحقــوق األساســية. ويف هــذا 
الســياق، اعتمــدت الــدورة الخامســة بعــد املائــة ملؤمتــر العمــل الــدويل قــراراً 

ــة”. ــد واإلمــداد العاملي بشــأن »العمــل الائــق يف ساســل التوري

ويكمــن جانــب رمــزي آخــر لاقتصــاد املعــارص يف إضفــاء الطابــع التمويــي عــى 
ــي.  ــتثامر الحقيق ــاب االس ــى حس ــايل ع ــد امل ــى العائ ــز ع ــع الرتكي ــارة، م التج
ففــي غيــاب اللوائــح املناســبة، يــؤدي إضفــاء هــذا الطابــع التمويــي إىل زيــادة 
تقلبــات االقتصــاد وســوق العمــل وضعفهــام مــن خــال الرتكيــز عــى األربــاح 
قصــرية األجــل ويكــون لــه تأثــريات ضــارة عــى إعــادة توزيــع الدخــل، مــع مــا 
ــة واســتدامة  ــق فــرص العمــل واإلنتاجي ــار عــى خل ــك مــن آث يرتتــب عــى ذل
املؤسســات. وأســباب األزمــة املاليــة واالقتصاديــة لعــام ٢٠٠٨، وآثارهــا املدمــرة 
عــى االقتصــاد الحقيقــي، معروفــة وتشــمل عــى وجــه الخصــوص أوجــه 
القصــور يف إدارة وتنظيــم األســواق املاليــة. ولكــن ال يــزال مــن غــري املؤكــد مــا 

ــدروس بالفعــل. ــاه إىل هــذه ال ــم االنتب إذا كان ت

الضعف يف عامل العمل

عــى الرغــم مــن فوائــد العوملــة التــي ال ميكــن إنكارهــا، فمــن الواضــح أنهــا مل 
تســفر عــن حقبــة جديــدة مــن الرخــاء للجميــع. وقــد تحقــق بعــض التقــدم من 
حيــث التنميــة واالعــرتاف بالحقــوق: الحــد مــن الفقــر املدقــع، وزيــادة وجــود 
املــرأة يف ســوق العمــل، ووضــع نظــم الحاميــة االجتامعيــة، وخلــق فــرص عمــل 
مســتدامة يف القطــاع الخــاص، ومــا إىل ذلــك. ولكــن أدى االقتصــاد املعــومل اليــوم 
ــة  ــاع معــدالت البطال ــك ارتف ــة كــربى، مبــا يف ذل ــات اجتامعي أيضــاً إىل اضطراب
ــة مــن العــامل، وانتقــال العــامل واملؤسســات، وعــدم االســتقرار  يف أجــزاء معين

املــايل. وال يــزال الوضــع الحــايل يف ســوق العمــل العاملــي هشــاً للغايــة.

إقامة اقتصاد عاملي يتسم بالعدالة االجتامعية

يتطلــع البــرش، رجــاالً ونســاًء، إىل العدالــة االجتامعيــة، التــي ميكــن لــكل 
ــه العــادل مــن  ــا بنصيب رجــل وامــرأة يف ســوق العمــل أن يطالــب مــن خاله
الــروة التــي تحققــت بفضلهــم. وال يقــل هــذا الطمــوح حجــام عــام كان عليــه 
عندمــا أنشــئت منظمــة العمــل الدوليــة يف عــام 1٩1٩. وبينــام تحتفــل منظمــة 
ــت  ــد أصبح ــام ٢٠1٩، فق ــها يف ع ــة لتأسيس ــرى املئوي ــة بالذك ــل الدولي العم
أهميــة تحقيــق العدالــة االجتامعيــة أكــر إلحاحــاً، مــع تزايــد عــدم املســاواة 
واالســتبعاد، وهــو مــا يشــكل تهديــداً للتامســك االجتامعــي والنمــو االقتصــادي 
البــرشي. ومــع تغــري املنــاخ، والتغــريات الدميغرافيــة، والتطــور  والتقــدم 
ــري  ــل يتغ ــن العم ــاً م ــهد عامل ــا نش ــة، فإنن ــم العومل ــكل أع ــي، وبش التكنولوج
بوتــرية وحجــم غــري مســبوقني. فكيــف ميكــن التصــدي لهــذه التحديــات لتوفــري 
إمكانــات لتحقيــق العدالــة االجتامعيــة يف عــامل العمــل األكــر تعقيــداً مــن أي 

وقــت مــى؟

نحو عوملة عادلة

ــي  ــرية ه ــنوات األخ ــال الس ــروزاً خ ــي ب ــاد العامل ــامت االقتص ــر س ــل أك لع
العوملــة. فالتكنولوجيــا الجديــدة تعنــي تحــرك األشــخاص والبضائــع ورأس املــال 
ــام أدى إىل إنشــاء شــبكة  ــدان، م ــني البل ــت مــى ب ــن أي وق ــرب م ــة أك برسع
اقتصاديــة عامليــة مرتابطــة تؤثــر عــى كل النــاس تقريبــاً عــى هــذا الكوكــب. 

ــل والتجــارة والهجــرة أيضــاً. ــاج والتموي ــل اإلنت ــي تدوي ــوم تعن ــة الي والعومل

وال تــزال مســألة مــا إذا كانــت العوملــة املعــارصة مصــدراً لازدهــار أو مصــدراً 
ــت منظمــة  ــد احتل ــاش ســاخن. وق ــم محــل نق ــادة عــدم املســاواة والظل لزي
العمــل الدوليــة دامئــاً مكانــة بــارزة يف هــذا النقــاش يف ضــوء رســالتها املتمثلــة 
يف تعزيــز عوملــة أكــر عــدالً وإنصافــاً. ويهــدف إعــان منظمــة العمــل الدوليــة 
بشــأن العدالــة االجتامعيــة مــن أجــل عوملــة عادلــة )انظــر القســم 3 أدنــاه(، 
الــذي اعتمدتــه الحكومــات والعــامل وأصحاب العمــل يف حزيران/يونيــو ٢٠٠٨، 
إىل تعزيــز قــدرة منظمــة العمــل الدوليــة عــى تعزيــز برنامــج العمــل الائــق 
وصياغــة اســتجابة فعالــة للتحديــات الكبــرية املتزايــدة للعوملــة. ويغطــي 
ــة،  ــجيع العامل ــز )تش ــع ركائ ــى أرب ــوم ع ــذي يق ــق، ال ــل الائ ــج العم برنام
ــي(،  ــوار االجتامع ــل والح ــية يف العم ــوق األساس ــة، والحق ــة االجتامعي والحامي
العديــد مــن التحديــات التــي كانــت املنظمــة تواجههــا بالفعــل عنــد إنشــائها 
ــن  ــق م ــل الئ ــى عم ــول ع ــع بالحص ــامح للجمي ــدف إىل الس ــرة، ويه ألول م
خــال تعزيــز الحــوار االجتامعــي والحاميــة االجتامعيــة وخلــق فــرص العمــل، 

فضــاً عــن احــرتام معايــري العمــل الدوليــة.
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ــاج  ــاكل اإلنت ــات يف هي ــدوث اضطراب ــببت يف ح ــة تس ــد أن العومل ــن املؤك وم
العامليــة، مــام أدى إىل انعكاســات كبــرية عــى املؤسســات وفــرص العمــل. وتبــني 
ــة، التــي توفــر وظيفــة واحــدة مــن بــني كل  ــد واإلمــداد العاملي ساســل التوري
ــني  ــاج. ويف ح ــد لإلنت ــوع املتزاي ــامل، التن ــاء الع ــع أنح ــف يف جمي ــس وظائ خم
أنهــا خلقــت فــرص عمــل وفتحــت آفاقــاً للنمــو االقتصــادي، رمبــا كان لعاقــات 
العمــل ورسعــة اإلنتــاج يف بعــض الحــاالت تأثــريات ســلبية عــى ظــروف العمــل. 
وعــى ســبيل املثــال، يف أعقــاب الحرائــق التــي وقعــت يف املصانــع يف باكســتان 
وبنغاديــش يف عــام ٢٠1٢ وانهيــار مبنــى رنــا بــازا يف عــام ٢٠13، والتــي أودت 
ــيام يف  ــرى، ال س ــرة أخ ــوات م ــت األص ــخص، ارتفع ــن 1٥٠٠ ش ــر م ــاة أك بحي
ــة  ــديدة، املطالب ــايل اإلرشاف واإلدارة الس ــة يف مج ــور املحلي ــه القص ــوء أوج ض
ــه  ــوم ب ــني أن تق ــذي يتع ــدور ال ــل ال ــي. ويتمث ــتوى العامل ــى املس ــل ع بالعم
ــداد  ــد واإلم ــل يف تحســني إدارة ساســل التوري ــامل العم ــة يف ع ــات الفاعل الجه
وضــامن احــرتام معايــري العمــل الدوليــة، وخاصــة الحقــوق األساســية. ويف هــذا 
الســياق، اعتمــدت الــدورة الخامســة بعــد املائــة ملؤمتــر العمــل الــدويل قــراراً 
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ويكمــن جانــب رمــزي آخــر لاقتصــاد املعــارص يف إضفــاء الطابــع التمويــي عــى 
ــي.  ــتثامر الحقيق ــاب االس ــى حس ــايل ع ــد امل ــى العائ ــز ع ــع الرتكي ــارة، م التج
ففــي غيــاب اللوائــح املناســبة، يــؤدي إضفــاء هــذا الطابــع التمويــي إىل زيــادة 
تقلبــات االقتصــاد وســوق العمــل وضعفهــام مــن خــال الرتكيــز عــى األربــاح 
قصــرية األجــل ويكــون لــه تأثــريات ضــارة عــى إعــادة توزيــع الدخــل، مــع مــا 
ــة واســتدامة  ــق فــرص العمــل واإلنتاجي ــار عــى خل ــك مــن آث يرتتــب عــى ذل
املؤسســات. وأســباب األزمــة املاليــة واالقتصاديــة لعــام ٢٠٠٨، وآثارهــا املدمــرة 
عــى االقتصــاد الحقيقــي، معروفــة وتشــمل عــى وجــه الخصــوص أوجــه 
القصــور يف إدارة وتنظيــم األســواق املاليــة. ولكــن ال يــزال مــن غــري املؤكــد مــا 

ــدروس بالفعــل. ــاه إىل هــذه ال ــم االنتب إذا كان ت

الضعف يف عامل العمل

عــى الرغــم مــن فوائــد العوملــة التــي ال ميكــن إنكارهــا، فمــن الواضــح أنهــا مل 
تســفر عــن حقبــة جديــدة مــن الرخــاء للجميــع. وقــد تحقــق بعــض التقــدم من 
حيــث التنميــة واالعــرتاف بالحقــوق: الحــد مــن الفقــر املدقــع، وزيــادة وجــود 
املــرأة يف ســوق العمــل، ووضــع نظــم الحاميــة االجتامعيــة، وخلــق فــرص عمــل 
مســتدامة يف القطــاع الخــاص، ومــا إىل ذلــك. ولكــن أدى االقتصــاد املعــومل اليــوم 
ــة  ــاع معــدالت البطال ــك ارتف ــة كــربى، مبــا يف ذل ــات اجتامعي أيضــاً إىل اضطراب
ــة مــن العــامل، وانتقــال العــامل واملؤسســات، وعــدم االســتقرار  يف أجــزاء معين

املــايل. وال يــزال الوضــع الحــايل يف ســوق العمــل العاملــي هشــاً للغايــة.
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ــة  ــة املالي ــك األزم ــا يف ذل ــود، مب ــاالت الرك ــن ح ــد م ــن العدي ــم م ــى الرغ وع
واالقتصاديــة العامليــة لعــام ٢٠٠٨، فقــد بلــغ إجــاميل عــدد الوظائــف يف جميــع 
أنحــاء العــامل 3.٢ مليــار وظيفــة يف عــام ٢٠16 )أو مــا يقــرب مــن مليــار وظيفــة 
أكــر مــن عــام 1٩٩٠(، مــام يؤكــد االتجــاه اإليجــايب لخلــق فــرص العمــل. ولكــن 
ظلــت معــدالت البطالــة مرتفعــة: يف عــام ٢٠1٧، كان هنــاك حــوايل 1٩٨ مليــون 
ــة  ــش ثاث ــامل، يعي ــاء الع ــع أنح ــل يف جمي ــن عم ــاط ع ــون بنش ــخص يبحث ش
ــاً  ــة أيض ــف العامل ــئة. وزاد ضع ــادات الناش ــدان ذات االقتص ــم يف البل أرباعه
)يعمــل مــا يقــرب مــن 1.٤ مليــار عامــل يف وظائــف معرضــة للخطــر يف عــام 
ــة(، كــام  ــدان النامي ــة مــن كل أربعــة عــامل يف البل ــر عــى ثاث ٢٠1٧، مــام أث
ــري يف معظــم مناطــق  ــع بشــكل كب ــذي ارتف ــدم املســاواة يف الدخــل، ال زاد ع

العــامل.)٢(

ــامل  ــية للع ــص الرئيس ــد الخصائ ــح أح ــاواة أصب ــدم املس ــق ع ــدو أن تعمي ويب
املعــارص. وأصبــح توزيــع األجــور عــى املســتوى الفــردي أكــر تفاوتــاً، وتتزايــد 
ــة عــى جــدول األجــور. ويف  ــة وأدىن 1٠ يف املائ ــني أعــى 1٠ يف املائ الفجــوة ب
املامرســة العمليــة، وباســتثناء أمريــكا الاتينيــة، شــهدت جميــع املناطــق 
ــبة  ــاض يف نس ــاً بانخف ــل، مصحوب ــاواة يف الدخ ــدم املس ــاعاً يف ع ــرى اتس األخ
الدخــل مــن العمــل. وال يــؤدي عــدم املســاواة إىل انخفــاض اإلنتاجيــة فحســب، 
ــزاع.  ــى الن ــي وحت ــتقرار االجتامع ــدم االس ــر وع ــاً إىل الفق ــؤدي أيض ــه ي ولكن
ولهــذا الســبب بالتحديــد، أقــر املجتمــع الــدويل بالحاجــة املســتمرة إىل وضــع 
ــس  ــع نف ــة الجمي ــح العومل ــامن أن متن ــل ض ــن أج ــة م ــية للعب ــد أساس قواع

ــق الرخــاء. الفرصــة لتحقي

مستقبل العمل عى املحك

أدت سلســلة مــن التغيــريات العامليــة، منــذ مثانينــات القــرن املــايض، إىل تغيــري 
ــي،  ــري التكنولوج ــارة، والتغ ــة التج ــارع عومل ــل: تس ــة والعم ــذري يف العامل ج
وارتفــاع معــدل نشــاط املــرأة، وتجــزؤ ساســل القيمــة والتعاقــد مــن الباطــن، 
ــطني  ــكان النش ــارات الس ــة، ومه ــات الفردي ــب، والطموح ــريات يف الطل والتغ
ــكاين  ــو الس ــاخ والنم ــري املن ــع تغ ــوم، م ــن الي ــك. ولك ــا إىل ذل ــا، وم اقتصادي
ــامل  ــة لع ــع، وخاص ــدة للجمي ــات جدي ــرت تحدي ــي، ظه ــول التكنولوج والتح
العمــل، مبــا يف ذلــك: تنويــع أنــواع العاملــة، وتطــور االقتصــاد الرقمــي، وخاصــة 
املنصــات، وعاقــة جديــدة مــع معنــى العمــل، والتوفيــق بــني العمــل والحيــاة 

الشــخصية.
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ــل يف مســألة  ــتقبل العم ــة مبس ــة املتعلق ــات الرمزي ــر الخاف ــن أحــد أك ويكم
ــا.  ــرص العمــل أو خلقه ــري ف ــدم التكنولوجــي ســيؤدي إىل تدم ــا إذا كان التق م
ولــدى منظمــة العمــل الدوليــة خــربة جيــدة بشــأن هــذا النقــاش، الــذي بــات 
يظهــر طــوال القــرن العرشيــن بأشــكال مختلفــة، ولكنــه يأخــذ بعــداً جديــداً يف 
عــر الروبوتــات والــذكاء االصطناعــي. وباإلضافــة إىل الســيناريوهات املتشــامئة 
واملتفائلــة، فــإن التحــدي الحقيقــي الــذي يفــي إليــه التقــدم التكنولوجــي هــو 
تحديــد كيــف ميكــن، يف هــذا الســياق االنتقــايل، تقديــم املســاعدة للمؤسســات 
ــن  ــدة )جســديا وم ــف الجدي ــع الوظائ ــف م ــى التكي والعــامل ملســاعدتهم ع
ــتمرة  ــة مس ــون عملي ــل أن يك ــن املحتم ــذا م ــراً ألن ه ــارات( نظ ــث امله حي

وديناميكيــة طــوال الحيــاة املهنيــة للشــخص.

ــت  ــا، أطلق ــة له ــتجابة فعال ــم اس ــدة وتقدي ــات الجدي ــذه التحدي ــم ه ولفه
منظمــة العمــل الدوليــة »مبــادرة مســتقبل العمــل« وأنشــأت يف آب/أغســطس 
٢٠1٧ اللجنــة العامليــة بشــأن مســتقبل العمــل. وتركــز ســت مجموعــات 
مواضيعيــة عــى املســائل الرئيســية التــي يتعــني مراعاتهــا إذا كان لعمــل الغــد 
أن يوفــر األمــن واملســاواة واالزدهــار: دور العمــل لألفــراد واملجتمــع؛ واســتمرار 
عــدم املســاواة الــذي تعــاين منــه املــرأة يف عــامل العمــل عــى املســتوى العاملــي؛ 
ــة  ــة؛ وتنمي ــة واالقتصادي ــة والبيئي ــة االجتامعي ــل التنمي ــن أج ــا م والتكنولوجي
املهــارات عــى مــدار دورة الحيــاة؛ والنــامذج الجديــدة للنمــو الشــامل للجميــع؛ 
وإدارة العمــل يف املســتقبل. وأصــدرت اللجنــة العامليــة تقريرهــا يف كانــون 

ــر ٢٠1٩. الثاين/يناي

التحول يف مجال الطاقة كفرصة؟

أصبــح العمــل عــى مكافحــة تغــري املنــاخ عــى رأس جــدول األعــامل الــدويل، 
ــواء  ــام ٢٠1٥ يف احت ــس لع ــاق باري ــل التف ــل األج ــدف طوي ــل اله ــث يتمث حي
ارتفــاع درجــة الحــرارة العامليــة مــا دون درجتــني مئويتــني بالنســبة ملســتويات 
مــا قبــل حقبــة التصنيــع. ويتمثــل التحــدي بالنســبة ملنظمــة العمــل الدوليــة 
يف االســتجابة للتداعيــات عــى عــامل العمــل، حيــث بــدأت اآلثــار الســلبية 
ــش  ــى ســبل عي ــا ع ــل وأثره ــن العم ــري أماك ــارة وتدم تتجــى: اضطــراب التج
األفــراد. وتعتمــد حاليــاً مــا مجموعهــا 1.٢ مليــار وظيفــة بشــكل مبــارش عــى 
اإلدارة الفعالــة لبيئــة ســليمة واســتدامتها.)3( واألثــر املحتمــل لتغــري املنــاخ عــى 
ــر  ــة والفق ــة االجتامعي املؤسســات والعــامل وأســواق العمــل والدخــل والحامي
يعنــي أن تخفيــف آثــار تغــري املنــاخ والتكيــف معــه ميثــان عنــراً رئيســياً مــن 
عنــارص واليــة منظمــة العمــل الدوليــة وعملهــا. وســيؤدي االنتقــال إىل االقتصــاد 
األخــر حتــامً إىل فقــدان وظائــف يف بعــض القطاعــات، ولكــن ســيعوض هــذه 
ــات  ــامد سياس ــرشط اعت ــدة، ب ــل الجدي ــرص العم ــن ف ــرب م ــدد أك ــائر ع الخس

تفــي إىل العمــل الائــق وإعــادة توزيــع العــامل.
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الدور الحاسم ملعايري العمل الدولية

ــة يف منظورهــا  ــات الحالي ــن أجــل وضــع التحدي ــه م ــر أن ــم أن نتذك ــن امله م
الصحيــح، أنشــأت الــدول املوقعــة عــى معاهــدة فرســاي، يف عــام 1٩1٩، 
ــأن »ظــروف العمــل القامئــة تنطــوي  ــاً منهــا ب ــة اعرتاف منظمــة العمــل الدولي
عــى قــدر كبــري مــن الظلــم واملعانــاة والحرمــان بالنســبة ألعــداد كبــرية مــن 
النــاس مــام يــؤدي إىل اضطــراب شــديد لدرجــة أن الســلم والتناغــم يف العــامل 
يصبحــان مهــددان«. وملعالجــة هــذه املشــكلة وضعــت املنظمــة الوليــدة نظامــاً 
ــن  ــون ع ــا ممثل ــة يضعه ــات دولي ــات وتوصي ــة: اتفاقي ــل الدولي ــري العم ملعاي
ــاول  ــامل، تتن ــاء الع ــف أنح ــن مختل ــامل م ــل والع ــاب العم ــات وأصح الحكوم
كافــة األمــور املتعلقــة بالعمــل. وقــد أدرك مؤسســو منظمــة العمــل الدوليــة يف 
عــام 1٩1٩ أن االقتصــاد العاملــي بحاجــة إىل قواعــد واضحــة لضــامن أن يســري 
التقــدم االقتصــادي جنبــاً إىل جنــب مــع العدالــة االجتامعيــة والرخــاء والســام 
ــري العمــل يف  ــه: ســتكون معاي ــدأ أي مــن أهميت ــد هــذا املب ــع. ومل يفق للجمي
املســتقبل، وحتــى أكــر مــن اليــوم، مصــدراً للتامســك االجتامعــي واالســتقرار 

االقتصــادي يف عــر يشــهد تغــريات كثــرية تؤثــر عــى العمــل.

وقــد تطــورت معايــري العمــل الدوليــة أيضــاً لتوفــري نظــام عاملــي مــن الصكــوك 
ــب  ــام إرشاف للتغل ــا نظ ــي تدعمه ــة، الت ــة االجتامعي ــل والسياس ــأن العم بش
ــي. وهــي  ــواع املشــاكل الناشــئة يف تطبيقهــا عــى املســتوى الوطن عــى كل أن
مكــون قانــوين مــن اســرتاتيجية منظمــة العمــل الدوليــة إلدارة العوملــة، وتعزيــز 
التنميــة املســتدامة، والقضــاء عــى الفقــر، وضــامن أن يكــون بوســع كل النــاس 
ــن  ــة م ــة االجتامعي ــأن العدال ــان بش ــد اإلع ــامة. ويؤك ــة وس ــل بكرام العم
أجــل عوملــة عادلــة أنــه مــن أجــل تحقيــق أهــداف منظمــة العمــل الدوليــة 
ــة  ــري ملنظم ــع املعاي ــة وض ــزز سياس ــة أن »تع ــى املنظم ــة، ع ــياق العومل يف س
العمــل الدوليــة، باعتبارهــا ركنــاً أساســياً ألنشــطة املنظمــة مــن خــال تعزيــز 
ماءمتهــا لعــامل العمــل، وضــامن دور املعايــري كأداة مفيــدة يف تحقيــق األهداف 

الدســتورية للمنظمــة “.

وقــد جعلــت تحديــات العوملــة معايــري العمــل الدوليــة أكــر أهميــة مــن أي 
وقــت مــى. ولكــن مــا هــي الفوائــد التــي تقدمهــا اليــوم؟
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ــد  ــرش. وق ــراد كب ــة األف ــام األول بتنمي ــة يف املق ــل الدولي ــري العم ــي معاي تعن
أقــر املجتمــع الــدويل يف إعــان فيادلفيــا )1٩٤٤( بــأن »العمــل ليــس ســلعة«. 
ــون ميكــن  ــاز تليفزي ــل التفاحــة أو جه ــه مث ــاة في ــس منتجــاً ال حي فالعمــل لي
ــاة  ــن الحي ــزء م ــل ج ــعر. فالعم ــل س ــح أو أق ــرب رب ــب أك ــه لجل ــة في املفاوض
ــرش.  ــوره كب ــه وتط ــان ورفاهت ــه كإنس ــخص ورضورة لكرامت ــكل ش ــة ل اليومي
وينبغــي أن تشــمل التنميــة االقتصاديــة خلــق الوظائــف وظــروف العمــل التــي 
يســتطيع األفــراد العمــل يف ظلهــا بحريــة وأمــان وكرامــة. وبعبــارة أخــرى، فــإن 
ــاً يف حــد ذاتهــا لكنهــا وســيلة نحــو تحســني  ــة ليســت هدف ــة االقتصادي التنمي
ــى  ــز ع ــتمرار الرتكي ــن اس ــة لتضم ــل الدولي ــري العم ــأيت معاي ــرش. وت ــاة الب حي

ــة الرجــال والنســاء. ــاة وكرام تحســني الحي

ويســاعد العمــل الائــق عــى أن يحقــق البــرش تطلعاتهــم فيــام يتعلــق بالعمــل. 
فهــو يجمــع بــني الوصــول إىل العمــل املنتــج بأجــر مناســب، والســامة يف 
مــكان العمــل والحاميــة االجتامعيــة لــألرس، وآفــاق أفضــل للتنميــة الشــخصية 
والتكامــل االجتامعــي، وحريــة األفــراد يف تحديــد مطالبهــم والتنظيــم واملشــاركة 
يف القــرارات التــي تؤثــر عــى حياتهــم، واملســاواة يف الفــرص واملعاملــة لجميــع 

الرجــال والنســاء.

والعمــل الائــق ليــس مجــرد هــدف، بــل وســيلة لتحقيــق األهــداف املحــددة 
ــة  ــة العام ــتدامة. ويف الجمعي ــة املس ــأن التنمي ــد بش ــدويل الجدي ــج ال للربنام
لألمــم املتحــدة يف أيلول/ســبتمرب ٢٠1٥، أصبــح العمــل الائــق والركائــز األربــع 
لربنامــج العمــل الائــق - خلــق فــرص العمــل والحاميــة االجتامعيــة والحقــوق 
يف العمــل والحــوار االجتامعــي - العنــارص األساســية لخطــة التنميــة املســتدامة 
ــز  ــام ٢٠3٠ إىل تعزي ــة ع ــن خط ــدف ٨ م ــو اله ــام ٢٠3٠. ويدع ــدة لع الجدي
ــة  ــة الكامل ــتدام، والعامل ــع واملس ــامل للجمي ــرد والش ــادي املط ــو االقتص النم
ــج  ــم دم ــك، يت ــة إىل ذل ــع. وباإلضاف ــق للجمي ــل الائ ــري العم ــة، وتوف واملنتج
العنــارص الرئيســية للعمــل الائــق عــى نطــاق واســع يف غايــات عــدد كبــري مــن 

ــة. ــدة بشــأن التنمي ــة األمــم املتحــدة الجدي األهــداف الســتة عــرش لرؤي
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إطار قانوين دويل لعوملة منصفة ومستقرة

ــة االقتصــاد عمــاً عــى  ــق يف ظــل عومل ــق هــدف العمــل الائ ــب تحقي يتطل
الصعيــد الــدويل. ويواجــه املجتمــع الــدويل هــذا التحــدي جزئيــاً عــن طريــق 
ــوق  ــة وحق ــل والبيئ ــارة والتموي ــأن التج ــة بش ــة دولي ــوك قانوني ــع صك وض
اإلنســان والعمــل. وتســاهم منظمــة العمــل الدوليــة يف هــذا اإلطــار القانــوين 
بوضــع وتعزيــز معايــري دوليــة للعمــل تهــدف إىل أن يســري النمــو االقتصــادي 
ــة  ــة الثاثي ــق. وتضمــن البني ــق فــرص لعمــل الائ ــد مــع خل ــداً بي ــة ي والتنمي
الفريــدة ملنظمــة العمــل الدوليــة دعــم هــذه املعايــري مــن جانــب الحكومــات 
وأصحــاب العمــل والعــامل عــى حــد ســواء. لــذا، فــإن معايــري العمــل الدوليــة 
تضــع الحــد األدىن األســايس مــن املعايــري االجتامعيــة املتفــق عليهــا بــني جميــع 

املشــاركني يف االقتصــاد العاملــي.

ملعب مستِو للجميع

ــتو  ــب مس ــر ملع ــة تواف ــري االجتامعي ــدويل للمعاي ــوين ال ــار القان ــن اإلط يضم
ــل  ــاب العم ــات وأصح ــاعد الحكوم ــو يس ــي. فه ــاد العامل ــد االقتص ــى صعي ع
عــى تجنــب اإلغــراء بتخفيــض معايــري العمــل عــى أمــل أن يحقــق لهــم ذلــك 
ميــزة نســبية أكــرب يف التجــارة الدوليــة. ومثــل هــذه املامرســات ال تفيــد أحــداً 
عــى املــدى الطويــل. فتخفيــض معايــري العمــل ميكــن أن يشــجع انتشــار األجور 
املنخفضــة واملهــارات املحــدودة وارتفــاع نســبة اســتبدال العاملــني يف الصناعــة 
ويحــول بــني الدولــة وبــني تنميــة العمــل املســتقر ذي املهــارات العاليــة، مــام 
ــري  ــراً ألن معاي ــارة. ونظ ــرشكاء يف التج ــادي لل ــو االقتص ــؤ النم ــؤدي إىل تباط ي
ــات  ــا الحكوم ــي تعتمده ــري الت ــن املعاي ــد األدىن م ــل الح ــة متث ــل الدولي العم
وجميــع الــرشكاء االجتامعيــني، فــإن مــن مصلحــة الجميــع تطبيــق هــذه املعايري 
تطبيقــاً عامــاً، بحيــث ال يقــوض أولئــك الذيــن ال يضعــون هــذه املعايــري موضــع 

التنفيــذ جهــود أولئــك الذيــن يطبقونهــا.

وسيلة لتحسني األداء االقتصادي

ــوق  ــك تع ــة ولذل ــا مكلف ــى أنه ــاً ع ــة أحيان ــل الدولي ــري العم ــر إىل معاي نُظ
ــة. غــري أن مجموعــة متزايــدة مــن البحــوث أشــارت إىل أن  ــة االقتصادي التنمي
االلتــزام مبعايــري العمــل الدوليــة كثــرياً مــا يكــون مصحوبــاً بتحســن اإلنتاجيــة 

واألداء االقتصــادي. 
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فالحــد األدىن لألجــور واملعايــري الخاصــة بفــرتة العمــل واحــرتام املســاواة ميكــن 
ــدى العــامل وتحســني أدائهــم والحــد مــن  ــد مــن الرضــا ل أن تســفر عــن مزي
ــؤدي  ــن أن ي ــي ميك ــب املهن ــتثامر يف التدري ــام أن االس ــني. ك ــتبدال العامل اس
ــغيل.  ــن التش ــى م ــتويات أع ــاً وإىل مس ــل تدريب ــة أفض ــوى عامل ــود ق إىل وج
وميكــن ملعايــري الســامة أن تقلــل مــن تكلفــة الحــوادث والنفقــات عــى الرعايــة 
الصحيــة. وتشــجع حاميــة الوظائــف العــامل عــى املجازفــة واالبتــكار. وميكــن 
لتدابــري الحاميــة االجتامعيــة، مثــل نظــم البطالــة والسياســات اإليجابيــة لســوق 
العمــل، أن توفــر املرونــة يف ســوق العمــل؛ كــام تســاعد عــى تقبــل الجمهــور 
ــام  ــتدامتهام. ك ــة واس ــادي والخصخص ــرر االقتص ــات التح ــرب لسياس ــدر أك بق
ــاون  ــة إىل مشــاورة وتع ــة واملفاوضــة الجامعي ــة النقابي ــؤدي الحري ميكــن أن ت
ــل  ــروف العم ــني ظ ــؤدي إىل تحس ــذي ي ــر ال ــامل واإلدارة، األم ــني الع ــل ب أفض

ــد مــن االســتقرار االجتامعــي.  ــة املكلفــة واملزي ــل النزاعــات العاملي وتقلي

وال يغفــل املســتثمرون األجانــب اآلثــار الطيبــة التــي تحدثهــا معايــري العمــل. 
ــدان  ــم للبل ــد اختياره ــب عن ــتثمرين األجان ــات أن املس ــرت الدراس ــد أظه وق
ــة  ــم نوعي ــؤرشات الختياراته ــون كم ــتثامراتهم يضع ــا باس ــون فيه ــي يقوم الت
العاملــة واالســتقرار الســيايس واالجتامعــي يف مرتبــة أعــى مــن تلــك املــؤرشات 
ــة عــى أن  ــة كافي ــه ال توجــد أدل ــة العمــل. كــام أن ــل تكلف ــي بتقلي ــي تعن الت
البلــدان التــي ال تحــرتم معايــري العمــل أكــر قــدرة عــى املنافســة يف االقتصــاد 
العاملــي. وال تســتجيب معايــري العمــل الدوليــة للتغــريات يف عــامل العمــل مــن 
ــات  ــاً احتياج ــار أيض ــذ يف االعتب ــا تأخ ــب، ولكنه ــامل فحس ــة الع ــل حامي أج

ــتدامة. ــرشكات املس ال

شبكة أمان يف أوقات األزمات االقتصادية

حتــى االقتصــادات رسيعــة النمــو التــي لديهــا عــامل ذوي مهــارات عاليــة ميكــن 
ــيوية  ــة اآلس ــة املالي ــرت األزم ــع. وأظه ــري متوق ــاً غ ــوداً اقتصادي ــهد رك أن تش
لعــام 1٩٩٧، وانفجــار فقاعــة رشكات التكنولوجيــا يف عــام ٢٠٠٠ واألزمــة املاليــة 
واالقتصاديــة لعــام ٢٠٠٨ كيــف ميكــن أن تفقــد عقــود مــن النمــو االقتصــادي 
بســبب تخفيضــات حــادة يف قيمــة العمــات أو انخفــاض أســعار الســوق. وعــى 
ســبيل املثــال، زادت البطالــة بشــكل كبــري خــال األزمــة اآلســيوية لعــام 1٩٩٧، 
فضــا عــن أزمــة عــام ٢٠٠٨، يف العديــد مــن البلــدان املتأثــرة. وتفاقمــت اآلثــار 
ــة،  ــة االجتامعي ــم الحامي ــراً ألن نظ ــامل نظ ــى الع ــات ع ــذه األزم ــة له الكارثي
وخاصــة البطالــة والتأمــني الصحــي، وسياســات ســوق العمــل النشــط والحــوار 

االجتامعــي مل تكــن متطــورة يف العديــد مــن هــذه البلــدان.
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ــة  ــداف االقتصادي ــني األه ــوازن ب ــق الت ــج يحق ــي نه ــاعد تبن ــن أن يس وميك
ــب  ــة، يف التغل ــار االجتامعي ــه اآلث ــت نفس ــي يف الوق ــة، ويراع ــة والعامل الكلي

ــات. ــذه التحدي ــى ه ع

اسرتاتيجية للحد من الفقر

تعتمــد التنميــة االقتصاديــة دامئــاً عــى القبــول بالقواعــد. فالترشيعــات 
واملؤسســات القانونيــة الفعالــة تضمــن حقــوق امللكيــة وتنفيــذ العقــود 
واحــرتام اإلجــراءات والحاميــة مــن الجرميــة – وكلهــا عنــارص قانونيــة لــإلدارة 
الســديدة التــي ال ميكــن ألي اقتصــاد أن يعمــل بدونهــا. فالســوق التــي تنظمهــا 
مجموعــة منصفــة مــن القواعــد واملؤسســات تكــون أكــر كفــاءة وتحقــق نفعــاً 
للجميــع. وســوق العمــل ال تختلــف عــن ذلــك. فاملامرســات املنصفــة يف العمــل 
كــام تحددهــا معايــري العمــل الدوليــة والتــي تطبــق مبوجــب النظــام القانــوين 
ــح العــامل وأصحــاب  ــاءة ســوق العمــل واســتقراره لصال ــي تضمــن كف الوطن

العمــل عــى الســواء.

ويف العديــد مــن االقتصــادات الناميــة واالنتقاليــة، يعمــل جــزء كبــري مــن القــوى 
العاملــة يف االقتصــاد غــري املنظــم. وباإلضافــة إىل ذلــك، تفتقــر هــذه البلــدان 
يف كثــري مــن األحيــان القــدرة عــى توفــري عدالــة اجتامعيــة فعالــة. ومــع ذلــك، 
ميكــن أن تكــون معايــري العمــل الدوليــة أدوات فعالــة أيضــاً يف هــذه الحــاالت. 
وتنطبــق معظــم معايــري منظمــة العمــل الدوليــة عــى جميــع العــامل، وليــس 
عــى أولئــك الذيــن يعملــون مبوجــب ترتيبــات اســتخدام رســمي فقــط. وتتناول 
ــن  ــامل املهاجري ــني، والع ــامل املنزلي ــة بالع ــك املتعلق ــل تل ــري، مث بعــض املعاي
والريفيــني، والشــعوب األصليــة والقبليــة، مجــاالت معينــة مــن االقتصــاد 
ــة،  ــة النقابي ــز الحري ــت أن تعزي ــد تثب ــد. وق ــه التحدي ــي وج ــم ع ــري املنظ غ
ــني،  ــة املهنيت ــامة والصح ــني الس ــة، وتحس ــة االجتامعي ــاق الحامي ــد نط ومتدي
وتطويــر التدريــب املهنــي، وغريهــا مــن التدابــري التــي تقتضيهــا معايــري العمــل 
ــامل إىل  ــل الع ــر ونق ــن الفق ــد م ــة يف الح ــرتاتيجيات فعال ــرب اس ــة تعت الدولي
االقتصــاد املنظــم. وباإلضافــة إىل ذلــك، تدعــو معايــري العمــل الدوليــة إىل إنشــاء 
مؤسســات وآليــات ميكــن أن تنفــذ حقــوق العــامل. وإىل جانــب مجموعــة مــن 
الحقــوق والقواعــد املحــددة، ميكــن أن تســاعد املؤسســات القانونيــة العاملــة 
عــى تنظيــم االقتصــاد وخلــق منــاخ مــن الثقــة والنظــام الــذي يعتــرب أساســياً 

للنمــو االقتصــادي والتنميــة.)٤(
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ــات وأصحــاب  ــني الحكوم ــرة املناقشــات ب ــة هــي مث ــل الدولي ــري العم إن معاي
العمــل والعــامل بالتشــاور مــع الخــرباء مــن جميــع أنحــاء العــامل. وهــي متثــل 
ــق بالعمــل عــى  ــة تتعل ــة معالجــة مشــكلة معين ــدويل حــول كيفي التوافــق ال
املســتوى العاملــي، كــام أنهــا تعكــس املعــارف والخــربات القامئــة مــن مختلــف 
أرجــاء العــامل. وميكــن للحكومــات، وملنظــامت أصحــاب العمــل والعــامل، 
واملؤسســات الدوليــة، واملؤسســات متعــددة الجنســيات، واملنظــامت غــري 
ــري يف  ــإدراج هــذه املعاي ــة األخــرى أن تســتفيد مــن هــذه املعــارف ب الحكومي
سياســاتها وأهدافهــا التشــغيلية ونشــاطها اليومــي. والطابــع القانــوين للمعايــري 
يعنــي أنــه ميكــن اســتخدامها يف النظــم القانونيــة واإلدارات عــى الصعيــد 
الوطنــي، كــام يســمح بــأن تكــون جــزءاً مــن مجموعــة قواعــد القانــون الــدويل 

ــدويل. ــداً مــن التكامــل للمجتمــع ال ــذي مــن شــأنه أن يحقــق مزي ال

نبذة عن منظمة العمل الدولية
ي عـام ١٩١٩ وأصبحـت وكالة متخصصـة تابعة للأمم 

أنشـئت منظمـة العمـل الدولية �ف
ي عضويتهـا ١٨٧ دولـة عضـواً. وللمنظمـة 

ي عـام ١٩٤٦. وهـي تضـم حاليـاً �ف
المتحـدة �ف

ف عـن الحكومـات وأصحـاب العمـل والعمال  ف ممثلـ�ي بنيـة »ثلثيـة« فريـدة تجمـع بـ�ي
عـى قـدم المسـاواة فيمـا بينهـم لمعالجـة المسـائل المتعلقـة بالعمـل والسياسـة 
العمـل  لمنظمـة  العريضـة  السياسـات  الـدولي  العمـل  مؤتمـر  ويضـع  االجتماعيـة. 
الدوليـة. وينعقـد مؤتمـر العمـل الـدولي مـرة واحـدة سـنويا ويلتقـي فيـه االأطـراف 
الثلثـة الذيـن يشـكلونه. ويعتمـد المؤتمـر كذلـك معايـري دوليـة جديـدة للعمـل كمـا 

انيتهـا. ف يعتمـد خطـة عمـل المنظمـة ومري

ي 
دارة الـذي يضـم �ف ف دورات المؤتمـر، يوجـه أعمـال المنظمـة مجلـس االإ وفيمـا بـ�ي

عضويتـه ٢٨ ممثـلً عـن الحكومـات و١٤ ممثـلً عـن أصحـاب العمـل و١٤ ممثـلً عـن 
العمـال. ومكتـب العمـل الـدولي هـو االأمانـة العامـة لمنظمـة العمـل الدوليـة. ومقر 
ي أكرث مـن ٤٠ بلداً. وقد 

االأمانـة العامـة يكمـن بجنيف بسـويرسا. ولهـا مكاتب ميدانيـة �ف
ي عـام ١٩٦٩، عى جائزة 

نشـائها �ف ف الإ حصلـت المنظمـة، عنـد االحتفال بالعيد الخمسـ�ي
نوبـل للسـلم. والمديـر العـام الحـالي للمنظمـة هـو السـيد Guy Ryder الـذي أعيد 
ة واليـة ثانيـة مدتهـا خمـس سـنوات. وسـتحتفل المنظمـة  ي عـام ٢٠١٧ لفـرت

انتخابـه �ف
ي عـام ٢٠١٩.

نشـائها �ف بالعيـد المائـة الإ
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معايــري العمــل الدوليــة هــي صكــوك قانونيــة وضعتهــا األطــراف التــي تشــكل 
منظمــة العمــل الدوليــة )الحكومــات وأصحــاب العمــل والعــامل( والتــي 
ــارة إمــا  ــري عب ــادئ والحقــوق األساســية يف مجــال العمــل. واملعاي تتضمــن املب
عــن اتفاقيــات )أو بروتوكــوالت(، وهــي معاهــدات دوليــة ملزمــة قانونــاً ميكــن 
أن تصــدق عليهــا الــدول األعضــاء، أو توصيــات، التــي تعــد مبثابــة توجيهــات 
إرشــادية غــري ملزمــة. ويف كثــري مــن األحيــان، تضــع االتفاقيــة املبــادئ األساســية 
التــي يتعــني عــى الدولــة املصدقــة عليهــا تطبيقهــا بينــام تكمــل التوصيــة ذات 
الصلــة االتفاقيــة حيــث تتضمــن إرشــادات أكــر تفصيــاً حــول كيفيــة تطبيقهــا. 
ــأي  ــة ب ــري متعلق ــا أي غ ــة بحــد ذاته ــات قامئ ــون التوصي ــن أيضــاً أن تك وميك

اتفاقيــة.

وتوضــع االتفاقيــات والتوصيــات بواســطة ممثــي الحكومــات وأصحــاب العمــل 
والعــامل، وتعتمــد خــال مؤمتــر العمــل الــدويل الــذي يعقــد ســنوياً. ومبجــرد 
ــة، بحكــم  ــدول األعضــاء تكــون مطالب ــإن ال ــري ف ــار مــن املعاي اعتــامد أي معي
ــة، بعرضــه عــى الســلطات  املــادة 1٩)6( مــن دســتور منظمــة العمــل الدولي
املختصــة )عــادة مــا تكــون الربملــان( يف غضــون فــرتة مدتهــا اثنــي عــرش شــهراً 
لبحثهــا. وبالنســبة لاتفاقيــات، فــإن ذلــك يعنــي بحثهــا مــن أجــل التصديــق 
عليهــا. فــإذا مــا قــررت الدولــة التصديــق عــى االتفاقيــة، فإنهــا تصبــح ســارية 
ــة  ــدول املصدق ــد ال ــق. وتتعه ــخ التصدي ــن تاري ــنة م ــد س ــادة بع ــول ع املفع
ــام  ــة، ك ــة العملي ــي واملامرس ــا الداخ ــال ترشيعه ــن خ ــة م ــق االتفاقي بتطبي
أنــه يطلــب منهــا تقديــم تقريــر فيــام يخــص تطبيــق االتفاقيــات املعنيــة عــى 
فــرتات منتظمــة. وتقــوم منظمــة العمــل الدوليــة بتقديــم املســاعدة الفنيــة إذا 
احتــاج األمــر. هــذا ومــن املمكــن اتخــاذ إجــراءات االحتجــاج والشــكوى ضــد 

الــدول النتهاكهــا االتفاقيــات التــي صدقــت عليهــا. )انظــر القســم الثالــث(.

االتفاقيات األساسية

حــدد مجلــس إدارة منظمــة العمــل الدوليــة مثــاين اتفاقيــات »أساســية« تغطــي 
املوضوعــات التــي تعتــرب مبــادئ وحقوقــاً أساســية يف مجــال العمــل: الحريــة 
ــى  ــاء ع ــة؛ والقض ــة الجامعي ــق يف املفاوض ــي بالح ــرتاف الفع ــة واالع النقابي
ــل  ــى عم ــي ع ــاء الفع ــي؛ والقض ــربي أو اإللزام ــل الج ــكال العم ــع أش جمي
األطفــال؛ والقضــاء عــى التمييــز يف االســتخدام واملهنــة. ويغطــي إعــان منظمــة 
العمــل الدوليــة بشــأن املبــادئ والحقــوق األساســية يف مجــال العمــل )1٩٩٨( 
هــذه املبــادئ أيضــاً )انظــر القســم الثالــث(. وحســب الوضــع يف كانــون الثاين/ينايــر 
٢٠1٩، كان هنــاك 13٧6 تصديقــاً عــى هــذه االتفاقيــات، وهــو مــا ميثــل ٩٢ يف 
املائــة مــن العــدد املمكــن مــن التصديقــات. ويف ذلــك التاريــخ، كانــت ال تــزال 
هنــاك حاجــة إىل 1٢1 تصديقــاً آخــراً لتحقيــق هــدف التصديــق العاملــي عــى 

جميــع االتفاقيــات األساســية.

ما هي معايري العمل الدولية؟



1٩

  واالتفاقيــات األساســية الثامين هي:

• اتفاقيــة الحريــة النقابيــة وحامية حق التنظيم، لســنة 1٩٤٨ )رقم ٨٧(
• اتفاقيــة حــق التنظيم واملفاوضة الجامعية، لســنة 1٩٤٩ )رقم ٩٨( 

• اتفاقية العمل الجربي، لســنة 1٩3٠ )رقم ٢٩( )وبروتوكولها لســنة ٢٠1٤(
• اتفاقيــة إلغــاء العمل الجربي، لســنة 1٩٥٧ )رقم 1٠٥(

• اتفاقية الحد األدىن للســن، لســنة 1٩٧3 )رقم 13٨(
• اتفاقية أســوأ أشــكال عمل األطفال، لســنة 1٩٩٩ )رقم 1٨٢(

• اتفاقية املســاواة يف األجور، لســنة 1٩٥1 )رقم 1٠٠( 
• اتفاقية التمييز )يف االســتخدام واملهنة(، لســنة 1٩٥٨ )رقم 111(

االتفاقيات )ذات األولوية( املتعلقة باإلدارة السديدة 

ــرى  ــات أخ ــع اتفاقي ــاً أرب ــة أيض ــل الدولي ــة العم ــس إدارة منظم ــدد مجل ح
كصكــوك متعلقــة بــاإلدارة الســديدة )أو ذات أولويــة(، مشــجعاً بالتــايل الــدول 
ــري  ــام معاي ــة يف تســيري نظ ــن أهمي ــا م ــا له ــا مل ــق عليه ــى التصدي األعضــاء ع
العمــل الدوليــة. وشــدد إعــان منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن العدالــة 
االجتامعيــة مــن أجــل عوملــة عادلــة، يف متابعتــه، عــى أهميــة هــذه االتفاقيــات 

ــديدة. ــور اإلدارة الس ــن منظ م

  واالتفاقيات األربع هي:

• اتفاقية تفتيش العمل، لســنة 1٩٤٧ )رقم ٨1( )وبروتوكولها لســنة 1٩٩٥(
• اتفاقيــة تفتيــش العمل )الزراعة(، لســنة 1٩6٩ )رقم 1٢٩(

• اتفاقية املشاورات الثاثية )معايري العمل الدولية(، لسنة 1٩٧6 )رقم 1٤٤(
• اتفاقية سياســة العاملة، لســنة 1٩6٤ )رقم 1٢٢(
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ــة إىل  ــد بالحاج ــدويل املتزاي ــامم ال ــن االهت ــة ع ــل الدولي ــري العم ــق معاي تنبث
الــرشوع يف عمــل ملعالجــة قضيــة بعينهــا، مثــل توفــري الحاميــة لألمومة بالنســبة 
لألمهــات العامــات أو توفــري ظــروف عمــل آمنــة بالنســبة للعــامل الزراعيــني. 
ــلوب  ــاً ألس ــة وفق ــل الدولي ــة العم ــة يف منظم ــل الدولي ــري العم ــع معاي وتوض
ــاب  ــامل وأصح ــات والع ــن الحكوم ــون ع ــه ممثل ــرتك في ــد يش ــي فري ترشيع
العمــل مــن جميــع أنحــاء العــامل. وكخطــوة أوىل يوافــق مجلــس اإلدارة عــى 
إدراج املوضــوع عــى جــدول أعــامل مؤمتــر العمــل الــدويل يف إحــدى دوراتــه 
ــدول  ــون ال ــه قان ــل في ــراً يحل ــدويل تقري ــم يعــد مكتــب العمــل ال القادمــة. ث
األعضــاء ومامرســتها فيــام يتعلــق باملوضــوع قيــد البحــث. ويُرســل التقريــر إىل 
الــدول األعضــاء وإىل منظــامت العــامل وأصحــاب العمــل إلبــداء ماحظاتهــم، 
ثــم يقــدم إىل مؤمتــر العمــل الــدويل إلجــراء مناقشــة أوىل بشــأنه. وبعــد ذلــك 
يعــد املكتــب تقريــراً ثانيــاً يتضمــن مرشوعــاً للصــك املقــرتح، الــذي يُرســل أيضــاً 
إلبــداء املاحظــات عليــه ثــم يقــدم للمناقشــة يف الــدورة التاليــة للمؤمتــر حيــث 
يجــري مناقشــة وتعديــل مــرشوع الصــك وفقــاً ملــا تقتضيــه الحاجــة ويطــرح 
ــت  ــذه الوق ــة« ه ــة املزدوج ــة »املناقش ــح عملي ــامده. وتتي ــر العت ــى املؤمت ع
الــكايف للمشــاركني يف املؤمتــر لدراســة مــرشوع الصــك وإبــداء ماحظــات عليــه. 

ويتعــني أن يتــم التصويــت بأغلبيــة الثلثــني العتــامد املعيــار.

كيف يتم وضع معايري العمل الدولية؟
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أصحاب 
العمل

العامل

الحكومات

العامل

الحكومات

تحدد املشكلة

يدرج مجلس اإلدارة 
 املوضوع عىل

جدول أعامل مؤمتر 
العمل الدويل

يعد املكتب تقريراً 
بشأن النواحي 

 القانونية والعملية
مع استبيان حول 

محتوى صك جديد 
محتمل

يرسل التقرير إىل 
الحكومات وأصحاب 

 العمل والعامل 
إلبداء مالحظاتهم

يحلل املكتب 
 املالحظات

 ويقرتح
استنتاجات

يعد املكتب 
التقرير مع خالصة 

 للمناقشات
ومرشوعاً للصك

يعد املكتب نسخة 
منقحة من مرشوع 

مناقشة ثانية يف املؤمتر الصك
ملرشوع الصك

يُعتمد الصك يف 
 املؤمتر بأغلبية
ثلثي األصوات

 مناقشة أوىل يف
املؤمتر لالستنتاجات 

املقرتحة

أصحاب 
العمل

يرسل التقرير إىل 
الحكومات وأصحاب 

 العمل والعامل 
إلبداء مالحظاتهم

من الذي يعتمد معاي�ي العمل الدولية؟
ي منظمة العمـل الدولية. 

يجمـع مؤتمـر العمـل الـدولي وفـود جميع الـدول االأعضـاء �ف
ويتكـون الوفـد لدولـة عضو من:

ف عن الحكومة ف اثن�ي مندوب�ي
مندوب عن أصحاب العمل

مندوب عن العمال
ولـكل واحـد مـن ممثـىي الحكومـة، وأصحـاب العمـل والعمال صـوت مسـاو للآخرين 

ي الجلسـات العامة.
�ف

كيف يتم اعتامد معيار من معايري العمل الدولية؟
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التصديق عى االتفاقيات والربوتوكوالت

ــة أو  ــرض أي اتفاقي ــة بع ــة مطالب ــل الدولي ــة العم ــاء يف منظم ــدول األعض ال
بروتوكــول يعتمدهــام مؤمتــر العمــل الــدويل عــى الســلطات املختصــة لديهــا 
إلصــدار الترشيعــات ذات الصلــة أو غــري ذلــك مــن اإلجــراءات مبــا فيهــا 
ــة أو الربوتوكــول التــي يتــم اعتامدهــام  التصديــق. وعــادة مــا تدخــل االتفاقي
حيــز النفــاذ بعــد إثنــي عــرش شــهراً مــن تاريــخ التصديــق عليهــا مــن جانــب 
ــل  ــمي تقب ــراء رس ــن إج ــارة ع ــق عب ــاء. والتصدي ــدول األعض ــن ال ــني م دولت
ــاً.  ــة قانون ــة ملزم ــام وثيق ــول باعتباره ــة أو الربوتوك ــاه االتفاقي ــة مبقتض الدول
ومبجــرد التصديــق عــى االتفاقيــة أو الربوتوكــول، تصبــح الدولــة خاضعــة 
لنظــام اإلرشاف املنتظــم ملنظمــة العمــل الدوليــة، الــذي يكــون مســؤوالً عــن 
ضــامن تطبيــق الصــك. وميكــن االطــاع عــى مزيــد مــن التفاصيــل عــن نظــام 

ــث. ــم الثال ــة يف القس ــل الدولي ــة العم اإلرشاف ملنظم

العاملية واملرونة

ــكلون  ــن يش ــاء الذي ــي األعض ــة ثلث ــا بأغلبي ــت عليه ــري بالتصوي ــد املعاي تُعتم
ــا  ــرتف به ــادئ مع ــن مب ــرب ع ــا تع ــم، فإنه ــن ث ــة، وم ــل الدولي ــة العم منظم
عامليــاً. ويف ذات الوقــت تعــرب املعايــري عــن اختــاف الــدول مــن حيــث 
ــد  ــادي. وق ــا االقتص ــتويات منوه ــة ومس ــا القانوني ــا ونظمه ــا وتاريخه ثقافاته
صيغــت معظــم املعايــري عــى نحــو يجعلهــا تتســم بدرجــة كافيــة مــن املرونــة 
تســمح بإدراجهــا يف الترشيعــات واملامرســات الوطنيــة مــع مراعــاة االختافــات 
الســابقة. فاملعايــري الخاصــة بالحــد األدىن لألجــور، عــى ســبيل املثــال، ال 
تتطلــب مــن الــدول األعضــاء أن تحــدد حــداً أدىن لألجــر ولكنهــا تتطلــب وضــع 
نظــام وآليــة لتحديــد معــدالت األجــور الدنيــا مبــا يتناســب مــع مســتوى منوهــا 
ــي  ــة« الت ــود املرون ــا تســمى »بن ــري أخــرى عــى م ــوي معاي االقتصــادي. وتحت
ــار  ــه املعي ــص علي ــام ين ــادة ع ــل ع ــة تق ــري مؤقت ــدول بوضــع معاي تســمح لل
ــة، أو  ــق االتفاقي ــات العــامل مــن نطــاق تطبي األصــي، أو باســتبعاد بعــض فئ
بتطبيــق بعــض نصــوص الصــك فقــط دون بعضهــا اآلخــر. وعــادة مــا يطلــب 
مــن الــدول املصدقــة أن تقــدم إىل املديــر العــام ملنظمــة العمــل الدوليــة بيانــاً 
يوضــح مــا إذا كانــت تطبــق أيــاً مــن خيــارات املرونــة املتاحــة، وأال يتــم ذلــك 
ــه ال يســمح بإبــداء تحفظــات  إال بالتشــاور مــع الــرشكاء االجتامعيــني. غــري أن

ــة. ــات منظمــة العمــل الدولي عــى اتفاقي
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هنــاك حاليــاً 1٨٩ اتفاقيــة و٢٠٥ توصيــات يرجــع بعضهــا إىل عــام 1٩1٩، وســتة 
بروتوكــوالت. وكــام ميكــن توقعــه، فــإن بعــض هــذه الصكــوك مل تعــد مامئــة 
لاحتياجــات الراهنــة. وملعالجــة هــذه املشــكلة فــإن منظمــة العمــل الدوليــة 
ــوالت  ــة، أو بروتوك ــات القدمي ــل االتفاقي ــل مح ــة تح ــات معدل ــد اتفاقي تعتم

ــات ســابقة.  ــدة التفاقي تضــاف مبقتضاهــا نصــوص جدي

آلية استعراض املعايري

آليــة اســتعراض املعايــري هــي آليــة أساســية لسياســة منظمــة العمــل الدوليــة 
ــة  ــل الدولي ــة العم ــدى منظم ــون ل ــامن أن يك ــدف إىل ض ــري ته ــأن املعاي بش
مجموعــة واضحــة وقويــة وحديثــة مــن املعايــري التــي تســتجيب لألمنــاط 
املتغــرية لعــامل العمــل، لغــرض حاميــة العــامل ومراعــاة احتياجــات املؤسســات 

ــتدامة. املس

ــرب  ــن الثاين/نوفم ــري يف ترشي ــتعراض املعاي ــة اس ــس اإلدارة آلي ــأ مجل ــد أنش وق
ــة  ــام ٢٠1٥، نتيج ــق، يف ع ــت الح ــاذ يف وق ــز النف ــت حي ــا دخل ٢٠11، ولكنه

ــن: لقراري

ــق عامــل  ــرار صــادر عــن مجلــس اإلدارة يف آذار/مــارس ٢٠1٥ بإنشــاء فري •  ق
ــون  ــواً )16 ميثل ــن 3٢ عض ــون م ــري يتك ــتعراض املعاي ــة اس ــي بآلي ــايث معن ث

ــون العــامل(؛ ــة ميثل ــون أصحــاب العمــل ومثاني ــة ميثل ــات ومثاني الحكوم

•  قــرار اتُخــذ يف ترشيــن الثاين/نوفمــرب ٢٠1٥ باملوافقــة عــى اختصاصــات 
الفريــق العامــل الثــايث املعنــي بآليــة اســتعراض املعايــري.

 وتــم تكليــف الفريــق العامــل الثــايث املعنــي بآليــة اســتعراض املعايــري 
ــة  ــل الدولي ــة العم ــا منظم ــي وضعته ــة الت ــل الدولي ــري العم ــتعراض معاي باس

بهــدف تقديــم توصيــات إىل مجلــس اإلدارة حــول:

•  وضــع املعايــري التــي تــم فحصهــا، مبــا يف ذلــك املعايــري الحديثــة واملعايــري التــي 
تحتــاج إىل تنقيــح واملعايــري القدمية؛

ــري  ــب معاي ــي تتطل ــك الت ــك تل ــا يف ذل ــة، مب ــوات يف التغطي ــتعراض الفج •  اس
ــدة؛ جدي

• إجراء عمي ومحدد زمنياً بشأن املتابعة، حسب االقتضاء.
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ويجتمــع الفريــق العامــل الثــايث املعنــي بآليــة اســتعراض املعايــري مــرة واحــدة 
يف الســنة ويســتعرض الصكــوك املختلفــة بنــاًء عــى نهــج مواضيعــي. وبالتــوازي 
مــع إطــاق آليــة اســتعراض املعايــري، أدى دخــول صــك تعديــل دســتور منظمــة 
العمــل الدوليــة لســنة 1٩٩٧ إىل تعزيــز جهــود منظمــة العمــل الدوليــة الراميــة 
إىل ضــامن أن لديهــا مجموعــة واضحــة ومحدثــة مــن معايــري العمــل الدوليــة 
ــل  ــع دخــول صــك تعدي ــة. وم ــة عاملي ــة نقطــة مرجعي ــل مبثاب ــن أن تعم ميك
ــاء  ــي األعض ــة ثلث ــر اآلن، بأغلبي ــع املؤمت ــح بوس ــاذ، أصب ــز النف ــتور حي الدس
وبتوصيــة مــن مجلــس اإلدارة، إلغــاء أي اتفاقيــة ســارية إذا بــدا أن االتفاقيــة 
ــق  ــدة يف تحقي ــاهمة مفي ــدم مس ــد تق ــا مل تع ــا أو أنه ــدف منه ــدت اله فق
أهــداف املنظمــة. ويف دورتــه املنعقــدة يف حزيران/يونيــو ٢٠1٧، عقــد املؤمتــر 
مناقشــته األوىل بعــد دخــول صــك التعديــل حيــز النفــاذ وبحــث وقــرر إلغــاء 
اتفاقيتــني مــن اتفاقيــات العمــل الدوليــة. وقــرر املؤمتــر يف دورتــه املنعقــدة يف 
ــات.  ــات أخــرى وســحب ثــاث توصي ــو ٢٠1٨ إلغــاء ســت اتفاقي حزيران/يوني
وباإلضافــة إىل ذلــك، وبنــاًء عــى عمــل آليــة اســتعراض املعايــري، قــرر مجلــس 
اإلدارة وضــع بنــد عــى جــدول أعــامل دورة مؤمتــر العمــل الــدويل لعــام ٢٠٢1 
فيــام يتعلــق بإمكانيــة وضــع معيــار جديــد عــن التلمــذة الصناعيــة مــن أجــل 

ســد الفجــوة عــى املســتوى الــدويل يف هــذا الصــدد.
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مناذج لقانون العمل وأهدافه

معايــري العمــل الدوليــة هــي يف املقــام األول أدوات للحكومــات التــي تســعى، 
بالتشــاور مــع أصحــاب العمــل والعــامل، إىل صياغــة وتطبيــق قوانــني العمــل 
وسياســات اجتامعيــة تتمــى مــع املعايــري املقبولــة دوليــاً. وتبــدأ هــذه العملية، 
ــة  ــق عــى اتفاقي ــا بالنظــر يف التصدي ــرار منه ــدان، بق ــن البل ــري م بالنســبة لكث
مــن اتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة. وعــادة مــا متــر البلــدان مبرحلــة مــن 
الدراســة، وإذا اقتضــت الــرورة مــن املراجعــة لترشيعاتهــا وسياســتها مــن أجل 
التوفيــق بينهــا وبــني الصــك الــذي تريــد التصديــق عليــه. ومــن ثــم فــإن معايــري 
ــات  ــا الترشيع ــق معه ــب أن تتواف ــداف يج ــة أه ــرب مبثاب ــة تعت ــل الدولي العم
واملامرســات الوطنيــة يف مجــال بعينــه؛ ورمبــا جــاء التصديــق يف مرحلــة الحقــة 
ــق  ــدم التصدي ــدان ع ــض البل ــرر بع ــدد. وتق ــار املح ــق املعي ــال تطبي ــن خ م
عــى اتفاقيــة مــا ولكنهــا توفــق مــع ذلــك بينهــا وبــني ترشيعاتهــا. ومثــل هــذه 
البلــدان تســتخدم معايــري املنظمــة كنــامذج لصياغــة قوانينهــا وسياســاتها. عــى 
ــذل  ــم تب ــبياً ث ــة نس ــة برسع ــات املنظم ــى اتفاقي ــدق ع ــرى تص ــاً أخ أن بلدان
الجهــود مــن أجــل التقريــب بينهــا وبــني ترشيعاتهــا ومامرســتها الوطنيــة بعــد 
ــة  ــات اإلرشافي ــات الجه ــدان مباحظ ــذه البل ــد ه ــن أن تسرتش ــق. وميك التصدي
ــة.  ــذه العملي ــث( يف ه ــم الثال ــر القس ــة )انظ ــاعداتها الفني ــة ومبس يف املنظم
والتصديــق بالنســبة لهــذه البلــدان هــو الخطــوة األوىل يف ســبيل تطبيــق معيــار 

معــني.

  

مصادر القانون الدويل املطبقة عى املستوى الوطني

يف بلــدان كثــرية، تطبــق االتفاقيــات التــي تــم التصديــق عليهــا بصفــة تلقائيــة 
عــى املســتوى الوطنــي. ويف تلــك الحالة تســتطيع محاكمهــا أن تســتخدم معايري 
العمــل الدوليــة للفصــل يف القضايــا التــي ال يكــون القانــون الداخــي فيهــا وافيــاً 
أو حيــث ال يوجــد ترشيــع بعينــه. وكذلــك ميكــن للمحاكــم املحليــة أن تعتمــد 
ــري كتلــك التــي تتعلــق » بالعمــل الجــربي«  عــى التعاريــف املحــددة يف املعاي
أو »بالتمييــز«. وإىل جانــب املبــادرات الطوعيــة والقواعــد غــري القانونيــة، فــإن 
ــري  ــرش املعاي ــا ن ــن خاله ــم م ــي يت ــائل الت ــد الوس ــل أح ــوين ميث ــام القان النظ
ــل أعــى املحاكــم يف بعــض  ــري مــن قب ــة. ويشــهد اســتخدام هــذه املعاي الدولي
البلــدان، كــام الحظــت منظمــة العمــل الدوليــة ألكــر مــن عقــد مــن الزمــان، 
عــى تزايــد قبولهــا واســتخدامها عــى املســتوى الوطنــي. وبهــذه الطريقــة، تعــد 
النظــم الوطنيــة والدوليــة لتنظيــم العمــل مصــدراً متبــادالً لإللهــام. ويبــدو أن 
ــة لعــدد  ــة عاملي ــل نقطــة مرجعي ــدان متث ــك البل ــة يف تل ــري العمــل الدولي معاي
متزايــد مــن الجهــات الفاعلــة عــى املســتوى الــدويل، مــام يعــزز قانــون العمــل 
الــدويل، الــذي بــدأ يصبــح مــورداً أساســياً يف نبــذ عــدم املســاواة يف عــامل العمــل 
وتنظيــم عاقــات العمــل وظروفــه ونزاعــات العمــل، عــى النحــو الــذي ينعكــس 

يف االحــرتام الواســع للقيــم التــي تدافــع عنهــا منظمــة العمــل الدوليــة.

كيف تستخدم معايري العمل الدولية؟



٢6
معايري العمل الدولية: قواعد اللعبة القتصاد عاملي

توجيهات إرشادية للسياسات االجتامعية

باإلضافــة إىل دورهــا يف تشــكيل القانــون، فــإن معايــري العمــل الدوليــة ميكــن أن 
تكــون مبثابــة توجيهــات إرشــادية لوضــع السياســات الوطنيــة واملحليــة، مثــل 
ــتخدامها  ــن اس ــه ميك ــام أن ــل واألرسة. ك ــات العم ــغيل وسياس ــات التش سياس
لتحســني البنيــات اإلداريــة املختلفــة مثــل إدارة شــؤون العمــل، وتفتيــش 
العمــل، والضــامن االجتامعــي، وخدمــات االســتخدام. كــام ميكــن ملعايــري 
العمــل الدوليــة أن تكــون أساســاً لعاقــات صناعيــة طيبــة إذا طبقتهــا جهــات 

ــة. ــات الجامعي ــاذج لاتفاق ــون من ــة، وأن تك ــات العاملي ــض املنازع ف

املجاالت األخرى التي تؤثر فيها املعايري

يف حــني أن الهيئــات املكونــة ملنظمــة العمــل الدوليــة هــي املســتخدم الرئيــي 
ــا  ــة أخــرى أيضــاً إىل أنه ــات فاعل ــد خلصــت جه ــة، فق ــل الدولي ــري العم ملعاي
مفيــدة. ويف الواقــع، تســتخدم جهــات فاعلــة جديــدة معايــري العمــل الدوليــة، 

وبالتــايل تشــارك يف نرشهــا عــى املســتوى الــدويل.

ــع  ــاملة للجمي ــات الش ــز املامرس ــرشكات – تعزي ــة لل ــؤولية االجتامعي •  املس
ــل ــكان العم ــتدامة يف م ــؤولة واملس واملس

ــا  ــرشكات باعتباره ــة لل ــؤولية االجتامعي ــة املس ــل الدولي ــة العم ــرّف منظم تُع
طريقــة تراعــي مبوجبهــا الــرشكات أثــر عملياتهــا عــى املجتمــع وتؤكــد مبادئهــا 
ــة  ــات الفاعل ــع الجه ــا م ــة وتفاعله ــا الداخلي ــاليبها وإجراءاته ــا، يف أس وقيمه
ــي للمنتجــات  ــامم املســتهلكني بالبُعــد األخاق ــد اهت ــع تزاي ــد دف األخــرى. وق
ــي  ــيات إىل تبن ــددة الجنس ــرشكات متع ــا ال ــج فيه ــي تُنت ــل الت ــروف العم وظ
ــة ويف  ــا اإلنتاجي ــل يف مواقعه ــروف العم ــم ظ ــة تنظ ــلوك طوعي ــات س مدون
ــن  ــى م ــة العظم ــدت األغلبي ــا. واعتم ــة به ــداد الخاص ــد واإلم ــل التوري ساس
ــواع  ــن أن ــاً م ــدة نوع ــة املتح ــدة واململك ــات املتح ــة يف الوالي ــرب ٥٠٠ رشك أك
ــن  ــتمدة م ــادئ مس ــا إىل مب ــد منه ــري العدي ــلوك، وتش ــد الس ــات قواع مدون
ــاً  ــات ليســت بدي ــة. ويف حــني أن هــذه املدون ــري منظمــة العمــل الدولي معاي
عــن الصكــوك الدوليــة امللزمــة، فإنهــا تــؤدي دوراً هامــاً يف املســاعدة عــى نــرش 

ــة. ــل الدولي ــري العم ــواردة يف معاي ــادئ ال املب



٢٧

ــؤولية  ــال املس ــاً يف مج ــة دوراً هام ــل الدولي ــة العم ــؤدي منظم ــن أن ت وميك
االجتامعيــة للــرشكات مــن خــال نقطتــني مرجعيتــني رئيســيتني: إعــان منظمــة 
العمــل الدوليــة بشــأن املبــادئ والحقــوق األساســية يف مجــال العمــل )1٩٩٨( 
وإعــان املبــادئ الثــايث بشــأن املنشــآت متعــددة الجنســيات والسياســة 
ــس  ــذي اعتمــد مجل ــة )»إعــان املنشــآت متعــددة الجنســيات«(، ال االجتامعي
اإلدارة نســخة منقحــة منــه يف عــام ٢٠1٧ اســتجابة للواقــع االقتصــادي الجديــد، 
ال ســيام الزيــادة يف االســتثامر والتجــارة عــى الصعيــد الــدويل، والنمو يف ساســل 
ــددة  ــآت متع ــان املنش ــح إع ــذا التنقي ــزز ه ــة. وع ــداد العاملي ــد واإلم التوري
الجنســيات مــن خــال إدراج مبــادئ تعالــج جوانــب محــددة من العمــل الائق، 
مثــل الضــامن االجتامعــي والعمــل الجــربي واالنتقــال مــن االقتصــاد غــري املنظــم 
إىل االقتصــاد املنظــم واألجــور ووصــول الضحايــا إىل ســبل االنتصــاف والتعويــض. 
ــق  ــة« لتحقي ــة الواجب ــة »العناي ــوي عــى إرشــادات بشــأن عملي ــه يحت ــام أن ك
ــتدامة،  ــات مس ــاء مؤسس ــة، وإنش ــل الئق ــرص عم ــق ف ــق، وخل ــل الائ العم
وتحقيــق منــو أكــر شــموالً، وتحســني تقاســم منافــع االســتثامر األجنبــي املبــارش 
التــي تعــد ذات صلــة خاصــة بتحقيــق هــدف التنميــة املســتدامة ٨. وباإلضافــة 
ــية  ــات املؤسس ــجع املامرس ــي تش ــادرات الت ــن املب ــد م ــري العدي ــك، تش إىل ذل
الشــاملة للجميــع واملســؤولة واملســتدامة إىل صكــوك منظمــة العمــل الدوليــة، 
مبــا يف ذلــك املبــادئ التوجيهيــة املتعلقــة باألعــامل التجاريــة وحقــوق اإلنســان: 
تنفيــذ إطــار األمــم املتحــدة املعنــون »الحاميــة واالحــرتام واالنتصــاف«، واالتفاق 
ــة يف  ــاون والتنمي ــة التع ــة ملنظم ــادئ التوجيهي ــدة واملب ــم املتح ــي لألم العامل

امليــدان االقتصــادي للــرشكات متعــددة الجنســيات. 

ويف عــام ٢٠٠٩، أطلقــت منظمــة العمــل الدوليــة مكتــب مســاعدة يوفــر 
للهيئــات املكونــة للمنظمــة واملنشــآت إمكانيــة الوصــول بســهولة إىل املعلومات، 
واملســاعدة واإلحالــة واملشــورة فيــام يتعلــق باملســؤولية االجتامعيــة للــرشكات 
ــري  ــع معاي ــات م ــات املؤسس ــة مامرس ــدف مواءم ــل به ــري العم ــذ معاي وتنفي

ــة.)٥( العمــل الدولي

• املنظامت الدولية األخرى

ــة مــن أجــل  ــة االجتامعي ــة بشــأن العدال يشــدد إعــان منظمــة العمــل الدولي
ــا  ــود إليه ــة األخــرى املعه ــة واإلقليمي ــة عــى أن املنظــامت الدولي ــة عادل عومل
بواليــات يف مياديــن وثيقــة الصلــة تســهم إســهاماً مهــامً، وال ســيام مــن خــال 
أهــداف برنامــج العمــل الائــق. وتســتخدم مؤسســات دوليــة أخــرى بانتظــام 
معايــري العمــل الدوليــة يف أنشــطتها. وتُقــدم تقاريــر عــن تطبيــق معايــري 
العمــل الدوليــة بانتظــام إىل هيئــات األمــم املتحــدة املعنيــة بحقــوق اإلنســان 
ــل ــة مث ــة الدولي ــد أدمجــت املؤسســات املالي ــة األخــرى. وق ــات الدولي والكيان
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البنــك الــدويل ومــرف التنميــة اآلســيوي ومــرف التنميــة األفريقــي بعــض 
جوانــب معايــري العمــل يف بعــض أنشــطتها. فعــى ســبيل املثــال، أدخــل 
مــرف التنميــة األفريقــي يف عــام ٢٠13 يف سياســته الخاصــة بالضامنــات 
البيئيــة واالجتامعيــة ضامنــاً تشــغيلياً بشــأن ظــروف العمــل والســامة والصحــة 
)الضــامن التشــغيي ٥(، يحــدد فيــه متطلبــات مــرف التنميــة األفريقــي فيــام 
يتعلــق باملقرتضــني والعمــاء لديــه، ويشــري الضــامن إشــارة رصيحــة إىل معايــري 
ــة  ــرف التنمي ــم م ــك، ينض ــة. وبذل ــل الدولي ــة العم ــة ملنظم ــل الدولي العم
األفريقــي إىل املانحــني الدوليــني اآلخريــن الذيــن تبنــوا نُهجــاً مامثلــة يف سياســة 
ــدويل يف  ــك ال ــك البن ــا يف ذل ــرى، مب ــرتاتيجية األخ ــق االس ــات أو الوثائ الضامن
عمليتــه بشــأن ورقــات اســرتاتيجية الحــد مــن الفقــر ومعيــار األداء ٢ ملؤسســة 
التمويــل الدوليــة )جــزء مــن مجموعــة البنــك الــدويل( الــذي يقــر بــأن الســعي 
إىل تحقيــق النمــو االقتصــادي مــن خــال خلــق فــرص عمــل يجــب أن ميتثــل 
أيضــاً لحاميــة الحقــوق األساســية للعــامل. وباإلضافــة إىل ذلــك، تؤثــر معايــري 
العمــل الدوليــة تأثــرياً مبــارشاً عــى القطاعــات املعوملــة مثــل النقــل البحــري. 
فهــي ال تُســتخدم لتشــكيل الترشيــع البحــري الوطنــي للــدول األعضــاء 
ــاء،  ــة املين ــات تفتيــش الســفن يف دول فحســب، ولكنهــا تؤخــذ كأســاس لعملي
وتؤثــر تأثــرياً مبــارشاً عــى لوائــح ومدونــات املنظــامت الدوليــة األخــرى، مثــل 

ــة. ــة الدولي املنظمــة البحري

• اتفاقات التجارة الحرة

يحتــوي عــدد متزايــد مــن اتفاقــات التجارة الحــرة الثنائيــة ومتعــددة األطراف، 
وكذلــك ترتيبــات التكامــل االقتصــادي اإلقليميــة، عــى أحــكام اجتامعيــة 
وأحــكام بشــأن العمــل تتعلــق بحقــوق العــامل. وبالفعــل، زاد عــدد اتفاقــات 
التجــارة الحــرة التــي تشــتمل عــى أحــكام بشــأن العمــل بشــكل كبــري عــى 
ــل  ــاً بشــأن العم ــاً أحكام ــاً تجاري ــن ٧٠ اتفاق ــني: تضم ــن املاضي ــدار العقدي م
ــة  ــام ٢٠٠٥ وأربع ــام ٢٠13 و٢1 يف ع ــع ٥٨ يف ع ــة م ــام ٢٠16، باملقارن يف ع
يف عــام 1٩٩٥.)6( وتشــري اتفاقــات التجــارة الحــرة بشــكل متزايــد إىل صكــوك 
ــة يف بنودهــا بشــأن العمــل، وال ســيام اإلعــان بشــأن  منظمــة العمــل الدولي
ــات  ــة اتفاق ــل )1٩٩٨(، ويف حال ــال العم ــية يف مج ــوق األساس ــادئ والحق املب
االتحــاد األورويب األخــرية، إىل اتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة أيضــاً. ومنــذ 
ــاذ  ــز النف ــي دخلــت حي ــات الت ــة مــن االتفاق ــوي ٨٠ يف املائ عــام ٢٠13، تحت
عــى هــذه البنــود، بــدءاً باالتفاقــات التــي تضــم االتحــاد األورويب والواليــات 
ــبيل  ــى س ــداً. وع ــراً ج ــرت مبك ــود ظه ــذه البن ــري أن ه ــدا. غ ــدة وكن املتح
املثــال، يف ســياق االتحــاد األورويب، ينــص ترتيــب الحوافــز الخــاص مــن أجــل 
ــب  ــات املعّمم/الرتتي ــام األفضلي ــديدة )نظ ــتدامة واإلدارة الس ــة املس التنمي
الخــاص( عــى فوائــد إضافيــة للبلــدان التــي تطبــق معايــري دوليــة معينــة فيــام



٢٩

يتعلــق بحقــوق اإلنســان والعمــل. ومنــذ التوقيــع عــى اتفــاق التجــارة الحــرة 
ألمريــكا الشــاملية )نافتــا( يف عــام 1٩٩٢ واســتكامله يف عــام 1٩٩٤ باتفــاق أمريكا 
الشــاملية بشــأن التعــاون يف مجــال العمــل )NAALC( )أعيــد التفــاوض بصــورة 
شــاملة بشــأن هــذا االتفــاق يف ترشيــن األول/أكتوبــر ٢٠1٨(، ووقعــت الواليــات 
املتحــدة عــى العديــد مــن اتفاقــات التجارة الحــرة مع بلــدان مثل شــيي واألردن 
ــكا الوســطى. ويف هــذه  ــدان أمري ــرب وســنغافورة وبل ــا واملغ ــة كوري وجمهوري
االتفاقــات، أكــدت البلــدان املوقعــة مــن جديــد التزامهــا ملنظمــة العمــل الدوليــة 
وعــى وجــه الخصــوص احــرتام وتعزيــز إعــان منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن 
املبــادئ والحقــوق األساســية يف مجــال العمــل. ويف اآلونــة األخــرية، يشــري اتفــاق 
التجــارة الحــرة بــني اليابــان واالتحــاد األورويب، املوقــع يف عــام ٢٠1٧، إىل برنامــج 
العمــل الائــق وإعــان منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن العدالــة االجتامعيــة مــن 
أجــل عوملــة عادلــة )٢٠٠٨( كمعايــري ملزمــة لألطــراف، التــي ينبغــي أن تســعى 
أيضــاً إىل التصديــق عــى االتفاقيــات األساســية الثــامين ملنظمــة العمــل الدوليــة. 
ويحتــوي االتفــاق أيضــاً عــى بنــود بشــأن املســؤولية االجتامعيــة للــرشكات مــع 

إحــاالت مرجعيــة إىل إعــان املنشــآت متعــددة الجنســيات.

• املجتمع املدين

ــل  ــري العم ــة إىل معاي ــري الحكومي ــامت غ ــج واملنظ ــات الرتوي ــتند مجموع تس
ــق.  ــون أو التطبي ــة أو القان ــريات يف السياس ــراء تغي ــو إىل إج ــة لتدع الدولي

دور منظامت أصحاب العمل والعامل

ــدور  ــة ب ــة التمثيلي ــامل ذات الصف ــل والع ــاب العم ــامت أصح ــع منظ تضطل
أســايس يف نظــام معايــري العمــل الدوليــة، وليــس كمســتخدمات للنظــام فقــط 
ولكــن كهيئــات تأسيســية للمنظمــة. فهــي تشــارك يف اختيــار املوضوعــات 
ــام أن  ــا؛ ك ــة نصوصه ــة ويف صياغ ــل الدولي ــة العم ــدة ملنظم ــري الجدي للمعاي
ــدويل ســيعتمد  ــل ال ــر العم ــا إذا كان مؤمت ــن أن يحــدد م ــا ميك ــا عليه تصويته
معيــاراً حديــث الصياغــة أم ال. وإذا مــا اعتمــدت اتفاقيــة مــا، ميكــن ألصحــاب 
العمــل والعــامل تشــجيع الحكومــات عــى التصديــق عليهــا. فــإذا مــا صدقــت 
ــة إىل  ــة دوري ــراً بصف ــدم تقري ــا أن تق ــإن عليه ــة، ف ــى االتفاقي ــات ع الحكوم
ــق  ــاً )ينطب ــاً وعملي ــا قانون ــا له ــة تطبيقه ــة حــول كيفي ــل الدولي ــة العم منظم
نفــس الــيء عــى الربوتوكــوالت(. ويجــب أن تقــدم تقاريــر الحكومــة كذلك إىل 
ــداء ماحظــات  ــا إب ــي ميكنه ــاً الت ــر منظــامت أصحــاب العمــل والعــامل متثي أك
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بشــأن محتواهــا. وميكــن ملنظــامت أصحــاب العمــل والعــامل أيضــاً أن تقــدم 
ــارشة  ــة مب ــل الدولي ــة العم ــات إىل منظم ــق االتفاقي ــأن تطبي ــات بش املعلوم
ــاً  ــدم احتجاج ــا أن تق ــة. وميكنه ــتور املنظم ــن دس ــادة ٢3)٢( م ــب امل مبوج
مبوجــب املــادة ٢٤ مــن دســتور املنظمــة. وكهيئــات تأسيســية للمنظمــة، ميكنهــا 
أن تشــارك أيضــاً يف اللجــان الثاثيــة املنشــأة لدراســة االحتجاجــات. وباإلضافــة 
إىل ذلــك، يجــوز ملنــدويب أصحــاب العمــل أو العــامل يف مؤمتــر العمــل الــدويل 
ــة  ــت دول ــا صدق ــتور. وإذا م ــن الدس ــادة ٢6 م ــب امل ــكوى مبوج ــم ش تقدي
ــنة  ــة(، لس ــل الدولي ــري العم ــة )معاي ــاورات الثاثي ــة املش ــى اتفاقي ــو ع عض
1٩٧6 )رقــم 1٤٤(، عــى غــرار مــا فعلــه حتــى اآلن 1٤٥ بلــداً حتــى 1 كانــون 
الثاين/ينايــر ٢٠1٩، فإنــه يُطلــب منهــا إجــراء مشــاورات ثاثيــة عــى املســتوى 
الوطنــي حــول الصكــوك الجديــدة املقرتحــة التــي سيناقشــها املؤمتــر، وعــرض 
الصكــوك عــى الســلطات املختصــة، والتقاريــر املتعلقــة باالتفاقيــات التــي تــم 
التصديــق عليهــا، والتدابــري املتعلقــة باالتفاقيــات التــي مل يتــم التصديــق عليهــا 

ــات. ــات، واالقرتاحــات الخاصــة بنقــض االتفاقي ٢والتوصي
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ــن  ــري مســبوق م ــد بشــكل غ ــدد متزاي ــة لع ــل الدولي ــري العم تســتجيب معاي
االحتياجــات والتحديــات التــي يواجههــا العــامل وأصحــاب العمــل يف االقتصــاد 
العاملــي. ويبــني هــذا القســم املوضوعــات التــي تتناولهــا معايــري العمــل الدولية 
ــه يوضــح املشــكات القامئــة  ــات. كــام أن ــات والتوصي ويعــرض بعــض االتفاقي
اليــوم يف مجــال بعينــه وكيــف أن هــذه املعايــري ميكــن أن تســاعد عــى إيجــاد 
حلــول لهــا. وأخــرياً، يتــم إبــراز بعــض الحــاالت عــى ســبيل املثــال، التــي أدى 
ــهام  ــا إىل إس ــي تتضمنه ــادئ الت ــة أو املب ــل الدولي ــري العم ــق معاي ــا تطبي فيه

إيجــايب يف وضــع بعينــه. 

ويلخــص هــذا القســم مجموعــة مختــارة مــن اتفاقيــات منظمــة العمــل 
الدوليــة وتوصياتهــا. وتهــدف امللخصــات إىل تقديــم بعــض املعلومــات وهــي 
ليســت بديــاً عــن مراجعــة النــص الكامــل ذي الحجيــة حيــث إن هنــاك العديد 
مــن االتفاقيــات والتوصيــات األخــرى التــي مل تلخــص رغــم أن كثــرياً منهــا لــه 
صلــة باملوضــوع ومــا زال ســارياً. وينبغــي للقــراء الرجــوع إىل قامئــة مســتوفاة 
ــت ــى اإلنرتن ــة ع ــع املنظم ــى موق ــة ع ــل الدولي ــة العم ــري منظم ــن معاي  م
www.ilo.org/normes   . وقــد تــم اختيــار األمثلــة لغــرض التوضيــح وال يقصــد 

بهــا اإلشــارة إىل بلــد معــني أو وضــع معــني.
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ــة: فهــو  ــة النقابيــة يف جوهــر قيــم منظمــة العمــل الدولي ــدأ الحري ينــدرج مب
منصــوص عليــه يف دســتور منظمــة العمــل الدوليــة )1٩1٩(، وإعــان املنظمــة 
الصــادر يف فيادلفيــا )1٩٤٤( وإعــان املنظمــة بشــأن املبــادئ والحقــوق 
ــك يف  ــه كذل ــوص علي ــق منص ــذا الح ــل )1٩٩٨(. وه ــال العم ــية يف مج األساس
اإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان )1٩٤٨(. فالحــق يف التنظيــم وتشــكيل 
النقابــات العامليــة ومنظــامت أصحــاب العمــل هــو الــرشط األســايس املســبق 
مــن أجــل املفاوضــة الجامعيــة الســليمة والحــوار االجتامعــي. ومــع ذلــك، فإنــه 
ــدان.  ــري مــن البل ــادئ يف كث ــات تواجــه تطبيــق هــذه املب ــاك تحدي ــزال هن ال ت
ــل  ــامل )مث ــات الع ــض فئ ــى بع ــق ع ــذا الح ــر ه ــدان، ينك ــض البل ــي بع فف
املوظفــني العموميــني، والبحــارة، والعاملــني يف مناطــق تجهيــز الصــادرات(. كــام 
توقــف أعــامل منظــامت العــامل وأصحــاب العمــل أو تتعــرض ألفعــال تدخــل 
يف شــؤونها، ويف بعــض الحــاالت القصــوى يعتقــل النقابيــون أو يقتلــون. وتســهم 
معايــري منظمــة العمــل الدوليــة، مقرتنــه بعمــل لجنــة الحريــة النقابيــة وآليــات 
ــامن  ــات وض ــذه الصعوب ــل ه ــث( يف ح ــم الثال ــر القس ــرى )انظ اإلرشاف األخ

ــع أنحــاء العــامل. احــرتام هــذا الحــق األســايس مــن حقــوق اإلنســان يف جمي

صكوك منظمة العمل الدولية ذات الصلة

اتفاقية الحرية النقابية وحامية حق التنظيم، لسنة ١٩48 )رقم 87(

ــيس  ــل يف تأس ــاب العم ــامل وأصح ــق الع ــية ح ــة األساس ــذه االتفاقي ــربز ه  ت
املنظــامت التــي يريدونهــا واالنضــامم إليهــا دون ترخيــص مســبق. فمنظــامت 
العــامل وأصحــاب العمــل لهــم الحــق يف إنشــاء تنظيامتهــم بحريــة وال يجــوز 
حــل أو إيقــاف تنظيامتهــم بواســطة الســلطات اإلداريــة، ويكــون لهــا الحــق يف 
ــتطيع هــذه  ــا، وتس ــة واالنضــامم إليه ــادات الفرعي ــادات أو االتح إنشــاء االتح
ــة للعــامل وأصحــاب العمــل. األخــرية بدورهــا االنضــامم إىل املنظــامت الدولي

اتفاقية حق التنظيم واملفاوضة الجامعية، لسنة ١٩4٩ )رقم ٩8(

 تنــص هــذه االتفاقيــة األساســية عــى أن يتمتــع العــامل بالحاميــة املناســبة مــن 
أي متييــز ضدهــم بســبب عملهــم النقــايب، مبــا يف ذلــك اشــرتاط عــدم االنضــامم 
ــل  ــل عام ــم، أو فص ــم توظيفه ــى يت ــم حت ــن عضويته ــي ع ــة أو التخ إىل نقاب
بســبب عضويتــه يف نقابــة أو مشــاركته يف أنشــطتها. وتتمتــع منظــامت العــامل 
وأصحــاب العمــل بالحاميــة املناســبة ضــد أي تدخــل مــن جانــب أي منهــام يف 
ــق بإنشــاء منظــامت للعــامل تحــت  ــام يتعل شــؤون اآلخــر، وبوجــه خــاص في
ســيطرة أصحــاب العمــل أو منظامتهــم، أو مســاندة منظــامت العــامل بالوســائل 
املاليــة أو غريهــا مــن الوســائل، بغــرض وضــع هــذه املنظــامت تحــت ســيطرة 
أصحــاب العمــل أو منظامتهــم. وتنــص االتفاقيــة كذلــك عــى الحــق يف املفاوضة 

الجامعيــة )انظــر كذلــك فقــرة املفاوضــة الجامعيــة(.

الحرية النقابية
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اتفاقية ممثيل العامل، لسنة ١٩7١ )رقم ١35( 

يتمتــع ممثلــو العــامل يف أي مؤسســة بالحاميــة الفعليــة ضــد أي فعــل ضــار 
بهــم، مبــا يف ذلــك الفصــل، يكون الســبب فيه صفتهــم أو نشــاطهم كممثلني عن 
العــامل أو عضويتهــم يف نقابــة أو مشــاركتهم يف أنشــطتها، مــا دامــوا يترفــون 
ــات  ــن الرتتيب ــا م ــة أو غريه ــة القامئ ــات الجامعي ــني أو االتفاق يف حــدود القوان
املتفــق عليهــا بصفــة مشــرتكة. وتقــدم التســهيات يف املنشــآت ملمثــي العــامل 

كــام يكــون مناســباً لتمكينهــم مــن أداء مهامهــم برسعــة وكفــاءة.

اتفاقية منظامت العامل الريفيني، لسنة ١٩75 )رقم ١4١(

يكــون لجميــع فئــات العــامل الريفيــني، ســواء كانــوا يعملــون مقابــل أجــر أو 
كانــوا يعملــون لحســابهم الخــاص، الحــق يف إنشــاء املنظــامت التــي يختارونهــا 
أو االنضــامم إليهــا دون الحاجــة إىل ترخيــص مســبق ووفقــاً للقواعــد املعمــول 
بهــا لــدى منظمتهــم املعنيــة وحدهــا. ويجــب احــرتام مبــادئ الحريــة النقابيــة 
ــع  ــتقلة وذات طاب ــني مس ــامت العــامل الريفي ــون منظ ــة. وتك ــورة كامل بص
طوعــي وتكــون متحــررة مــن أي تدخــل أو إكــراه أو قمــع. والسياســة الوطنيــة 
ــني،  ــامل الريفي ــة للع ــتقلة وقوي ــامت مس ــو منظ ــاء ومن ــرس إنش ــب أن تي يج
تقــوم عــى أســاس طوعــي، باعتبارهــا وســيلة فعالــة لضــامن مشــاركة هــؤالء 

ــة. ــة واالجتامعي ــة االقتصادي العــامل يف التنمي

اتفاقية عالقات العمل يف الخدمة العامة، لسنة ١٩78 )رقم ١5١(

يتمتــع املوظفــون العموميــون، كــام ورد يف االتفاقيــة، بالحاميــة الكافيــة ضــد 
أعــامل التمييــز املضــادة للنقابــات فيــام يتعلق باســتخدامهم، وتتمتــع منظامت 
ــع  ــني باالســتقال الكامــل مــن الســلطات العامــة وتتمت املســتخدمني العمومي
بالحاميــة الكافيــة مــن أي تدخــل مــن جانــب ســلطة عامــة يف إنشــائها أو ســري 

عملهــا أو إدارتهــا )انظــر كذلــك فقــرة املفاوضــة الجامعيــة(. 
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الحرية النقابية تتعرض لضغوط)٧(
تـزال  فـل  العمـل،  ي 

�ف أسـاسي  كحـق  النقابيـة  بالحريـة  اف  االعـرت مـن  الرغـم  عـى 
ي منشـوره الرئيـ�ي 

ة لحقوقهـم. و�ف النقابـات وأعضائهـا يتعرضـون النتهـاكات خطـري
« )٢٠١٧(، أشـارت تقديرات االتحـاد الدولي  ف االأخـري بعنـوان »انتهـاكات حقـوق النقابيـ�ي
ي 5٩ من ١3٩ بلداً )متاح بشـأنها 

لنقابـات العمـال إل أن أعضـاء النقابـات واجهوا عنفاً �ف
ي البلـدان االأحـد عـرسث التاليـة: بنغلديـش 

ي عـام ٢٠١٧، ُقتـل نقابيـون �ف
معلومـات(. و�ف

و  ازيـل وكولومبيـا وغواتيمـاال وهنـدوراس وإيطاليـا وموريتانيـا والمكسـيك وبـري والرب
ي عام ٢٠١٧ أيضاً، تـم تقييد حرية التعبري 

ويـل البوليفاريـة. و�ف ف ف وجمهوريـة فرف والفلبـ�ي
ي 5٠ بلـداً. وباالإضافة إل ذلك، يتم اسـتبعاد فئـات معينة من 

وحريـة التجمـع بشـدة �ف
ي 

ي ٨٤ بلـداً. وأطلق االتحاد الـدولي لنقابـات العمال �ف
يعـات العمـل �ف العمـال مـن ترسث

اً  عـام ٢٠١٤ »مـؤ�ث الحقـوق العالميـة« الـذي يصنـف ١3٩ بلـداً عـى أسـاس ٩٧ مـؤ�ث
ي 

ف بهـم دوليـاً لتقييـم أيـن تحظـى حقـوق العمـال بأكـرب قـدر مـن الحمايـة، �ف معـرت
ي ٦٤ بلداً، بالمقارنـة مع 3٢ بلداً 

القانـون والتطبيـق. ووفقـاً لهـذا التصنيف، ال يوجـد �ف
ي عـام ٢٠١٤، مـا يضمـن حقـوق النقابـات، مثـلً نتيجـة االفتقـار إل سـيادة القانـون 

�ف
ويتعـرض العمـال إل ممارسـات عمـل غـري عادلـة. والحريـة النقابية ليسـت بـأي حال 
مجـرد قضيـة للعمـال. وقدمـت بعـض منظمـات أصحـاب العمـل أيضـاً شـكاوى عى 
ف إل لجنـة منظمـة العمل الدوليـة المعنية بالحريـة النقابية بشـأن التدخل  مـر السـن�ي

ي أنشـطة منظماتهـم، عـى سـبيل المثال.
وع �ف غـري المـرسث
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تضمــن الحريــة النقابيــة للعــامل وأصحــاب العمــل إمكانيــة تشــكيل تنظيمهــم 
للتفــاوض حــول عاقــات العمــل بفعاليــة. فاملامرســات الســليمة يف املفاوضــة 
الجامعيــة، مقرتنــة بحريــة نقابيــة قويــة، تضمــن ألصحــاب العمــل والعــامل أن 
يكــون لهــم صــوت متســاو يف املفاوضــات وأن تكــون النتيجــة منصفــة وعادلــة. 
وتســمح املفاوضــة الجامعيــة للجانبــني بالتفــاوض حــول عاقــات عمــل منصفــة 
وبتجنــب األعبــاء الباهظــة للنزاعــات العامليــة. وقــد أوضحــت بعــض األبحــاث 
بالفعــل أن البلــدان التــي يوجــد بهــا مفاوضــة جامعيــة جيــدة التنســيق توجــد 
بهــا درجــة أقــل مــن عــدم املســاواة يف األجــور وبطالــة أقــل مــن حيــث حجمها 
واســتمرارها، وإرضابــات أقــل مــن حيــث عددهــا ومدتهــا، عــن البلــدان التــي مل 
ترتســخ فيهــا املفاوضــة الجامعيــة. فقــد كانــت مامرســات املفاوضــة الجامعيــة 
ــدان  ــان مــن بــني العنــارص التــي ســمحت لبعــض البل ــدة يف بعــض األحي الجي
بتجــاوز األزمــات املاليــة التــي وقعــت. وتدعــو معايــري منظمــة العمــل الدوليــة 
ــات  ــن عاق ــع م ــادة الجمي ــامن إف ــى ض ــاعد ع ــة وتس ــة الجامعي إىل املفاوض

العمــل الطيبــة.

صكوك منظمة العمل الدولية ذات الصلة

اتفاقية حق التنظيم واملفاوضة الجامعية، لسنة ١٩4٩ )رقم ٩8(

تنــص هــذ االتفاقيــة األساســية عــى أنــه عنــد االقتضــاء تتخــذ تدابــري مناســبة 
ــات  ــني آللي ــر واالســتخدام الكامل ــز التطوي ــة لتشــجيع وتعزي للظــروف الوطني
ــامل،  ــامت الع ــم ومنظ ــل أو منظامته ــاب العم ــني أصح ــي ب ــاوض الطوع التف
بغيــة تنظيــم أحــكام ورشوط االســتخدام باتفاقــات جامعيــة. )انظــر كذلــك يف 

فقــرة الحريــة النقابيــة(

اتفاقية عالقات العمل يف الخدمة العامة، لسنة ١٩78 )رقم ١5١(

ــني  ــبة للموظف ــة بالنس ــة الجامعي ــلوب املفاوض ــاع أس ــة إىل اتب ــو االتفاقي تدع
املوظفــني  ملمثــي  تســمح  التــي  األخــرى  األســاليب  وكذلــك  العموميــني 
ــى  ــك ع ــص كذل ــم. وهــي تن ــد ظــروف عمله ــني باملشــاركة يف تحدي العمومي
ــة  ــق آلي ــن طري ــني األطــراف أو ع ــاوض ب ــق التف ــن طري ــات ع تســوية النزاع

ــم.  ــق والتحكي ــاطة والتوفي ــل الوس ــدة مث ــتقلة ومحاي مس

املفاوضة الجامعية 
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اتفاقية املفاوضة الجامعية، لسنة ١٩8١ )رقم ١54(

ــروع  ــع ف ــا يف جمي ــو إىل تعزيزه ــة وتدع ــة الجامعي ــة املفاوض ــرّف االتفاقي تُع
ــة. ــة العام ــك الخدم ــا يف ذل ــادي مب ــاط االقتص النش

ي الأردن)٨(
ي قطاع المالبس �ف

المفاوضة الجماعية �ف
ي االأردن، ثلثـة أرباعهـم مـن العمـال 

ي قطـاع الملبـس �ف
يعمـل حـوالي ٦5٠٠٠ عامـل �ف

اعات  ف ق آسـيا. وبعد سلسـلة مـن الرف المهاجريـن، ومعظمهـم مـن جنـوب وجنـوب �ث
الجماعيـة المتعلقـة بظـروف المعيشـة والعمـل، تـم التوقيـع عـى اتفـاق جماعـي 
ي أيار/مايـو ٢٠١3. ويمثـل هـذا االتفـاق العالمـي الـذي تبلـغ مدتـه سـنتان، 

قطاعـي �ف
ي 

ي االأردن الـذي صـدق عـى االتفاقيـة رقـم ٩٨، تقدمـاً هامـاً �ف
وهـو االأول مـن نوعـه �ف

ي قطـاع الملبس. 
اسـتخدام المفاوضـة الجماعيـة الطوعيـة لتحديـد ظـروف العمـل �ف

ي عام 
ي عام ٢٠١5 ثـم �ف

، المـرة االأول �ف ف وجـرى تنقيـح وتجديـد االتفـاق الجماعي مرتـ�ي
ف مـن جمعيات أصحـاب العمل )جمعيـة مصدرين  ف جمعيتـ�ي ٢٠١٧. وأبـرم االتفـاق بـ�ي
المنسـوجات واالأكسسـوارات والملبـس االأردنيـة )JGATE( وجمعية أصحـاب المصانع 
ي صناعـة المنسـوجات والغزل 

ف �ف وورش العمـل والملبـس(، والنقابـة العامـة للعاملـ�ي
ي 

ي قطـاع الملبـس، بمـا �ف
ة وملموسـة �ف ات كبـري والنسـيج واالألبسـة، وأسـفر عـن تغيـري

وط العمل الرئيسـية واالسـتخدام )االأجور  ذلـك: إدخـال مكافأة االأقدمية، وتنسـيق �ث
ف  بـ�ي ضافيـة(  االإ العمـل  مقابـل سـاعات  والدفـع  االجتماعـي  الضمـان  واسـتحقاقات 
، وتوفري الرعاية الطبيـة الطارئة. وأدى إدراج  ف ف االأردنيـ�ي العمـال المهاجريـن والمواطن�ي
ي االتفـاق تسـمح للنقابـات بالوصـول إل المصانـع وأماكـن المبيـت إل تيسـري 

بنـود �ف
إنشـاء لجـان العمـال، وانتخـاب قـادة العمـال وتثقيف العمـال وإعلمهـم بحقوقهم 
ي 

كات �ف ومسـؤولياتهم. وكاتفـاق قطاعـي، فإنـه يغطـي جميـع العمـال وجميـع الـرسث
الملبس.)٨( صناعـة 
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ف : إعطاء صوت للعمال الريفي�ي ف حق التنظيم ومنظمات العمال الريفي�ي
اء اتفاقية  ي أعدتهـا لجنة الخـرب

ي عـام ٢٠١5، غطـت الدراسـة االسـتقصائية العامـة ال�ت
�ف

ف  حـق التجمـع )الزراعـة(، لسـنة ١٩٢١ )رقـم ١١(، واتفاقيـة منظمـات العمـال الريفيـ�ي
ف )رقـم ١٤٩(، لسـنة ١٩٧5. وقـد قـررت  )رقـم ١٤١( وتوصيـة منظمـات العمـال الريفيـ�ي
منظمـة العمـل الدولية تكريس الدراسـة االسـتقصائية العامة لهـذه الصكوك من أجل 
ي التنظيـم والمفاوضة 

ف غالبـاً مـا يُحرمون مـن حقهـم �ف التذكـري بـأن العمـال الزراعيـ�ي
ف معرضـون للخطـر بشـكل خاص، الأنهـم ال يتمتعون  الجماعيـة، وأن العمـال الريفيـ�ي
آليـات  القانـون ولديهـم إمكانيـة محـدودة للوصـول إل  الكافيـة بموجـب  بالحمايـة 
العمـل الجماعـي. وعـى الرغـم مـن االأهميـة الواضحـة للزراعـة واالقتصـاد الريفـي 
ي ضـوء طبيعتهـا، هنـاك القليـل مـن المعلومـات الموثوقة 

عـى المسـتوى العالمـي، �ف
والقابلـة للمقارنـة )وال سـيما البيانـات المصنفـة حسـب العمر والجنس( حـول طبيعة 
هـذا القطـاع وأهميتـه االقتصاديـة ووضعـه الحقيقـي، وبالفعـل نطاقـه. وعـى وجـه 
ف  ف أو الزراعي�ي الخصـوص، تختلف تعاريـف االقتصاد الريفي والزراعة والعمـال الريفي�ي
ف البلدان  اً مـن بلد إل آخـر، ونتيجة لذلك، غالبـاً ما ال تكون المقارنـات ب�ي اختلفـاً كبـري
ي المائـة 

موثوقـة للغايـة. ووفقـاً لبيانـات منظمـة العمـل الدوليـة، يعيـش حـوالي ٤٠ �ف
ف البلدان. ة بـ�ي ي المناطـق الريفية، وهنـاك اختلفات كبري

ي سـن العمـل �ف
مـن السـكان �ف

ولكنهـم  المنظـم،  االقتصـاد  ي 
�ف بأجـر  ي عمـل 

�ف العمـال  يعمـل معظـم هـؤالء  وال 
ي أعمـال أ�يـة غـري مدفوعـة االأجـر، عـى 

يعملـون لحسـابهم الخـاص أو يعملـون �ف
ي المناطق الريفيـة، يمثل العمل 

ي الزراعة، وال سـيما زراعة الكفـاف. و�ف
سـبيل المثـال �ف

ي المائـة مـن العمالة 
ي المائـة مـن إجمـالي العمالـة الريفيـة، و٩٦ �ف

غـري المنظـم ٨٢.١ �ف
يـة  ي المناطـق الح�ف

ي المائـة فقـط مـن العمـال �ف
الزراعيـة. وبالمقارنـة، يعمـل ٢٤.5 �ف

ة عمـال فقـراء مـن الذيـن  ي أعمـال غـري منظمـة. ومـا يقـرب مـن ثمانيـة مـن كل عـرسث
�ف

ي المناطـق الريفيـة، 
ي اليـوم يقطنـون �ف

يعيشـون عـى أقـل مـن ١.٢5 دوالر أمريـ�ي �ف
ف  ي المناطـق الريفيـة ال تؤمـن دخـلً كافيـاً للعاملـ�ي

ممـا يوضـح أن معظـم الوظائـف �ف
ف بأجـر أقـل عمومـاً مـن  ف تكـون أجـور العاملـ�ي ي حـ�ي

طعـام أ�هـم بشـكل كاٍف، �ف الإ
ي المائـة مـن العمـال 

اً، يحصـل أقـل مـن ٢٠ �ف يـة. وأخـري ي المناطـق الح�ف
مثيلتهـا �ف

ف عـى الحمايـة االجتماعيـة االأساسـية. الزراعيـ�ي
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عــى الرغــم مــن إدانــة العمــل الجــربي عامليــاً، تشــري تقديــرات منظمــة العمــل 
الدوليــة إىل أن هنــاك ٢٤.٩ مليــون شــخص مــا زالــوا يتعرضــون لــه حــول العــامل. 
ــون )٨3 يف  ــتغل ٢٠.٨ ملي ــا العمــل الجــربي، يُس ــن العــدد اإلجــاميل لضحاي وم
املائــة( يف االقتصــاد الخــاص، مــن قبــل أفــراد أو منشــآت، والعــدد املتبقــي البالغ 
٤.1 مليــون شــخص )1٧ يف املائــة( فيُســتغلون يف أشــكال مــن العمــل الجــربي 
الــذي تفرضــه الدولــة. ومــن بــني أولئــك الذيــن يســتغلهم األفــراد أو املنشــآت 
الخاصــة، هنــاك ٨ مايــني )٢٩ يف املائــة( مــن ضحايــا االســتغال الجنــي الجربي 
و1٢ مليــون )6٤ يف املائــة( ضحايــا اســتغال يف العمــل الجــربي. ويحقــق العمــل 
الجــربي يف االقتصــاد الخــاص نحــو 1٥٠ مليــار دوالر أمريــي مــن األربــاح غــري 
املرشوعــة كل ســنة: ثلثــا املجمــوع التقديــري )أو ٩٩ مليــار دوالر أمريــي( يــأيت 
ــج  ــي نات ــار دوالر أمري ــني أن ٥1 ملي ــاري، يف ح ــي التج ــتغال الجن ــن االس م
ــازل والزراعــة  ــك العمــل يف املن عــن االســتغال االقتصــادي الجــربي، مبــا يف ذل

وأنشــطة اقتصاديــة أخــرى.)1٠(

وال تــزال بقايــا الــرق موجــودة يف بعــض أجــزاء مــن أفريقيــا، يف حــني أن 
ــن  ــري م ــوداً يف كث ــرسي موج ــد الق ــكل التجني ــذ ش ــذي يتخ ــربي ال ــل الج العم
ــن  ــرى م ــزاء أخ ــي وأج ــق الكاريب ــض مناط ــة، ويف بع ــكا الاتيني ــدان أمري بل
العــامل. ويف العديــد مــن البلــدان، يجــد العــامل املنزليــون أنفســهم محصوريــن 
ــزل  ــرك من ــن ت ــون م ــاالت مينع ــن الح ــري م ــربي، ويف كث ــل الج ــاع العم يف أوض
صاحــب العمــل نتيجــة التهديــد أو مامرســة العنــف. وال يــزال العمــل الجــربي 
املقــرتن بالديــون مســتمراً يف جنــوب آســيا حيــث يجــد مايــني الرجــال والنســاء 
ــون. ويف  ــة للدي ــة املفرغ ــبب الحلق ــل بس ــن للعم ــهم مضطري ــال أنفس واألطف
ــا  ــال ضحاي ــاء واألطف ــن النس ــري م ــدد كب ــع ع ــاملية، يق ــكا الش ــا وأمري أوروب
ــة  ــع الرسي ــة أو املصان ــارة القرسي ــبكات الدع ــم إىل ش ــن يبيعونه ــار الذي التج
ــاب  ــتخدم كعق ــربي يُس ــل الج ــزال العم ــرياً، ال ي ــامل. وأخ ــتغل الع ــي تس الت

ــية. ــن آراء سياس ــري ع للتعب

وبالنســبة للكثــري مــن الحكومــات حــول العــامل، ال يــزال القضــاء عــى العمــل 
الجــربي ميثــل تحديــاً كبــرياً يف القــرن الحــادي والعرشيــن. فالعمــل الجــربي ليــس 
فقــط انتهــاكاً خطــرياً لحقــوق اإلنســان األساســية، بــل إنــه ســبب رئيــي للفقــر 
ــة  ــل الدولي ــة العم ــري منظم ــرب معاي ــة. وتعت ــة االقتصادي ــام التنمي ــق أم وعائ
بشــأن العمــل الجــربي، مقرتنــة باملســاعدة الفنيــة جيــدة االســتهداف، األدوات 

الرئيســية عــى املســتوى الــدويل ملكافحــة هــذا الوبــاء.

العمل الجربي



٤٠
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صكوك منظمة العمل الدولية ذات الصلة

اتفاقية العمل الجربي، لسنة ١٩3٠ )رقم ٢٩(

ــي  ــل الجــربي أو اإللزام ــكال العم ــة أش ــية كاف ــة األساس ــذه االتفاقي ــر ه تحظ
ــخص  ــن أي ش ــب م ــات تغتص ــامل أو خدم ــه »كل أع ــى أن ــرّف ع ــذي يع وال
تحــت التهديــد بــأي عقوبــة ومل يتطــوع هــذا الشــخص بأدائهــا مبحــض 
ــة  ــا الخدم ــي تتطلبه ــامل الت ــك األع ــن ذل ــة م ــتثنت االتفاقي ــاره«. واس اختي
ــاء  ــم بن ــي تت ــك الت ــة، أو تل ــة العادي ــات املدني ــة، والواجب العســكرية اإلجباري
عــى إدانــة مــن محكمــة قانونيــة )بــرشط أن تنفــذ هــذه األعــامل والخدمــات 
ــراد أو رشكات أو  ــة وأال يؤجــر الشــخص ألف ــة ســلطة عام تحــت إرشاف ورقاب
جمعيــات أو يكــون موضوعــاً تحــت ترفهــا(، ويف حــاالت الطــوارئ والخدمــات 
ــة البســيطة التــي يؤديهــا أفــراد املجتمــع املحــي ملصلحــة املجتمــع  املجتمعي
املبــارشة. وتقتــي االتفاقيــة كذلــك أن يعاقــب عــى التكليــف غــري املــرشوع 
بعمــل جــربي أو إلزامــي بوصفــه جرميــة جنائيــة وأن تضمــن الــدول املصدقــة 
عليهــا أن تكــون العقوبــات التــي ينــص عليهــا القانــون مامئــة وتنفــذ بصــورة 

قاطعــة.

اتفاقية إلغاء العمل الجربي، لسنة ١٩57 )رقم ١٠5(

تحظــر هــذه االتفاقيــة األساســية العمــل الجــربي أو اإللزامــي كوســيلة لإلكــراه 
ــارض  ــية أو آراء تتع ــاق آراء سياس ــى اعتن ــاب ع ــه الســيايس أو كعق أو التوجي
ــى  ــم أو ع ــادي القائ ــي أو االقتص ــيايس أو االجتامع ــام الس ــع النظ ــاً م مذهبي
التريــح بهــذه اآلراء، أو كأســلوب لحشــد األيــدي العاملــة أو اســتخدامها 
ألغــراض التنميــة االقتصاديــة، أو كوســيلة لفــرض االنضبــاط عــى األيــدي 
العاملــة، أو كعقــاب عــى املشــاركة يف إرضابــات، أو كوســيلة للتمييــز العنــري 

ــي. ــي أو الدين ــي أو الوطن أو االجتامع

ــق  ــم التصدي ــي ت ــوك الت ــر الصك ــني أك ــن ب ــني م ــن الصك ــني أن هذي ويف ح
عليهــا، فــإن اســتمرار مامرســات العمــل الجــربي عــى نطــاق واســع يكشــف 
ــس اإلدارة  ــب مجل ــك إىل أن يطل ــام. وأدى ذل ــرات يف تنفيذه ــود ثغ ــن وج ع
ــر يف  ــو ٢٠1٤ للنظ ــة يف حزيران/يوني ــد مناقش ــدويل بعق ــل ال ــر العم إىل مؤمت
اعتــامد صــك تكميــي لاتفاقيــة رقــم ٢٩. وكانــت النتيجــة اعتــامد بروتوكــول 
ســنة ٢٠١4 التفاقيــة العمــل الجــربي، لســنة ١٩3٠؛ وتوصيــة العمــل الجــربي 

ــم ٢٠3(. ــنة ٢٠١4 )رق ــة(، لس ــري تكميلي )تداب
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ويعــد بروتوكــول ســنة ٢٠1٤ بشــأن العمــل الجــربي صــكا ملزمــاً قانونــاً يهــدف 
إىل تعزيــز تدابــري الوقايــة والحاميــة والتعويــض، وتكثيــف الجهــود للقضــاء عــى 
أشــكال الــرق املعــارصة. وقــد دخــل الربوتوكــول حيــز التنفيــذ يف ترشيــن الثــاين/
نوفمــرب ٢٠16 وصــدق عليــه حتــى 3٠ ترشيــن الثاين/نوفمــرب ٢٠1٨ بالفعــل ٢٧ 

. اً بلد

ي التطبيق
ي �ف العمل الج�ب

ي مناسـبات عديـدة عـى أهمية 
افيـة لمنظمـة العمـل الدوليـة �ف �ث شـددت الهيئـات االإ

ي بهـدف ضمـان أن تتخـذ  اتيجية وطنيـة شـاملة لمكافحـة العمـل الجـرب اعتمـاد اسـرت
مختلـف الـوكاالت العامـة المسـؤولة إجـراءات شـاملة ومنسـقة، مـع الرجـوع بصفـة 
خاصـة لدوائـر تفتيـش العمـل، وإنفـاذ القانـون والتحقيـق. وتوفـر السياسـة الوطنية 
ي  ي نقطة انطلق أساسـية للعمل عى منـع العمل الجرب الواضحـة ضـد العمل الجـرب
ف بوجـه خـاص عـى تحديـد القطاعـات  كـري والقضـاء عليـه وحمايـة ضحايـاه، مـع الرت
والمهـن ذات االأولويـة، وزيـادة الوعـي العام، وتنمية القدرات المؤسسـية وتنسـيقها، 
وحمايـة الضحايـا وضمان إمكانيـة لجوئهم إل العدالة وحصولهـم عى تعويض. وقد 
ي تقديم تقارير عن 

ي بروتوكول سـنة ٢٠١٤ وبدأت الـدول �ف
وضعـت كل هـذه الجوانـب �ف

اء بالفعل علماً  ي هـذه المجـاالت المختلفـة. وأحاطت لجنـة الخـرب
التدابـري المتخـذة �ف

ي عـدد كبـري جـداً مـن البلـدان لتنفيـذ نهـج منسـق متعدد 
ي اتخـذت �ف

بالمبـادرات الـ�ت
ي ذلك:

القطاعـات، وال سـيما لمكافحـة االتجـار باالأشـخاص، بمـا �ف
ي السـلفادور، اعتمـاد قانـون خـاص لمكافحـة االتجـار باالأشـخاص )المرسـوم رقـم 

-  �ف
يـن االأول/أكتوبـر ٢٠١٤(. ويتضمن القانون تعريفاً واسـعاً لجريمة  ٨٢٤ المـؤرخ ١٦ ترسث
االتجـار باالأشـخاص وينـص عـى أن السياسـة الوطنيـة لمكافحة االتجار باالأشـخاص 
اتيجية التاليـة: الكشـف عـن جريمـة االتجـار  يجـب أن تسـتند إل العنـارص االسـرت
ف  الشـاملت�ي والحمايـة  المسـاعدة  وتقديـم  عليهـا،  والمعاقبـة  ومنعهـا  باالأشـخاص 

للضحايـا واسـتعادة حقوقهـم، وكذلـك التنسـيق والتعـاون.
ي عـام ٢٠١5، الـذي يحـدد 

ي المملكـة المتحـدة، اعتمـاد قانـون الـرق المعـارص �ف
-  �ف

لزامـي واالتجـار  ي واالإ ي تشـكل جرائـم الـرق والعبوديـة والعمـل الجـرب
العنـارص الـ�ت

. وينـص القانـون أيضاً عى إنشـاء وظيفـة المفوض المسـتقل لمكافحة الرق؛  بالبـرسث
ويعـزز القانـون صلحيـات سـلطات إنفـاذ القانـون عـن طريـق السـماح للمحاكـم 
ي تلـزم 

بإصـدار أوامـر المنـع، ومصـادرة الممتلـكات، وإصـدار أوامـر التعويـض الـ�ت
كات بيانـاً سـنوياً عـن  الجنـاة بدفـع تعويضـات للضحايـا؛ ويتطلـب أن تنـرسث الـرسث
ي منظماتهم أو سلسـل 

الخطـوات المتخـذة لضمـان عـدم حـدوث الرق المعـارص �ف
مـداد الخاصـة بهـم. التوريـد واالإ
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يعتــرب عمــل األطفــال انتهــاكاً لحــق أســايس مــن حقــوق اإلنســان وثبــت أنــه 
ــي  ــدين أو نف ــؤدي إىل رضر ب ــن أن ي ــذي ميك ــر ال ــال، األم ــو األطف ــوق من يع
ملــدى الحيــاة. وتشــري األدلــة إىل وجــود عاقــة وثيقــة بــني فقــر األرسة وعمــل 
األطفــال. ويــؤدي عمــل األطفــال إىل اســتدامة الفقــر عــرب األجيــال بإبقــاء أبنــاء 
ــدم االجتامعــي. وهــذا  ــم يف التق ــن فرصته ــدارس والحــد م ــراء خــارج امل الفق
ــة  ــو االقتصــادي والتنمي ــطء النم ــم ربطــه بب ــرشي ت ــال الب ــرأس امل اإلهــدار ل
االجتامعيــة. وقــد أوضحــت دراســات منظمــة العمــل الدوليــة األخــرية أن 
القضــاء عــى عاملــة األطفــال يف البلــدان ذات االقتصــادات االنتقاليــة والناميــة 
ــق  ــي تتعل ــري مــن التكاليــف، الت ــة أكــرب بكث ميكــن أن يحقــق منافــع اقتصادي
ــري  ــة أفضــل. وتعــد معاي ــات مدرســية واجتامعي ــا باالســتثامر يف خدم معظمه
ــني للعمــل  ــني القانونيت ــة بشــأن عمــل األطفــال الركيزت منظمــة العمــل الدولي

العاملــي ملكافحــة عمــل األطفــال.

صكوك منظمة العمل الدولية ذات الصلة

اتفاقية الحد األدىن للسن، لسنة ١٩73 )رقم ١38(

تضــع هــذه االتفاقيــة األساســية الحــد األدىن العــام لســن االســتخدام أو العمــل 
ــة  ــة( وبثامني ــة عــرش لألعــامل الخفيف ــاً )أو ثاث وتحــدده بخمســة عــرش عام
ــاً لألعــامل الخطــرة )ســتة عــرش يف ظــل بعــض الظــروف املحــددة  عــرش عام
بدقــة(. وهــي تتيــح إمكانيــة تحديــد الســن بأربعــة عــرش عامــاً مبدئيــاً 
ــات  ــاد واإلمكان ــن االقتص ــة( إذا مل يك ــامل الخفيف ــاً لألع ــرش عام ــي ع )أو إثن

ــة مــن النمــو. ــد بلغــت درجــة كافي ــد ق ــة للبل التعليمي

اتفاقية أسوأ أشكال عمل األطفال، لسنة ١٩٩٩ )رقم ١8٢(

تعــرّف هــذه االتفاقيــة األساســية »الطفــل« عــى أنــه أي شــخص مل يبلــغ مثانيــة 
ــا القضــاء عــى أســوأ  ــة عليه ــدول املصدق ــب مــن ال ــاً. وهــي تتطل عــرش عام
أشــكال عمــل األطفــال مبــا يف ذلــك كافــة أشــكال الــرق أو املامرســات الشــبيهة 
بالــرق كبيــع األطفــال واالتجــار بهــم، وعبوديــة الديــن والقنانــة والعمــل 
الجــربي أو اإللزامــي مبــا يف ذلــك تشــغيل األطفــال جــرباً الســتخدامهم يف 
النزاعــات املســلحة؛ ودعــارة األطفــال والصــور اإلباحيــة؛ واســتخدام األطفــال يف 
أنشــطة غــري مرشوعــة وبصفــة خاصــة يف إنتــاج وتهريــب املخــدرات؛ واألعــامل 
ــال أو ســامتهم أو أخاقياتهــم.  ــي يكــون مــن شــأنها اإلرضار بصحــة األطف الت
ــارشة  ــة املب ــدم املعون ــا أن تق ــة عليه ــدول املصدق ــن ال ــة م ــب االتفاقي وتتطل
الازمــة واملناســبة إلبعــاد األطفــال عــن أســوأ أشــكال عمــل األطفــال وإلعــادة 
ــامن  ــك بض ــدول كذل ــة ال ــب االتفاقي ــاً. وتطال ــم اجتامعي ــم واندماجه تأهيله
ــاً  ــك ممكن ــام كان ذل ــاين، وكل ــايس املج ــم األس ــال التعلي ــي األطف ــة تلق إمكاني
ومناســباً، بتوفــري التدريــب املهنــي لألطفــال الذيــن أبعــدوا عــن أســوأ أشــكال 

عمــل األطفــال.

عمل األطفال



٤3

وحتــى 1 كانــون الثاين/ينايــر ٢٠1٩، كان 1٧1 بلــداً قــد صــدق عــى االتفاقيــة رقــم 13٨ و1٨٢ 
ــات أخــرى  ــاك حاجــة إىل خمســة تصديق ــم 1٨٢. وهن ــة رق ــد صــدق عــى االتفاقي ــداً ق بل

فقــط لتحقيــق التصديــق العاملــي عــى االتفاقيــة رقــم 1٨٢.

عمل األطفال باألرقام

ــة إىل اســتخدام ١5٢ مليــون طفــل يف  ــرات منظمــة العمــل الدولي تشــري تقدي
جميــع أنحــاء العــامل، وهــو مــا يشــكل نحــو ١٠ يف املائــة مــن عــدد األطفــال 
ككل. ويشــارك مــا يقــرب مــن ٧3 مليــون طفــل ممــن تــرتاوح أعامرهــم بــني ٥ 
ســنوات و1٧ ســنة يف أعــامل خطــرة: 3٥.٤ مليــون طفــل بــني ســن ٥ و1٤ ســنة، 
و3٧.1 مليــون طفــل بــني ســن 1٤ و1٧ ســنة. ويعــد عمــل األطفــال أكــر انتشــاراً 
يف القطــاع الزراعــي، الــذي يشــكل ٧1 يف املائــة مــن جميــع األطفــال العاملــني، 
وهــو مــا ميثــل نحــو 1٠٨ مايــني طفــل. ويف حــني ال يــزال هنــاك الكثــري الــذي 
يتعــني القيــام بــه، فقــد تحقــق تقــدم يف هــذا املجــال: انخفــض عــدد األطفــال 
العاملــني بأكــر مــن الثلــث بــني عامــي ٢٠٠٠ و٢٠16، وهــو انخفــاض قــدره ٩٤ 

مليــون طفــل تقريبــاً.)11(

وبحسب المنطقة، ال يزال هناك:
ي أفريقيا

ف 5 و١٧( �ف اوح أعمارهم ب�ي ٧2.1 مليون طفل عامل )ترت
ي آسيا والمحيط الهادئ

62.1 مليون طفل �ف
ف ي االأمريكت�ي

10.٧ مليون طفل �ف
ي الدول العربية

1.2 مليون طفل �ف
ي أوروبا وآسيا الوسطى

5.5 مليون طفل �ف

وال تقتــر مكافحــة عمــل األطفــال عــى أفقــر البلــدان. ففــي حــني أن حــاالت 
ــال  ــن األطف ــة م ــراً )1٩.٤ يف املائ ــر فق ــدان األك ــى يف البل ــال أع ــل األطف عم
ــة بنســبة ٨.٥ يف املائــة يف الفئــة  ــدان منخفضــة الدخــل يعملــون، مقارن يف البل
ــن  ــا م ــة العلي ــة يف الفئ ــل و6.6 يف املائ ــطة الدخ ــدان متوس ــن البل ــا م الدني
البلــدان متوســطة الدخــل و1.٢ يف املائــة يف البلــدان مرتفعــة الدخــل(، وتســتأثر 

ــدان متوســطة الدخــل بأكــرب عــدد مــن األطفــال العاملــني.  البل

وتشــري أحــدث تقديــرات منظمــة العمــل الدوليــة ملعــدالت عمــل األطفــال يف 
العــامل إىل أن البلــدان متوســطة الدخــل لديهــا مــا مجموعــه ٨٤ مليــون طفــل 
ــدان منخفضــة الدخــل.  ــل يف البل ــل عام ــون طف ــع 6٥ ملي ــة م ــل، باملقارن عام
ــرية إىل  ــدان الفق ــاج البل ــني تحت ــه يف ح ــوح أن ــاءات بوض ــذه اإلحص ــني ه وتب
اهتــامم خــاص، فلــن يتــم تحقيــق النــر يف مكافحــة عمــل األطفــال مــن خــال 

الرتكيــز عــى أشــد البلــدان فقــراً فقــط.



٤٤
املوضوعات التي تتناولها معايري العمل الدولية

معايري عمل األطفال يف التطبيق:

إجراءات مكافحة عمل األطفال يف أوزبكستان والربازيل

متثــل االتفاقيــة رقــم 1٨٢ التزامــاً بالقضــاء عــى أســوأ أشــكال عمــل األطفــال، 
مبــا يف ذلــك اســتخدام األطفــال يف النزاعــات املســلحة. وقــد صدقت أوزبكســتان 
يف عــام ٢٠٠٨ عــى االتفاقيــة رقــم 1٨٢. وللعديــد مــن الســنوات، قامــت لجنــة 
ــة  ــاه الحكوم ــرتعاء انتب ــري باس ــق املعاي ــة بتطبي ــر املعني ــة املؤمت ــرباء ولجن الخ
إىل حالــة األطفــال الذيــن يتعرضــون للعمــل الجــربي يف أوضــاع خطــرية 
ــن  ــة م ــذت خط ــة ونف ــدت الحكوم ــام ٢٠13، اعتم ــن. ويف ع ــاج القط يف إنت
ــام ٢٠1٥،  ــم 1٨٢. ويف ع ــم ٢٩ ورق ــني رق ــذ االتفاقيت ــة لتنفي ــري التكميلي التداب
ــي  ــة رصــد لتلق ــال آلي ــي بعمــل األطف ــي املعن ــس التنســيق الوطن أنشــأ مجل
الشــكاوى والتحقيــق فيهــا. كــام حظــر مجلــس الــوزراء يف اجتامعــه، املعقــود يف 
حزيران/يونيــو ٢٠16، اســتخدام الطــاب الذيــن تقــل أعامرهــم عــن 1٨ عامــاً 
يف حصــاد القطــن. وتظهــر نتائــج الرصــد املشــرتك واإلرشاف عــى املرشوعــات 
التــي أجرتهــا منظمــة العمــل الدوليــة وحكومــة أوزبكســتان منــذ عــام ٢٠13 
التقــدم الكبــري املحــرز نحــو تطبيــق االتفاقيــة تطبيقــاً كامــاً. وبشــكل عــام، مل 
يعــد هنــاك عمــل أطفــال خــال موســم حصــاد القطــن. كــام تعهــدت حكومــة 
أوزبكســتان بــأن تظــل يقظــة للغايــة فيــام يتعلــق بهــذا الوضــع. وقــد حققــت 
االتفاقيــة رقــم 1٨٢ تصديقــاً عامليــاً تقريبــاً، مــام يعكــس اإلجــامع الدامــغ عــى 
أن أشــكال معينــة مــن عمــل األطفــال تتطلــب اتخــاذ إجــراءات عاجلــة وفوريــة 

للقضــاء عليهــا.

ومنــذ التصديــق عــى االتفاقيــة رقــم 1٨٢ يف عــام ٢٠٠٠ واالتفاقيــة رقــم 13٨ يف 
عــام ٢٠٠1، حققــت الربازيــل قفــزات هائلــة نحــو القضــاء عــى عمــل األطفــال. 
وتراجــع معــدل النشــاط االقتصــادي لألطفــال الذيــن تــرتاوح أعامرهــم بــني ٧ 
ســنوات و1٧ ســنة مــن 1٩ يف املائــة إىل ٥ يف املائــة بــني عامــي 1٩٩٢ و٢٠1٥، 
يف حــني ارتفــع معــدل االلتحــاق باملــدارس مــن ٨٠ يف املائــة إىل ٩٥ يف املائــة.)1٢( 
وقــد تحقــق هــذا التقــدم مــن خــال نهــج منظــم ومتكامــل شــمل إصاحــات 
يف السياســات، وبرنامــج ناجــح للتحويــات النقديــة املرشوطــة بااللتحــاق 
باملدرســة وتعزيــز هيئــة مجهــزة ومدربــة لتفتيــش العمــل، مبــا يف ذلــك إنشــاء 

مجموعــات تفتيــش متنقلــة خاصــة.



٤٥

ــتخدام  ــز يف االس ــإن التميي ــل، ف ــز. وبالفع ــن التميي ــال م ــع خ ــد مجتم ال يوج
ــني  ــتمر. فماي ــكل مس ــاً وبش ــور عاملي ــذة يف التط ــرة آخ ــكل ظاه ــة يش واملهن
ــف  ــى الوظائ ــول ع ــة الحص ــن إمكاني ــون م ــامل يُحرم ــال يف الع ــاء والرج النس
والتدريــب، أو يحصلــون عــى أجــور زهيــدة، أو يُحــرون يف وظائــف معينــة 
ــرف  ــم ب ــي أو معتقداته ــم اإلثن ــم أو أصله ــون برشته ــهم أو ل ــبب جنس بس
النظــر عــن قدراتهــم ومهاراتهــم. ففــي بعــض البلــدان املتقدمــة مثــاً تحصــل 
النســاء عــى أجــر يقــل عــن زمائهــن مــن الرجــال بنســبة تــرتاوح مــا بــني ٢٠ 
ــاوية،  ــة متس ــامل ذات قيم ــن ألع ــن أدائه ــم م ــة بالرغ ــة و٢٥ يف املائ يف املائ
مــام يبــني بــطء التقــدم املحــرز عــى مــدى الســنوات األخــرية يف هــذا الصــدد. 
والتحــرر مــن التمييــز حــق أســايس مــن حقــوق اإلنســان وهــو رضوري للعــامل 
ليكــون بوســعهم اختيــار وظائفهــم بحريــة وتنميــة قدراتهــم بالكامــل وجنــي 
ــاواة يف  ــق املس ــإن تحقي ــك ف ــدارة. وكذل ــاس الج ــى أس ــة ع ــا االقتصادي مثاره
ــد اقتصاديــة جمــة. فأصحــاب العمــل الذيــن يطبقــون  ــه فوائ مــكان العمــل ل
املســاواة يســتطيعون الوصــول إىل قــوى عاملــة أوســع نطاقــاً وأكــر تنوعــاً وأعى 
جــودة. والعــامل الذيــن يتمتعــون باملســاواة يســتطيعون الحصــول عــى مزيــد 
مــن التدريــب، وكثــرياً مــا يحصلــون عــى أجــور أعــى. كــام أن املنافــع الناجمــة 
عــن عوملــة االقتصــاد ميكــن أن تــوزع عــى نحــو أكــر إنصافــاً يف مجتمــع تســوده 
ــد مــن االســتقرار االجتامعــي وإىل دعــم  ــؤدي إىل مزي ــذي ي املســاواة، األمــر ال
أكــرب مــن جانــب الجمهــور للمزيــد مــن التنميــة االقتصاديــة.)13( وتوفــر معايــري 
منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن املســاواة أدوات للقضــاء عــى التمييــز يف كل مــا 
يتصــل بالعمــل ويف املجتمــع ككل. كــام أنهــا توفــر كذلــك األســاس الــذي ميكــن 
مبوجبــه تطبيــق اســرتاتيجيات تعميــم املســاواة بــني الجنســني يف مجــال العمــل.

صكوك منظمة العمل الدولية ذات الصلة

اتفاقية املساواة يف األجور، لسنة ١٩5١ )رقم ١٠٠(

تتطلــب هــذه االتفاقيــة األساســية مــن الــدول املصدقــة عليهــا ضــامن تطبيــق 
ــع العــامل والعامــات القامئــني بعمــل ذي  ــدأ املســاواة يف األجــر عــى جمي مب
قيمــة متســاوية. ويعــرّف مصطلــح »األجــر« تعريفــاً واســعاً ليشــمل الحــد األدىن 
لألجــر أو املرتــب العــادي واألســايس وأيــة مخصصــات إضافيــة يدفعهــا صاحــب 
العمــل إىل العامــل بطريقــة مبــارشة أو غــري مبــارشة، ســواء نقــداً أو عينــاً مقابــل 

تشــغيل صاحــب العمــل للعامــل.

تكافؤ الفرص واملساواة يف املعاملة
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ولجنــة الخــرباء، إذ تاحــظ أن العديــد مــن البلــدان ال تــزال تحتفــظ بأحــكام 
قانونيــة أضيــق مــن املبــدأ املنصــوص عليــه يف االتفاقيــة، نظــراً ألنهــا ال تعــرب 
عــن مفهــوم »العمــل ذي القيمــة املتســاوية«، وأن هــذه األحــكام تعيــق التقدم 
نحــو القضــاء عــى التمييــز يف األجــور عــى أســاس الجنــس، تحــث حكومــات 
تلــك البلــدان مــرة أخــرى عــى اتخــاذ الخطــوات الازمــة لتعديــل ترشيعاتهــا.

ــع عــى املســاواة يف األجــر عــن العمــل ذي  ــص هــذا الترشي وال ينبغــي أن ين
ــاً  ــاول أيض ــي أن يتن ــه ينبغ ــابه، ولكن ــل أو املش ــاوية أو املتامث ــة املتس القيم
ــك »ذي  ــع ذل ــاً م ــاً مختلف ــاء عم ــال والنس ــا الرج ــؤدي فيه ــي ي ــاالت الت الح
ــة  ــا قيم ــان ذات ــت وظيفت ــا إذا كان ــد م ــل تحدي ــن أج ــاوية«. وم ــة متس قيم
متســاوية، يتعــني اعتــامد أســلوب مــا لقيــاس ومقارنــة قيمتهــام النســبية مــع 
ــروف  ــؤوليات وظ ــد واملس ــارة والجه ــل امله ــل مث ــار عوام ــني االعتب ــذ بع األخ
العمــل. غــري أن االتفاقيــة ال تنــص عــى طريقــة محــددة إلجــراء هــذا التقييــم 

ــف. ــي للوظائ املوضوع

ي دراسـتها االسـتقصائية العامـة لسـنة ٢١٠٢ بشـأن االتفاقيـات االأساسـية المتعلقـة 
�ف

ي ضـوء إعـلن منظمـة العمـل الدولية لسـنة ٨٠٠٢ بشـأن العدالة 
ي العمـل �ف

بالحقـوق �ف
اء مـن جديـد عـى المبـادئ  االجتماعيـة مـن أجـل عولمـة عادلـة، أكـدت لجنـة الخـرب
ي 

ي ملحظتهـا العامة لسـنة ٧٠٠٢ بشـأن اتفاقية المسـاواة �ف
المنصـوص عليهـا بالفعـل �ف

االأجـور، لسـنة ١5٩١ )رقـم ٠٠١( فيمـا يتعلق بمفهـوم »العمل ذي القيمة المتسـاوية«، 
ي االأجر عن عمـل ذي قيمة 

ف أن مسـاواة العمـال والعامـلت �ف ي حـ�ي
: »�ف وذكـرت مـا يـىي

ي 
متسـاوية مبـدأ مقبـول عـى نطـاق واسـع، فـإن نطـاق هـذا المفهـوم وتطبيقـه �ف

ي بعـض البلـدان. ]...[ وقـد الحظـت 
ي الفهـم والتطبيـق �ف

الممارسـة أكـرث صعوبـة �ف
ي القانـون والممارسـة تنشـأ عى 

ي تواجـه تطبيـق االتفاقيـة �ف
اللجنـة أن الصعوبـات الـ�ت

وجـه الخصـوص من عـدم فهم مفهوم »العمـل ذي القيمة المتسـاوية« ]...[ ويكمن 
ي 

ي المسـاواة �ف
ي صميـم الحـق االأسـاسي �ف

مفهـوم »العمـل ذي القيمـة المتسـاوية« �ف
ف الرجـل والمـرأة عـن العمـل ذي القيمـة المتسـاوية، وتعزيز المسـاواة.  االأجـر بـ�ي



٤٧

اتفاقية التمييز )يف االستخدام واملهنة(، لسنة ١٩58 )رقم ١١١(

ــتبعاد  ــق أو اس ــه »أي تفري ــى أن ــز ع ــية التميي ــة األساس ــرّف هــذه االتفاقي تع
أو تفضيــل يقــوم عــى أســاس العــرق أو اللــون أو الجنــس أو الديــن أو الــرأي 
الســيايس أو األصــل الوطنــي أو األصــل االجتامعــي ويكــون مــن شــأنه إبطــال أو 
إضعــاف تطبيــق مبــدأ تكافــؤ الفــرص أو املســاواة يف املعاملــة يف االســتخدام أو 
املهنــة«. وتنــص االتفاقيــة أيضــاً عــى إمكانيــة توســيع قامئــة األســباب املحظــورة 
للتمييــز بعــد التشــاور مــع ممثــي منظــامت أصحــاب العمــل والعــامل، 
والهيئــات املهنيــة ذات الصلــة. وقــد أدرج الترشيــع الوطنــي، يف الســنوات 
ــا  ــز، مب ــورة للتميي ــة املحظ ــباب اإلضافي ــن األس ــعة م ــة واس ــرية، مجموع األخ
يف ذلــك الوضــع الحقيقــي أو املتصــور بشــأن فــريوس نقــص املناعــة البرشيــة، 
والســن، واإلعاقــة، والتوجــه الجنــي والهويــة الجنســية، ضمــن غريهــا. وتغطــي 
ــي،  ــب املهن ــم والتدري ــى التعلي ــول ع ــق بالحص ــام يتعل ــز في ــة التميي االتفاقي
والحصــول عــى فــرص العمــل ومهــن معينة، فضــاً عــن رشوط وظــروف العمل. 
وتتطلــب االتفاقيــة مــن كل دولــة مصدقــة عليهــا إعــان وإتبــاع سياســة وطنيــة 
ترمــي إىل تشــجيع تكافــؤ الفــرص واملســاواة يف املعاملــة يف االســتخدام واملهنــة، 
ــى أي  ــاء ع ــة القض ــة بغي ــات الوطني ــروف واملامرس ــب الظ ــج يناس ــاع نه بإتب
متييــز يف هــذه املجــاالت. وينبغــي تقييــم واســتعراض هــذه السياســة والتدابــري 
املعتمــدة بشــكل مســتمر مــن أجــل ضــامن أن تظــل مناســبة وفعالــة يف ســياق 

متغــري بصــورة منتظمــة.

وشــددت لجنــة الخــرباء يف دراســتها االســتقصائية العامــة لســنة ٢٠1٢ عــى أن 
ــم  ــن ث ــة. وم ــة للمســاواة فعال ــة الوطني ــون السياس ــي أن تك ــة تقت »االتفاقي
ينبغــي اإلشــارة إىل ذلــك بوضــوح، مــام يعنــي أنــه ينبغي وضــع الربامــج أو تكون 
قــد وضعــت بالفعــل، وإلغــاء جميــع القوانــني واملامرســات اإلداريــة التمييزيــة 
أو تعديلهــا، والتصــدي للســلوكيات النمطيــة واملواقــف الضــارة وتعزيــز منــاخ 
مــن التســامح، ووضــع نطــام للرصــد. وينبغــي أن تكــون تدابــري التصــدي للتمييز 
ــاهمة  ــهم مس ــي أن تس ــق. وينبغ ــون ويف التطبي ــددة، يف القان ــة ومح ملموس
ــاواة يف  ــز املس ــارش وتعزي ــري املب ــارش وغ ــز املب ــى التميي ــاء ع ــة يف القض فعال
الفــرص واملعاملــة لجميــع فئــات العــامل، يف جميــع جوانــب االســتخدام واملهــن 
ــاك  ــد تكــون هن ــة. وق ــي تشــملها االتفاقي ــع األســباب الت ــق بجمي ــام يتعل وفي
حاجــة إىل معاملــة مجموعــات معينــة بشــكل مختلــف للقضــاء عــى التمييــز 

وتحقيــق املســاواة املوضوعيــة لجميــع الفئــات التــي تشــملها االتفاقيــة.«



٤٨
املوضوعات التي تتناولها معايري العمل الدولية

اتفاقية العامل ذوي املسؤوليات العائلية، لسنة ١٩8١ )رقم ١56(

بغيــة إيجــاد مســاواة فعليــة يف الفــرص واملعاملــة بــني العــامل مــن الجنســني، 
تتطلــب االتفاقيــة مــن الــدول املصدقــة عليهــا أن تجعــل مــن مقاصد سياســاتها 
الوطنيــة متكــني األشــخاص ذوي املســؤوليات العائليــة، الذيــن يعملــون أو 
ــز،  يرغبــون يف العمــل، مــن مامرســة حقهــم يف ذلــك دون أن يتعرضــوا للتميي
وبقــدر اإلمــكان، دون تعــارض بــني مســؤوليات العمــل واملســؤوليات العائليــة. 
ــات  ــبان احتياج ــذ يف الحس ــأن تأخ ــك ب ــات كذل ــة الحكوم ــب االتفاقي وتطال
ــي وأن  ــي املح ــط املجتمع ــد التخطي ــة عن ــؤوليات العائلي ــامل ذوي املس الع
ــة  ــل رعاي ــة، مث ــة أو الخاص ــي، العام ــع املح ــات املجتم ــزز خدم ــي وتع تنم

ــألرسة. ــر ل ــي توف ــات والتســهيات الت ــال والخدم األطف

وباإلضافــة إىل هــذه املعايــري، فــإن العديــد مــن املعايــري األخــرى ملنظمــة العمل 
الدوليــة تتضمــن نصوصــاً عــن املســاواة يف املجــال املحــدد الــذي تتناوله.



٤٩

تقــوم منظمــة العمــل الدوليــة عــى مبــدأ األطــراف الثاثــة – الحــوار والتعــاون 
ــات  ــري والسياس ــة املعاي ــامل يف صياغ ــل والع ــاب العم ــات وأصح ــني الحكوم ب
املتعلقــة بشــؤون العمــل. ويتــم وضــع معايــري العمــل الدوليــة واإلرشاف عليهــا 
مــن خــال هيــكل ثــايث األطــراف، األمــر الــذي يجعــل ملنظمــة العمــل الدوليــة 
ــايث يف  ــج الث ــذا النه ــمح ه ــدة. ويس ــم املتح ــة األم ــداً يف منظوم ــاً فري طابع
اعتــامد املعايــري بضــامن حصولهــا عــى تأييــد واســع مــن جانــب جميــع الهيئات 

املكونــة ملنظمــة العمــل الدوليــة.

ــن  ــك. فم ــي كذل ــد الوطن ــى الصعي ــه ع ــراف أهميت ــايث األط ــج ث ــذا النه وله
خــال املشــاورات الثاثيــة املنتظمــة، تســتطيع الحكومــات أن تضمــن أن معايــري 
منظمــة العمــل الدوليــة تصــاغ وتطبــق ويتــم اإلرشاف عليهــا مبشــاركة أصحــاب 
ــة تحــدد اإلطــار  ــري املنظمــة بشــأن املشــاورات الثاثي العمــل والعــامل. ومعاي
ــل  ــن مث ــي. وتضم ــتوى الوطن ــى املس ــة ع ــة الفعال ــاورات الثاثي ــازم للمش ال
هــذ املشــاورات تحقيــق مزيــد مــن التعــاون بــني الــرشكاء االجتامعيــني ومزيــد 
مــن الوعــي واملشــاركة يف األمــور املتعلقــة مبعايــري العمــل الدوليــة، وميكــن أن 
ــا  ــأن القضاي ــي بش ــوار االجتامع ــة الح ــق ثقاف ــل وإىل خل ــي إىل إدارة أفض تف

ــة األوســع نطاقــاً. االجتامعيــة واالقتصادي

ونظــراً ألهميــة النظــام ثــايث األطــراف، فقــد أعطــت منظمــة العمــل الدوليــة 
األولويــة للتصديــق عــى اتفاقيــة املشــاورات الثاثيــة )معايــري العمــل الدوليــة(، 
لســنة 1٩٧6 )رقــم 1٤٤( وتطبيقهــا. ويؤكــد إعــان ســنة ٢٠٠٨ بشــأن العدالــة 
ــك )إىل  ــذا الص ــي له ــدور الرئي ــى ال ــة ع ــة عادل ــل عومل ــن أج ــة م االجتامعي

ــام ٨1 و1٢٢ و1٢٩( مــن منظــور اإلدارة الســديدة. ــات أرق جانــب االتفاقي

املشاورات الثالثية



٥٠
املوضوعات التي تتناولها معايري العمل الدولية

صك منظمة العمل الدولية ذو الصلة

اتفاقية املشاورات الثالثية )معايري العمل الدولية(، لسنة ١٩76 )رقم ١44(

تعــرّف هــذه االتفاقيــة املعنيــة بــاإلدارة مفهــوم »املنظــامت ذات الصفــة 
التمثيليــة ألصحــاب العمــل والعــامل« وتتطلــب مــن الــدول املصدقــة أن تتخــذ 
اإلجــراءات الكفيلــة بإجــراء مشــاورات فعالــة بــني ممثــي الحكومــة وأصحــاب 
ــر  ــامل مؤمت ــى جــدول أع ــود ع ــة ببن ــامل حــول املســائل املتصل ــل والع العم
العمــل الــدويل، وحــول عــرض املعايــري عــى الســلطات الوطنيــة املختصــة حــال 
ــق  ــم التصدي ــي مل يت ــات الت ــات والتوصي ــث االتفاقي ــادة بح ــا، وإع اعتامده
ــات  ــا، واقرتاح ــق عليه ــم التصدي ــي ت ــات الت ــن االتفاقي ــر ع ــا، والتقاري عليه
التخــي عــن االتفاقيــات التــي صدقــت عليهــا الدولــة. وميثــل أصحــاب العمــل 
والعــامل عــى قــدم املســاواة يف جميــع األجهــزة التــي تجــرى فيهــا املشــاورات، 

وتتــم املشــاورات مــرة واحــدة يف الســنة عــى األقــل.

ي تونـس 
ي التطبيـق: الحـوار الجتماعـي �ف

معايـ�ي منظمـة العمـل الدوليـة �ف
ف ي والفلبـ�ي

وجيبـو�ت
ة مـن اعتمـاد دسـتورها الجديـد، وبعـد أكـرث  ة قصـري اير ٢٠١3، وبعـد فـرت ي شـباط/فرب

�ف
ف الحكومـة التونسـية واالتحاد  مـن سـنة بقليـل مـن التوقيع عـى العقـد االجتماعي بـ�ي
التونـ�ي للصناعـة والتجـارة والصناعـات التقليديـة واالتحـاد العام التون�ي للشـغل، 
ي تصـدق عـى 

ي منظمـة العمـل الدوليـة الـ�ت
أصبحـت تونـس الدولـة العضـو ١3٦ �ف

«، تنبـأ هـذا  ي االتفاقيـة رقـم ١٤٤. وبعـد سـنوات قليلـة مـن أحـداث »الربيـع العـر�ب
ي االأطراف والحـوار االجتماعي كعن� 

التصديـق ببدايـة حقبة جديـدة من التطور ثـل�ث
ي البلـد. 

أسـاسي للديمقراطيـة �ف
ي قـراراً باالإجماع 

ي جيبـو�ت
كاء الثـلث �ف ي عـام ٢٠١٦، اتخـذ الـرسث

وبعـد مشـاورات ثلثيـة �ف
بالتصديـق عـى اتفاقيـة العمـل البحـري، لسـنة ٢٠٠٦، وبروتوكـول سـنة ٢٠١٤ الملحـق 

ي عـام ٢٠١٨.
ي، لسـنة ١٩3٠، اللذيـن تـم التصديـق عليهمـا �ف باتفاقيـة العمـل الجـرب

ي عام ٢٠١٧ عى 
، أدت المشـاورات الثلثيـة واسـعة النطـاق إل التصديـق �ف ف ي الفلبـ�ي

و�ف
اتفاقيـة علقـات العمل )الخدمـة العامة(، لسـنة ١٩٧٨ )رقم ١5١(.
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تطبــق معايــري العمــل الدوليــة عــادة مــن خــال القانــون الوطنــي والسياســة 
ــطاً  ــاً نش ــة نظام ــدى كل دول ــون ل ــروري أن يك ــن ال ــإن م ــذا، ف ــة. ل الوطني
ــة  ــب صياغ ــع جوان ــن جمي ــؤوالً ع ــون مس ــل يك ــؤون العم ــاً إلدارة ش وحيوي
ــة  ــري منظم ــعى معاي ــي. وتس ــتوى الوطن ــى املس ــل ع ــة العم ــق سياس وتطبي
العمــل الدوليــة، باإلضافــة إىل ترويــج نظــم إدارة شــؤون العمــل بصــور مختلفــة، 
إىل تشــجيع جمــع إحصــاءات العمــل، والتــي لهــا قيمــة كــربى يف تحديــد 
االحتياجــات وصياغــة سياســة العمــل عــى املســتويني الوطنــي والــدويل. ورغــم 
وجــود إدارات لشــؤون العمــل يف معظــم بلــدان العــامل إال أن الكثــري منهــا يواجه 
صعوبــات ماليــة وماديــة. لــذا، فــإن توفــري التمويــل الــكايف لنظــم إدارة شــؤون 

ــا. ــة الهامــة هــذه ودعمه العمــل أمــر رضوري للمحافظــة عــى أداة التنمي

صكوك منظمة العمل الدولية ذات الصلة

اتفاقية إدارة العمل، لسنة ١٩78 )رقم ١5٠(

ــع  ــب م ــا يتناس ــوا، مب ــة أن يضمن ــذه االتفاقي ــى ه ــة ع ــدول املصدق ــى ال ع
الظــروف الوطنيــة، التنظيــم والتطبيــق الفعــال يف دولهــم لنظــام إدارة العمــل 
التــي تكــون مهامــه ومســؤولياته منســقة بشــكل صحيــح. ويكــون نظــام إدارة 
شــؤون العمــل مســؤوالً عــن صياغــة وتنفيــذ معايــري العمــل الوطنيــة واإلرشاف 
عليهــا؛ وعــن تطويــر االســتخدام واملــوارد البرشيــة، وعــن الدراســات والبحــوث 
واإلحصــاءات الخاصــة بالعمــل، وعــن تقديــم املســاندة لعاقــات العمــل. كــام 
ــص  ــام يخ ــم في ــل ومنظامته ــاب العم ــامل وأصح ــاركة الع ــامن مش ــب ض يج
سياســة االســتخدام عــى املســتوى الوطنــي. ويجــب أن يتوافــر ملوظفــي إدارة 
شــؤون العمــل املكانــة الازمــة والوســائل املاديــة واملــوارد املاليــة الكفيلــة بــأداء 

واجباتهــم عــى نحــو فعــال. 

اتفاقية إحصاءات العمل، لسنة ١٩85 )رقم ١6٠(

عــى الــدول املصدقــة عــى هــذه االتفاقيــة أن تقــوم بانتظــام بجمــع وتصنيــف 
ونــرش إحصــاءات العمــل األساســية، وأن توســعها تدريجيــاً مبــا يتفــق ومواردهــا 
ــة الجزئيــة  ــة، والبطال ــة، والبطال ــاً، والعامل لتشــمل الســكان النشــطون اقتصادي
ــاً، ومتوســط  ــع الســكان النشــطني اقتصادي ــكل وتوزي الظاهــرة إن أمكــن؛ وهي
ــة  ــاعات مدفوع ــة أو الس ــل الفعلي ــاعات العم ــل )س ــاعات العم ــب وس الكس
األجــر(، وعنــد االقتضــاء، املعــدالت الزمنيــة لألجــور وســاعات العمــل العاديــة؛ 
ــتهلكني؛  ــعار املس ــؤرشات أس ــل؛ وم ــة العم ــا؛ وتكلف ــور وتوزيعه ــكل األج وهي
ــات األرسة، وإن أمكــن،  ــد االقتضــاء مروف ــات األرس املعيشــية، أو عن ومروف
دخــل األرسة املعيشــية، أو عنــد االقتضــاء، دخــل األرسة؛ وإصابــات العمــل، 

ــة. ــة؛ واملنازعــات النقابي وبقــدر اإلمــكان األمــراض املهني

إدارة شؤون العمل



٥٢
املوضوعات التي تتناولها معايري العمل الدولية

تفتيش العمل 

ــال  ــش فع ــود تفتي ــى وج ــل ع ــات العم ــليم لترشيع ــق الس ــف التطبي يتوق
ــة  ــري العمــل الوطني ــق معاي ــة تطبي للعمــل. فمفتشــو العمــل يفحصــون كيفي
يف مــكان العمــل ويقدمــون املشــورة ألصحــاب العمــل والعــامل حــول كيفيــة 
ــل  ــاالت مث ــق مبج ــام يتعل ــة في ــني الوطني ــم للقوان ــة تطبيقه ــني طريق تحس
مواعيــد العمــل واألجــور والســامة والصحــة املهنيتــني وعمــل األطفــال. وفضــاً 
عــن ذلــك، يحيــط مفتشــو العمــل الســلطات الوطنيــة علــامً بالفجــوات 
والعيــوب التــي قــد توجــد يف الترشيــع الوطنــي. وهــم يضطلعــون بــدور هــام 
يف ضــامن تطبيــق قوانــني العمــل عــى جميــع أصحــاب العمــل والعــامل عــى 
قــدم املســاواة. ونظــراً ملــا يوليــه املجتمــع الــدويل مــن أهميــة لتفتيــش العمــل، 
ــق  ــوة إىل التصدي ــا الدع ــن أولوياته ــت م ــة جعل ــل الدولي ــة العم ــإن منظم ف
عــى اتفاقيتــي تفتيــش العمــل )االتفاقيتــان رقــم ٨1 ورقــم 1٢٩(. ويف 1 كانــون 
الثاين/ينايــر ٢٠1٩، كان 1٤6 بلــداً )نحــو ٨٠ يف املائــة مــن الــدول األعضــاء 
يف منظمــة العمــل الدوليــة( قــد صــدق عــى اتفاقيــة تفتيــش العمــل، لســنة 

ــم 1٢٩. ــة رق ــداً عــى االتفاقي ــم ٨1(، وصــدق ٥3 بل 1٩٤٧ )رق

ــي ال تحصــل نظــم  ــدان الت ــات يف البل ــاك تحدي ــزال هن ــه ال ت ــك، فإن ومــع ذل
ــازم وعــى املوظفــني الازمــني،  ــل ال ــا عــى التموي التفتيــش عــى العمــل فيه
ــام مبهــام وظائفهــم. وتــدل بعــض  ومــن ثــم يكونــون غــري قادريــن عــى القي
التقديــرات عــى أنــه يف بعــض البلــدان الناميــة يخصــص أقــل مــن 1 يف املائــة 
ــش  ــا نظــم تفتي ــة إلدارة شــؤون العمــل وال تحصــل منه ــة الوطني مــن امليزاني
العمــل إال عــى نســبة ضئيلــة. وتفيــد دراســات أخــرى بــأن التكلفــة الناجمــة 
عــن حــوادث العمــل وأمراضــه، والتغيــب عــن العمــل، وســوء معاملــة 
العاملــني، ونزاعــات العمــل، ميكــن أن تكــون أعــى بكثــري. وميكــن أن يســاعد 
تفتيــش العمــل يف منــع هــذه املشــكات ومــن ثــم، تزيــد اإلنتاجيــة والتنميــة 

ــة. االقتصادي

صكوك منظمة العمل الدولية ذات الصلة

اتفاقية تفتيش العمل، لسنة ١٩47 )رقم 8١(

تقتــي هــذه االتفاقيــة املتعلقــة بــاإلدارة الســديدة أن تحتفــظ الــدول املصدقة 
عليهــا بنظــام لتفتيــش العمــل ألماكــن العمــل يف الصناعــة والتجــارة؛ وميكــن أن 
تضــع الــدول اســتثناءات فيــام يتعلــق بالتعديــن والنقــل. وهــي تضــع سلســلة 
ــش  ــا تفتي ــي يغطيه ــة الت ــاالت الترشيعي ــد املج ــق بتحدي ــادئ تتعل ــن املب م
العمــل، ومهــام نظــام التفتيــش وهيئاتــه، ومعايــري التعيــني فيــه، ووضــع مفتي 
ــية  ــى مفتش ــم. وع ــلطاتهم والتزاماته ــم وس ــروف ورشوط عمله ــل وظ العم
العمــل أن تنــرش وترســل إىل منظمــة العمــل الدوليــة تقريــراً ســنوياً يشــري إىل 

العمــل العــام لدوائرهــا بشــأن عــدد مــن القضايــا.
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بروتوكول سنة ١٩٩5 التفاقية تفتيش العمل، لسنة ١٩47

تقــوم كل دولــة مصدقــة عــى هــذا الربوتوكــول بتوســيع نطــاق تطبيــق نصــوص 
اتفاقيــة تفتيــش العمــل، لســنة 1٩٤٧ )رقــم ٨1(، إىل أماكــن العمــل التــي تعتــرب 
غــري تجاريــة، أي تلــك التــي ال تعتــرب صناعيــة أو تجاريــة باملعنــى الــذي تقصــده 
ــات  ــاذ ترتيب ــه باتخ ــة علي ــدول املصدق ــك لل ــمح كذل ــه يس ــام أن ــة. ك االتفاقي

خاصــة بالتفتيــش عــى املرافــق العامــة املتعــددة.

اتفاقية تفتيش العمل )الزراعة(، لسنة ١٩6٩ )رقم ١٢٩(

تتطلــب هــذه االتفاقيــة املتعلقــة بــاإلدارة، والتــي تشــابه يف مضمونهــا االتفاقيــة 
رقــم ٨1، مــن الــدول املصدقــة عليهــا أن تنشــئ وتتبــع نظامــاً لتفتيــش العمــل 
يف الزراعــة. وميكــن أن ميتــد نطــاق تفتيــش العمــل ليشــمل كذلــك املســتأجرين 
ــات  ــة والفئ ــون باملزارع ــن يعمل ــني والذي ــامل خارجي ــتخدمون ع ــن ال يس الذي
املامثلــة مــن العــامل الزراعيــني؛ واألشــخاص الذيــن يشــاركون يف مــرشوع 
ــغيل  ــم بتش ــراد أرسة القائ ــات أو أف ــاء التعاوني ــل أعض ــي مث ــادي جامع اقتص

املنشــأة الزراعيــة، وذلــك وفقــاً ملــا تحــدده القوانــني والنظــم الوطنيــة.



٥٤
املوضوعات التي تتناولها معايري العمل الدولية

تفتيش العمل والقتصاد غ�ي المنظم
يشـكل االقتصـاد غـري المنظـم أكـرث مـن نصـف القـوى العاملـة العالمية وأكـرث من ٩٠ 
ي جميـع أنحـاء العالـم. ويشـمل 

ة ومتناهيـة الصغـر �ف كات الصغـري ي المائـة مـن الـرسث
�ف

ة ومتنوعـة مـن الحـاالت وأصحـاب العمـل والعمـال، معظمهـم يعمل  مجموعـة كبـري
ي البلـدان الناميـة، حيث قـد ال تكون الحمايـة الممنوحة 

ي اقتصـاد الكفـاف، خاصـة �ف
�ف

ي الممارسـة العمليـة عـى 
بموجـب اللوائـح مطبقـة قانونـاً، أو قـد ال يتـم تطبيقهـا �ف

الوحـدات االقتصاديـة غـري الرسـمية وعمالهـا. كمـا يمكـن أن تـؤدي الموارد الشـحيحة 
ي لـدى خدمـات التفتيـش والتحديـات الخاصـة المتعلقـة باالقتصـاد غـري المنظم 

الـ�ت
ي حزيران/يونيـو 

إل أن تركـز الحكومـات جهودهـا عـى المؤسسـات الرسـمية فقـط. و�ف
٢٠١5، اعتمـد مؤتمـر العمـل الـدولي توصيـة النتقـال مـن القتصاد غـ�ي المنظم إىل 
افـاً مـن الهيئـات المكونـة لمنظمـة  القتصـاد المنظـم، لسـنة 2015 )رقـم 204(، اعرت
العمـل الدوليـة بـأن االقتصاد غـري المنظم، بجميع أشـكاله، بالنظـر إل حجمه، يمثل 
ي ذلك المبـادئ والحقوق االأساسـية 

ام حقـوق العمال، بمـا �ف عقبـة رئيسـية أمـام احـرت
ي العمـل والحمايـة االجتماعيـة وظـروف العمـل اللئقـة والتنميـة الشـاملة للجميـع 

�ف
يـرادات  اً ضـاراً عـى تنميـة المؤسسـات المسـتدامة واالإ وأولويـة القانـون، وأن لـه تأثـري
العامـة وإجـراءات الدولـة، ال سـيما فيمـا يتعلـق بالسياسـة االقتصاديـة واالجتماعيـة 
ي االأسـواق الوطنية والدولية.

والبيئية، وكذلك المتانة المؤسسـية والمنافسـة العادلة �ف

صياغة مبادئ أخالقية لدوائر تفتيش العمل
العـام  العمـل  تفتيـش  دوائـر  أخلقيـات  قانـون  إصـدار  مرسـوم  دخـل  فرنسـا،  ي 

�ف
المطبقـة  المهنيـة  االأخلقيـات  قواعـد  القانـون  ويعـزز   .٢٠١٧ عـام  ي 

�ف التنفيـذ  ف  حـري
ف رقـم ٨١ ورقـم ١٢٩. ويذّكـر بالمبـادئ  ف ويشـري تحديـداً إل االتفاقيتـ�ي عـى المفتشـ�ي
ي تنطبق عـى أي موظف عمومي، فضلً عـن المبادئ والقواعد 

والقواعـد االأخلقيـة الـ�ت
ي ضـوء طبيعـة وظائفـه وصلحياتـه اسـتناداً إل أهـداف 

ي تنظـم تفتيـش العمـل �ف
الـ�ت

ف والخدمة العامة  عية الدائـرة وحماية المواطنـ�ي ، وتعزيز �ث ف ضمـان ثقـة المسـتخدم�ي
وكل مـن موظفيهـا.
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إن الحصــول عــى عمــل هــو الوســيلة بالنســبة لغالبيــة النــاس لتجنــب الفقــر. 
وأقــرت منظمــة العمــل الدوليــة أن وضــع معايــري للعمــل بــدون معالجة مســألة 
العاملــة أمــر ال معنــى لــه. ولذلــك فقــد خصصــت جانبــاً كبــرياً مــن برنامجهــا 
لخلــق مزيــد مــن الفــرص أمــام النســاء والرجــال لضــامن عمــل ودخــل الئــق. 
وتحقيقــاً لهــذا الهــدف، فإنهــا تســعى إىل تعزيــز املعايــري الدوليــة بشــأن سياســة 
العاملــة التــي تهــدف، مــع برامــج التعــاون الفنــي، إىل الوصــول إىل التوظيــف 
الكامــل واملنتــج يف عمــل يتــم اختيــاره بحريــة. وال توجــد سياســة واحــدة ميكــن 
وصفهــا للوصــول إىل هــذه الغايــة. فــكل بلــد، ســواء كانــت ناميــاً أو متقدمــاً أو 
ميــر مبرحلــة انتقــال، بحاجــة إىل أن يضــع سياســاته الخاصــة لتحقيــق التوظيــف 
الكامــل. وتقــدم معايــري منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن سياســة العاملــة أدوات 
لتصميــم وتنفيــذ تلــك السياســات، مــام يســمح بأقــى قــدر مــن فــرص الحصول 

عــى وظائــف تضمــن لصاحبهــا العمــل الائــق.

صك منظمة العمل الدولية ذو الصلة

اتفاقية سياسة العاملة، لسنة ١٩64 )رقم ١٢٢(

تتطلــب هــذه االتفاقيــة املتعلقــة بــاإلدارة الســديدة مــن الــدول املصدقــة عليها 
أن تعلــن وأن تتبــع سياســة نشــطة ترمــي إىل تعزيــز العاملــة الكاملــة واملنتجــة 
واملختــارة بحريــة. وتســتهدف هــذه السياســة كفالــة توفــري فــرص عمــل لجميــع 
ــى  ــاً إىل أق ــل منتج ــذا العم ــون ه ــه، وأن يك ــني عن ــل والباحث ــني للعم املتاح
حــد ممكــن، وأن تتوافــر حريــة اختيــاره وأن توفــر أفضــل فرصــة ممكنــة 
لشــغل الوظيفــة التــي تناســب قدراتــه ومؤهاتــه، بحيــث يكــون هــذا العمــل 
مناســباً لــه بــرف النظــر عــن العــرق أو اللــون أو الجنــس أو الديــن أو الــرأي 
ــة سياســة  ــف توصي ــي. وتضي ــي أو األصــل االجتامع الســيايس أو األصــل الوطن
العاملــة )أحــكام تكميليــة(، لســنة 1٩٨٤ )رقــم 16٩(، أن السياســات والخطــط 
الكاملــة  بالعاملــة  للنهــوض  املصممــة  واالجتامعيــة  االقتصاديــة  والربامــج 
ــة ينبغــي أن تهــدف إىل ضــامن املســاواة يف الفــرص  ــارة بحري واملنتجــة واملخت
ــع العــامل مــن حيــث الوصــول إىل العمــل، وظــروف العمــل،  ــة لجمي واملعامل
ويف التوجيــه والتدريــب والرتقــي يف املجــال املهنــي. وباإلضافــة إىل ذلــك، بالنظــر 
إىل الصعوبــات التــي تواجههــا بعــض الفئــات املحرومــة يف العثــور عــى عمــل، 
ــات  ــع فئ ــة احتياجــات جمي ــري لتلبي ــدول إىل أن تتخــذ تداب ــة ال ــو التوصي تدع
األشــخاص الذيــن كثــرياً مــا ياقــون صعوبــات يف العثــور عــى عمــل مســتديم، 
كالنســاء والشــباب مــن العــامل واملعوقــني والعــامل املســنني والعاطلــني عــن 

سياسة العاملة
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ــة يف  ــن املقيمــني بصــورة مرشوع ــل والعــامل املهاجري ــد طوي ــذ أم العمــل من
ــب  ــو الواج ــى النح ــار ع ــع يف االعتب ــة أن تض ــذه السياس ــى ه ــا. وع أراضيه
مرحلــة التنميــة االقتصاديــة ومســتواها، والعاقــة املتبادلــة بني أهــداف العاملة 
وغريهــا مــن األهــداف االقتصاديــة واالجتامعيــة. ويجــري العمــل عــى متابعــة 
ــب  ــة. وتتطل ــات الوطني ــروف واملامرس ــم الظ ــاليب تائ ــة بأس ــذه السياس ه
االتفاقيــة كذلــك مــن الــدول املوقعــة اتخــاذ التدابــري الازمــة لتطبيــق سياســة 
ــي األشــخاص  ــي العــامل وأصحــاب العمــل، وممث ــع ممث ــة بالتشــاور م عامل

ــري املقــرر اتخاذهــا. ــن بالتداب املتأثري

توصية عالقة االستخدام، لسنة ٢٠٠6 )رقم ١٩8(

يتمثــل الهــدف مــن هــذه التوصيــة يف حاميــة العــامل الذيــن يواجهــون 
صعوبــات يف تحديــد وجــود أو عــدم وجــود عاقــة اســتخدام يف الحــاالت التــي 
ــة، أو  ــري واضح ــة غ ــراف املعني ــن األط ــات كل م ــوق والتزام ــا حق ــون فيه تك
ــاالت  ــتخدام، أو الح ــة االس ــى عاق ــرت ع ــا إىل التس ــعي فيه ــي ُس ــاالت الت الح
التــي توجــد فيهــا نواقــص أو قيــود يف اإلطــار القانــوين أو يف تفســريه أو تطبيقــه. 
ــامل  ــة للع ــة فعال ــامن حامي ــة لض ــة وطني ــامد سياس ــة اعت ــى التوصي وتتوخ

ــة اســتخدام. ــؤدون العمــل يف ســياق عاق ــن ي الذي

برنامج العاملة العاملي ومتابعة إعان ٢٠٠٨

ــة  اعتمــد مجلــس إدارة منظمــة العمــل الدوليــة يف عــام ٢٠٠3 برنامــج العامل
ــن أجــل وضــع اســرتاتيجية  ــة م ــارص جوهري ــذي يحــدد عــرش عن ــي، ال العامل
عامليــة لزيــادة العاملــة. وهــي تشــمل اســرتاتيجيات اقتصاديــة مثــل النهــوض 
بالتجــارة واالســتثامر مــن أجــل توفــري العمــل املنتــج وإتاحــة إمكانيــة وصــول 
ــة املســتدامة مــن أجــل اســتدامة ســبل  ــة إىل األســواق والتنمي ــدان النامي البل
العيــش، وتكامــل السياســات عــى مســتوى االقتصــاد الــكي. والعنــارص 
الجوهريــة األخــرى تشــمل االســرتاتيجيات التــي تدعمهــا معايــري العمــل 
الدوليــة مثــل النهــوض بالتعاونيــات واملرشوعــات الصغــرية واملتوســطة الحجــم، 
ــني، ــة املهنيت ــامة والصح ــة، والس ــة االجتامعي ــم، والحامي ــب والتعلي والتدري

ي حزيران/يونيو ٢٠١٧، توصيـة العمالة والعمل الالئق 
، �ف واعتمـد مؤتمـر العمل الـدولي

افاً من الهيئات  مـن أجل السـالم والقدرة عىل الصمود، لسـنة 201٧ )رقـم 205(، اعرت
ي تعزيـز السـلم، ومنـع حـاالت االأزمـات 

المكونـة بأهميـة العمالـة والعمـل اللئـق �ف
ف االنتعـاش وتعزيـز القـدرة عـى الصمـود،  اعـات والكـوارث، وتمكـ�ي ف الناجمـة عـن الرف
ي 

نسـان وسـيادة القانـون، بما �ف ام جميع حقوق االإ وتأكيـداً عـى الحاجـة إل ضمان احرت
ي العمـل ومعايري العمـل الدولية.

ام المبـادئ والحقـوق االأساسـية �ف ذلـك احـرت
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واملســاواة واملفاوضــة الجامعيــة.)1٤( وتشــتمل عمليــة متابعــة إجــراءات إعــان 
عــام ٢٠٠٨ بشــأن العدالــة االجتامعيــة مــن أجــل عوملــة عادلــة عــى خطــة مــن 
املناقشــات املتكــررة يف مؤمتــر العمــل الــدويل. واســتجابة للمتطلبــات املنصــوص 
ــق  ــدول األعضــاء يف تحقي ــل ملســاعدة ال ــج متكام ــان بشــأن نه ــا يف اإلع عليه
ــب  ــده املكت ــر دوري يع ــداد تقري ــرر إع ــة، تق ــل الدولي ــة العم أهــداف منظم
للمناقشــات يف مؤمتــر العمــل الــدويل. ويف ترشيــن الثاين/نوفمــرب ٢٠٠٨، اتخــذ 
مجلــس اإلدارة قــراراً بشــأن أول هــدف اســرتاتيجي تتــم مناقشــته، كبنــد متكرر. 
ــدف  ــول اله ــن ح ــني متكرري ــى اآلن نقاش ــدويل حت ــل ال ــر العم ــرى مؤمت وأج
ــة. وعقــدت املناقشــة املتكــررة األوىل يف عــام ٢٠1٠ حــول  االســرتاتيجي للعامل
»سياســات العاملــة مــن أجــل العدالــة االجتامعيــة وعوملــة عادلــة«. وعقــدت 
املناقشــة املتكــررة الثانيــة حــول العاملــة يف عــام ٢٠1٤، عندمــا ناقــش املؤمتــر 
»سياســات العاملــة مــن أجــل االنتعــاش والتنميــة املســتدامني«. وســتكون 

املناقشــة املتكــررة التاليــة حــول التوظيــف يف عــام ٢٠٢1.
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تضــع االتفاقيــة رقــم 1٢٢ هــدف العاملــة الكاملــة واملنتجــة والتــي يتــم 
اختيارهــا بحريــة، يف حــني تضــع صكــوك أخــرى ملنظمــة العمــل الدوليــة 
ــة  ــف )العام ــإدارات التوظي ــة. ف ــذه الغاي ــق ه ــة لتحقي ــرتاتيجيات الازم االس
والخاصــة( واســتخدام وتشــغيل األشــخاص ذوي اإلعاقــة، واملرشوعــات الصغــرية 
واملتوســطة الحجــم، والتعاونيــات كلهــا تضطلــع بــدور يف توفــري فــرص العمــل. 
ــول  ــادات ح ــاالت إرش ــذه املج ــة يف ه ــل الدولي ــة العم ــري منظم ــدم معاي وتق

ــرص العمــل. ــري ف ــن أجــل توف ــة م ــة اســتخدام هــذه الوســائل بفاعلي كيفي

صكوك منظمة العمل الدولية ذات الصلة

اتفاقية إدارات التوظيف، لسنة ١٩48 )رقم 88(

تقتــي االتفاقيــة أن تنشــئ الــدول املصدقــة وتشــغل إدارة توظيــف مجانيــة، 
تتألــف مــن نظــام وطنــي مــن مكاتــب التوظيــف تحــت إرشاف ســلطة وطنيــة. 
والصــات الوثيقــة بــني االتفاقيتــني رقــم ٨٨ ورقــم 1٢٢ واضحــة يف املــادة 
1)٢( مــن االتفاقيــة رقــم ٨٨، التــي تنــص عــى أنــه »يكــون الواجــب األســايس 
إلدارة التوظيــف هــو أن تكفــل، بالتعــاون عنــد الــرورة مــع الهيئــات العامــة 
ــزء ال  ــة كج ــوق العامل ــن لس ــم ممك ــل تنظي ــرى، أفض ــة األخ ــة املعني والخاص
ــا،  ــاظ عليه ــة والحف ــة الكامل ــق العامل ــي لتحقي ــج الوطن ــن الربنام ــزأ م يتج
ولتنميــة املــوارد اإلنتاجيــة واســتخدامها.« وينبغــي أن تســاعد إدارة التوظيــف 
ــل يف  ــل مناســب وأن تســاعد أصحــاب العم ــاد عم ــى إيج ــة العــامل ع العام
ــددة  ــري مح ــامد تداب ــة اعت ــى االتفاقي ــبني. وتتوخ ــامل املناس ــى الع ــور ع العث

ــة مــن العــامل، مثــل املعوقــني والشــباب. ــات معين ــة احتياجــات فئ لتلبي

اتفاقية التأهيل املهني والعاملة )املعوقون(، لسنة ١٩83 )رقم ١5٩(

تضــع االتفاقيــة املبــادئ التــي تقــوم عليهــا السياســة الوطنيــة للتأهيــل املهنــي 
ــات  ــم خدم ــري وتقيي ــى رضورة توف ــص ع ــني وتن ــخاص املعاق ــغيل األش وتش
التوجيــه والتدريــب املهنيــني والتوظيــف وخدمــات البطالة لألشــخاص املعوقني. 
ويجــب أن تهــدف السياســة الوطنيــة إىل ضــامن إتاحــة تدابــري التأهيــل املهنــي 
املناســبة لجميــع فئــات املعوقــني، وتعزيــز فــرص العمــل للمعوقــني يف ســوق 
ــني  ــؤ الفــرص ب ــدأ تكاف العمــل املفتوحــة. ويجــب أن تســتند السياســة إىل مب
العــامل املعوقــني والعــامل عمومــاً. كــام تتطلــب االتفاقيــة استشــارة املنظــامت 

املمثلــة ألصحــاب العمــل والعــامل واملنظــامت املمثلــة للمعوقــني.

النهوض بالعاملة
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اتفاقية وكاالت االستخدام الخاصة، لسنة ١٩٩7 )رقم ١8١(

ــرتام وكاالت  ــن اح ــد م ــا التأك ــة عليه ــدول املصدق ــن ال ــة م ــب االتفاقي تتطل
االســتخدام الخاصــة للمبــادئ املتعلقــة بعــدم التمييــز. وتنــص االتفاقيــة عــى 
التعــاون بــني إدارات االســتخدام العامــة والخاصــة وتضــع مبــادئ عامــة لحاميــة 
ــة  ــة وغــري املناســبة، وحامي ــني عــن عمــل مــن املامرســات غــري األخاقي الباحث
العــامل الذيــن يعملــون مبوجــب ترتيبــات عقــود مــن الباطــن والعــامل الذيــن 
يســتجلبون مــن الخــارج. كــام تنطبــق االتفاقيــة عــى وكاالت االســتخدام ألعــامل 

مؤقتــة.

توصية العامل املسنني، لسنة ١٩8٠ )رقم ١6٢(

ــن يف  ــامل اآلخري ــع الع ــاواة م ــناً باملس ــرب س ــامل األك ــع الع ــأن يتمت ــويص ب ت
ــة فيــام يخــص توظيفهــم أو تشــغيلهم دون متييــز ضدهــم  الفــرص ويف املعامل

بســبب ســنهم.

لســنة ١٩88  واملتوســطة،  الصغــرية  املنشــآت  يف  الوظائــف  خلــق   توصيــة 
)رقم ١8٩(

تــويص بــأن تتخــذ الــدول األعضــاء تدابــري تتناســب مــع الظــروف واملامرســات 
ــا يف إيجــاد  ــة لتشــجيع املنشــآت الصغــرية واملتوســطة يف ضــوء أهميته الوطني

فــرص العمــل وتعزيــز النمــو االقتصــادي املســتدام.

توصية تعزيز التعاونيات، لسنة ٢٠٠٢ )رقم ١٩3(

يتمثــل الهــدف مــن هــذه التوصيــة يف تشــجيع التعاونيــات وبوجــه خــاص يف 
ــة املــوارد وتوليــد االســتثامرات. ضــوء دورهــا يف خلــق فــرص العمــل وتعبئ
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املوضوعات التي تتناولها معايري العمل الدولية

ف ف العمالة للعمال المعوق�ي تأم�ي
ف  ي صدقت عـى االتفاقية رقـم ١5٩ سياسـات وقوان�ي

اعتمـدت العديـد مـن الـدول الـ�ت
كاء  الـرسث مـع  مشـاورات  بعـد  ف  للمعوقـ�ي والعمالـة  ي 

المهـ�ف التأهيـل  بشـأن  وطنيـة 
. وعـى سـبيل المثـال، اعتمـدت أيرلندا،  ف ف والمنظمـات الممثلـة للمعوقـ�ي االجتماعيـ�ي
اليابـان ومنغوليـا  . واعتمـدت  ف اتيجية توظيـف شـاملة للمعوقـ�ي ي عـام ٢٠١5، اسـرت

�ف
. وكان برنامـج »طريـق العمل«  ف ف ضـد المعوقـ�ي يعـات للقضـاء عـى التميـري أيضـاً ترسث
ف  اكـة اسـتجابة الرتفـاع البطالة ب�ي ي أوروبـا يطبـق نهـج الرسث

وع �ف )Workway( أول مـرسث
نصـاف. ويهدف  ي إطـار برنامـج من أجـل الرخاء واالإ

ي عـام ٢٠٠١ �ف
. وتأسـس �ف ف المعوقـ�ي

الخـاص والتشـجيع عليهـا.  القطـاع  ي 
ف �ف المعوقـ�ي الوعـي بعمالـة  نامـج إل رفـع  الرب

ي 
نامـج مـن خلل ثـلث شـبكات محلية أنشـئت �ف ومـن أجـل القيـام بذلـك، يعمـل الرب

نامـج الحكومة االأيرلنديـة والمفوضية  ي تمويل هذا الرب
ك �ف مناطـق البلـد االأربـع. واشـرت

ي صميـم الجهـود 
ي االأطـراف والحـوار االجتماعـي أيضـاً �ف

االأوروبيـة. وكان العمـل ثـل�ث
عاقـة وعـن طريـق  يعـات بشـأن االإ ي بذلتهـا أيسـلندا عـن طريـق سـن بعـض الترسث

الـ�ت
يـع إل االتفاقات الجماعية  . وترجع أصول هذا الترسث ي

تشـغيل صنـدوق للتأهيـل المه�ف
عـادة التأهيل مصممة  ي تضمنت أحكاماً بشـأن وضـع ترتيبات جديدة الإ

لعـام ٢٠٠٨ الـ�ت
ات طويلة أو تعرضـوا لحوادث أدت  لتوفـري سـبل انتصـاف للعمال الذيـن مرضوا لفـرت
ي أيضـاً لتفعيـل 

أ صنـدوق التأهيـل المهـ�ف إل الحـد مـن قدرتهـم عـى العمـل. وأنـ�ث
كاء االجتماعيـون بشـأن تقديم أصحـاب العمل لمسـاهمات. اتفـاق توصـل إليـه الـرسث

تشغيل الشباب: التحديات والآفاق
ي مؤتمر العمل الـدولي حجم وخصائص 

ي عـام ٢٠١٢، اسـتعرضت المناقشـة العامـة �ف
�ف

للبطالـة  العاليـة  المسـتويات  ي 
�ف خاصـة  بصفـة  ونظـرت  الشـباب.  تشـغيل  أزمـة 

ي نوعيـة الوظائـف المتاحـة للشـباب، وابتعادهـم 
والعمالـة الناقصـة، واالنخفـاض �ف

ي أعقـاب تلك 
عـن سـوق العمـل والتحـوالت البطيئـة والصعبـة إل العمـل اللئـق. و�ف

المناقشـة، اعُتمـد قـرار يدعـو إل إجـراء فـوري وموجـه ومتجـدد للتغلـب عـى أزمـة 
ي حماية 

تشـغيل الشـباب. وأقـر القـرار بـأن معايـري العمل الدوليـة تـؤدي دوراً هامـاً �ف
حقـوق العمـال الشـباب. كما يتضمـن تذييلً يرسد معايـري العمل الدوليـة ذات الصلة 
ي تقريـر اتجاهات العمالـة العالمية لعام 

بالعمـل والشـباب. وتؤكـد البيانـات الواردة �ف
ف بثلثـة أضعـاف. وعندمـا تجـد  ٢٠١٧ أن الشـباب أكـرث عرضـة للبطالـة مـن البالغـ�ي
الشـابات والشـبان عمـلً، تكـون جـودة العمـل مدعـاة للقلـق، ويكـون الشـباب أكـرث 
اء  ي الوظائـف غري المسـتقرة بمقدار الضعف. وأكـدت لجنة الخرب

عرضـة للسـتخدام �ف
ي العثـور عى عمل دائم أسـوأ بالنسـبة للفئات 

ي يواجههـا الشـباب �ف
أن التحديـات الـ�ت

اً من  ف كثري ي يعانـ�ي
ي ذلك الشـابات، الل�أ

االأكـرث معانـاة مـن نقص العمـل اللئق، بمـا �ف
هم.  عاقـة وغري ارتفـاع معـدالت البطالـة مقارنـة بالشـباب، فضلً عن الشـباب ذوي االإ
ي بعض البلدان من خلل سياسـات 

اء الحظت الجهـود المبذولـة �ف غـري أن لجنـة الخـرب
وبرامـج لتعزيـز عمالـة الشـباب وخلـق وظائـف عاليـة الجودة.

يعتــرب التعليــم والتدريــب املفتــاح الــذي يجعــل النــاس قابلــني للتشــغيل، األمــر 
الــذي يســمح لهــم بالحصــول عــى عمــل الئــق وعــى تجنــب الفقــر. ويتعــني 
مــن أجــل توفــري القــدرة عــى املنافســة يف االقتصــاد العاملــي اليــوم أن يتــدرب 
العــامل وأصحــاب العمــل تدريبــاً جيــداً عــى تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــال، 
وعــى األشــكال الجديــدة لتنظيــم أعاملهــم، وعــى أســاليب عمــل قــوى الســوق 
ــل  ــغيل الكام ــق التش ــع إىل تحقي ــي تتطل ــات الت ــإن املجتمع ــذا ف ــة. ل الدولي
والتنميــة االقتصاديــة املســتدامة بحاجــة إىل االســتثامر يف التعليــم وتنميــة 
ــة،  ــل الجوهري ــارات العم ــايس، ومه ــم األس ــا للتعلي ــة. فبتوفريه ــوارد البرشي امل
وفــرص التعلــم مــدى الحيــاة لجميــع القــوى العاملــة، تســتطيع البلــدان ضــامن 
مســاعدة العــامل عــى االحتفــاظ بقابليتهــم للتوظيــف وتحســينها، مــام يــؤدي 
ــاك  ــزال هن ــك، ال ت ــع ذل ــه. وم ــارة وإنتاجي ــر مه ــة أك ــوى عامل ــود ق إىل وج
فجــوات كبــرية بــني البلــدان ويف داخــل كل منهــا مــن حيــث التعليــم وإمكانيــة 
الحصــول عــى تكنولوجيــا املعلومــات. وتشــجع معايــري منظمــة العمــل الدوليــة 
البلــدان عــى تطويــر مامرســات وسياســات تدريــب ســليمة فيــام يتعلــق باملوارد 
البرشيــة يســتفيد منهــا جميــع الــرشكاء االجتامعيــني. وبالنظــر لألهميــة الراهنــة 
ــة  ــة محدث ــدويل يف عــام ٢٠٠٤ توصي ــذا املوضــوع، اعتمــد مؤمتــر العمــل ال له
ــى  ــز ع ــي ترك ــم 1٩٥(، الت ــنة ٢٠٠٤ )رق ــة، لس ــوارد البرشي ــة امل ــأن تنمي بش

التعليــم والتدريــب والتعلــم مــدى الحيــاة.

صكوك منظمة العمل الدولية ذات الصلة

اتفاقية اإلجازات الدراسية مدفوعة األجر، لسنة ١٩74 )رقم ١4٠(

ــا، وبالطــرق املناســبة للظــروف  ــة عليه ــدول املصدق ــن ال ــة م ــب االتفاقي تتطل
واملامرســات الوطنيــة وعــى مراحــل إذا اقتــى األمــر، وضــع وتطبيــق سياســة 
ترمــي إىل تشــجيع منــح إجــازات دراســية مدفوعــة األجــر مــن أجــل التدريــب 
عــى أي مســتوى، ســواء كان عــى مســتوى التعليــم العــام واالجتامعــي واملــدين، 

والتثقيــف النقــايب.

اتفاقية تنمية املوارد البرشية، لسنة ١٩75 )رقم ١4٢( 

يتطلــب الصــك مــن الــدول املصدقــة عليهــا أن تضــع سياســات وبرامــج للتوجيــه 
والتدريــب املهنيــني، تكــون مرتبطــة ارتباطــاً وثيقــاً بالعاملــة، وبوجــه خــاص عــن 
طريــق مكاتــب التشــغيل العامــة. ولهــذا الغــرض، فــإن الــدول مطالبــة بوضــع 
نظــم تكميليــة للتعليــم العــام والتقنــي واملهنــي، وللتعليــم والتوجيــه والتدريــب 
املهنــي، وأن متتــد تدريجيــاً بحيــث تشــمل الشــباب والكبــار، مبــا يف ذلــك برامــج 

تائــم األشــخاص ذوي اإلعاقــة.
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يعتــرب التعليــم والتدريــب املفتــاح الــذي يجعــل النــاس قابلــني للتشــغيل، األمــر 
الــذي يســمح لهــم بالحصــول عــى عمــل الئــق وعــى تجنــب الفقــر. ويتعــني 
مــن أجــل توفــري القــدرة عــى املنافســة يف االقتصــاد العاملــي اليــوم أن يتــدرب 
العــامل وأصحــاب العمــل تدريبــاً جيــداً عــى تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــال، 
وعــى األشــكال الجديــدة لتنظيــم أعاملهــم، وعــى أســاليب عمــل قــوى الســوق 
ــل  ــغيل الكام ــق التش ــع إىل تحقي ــي تتطل ــات الت ــإن املجتمع ــذا ف ــة. ل الدولي
والتنميــة االقتصاديــة املســتدامة بحاجــة إىل االســتثامر يف التعليــم وتنميــة 
ــة،  ــل الجوهري ــارات العم ــايس، ومه ــم األس ــا للتعلي ــة. فبتوفريه ــوارد البرشي امل
وفــرص التعلــم مــدى الحيــاة لجميــع القــوى العاملــة، تســتطيع البلــدان ضــامن 
مســاعدة العــامل عــى االحتفــاظ بقابليتهــم للتوظيــف وتحســينها، مــام يــؤدي 
ــاك  ــزال هن ــك، ال ت ــع ذل ــه. وم ــارة وإنتاجي ــر مه ــة أك ــوى عامل ــود ق إىل وج
فجــوات كبــرية بــني البلــدان ويف داخــل كل منهــا مــن حيــث التعليــم وإمكانيــة 
الحصــول عــى تكنولوجيــا املعلومــات. وتشــجع معايــري منظمــة العمــل الدوليــة 
البلــدان عــى تطويــر مامرســات وسياســات تدريــب ســليمة فيــام يتعلــق باملوارد 
البرشيــة يســتفيد منهــا جميــع الــرشكاء االجتامعيــني. وبالنظــر لألهميــة الراهنــة 
ــة  ــة محدث ــدويل يف عــام ٢٠٠٤ توصي ــذا املوضــوع، اعتمــد مؤمتــر العمــل ال له
ــى  ــز ع ــي ترك ــم 1٩٥(، الت ــنة ٢٠٠٤ )رق ــة، لس ــوارد البرشي ــة امل ــأن تنمي بش

التعليــم والتدريــب والتعلــم مــدى الحيــاة.

صكوك منظمة العمل الدولية ذات الصلة

اتفاقية اإلجازات الدراسية مدفوعة األجر، لسنة ١٩74 )رقم ١4٠(

ــا، وبالطــرق املناســبة للظــروف  ــة عليه ــدول املصدق ــن ال ــة م ــب االتفاقي تتطل
واملامرســات الوطنيــة وعــى مراحــل إذا اقتــى األمــر، وضــع وتطبيــق سياســة 
ترمــي إىل تشــجيع منــح إجــازات دراســية مدفوعــة األجــر مــن أجــل التدريــب 
عــى أي مســتوى، ســواء كان عــى مســتوى التعليــم العــام واالجتامعــي واملــدين، 

والتثقيــف النقــايب.

اتفاقية تنمية املوارد البرشية، لسنة ١٩75 )رقم ١4٢( 

يتطلــب الصــك مــن الــدول املصدقــة عليهــا أن تضــع سياســات وبرامــج للتوجيــه 
والتدريــب املهنيــني، تكــون مرتبطــة ارتباطــاً وثيقــاً بالعاملــة، وبوجــه خــاص عــن 
طريــق مكاتــب التشــغيل العامــة. ولهــذا الغــرض، فــإن الــدول مطالبــة بوضــع 
نظــم تكميليــة للتعليــم العــام والتقنــي واملهنــي، وللتعليــم والتوجيــه والتدريــب 
املهنــي، وأن متتــد تدريجيــاً بحيــث تشــمل الشــباب والكبــار، مبــا يف ذلــك برامــج 

تائــم األشــخاص ذوي اإلعاقــة.

التوجيه والتدريب املهنيان
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التعليم والتدريب يف التطبيق

ميكــن للمنشــآت، مــن خــال االســتثامر يف املــوارد البرشيــة، تحســني اإلنتاجيــة 
والتنافــس بنجــاح أكــرب يف األســواق العامليــة. وقــد خلصــت إحــدى الدراســات 
يف الدامنــرك، عــى ســبيل املثــال، إىل أن الــرشكات التــي تجمــع بــني ابتــكارات 
اإلنتــاج والتدريــب املوجــه غالبــاً مــا تكــون قــادرة عــى تحقيــق منــو يف الناتــج 
ــذه  ــل ه ــع مث ــي مل تتب ــرشكات الت ــة بال ــل مقارن ــة العم ــف وإنتاجي والوظائ
االســرتاتيجيات. وتوصلــت الدراســات بشــأن أملانيــا وإيطاليــا واليابــان والواليــات 
ــل  ــى العام ــدة ع ــب بفائ ــود التدري ــة. وال يع ــتنتاجات مامثل ــدة إىل اس املتح
مبفــرده فقــط، ولكــن عــن طريــق زيــادة مســتوى إنتاجيتــه ومهاراتــه، يجنــي 

صاحــب العمــل الثــامر أيضــاً.)1٥(

تشـمل الدراسـة االسـتقصائية العامـة لصكـوك العمالـة لسـنة ٢٠١٠ إشـارة إل العلقـة 
ف االتفاقيـة رقـم ١٤٢، المسـتكملة بالتوصيـة رقـم ١٩5، تحقيـق العمالـة  الحاسـمة بـ�ي
الدراسـة  وتقـر  للجميـع.  التعليـم  ي 

�ف الحـق  وإعمـال  اللئـق،  والعمـل  الكاملـة 
 . ف ي مكافحـة التميـري

بالـدور الهـام للتفاقيـة رقـم ١٤٢ �ف االسـتقصائية العامـة أيضـاً 
 ، ف ف العمـال المتعلمـ�ي اء أن هنـاك مشـكلة بطالـة متناميـة بـ�ي والحظـت لجنـة الخـرب
خاصـة خريجـي الجامعـات مـن الشـباب، غـري القادريـن عـى العثـور عـى عمـل آمن 
، كانـت هـذه مشـكلة بالنسـبة القتصـادات  يتناسـب مـع مسـتوى مهاراتهـم. وبالتـالي
اء الحكومات عى  السـوق المتقدمـة فضـلً عن البلـدان النامية. وشـجعت لجنة الخـرب
ي تسـتهدف هـذه الفئـة 

وضـع سياسـات بشـأن خلـق فـرص العمـل والتوجيـه المهـ�ف
ف عـن العمـل. ف العاطلـ�ي الجديـدة مـن المتعلمـ�ي
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مــن املرجــح أن يــؤدي إنهــاء عاقــة أو عقــد العمــل إىل صدمــة نفســية للعامــل 
ــر مبــارش عــى رفاهيــة األرسة. ومــع ســعي املزيــد  كــام أن لفقــدان الدخــل أث
ــه العوملــة مــن  ــة يف التشــغيل، ومــع مــا تحدث ــدان إىل تحقيــق املرون مــن البل
ــد  ــن املرجــح أن يواجــه املزي ــإن م ــة، ف ــاط االســتخدام التقليدي ــال يف أمن اخت
مــن العــامل إنهــاء أعاملهــم بغــري طواعيــة منهــم يف مرحلــة مــا مــن حياتهــم 
ــل  ــني وفص ــدد العامل ــاص ع ــة يف إنق ــإن املرون ــه ف ــت نفس ــة. ويف الوق املهني
غــري املامئــني منهــم إجــراء رضوري ألصحــاب العمــل للمحافظــة عــى إنتاجيــة 
املرشوعــات. وتســعى معايــري منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن إنهــاء العمــل إىل 
ــامل  ــل الع ــل يف فص ــب العم ــق صاح ــى ح ــاظ ع ــني الحف ــوازن ب ــق الت تحقي
ألســباب وجيهــة، وبــني ضــامن أن يكــون هــذا الفصــل منصفــاً وأال يتــم اللجــوء 

إليــه إال كمــاذ أخــري، وأال يكــون أثــره الســلبي عــى العامــل مبالغــاً فيــه.

صك منظمة العمل الدولية ذات الصلة

اتفاقية إنهاء االستخدام، لسنة ١٩8٢ )رقم ١58(

يــربز هــذا الصــك مبــدأ عــدم وجــوب إنهــاء عمــل العامــل مــا مل يكــن هنــاك 
ــارات  ســبب وجيــه لذلــك يرتبــط بقــدرة العامــل أو ســلوكه أو يرجــع إىل اعتب
تشــغيل املنشــأة أو املؤسســة أو املرفــق. وتشــمل أســباب الفصــل التــي ال تعتــرب 
أســباباً وجيهــة تلــك التــي ترجــع إىل عضويــة نقابــة أو املشــاركة يف أنشــطتها، أو 
تقديــم شــكوى ضــد صاحــب عمــل، أو إىل العــرق أو اللــون أو الجنــس أو الحالة 
االجتامعيــة أو املســؤوليات العائليــة، أو الحمــل، أو الديــن أو الــرأي الســيايس أو 
النســب القومــي أو األصــل االجتامعــي، أو التغيــب املؤقــت بســبب املــرض أو 
التغيــب عــن العمــل خــال إجــازة الوضــع. وإذا مــا فصــل العامــل فإنــه يكــون 
ــه الحــق يف الدفــاع عــن نفســه ضــد أيــة ادعــاءات توجــه إليــه. ويف حــاالت  ل
الفصــل الجامعــي، عــى الحكومــات أن تشــجع أصحــاب العمــل عــى التشــاور 
مــع ممثــي العــامل وأن تضــع بدائــل لعمليــات الفصــل الجامعــي )مثــل تجميــد 
التعيينــات أو تخفيــض ســاعات العمــل(. وتتنــاول االتفاقيــة كذلــك أمــوراً تتعلق 
مبكافــأة نهايــة الخدمــة، ومهلــة اإلخطــار، وإجــراءات الطعــن يف قــرار الفصــل، 
ــه يف  ــاغ الســلطات ب ــزم إب ــذي يل ــذار املســبق ال ــة، واإلن والتأمــني ضــد البطال

حالــة الفصــل الجامعــي.)16(

األمان الوظيفي 
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ــا، عــى »أن  ــوارد يف إعــان فيادلفي ــة، ال ينــص دســتور منظمــة العمــل الدولي
ــدة أو الجنــس، الحــق يف  ــع البــرش، بــرف النظــر عــن العــرق أو العقي لجمي
الســعي مــن أجــل رفاهيتهــم املاديــة وتطورهــم الروحــي يف ظــل ظــروف مــن 
الحريــة والكرامــة واألمــان االقتصــادي والفــرص املتكافئــة«؛ وعــى أن تحقيــق 
هــذا الهــدف »يجــب أن يشــكل الغايــة األساســية للسياســات الوطنيــة والدولية 
عــى حــد ســواء«. والسياســة االجتامعيــة التــي توضــع مــن خــال الحــوار بــني 
ــق  ــاح يف تحقي ــرص النج ــرب ف ــا أك ــر له ــي تتوف ــي الت ــني ه ــرشكاء االجتامعي ال
األهــداف املتفــق عليهــا مــن جانــب املجتمــع الــدويل. وتوفــر معايــري منظمــة 
العمــل الدوليــة إطــاراً للعمــل عــى وضــع سياســات اجتامعيــة تضمن اســتفادة 

جميــع املشــاركني يف التنميــة االقتصاديــة مــن منافعهــا.

صكوك منظمة العمل الدولية ذات الصلة

اتفاقية رشوط العمل )العقود العامة(، لسنة ١٩4٩ )رقم ٩4(

تهــدف هــذه االتفاقيــة إىل ضــامن االمتثــال للحــدود الدنيــا الــواردة يف معايــري 
العمــل عنــد تنفيــذ العقــود العامــة.

ــري األساســية(، لســنة ١٩6٢  ــة )األهــداف واملعاي ــة السياســة االجتامعي اتفاقي
ــم ١١7( )رق

ــع السياســات  ــه يجــب أن تســعى جمي ــدأ عامــاً مفــاده أن ــة مب تضــع االتفاقي
إىل تحقيــق رفاهيــة الشــعوب وتنميتهــا، وإىل تعزيــز رغبتهــا يف تحقيــق التقــدم 
االجتامعــي. وباإلضافــة إىل ذلــك، يعتــرب العمــل عــى تحســني مســتويات 
ــة  ــة. وتنــص االتفاقي ــة االقتصادي املعيشــة الهــدف األســايس يف تخطيــط التنمي
ــني،  ــن، واملنتجــني الزراعي ــق بالعــامل املهاجري ــك تتعل عــى رشوط أخــرى كذل
واملنتجــني املســتقلني، والعاملــني بأجــر، وعــى تحديــد حــد أدىن لألجــور 

ــني. ــب املهني ــم والتدري ــز، والتعلي ــدم التميي ــا، وع ودفعه

السياسة االجتامعية

تُعــد مــدة العمــل، إىل جانــب األجــور مــن بــني ظــروف العمــل التــي لهــا أكــر 
ــن أن  ــم م ــى الرغ ــة. وع ــامل اليومي ــاة الع ــى حي ــوس ع ــارش وملم ــري مب تأث
ــة  ــاة العــامل وأرسهــم، إال أن الحصــول عــى أجــور كافي ــة لحي األجــور رضوري

ــري مــن أنحــاء العــامل. ومنتظمــة غــري مضمــون يف كث

وال تــزال متأخــرات األجــور يف بعــض البلــدان متثــل مشــكلة بالفعــل. ويف بعــض 
الحــاالت، ال يتــم الدفــع أبــداً للعــامل الذيــن مل يحصلــوا عــى أجورهــم بســبب 
إفــاس املــرشوع. وميكــن أن تنشــأ مشــاكل أيضــاً يف الحــاالت التــي يتــم فيهــا 
ــع  ــة. وتدف ــا، يف صــورة عيني ــري منه ــاً جــزء كب ــن األجــور، وأحيان ــع جــزء م دف
مثــل هــذه الحــاالت العــامل املعنيــني إىل الفقــر. ويف بعــض الحــاالت، ميكــن أن 

تعرضهــم هــذه املامرســات ملخاطــر عبوديــة الديــن أو العمــل الجــربي.

وكان مبــدأ توفــري األجــر الــكايف للمعيشــة منصوصــاً عليــه بالفعــل يف معاهــدة 
ــة لعــام  ــة االقتصادي ــة نتيجــة األزم ــوة الرشائي ــاب تراجــع الق فرســاي. ويف أعق
٢٠٠٨، رأت منظمــة العمــل الدوليــة أنــه مــن املهــم التأكيــد عــى الصلــة بــني 
ــاء عليــه، تضمــن  تحديــد الحــد األدىن لألجــور وإجــراءات مكافحــة الفقــر. وبن
امليثــاق العاملــي لفــرص العمــل، الــذي اعتمــده مؤمتــر العمــل الــدويل يف عــام 
٢٠٠٩، عــدة إشــارات إىل الحــد األدىن لألجــور كإحــدى وســائل االســتجابة لألزمــة 
ــع  ــاور م ــور، بالتش ــم لألج ــل املنتظ ــد التعدي ــم تحدي ــة. وت ــة الدولي االقتصادي
ــاره وســيلة للحــد مــن عــدم املســاواة  ــاق، باعتب ــني، يف امليث ــرشكاء االجتامعي ال

ــادة الطلــب واملســاهمة يف االســتقرار االقتصــادي. وزي

وتتنــاول معايــري منظمــة العمــل الدوليــة املتعلقــة باألجــور جميــع هــذه 
ــة  ــور يف حال ــة األج ــام وحامي ــور بانتظ ــع األج ــى دف ــص ع ــي تن ــا. وه القضاي

إعســار صاحــب العمــل وتحديــد مســتويات الحــد األدىن لألجــور.
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تُعــد مــدة العمــل، إىل جانــب األجــور مــن بــني ظــروف العمــل التــي لهــا أكــر 
ــن أن  ــم م ــى الرغ ــة. وع ــامل اليومي ــاة الع ــى حي ــوس ع ــارش وملم ــري مب تأث
ــة  ــاة العــامل وأرسهــم، إال أن الحصــول عــى أجــور كافي ــة لحي األجــور رضوري
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الحــاالت، ال يتــم الدفــع أبــداً للعــامل الذيــن مل يحصلــوا عــى أجورهــم بســبب 
إفــاس املــرشوع. وميكــن أن تنشــأ مشــاكل أيضــاً يف الحــاالت التــي يتــم فيهــا 
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تعرضهــم هــذه املامرســات ملخاطــر عبوديــة الديــن أو العمــل الجــربي.

وكان مبــدأ توفــري األجــر الــكايف للمعيشــة منصوصــاً عليــه بالفعــل يف معاهــدة 
ــة لعــام  ــة االقتصادي ــة نتيجــة األزم ــوة الرشائي ــاب تراجــع الق فرســاي. ويف أعق
٢٠٠٨، رأت منظمــة العمــل الدوليــة أنــه مــن املهــم التأكيــد عــى الصلــة بــني 
ــاء عليــه، تضمــن  تحديــد الحــد األدىن لألجــور وإجــراءات مكافحــة الفقــر. وبن
امليثــاق العاملــي لفــرص العمــل، الــذي اعتمــده مؤمتــر العمــل الــدويل يف عــام 
٢٠٠٩، عــدة إشــارات إىل الحــد األدىن لألجــور كإحــدى وســائل االســتجابة لألزمــة 
ــع  ــاور م ــور، بالتش ــم لألج ــل املنتظ ــد التعدي ــم تحدي ــة. وت ــة الدولي االقتصادي
ــاره وســيلة للحــد مــن عــدم املســاواة  ــاق، باعتب ــني، يف امليث ــرشكاء االجتامعي ال

ــادة الطلــب واملســاهمة يف االســتقرار االقتصــادي. وزي

وتتنــاول معايــري منظمــة العمــل الدوليــة املتعلقــة باألجــور جميــع هــذه 
ــة  ــور يف حال ــة األج ــام وحامي ــور بانتظ ــع األج ــى دف ــص ع ــي تن ــا. وه القضاي

إعســار صاحــب العمــل وتحديــد مســتويات الحــد األدىن لألجــور.

األجور
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صكوك منظمة العمل الدولية ذات الصلة

اتفاقية حامية األجور، لسنة ١٩4٩ )رقم ٩5(

تُدفــع األجــور نقــداً بالعملــة الســائدة قانونــاً عــى فــرتات منتظمــة. ويف 
ــب أن  ــه يج ــإن قيمت ــاً ف ــر عيني ــن األج ــزء م ــا ج ــون فيه ــي يك ــاالت الت الح
ــاً  ــة التــرف يف أجورهــم وفق ــة. ويكــون للعــامل حري ــة ومعقول تكــون عادل
ــد  ــة عن ــون لألجــور األولوي ــل يك ــب العم ــة إعســار صاح الختيارهــم ويف حال

ــيلة. ــول املس ــع األص توزي

اتفاقية تحديد املستويات الدنيا لألجور، لسنة ١٩7٠ )رقم ١3١(

تتطلــب االتفاقيــة مــن الــدول املصدقــة عليهــا أن تنشــئ آليــة لتحديــد الحــد 
األدىن لألجــور لتحديــد املســتويات الدنيــا لألجــور ومراجعتهــا وتعديلهــا دوريــاً 

بحيــث يكــون لقراراتهــا قــوة القانــون.

ــنة  ــم، لس ــب عمله ــار صاح ــد إعس ــامل عن ــتحقات الع ــة مس ــة حامي اتفاقي
١٩٩٢ )رقــم ١73(

تنــص االتفاقيــة عــى حاميــة مطالــب العــامل املتعلقــة باألجــور يف إجــراءات 
ــال  ــن خ ــا أو م ــرر له ــاز املق ــق االمتي ــن طري ــك ع ــاس وذل ــار واإلف اإلعس

ــة. ــة ضامن مؤسس

وأيضاً ذات صلة:

اتفاقية املساواة يف األجور، لسنة ١٩5١ )رقم ١٠٠(

ــات  ــامل والعام ــع الع ــى جمي ــر ع ــاواة يف األج ــدأ املس ــة مب ــع االتفاقي تض
القامئــني بعمــل ذي قيمــة متســاوية. 
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سياسات الأجور والتنمية المستدامة
كجـزء مـن برنامجهـا بشـأن العمـل اللئـق، تشـجع منظمـة العمـل الدوليـة الـدول 
االأعضـاء عـى تطبيـق حـد أد�ف للأجـور للحـد مـن الفقـر وتوفـري الحمايـة االجتماعيـة 
. كمـا تـم تحديـد تطبيق السياسـات المناسـبة للأجـور كوسـيلة لتنفيذ خطة  ف للعاملـ�ي
ي »تعزيز النمو 

التنميـة المسـتدامة لعـام ٢٠3٠. ويتمثـل هدف التنميـة المسـتدامة ٨ �ف
االقتصـادي المطـرد والشـامل للجميع والمسـتدام، والعمالة الكاملـة والمنتجة وتوفري 
ي االأجـر عـن العمل ذي 

ف عـى ضمـان المسـاواة �ف كـري العمـل اللئـق للجميـع«، مـع الرت
القيمـة المتسـاوية للجميـع. ويسـعى هدف التنميـة المسـتدامة ١٠ إل »الحد من عدم 
نجـاز التدريجـي لتحقيـق قـدر  المسـاواة داخـل البلـدان وفيمـا بينهـا« ويؤكـد عـى االإ

أكـرب من المسـاواة.
ي جميـع أنحـاء العالـم 

وتقـوم منظمـة العمـل الدوليـة بتحليـل اتجاهـات االأجـور �ف
وتنـرسث بانتظـام التقريـر العالمي للأجـور. وخلصت طبعـة 201٧/2016 مـن التقرير إل 
ي العالـم 

ي ٢٠٠٨-٢٠٠٩، انتعـش نمـو االأجـور الحقيقيـة �ف
ي أعقـاب االأزمـة الماليـة �ف

أنـه �ف
ي بعـض البلـدان. ويتمثل 

، بـل وانعكـس �ف ف ي عـام ٢٠١٠، لكنـه تباطـأ منـذ ذلـك الحـ�ي
�ف

ي المتوسـط أقـل من نمـو إنتاجية العمل 
ي أن نمـو االأجـور �ف

أحـد اسـتنتاجات التقريـر �ف
ي ينتجهـا العمـال(. ويشـري التقرير أيضـاً إل أن 

)متوسـط قيمـة السـلع والخدمـات الـ�ت
ة حـداً أد�ف للأجـور أو تزيـده  ي السـنوات االأخـري

العديـد مـن البلـدان بـدأت تطبـق �ف
ي االأجور. 

كوسـيلة لدعـم العمـال ذوي االأجور المنخفضـة والحد من عدم المسـاواة �ف
ووفقـاً للتقريـر، عندمـا يكـون الحـد االأد�ف للأجـور عـى مسـتوى مناسـب، يمكـن أن 
يكـون لـه تأثـري عـى زيـادة دخـل العمـال ذوي االأجـور المنخفضـة، وكثـري منهـم من 
اً، يخلـص التقرير  ة عـى العمالـة. وأخري النسـاء، دون أن يكـون لذلـك آثـار سـلبية كبري
ة لمجموعة  إل أن إدراج سياسـة بشـأن االأجـور عـى جـدول أعمـال االجتماعـات االأخـري
يـن قـد دعـت إل وضـع  يـن يعـد تطـوراً إيجابيـاً، ويذّكـر بـأن مجموعـة العرسث العرسث
مبـادئ لسياسـة االأجـور المسـتدامة لتعزيـز مؤسسـات وسياسـات سـوق العمـل، بمـا 
ي ذلـك الحـد االأد�ف للأجـور والمفاوضـة الجماعيـة، بحيـث تعكـس زيـادة االأجور نمو 

�ف
نتاجيـة بشـكل أفضل. االإ

ت منظمـة العمـل الدوليـة دليـل سياسـة الحـد الأد�ف لالأجـور،  ي عـام ٢٠١٦، نـرسث
و�ف

الـذي يصـف تنـوع الممارسـات ويحـدد الخيـارات المختلفـة، بنـاًء عـى التفضيـلت 
، يشـدد الدليـل عـى  ف ويـج لنمـوذج معـ�ي واالأوضـاع الوطنيـة. ودون السـعي إل الرت
المبـادئ االأساسـية والممارسـات الجيـدة لتحديـد الحـد االأد�ف للأجـور ويقـدم أمثلـة 
عـى مزايـا وعيـوب مختلـف الخيـارات. ونُـرسث الدليـل بعد إعداد دراسـة اسـتقصائية 
اء إل أن  عامـة بشـأن الحـد الأد�ف لالأجـور )2014(، خلصـت بنـاء عليهـا لجنـة الخـرب
ي االتفاقيـة رقـم ١3١ ال تـزال صالحة اليوم 

االأهـداف والمبـادئ واالأسـاليب المحـددة �ف
ي 

ي عـام ١٩٧٠ وهي تتكيف مـع السياسـات العامة ال�ت
كمـا كانـت عنـد اعتمـاد االتفاقية �ف

ف أهـداف التنميـة االقتصاديـة ومبـادئ العدالـة االجتماعيـة. تهـدف إل التوفيـق بـ�ي
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يعتــرب تنظيــم مــدة العمــل مــن أقــدم اهتاممــات الترشيعــات العامليــة. فمنــذ 
أوائــل القــرن التاســع عــرش، كان مــن املعــرتف بــه أن العمــل لعــدد مبالــغ فيــه 
مــن الســاعات يعــرض صحــة العــامل ويعــرض عائاتهــم كذلــك للخطــر. وكانت 
أوىل اتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة، التــي اعتمــدت يف عــام 1٩1٩ )انظــر 
ــل  ــة العم ــري منظم ــل معاي ــوم متث ــدود. والي ــل مح ــاعات عم ــدد س ــاه( ع أدن
الدوليــة بشــأن مــدة العمــل إطــاراً لتنظيــم ســاعات العمــل، وفــرتات الراحــة 
األســبوعية واإلجــازات الســنوية والعمــل أثنــاء الليــل والعمــل لبعــض الوقــت. 
ــة  ــى صح ــاظ ع ــع الحف ــة م ــة عالي ــق إنتاجي ــوك تحقي ــذه الصك ــن ه وتضم
ــل لبعــض  ــري الخاصــة بالعم ــد أصبحــت املعاي ــة. وق ــة والعقلي ــامل البدني الع
ــق الوظائــف  ــل خل ــا مث ــدة ملعالجــة قضاي ــة متزاي الوقــت صكــوكاً ذات أهمي

وتشــجيع املســاواة بــني الرجــال والنســاء.

صكوك منظمة العمل الدولية ذات الصلة

اتفاقية ساعات العمل )الصناعة(، لسنة ١٩١٩ )رقم ١(

اتفاقية ساعات العمل )التجارة واملكاتب(، لسنة ١٩3٠ )رقم 3٠(

ــار العــام بثامنيــة وأربعــني ســاعة يف األســبوع  تحــدد هاتــان االتفاقيتــان املعي
بحــد أقــى مثانيــة ســاعات يف اليــوم الواحــد.

اتفاقية أسبوع العمل ذي األربعني ساعة، لسنة ١٩35 )رقم 47(

توصية تخفيض ساعات العمل، لسنة ١٩6٢ )رقم ١١6(

يضع هذان الصكان مبدأ العمل أربعني ساعة أسبوعياً.

اتفاقية الراحة األسبوعية )الصناعة(، لسنة ١٩٢١ )رقم ١4(

اتفاقية الراحة األسبوعية )التجارة واملكاتب(، لسنة ١٩57 )رقم ١٠6(

يحــدد هــذان الصــكان معيــاراً عامــاً بــأن يحصــل العــامل عــى فــرتة راحــة ال 
تقــل عــن أربــع وعرشيــن ســاعة متتابعــة كل ســبعة أيــام.

اتفاقية اإلجازة مدفوعة األجر )مراجعة(، لسنة ١٩7٠ )رقم ١3٢(

ــذه  ــه ه ــق علي ــخص تنطب ــكل ش ــق ل ــه يح ــى أن ــة ع ــذه االتفاقي ــص ه تن
ــة أســابيع  ــة الحصــول عــى إجــازة ســنوية مدفوعــة األجــر ملــدة ثاث االتفاقي

ــة. ــنة خدم ــن كل س ــل ع عم

مدة العمل
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ين ي القرن الحادي والع�ش
مدة العمل �ف

ي عالـم العمـل، 
ي سـياق التحـوالت الحاليـة �ف

بالنظـر إل أهميـة قضايـا مـدة العمـل �ف
دارة أن تغطي الدراسـة االسـتقصائية العامة لسـنة ٢٠١٨ صكوك منظمة  قرر مجلس االإ
العامـة  االسـتقصائية  الدراسـة  ي هـذه 

العمـل. و�ف بمـدة  المتعلقـة  الدوليـة  العمـل 
تيبـات الجديـدة لمـدة العمـل، مثل  ف أن الرت اء أنـه حـ�ي الواسـعة، تلحـظ لجنـة الخـرب
العمـل تحـت الطلـب والعمـل عـن بُعـد واقتصـاد المنصـات، قد توفـر مزايـا لكل من 
ي ذلك تداخل 

العمـال وأصحـاب العمـل، فإنهـا ترتبـط أيضـاً بعدد من العيـوب، بمـا �ف
ات الراحـة، وعدم القـدرة عى التنبؤ بسـاعات العمـل، وانعدام أمن  العمـل عـى فـرت
الدخـول والضغـط المرتبـط بالحاجـة المتصـورة إل االرتبـاط الدائـم بالعمـل. ولذلك 
يعـات الوطنيـة، مع مراعـاة كل من  مـن المهـم تنظيـم هـذه المسـائل بموجـب الترسث
ف العمـل  احتياجـات العمـال فيمـا يتعلـق بصحتهـم البدنيـة والعقليـة والتـوازن بـ�ي
اء أيضـاً أنـه عـى  ي المؤسسـات. والحظـت لجنـة الخـرب

والحيـاة، ومتطلبـات المرونـة �ف
ف عـى نطاق  ي تـم اسـتعراضها تعرت

يعـات الوطنيـة للبلـدان الـ�ت الرغـم مـن أن الترسث
واسـع بالحـدود االأسـبوعية عى سـاعات العمـل، فإن الحـدود اليومية ليسـت محددة 
ر اللجـوء إل االسـتثناءات مـن  ي تـرب

ي العديـد مـن البلـدان وأن الظـروف الـ�ت
بوضـوح �ف

سـاعات العمـل القانونيـة العاديـة ليسـت محـددة بوضـوح دائمـا، أو تتجـاوز تلـك 
ي صكـوك منظمـة العمـل الدوليـة. وعلوة عـى ذلك، فـإن القيود عى 

ف بهـا �ف المعـرت
ي كثـري مـن 

ي القانـون والممارسـة تتجـاوز �ف
ضافيـة المسـموح بهـا �ف عـدد السـاعات االإ

ي تتطلبهـا االتفاقيـات، وغالبـا ما ال يتـم التعويض عن 
االأحيـان الحـدود المعقولـة الـ�ت

اء أيضـاً أنـه عـى الرغـم  ضافيـة ماليـاً أو بإجـازة. والحظـت لجنـة الخـرب السـاعات االإ
يعـات الوطنية،  ي الترسث

ف به عى نطـاق واسـع �ف مـن أن مبـدأ الراحـة االأسـبوعية معـرت
إال أن هنـاك حـاالت متكـررة للجـوء إل خطـط الراحـة االأسـبوعية الخاصـة وميـل إل 
ات الراحة االأسـبوعية، بـدالً من منح  توفـري تعويـض مـالي عـن العمـل المنجز أثناء فـرت
تعويـض بالوقـت. والحظـت كذلـك أنـه عـى الرغم مـن أن مبـدأ االإجـازات المدفوعة 
ات عى أنهـا طويلة  االأجـر مقبـول عـى نطـاق واسـع، فإن هنـاك اتجاهـاً لتأهيل الفـرت
للغايـة، وميـل إل تأجيـل االإجـازة السـنوية وتقسـيمها إل أجـزاء، وهـو مـا يتعـارض 
ي من 

ة إجـازة كافيـة للراحـة والتعـا�ف مـع الغـرض مـن ضمـان اسـتفادة العمـال مـن فـرت
ي العديـد من البلدان 

يعات الوطنية �ف اء أن الترسث اً، الحظـت لجنة الخـرب التعـب. وأخـري
. لـم تضـع حـ�ت االآن تدابـري حمايـة فيمـا يتعلـق بالعمـل الليىي

اتفاقية العمل اللييل، لسنة ١٩٩٠ )رقم ١7١(

تتطلــب االتفاقيــة مــن الــدول املصدقــة عليهــا اتخــاذ التدابــري التــي تقتضيهــا 
طبيعــة العمــل الليــي لحاميــة العــامل أثنــاء الليــل، مبــا يف ذلــك حاميــة صحتهم 
ــرص  ــري ف ــة، وتوف ــة واالجتامعي ــاء مبســؤولياتهم األرسي ــى الوف ومســاعدتهم ع
للرتقــي املهنــي وتعويضهــم بشــكل مناســب. كــام تتطلــب عــرض بدائــل للعمــل 

الليــي عــى النســاء لفــرتات معينــة أثنــاء الحمــل وبعــده.

اتفاقية العمل بعض الوقت، لسنة ١٩٩4 )رقم ١75(

ــة  ــس الحامي ــى نف ــت ع ــض الوق ــني لبع ــى حصــول العامل ــة ع ــص االتفاقي تن
ــق يف  ــق بالح ــام يتعل ــت، في ــة الوق ــون طيل ــن يعمل ــم الذي ــة لنظرائه املمنوح
ــدم  ــني وع ــة والســامة والصحــة املهنيت ــم والحــق يف املفاوضــة الجامعي التنظي
التمييــز يف االســتخدام واملهنــة. ويجــب أن يتمتعــوا أيضــاً بظــروف عمــل مكافئة 
ــاء العمــل ورشوط وظــروف العمــل األخــرى. ــة األمومــة وإنه ــق بحامي ــام يتعل في
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أرىس دســتور منظمــة العمــل الدوليــة مبــدأ وجــوب حاميــة العــامل مــن العلــة 
واملــرض واإلصابــة الناجمــة عــن العمــل الــذي يؤدونــه. ومــع ذلــك، فــإن الواقــع 
ــة  ــرات عاملي ــدث تقدي ــاً ألح ــامل. ووفق ــني الع ــبة ملاي ــاً بالنس ــف متام مختل
ملنظمــة العمــل الدوليــة، ميــوت ٢.٧٨ مليــون شــخص كل ســنة ألســباب تتعلــق 
بالعمــل، منهــا ٢.٤ مليــون حالــة وفــاة مرتبطــة بأمــراض مهنيــة. وباإلضافــة إىل 
املعانــاة الهائلــة التــي تســببها للعــامل وعائاتهــم، تكــون التكاليــف االقتصاديــة 
املرتبطــة بهــا ضخمــة بالنســبة للمؤسســات والبلدان والعــامل. وتشــكل التكاليف 
ــاج والتدريــب  ــل اإلنت ــام العمــل الضائعــة وتعطي مــن حيــث التعويضــات وأي
ــة  ــة نحــو 3.٩٤ يف املائ ــة الصحي ــات الرعاي ــل، فضــاً عــن نفق ــادة التحوي وإع
ــف  ــل تكالي ــاب العم ــل أصح ــامل.)1٧( ويتحم ــاميل للع ــي اإلج ــج املح ــن النات م
باهظــة بســبب التقاعــد املبكــر، وفقــدان العــامل املهــرة، والتغيــب عــن العمل، 
ــة مــن  ــك ميكــن تفــادى أو الوقاي ــه مــع ذل وارتفــاع أقســاط التأمــني. عــى أن
الكثــري مــن هــذه املــآيس مــن خــال إتبــاع مامرســات ســليمة للوقايــة والتبليــغ 
ــة بشــأن الســامة والصحــة  ــري منظمــة العمــل الدولي والتفتيــش. وتوفــر معاي
املهنيتــني أدوات أساســية يف يــد الحكومــات وأصحــاب العمــل والعــامل إلرســاء 

مثــل هــذه املامرســات ولتوفــري أقــى قــدر مــن الســامة يف مــكان العمــل.

صكوك منظمة العمل الدولية ذات الصلة

اعتمــدت منظمــة العمــل الدوليــة أكــر مــن أربعــني اتفاقيــة وتوصيــة تعنــي 
تحديــداً بالســامة والصحــة املهنيتــني، وأيضــاً أكــر مــن أربعــني مدونــة 
ــل  ــة العم ــوك منظم ــف صك ــاول نص ــك، تتن ــة إىل ذل ــات. وباإلضاف للمامرس
ــة  ــني ســواء بطريق ــة بالســامة والصحــة املهنيت ــا متعلق ــاً قضاي ــة تقريب الدولي

ــارشة.  ــري مب ــارشة أو غ مب

املبادئ األساسية للسامة والصحة املهنيتني

اتفاقية اإلطار الرتويجي للسالمة والصحة املهنيتني، لسنة ٢٠٠6 )رقم ١87(

ــر نهجــاً  ــاً، لتوف ــة، بوصفهــا صــكاً يضــع إطــاراً ترويجي ُصممــت هــذه االتفاقي
ــرتاف  ــجع االع ــني وتش ــة املهنيت ــامة والصح ــا الس ــاً لقضاي ــكاً ومنهجي متامس
باالتفاقيــات القامئــة املعنيــة بالســامة والصحــة املهنيتــني. وتهــدف االتفاقية إىل 
وضــع وتنفيــذ سياســات وطنيــة متامســكة بشــأن الســامة والصحــة املهنيتــني 
ــامل  ــل والع ــاب العم ــامت أصح ــات ومنظ ــني الحكوم ــوار ب ــال الح ــن خ م
وتشــجيع ثقافــة الســامة والصحــة الوقائيــة الوطنيــة. وقــد بــدأ نفــاذ االتفاقيــة 
يف أوائــل عــام ٢٠٠٨ وصــدق عليهــا بالفعــل مــا يقــرب مــن ٥٠ دولــة عضــواً.

السالمة والصحة املهنيتان
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ــول  ــم ١55( والربوتوك ــنة ١٩8١ )رق ــني، لس ــة املهنيت ــالمة والصح ــة الس اتفاقي
التابع لها لسنة ٢٠٠٢ 

تنــص االتفاقيــة عــى اعتــامد سياســة وطنيــة متامســكة بشــأن الســامة والصحــة 
املهنيتــني وكــذا اإلجــراءات التــي ينبغــي اتخاذهــا مــن جانــب الحكومــات ويف 
داخــل املنشــآت لتعزيــز الســامة والصحــة املهنيتــني وتحســني ظــروف العمــل. 
ــو  ــة. ويدع ــات املحلي ــروف واملامرس ــة الظ ــذه السياس ــع ه ــد وض ــى عن وتراع
الربوتوكــول إىل وضــع االشــرتاطات واإلجــراءات الازمــة لتســجيل إصابــات العمل 
ــاءات  ــدار إحص ــة، وإىل إص ــة دوري ــا بصف ــا ومراجعته ــار به ــه واإلخط وأمراض

ســنوية بهــذا الشــأن.

اتفاقية خدمات الصحة املهنية، لسنة ١٩85 )رقم ١6١(

ــتوى  ــى مس ــة ع ــة املهني ــات للصح ــاد خدم ــى إيج ــة ع ــذه االتفاقي ــص ه تن
ــم  ــة يف املقــام األول وتكــون مســؤولة عــن تقدي املنشــأة تكــون مهمتهــا وقائي
املشــورة لصاحــب العمــل وللعــامل وممثليهــم يف املنشــأة حــول كيفيــة الحفــاظ 

عــى بيئــة عمــل ســليمة وصحيــة.

السامة والصحة يف فروع معينة من النشاط االقتصادي

اتفاقية القواعد الصحية )التجارة واملكاتب(، لسنة ١٩64 )رقم ١٢٠(

يهــدف هــذا الصــك إىل الحفــاظ عــى صحــة ورعايــة العــامل الذيــن يعملــون يف 
منشــآت تجاريــة أو يف منشــآت أو مؤسســات أو إدارات للخدمــات يقــوم العامل 
فيهــا أساســاً بعمــل مكتبــي وبخدمــات أخــرى لهــا صلــة بالعمــل املكتبــي وذلــك 
ــكان  ــة يف م ــات الرعاي ــتجيب إىل متطلب ــة تس ــة أولي ــري صحي ــال تداب ــن خ م

العمــل.

 ١٩7٩ لســنة  باملوانــئ،  املناولــة  عمليــات  يف  والصحــة  الســالمة   اتفاقيــة 
)رقم ١5٢(

انظر تحت بند املناولة باملوانئ.

اتفاقية السالمة والصحة يف البناء، لسنة ١٩88 )رقم ١67(

ــة  ــة والحامي ــول الوقاي ــة ح ــة تفصيلي ــري فني ــى تداب ــة ع ــذه االتفاقي ــص ه تن
آخــذة يف الحســبان االشــرتاطات الخاصــة لهــذا القطــاع. وتتعلــق هــذه التدابــري 
بســامة أماكــن العمــل، واآلالت واملعــدات املســتخدمة والعمــل يف أماكــن 

ــوط. ــواء املضغ ــت اله ــة أو تح مرتفع
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اتفاقية السالمة والصحة يف املناجم، لسنة ١٩٩5 )رقم ١76(

ينظــم هــذا الصــك مختلــف الجوانــب املتعلقــة بخصائــص الســامة والصحــة 
ــي  ــزة الخاصــة الت ــش، واألجه ــك التفتي ــا يف ذل ــل يف املناجــم، مب ــة للعم الازم
يتطلبهــا هــذا العمــل، واملعــدات الخاصــة بحاميــة العــامل. كــام أنهــا تتضمــن 

نصوصــاً تحــدد الــرشوط الازمــة لإلنقــاذ يف املناجــم.

اتفاقية السالمة والصحة يف الزراعة، لسنة ٢٠٠١ )رقم ١84(

تهــدف هــذه االتفاقيــة إىل منــع وقــوع الحــوادث واإلصابــات الضــارة بالصحــة 
والتــي تكــون ناجمــة عــن العمــل يف األنشــطة الزراعيــة والحراجيــة أو مرتبطــة 
ــامة اآلالت  ــى بس ــري تعن ــة تداب ــع االتفاقي ــك، تض ــاءه. ولذل ــع أثن ــه أو تق ب
ــواد  ــواد، واإلدارة الســليمة للم ــل امل ــداول ونق ــرشي، وت ــا للعمــل الب وماءمته
ــة،  ــر البيولوجي ــن املخاط ــة م ــات، والحامي ــع الحيوان ــل م ــة، والتعام الكيميائي

ــة واإلســكان. وتســهيات الرعاي

الحامية من مخاطر محددة 

اتفاقية الحامية من اإلشعاعات، لسنة ١٩6٠ )رقم ١١5(

ــن  ــامل م ــة الع ــية لحامي ــرتاطات أساس ــع اش ــة إىل وض ــذه االتفاقي ــدف ه ته
املخاطــر املقرتنــة بالتعــرض لإلشــعاعات املؤينــة. وتشــمل تدابــري الحاميــة التــي 
ــة وتجنــب أي  ينبغــي اتخاذهــا الحــد مــن تعــرض العــامل لإلشــعاعات املؤين
ــكان العمــل وصحــة العــامل.  ــة م ــه، فضــاً عــن مراقب تعــرض غــري رضوري ل
وتحــدد االتفاقيــة كذلــك اشــرتاطات تتعلــق مبــا قــد ينشــأ مــن حــاالت الطــوارئ.

اتفاقية الرسطان املهني، لسنة ١٩74 )رقم ١3٩(

ــر  ــن مخاط ــة م ــري للوقاي ــق تداب ــة لتطبي ــاء آلي ــك إىل إنش ــذا الص ــدف ه يه
الرسطــان املهنــي الناجــم عــن التعــرض، لفــرتة طويلــة عــادة، لعوامــل كيميائيــة 
وفيزيائيــة مــن أنــواع مختلفــة تكــون موجــودة يف مــكان العمــل. ولذلــك عــى 
الــدول املصدقــة أن تحــدد بصفــة دوريــة املــواد والعوامــل التــي تــؤدي لإلصابة 
ــذل  ــا أن تب ــا، وعليه ــرض له ــم التع ــر أو ينظ ــب أن تحظ ــي يج ــان الت بالرسط
ــؤدي  ــي ال ت ــا الت ــواد بغريه ــل وامل ــذه العوام ــتبدال ه ــا الس ــارى جهوده قص
ــة واإلرشاف  ــري الحامي ــذ تداب ــه، وأن تتخ ــبباً ل ــل تس ــان أو أق ــة بالرسط لإلصاب
الازمــة وأن تحــدد الفحــص الطبــي للعــامل الذيــن يتعرضــون لهــذه املخاطــر.
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اتفاقيــة بيئــة العمــل )تلــوث الهــواء، والضوضــاء، واالهتــزازات(، لســنة ١٩77 
)رقــم ١48(

تنــص هــذه االتفاقيــة عــى رضورة أن تكــون بيئــة العمــل خاليــة، بقــدر 
اإلمــكان، مــن املخاطــر التــي يســببها تلــوث الهــواء أو الضوضــاء أو االهتــزازات. 
ــات،  ــة الازمــة عــى املنشــآت أو العملي ــري الفني ــك، تطبــق التداب وتحقيقــاً لذل
وحيــث ال يكــون ذلــك ممكنــاً تتخــذ بــدالً مــن ذلــك تدابــري تكميليــة تتعلــق 

ــم العمــل. ــة تنظي بكيفي

اتفاقية الحرير الصخري )األسبستوس(، لسنة ١٩86 )رقم ١6٢(

تهــدف هــذه االتفاقيــة إىل الوقايــة مــن اآلثــار الضــارة الناجمــة عــن التعــرض 
ــد  ــق تحدي ــن طري ــامل ع ــة الع ــى صح ــتوس( ع ــري )األسبس ــر الصخ للحري
الطــرق والتقنيــات املعقولــة والعمليــة للتقليــل مــن التعــرض للحريــر الصخــري 
ــذا  ــق ه ــل تحقي ــن أج ــن. وم ــد ممك ــل إىل أدىن ح ــاء العم ــتوس( أثن )األسبس
الهــدف، تعــدد االتفاقيــة تدابــري مختلفــة بالتفصيــل تعتمــد أساســاً عــى منــع 
املخاطــر الصحيــة الناجمــة عــن التعــرض للحريــر الصخــري )األسبســتوس( أثنــاء 

العمــل والتحكــم فيــه وحاميــة العــامل مــن هــذه املخاطــر.

اتفاقية املواد الكيميائية، لسنة ١٩٩٠ )رقم ١7٠(

تنــص االتفاقيــة عــى رضورة اعتــامد وتطبيــق سياســة متســقة بشــأن الســامة 
عنــد اســتخدام املــواد الكيميائيــة أثنــاء العمــل، ويشــمل ذلــك إنتــاج ومناولــة 
وتخزيــن ونقــل املــواد الكيميائيــة وكذلــك التخلــص مــن النفايــات الكيميائيــة 
ومعالجتهــا، وانبعــاث املــواد الكيميائيــة نتيجــة لألنشــطة التــي تتــم أثنــاء العمل 
وصيانــة وإصــاح وتنظيــف املعــدات وحاويــات املــواد الكيميائيــة. وباإلضافــة 
إىل ذلــك، تلقــي االتفاقيــة مبســؤوليات معينــة عــى املورديــن والــدول املصــدرة.
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ف الوضع الحاىلي فيما يتعلق بالسالمة والصحة المهنيت�ي
ي عام ٢٠١٧ دراسـة اسـتقصائية عامة مهمة عى صكوك السـلمة 

اء �ف ت لجنـة الخـرب نـرسث
والزراعـة.  والتعديـن  البنـاء  بشـأن  ويجـي  الرت طـار  باالإ تتعلـق  ف  المهنيتـ�ي والصحـة 
افـاً عالمياً تقريبـاً بأهمية  ي الدراسـة االسـتقصائية العامة اعرت

اء �ف والحظـت لجنـة الخـرب
ي قطاعـات البنـاء والتعدين 

ي العمـل، بشـكل عـام، و�ف
ضمـان ظـروف آمنـة ومأمونـة �ف

ي القانون 
والزراعـة بشـكل خـاص. وأبلغـت جميع الـدول االأعضاء عـن تدابري متخـذة �ف

ف ولحمايـة العمـال مـن الحـوادث  أو الممارسـة لتعزيـز السـلمة والصحـة المهنيتـ�ي
واالأمـراض المهنيـة، وأبلغـت دول عديـدة عـن تدابري اتخـذت مؤخراً لتنشـيط وتكثيف 

ي هـذا الصدد.
الجهـود �ف

سالمة وصحة العمال الشباب
عت منظمـة  ي العمـل لعـام ٢٠١٨، اسـرت

بمناسـبة اليـوم العالمـي للسـلمة والصحـة �ف
العمـل الدوليـة االنتبـاه إل مسـألة سـلمة وصحـة العمـال الشـباب. ويشـكل العمـال 
ي 

الشـباب البالـغ عددهـم 5٤١ مليـون عامـل )١5-٢٤ سـنة( عى مسـتوى العالـم، بما �ف
ي المائـة مـن القـوى 

ي أعمـال خطـرة، أكـرث مـن ١5 �ف
ذلـك 3٧ مليـون طفـل يعملـون �ف

ي المائة 
صابات المهنيـة غري القاتلة بنسـبة ٤٠ �ف ي العالـم ويزيـد تعرضهـم للإ

العاملـة �ف
ي 

ف فـوق ٢5 سـنة مـن العمـر. وهنـاك العديـد مـن العوامـل الـ�ت عـن العمـال البالغـ�ي
، مثل مرحلة  ف يمكـن أن تزيـد مـن تعرض الشـباب لمخاطر السـلمة والصحة المهنيتـ�ي
ة العمـل والتدريب، والوعـي المحـدود باالأخطار  ، وقلـة خـرب ي والنفـ�ي

نموهـم البـد�ف
المرتبطـة بالعمـل وضعـف القـدرة عـى المفاوضـة، ممـا يمكـن أن يدفـع العمـال 
ي ظـروف عمـل سـيئة. وركـزت 

ة أو والوظائـف �ف الشـباب إل قبـول المهـام الخطـري
ف  منظمـة العمـل الدوليـة عـى االأهميـة الحاسـمة للتصـدي لهـذه التحديـات وتحسـ�ي
سـلمة وصحة العمال الشـباب، وليس لتعزيز العمل اللئق للشـباب فحسـب، ولكن 
ي االأعمال الخطرة 

أيضـاً لربـط هذه الجهـود بالعمل عى مكافحة اسـتخدام االأطفـال �ف
واالأشـكال االأخـرى مـن عمـل االأطفال.
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مدونات املامرسة

ــة  ــة عملي ــادئ توجيهي ــة مب ــل الدولي ــة العم ــة ملنظم ــات املامرس ــع مدون تض
للســلطات العامــة وأصحــاب العمــل والعــامل واملؤسســات وهيئــات الســامة 
ــي  ــات(. وه ــامة يف املؤسس ــان الس ــل لج ــة )مث ــني املتخصص ــة املهنيت والصح
ــاً وال تهــدف إىل أن تحــل محــل أحــكام القوانــني  ليســت صكــوكاً ملزمــة قانون
أو اللوائــح الوطنيــة أو املعايــري املقبولــة. وتوفــر مدونــات املامرســة توجيهــات 
ــا يف  ــة )مب ــات االقتصادي ــض القطاع ــل يف بع ــة يف العم ــامة والصح ــول الس ح
ذلــك البنــاء واملناجــم املكشــوفة ومناجــم الفحــم وصناعــات الحديــد والصلــب 
ــاء الســفن وإصــاح الســفن  ــة والزراعــة وبن وصناعــات املعــادن غــري الحديدي
ــعة  ــعاع، وأش ــل اإلش ــار )مث ــض األخط ــن بع ــامل م ــة الع ــة(، وحامي والحراج
ــواد  ــة، واألسبســتوس وامل ــواد الكيميائي ــة، وامل ــرض املرئي ــزر، ووحــدات الع اللي
املحمولــة جــواً( وبعــض تدابــري الســامة والصحــة )مثــل الســامة املهنيــة ونظــم 
إدارة الصحــة؛ واملبــادئ التوجيهيــة األخاقيــة ملراقبــة صحــة العــامل؛ وتســجيل 
الحــوادث واألمــراض املهنيــة واإلبــاغ عنهــا؛ وحاميــة البيانــات الشــخصية 
للعــامل؛ والســامة والصحــة وظــروف العمــل يف نقــل التكنولوجيــا إىل البلــدان 

ــة(. النامي
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إن الضــامن االجتامعــي حــق مــن حقــوق اإلنســان يســتجيب للحاجــة العامليــة 
للحاميــة ضــد بعــض مخاطــر الحيــاة واالحتياجــات االجتامعيــة. وتضمــن 
ــايل  ــة الصحــة، وبالت ــة تأمــني الدخــل وحامي نظــم الضــامن االجتامعــي الفعال
تســهم يف الوقايــة مــن الفقــر وعــدم املســاواة والحــد منهــام، وتعزيــز االندمــاج 
االجتامعــي والكرامــة البرشيــة. وتقــوم هــذه النظــم بذلــك مــن خــال 
ــة  ــى الرعاي ــول ع ــامن الحص ــدف إىل ض ــة، ته ــة أو عيني ــا، نقدي ــري مزاي توف
ــاة،  ــة، فضــاً عــن تأمــني الدخــل طــوال دورة الحي ــة والخدمــات الصحي الطبي
ــؤوليات  ــة واملس ــل واألموم ــة العم ــة وإصاب ــرض والبطال ــة امل ــيام يف حال ال س
ــاء التقاعــد  ــك أثن ــل األرسة، وكذل ــة والعجــز عــن العمــل وفقــدان معي العائلي
ــامً يف  ــتثامراً مه ــي اس ــامن االجتامع ــم الض ــكل نظ ــك تش ــيخوخة. ولذل والش
رفاهيــة العــامل واملجتمــع ككل، وتيــرس الوصــول إىل التعليــم والتدريــب 
ــات  ــق بالسياس ــام يتعل ــية. وفي ــات األساس ــلع والخدم ــة والس ــي والتغذي املهن
األخــرى، يســهم الضــامن االجتامعــي يف تحســني اإلنتاجيــة وقابليــة التوظيــف، 
ــاعد  ــات، يس ــل واملؤسس ــاب العم ــبة ألصح ــة. وبالنس ــة االقتصادي ويف التنمي
الضــامن االجتامعــي يف الحفــاظ عــى قــوة عمــل مســتقرة ميكنهــا التكيــف مــع 
التغيــريات. وأخــرياً، فإنــه يعــزز التامســك االجتامعــي، وبالتــايل يســهم يف بنــاء 
ــة مــن خــال ضــامن  الســام االجتامعــي واملجتمعــات الشــاملة وعوملــة عادل

ــع. ــة للجمي ظــروف معيشــية الئق

ــل  ــة العم ــري منظم ــار معاي ــكل إط ــي تش ــات الت ــات والتوصي ــد االتفاقي وتع
ــري  ــا: فهــي تضــع معاي ــدة مــن نوعه ــة بشــأن الضــامن االجتامعــي فري الدولي
ــات وضــع خطــط االســتحقاقات ونظــم الضــامن  ــه عملي ــة لتوجي ــا للحامي دني
االجتامعــي الوطنيــة، بنــاًء عــى املامرســات الجيــدة مــن جميــع مناطــق العــامل. 
وهــي تســتند بالتــايل إىل مبــدأ أنــه ال يوجــد منــوذج واحــد للضــامن االجتامعــي، 
وأنــه عــى كل بلــد أن يحــدد الحاميــة املطلوبــة. ولهــذا الغــرض، فإنهــا توفــر 
مجموعــة مــن الخيــارات والبنــود التــي تتيــح املرونــة لتحقيــق هــدف التغطيــة 
الشــاملة للســكان بشــكل تدريجــي وتغطــي املخاطــر االجتامعيــة مــن خــال 
اســتحقاقات عــى مســتويات كافيــة. كــام أنهــا تضــع إرشــادات بشــأن تصميــم 
ومتويــل وتنفيــذ وإدارة وتقييــم خطــط ونظــم الضــامن االجتامعــي، وفقــاً لنهــج 
قائــم عــى الحقــوق. ويف عــامل يتحــول إىل العوملــة، يتعــرض فيــه األفــراد ملخاطر 
اقتصاديــة أكــرب مــن أي وقــت مــى، مــن الواضــح أن وجــود سياســة وطنيــة 
واســعة للحاميــة االجتامعيــة ميكــن أن يســهم يف تخفيــف اآلثــار الســلبية 
الكثــرية لألزمــات. ولهــذا الســبب، اعتمــد مؤمتــر العمــل الــدويل صــكاً جديــداً 
ــة )رقــم ٢٠٢(. وباإلضافــة  ــة االجتامعي ــة أرضيــات الحامي يف عــام ٢٠1٢، توصي
ــز عــى  ــي ترك ــة لســنة ٢٠1٩، الت ــإن الدراســة االســتقصائية العام ــك، ف إىل ذل
ــة  ــة الشــاملة للعيــش بكرامــة وصحــة، والتــي أعدتهــا لجن ــة االجتامعي الحامي
الخــرباء وستدرســها الهيئــات املكونــة ملنظمــة العمــل الدوليــة يف مؤمتــر العمــل 

الــدويل يف عــام ٢٠1٩، تغطــي هــذه التوصيــة.

الضامن االجتامعي



٧٧

صكوك منظمة العمل الدولية ذات الصلة

اتفاقية الضامن االجتامعي )املعايري الدنيا(، لسنة ١٩5٢ )رقم ١٠٢(

ــي  ــامن االجتامع ــات الض ــتوى إعان ــا ملس ــري الدني ــة املعاي ــذه االتفاقي ــع ه تض
ورشوط منحهــا. وهــي تغطــي األفــرع التســعة الرئيســية للضــامن االجتامعــي 
ــل،  ــات العم ــيخوخة، وإصاب ــة، والش ــرض، والبطال ــة، وامل ــة الطبي ــي الرعاي وه
واألرسة، واألمومــة، والعجــز، وإعانــات الورثــة. ومــن أجــل ضــامن إمكانيــة 
تطبيقهــا يف ظــل مختلــف الظــروف الوطنيــة، تتيــح االتفاقيــة للــدول املوقعــة 
ــرع  ــن هــذه األف ــل م ــة عــى األق ــة لثاث ــا يف البداي ــق بقبوله ــة التصدي إمكاني
ــا األفــرع األخــرى  ــي تفرضه ــك االلتزامــات الت ــل بعــد ذل التســعة عــى أن تقب
مــام يتيــح لهــا أن تحقــق تدريجيــاً جميــع األهــداف التــي تنــص عليهــا 
االتفاقيــة. وميكــن تحديــد مســتوى الحــد األدىن لإلعانــات بالرجــوع إىل مســتوى 
ــة  ــتثناءات مؤقت ــاك اس ــون هن ــك أن تك ــن كذل ــي. وميك ــد املعن األجــور يف البل
بالنســبة للبلــدان التــي مل يصــل اقتصادهــا وتســهياتها الطبيــة إىل درجــة كافيــة 
مــن التطــور، مــام يســمح لهــذه البلــدان بالحــد مــن نطــاق االتفاقيــة والتغطيــة 

ــا. ــات املقــررة فيه لإلعان

توصية األرضيات الوطنية للحامية االجتامعية، لسنة ٢٠١٢ )رقم ٢٠٢(

ــة  ــة االجتامعي ــات الحامي ــال أرضي ــأن إدخ ــات بش ــك توجيه ــذا الص ــدم ه يق
ــن  ــزء م ــة كج ــة االجتامعي ــات الحامي ــذ أرضي ــأن تنفي ــا وبش ــاظ عليه أو الحف
ــي  ــامن االجتامع ــن الض ــى م ــتويات أع ــري مس ــة إىل توف ــرتاتيجيات الرامي االس
ألكــرب عــدد ممكــن مــن النــاس، وفقــاً للمبــادئ التوجيهيــة الــواردة يف معايــري 

ــي. ــامن االجتامع ــأن الض ــة بش ــل الدولي ــة العم منظم

اتفاقية املساواة يف املعاملة )الضامن االجتامعي(، لسنة ١٩6٢ )رقم ١١8( 

ــاظ عــىل الحقــوق يف مجــال الضــامن االجتامعــي، لســنة ١٩8٢  ــة الحف اتفاقي
ــم ١57( )رق

تنــص هاتــان االتفاقيتــان عــى بعــض الحقــوق املتعلقــة بالضــامن االجتامعــي 
ــم يف  ــدان حقوقه ــني لفق ــن املعرض ــامل املهاجري ــدم للع ــي تق ــات الت واإلعان
الحصــول عــى إعانــات الضــامن االجتامعــي التــي كانــوا يتمتعــون بهــا يف 

ــي. ــم األص بلده
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صكوك أخرى بشأن الضامن االجتامعي

هنــاك جيــل جديــد مــن االتفاقيــات يوســع مــن نطــاق الحاميــة التــي قررتهــا 
االتفاقيــة رقــم 1٠٢. وبينــام تقــدم هــذه الصكــوك درجــة أكــرب مــن الحاميــة 
ــض  ــا تســمح ببع ــة فإنه ــات املضمون ــتوى اإلعان ــة ومس ــث التغطي ــن حي م

ــة. ــاً للمرون ــتثناءات توخي االس

ويــرد أدنــاه بيــان باإلعانــات التــي تنــص عليهــا االتفاقيــة رقــم 1٠٢ واالتفاقيــات 
الاحقــة لهــا. وال تتضمــن هــذه املعلومــات بيانــاً عــن املــدد والــرشوط 
املطلوبــة الســتحقاق اإلعانــات، أو باإلعفــاءات التــي تســمح بهــا هــذه الصكــوك 
ــة.)1٨( ــات التــي تنــص عليهــا التوصيــات ذات الصل أو باملســتويات األعــى لإلعان

الرعاية الطبية

•  االتفاقيــة رقــم 1٠٢: تنــص عــى توفــري الرعايــة الوقائيــة، والرعايــة بواســطة 
ــب  ــة مــن جان ــة، والرعاي ــارات املنزلي ــك الزي ــام، مبــا يف ذل ــي ع مــامرس طب
ــة  ــا، والرعاي ــم وصفه ــي يت ــة األساســية الت ــدادات الدوائي املتخصصــني، واإلم
ــات  ــدات( مؤه ــات )مول ــاء أو قاب ــة أطب ــع مبعرف ــد الوض ــل وبع ــام قب في

ــاً. ــك رضوري ــفى إذا كان ذل ــول املستش ــك، ودخ لذل

•  االتفاقيــة رقــم 13٠: توفــر نفــس املزايــا التــي تنــص عليهــا االتفاقيــة رقم 1٠٢ 
باإلضافــة إىل رعايــة األســنان وإعــادة التأهيــل الطبي بالنســبة للمســتفيد.

إعانة املرىض

•  االتفاقيــة رقــم 1٠٢: مدفوعــات دوريــة ال تقــل عــن ٤٥ يف املائــة مــن األجــر 
األصــي.

•  االتفاقيــة رقــم 13٠: مدفوعــات دوريــة ال تقــل عــن 6٠ يف املائــة مــن األجــر 
األصــي. كــام تنــص عــى تقديــم مصاريــف الجنــازة يف حالــة وفــاة املســتفيد. 

إعانة البطالة

•  االتفاقيــة رقــم 1٠٢: مدفوعــات دوريــة ال تقــل عــن ٤٥ يف املائــة مــن األجــر 
األصــي.

•  االتفاقيــة رقــم 16٨: مدفوعــات دوريــة ال تقــل عــن ٥٠ يف املائــة مــن األجــر 
ــق قواعــد حســابية خاصــة،  األصــي. وميكــن بعــد مــي الفــرتة األوىل تطبي
عــى أن مجمــوع اإلعانــات التــي يســتحقها العاطــل عــن العمــل يجــب أن 

تضمــن لــه ظــروف حيــاة صحيــة ومعقولــة وفقــاً للمعايــري الوطنيــة.
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إعانة الشيخوخة

•  االتفاقيــة رقــم 1٠٢: مدفوعــات دوريــة ال تقــل عــن ٤٠ يف املائــة مــن األجــر 
األصــي. ويجــب إعــادة النظــر يف معــدالت اإلعانــات عقــب حــدوث تغــريات 

جوهريــة يف املســتوى العــام للدخــل و/أو يف تكاليــف املعيشــة.

•  االتفاقيــة رقــم 1٢٨: مدفوعــات دوريــة ال تقــل عــن ٤٥ يف املائــة مــن األجــر 
ــم 1٠٢  ــة رق ــا االتفاقي ــص عليه ــي تن ــرشوط الت ــس ال ــن نف ــي. وتتضم األص

بشــأن إعــادة النظــر يف املعــدالت.

إعانات إصابة العمل

ــن ٥٠  ــل ع ــة ال تق ــات دوري ــة، ومدفوع ــة الطبي ــم 1٠٢: الرعاي ــة رق •  االتفاقي
يف املائــة مــن األجــر األصــي يف حــاالت عــدم القــدرة عــى العمــل أو العجــز 
ــل بواســطة  ــاة العائ ــة وف ــني يف حال ــال املعال ــة واألطف ــات لألرمل ــه. وإعان عن
ــة  ــة مــن األجــر األصــي. وإمكاني ــة ال تقــل عــن ٤٠ يف املائ مدفوعــات دوري
اســتبدال املدفوعــات الدوريــة مببلــغ إجــاميل وفقــاً لبعــض الــرشوط باســتثناء 
ــدالت  ــر يف مع ــادة النظ ــزام بإع ــاك الت ــل، وهن ــن العم ــز ع ــة العج يف حال
ــف املعيشــة. ــة يف تكالي ــريات جوهري ــة عقــب حــدوث تغي ــات الدوري املدفوع

ــة إىل  ــة 1٠٢ باإلضاف ــا ورد يف االتفاقي ــس م ــن نف ــم 1٢1: تتضم ــة رق •  االتفاقي
بعــض أنــواع الرعايــة يف مــكان العمــل. ومدفوعــات دوريــة ال تقــل عــن 6٠ 
ــل  ــى العم ــة ع ــدرة املؤقت ــدم الق ــة ع ــي يف حال ــر األص ــن األج ــة م يف املائ
أو العجــز، واإلعانــة لألرملــة واملعاقــني واألرمــل املعــال واألطفــال املعالــني يف 
حالــة وفــاة العائــل، باإلضافــة إىل مدفوعــات دوريــة ال تقــل عــن ٥٠ يف املائــة 
ــدار هــذه املدفوعــات،  ــد حــد أدىن ملق ــزام بتحدي مــن األجــر األصــي. وااللت
وإمكانيــة تحويلهــا إىل مبلــغ إجــاميل وفقــاً لبعــض الــرشوط وإعانــات إضافيــة 
لألشــخاص املعاقــني الذيــن يحتاجــون إىل مســاعدة دامئــة مــن شــخص آخــر.

اإلعانات العائلية

•  االتفاقيــة رقــم 1٠٢: تنــص عــى تقديــم مدفوعــات دوريــة أو توفــري املــأكل 
وامللبــس واملســكن واإلجــازات أو الخدمــة املنزليــة، أو الجمــع بــني عــدد مــن 

هــذه العنــارص. 
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إعانة األمومة

•  االتفاقيــة رقــم 1٠٢: الرعايــة الطبيــة عــى األقــل قبــل الوضــع وأثنائــه وفيــام 
ــدات(  ــات )املول ــب أو القاب ــامريس الط ــب م ــن جان ــواء م ــع س ــد الوض بع
ــة ال تقــل  ــد االقتضــاء؛ ومدفوعــات دوري املؤهــات ودخــول املستشــفى عن

عــن ٤٥ يف املائــة مــن األجــر األصــي.

ــع  ــل الوض ــام قب ــة في ــا الرعاي ــا فيه ــة مب ــات طبي ــم 1٨3: إعان ــة رق •  االتفاقي
وأثنائــه وبعــده ودخــول املستشــفى عنــد االقتضــاء؛ وإعانــات نقديــة لضــامن 
ــة  ــا يف ظــروف صحي ــى طفله ــى نفســها وع ــاظ ع ــن الحف ــرأة م ــني امل متك
مامئــة ومبســتوى مناســب، تعــادل مــا ال يقــل عــن ثلثــي الدخــل الســابق أو 

مبلــغ مامثــل لذلــك.

إعانة العجز

•  االتفاقيــة رقــم 1٠٢: مدفوعــات دوريــة ال تقــل عــن ٤٠ يف املائــة مــن 
ــررة يف هــذا  ــات املق ــادة النظــر يف معــدل اإلعان األجــر األصــي؛ ويجــب إع
الشــأن عقــب حــدوث تغيــريات جوهريــة يف املســتوى العــام للدخــل و/أو يف 

ــة.  ــف املعيش تكالي

•  االتفاقيــة رقــم 1٢٨: مدفوعــات دوريــة ال تقــل عــن ٥٠ يف املائــة مــن األجــر 
ــات املقــررة يف هــذا الشــأن  األصــي؛ ويجــب إعــادة النظــر يف معــدل اإلعان
عقــب حــدوث تغيــريات جوهريــة يف املســتوى العــام للدخــل و/أو يف تكاليف 
املعيشــة. وااللتــزام بتوفــري خدمــات إلعــادة التأهيــل واتخــاذ التدابــري التــي 

تيــرس توظيــف األشــخاص املعاقــني يف أعــامل مناســبة.

إعانات الورثة

•  االتفاقيــة رقــم 1٠٢: مدفوعــات دوريــة ال تقــل عــن ٤٠ يف املائــة مــن 
ــررة يف هــذا  ــات املق ــادة النظــر يف معــدل اإلعان األجــر األصــي؛ ويجــب إع
الشــأن عقــب حــدوث تغيــريات جوهريــة يف املســتوى العــام للدخــل و/أو يف 

ــة.  ــف املعيش تكالي

•  االتفاقيــة رقــم 1٢٨: مدفوعــات دوريــة ال تقــل عــن ٤٥ يف املائــة مــن 
ــررة يف هــذا  ــات املق ــادة النظــر يف معــدل اإلعان األجــر األصــي؛ ويجــب إع
الشــأن عقــب حــدوث تغيــريات جوهريــة يف املســتوى العــام للدخــل و/أو يف 

ــة.  ــف املعيش تكالي
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إن إقامــة أرسة هــو مــن األهــداف العزيــزة عــى كثــري مــن األشــخاص العاملــني. 
إال أن فــرتة الحمــل واألمومــة هــي فــرتة تضــع الســيدات العامــات وأرسهــن يف 
وضــع وهــن. فاألمهــات الحوامــل واملرضعــات يحتجــن إىل حاميــة خاصــة ملنــع 
ــن  ــى يضع ــت كاف حت ــن إىل وق ــع. ويحتج ــة الرضي ــن أو صح اإلرضار بصحته
حملهــن والســرتداد عافيتهــن وإرضــاع أطفالهــن. وهــن يف الوقــت نفســه يحتجن 
إىل الحاميــة كذلــك لضــامن عــدم فقدانهــن لوظائفهــن ملجــرد الحمــل أو بســبب 
إجــازة الوضــع. فهــذه الحاميــة ال تضمــن حصــول املــرأة عــى فرصــة متكافئــة 
لالتحــاق بعمــل فحســب ولكنهــا تضمــن كذلــك اســتمرار حصولهــا عــى دخــل 
هــام رضوري لرفــاه جميــع أفــراد أرستهــا. فالحفــاظ عــى صحــة األمهــات 
الحوامــل واملرضعــات وحاميتهــن مــن التمييــز ضدهــن يف العمــل يعتــرب رشطــاً 
أساســياً مســبقاً للتوصــل إىل مســاواة حقيقيــة يف الفــرص واملعاملــة بــني الرجــال 
والنســاء يف العمــل ولتمكــني العــامل مــن تنشــئة أرسهــن يف ظــل ظــروف آمنــة 

اقتصاديــاً.

صكوك منظمة العمل الدولية ذات الصلة

اتفاقية حامية األمومة، لسنة ٢٠٠٠ )رقم ١83( 

تعتــرب هــذه االتفاقيــة أحــدث معايــري العمــل الدوليــة بشــأن حاميــة األمومــة 
رغــم أن الصكــوك الســابقة، وهــي اتفاقيــة حاميــة األمومــة، لســنة 1٩1٩ )رقــم 
3( واالتفاقيــة املعدلــة لحاميــة األمومــة، لســنة 1٩٥٢ )رقــم 1٠3( ال تزال ســارية 

املفعــول يف بعــض البلــدان.

ــق عليهــن هــذا  ــايت تنطب ــة رقــم 1٨3 عــى حصــول النســاء ال وتنــص االتفاقي
ــاء  ــتحق النس ــبوعاً. وتس ــرش أس ــة ع ــدة أربع ــع مل ــات الوض ــى إعان ــك ع الص
الــايئ يتغيــن عــن العمــل لحصولهــن عــى إجــازة وضــع، إعانــات نقديــة تؤمــن 
للمــرأة الحفــاظ عــى نفســها وعــى طفلهــا يف ظــروف صحيــة مقبولــة ومســتوى 
ــة عــن ثلثــي دخلهــا الســابق أو مبلــغ  معيــي مناســب، وال تقــل هــذه اإلعان
ــدول املصدقــة عليهــا اتخــاذ  ــك مــن ال ــة كذل ــك. وتتطلــب االتفاقي ــل لذل مامث
ــام  ــات للقي ــات املرضع ــل واألمه ــرار الحوام ــدم اضط ــن ع ــي تضم ــري الت التداب
بأعــامل مــن املعــروف أنهــا ضــارة بصحتهــن أو صحــة طفلهــن، وتحميهــن مــن 
التمييــز بســبب األمومــة. وتحظــر االتفاقيــة كذلــك عــى أصحــاب العمــل إنهــاء 
خدمــة املــرأة أثنــاء فــرتة الحمــل أو فــرتة التغيــب يف إجــازة الوضــع أو خــال 

حامية األمومة
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ــة  ــباب ال عاق ــك ألس ــا إال إذا كان ذل ــا إىل عمله ــب عودته ــي تعق ــرتة الت الف
ــد عــودة  ــة. ويتعــني عن ــه أو الرضاع ــب علي ــا يرتت ــا بالحمــل أو الوضــع وم له
ــا  ــة له ــا الســابقة أو وظيفــة مامثل ــا أن تعــود إىل نفــس وظيفته املــرأة لعمله
ــة للمــرأة الحــق  ــا عــى نفــس معــدل األجــر. كــام تقــرر االتفاقي تحصــل فيه
ــوم أو تقليــل عــدد ســاعات  يف الحصــول عــى اســرتاحة واحــدة أو أكــر كل ي

ــا بإرضــاع وليدهــا. العمــل للســامح له

إجازة الأمومة: البلدان الممتثلة لمعاي�ي منظمة العمل الدولية)1٩(
ي شـملتها الدراسـة 

ي المائة )٩٩ بلداً( من البلدان ال�ت
عـى الصعيـد العالمـي، تمنح 5٢ �ف

ة إجـازة أمومـة مدتها ١٤ أسـبوعاً عـى االأقل، وهـو المعيار الذي وضعتـه االتفاقية  فـرت
ف تلك البلـدان، يمنح ٤٨ بلداً ١٨ أسـبوعاً أو أكرث كإجـازة عى النحو  رقـم ١٨3. ومـن بـ�ي
ي التوصيـة رقـم ١٩١؛ ويمنـح ٤٩ بلـداً مـن ١٢ إل ١3 أسـبوع إجـازة - أقـل مـن 

ح �ف المقـرت
ي 

ي االتفاقيـة رقـم ١٨3، ولكـن بمـا يتفـق مـع المسـتوى المحـدد �ف
المـدة المحـددة �ف

ف رقمـي ١٠٢ و١٠3 والبالـغ ١٢ أسـبوعاً عـى االأقل كإجازة. وال تمنح إال نسـبة ١٦  االتفاقيتـ�ي
ف ١٩٢ بلداً متاح بشـأنهم  ي المائـة )3٠ بلـداً( أقـل من ١٢ أسـبوعاً كإجـازة أمومة. ومن ب�ي

�ف
ة إجـازة االأمومـة.  ف إعانـات نقديـة للمـرأة أثنـاء فـرت معلومـات، تمنـح جميعهـا إال اثنـ�ي
واالسـتثناءان همـا بابـوا غينيـا الجديـدة والواليـات المتحدة، اللتـان تمنحـان نوعاً من 
عانـات النقدية.  ي عـام بشـأن االإ

أنـواع إجـازة االأمومـة ولكـن ليـس لديهمـا نـص قانـو�ف
ي المائة )٧3 بلداً( من ١٩٢ بلداً متاح بشـأنها 

وعـى الصعيـد العالمـي، تمنح نسـبة 3٨ �ف
ي 

ي الدخـل لمـدة ١٤ أسـبوعاً عـى االأقـل. و�ف
معلومـات إعانـات نقديـة ال تقـل عـن ثلـ�ث

ي المائة من 
ي المائـة )٢٦ بلـداً( من البلدان هذا المعيار بمنـح ١٠٠ �ف

الواقـع، تتجـاوز ١٤ �ف
ي المائـة من البلدان 

ي نسـبة ٤٤ �ف
الدخـل السـابق لمـدة ١٤ أسـبوعاً عى االأقل. غري أنه �ف

)٨٤ بلـداً(، تكـون إجـازة االأمومـة غـري مدفوعـة االأجـر، أو تدفـع عـى أسـاس أقـل من 
ة أقل من ١٤ أسـبوعاً. ي الدخـل السـابق، أو تدفـع لفـرت

ثلـ�ث
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يشــكل العــامل املنزليــون جــزءاً كبــرياً مــن قــوة العمــل العامليــة يف قطــاع العمل 
غــري الرســمي وهــم مــن بــني أكــر فئــات العــامل ضعفــاً. وهــم يعملــون لصالــح 
أرس خاصــة، ويف كثــري مــن األحيــان بــدون عقــود عمــل حقيقيــة، وبــدون اإلعان 
عــن العمــل، ويســتبعدون مــن نطــاق ترشيــع العمــل. ويوجــد حاليــاً مــا ال يقــل 
عــن 6٧ مليــون عامــل منــزيل يف جميــع أنحــاء العــامل، بخــاف األطفــال العاملــني 
يف املنــازل، ويتزايــد هــذا العــدد بشــكل مطــرد يف البلــدان املتقدمــة والناميــة. 

و٨٠ يف املائــة مــن العــامل املنزليــني مــن النســاء.

ــوق  ــاكات حق ــل، وانته ــتغال يف العم ــا، واالس ــرىث له ــي ي ــل الت وظــروف العم
ــون. وال يغطــي  ــي تواجــه العــامل املنزلي اإلنســان هــي املشــاكل الرئيســية الت
ترشيــع العمــل العــام إال 1٠ يف املائــة مــن جميــع العــامل املنزليــني عــى النحــو 
الــذي يغطــي العــامل اآلخريــن. وعــى النقيــض مــن ذلــك، يُســتبعد أكــر مــن 
الربــع متامــاً مــن نطــاق ترشيعــات العمــل الوطنيــة. وغالبــاً مــا يحصــل العــامل 
ــة،  ــل مفرط ــاعات عم ــون لس ــة، ويعمل ــة للغاي ــور منخفض ــى أج ــون ع املنزلي
وبــدون ضــامن للراحــة األســبوعية، ويقعــون أحيانــاً ضحايــا لإليــذاء البــدين أو 

النفــي أو الجنــي، أو تفــرض قيــود عــى حريــة حركتهــم.

صكوك منظمة العمل الدولية ذات الصلة 

اتفاقية العامل املنزليني، لسنة ٢٠١١ )رقم ١8٩(

ــون  ــى أن يك ــم ٢٠1، ع ــا رق ــة له ــة املصاحب ــة، والتوصي ــذه االتفاقي ــص ه تن
ــات واألرس،  ــون العائ ــن يرع ــامل الذي ــاء الع ــع أنح ــني يف جمي ــني املنزلي للعامل
ــا العــامل اآلخــرون: ســاعات  ــع به ــي يتمت نفــس حقــوق العمــل األساســية الت
عمــل معقولــة، وراحــة أســبوعية مدتهــا ٢٤ ســاعة متتاليــة عــى األقــل، وحــد 
أقــى عــى الدفــع العينــي، ومعلومــات واضحــة عــن رشوط وظــروف العمــل، 
ــة  ــك الحري ــا يف ذل ــل مب ــية يف العم ــوق األساس ــادئ والحق ــرتام املب ــك اح وكذل

ــة. ــة الجامعي ــق يف املفاوض ــة والح النقابي

العامل املنزليون
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ويف 1 كانــون الثاين/ينايــر ٢٠1٩، كان ٢٧ بلــداً قــد صــدق عــى االتفاقيــة 
ــال،  ــبيل املث ــى س ــا. وع ــذ أحكامه ــري لتنفي ــم تداب ــذ معظمه ــم 1٨٩، واتخ رق
وســعت كوســتاريكا نطــاق االســتفادة مــن نظــام الضــامن االجتامعــي ليشــمل 
جميــع العــامل املنزليــني. واتُخــذت تدابــري لــإلذن بتفتيــش العمــل يف عــدد مــن 
البلــدان، مــع الحفــاظ عــى حرمــة املنــزل )كوســتاريكا وأوروغــواي(. ويف بلــدان 
أخــرى، حيــث تــم تحديــد حــد أدىن ألجــور العــامل املنزليــني يقــل عــن الحــد 
األدىن لألجــور الوطنيــة، اتُخــذت تدابــري لزيــادة مســتويات أجورهــم ومتكينهــم 

وأرسهــم مــن العيــش حيــاة كرميــة )األرجنتــني(.

لية بالأرقام ف العمالة الم�ف
ي المائة 

اً للعمالة، حيث يشـكل ما يقـرب مـن ١.٧ �ف لي مصـدراً كبـري
ف يشـكل العمـل المـرف

ي المائة مـن العمالة بأجر. ويكون 
ي جميع أنحاء العالـم، و3.٦ �ف

مـن إجمـالي العمالـة �ف
ت منظمـة العمـل  . ونـرسث لي

ف مـن الصعـب للغايـة تجميـع معلومـات عـن العمـل المـرف
ي 

ليـون �ف ف ي تقريـر العمـال المرف
ي عـام ٢٠١3 )�ف

لي �ف
ف الدوليـة تقديراتهـا االأول للعمـل المـرف

ي عام 
جميـع أنحـاء العالـم(. وجـرى تنقيـح وتعديل هـذه المنهجيـة الحقاً وتكييفهـا �ف

ي جميـع أنحـاء العالـم. 
ي سـياق تقديـرات عـدد العمـال المهاجريـن �ف

ت �ف ٢٠١٦، ونُـرسث
وتكـون هـذه المصـادر الرئيسـية مصحوبـة بأدلـة عـن البحـوث النوعية والكمية بشـأن 
لي للأطفـال وتعـرب عـن وسـائل قيـاس القيمـة االجتماعيـة واالقتصاديـة 

ف العمـل المـرف
)٢٠(. لي

ف المـرف للعمل 
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أدى ازديــاد رسعــة العوملــة االقتصاديــة إىل وجــود مزيــد مــن العــامل املهاجريــن 
أكــر مــن أي وقــت مــى. وقــد دفعــت البطالــة والفقــر املتزايــد بالكثــري مــن 
ــرى.  ــن أخ ــل يف أماك ــى عم ــول ع ــعي للحص ــة للس ــدان النامي ــامل يف البل الع
وتشــري التقديــرات إىل أن ٧3 يف املائــة مــن املهاجريــن مــن العــامل. ويف البلــدان 
الصناعيــة، زاد الطلــب عــى العاملــة وبصفة خاصــة العاملة غري املاهــرة. ونتيجة 
لذلــك، فــإن مايــني العــامل وأرسهــم يســافرون إىل بلــدان غــري بلدانهــم للبحــث 
عــن عمــل. وبذلــت جهــود كبــرية عــى مــدى الســنوات األخــرية للحصــول عــى 
بيانــات موثوقــة وقابلــة للمقارنــة حــول هجــرة العاملــة. غــري أنــه كــام الحظــت 
ــرية.  ــوات كب ــاك فج ــزال هن ــدويل، ال ت ــع ال ــة واملجتم ــل الدولي ــة العم منظم
واســتجابة لذلــك، نــرشت منظمــة العمــل الدوليــة تقديــرات عامليــة وإقليميــة 
للعــامل املهاجريــن. ووفقــاً لهــذه التقديــرات، هنــاك يف الوقــت الحــايل حــوايل 
ــامل.  ــكان الع ــن س ــة م ــون 3.3 يف املائ ــامل، ميثل ــول الع ــر ح ــون مهاج ٢٤٤ ملي
وتشــكل النســاء حــوايل نصــف املهاجريــن تقريبــاً.)٢1( ويســهم هــؤالء املهاجــرون 
يف اقتصــادات البلــدان املضيفــة لهــم، وتســاعد التحويــات التــي يرســلونها عــى 
دفــع اقتصــادات بلدانهــم األصليــة. ومــع ذلــك فــإن العــامل املهاجريــن كثــرياً 
مــا ال يحصلــون عــى حاميــة اجتامعيــة كافيــة ويكونــون معرضــني لاســتغال 
ــل عرضــة لاســتغال لكــن  ــرة املهاجــرون أق واالتجــار يف البــرش. والعــامل امله
تركهــم لبادهــم يحــرم بعــض البلــدان الناميــة مــن عاملــة قيّمــة تحتــاج إليهــا 
اقتصاداتهــا. وتوفــر معايــري منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن الهجــرة أدوات 
بــني أيــدي الــدول املرســلة والــدول املســتقبلة عــى حــد ســواء إلدارة تدفقــات 
الهجــرة وتوفــري الحاميــة الكافيــة لهــذه الفئــة مــن العــامل املعرضــة للمخاطــر. 

صكوك منظمة العمل الدولية ذات الصلة

اتفاقية العامل املهاجرين )مراجعة(، لسنة ١٩4٩ )رقم ٩7(

تتطلــب هــذه االتفاقيــة مــن الــدول املصدقــة عليهــا تســهيل الهجــرة الدوليــة 
مــن أجــل العمــل وذلــك بإقامــة واســتمرارية خدمــة مجانيــة للمســاعدة 
وإعــام العــامل املهاجريــن واتخــاذ اإلجــراءات ضــد الدعايــات املضللــة املتعلقــة 
ــاً  ــك نصوص ــة كذل ــن االتفاقي ــدة. وتتضم ــرة الواف ــارج والهج ــرة إىل الخ بالهج
بشــأن الخدمــات الطبيــة املناســبة للعــامل املهاجريــن وبشــأن تحويــل الدخــول 
واملدخــرات. وعــى الــدول أن تطبــق عــى العــامل املهاجريــن معاملــة ال تقــل 
عــن تلــك التــي يحظــى بهــا مواطنوهــا فيــام يتعلــق بعــدد مــن األمــور مبــا فيهــا 

ــة والضــامن االجتامعــي. ــة النقابي رشوط االســتخدام والحري

العامل املهاجرون
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اتفاقية العامل املهاجرين )أحكام تكميلية(، لسنة ١٩75 )رقم ١43(

تحــدد االتفاقيــة إجــراءات ملكافحــة الهجــرة الخفيــة وغــري القانونيــة وتنشــئ 
ــامل  ــع الع ــية لجمي ــوق األساس ــرتام الحق ــاً باح ــاً عام ــت التزام ــس الوق يف نف
ــامل  ــني الع ــة ب ــاواة يف املعامل ــاق املس ــن نط ــع م ــا توس ــام أنه ــن. ك املهاجري
املهاجريــن املقيمــني إقامــة قانونيــة والعــامل الوطنيــني مبــا يتجــاوز مــا جــاء يف 
االتفاقيــة رقــم ٩٧ لضــامن الفــرص املتكافئــة واملعاملــة املتســاوية فيــام يتعلــق 
بالتشــغيل واملهنــة والضــامن االجتامعــي والحقــوق النقابيــة والثقافيــة، كذلــك 
الحريــات الفرديــة والجامعيــة بالنســبة لألشــخاص الذيــن يقيمــون عــى أرايض 
الدولــة املصدقــة عــى االتفاقيــة إقامــة قانونيــة بصفتهــم عــامالً مهاجريــن أو 
أعضــاء يف أرسهــم. وتتطلــب االتفاقيــة أيضــاً أن تيــرس الــدول املصدقــة عليهــا 
توحيــد أرس العــامل املهاجريــن الذيــن يقيمــون عــى أراضيهــا إقامــة قانونيــة.



٨٧

قليمية ي عالم العمل اليوم: التجاهات العالمية والإ
المهاجرون �ف

ي النقاش الدائر حول مسـتقبل العمل، 
عـى الرغـم مـن أن الهجرة تمثـل بُعداً حيويـاً �ف

فـإن عوامـل مثـل التغـري التكنولوجـي والتعديـلت عى علقـة العمل وتدهـور العقد 
ف الدولـة والجهـات الفاعلة االأخرى سـتجعل مـن الصعـب إدارة الهجرة  االجتماعـي بـ�ي
ي الواقـع، أصبحـت الهجـرة مـن أجـل العمـل معقـدة وديناميـة 

مـن أجـل العمـل. و�ف
ي جميـع أنحـاء العالم، داخـل المناطق وفيما بينهـا. وعى بعض طرق 

ايـد �ف ف بشـكل مرت
ق آسـيا، زاد  ف آسـيا والـدول العربية، أو داخل جنوب �ث الهجـرة، عى سـبيل المثال ب�ي
، وأغلبيتهـم العظمـى مـن العمـال، بمقدار ثلثـة أضعاف  ف عـدد المهاجريـن الدوليـ�ي
منـذ عـام ١٩٩٠. وأصبحـت الهجـرة المؤقتـة للعمـل، وخاصـة للعمـال ذوي المهارات 
، مما يـؤدي إل تحديـات حقيقية  ف المنخفضـة، أكـرب مـن تدفقـات المهاجريـن الدائم�ي
دارة، وال سـيما فيمـا يتعلـق بكيفيـة ضمـان العمـل اللئـق وخفـض  فيمـا يتعلـق بـاالإ

تكاليـف الهجـرة لهـذه الفئة مـن العمـال المهاجرين.
وظلـت منظمـة العمـل الدوليـة تشـعر بالقلق منـذ إنشـائها إزاء حماية حقـوق العمال 
ي يعانـون منهـا 

المهاجريـن، واعتمـدت تدابـري للحـد مـن المخالفـات واالنتهـاكات الـ�ت
ف االعتبـار الكامـل التـوازن المعقـد المطلـوب مـن  ي بعـض االأحيـان، مـع االأخـذ بعـ�ي

�ف
النواحـي االجتماعيـة واالقتصاديـة والسياسـية. وتدعـو الصكوك المتعلقـة بالهجرة من 
ي دراسـتها 

أجـل العمـل أساسـاً إل تعـاون دولي لتعزيـز النهج القائـم عى الحقوق. و�ف
ت  االسـتقصائية العامة لسـنة ٢٠١٦ بشـأن الصكوك المتعلق بالعمال المهاجرين، اعترب
ي 

اء أن هـذا الهـدف مهـم االآن مثلمـا كان عندمـا تـم اعتمـاد الصكـوك �ف لجنـة الخـرب
عامـي ١٩٤٩ و١٩٧5، حـ�ت لـو بـدت بعـض تفاصيـل االأحـكام قديمـة إل حـد مـا، نظراً 
اء عى إمكانات  ي مجال الهجرة حينئذ. وشـددت لجنة الخـرب

لعـدم توخـي التطـورات �ف
ي تواجههـا الدول 

الصكـوك عـى االسـتجابة للعديـد مـن تحديـات الهجـرة الحالية الـ�ت
االأعضـاء، فضـلً عـن طبيعتهـا المرنـة المتأصلـة، فشـجعت منظمـة العمـل الدوليـة 
ف رقـم ٩٧ ورقـم ١٤3  عـى القيـام بحملـة شـاملة لتعزيـز التنفيـذ الفعـال للتفاقيتـ�ي
ي سـياق جـدول أعمال 

ف رقـم ٨٦ ورقـم ١5١، �ف والوعـي بهمـا، وكذلـك تنفيـذ التوصيتـ�ي
ي هـذا الصدد، عـى أهمية التدابـري الرامية 

اء، �ف الهجـرة العادلـة. وأكـدت لجنـة الخـرب
إل تلبيـة احتياجـات النسـاء، وكذلـك فئـات معينـة مـن العمـال المهاجريـن، مثـل 
، والشـباب، واالأشـخاص  ف ف واالأصليـ�ي االأقليـات العرقيـة والدينيـة، والسـكان الريفيـ�ي

يـدز. ية/االإ وس نقـص المناعـة البرسث ف بفـري عاقـة، واالأشـخاص المصابـ�ي ذوي االإ
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ــل  ــال النق ــن خ ــة م ــارة العاملي ــن التج ــة م ــو ٩٠ يف املائ ــدر بنح ــا يق ــر م مي
ــرب  ــايل، يعت ــك الســفن. وبالت ــب بحــارة لتشــغيل تل ــري ويتطل البحــري أو النه
البحــارة أساســيني للتجــارة الدوليــة والنظــام االقتصــادي الــدويل. ويجــدر 
التشــديد عــى أن النقــل البحــري هــو أول قطــاع معــومل بالفعــل. وهــذا يعنــي 
أن بحــارة مــن بلــدان عديــدة يعملــون يف كثــري مــن األحيــان عــى مــن ســفن 
مســجلة يف بلــد آخــر أو »ترفــع علــامً« لبلــد آخــر وميلكهــا أصحــاب ســفن ال 
ــان مــن نفــس جنســية الســفينة أو أي مــن البحــارة.  ــون يف بعــض األحي يكون
ومبوجــب القانــون الــدويل، يكــون البلــد الــذي ترفــع الســفينة علمــه هــو البلــد 
ــري الازمــة لضــامن الســامة يف  ــة عــن وضــع التداب صاحــب املســؤولية الدولي
البحــر، وال ســيام فيــام يتعلــق بظــروف العمــل، بــرف النظــر عــن جنســية 

ــك الســفينة. البحــارة أو مال

ــة  ــة القضائي ــارس الوالي ــدان ال مت ــام بل ــع أع ــي ترف ــفن الت ــن الس ــى م وع
الفعليــة والســيطرة عليهــا، كــام هــو مطلــوب مبوجــب القانــون الــدويل، يضطــر 
البحــارة يف كثــري مــن األحيــان إىل العمــل يف ظــل ظــروف غــري مقبولــة، تــر 
برفاهيتهــم وصحتهــم وســامتهم وســامة الســفينة التــي يعملــون عليهــا. 
ــام أن  ــم، ك ــات خــارج أوطانه ــون معظــم األوق ــارة يعمل وبالنظــر إىل أن البح
مقــر أصحــاب عملهــم ال يكــون يف كثــري مــن األحيــان يف بلدهــم، فــإن املعايــري 
الدوليــة الفعالــة تكــون أساســية لهــذا القطــاع. وبالطبــع يجــب تطبيــق هــذه 
ــري أيضــاً عــى املســتوى الوطنــي، وال ســيام مــن قبــل الحكومــات التــي  املعاي
لديهــا ســجل للســفن وترخــص للســفن برفــع علمهــا. وهنــاك إقــرار جيــد بذلــك 
بالفعــل فيــام يتصــل بضــامن ســامة وأمــن الســفن وحاميــة البيئــة البحريــة. 
ــرون  ــد مــن أصحــاب الســفن يوف ــم أيضــاً التشــديد عــى أن العدي ومــن امله
ــذه  ــه ه ــفنهم. وتواج ــن س ــى م ــارة ع ــة للبح ــة الئق ــل ومعيش ــروف عم ظ
البلــدان وأصحــاب الســفن هــؤالء، مــع ذلــك، منافســة غــري عادلــة مــن جانــب 

مــاك الســفن الذيــن يشــغلون ســفناً دون املســتوى املطلــوب.

ومبــا أن الســفينة تكــون محــل إقامــة البحــارة ومــكان عملهــم لفــرتات طويلــة 
مــن الزمــن، فــإن ظــروف عملهــم ومعيشــتهم تكتــي أهميــة قصــوى. 
وباإلضافــة إىل ذلــك، يتعــرض البحــارة للعديــد مــن املخاطــر املهنيــة الفريــدة. 
كــام أنهــم يواجهــون خطــر التعــرض لظــروف الطقــس القاســية باإلضافــة إىل 
مخاطــر هجرهــم يف بلــد أجنبــي إذا واجــه مالــك الســفينة صعوبــات ماليــة أو 
غريهــا مــن الصعوبــات. وباإلضافــة إىل ذلــك، جعلــت الشــواغل املعــارصة إزاء 
ــط عــى الحــدود مــن الصعــب عــى البحــارة  ــي والضواب ــز األمــن الوطن تعزي
مامرســة حقهــم يف الذهــاب إىل الشــاطئ لفــرتات قصــرية مــن أجــل صحتهــم 

ــا. ــا أو تركه ــاء رحلته ــم أو الســفر لانضــامم إىل ســفينة أثن ورفاهيته

البحارة
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ــدت  ــة، اعتم ــارة الدولي ــهامهم يف التج ــامل وإس ــارة الع ــة بح ــل حامي ــن أج م
منظمــة العمــل الدوليــة أكــر مــن ٧٠ صــكاً )٤1 اتفاقيــة وتوصيــة ذات صلــة( يف 
دورات بحريــة خاصــة ملؤمتــر العمــل الــدويل. وتضــع املعايــري الدوليــة ملنظمــة 
العمــل الدوليــة لهــذا القطــاع الــرشوط الدنيــا »للعمــل الائــق« وتتنــاول تقريبــاً 
كل جوانــب العمــل مبــا يف ذلــك الحــد األدىن مــن املتطلبــات للعمــل عــى مــن 
ــكام  ــب( واألح ــة والتدري ــة الطبي ــن، واللياق ــد األدىن للس ــل الح ــفينة )مث الس
ــل ســاعات العمــل والراحــة، واألجــور، واإلجــازة،  املتعلقــة بــرشوط العمــل مث
واإلعــادة إىل الوطــن، والســكن، واملرافــق الرتفيهيــة، والغــذاء واملطاعــم، وحاميــة 
الســامة والصحــة املهنيتــني، والرفاهيــة، وحاميــة الضــامن االجتامعــي. وباإلضافة 
إىل ذلــك، فإنهــا تتنــاول قضايــا مثــل معاشــات التقاعــد والوثيقــة املعــرتف بهــا 

دوليــاً للبحــارة )وثيقــة هويــة البحــارة( للمســاعدة يف مراقبــة الحــدود.
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يف شــباط/فرباير ٢٠٠6، اعتمــد مؤمتــر العمــل الــدويل يف دورته الرابعة والتســعني 
خــال الــدورة البحريــة العــارشة اتفاقيــة العمــل البحــري، لســنة ٢٠٠6. وتنقــح 
هــذه االتفاقيــة وتوحــد 3٧ اتفاقيــة قامئــة والتوصيــات ذات صلــة. وتســتخدم 
ــث،  ــض التحدي ــع بع ــداً م ــكًا جدي ــنة ٢٠٠6، ش ــري، لس ــل البح ــة العم اتفاقي
ــة،  ــذه الطريق ــارصة. وبه ــة املع ــروف والصيغ ــس الظ ــاء، لتعك ــب االقتض حس
فإنهــا تحــدد، يف صــك واحــد، حقــاً لبحــارة العــامل البالــغ عددهــم 1.٥ مليــون يف 
ظــروف عمــل الئقــة لــكل جوانــب عملهــم وظروفهــم املعيشــية تقريبــاً مبــا يف 
ذلــك، الحــد األدىن للســن، واتفاقــات العمــل، وســاعات العمــل والراحــة، ودفــع 
ــة  ــن، والرعاي ــادة إىل الوط ــر، واإلع ــة األج ــنوية مدفوع ــازة الس ــور، واإلج األج
الطبيــة عــى مــن الســفينة، واســتخدام خدمــات التوظيــف والتعيــني، واإلقامــة، 
واألغذيــة واملطاعــم، وحاميــة الصحــة والســامة والوقايــة مــن الحــوادث 

وإجــراءات الشــكاوى املتاحــة للبحــارة.)٢٢(

ــن  ــعة م ــة واس ــى مجموع ــنة ٢٠٠6 ع ــري، لس ــل البح ــة العم ــق اتفاقي وتنطب
الســفن التــي تعمــل عــى رحــات دوليــة ووطنيــة أو محليــة، باســتثناء اإلبحــار 
حــراً يف امليــاه الداخليــة أو يف ميــاه داخــل مناطــق محميــة، أو مجــاورة للغايــة 
لهــا حيــث تنطبــق فيهــا لوائــح املينــاء؛ وســفن صيــد األســامك أو املشــاركة يف 
أعــامل مامثلــة؛ والســفن تقليديــة البنــاء مثــل املراكــب أو الســفن الرشاعيــة أو 

الســفن الحربيــة أو الســفن البحريــة املســاعدة.
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ــاك  ــت هن ــاذ، كان ــز النف ــنة ٢٠٠6 حي ــري، لس ــل البح ــة العم ــول اتفاقي ولدخ
حاجــة إىل أن يصــدق عليهــا مــا ال يقــل عــن 3٠ دولــة عضــواً يف منظمــة العمــل 
ــة الســفن يف  ــن إجــاميل حمول ــة م ــن 33 يف املائ ــل ع ــا ال يق ــل م ــة متث الدولي
العــامل. ويف ٢٠ آب/أغســطس ٢٠1٢، تــم الوفــاء بالرشطــني املســبقني، ودخلــت 

االتفاقيــة حيــز النفــاذ بعــد 1٢ شــهراً، يف ٢٠ آب/أغســطس ٢٠13. 

وحتــى 3٠ ترشيــن الثاين/نوفمــرب ٢٠1٨، كان قــد صــدق عــى االتفاقيــة بالفعــل 
ــة يف  ــة اإلجاملي ــن الحمول ــة م ــن ٩٠ يف املائ ــر م ــل أك ــداً متث ــن ٩٠ بل ــر م أك

العــامل ويتواصــل التصديــق عليهــا برسعــة.

ومــن أجــل ضــامن أن يكــون أثــر منظمــة العمــل الدوليــة بعيــد املــدى عــى 
املســتوى الوطنــي، وأن تواصــل تعزيــز التصديــق واســع النطــاق عليهــا، فإنهــا 
ــة  ــدوات الثاثي ــل الن ــاء القــدرات مث ــر مجموعــة واســعة مــن أنشــطة بن توف
الوطنيــة، ووضعــت مجموعــة واســعة مــن املــوارد، مبــا يف ذلــك موقــع شــبي 
ــات  ــى معلوم ــوي ع ــنة ٢٠٠6، يحت ــري، لس ــل البح ــة العم ــص التفاقي مخص
محدثــة عــن األنشــطة يف إطــار االتفاقيــة وقاعــدة بيانــات تحتــوي عــى 
ــدة  ــري املعتم ــع والتداب ــات بشــأن الترشي ــة محــددة وتوجيه ــات قطري معلوم
لتنفيذهــا. وباإلضافــة إىل ذلــك، تنظــم أكادمييــة العمــل البحــري التــي يوجــد 
مقرهــا يف مركــز التدريــب الــدويل التابــع ملنظمــة العمــل الدوليــة يف تورينــو 
ورش عمــل بشــأن االتفاقيــة، مبــا يف ذلــك دورات تدريبيــة باإلقامــة عــى املــدى 
القصــري ملفتــي ومــدريب مفتــي العمــل البحــري، وورش عمــل بالتعــاون 
ــل  ــل البحــارة وأصحــاب الســفن وورش عم ــي متث ــة الت ــع املنظــامت الدولي م

ــون. ألخصــايئ القان

ويف حزيران/يونيــو ٢٠13، أنشــأ مجلــس إدارة منظمــة العمــل الدوليــة اللجنــة 
الثاثيــة الخاصــة، املكلفــة مبوجــب املــادة الثالثــة عــرشة مــن اتفاقيــة العمــل 
البحــري، لســنة ٢٠٠6 بالحفــاظ عــى عمــل االتفاقيــة قيــد االســتعراض بشــكل 
ــر يف  ــى النظ ــة ع ــات اللجن ــتمل اختصاص ــة، تش ــب االتفاقي ــتمر. ومبوج مس
تعديــات عــى قانــون االتفاقيــة واقــرتاح التعديــات عــى مؤمتــر العمــل الدويل 
وتــؤدي أيضــاً دوراً استشــارياً هامــاً مبوجــب املــادة الســابعة بالنســبة للبلــدان 
التــي ليــس لديهــا منظــامت وطنيــة ألصحــاب الســفن أو البحــارة الستشــارتها 
عنــد تنفيــذ اتفاقيــة العمــل البحــري، لســنة ٢٠٠6. وعقــدت اللجنــة الثاثيــة 
الخاصــة أول اجتــامع لهــا يف نيســان/أبريل ٢٠1٤، الــذي اعتمــدت خالــه 
تعديــات مهمــة جــداً عــى القانــون ملعالجــة توفــري أمــن مــايل رسيــع وفعــال 
لتعويــض البحــارة يف حــاالت اإلصابــة الشــخصية طويلــة األجــل واملــوت والهجر. 
ووافــق مؤمتــر العمــل الــدويل عــى هــذه التعديــات يف حزيران/يونيــو ٢٠1٤ 

ودخلــت حيــز النفــاذ يف 1٨ كانــون الثاين/ينايــر ٢٠1٧. 
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ومنــذ ذلــك الحــني، تــم اعتــامد مجموعتــني أخريــني مــن التعديــات عــى مدونة 
االتفاقيــة يف عامــي ٢٠16 و٢٠1٨. والغــرض مــن التعديــات هــو أن تشــمل منــع 
املضايقــات والتســلط يف تدابــري الســامة والصحــة املهنيتــني واالســتجابة لحالــة 
البحــارة املحتجزيــن كأرسى نتيجــة أعــامل القرصنــة والســطو املســلح. ويف هــذه 
الحالــة، يتــم االحتفــاظ باتفــاق العمــل خــال فــرتة األرس، بينــام يســتمر دفــع 
األجــور والحفــاظ عــى الحــق يف اإلعــادة إىل الوطــن. ومــن املقــرر أن تدخــل 

هــذه التعديــات حيــز التنفيــذ عــى مــدار الســنوات القادمــة.

ــة  ــة وثائــق هوي ــك، تــم إيــاء الكثــري مــن االهتــامم التفاقي وبالتــوازي مــع ذل
البحــارة )مراجعــة(، لســنة ٢٠٠3 )رقــم 1٨٥(، بهــدف تحديــث أحكامهــا ودمــج 
ــة.  ــق الهوي ــن وثائ ــق بأم ــام يتعل ــة في ــامد االتفاقي ــذ اعت ــرز من ــدم املح التق
ــي  ــة، والت ــات االتفاقي ــات عــى مرفق ــامد تعدي وأســفرت املناقشــات عــن اعت
ــاهمة  ــة مس ــدم االتفاقي ــو ٢٠1٧. وتق ــاذ يف ٨ حزيران/يوني ــز النف ــت حي دخل
ــة، وال  ــدات اإلرهابي ــة التهدي ــل مكافح ــن أج ــري م ــل البح ــن النق ــة ألم حيوي
ــامم إىل  ــل لانض ــور أو النق ــاء العب ــارة أثن ــات البح ــتجابة الحتياج ــيام االس س
ــا تيــرس إجــازة الشــاطئ، وهــو أمــر  ســفينة أو إلعادتهــم إىل الوطــن. كــام أنه
ــون عــى مــن ســفنهم  ــا يظل ــاً م ــن غالب رضوري لصحــة وراحــة البحــارة، الذي

ــرة. ــدة أشــهر يف كل م لع

ــة يف  ــة الخاص ــة الثاثي ــدأت اللجن ــري، ب ــة املعاي ــة مراجع ــار آلي ــرياً، يف إط وأخ
نيســان/أبريل ٢٠1٨ تقييــامً ألهميــة الصكــوك البحريــة املعتمــدة قبــل اتفاقيــة 
العمــل البحــري، لســنة ٢٠٠6. وكان الهــدف مــن التقييــم هــو ضــامن الحفــاظ 
عــى مجموعــة قويــة وحديثــة مــن معايــري العمــل البحري الــدويل التــي تتكيف 
مــع احتياجــات البحــارة مــن حيــث الحاميــة وضــامن ظــروف املنافســة العادلــة 
ــزت  ــل البحــري. ويف نيســان/أبريل ٢٠1٨، رك ــة النق ــة يف صناع ــات الفاعل للجه
اللجنــة الثاثيــة الخاصــة عــى الحاجــة إىل الرتكيــز عــى التصديــق عــى اتفاقيــة 
العمــل البحــري، لســنة ٢٠٠6، بصيغتهــا املعدلــة، وهــي الصــك املرجعــي 

املعــرتف بــه عامليــاً يف قطــاع النقــل البحــري.
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ــاع  ــاركون يف القط ــخص يش ــون ش ــن ٥٨ ملي ــر م ــرات إىل أن أك ــري التقدي تش
ــة  ــك 3٧ يف املائ ــمل ذل ــة. ويش ــاء املائي ــة األحي ــامك وتربي ــد األس األويل ملصاي
يعملــون بــدوام كامــل، و٢3 يف املائــة يعملــون بــدوام جــزيئ، والباقــي يعملــون 
ــن  ــر م ــل أك ــدد. ويعم ــري مح ــم غ ــرتات أو وضعه ــض الف ــن لبع ــا كصيادي إم
1٥ مليــون شــخص لوقــت كامــل عــى مراكــب الصيــد. ويشــمل الصيــد 
ســاعات طويلــة ونشــاطاً مرهقــاً يف بيئــة بحريــة صعبــة يف كثــري مــن األحيــان. 
ــامك  ــد األس ــدة لصي ــيطة أو معق ــرة بس ــادون آالت خط ــتخدم الصي ــد يس وق
ــات يف قطــاع األســامك  ــات والوفي وفرزهــا وتخزينهــا. وتكــون معــدالت اإلصاب
أعــى بكثــري مــن املعــدالت الوطنيــة لجميــع العــامل يف العديــد مــن البلــدان. 
ــن  ــن ع ــادون بعيدي ــون الصي ــد يك ــر، ق ــرض يف البح ــة أو امل ــة اإلصاب ويف حال
الرعايــة الطبيــة املهنيــة ويجــب أن يعتمــدوا عــى اآلخريــن عــى مــن الســفينة 
ــاً  ــي اختاف ــاء الطب ــات اإلخ ــف خدم ــة؛ وتختل ــذه الرعاي ــى ه ــول ع للحص
كبــرياً بــني البلــدان واملناطــق. وميكــن أن تظــل ســفن الصيــد يف البحــر لفــرتات 
طويلــة، وتعمــل يف مناطــق صيــد بعيــدة. وكثــرياً مــا يواجــه الصيــادون صعوبــة 
يف دخــول املوانــئ األجنبيــة لقضــاء إجــازة ومشــاكل يف الحصــول عــى تأشــريات 
ــدان  ــا يف بل ــفينة أو مغادرته ــن الس ــى م ــود ع ــم بالصع ــمح له ــول تس دخ
ــب(  ــد يف الغال ــو ســفن الصي ــني أصحــاب العمــل )مالك ــات ب ــة. والعاق أجنبي
والعــامل متنوعــة. وهنــاك نوعــان رئيســيان مــن نظم الدفــع يف القطــاع: األجور 
الثابتــة ونظــام التقاســم. واألجــر الثابــت عبــارة عــن راتــب محــدد يف كل فــرتة 
دفــع. ويف إطــار عقــد نظــام التقاســم، ميكــن أن يحصــل الصيــادون عــى نســبة 
مئويــة مــن إجــاميل إيــرادات أو أربــاح رحلــة صيــد معينــة. ويف بعــض األحيــان، 
ــن  ــي م ــزء املتبق ــون الج ــور، ويك ــد األدىن لألج ــى الح ــادون ع ــل الصي يحص
أجرهــم عــى أســاس حصــة مــن الصيــد أو مكافــآت )عــى ســبيل املثــال للعثــور 
عــى األســامك(. ويف العديــد مــن البلــدان، تضــع هــذه الرتتيبــات الصياديــن يف 
فئــة »العامــل لحســابه الخــاص«. ولتلبيــة احتياجــات العــامل الذيــن يعملــون 
ــري محــددة  ــة معاي ــد األســامك، وضعــت منظمــة العمــل الدولي يف مجــال صي
ــد األســامك والتطــورات التــي حدثــت  لحاميتهــم. ونظــراً ألهميــة صناعــة صي
ــوايل، ونظــراً ألن  ــري الصيــد يف عامــي 1٩٥٩ و1٩66 عــى الت ــذ اعتــامد معاي من
ســفن الصيــد اســتبعدت تحديــداً مــن اتفاقيــة العمــل البحــري، لســنة ٢٠٠6، 
ــة العمــل  ــه الســابعة والتســعني اتفاقي ــدويل يف دورت اعتمــد مؤمتــر العمــل ال
يف قطــاع صيــد األســامك، لســنة ٢٠٠7 )رقــم ١88( وتوصيــة العمــل يف قطــاع 
ــام يف  ــدف منه ــل اله ــني يتمث ــم ١٩٩(، اللت ــنة ٢٠٠7 )رق ــامك، لس ــد األس صي
ــروف  ــامك وظ ــادي األس ــة لصي ــروف املعيش ــاول ظ ــاملة تتن ــري ش ــع معاي وض
عملهــم. وقــد دخلــت االتفاقيــة رقــم 1٨٨ حيــز النفــاذ يف 16 ترشيــن الثــاين/

.٢٠1٧ نوفمرب 

صيادو األسامك
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ومــع األخــذ بعــني االعتبــار الحاجــة إىل إعــادة النظــر يف االتفاقيــات التــي 
اعتمدهــا مؤمتــر العمــل الــدويل وتحديــداً فيــام يتعلــق بقطــاع صيــد األســامك، 
وهــي اتفاقيــة الحــد األدىن للســن )صيــادو األســامك(، لســنة 1٩٥٩ )رقــم 11٢(، 
واتفاقيــة الفحــص الطبــي )صيــادو األســامك(، لســنة 1٩٥٩ )رقــم 113(، واتفاقيــة 
ــة  ــة إقام ــم 11٤(، واتفاقي ــادي األســامك، لســنة 1٩٥٩ )رق ــود اســتخدام صي عق
األطقــم عــى ظهــر ســفن الصيــد )صيــادو األســامك(، لســنة 1٩66 )رقــم 1٢6(، 
ــك الصكــوك وتهــدف إىل الوصــول إىل عــدد  ــة رقــم 1٨٨ تحــدث تل ــإن اتفاقي ف
أكــرب مــن الصياديــن يف العــامل، وخاصــة أولئــك الذيــن يعملــون عــى مــن ســفن 
صغــرية. والهــدف مــن االتفاقيــة هــو ضــامن أن يتمتــع الصيــادون بظــروف عمــل 
الئقــة عــى مــن ســفن الصيــد فيــام يتعلــق باملتطلبــات الدنيــا للعمــل عــى مــن 
الســفن؛ ورشوط الخدمــة واإلقامــة والغــذاء؛ والســامة املهنيــة وحاميــة الصحــة؛ 
والرعايــة الطبيــة والضــامن االجتامعــي. وهــي تنطبــق عــى جميــع أشــكال صيــد 
ــع  ــى جمي ــي؛ وع ــد الرتفيه ــاف والصي ــد الكف ــدا صي ــا ع ــاري، م ــامك التج األس
الســفن بــرف النظــر عــن حجمهــا؛ وعــى جميــع صيــادي األســامك، مبــا يف ذلك 

أولئــك الذيــن يحصلــون عــى أجــر عــى أســاس حصــة مــن الصيــد. 

ومن بني التحسينات العديدة، فإن االتفاقية:

• ترفع الحد األدىن لسن العمل عى من سفن صيد األسامك إىل 16 سنة؛

• تحدد املدة القصوى لصاحية الشهادة الطبية وهي سنتان؛

ــا مــن عــدد أفــراد  ــق باملســتويات الدني ــام يتعل ــني في ــامد القوان •  تقتــي اعت
الطاقــم وتحــدد فــرتات دنيــا للراحــة اليوميــة واألســبوعية للســفن التــي تظــل 

يف البحــر ألكــر مــن ثاثــة أيــام؛

•  تنــص عــى حــق الصياديــن يف العــودة إىل الوطــن عــى حســاب مالــك ســفينة 
صيــد األســامك؛

•  وأخــرياً، فإنهــا تشــتمل عــى أحــكام للرقابــة يف دولــة املينــاء عــى غــرار تلــك 
املطبقــة يف القطــاع البحــري.

صك منظمة العمل الدولية القديم

اتفاقية شهادات كفاءة صيادي األسامك، لسنة ١٩66 )رقم ١٢5(

تتطلــب االتفاقيــة مــن الــدول املصدقــة عليهــا أن تضــع معايــري مؤهــات 
للحصــول عــى شــهادة كفــاءة بالنســبة لربــان ســفينة الصيــد وضابــط الســفينة 
أو املهنــدس عــى ظهــر ســفينة صيــد األســامك وأن تنظــم وتــرشف عــى امتحــان 
املرشــحني لهــذه الوظائــف للتأكــد مــن وجــود املؤهــات الازمــة لديهــم. وهــي 
تبــني الحــد األدىن للســن والخــربة املهنيــة الازمــة لــكل مهنــة والكفــاءات 
املطلوبــة لفئــات معينــة ودرجــات الشــهادات التــي يتعــني عــى املرشــحني أن 

ــوا تأهلهــم مبوجبهــا. يثبت
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أصبحــت صناعــة الشــحن والتفريــغ بالنســبة لكثــري مــن البلــدان حلقــة مهمــة 
ــة.  يف شــبكة النقــل تتطلــب تحديــث مســتمر لتلبــي مطالــب التجــارة الدولي
ــية  ــة األساس ــد يف البني ــدم املتزاي ــل، والتق ــة النق ــم حرك ــد حج ــد أدى تزاي فق
وانتشــار اســتخدام الحاويــات وقــوة اســتثامر رأس املــال الــذي يتطلبــه تطويــر 
أنشــطة الشــحن والتفريــغ إىل إجــراء إصاحــات عميقــة يف هــذا القطــاع. ورغــم 
أن هــذا القطــاع كان غالبــاً مــا يعتمــد يف املــايض عــى العــامل املوســميني ذوي 
املهــارات املحــدودة، فــإن العمــل يف الشــحن والتفريــغ يتطلــب اآلن عــامالً ذوي 
مهــارات عاليــة جــداً كــام أن االتجــاه نحــو العــامل املســجلني يتزايــد كذلــك. 
وتتزايــد يف نفــس الوقــت مطالبــة عــامل الشــحن والتفريــغ بــأن يكونــوا أكــر 
ــوى  ــدد اإلجــاميل للق ــض الع ــام خف ــات بين ــوا بنظــام النوب ــة وأن يعمل إنتاجي
العاملــة يف هــذا املجــال. وتواجــه البلــدان الناميــة صعوبــة يف متويــل عمليــات 
تطويــر املوانــئ التــي تتطــور تطــوراً رفيعــاً عــى نحــو متزايــد. وتســاعد معايــري 
منظمــة العمــل الدوليــة عــى مواجهــة هــذه التحديــات بتناولهــا خاصتــني مــن 
ــة محــددة للعــامل  ــغ: الحاجــة إىل حامي خصائــص العمــل يف الشــحن والتفري
ــامة  ــث الس ــن حي ــم م ــال عمله ــا خ ــون له ــي يتعرض ــر الت ــبب املخاط بس
والصحــة، وتأثــري التقــدم التكنولوجــي والتجــارة الدوليــة عــى وظائفهــم وعــى 

تنظيــم العمــل يف املوانــئ. 

صكوك منظمة العمل الدولية ذات الصلة

اتفاقية العمل يف املوانئ، لسنة ١٩73 )رقم ١37(

ــى  ــا ع ــغ وتأثريه ــحن والتفري ــل يف الش ــرق العم ــة ط ــذه االتفاقي ــاول ه تتن
ــة  ــري الحامي ــيني: األول توف ــني رئيس ــا هدف ــة وله ــم املهن ــى تنظي ــة وع العامل
لعــامل الشــحن والتفريــغ يف حياتهــم املهنيــة مــن خــال تدابــري تتعلــق 
بإمكانيــة التحاقهــم بالعمــل وأدائهــم لــه، والثــاين توقــع التقلبــات التــي تطــرأ 
عــى العمــل والقــوى العاملــة الازمــة لــه وإدارتهــا عــى أحســن نحــو مســتطاع 

ــري مامئــة. مــن خــال تداب

عامل املناولة باملوانئ
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 ١٩7٩ لســنة  باملوانــئ،  املناولــة  عمليــات  يف  والصحــة  الســالمة   اتفاقيــة 
)رقم ١5٢(

تتطلــب هــذه االتفاقيــة مــن الــدول املصدقــة عليهــا اتخــاذ التدابــري الراميــة إىل 
توفــري أماكــن عمــل ومعــدات وأســاليب عمــل آمنــة واملحافظــة عليهــا بحيــث 
ــة للوصــول إىل أي  ال تنطــوي عــى مخاطــر تــر بالصحــة وتوفــري وســائل آمن
مــكان عمــل واملحافظــة عليهــا، وتوفــري املعلومــات والتدريــب واإلرشاف الــازم 
لحاميــة العــامل مــن مخاطــر اإلصابــة أو اإلرضار بصحتهــم خــال عملهــم، 
وتوفــري معــدات الحاميــة الشــخصية للعــامل وكذلــك املابــس واألجهــزة الازمــة 
– عــى نحــو معقــول – إلنقــاذ حياتهــم، وتوفــري تســهيات مناســبة لإلســعاف 
األويل واإلنقــاذ واملحافظــة عليهــا، ووضــع وتطويــر اإلجــراءات املناســبة ملواجهــة 

حــاالت الطــوارئ التــي ميكــن أن تنشــأ.
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للشــعوب األصليــة والقبليــة ثقافاتهــم الخاصــة وأســاليب حياتهــم وتقاليدهــم 
وقوانينهــم العرفيــة. ومــع األســف فــإن عــدم احــرتام ثقافــات الشــعوب األصلية 
ــازع االجتامعــي وإىل  ــدة مــن التن ــخ أدى إىل حــاالت عدي ــة عــرب التاري والقبلي
ســفك الدمــاء. ولكــن املجتمــع الــدويل اليــوم قــد قبــل املبــدأ الــذي مفــاده أن 
ثقافــات الشــعوب األصليــة والقبليــة، وطريقــة عيشــها، وتقاليدهــا، وقوانينهــا 
العرفيــة، لهــا قيمتهــا ويتعــني احرتامهــا وحاميتهــا، وأنــه ال بــد مــن أن تشــارك 
الشــعوب األصليــة والقبليــة يف عمليــات اتخــاذ القــرار يف البلــدان التــي تعيــش 
ــة حــول هــذا املوضــوع  ــل الدولي ــة العم ــار ملنظم ــص أحــدث معي ــا. وين فيه
ــعوب  ــامت الش ــات ومنظ ــل للحكوم ــار عم ــع إط ــادئ ويض ــذه املب ــى ه ع
األصليــة والقبليــة واملنظــامت غــري الحكوميــة لضــامن تنميــة الشــعوب املعنيــة 

مــع االحــرتام الكامــل الحتياجاتهــا ورغباتهــا.

صكوك منظمة العمل الدولية ذات الصلة
اتفاقيــة الشــعوب األصليــة والقبليــة، لســنة ١٩8٩ )رقــم ١6٩( واتفاقيــة 
ــى  ــام حت ــدم ه ــم ١٠7( األق ــنة ١٩57 )رق ــني، لس ــني والقبلي ــكان األصلي الس
اآلن املعاهدتــان الدوليتــان الوحيدتــان اللتــان تتنــاوالن فقــط موضــوع حقــوق 
ــكاً  ــرب ص ــي تعت ــم 16٩، الت ــة رق ــص االتفاقي ــة. وتن ــة والقبلي ــعوب األصلي الش
حديثــاً تــم مبقتضــاه مراجعــة االتفاقيــة رقــم 1٠٧، عــى التشــاور مــع الشــعوب 
األصليــة والقبليــة ومشــاركتهم فيــام يتعلــق بالسياســات والربامــج التــي 
ميكــن أن تؤثــر عليهــم، وهــي تنــص عــى متتعهــم بالحقــوق األساســية وتضــع 
سياســات عامــة بشــأن أعــراف وتقاليــد الشــعوب األصليــة والقبليــة وحقوقهــم 
ــم  ــة له ــودة يف األرايض التابع ــة املوج ــوارد الطبيعي ــتخدام امل ــم واس يف أراضيه
ــة  ــة اليدوي ــي والصناعــات الحرفي ــب املهن ــاً، وبشــأن التشــغيل والتدري تقليدي
والريفيــة والضــامن االجتامعــي والصحــة والتعليــم واملعــارف واالتصــاالت عــرب 

الحــدود.

حقوق الشعوب األصلية والقبلية يف التطبيق

أصــدرت كثــري مــن البلــدان عــى مــر الســنني ترشيعــات، أو تعديــات ترشيعية، 
تضــع االتفاقيــة رقــم 16٩ موضــع التنفيــذ. وقــد أقــر عــدد مــن بلــدان أمريــكا 
الاتينيــة، منهــا دولــة بوليفيــا املتعــددة القوميــات وكولومبيــا واملكســيك 
ونيكاراغــوا وبــريو وجمهوريــة فنزويــا البوليفاريــة، يف دســاتريها بالطابــع 
متعــدد األعــراق ومتعــدد الثقافــات لســكانها. واتخــذت بلــدان عديــدة أيضــاً 
خطــوات لضــامن الحكــم الــذايت واملشــاركة والتشــاور. فقــد أنشــأت الرنويــج يف 
عــام 1٩٨٧، عــى ســبيل املثــال، الصامتينــج )Sameting(، وهــو برملــان لشــعب 

صامــي )Sami( لــه ســلطات استشــارية وإداريــة محــدودة. 

الشعوب األصلية والقبلية
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وأنشــأت الدامنــرك ســلطات للحكــم الــذايت يف غرينانــد حتــى يتــم الحكــم يف 
ــد ولصالحــه.  ــوى يف غرينان ــة بواســطة شــعب اإلين ــن الشــؤون املحلي ــري م كث
ويف اآلونــة األخــرية، أصبحــت جمهوريــة أفريقيــا الوســطى يف 3٠ آب/أغســطس 
ــام ٢٠1٨،  ــم 16٩. ويف ع ــة رق ــى االتفاقي ــدق ع ــي يص ــد أفريق ٢٠1٢، أول بل
ــة. ــذي يصــدق عــى االتفاقي ــن ال ــث والعرشي ــد الثال أصبحــت لكســمربغ البل

ــري مــن خــالل  ــا إىل وكالء التغي ــاخ: مــن الضحاي ــة وتغــري املن الشــعوب األصلي
العمــل الالئــق

ــا إىل وكالء  ــن الضحاي ــاخ: م ــر املن ــة وتغ ــعوب األصلي ــوان »الش ــر بعن يف تقري
ــل  ــة بتحلي ــل الدولي ــة العم ــت منظم ــق، قام ــل الالئ ــالل العم ــن خ ــر م التغي
وضــع الشــعوب األصليــة يف ســياق تغــري املنــاخ. ويشــري التقريــر إىل أن الشــعوب 
األصليــة تتأثــر بطــرق مختلفــة بتغــري املنــاخ، وكذلــك بالسياســات أو اإلجــراءات 
التــي تهــدف إىل معالجتــه. ويف الوقــت نفســه، يشــدد عــى أن الشــعوب األصلية، 
باعتبارهــا وكاء تغيــري، رضوريــة لنجاح السياســات والتدابري الراميــة إىل التخفيف 
مــن آثــار تغــري املنــاخ والتكيــف معــه، وخاصــة منوذجهــا االقتصــادي املســتدام 
ومعارفهــا التقليديــة. ويشــدد التقريــر عــى أهميــة برنامــج العمــل الائــق، مبا يف 
ذلــك االتفاقيــة رقــم 16٩ واملبــادئ التوجيهيــة ملنظمــة العمــل الدوليــة مــن أجل 
االنتقــال العــادل نحــو اقتصــادات ومجتمعــات مســتدامة بيئيــاً للجميــع، لتمكــني 
النســاء والرجــال مــن الشــعوب األصليــة، وضــامن قدرتهــم عــى الظهــور كــرشكاء 

يف تحقيــق التنميــة املســتدامة والعمــل املنــاخ القــوي.

االتفاقية رقم ١6٩ واتفاقات السالم

ــن  ــزأ م ــزء ال يتج ــبتني كج ــم 16٩ يف مناس ــق عــى االتفاقيــة رق ــم التصدي ت
اتفاقــات ســام، لوضــع حــد لنــزاع مســلح داخــي ترجــع جــذوره إىل اســتبعاد 
ــد  ــام الوطي ــأن الس ــاق بش ــع اتف ــامال، وض ــي غواتي ــة. فف ــات األصلي املجتمع
والدائــم حــداً ألكــر مــن 36 ســنة مــن الحــرب األهليــة، يف ديســمرب/كانون األول 
1٩٩6. وأدى اتفــاق 1٩٩6 إىل وضــع عــدد مــن االتفاقــات الســابقة املتفــاوض 
بشــأنها عــى مــدى ســت ســنوات موضــع التنفيــذ مثــل االتفــاق بشــأن هويــة 
وحقــوق الشــعوب األصليــة الــذي تــم التوقيــع عليــه يف 31 مــارس/آذار 1٩٩٥، 
ــل الحكومــة واالتحــاد الثــوري الوطنــي الغواتيــايل. ويــرست اتفاقــات  مــن قب
الســام تصديــق غواتيــامال عــى االتفاقيــة رقــم 16٩ يف ٥ حزيران/يونيــو 1٩٩6. 
ــة رســمية  ــن الثاين/نوفمــرب ٢٠٠6 إىل نهاي ــم التوصــل يف ٢1 ترشي ــال، ت ويف نيب
للنــزاع املســلح الــذي كان قــد بــدأ يف شــباط/فرباير 1٩٩6، بالتوقيــع عــى اتفــاق 
ــة  ــايل. وتألفــت عملي ــة والحــزب الشــيوعي النيب ــني الحكوم الســام الشــامل ب
الســام مــن اتفاقــات مختلفــة، شــملت بعضهــا أحكامــاً بشــأن التصديــق عــى 
ــة يف 1٤ أيلول/ســبتمرب ٢٠٠٧. ــال عــى االتفاقي ــة رقــم 16٩؛ وصدقــت نيب االتفاقي
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املوضوعات التي تتناولها معايري العمل الدولية

ملعايــري العمــل الدوليــة يف معظــم األحــوال قيمــة عامليــة وتنطبــق عــى جميــع 
العــامل وجميــع املنشــآت. عــى أن بعــض املعايــري التــي ســبقت اإلشــارة إليهــا 
ــن  ــدد م ــاك ع ــل العمــل يف البحــار. وأخــرياً، هن ــا، مث ــات بعينه تغطــي صناع
ــة بالعمــل يف قطاعــات محــددة مــن النشــاط  ــا املتصل املعايــري تتنــاول القضاي
ــن العــامل  ــات محــددة م ــم( أو بفئ ــادق، واملطاع ــزارع، والفن االقتصــادي )امل

ــازل(. ــون يف املن ــون يف التمريــض، والعامل )العامل

صكوك منظمة العمل الدولية ذات الصلة

ــا لســنة  ــول الخــاص به ــم ١١٠( والربوتوك ــزارع، لســنة ١٩58 )رق ــة امل اتفاقي
 ١٩8٢

ال تــزال املــزارع تشــكل قطاعــاً اقتصاديــاً مهــامً يف العديــد مــن البلــدان الناميــة. 
وتتنــاول هــذه الصكــوك تعيــني العــامل املهاجريــن وتوظيفهــم وتوفــري الحاميــة 
لعــامل املــزارع فيــام يتعلــق بعقــود عملهــم، وأجورهــم، وفــرتة عملهــم، 
والرعايــة الطبيــة، وحاميــة األمومــة، والتعويــض عــن إصابــة العمــل، والحريــة 

النقابيــة، وتفتيــش العمــل، واإلســكان.

اتفاقية العاملني بالتمريض، لسنة ١٩77 )رقم ١4٩( 

نظــراً الزديــاد حجــم الخدمــات الصحيــة، تفتقــر كثري مــن البلــدان إىل عدد كاف 
مــن موظفــي التمريــض املؤهلــني. وكثــري مــن املشــتغلني بالتمريــض يدخلون يف 
عــداد العــامل املهاجريــن الذيــن يواجهــون تحديــات خاصــة. وتتطلــب هــذه 
ــروف  ــة للظ ــري املامئ ــذ التداب ــا أن تتخ ــة عليه ــة املصدق ــن الدول ــة م االتفاقي
الوطنيــة التــي تســمح بتوفــري التعليــم والتدريــب للمشــتغلني بالتمريــض 
ــات الرتقــي املهنــي واألجــور التــي  ــك إمكان وكذلــك ظــروف العمــل مبــا يف ذل
ــب أن  ــا. ويج ــاء فيه ــة والبق ــذه املهن ــاس إىل ه ــذب الن ــا أن تجت ــح معه يرج
ــا يحصــل  ــل مل ــض عــى رشوط مســاوية عــى األق يحصــل املشــتغلون بالتمري
ــة  ــل، والراح ــاعات العم ــق بس ــام يتعل ــاد في ــرون يف الب ــون اآلخ ــه العامل علي
األســبوعية، واإلجــازات الســنوية مدفوعــة األجــر، واإلجــازة التعليميــة، وإجــازة 

ــة، والضــامن االجتامعــي. الوضــع، واإلجــازة املرضي

فئات محددة أخرى من العامل
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اتفاقية ظروف العمل )الفنادق واملطاعم(، لسنة ١٩٩١ )رقم ١7٢(

يعــد قطــاع الفنــادق واملطاعــم والســياحة أحــد القطاعــات االقتصاديــة ذات أعى 
معــدل منــو يف العــامل. كــام أنــه أحــد القطاعــات التــي تخلــق أكــرب قــدر مــن فرص 
العمــل، نظــراً للعــدد الكبــري مــن العــامل الذيــن يســتخدمهم وتأثــريه املضاعــف 
ــه يعــاين مــن ســمعة  ــة. غــري أن ــة يف القطاعــات األخــرى ذات الصل عــى العامل
أنــه يوفــر ظــروف عمــل رديئــة لعــدة أســباب: تجــزؤ القطــاع، ومعظــم الــرشكات 
ــايب  ــامء النق ــدل االنت ــون مع ــث يك ــطة حي ــرية ومتوس ــه صغ ــل في ــي تعم الت
ــات مــن املهــارات، ويتســم بالعمــل  ــه األجــور واملتطلب منخفضــاً؛ وتنخفــض في
ــة إىل  ــدف هــذه االتفاقي ــل املوســمي. وإذ ته ــي والعم ــل اللي ــات والعم يف نوب
تحســني ظــروف عمــل هــؤالء العاملــني والتقريــب بينهــا وبــني تلــك الســائدة يف 
القطاعــات األخــرى فإنهــا تتضمــن نصوصــاً بشــأن عــدد ســاعات العمــل املعقول، 
واألحــكام الخاصــة بســاعات العمــل اإلضــايف، وفــرتات الراحــة، واإلجازة الســنوية. 

كــام أنهــا تحظــر بيــع ورشاء االســتخدام يف الفنــادق واملطاعــم.

اتفاقية العمل يف املنزل، لسنة ١٩٩6 )رقم ١77(

يشــكل العاملــون يف املنــازل، وغالبيتهــم مــن النســاء، فئــة وهنــة مــن العاملــني 
بســبب وضعهــم غــري الرســمي يف أغلــب األحيان وعــدم توفــر الحاميــة القانونية 
ــة  ــف. وتســتهدف االتفاقي ــاويض الضعي ــم التف ــم وموقفه ــم وبســبب عزلته له
تعزيــز املســاواة يف املعاملــة بــني العاملــني يف املنــازل وبــني غريهــم مــن الذيــن 
ــة مــن  ــة والحامي ــة النقابي ــق بالحري ــام يتعل ــون بأجــر وبوجــه خــاص في يعمل
التمييــز، والســامة والصحــة املهنيتــني، واألجــور، والضــامن االجتامعــي، وإمكانية 

الحصــول عــى التدريــب، والحــد األدىن لســن العمــل، وحاميــة األمومــة.
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معايري العمل الدولية: قواعد اللعبة القتصاد عاملي

ي قطاع الفنادق)2٣(
من الستغالل الجنسي إىل وظائف �ف

ي المناطق السـاحلية 
يقـود الفقـر وعـدم وجـود فرص عمـل الشـباب الذين يعيشـون �ف

التجـاري للأطفـال. ويدعـم  ي فـخ االسـتغلل الجنـ�ي 
مـن مدغشـقر إل الوقـوع �ف

وع لمنظمـة العمـل الدوليـة الجهـود المبذولـة محلياً لمكافحة أحد أسـوأ أشـكال  مـرسث
ف عامـي ٢٠١٤ و٢٠١٦، وضعت منظمة العمل الدوليـة، بالتعاون مع  عمـل االأطفـال. وبـ�ي
ي هـذا النظـام مـن تركـه بهدف 

ف الشـباب الذيـن وقعـوا �ف وعـاً لتمكـ�ي اليونيسـف، مرسث
تعلـم التجـارة. والشـباب المعنيـون هـم أساسـاً مـن البنات، ولكـن أيضـا أوالد عملوا 
ي )النـوادل 

»كقواديـن«. وحصلـوا عـى تدريـب لمـدة ثلثـة أشـهر عـى العمـل الفنـد�ت
ي فيه أصحـاب العمل 

وعمـال النظافـة والطهـاة وموظفـو البـارات(، وهـو قطـاع يعـا�ف
ف المهـرة. واسـُتكمل التدريـب النظـري  ي تشـغيل الموظفـ�ي

المحليـون مـن صعوبـات �ف
كات، ممـا أدى إل تشـغيل العديـد مـن  ي الـرسث

بتدريـب عمـىي لمـدة ثلثـة أشـهر �ف
نامج، وتبلغ من العمـر االآن ٢٢ عاماً،  . وتوضـح إحدى المسـتفيدات مـن الرب ف المتدربـ�ي
ف  ي فـخ االسـتغلل الجنـ�ي التجـاري عندمـا كانـت تبلـغ مـن العمـر بـ�ي

أنهـا وقعـت �ف
ة لديهـا خمسـة أطفـال، وتحـ�ي محنتهـا ولقاءاتهـا  ١5 و٢٠ سـنة. وهـي مـن عائلـة فقـري
مـع العمـلء مقابـل مبالـغ هزيلـة، ولكنهـا تركـت هـذا المجـال االآن تمامـاً. ونتيجـة 
ي أحـد الفنادق. وتقول 

ي مطعم �ف
للتدريـب الـذي حصلـت عليه، أصبحـت االآن نادلة �ف

إنهـا سـعيدة وتحلـم بـأن يكـون لهـا بعـد بضـع سـنوات منفـذ صغـري لبيـع الوجبات 
.)»gargote« الرسيعـة )المعـروف محليـاً باسـم

ي قطاع الصحة
ظروف العمل �ف

، تدعـم منظمـة  ف ضافـة إل تعزيـز الحمايـة الصحيـة االجتماعيـة لجميـع العاملـ�ي باالإ
ف من خلل معايـري العمل  ف الصحيـ�ي العمـل الدوليـة ظـروف العمـل االأفضـل للعامل�ي
ف مع زيادة  ف المدربـ�ي ف الصحي�ي امـن نقص العاملـ�ي ف القطاعيـة والحـوار االجتماعـي. ويرت
متوسـط العمـر المتوقع، وزيـادة اسـتخدام التكنولوجيا الطبيـة المتخصصة، وظهور 
ي الوقت ذاته، نادراً ما تعترب المستشـفيات 

. و�ف االأمـراض الجديـدة والمقاومة للعقاقـري
والمرافـق الصحيـة االأخـرى أماكـن عمـل. ومـع زيـادة الطلب عـى الخدمـات الصحية 
، تتدهـور ظـروف العمـل وقـد تتعـرض  ف ف المؤهلـ�ي ف الصحيـ�ي وزيـادة نقـص العاملـ�ي
ة  ي البلدان الفقري

ف �ف ي العاملـ�ي
نوعيـة الرعايـة الصحية للخطر. ويتفاقـم النقص الحاد �ف

ف المهاجرين. وتتعاون  ف الصحي�ي الأن البلـدان الغنيـة توفر ظروف عمل أفضل للعاملـ�ي
منظمـة العمـل الدوليـة مـع منظمـة الصحـة العالميـة لمواجهـة هـذه التحديـات عن 
ي ظروف 

طريـق اعتبـار المرافـق الصحيـة كبيئـات عمـل فريدة وتشـجيع التحسـينات �ف
العمـل بحيـث يتشـجع العاملـون الصحيـون ويحصلـون عـى الدعـم لتوفـري رعايـة 

ي مجتمعاتهم.
عاليـة الجـودة �ف
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االحتجاجات

الشكاوى

الحرية النقابية

تطبيق االتفاقيات يف حالة عدم تصديق البلدان عليها

املساعدة الفنية والتدريب

إعان منظمة العمل الدولية بشأن املبادئ والحقوق األساسية يف العمل ومتابعته

إعان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة االجتامعية من أجل عوملة عادلة

مبادرة معايري الذكرى املئوية

تطبيق معايري العمل الدولية وتعزيزها
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معايري العمل الدولية: قواعد اللعبة القتصاد عاملي

تســاهم منظمــة العمــل الدوليــة منــذ مــا يقــرب مــن قــرن يف التقــدم املحــرز 
ــا  ــك، فإنه ــام بذل ــب. وللقي ــذا الكوك ــى ه ــة ع ــة االجتامعي ــق العدال يف تحقي
ــات  ــني مؤسس ــن ب ــا م ــن نوعه ــدة م ــرب فري ــرار تعت ــع ق ــة صن ــق عملي تطب
ــر  ــن يف جوه ــذي يكم ــدأ ال ــو املب ــة«، وه ــة »الثاثي ــة. فالقيم اإلدارة الدولي
عمــل منظمــة العمــل الدوليــة، معــرتف بــه عــى نطــاق واســع، ويعتــرب هــذا 
املبــدأ الســبب يف األثــر الــذي ليــس لــه مثيــل للمنظمــة عــى إعــامل الحقــوق 
ــة  ــك، عــى الرغــم مــن أن املرحل ــع أنحــاء العــامل. ومــع ذل يف العمــل يف جمي
األوىل مــن الحاميــة القانونيــة للعــامل وأصحــاب العمــل عــى املســتوى الــدويل 
ــل  ــا ال يق ــإن اإلرشاف عــى تطبيقه ــل، ف ــري العم ــامد معاي ــع اعت هــي يف الواق
أهميــة. ونظــام اإلرشاف يف منظمــة العمــل الدوليــة متعــدد األبعــاد، ويرتكــز 
ــة  ــات اإلرشافي ــن اآللي ــد م ــني العدي ــن ب ــا. وم ــة ومبادئه ــري املنظم ــى معاي ع
القامئــة يف املنظــامت الدوليــة واإلقليميــة، يعتــرب النظــام املحــدد الــذي أنشــأته 
ــم  ــر النظ ــن أك ــل م ــري العم ــال ملعاي ــز االمتث ــة لتعزي ــل الدولي ــة العم منظم

ــة. تطــوراً وفعالي

وتدعــم معايــري العمــل الدوليــة بالفعــل هيئــات إرشافيــة فريــدة مــن نوعهــا 
عــى الصعيــد الــدويل، وتســاعد عــى التأكــد مــن أن البلــدان تطبــق االتفاقيــات 
التــي تصــدق عليهــا. وتفحــص منظمــة العمــل الدوليــة بانتظــام تطبيــق املعايري 
يف الــدول األعضــاء وتبــني املجــاالت التــي ميكــن فيهــا تطبيقهــا عى نحــو أفضل. 
وإذا نشــأت أي مشــكات بصــدد تطبيــق املعايــري، تســعى املنظمة إىل مســاعدة 

البلــدان عــى ذلــك عــن طريــق الحــوار االجتامعــي واملســاعدة الفنيــة.
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مبجــرد أن يصــدق بلــد مــا عــى اتفاقيــة ملنظمــة العمــل الدوليــة، يُطلــب منــه 
أن يقــدم بانتظــام تقريــراً حــول التدابــري التــي اتخذهــا لتنفيذهــا، ويتعــني عــى 
الحكومــات أن تقــدم كل ثــاث ســنوات تقاريــر بالخطــوات القانونيــة والعمليــة 
التــي اتخذتهــا لتطبيــق أي مــن االتفاقيــات الثــامين األساســية أو مــن االتفاقيــات 
األربــع ذات األولويــة التــي تكــون قــد صدقــت عليهــا. أمــا بالنســبة لاتفاقيــات 
األخــرى، فيجــب أن تقــدم التقاريــر كل ســت ســنوات باســتثناء االتفاقيــات التــي 
وضعــت جانبــاً )أي التــي مل يعــد اإلرشاف عليهــا يتــم بصــورة منتظمــة(. وميكــن 
أن تطلــب تقاريــر حــول تطبيــق االتفاقيــات عــى فــرتات أقــر مــن ذلــك. وعــى 
الحكومــات أن تقــدم نســخاً مــن تقاريرهــا إىل منظــامت أصحاب العمــل والعامل. 
ويجــوز لهــذه املنظــامت أن تعلــق عــى تقاريــر الحكومــة كــام ميكنهــا أن ترســل 

ماحظاتهــا مبــارشة إىل منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن تطبيــق االتفاقيــات.

لجنة الخرباء املعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات

ــر  ــن التقاري ــد م ــدد املتزاي ــص الع ــام 1٩٢6 لفح ــرباء يف ع ــة الخ ــئت لجن أنش
الحكوميــة بشــأن االتفاقيــات التــي تــم التصديــق عليهــا. وهــي تتكــون اليــوم 
ــاث  ــدة ث ــس اإلدارة مل ــم مجل ــة يعينه ــة مرموق ــن شــخصية قانوني ــن عرشي م
ســنوات قابلــة للتجديــد. وينتمــي الخــرباء إىل أقاليــم جغرافيــة ونظــم قانونيــة 
ــد  ــي محاي ــم فن ــة الخــرباء يف إجــراء تقيي ــل دور لجن ــة. ويتمث ــة مختلف وثقافي
ــدول األعضــاء يف  ــة يف ال ــري العمــل الدولي ــق معاي ــا تطبي ــر به ــي مي ــة الت للحال

ــة. منظمــة العمــل الدولي

ــة الخــرباء نوعــني  ــدي لجن ــة، تُب ــري العمــل الدولي ــد فحصهــا لتطبيــق معاي وعن
مــن التعليقــات للحكومــات: ماحظــات وطلبــات مبــارشة. وتتضمــن املاحظــات 
ــة  ــة معين ــار بســبب تطبيــق اتفاقي تعليقــات عــى املســائل األساســية التــي تث
ــرباء.  ــة الخ ــنوي للجن ــر الس ــات يف التقري ــذه املاحظ ــرش ه ــا. وتن ــة م يف دول
وتتعلــق الطلبــات املبــارشة باستفســارات ذات طابــع فنــي أكــر أو طلــب املزيــد 
مــن املعلومــات وهــي ال تنــرش يف التقريــر ولكنهــا توجــه مبــارشة إىل الحكومــة 

املعنيــة.)٢٤(

ويتكــون التقريــر الســنوي للجنــة الخــرباء مــن ثاثــة أقســام. فيتضمــن القســم 
األول التقريــر العــام الــذي يحتــوي عــى تعليقــات عــن امتثــال الــدول األعضــاء 
اللتزاماتهــا الدســتورية. ويتضمــن القســم الثــاين ماحظــات لجنــة الخــرباء 
ــث دراســة  ــام يتضمــن القســم الثال ــة بين ــري العمــل الدولي ــق معاي حــول تطبي
اســتقصائية عامــة بشــأن موضــوع محــدد اختــاره مجلــس إدارة منظمــة العمــل 

ــة )انظــر القســم املتعلــق بالدراســات االســتقصائية العامــة(.  الدولي

نظام اإلرشاف املنتظم
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عملية اإلرشاف املعتادة

لجنة املؤمتر املعنية بتطبيق املعايري

يُنــرش التقريــر الســنوي للجنــة الخــرباء، الــذي يتــم اعتــامده عــادة يف ديســمرب/
كانــون األول، يف شــهر شــباط/فرباير مــن الســنة التاليــة ويقــدم إىل مؤمتــر العمل 
الــدويل يف حزيران/يونيــو التــايل، حيــث تبحثــه لجنــة املؤمتــر املعنيــة بتطبيــق 
ــن  ــني ع ــن مندوب ــكل م ــر تتش ــان املؤمت ــن لج ــة م ــة دامئ ــي لجن ــري؛ وه املعاي
الحكومــات وأصحــاب العمــل والعــامل. وهــي تناقــش التقريــر يف إطــار ثــايث 
وتنتقــي منــه عــدداً مــن املاحظــات بغــرض مناقشــتها. والحكومات املشــار إليها 
يف املاحظــات املذكــورة تقــدم لهــا الدعــوة إىل الــرد عليهــا أمــام لجنــة املؤمتــر 
وتقديــم معلومــات عــن الحالــة. ويف كثــري مــن األحيــان تتوصــل لجنــة املؤمتر إىل 
اســتنتاجات تــوىص فيهــا الحكومــات باتخــاذ خطــوات محــددة ملعالجــة مشــكلة 
ــي  ــة الت ــاعدة الفني ــة أو املس ــل الدولي ــة العم ــارات منظم ــل زي ــا أو أن تقب م
تقدمهــا. وتنــرش مناقشــات لجنــة املؤمتــر واســتنتاجاتها بشــأن الحــاالت الفرديــة 
)عــادة ٢٤ حالــة( حــول األوضــاع التــي بحثتهــا يف تقريرهــا. ويتــم إبــراز األوضاع 

التــي تثــري قلقــاً خاصــاً يف فقــرات خاصــة مــن تقريرهــا العــام. 

تقدم الحكومات 
تقارير بشأن 

االتفاقيات التي 
صدقت عليها ويجوز 

ألصحاب العمل 
والعامل التعليق

تستعرض لجنة 
الخرباء التقارير 

والتعليقات والوثائق 
ذات الصلة

تنرش لجنة الخرباء 
مالحظة يف تقريرها 

السنوي

ترسل لجنة الخرباء 
طلباً مبارشاً إىل 
الحكومة وإىل 

منظامت أصحاب 
العمل والعامل

يناقش املؤمتر 
ويعتمد تقرير 

اللجنة املنبثقة عنه 
يف جلسة عامة

العامل

الحكومات

تناقش لجنة ثالثية 
باملؤمتر التقرير 

 واملالحظات
املختارة

أو

أو

أصحاب 
العمل
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حاالت التقدم التي الحظتها لجنة الخرباء بشأن تطبيق االتفاقية والتوصية

ــا  ــي الحظــت فيه ــذ عــام 1٩6٤، عــدد الحــاالت الت ــة الخــرباء، من تتبعــت لجن
إحــراز تقــدم، حيــث الحظــت وجــود تغــريات يف الترشيــع ويف املامرســة العمليــة 
ــى اآلن  ــاك حت ــا تطبيقــاً أفضــل. وهن ــة املصــدق عليه ــق االتفاقي أدت إىل تطبي
ــل هــذا التقــدم )حــاالت  ــا مث ــوم لوحــظ فيه ــى الي ــة حت أكــر مــن 3٠٠٠ حال

أعربــت فيهــا اللجنــة عــن »الرضــا«(.

ــرباء  ــة الخ ــت لجن ــرة، واصل ــا ألول م ــا يف تقاريره ــاالت الرض ــد ح ــذ تحدي ومن
اتبــاع نفــس املعايــري العامــة. فتعــرب اللجنــة عــن الرضــا عــن الحــاالت التــي 
اتخــذت فيهــا الحكومــات، بعــد التعليقــات التــي أبدتهــا بشــأن حالــة محــددة، 
ــل ترشيعــات قامئــة أو  ــدة أو تعدي ــري مــن خــال اعتــامد ترشيعــات جدي تداب
إجــراء تغيــري كبــري يف السياســة أو املامرســة الوطنيــة، وبالتــايل تحقيــق امتثــال 
ــا،  ــن رضاه ــب االتفاقيــات املعنيــة. وعنــد التعبــري ع ــا مبوج أكــرب اللتزاماته
تشــري اللجنــة إىل الحكومــات والــرشكاء االجتامعيــني إىل أنهــا تعتــرب أن املســألة 

املحــددة قــد تــم حلهــا. وينقســم ســبب تحديــد حــاالت الرضــا إىل شــقني:

ــات  ــا الحكوم ــي اتخذته ــة الت ــراءات اإليجابي ــة لإلج ــر اللجن ــجيل تقدي •  تس
اســتجابة لتعليقاتهــا؛

•  تقديــم مثــال للحكومــات والــرشكاء االجتامعيــني اآلخريــن الذيــن يتعــني 
ــة. ــا مامثل ــة قضاي ــم معالج عليه

وال يقتــر أثــر نظــام اإلرشاف املنتظــم عــى الحــاالت التــي يحــدث فيهــا تقــدم. 
وتقــوم لجنــة الخــرباء كل ســنة ببحــث مــا إذا كانــت الــدول األعضــاء قــد أوفــت 
بالتزامهــا بعــرض الصكــوك املعتمــدة عــى جهاتهــا الترشيعيــة لبحثهــا. فحتــى 
ــق  ــرى توفي ــد ي ــا فق ــة م ــى اتفاقي ــق ع ــدم التصدي ــدان ع ــد البل ــرر أح إذا ق
ترشيعاتــه لتكــون متمشــية معهــا. فالــدول األعضــاء تراجــع بانتظــام تعليقــات 
اللجنــة حــول تطبيــق االتفاقيــة يف البلــدان األخــرى وقــد تقــوم بتعديــل قوانينها 
ومامرســاتها لتفــادي مشــكات مامثلــة يف تطبيــق معيــار مــا أو إلتباع مامرســات 
جيــدة مشــابهة. وإذا كانــت االتفاقيــة مصدقــاً عليهــا، فكثــري مــا توجــه اللجنــة 
ــارشة إىل الحكومــات تبــني فيهــا بعــض املشــكات التــي ظهــرت يف  ــات مب طلب
ــرد وملعالجــة  ــازم لل ــت ال ــة الوق ــدان املعني ــع إعطــاء البل ــق معيارهــا م تطبي
هــذه املشــكات قبــل نــرش أي تعليــق يف تقريرهــا. وتســهل مداخــات اللجنــة 
إجــراء الحــوار االجتامعــي حيــث تطالــب الحكومــات مبراجعــة تطبيقهــا ملعيــار 
ــوم  ــن أن يق ــات. وميك ــذه املعلوم ــني يف ه ــراف االجتامعي ــرشك األط ــا وأن ت م
ــؤدي  ــك. وميكــن أن ي ــات كذل ــم معلوم ــون بدورهــم بتقدي ــرشكاء االجتامعي ال
الحــوار االجتامعــي الناجــم عــن ذلــك إىل حــل املزيــد مــن املشــكات وتوقيهــا.
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وتقاريــر كل مــن لجنــة الخــرباء ولجنــة املؤمتــر متاحــة عــى اإلنرتنــت ملايــني 
ــني  ــرشكاء االجتامعي ــات وال ــدى الحكوم ــون ل ــك يك ــتخدمني. وبذل ــن املس م
حافــز أكــرب عــى حــل املشــكات املتصلــة بتطبيــق املعايــري تفاديــاً لانتقــادات 
التــي توجههــا هــذه الجهــات. ويقــدم مكتــب العمــل الــدويل، بنــاء عــى طلــب 
الــدول األعضــاء، مســاعدة فنيــة كبــرية يف صياغة الترشيعــات الوطنيــة وتعديلها 
لضــامن توافقهــا مــع معايــري العمــل الدوليــة. وبهــذه الطريقــة، تقــوم الهيئــات 

اإلرشافيــة بــدور هــام لتجنــب ظهــور املشــكات املتعلقــة بتطبيــق املعايــري.
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تُنظــم املادتــان ٢٤ و٢٥ مــن دســتور منظمــة العمــل الدوليــة إجــراءات 
االحتجــاج، حيــث تعطيــان لاتحــادات النقابيــة الصناعيــة ألصحــاب العمــل أو 
العــامل الحــق يف أن تقــدم إىل مجلــس إدارة منظمــة العمــل الدوليــة احتجاجــاً 
ضــد أي دولــة عضــو تكــون يف نظرهــا »قــد قــرت عــى أي نحــو عــن تأمــني 
االلتــزام الفعــي يف نطــاق ســلطتها الترشيعيــة بــأي اتفاقيــة هــي طــرف فيهــا«. 
ــاء  ــة أعض ــن ثاث ــراف م ــة األط ــة ثاثي ــكل لجن ــس اإلدارة أن يش ــوز ملجل ويج
ــة  ــذي تقدمــة اللجن ــر ال ــني التقري ــه. ويب لبحــث االحتجــاج ورد الحكومــة علي
ــة املعروضــة ويفحــص  ــة للحال ــة والعملي ــب القانوني ــس اإلدارة الجوان إىل مجل
املعلومــات املقدمــة ويختتــم بتوصيــات اللجنــة. وقبــل العقــد األول مــن القــرن 
الحــايل، إذا مــا اعتــربت إجابــة الحكومــة غــري مرضيــة، كان يجــوز ملجلــس اإلدارة 
أن ينــرش االحتجــاج والــرد عليــه. وعــى مــدار الســنوات األخــرية، أتيحــت تقارير 
اللجــان الثاثيــة بشــكل منهجــي للجمهــور عــى موقــع منظمــة العمــل الدوليــة 
عــى اإلنرتنــت. وعــاوة عــى ذلــك، إذا مل تتخــذ الحكومــة التدابــري الازمــة، فقــد 
يُطلــب مــن لجنــة الخــرباء متابعــة الحالــة، أو يف األوضــاع األكــر خطــورة، قــد 
تــؤدي الحالــة إىل تقديــم شــكوى، ويف هــذه الحالــة قــد يقــرر مجلــس اإلدارة 
إنشــاء لجنــة تحقيــق. وأخــرياً، عــادة مــا تحــال االحتجاجــات املتعلقــة بتطبيــق 
ــراء  ــاً إلج ــا، وفق ــة لبحثه ــة النقابي ــة الحري ــي ٨٧ و٩٨ إىل لجن ــني رقم االتفاقيت

فحــص االحتجاجــات.

االحتجاجات

من الذي يحق له الحتجاج؟)24(
الوطنيـة  الدوليـة، يجـوز للتحـادات  العمـل  للمـادة ٢٤ مـن دسـتور منظمـة  وفقـاً 
والدوليـة الأصحـاب العمـل والعمـال أن تقـدم االحتجاجات. وال يجـوز للأفراد تقديم 
ة إل منظمـة العمـل الدوليـة ولكـن يجوز لهـم تقديـم المعلومات  احتجاجـات مبـا�ث

ي ينتمـون إليهـا.
ذات الصلـة إل منظمـات العمـال أو أصحـاب العمـل الـ�ت
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إجراءات االحتجاج 

االحتجاج يف التطبيق العميل 

صدقــت اليونــان عــى اتفاقيــة تفتيــش العمــل، لســنة 1٩٤٧ )رقــم ٨1( يف عــام 
1٩٥٥. ويف عــام 1٩٩٤ ســنت قانونــاً بشــأن ال مركزيــة تفتيــش العمــل بحيــث 
أصبــح يتبــع اإلدارات املحليــة املســتقلة، ويدخــل يف مســؤولياتها. وعقــب 
ــني العاملــني يف وزارة العمــل  ــك تقــدم اتحــاد منظــامت املوظفــني العمومي ذل
ــه أن  ــى في ــة يدع ــل الدولي ــة العم ــاج إىل منظم ــة )FAMTT( باحتج اليوناني
القانــون خالــف املبــدأ املنصــوص عليــه يف االتفاقيــة رقــم ٨1 بــأن يتبــع تفتيــش 
العمــل لســلطة مركزيــة ويكــون تحــت إرشافهــا ورقابتهــا. وقــد وافقــت اللجنــة 
ــة التــي شــكلت لفحــص هــذا االحتجــاج عــى ذلــك وحثــت الحكومــة  الثاثي
اليونانيــة عــى تعديــل قانونهــا ليكــون متمشــياً مــع االتفاقيــة. ويف عــام 1٩٩٨، 
اعتمــدت الحكومــة ترشيعــات جديــدة أعيــد تفتيــش العمــل مبقتضاهــا تحــت 
إرشاف ســلطة مركزيــة. ويف نفــس هــذا العــام أشــادت لجنــة الخــرباء بالحكومــة 

اليونانيــة عــى »حرصهــا وعنايتهــا الفائقــة« بتوصيــات اللجنــة الثاثيــة.

تقديم االحتجاجات 
إىل منظمة العمل 
الدولية من جانب 
منظامت أصحاب 

العمل والعامل

تخطر منظمة 
العمل الدولية 

الحكومة املعنية 
 وتقدم االحتجاج
إىل مجلس اإلدارة

يرسل مجلس اإلدارة 
االحتجاجات إىل لجنة 

الحرية النقابية

 مجلس اإلدارة
يقرر عدم قبول 

االحتجاج

 يضع مجلس
اإلدارة استنتاجاته 

 ويعتمد التقرير
 ويحيل املوضوع
 إىل لجنة الخرباء

ملتابعته

 يطلب مجلس
 اإلدارة تشكيل

لجنة تقيص الحقائق 
 للنظر يف األمر
باعتباره شكوى

تطلب اللجنة 
الثالثية معلومات 

من الحكومة 
وتقدم تقريرها 

متضمناً استنتاجاتها 
وتوصياتها

 يعني مجلس
 اإلدارة لجنة

ثالثية

أو

أوأو
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ــة إجــراءات  ــل الدولي ــة العم ــن دســتور منظم ــن ٢6 إىل 3٤ م ــواد م تُنظــم امل
الشــكوى، التــي يجــوز مبوجبهــا تقديــم شــكوى ضــد دولــة عضــو لعــدم امتثالهــا 
التفاقيــة صدقــت عليهــا وذلــك مــن جانــب دولــة أخــرى مصدقــة عــى نفــس 
ــس  ــب مجل ــن جان ــدويل أو م ــل ال ــر العم ــدوب إىل مؤمت ــن من ــة أو م االتفاقي
اإلدارة مــن تلقــاء نفســه. ومبجــرد تلقــي الشــكوى، يجــوز ملجلــس اإلدارة إنشــاء 
ــراء  ــة بإج ــون مكلف ــتقلني تك ــاء مس ــة أعض ــن ثاث ــون م ــق تتك ــة تحقي لجن
تحقيــق شــامل يف الشــكوى والتثبــت مــن كل وقائعهــا وتقديــم توصيــات حــول 
ــة  ــكوى. ولجن ــع الش ــكات موض ــل املش ــا لح ــي اتخاذه ــي ينبغ ــري الت التداب
ــة  ــراءات منظم ــاً إلج ــق وفق ــراءي للتحقي ــتوى إج ــى مس ــي أع ــق ه التحقي
العمــل الدوليــة وهــي تشــكل عــادة عنــد اتهــام دولــة عضــو بارتــكاب مخالفات 
ــوم 13  ــى الي ــت حت ــد كون ــا. وق ــرر ملعالجته ــا املتك خطــرية ومســتمرة ورفضه
ــي أنشــأها مجلــس اإلدارة يف آذار/مــارس  ــق، وآخرهــا الت ــي الحقائ ــة لتق لجن
ــة  ــاء عــى شــكوى مقدمــة مبوجــب املــادة ٢6 ضــد حكومــة جمهوري ٢٠1٨ بن

ــة. ــا البوليفاري فنزوي

ــس  ــوز ملجل ــق، يج ــي الحقائ ــة تق ــات لجن ــذ توصي ــا تنفي ــد م ــض بل وإذا رف
ــة  ــن دســتور منظم ــادة 33 م ــا يف امل اإلدارة اتخــاذ اإلجــراءات املنصــوص عليه
العمــل الدوليــة. وتنــص املــادة عــى أنــه »يف حالــة عــدم قيــام أي عضــو بتنفيــذ 
التوصيــات التــي يتضمنهــا تقريــر لجنــة التحقيــق، إن وجــدت، أو قــرار محكمــة 
العــدل الدوليــة، بحســب األحــوال، خــال الفــرتة املحــددة لذلــك، يجــوز ملجلــس 
اإلدارة أن يــويص املؤمتــر باتخــاذ اإلجــراءات التــي يراهــا مامئــة وكفيلــة بتحقيق 
ــرة يف  ــادة 33 ألول م ــص امل ــق ن ــد طب ــة«. وق ــه الرسع ــى وج ــا ع ــال له االمتث
ــس اإلدارة  ــب مجل ــا طل ــام ٢٠٠٠ عندم ــة يف ع ــل الدولي ــة العم ــخ منظم تاري
مــن مؤمتــر العمــل الــدويل اتخــاذ التدابــري الازمــة لحمــل ميامنــار عــى إنهــاء 
اســتخدام العمــل الجــربي. وقــد قدمــت شــكوى ضــد ميامنــار وفقــاً للــامدة ٢6 
ــم  ــل الجــربي، لســنة 1٩3٠ )رق ــة العم ــا التفاقي ــام 1٩٩6 ملخالفته ــك يف ع وذل
٢٩( وخلصــت لجنــة تقــي الحقائــق إىل أن العمــل الجــربي »واســع االنتشــار 

ويســتخدم بانتظــام« يف البــاد.

الشكاوى
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إجراءات الشكوى

الشكاوى يف التطبيق العميل

صدقــت بولنــدا يف عــام 1٩٥٧ عــى كل مــن اتفاقيــة الحريــة النقابيــة وحاميــة 
ــة  ــم واملفاوض ــق التنظي ــة ح ــم ٨٧( واتفاقي ــنة 1٩٤٨ )رق ــم، لس ــق التنظي ح
الجامعيــة، لســنة 1٩٤٩ )رقــم ٩٨(. وعندمــا أعلنــت األحــكام العرفيــة يف البــاد 
يف عــام 1٩٨1 أوقفــت الحكومــة أنشــطة نقابــة التضامــن العامليــة واعتقلــت 
ــة  ــة الحري ــا. وبعــد أن فحصــت لجن ــا وأعضائه ــد مــن قادته ــت العدي أو فصل
النقابيــة هــذه الحالــة قــدم ممثلــو األعضــاء إىل مؤمتــر العمــل الــدويل يف عــام 
1٩٨٢ شــكوى مبوجــب املــادة ٢6 ضــد بولنــدا. وخلصــت لجنــة التحقيــق التــي 
شــكلت لبحــث الحالــة إىل أن هنــاك انتهــاكات خطــرية لــكل مــن االتفاقيتــني. 
ــد  ــة والعدي ــل الدولي ــة العم ــة، مارســت منظم ــاء عــى اســتنتاجات اللجن وبن
مــن الــدول واملنظــامت ضغوطــاً عــى بولنــدا لتصحيــح الوضــع. ويف عــام 1٩٨٩ 
ــش  ــق لي ــاً وعل ــاً قانوني ــن وضع ــة التضام ــة لنقاب ــة البولندي ــت الحكوم أعط
فاليســا زعيــم نقابــة التضامــن ورئيــس بولنــدا فيــام بعــد »أن لجنــة التحقيــق 
التــي أنشــأتها منظمــة العمــل الدوليــة بعــد فــرض األحــكام العرفيــة يف بــادي 
أســهمت إســهاماً هامــاً يف التغيــريات التــي أتــت بالدميقراطيــة إىل بولنــدا«.)٢٥( 

يحيل مجلس اإلدارة 
 الشكاوى املتعلقة
 بالحقوق النقابية

 إىل اللجنة املختصة
بالحرية النقابية

 تقدم الشكوى دولة
 عضو أو مندوب
 إىل مؤمتر العمل
 الدويل أو مجلس

اإلدارة

 يجوز ملجلس
 اإلدارة تعيني
لجنة تحقيق

 يجوز ملجلس
 اإلدارة اتخاذ
 إجراء وفقاً
للامدة 33

تفحص لجنة 
التحقيق الشكوى 
وتعتمد تقريرها 
متضمناً التوصيات

 تنرش منظمة
العمل الدولية 

التقرير

تقبل الحكومة 
 التوصيات أو
 تطعن فيها

 أمام محكمة
العدل الدولية

 يحيط مجلس
اإلدارة علامً بالتقرير 
 ويحيل املوضوع إىل

 لجنة الخرباء
للمتابعة

أو
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اللجنة املعنية بالحرية النقابية

التــي  األساســية  املبــادئ  مــن  الجامعيــة  النقابيــة واملفاوضــة  الحريــة  إن 
ــم  ــة رق ــامد كا مــن االتفاقي ــة. وبعــد اعت ــا منظمــة العمــل الدولي تقــوم عليه
ــرتة  ــة بف ــة الجامعي ــة واملفاوض ــة النقابي ــأن الحري ــم ٩٨ بش ــة رق ٨٧ واالتفاقي
وجيــزة انتهــت منظمــة العمــل الدوليــة إىل أن مبــدأ الحريــة النقابيــة يحتــاج 
ــي مل تكــن  ــدان الت ــه يف البل ــال ل ــة لضــامن االمتث ــة إضافي إىل إجــراءات إرشافي
قــد صدقــت عــى االتفاقيــات ذات الصلــة. وبنــاء عــى ذلــك شــكلت منظمــة 
ــة )CFA( يف عــام 1٩٥1 بغــرض فحــص  ــة النقابي ــة الحري ــة لجن العمــل الدولي
ــة  ــدان املعني ــة ســواء كانــت البل ــة النقابي ــدأ الحري الشــكاوى عــن مخالفــة مب
قــد صدقــت عــى االتفاقيــات ذات الصلــة أم مل تصــدق عليهــا. وميكــن أن تقــدم 
ــة عضــو مــن جانــب منظــامت أصحــاب العمــل والعــامل.  الشــكوى ضــد دول
ولجنــة الحريــة النقابيــة هــي إحــدى لجــان مجلــس اإلدارة وتتكــون مــن رئيــس 
ــل  ــاب العم ــر أصح ــات واآلخ ــم الحكوم ــل أحده ــني ميث ــة ممثل ــتقل وثاث مس
والثالــث العــامل. وإذا قــررت اللجنــة قبــول النظــر يف الحالــة املعروضــة عليهــا 
ــإذا  ــة؛ ف ــة املعني ــع الحكوم ــوار م ــال الح ــن خ ــا م ــن وقائعه ــت م ــي تتثب فه
خلصــت إىل أن هنــاك انتهــاكاً ملبــادئ أو معايــري الحريــة النقابيــة فهــي تصــدر 
ــة  ــة معالج ــول كيفي ــات ح ــدم توصي ــس اإلدارة وتق ــال مجل ــن خ ــراً م تقري
ــة  ــول كيفي ــراً ح ــدم تقري ــك أن تق ــد ذل ــة بع ــن الحكوم ــب م ــع. ويطل الوض
ــد صــدق  ــا ق ــد فيه ــي يكــون البل ــات. ويف الحــاالت الت ــك التوصي تنفيذهــا لتل
عــى الصكــوك ذات الصلــة فإنــه ميكــن إحالــة الجوانــب الترشيعيــة يف الحالــة 
املعروضــة إىل لجنــة الخــرباء. ويجــوز للجنــة الحريــة النقابيــة كذلــك أن تقــرتح 
إيفــاد بعثــة »لاتصــال املبــارش« بالحكومــة املعنيــة ملعالجــة املشــكلة مبــارشة 
مــع املســؤولني الحكوميــني والــرشكاء االجتامعيــني مــن خــال أســلوب الحــوار. 
وخــال مــا يقــرب مــن ســبعني عامــاً مــن العمــل، بحثــت لجنــة الحريــة النقابيــة 
أكــر مــن 33٠٠ حالــة. وقــد أخــذت بتوصياتهــا أكــر مــن ســتني دولــة تقــع يف 
خمــس قــارات وأبلغتهــا بحــدوث تطــورات إيجابيــة يف مجــال الحريــة النقابيــة 

ــود األخــرية.)٢6(  يف العق

الحرية النقابية 
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اإلجراءات املتبعة يف مجال الحرية النقابية

اللجنة املعنية بالحرية النقابية: إجراء مبتكر يف القانون الدويل

ــي  ــي تدع ــكاوى الت ــص الش ــة لفح ــراءات الخاص ــن اإلج ــرة 1٤ م ــص الفق تن
ــة  ــة النقابي ــة الحري ــة لجن ــى أن والي ــة ع ــة النقابي ــاكات للحري ــدوث انته ح
»تتمثــل يف تحديــد مــا إذا كان أي ترشيعــات مــا أو مامرســة مــا تتوافــق مــع 
مبــادئ الحريــة النقابيــة واملفاوضــة الجامعيــة املنصــوص عليهــا يف االتفاقيــات 
ذات الصلــة.« وقــد وافــق مجلــس اإلدارة بانتظــام عــى هــذه الواليــة وقــرر يف 
عــام ٢٠٠٩ أن يدرجهــا يف مجموعــة القواعــد التــي تنطبــق عــى مجلــس اإلدارة. 
وال تتمثــل وظيفــة لجنــة الحريــة النقابيــة يف صياغــة اســتنتاجات عامــة بشــأن 
الوضــع النقــايب يف بلــدان معينــة عــى أســاس بيانــات عامــة غامضــة، ولكنهــا 
ــادئ  ــال ملب ــة باالمتث ــددة املتعلق ــاءات املح ــم االدع ــاطة يف تقيي ــل ببس تتمث
ــة  ــة الحري ــل الهــدف مــن إجــراء الشــكاوى يف لجن ــة. وال يتمث ــة النقابي الحري
ــز  ــاء لتعزي ــايث بّن ــوار ث ــول يف ح ــل الدخ ــات، ب ــاد الحكوم ــة إىل انتق النقابي

ــون واملامرســة. ــة يف القان احــرتام الحقــوق النقابي

ــول. فيجــب  ــة للقب ــة، يجــب اســتيفاء رشوط معين ــم شــكوى إىل اللجن ولتقدي
أن يشــري صاحــب الشــكوى بوضــوح إىل أن الشــكوى مقدمــة إىل لجنــة الحريــة 
النقابيــة؛ ويجــب أن تقــدم الشــكوى منظمــة مــن منظــامت أصحــاب العمــل أو 
العــامل؛ ويجــب أن تكــون الشــكوى مكتوبــة وموقعــاً عليهــا مــن ِقبــل ممثــل 
الجهــة التــي يحــق لهــا تقديــم شــكوى. ويحــق للمنظــامت غــري الحكوميــة التي 
تتمتــع مبركــز استشــاري لــدى منظمــة العمــل الدوليــة أيضــاً تقديــم شــكاوى. 
ــواردة يف الشــكوى ذات  ومــن حيــث املضمــون، يجــب أال تكــون االدعــاءات ال
طابــع ســيايس بحــت؛ ويجــب أن تكــون واضحــة ومدعومــة عــى النحــو الواجب 
ــراءات  ــع اإلج ــتنفاد جمي ــم اس ــد ت ــون ق ــروري أن يك ــن ال ــس م ــة. ولي بأدل
الوطنيــة، ولكــن قــد تأخــذ لجنــة الحريــة النقابيــة يف الحســبان أن الحالــة قيــد 
ــة  ــة النقابي ــة الحري ــة. وتجتمــع لجن ــة وطني ــل ســلطة قضائي الدراســة مــن قب

ثــاث مــرات يف الســنة يف األســبوع الــذي يســبق دورات مجلــس اإلدارة.)٢٧(

 موافقة مجلس
 اإلدارة عىل

توصيات اللجنة

 املتابعة من
 جانب لجنة

الحرية النقابية

إذا كانت الحكومة 
قد صدقت عىل 
االتفاقيات ذات 

الصلة يجوز إحالة 
املوضوع إىل لجنة 

الخرباء

 يجوز تشكيل
لجنة اتصاالت 

مبارشة
تقدم الشكوى إىل 
اللجنة املختصة 

بالحرية النقابية من 
منظامت أصحاب 
العمل أو العامل

تستعرض اللجنة الشكوى وإما أن 
تويص بحفظها أو تصدر توصيات 

 بشأنها وتطلب من الحكومة
مواصلة إحاطتها مبا يتم

العامل

الحكومات

أصحاب 
العمل
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الآليـات الثالثيـة الوطنيـة لمنع وتسـوية المنازعات المتعلقـة بمعاي�ي العمل 
ي تـروج لها منظمة العمـل الدولية

الدوليـة الـ�ت
ويـج للآليات الثلثيـة الوطنية  عملـت منظمـة العمـل الدولية لسـنوات عديدة عى الرت
ي أمريـكا اللتينيـة لمنـع وتسـوية المنازعـات المتعلقـة بمعايـري العمـل الدوليـة، وال 

�ف
سـيما فيمـا يتعلـق بالحريـة النقابيـة والمفاوضة الجماعيـة، بناًء عى طلـب الحكومات 
افية  �ث ي تـم تقديم شـكاوى ضدها إل لجنـة الحرية النقابية. والحظـت الهيئات االإ

الـ�ت
لمنظمـة العمـل الدوليـة و/أو دعمت اسـتخدام هـذه االآليات وشـجعت المكتب عى 

ويج لتطويرها بشـكل مناسـب.  مواصلـة الرت
ي منـع وتسـوية العديد مـن المنازعات 

وقـد أثبتـت هـذه االآليـات أنهـا مفيـدة للغايـة �ف
برام االتفاقـات الجماعية. وقد  المتعلقـة بالحريـة النقابيـة، كما قدمـت أحياناً إطـاراً الإ
ي الجمهورية 

أنشـأت كولومبيـا وبنمـا لجـان من هـذا النوع وحققت نتائـج مشـجعة. و�ف
الدومينيكيـة، تقـرر إنشـاء مائـدة مسـتديرة، تشـمل مسـؤولياتها منـع وتسـوية أي نزاع 
يتعلـق بتطبيـق اتفاقيـات منظمـة العمـل الدولية المصـدق عليها بهـدف إيجاد حلول 
إل عمـل هـذه  تـؤدي  التاليـة  المعايـري  أن  التجربـة  ف  وتبـ�ي اتفاقـات.  إل  والتوصـل 

الهيئـات بشـكل فعال:
يـة والماليـة اللزمـة لتنسـيق عمـل  -  عـى وزارات العمـل أن تخصـص المـوارد البرسث
آليـات التوفيـق، وينبغـي أن يكـون مـن الممكن التنسـيق مع الـوزارات والمؤسسـات 
ي الحاالت قيد 

ي تعقد للبـت �ف
ي االجتماعـات الـ�ت

العامـة االأخـرى ودعوتهـا للمشـاركة �ف
الدراسة؛

؛ ي
- يجب أن يستند قبول آلية الوساطة إل اتفاق ثل�ث

-  ينبغـي للمنظمـات االأكـرث تمثيـلً الأصحـاب العمـل والعمـال والحكومـة أن ترشـح 
وسيطاً/منسـقاً وطنيـاً دائمـاً يتمتـع بثقـة جميـع االأطـراف؛

ي سـياق هـذا االإجراء 
حـات التوفيـق واالسـتنتاجات المعتمـدة �ف -  يجـب أن تسـتند مقرت

ي الحسـبان تعليقـات الهيئـات 
إل معايـري العمـل الدوليـة ذات الصلـة وأن تأخـذ �ف

افية؛ �ث االإ
ي االآلية؛

مة لتعزيز ثقة االأطراف �ف - ينبغي إنشاء آلية متابعة للتفاقات المرب
-  يجـب أن يحصـل أعضـاء آليـات الوسـاطة أيضـاً عـى تدريـب خـاص عـى معايـري 

ي لمنظمـة العمـل الدوليـة؛
ا�ف �ث العمـل الدوليـة والنظـام االإ

-  يجـب أن يكـون إجـراء التوفيق مجانيـاً واختيارياً، ويجب أال يمنـع اللجوء إل الهيئات 
افية لمنظمـة العمل الدولية. �ث االإ

ي هـذه االآليـات أداة أخـرى لتعزيـز 
ي أن المجتمـع الـدولي قـد وجـد �ف

وال يوجـد شـك �ف
ي »تصديـر« هـذه الهيئـات إل خـارج أمريـكا 

الحـوار االجتماعـي. ويكمـن التحـدي �ف
لتطبيـق معايـري  الدائـم  السـعي  ي 

�ف المبـادرة التجـاه حديـث  اللتينيـة. وتسـتجيب 
العمـل الدوليـة تطبيقـاً كامـلً.
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الدراسة االستقصائية العامة )املادة 1٩(

تعتــرب معايــري العمــل الدوليــة صكــوكاً عامليــة معتمــدة مــن املجتمــع الــدويل 
ــدول  ــل. ولل ــة بالعم ــا املتعلق ــأن القضاي ــرتكة بش ــادئ مش ــم ومب ــس قي وتعك
األعضــاء أن تختــار التصديــق عــى االتفاقيــات، لكــن منظمــة العمــل الدوليــة 
تعتــرب أن مــن املهــم تتبــع التطــورات التــي تحــدث يف جميــع البلــدان، ســواء 
التــي صدقــت أو التــي مل تصــدق عليهــا. فوفقــاً للــامدة 1٩ مــن دســتور 
ــة، يتعــني عــى الــدول األعضــاء أن تقــدم عــى فــرتات  منظمــة العمــل الدولي
منتظمــة وبنــاء عــى طلــب مجلــس اإلدارة تقاريــر عــن التدابــري التــي اتخذتهــا 
ــة عقبــات تكــون  لتنفيــذ نصــوص بعــض االتفاقيــات والتوصيــات وأن تبــني أي

ــة أو أدت إىل تأخــريه. ــة معين ــق عــى اتفاقي ــت دون التصدي ــد حال ق

ــة  ــنوياً دراس ــرباء س ــة الخ ــرش لجن ــتور، تن ــن الدس ــادة 1٩ م ــى امل ــاء ع وبن
ــاء  ــدول األعض ــة يف ال ــات الداخلي ــن الترشيع ــة ع ــة متعمق ــتقصائية عام اس
ومامرســاتها املتعلقــة باتفاقيــات و/أو توصيــات يختارهــا مجلــس اإلدارة. وتعــد 
هــذه الدراســات االســتقصائية أساســاً بنــاًء عــى التقاريــر الــواردة مــن الــدول 
األعضــاء واملعلومــات التــي تقدمهــا منظــامت أصحــاب العمــل والعــامل. وتلــك 
ــات،  ــات والتوصي ــري االتفاقي ــة تأث ــن دراس ــة الخــرباء م ــن لجن ــات متك املعلوم
وتحليــل الصعوبــات التــي تبلــغ الحكومــات أنهــا تواجههــا يف تطبيقهــا وتحديــد 

الوســائل الكفيلــة بالتغلــب عليهــا.

وتشمل أحدث الدراسات االستقصائية العامة التي أجريت:

• ٢٠1٠ - صكوك العاملة

• ٢٠11 – صكوك الضامن االجتامعي

• ٢٠1٢ - االتفاقيات األساسية

• ٢٠13 - عاقات العمل )الخدمة العامة( واملفاوضة الجامعية

• ٢٠1٤ - صكوك تحديد الحد األدىن لألجور

• ٢٠1٥ - الحرية النقابية )الزراعة( ومنظامت العامل الريفيني

• ٢٠16 – صكوك العامل املهاجرين

• ٢٠1٧ - صكوك السامة والصحة املهنيتني

• ٢٠1٨ - صكوك مدة العمل

• ٢٠1٩ - التوصية بشأن أرضيات الحامية االجتامعية )رقم ٢٠٢(

• )قادمة ٢٠٢٠( - الصكوك املتعلقة بالهدف االسرتاتيجي لاستخدام

• )قادمة ٢٠٢1( - الصكوك املتعلقة بالعاملني يف التمريض والعامل املنزليني

تطبيق االتفاقيات يف حالة عدم تصديق الدول عليها 
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ــات  ــق االتفاقي ــى تطبي ــاإلرشاف ع ــط ب ــة فق ــل الدولي ــة العم ــوم منظم ال تق
ــة  ــن املســاعدة الفني ــة م ــم أشــكاالً مختلف ــوم بتقدي ــا تق ــا وإمن املصــدق عليه
مــن خــال موظفيهــا مبكتــب املنظمــة أو غريهــم مــن الخــرباء الذيــن يســاعدون 
يف معالجــة املشــكات التــي تواجههــا الدولــة املعنيــة يف ترشيعاتهــا ومامرســاتها 
لتتــامىش مــع التزاماتهــا وفقــاً للصكــوك التــي صدقــت عليهــا. وتتضمــن أشــكال 
املســاعدة الفنيــة بعثــات استشــارية وبعثــات االتصــاالت املبــارشة التــي يلتقــي 
فيهــا املســؤولون باملنظمــة مــع املســؤولني يف الحكومــات ملناقشــة الصعوبــات 
ــطة  ــن أنش ــام تتضم ــا، ك ــول له ــاد حل ــد إيج ــري بقص ــق املعاي ــة يف تطبي القامئ
ــادة  ــد زي ــة بقص ــل الوطني ــدوات وورش العم ــد الن ــك عق ــا يف ذل ــة مب ترويجي
التوعيــة باملعايــري وزيــادة قــدرة األطــراف الوطنيــة عــى اســتخدامها، وتقديــم 
املشــورة الفنيــة حــول كيفيــة تطبيقهــا لصالــح الجميــع. وتقــدم املنظمــة 
املســاعدة كذلــك يف صياغــة الترشيعــات الوطنيــة عــى النحــو الــذي يتفــق مــع 

معايريهــا.

شبكة عاملية من املتخصصني يف معايري العمل الدولية

تتــم كثــرياً مــن أنشــطة املســاعدة الفنيــة ســالفة الذكــر بواســطة املتخصصــني 
ــف  ــة يف مختل ــب املنظم ــون يف مكات ــن يعمل ــة الذي ــل الدولي ــري العم يف معاي
أنحــاء العــامل. ويلتقــي هــؤالء األخصائيــون باملســؤولني الحكوميــني ومنظــامت 
أصحــاب العمــل والعــامل لتقديــم املســاعدة بشــأن املســائل الناشــئة يف 
ــة  ــغ املرتتب ــات التبلي ــات وواجب ــى االتفاقي ــدة ع ــات الجدي ــة والتصديق املنطق
عليهــا، وملناقشــة الحلــول للمشــكات التــي تطرحهــا هيئــات اإلرشاف، وملراجعــة 
ــة.  ــل الدولي ــري العم ــع معاي ــة م ــا متفق ــن أنه ــد م ــني للتأك ــات القوان مرشوع

ــن:  ــة يف كل م ــل الدولي ــري العم ــو معاي ويتواجــد أخصائي

أفريقيا: القاهرة، داكار، بريتوريا، ياوندي

األمريكتني: ليام، سان خوسيه، سانتياغو

الكاريبي: بورت أوف سبان

الدول العربية: بريوت

رشق آسيا: بانكوك

جنوب آسيا: نيودلهي

رشق أوروبا ووسط آسيا: بودابست، موسكو

املساعدة الفنية والتدريب
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مركز التدريب الدويل ملنظمة العمل الدولية

تتمثــل مهمــة مركــز التدريــب الــدويل التابــع ملنظمــة العمــل الدوليــة، والقائــم 
يف تورينــو، إيطاليــا، يف تقديــم التدريــب والتعليــم وبنــاء القــدرات للحكومــات 
ومنظــامت أصحــاب العمــل والعــامل والــرشكاء الوطنيــني والدوليــني اآلخريــن 
لتعزيــز العمــل الائــق والتنميــة املســتدامة. وينظــم املركــز كل ســنة أكــر مــن 
ــداً. وعــى وجــه  ٤٥٠ برنامجــاً ومرشوعــاً لحــوايل 1٢٠٠٠ مشــارك مــن 1٩٠ بل
ــؤولني  ــة للمس ــل الدولي ــري العم ــى معاي ــاً ع ــز تدريب ــدم املرك ــوص، يق الخص
الحكوميــني، وأصحــاب العمــل، والعــامل، واملحامــني، والقضاة وأســاتذة القانون، 
فضــاً عــن دورات متخصصــة بشــأن معايــري العمــل، وتحســني اإلنتاجيــة وتنمية 

الــرشكات، ومعايــري العمــل الدوليــة والعوملــة، وحقــوق العامــات. 

كــام يســتضيف مركــز تورينــو أكادمييــة العمــل البحــري، التــي توفــر برنامجــاً 
ــز قــدرة الحكومــات ومــاك  ــدورات املتخصصــة التــي تهــدف إىل تعزي مــن ال

الســفن والبحــارة عــى تطبيــق اتفاقيــة العمــل البحــري، لســنة ٢٠٠6.



11٧

وضعــت منظمــة العمــل الدوليــة يف عــام 1٩٩٨ إجــراًء ترويجيــاً خاصــاً لتعزيــز 
تطبيــق املبــادئ األربعــة والحقــوق املصاحبــة لهــا التــي تعتــرب أساســية لتحقيــق 
ــة  ــل الدولي ــة العم ــاء يف منظم ــدول األعض ــامد ال ــة. فباعت ــة االجتامعي العدال
إلعــان املبــادئ والحقــوق األساســية يف العمــل ومتابعتــه فإنهــا تقــر بالتزامهــا، 
الناشــئ عــن عضويتهــا يف املنظمــة، بالســعي نحــو تحقيــق بعض القيم األساســية 
ــة؛  ــة الجامعي ــق يف املفاوض ــي بالح ــرتاف الفع ــة واالع ــة النقابي ــي: الحري وه
والقضــاء عــى كافــة أشــكال العمــل الجــربي أو اإللزامــي، وإلغــاء عمــل األطفــال 
ــزام قامئــاً  ــة. ويكــون هــذا االلت ــز يف العمــل واملهن ــاً؛ وإلغــاء التميي إلغــاًء فعلي
ــات  ــى االتفاقي ــق ع ــن التصدي ــد م ــت بع ــد متكن ــة ق ــن الدول ــى إذا مل تك حت
ــك بروتوكــول ســنة  ــادئ )مبــا يف ذل ــي تتضمــن هــذه املب ــامين األساســية الت الث
ــل  ــة العم ــزم منظم ــه تلت ــت نفس ــربي(. ويف الوق ــل الج ــة العم ٢٠1٤ التفاقي

الدوليــة نفســها بتقديــم املســاعدة الازمــة لتحقيــق هــذه األهــداف.

وعــاوة عــى ذلــك، تؤكــد الفقــرة ٥ مــن اإلعــان عــى أنــه ال ينبغــي اســتخدام 
معايــري العمــل ألغــراض التجــارة الحامئيــة، وأنــه ال يجــوز التــذرع بــأي يشء يف 
اإلعــان ومتابعتــه أو اســتخدامه بطريقــة أخــرى لهــذه األغــراض. وباإلضافــة إىل 
ذلــك، ال ينبغــي بــأي حــال مــن األحــوال التشــكيك يف امليــزة النســبية ألي بلــد 

يف اإلعــان ومتابعتــه.

ــد  ــة متابعــة لإلعــان للمســاعدة يف تحدي وقــد اعتمــدت يف نفــس الوقــت آلي
احتياجــات الــدول مــن أجــل تحســني تطبيــق هــذا املبــادئ والحقــوق. والــدول 
األعضــاء مطالبــة بتقديــم تقاريــر ســنوية حــول جميــع الحقــوق األساســية التــي 
مل تصــدق بعــد عــى االتفاقيــات الخاصــة بهــا يف إطــار منظمــة العمــل الدوليــة. 
ويفحــص مجلــس اإلدارة هــذه التقاريــر وتنــرش تعليقاتــه يف مقدمــة املراجعــة 
الســنوية للتقاريــر، التــي تــدرس تنفيــذ املبــادئ والحقــوق األساســية للعمــل يف 

البلــدان املعنيــة، مــع الرتكيــز عــى التطــورات واالتجاهــات. 

ويرمــي اإلعــان ومتابعتــه إىل تعزيــز املبــادئ والحقــوق التــي ينــص عليهــا وإىل 
ــاعدة  ــوار واملس ــال الح ــن خ ــية م ــات األساس ــى االتفاقي ــق ع ــري التصدي تيس
الفنيــة. وال يهــدف اإلعــان ومتابعتــه إىل إيجــاد مجموعــة موازيــة مــن املعايــري 
ــق  ــى تحقي ــاء ع ــدول األعض ــاعدة ال ــدف إىل مس ــس، يه ــى العك ــه، ع ــل إن ب
ــق  ــك التصدي ــا يف ذل ــل مب ــوق يف العم ــادئ والحق ــذه املب ــل له ــرتام الكام االح
عــى جميــع االتفاقيــات األساســية، فضــاً عــن بروتوكــول ســنة ٢٠1٤ التفاقيــة 
العمــل الجــربي. ومتــى تحقــق ذلــك، ســتكون جميــع الــدول األعضــاء خاضعــة 
ــق بهــذه الصكــوك. ــام يتعل ــة في للنظــام اإلرشايف املنتظــم ملنظمــة العمــل الدولي

إعــالن منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن املبــادئ والحقوق األساســية 
يف مجــال العمل ومتابعتــه )١٩٩8(
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ــن  ــدءاً م ــل، ب ــامل العم ــاق يف ع ــع النط ــني واس ــدم اليق ــن ع ــة م ــط حال وس
البطالــة،  معــدالت  ارتفــاع  إىل  االقتصــادي  والرتاجــع  املاليــة  االضطرابــات 
اعتمــدت  الكافيــة،  غــري  االجتامعيــة  والحاميــة  املنظــم  غــري  واالقتصــاد 
الحكومــات والعــامل وأصحــاب العمــل يف منظمــة العمــل الدوليــة يف حزيــران/
يونيــو ٢٠٠٨ إعــالن العدالــة االجتامعيــة مــن أجــل عوملــة عادلــة الــذي يهــدف 
ــأن  ــا بش ــوض بربنامجه ــى النه ــة ع ــل الدولي ــة العم ــدرة منظم ــز ق إىل تعزي
العمــل الائــق ووضــع اســتجابة فعالــة للتحديــات املتزايــدة للتحــول يف عــامل 
العمــل يف ســياق العوملــة. وكان هــذا هــو البيــان الرئيــي الثالــث حــول املبادئ 
والسياســات الــذي يعتمــده مؤمتــر العمــل الــدويل منــذ دســتور منظمــة العمــل 
الدوليــة لســنة 1٩1٩. وهــو يســتند إىل إعــان فيادلفيــا لســنة 1٩٤٤ وإىل 
ــان  ــد إع ــل لســنة 1٩٨٨. ويجّس ــوق األساســية يف العم ــادئ والحق ــان املب إع
ســنة ٢٠٠٨ الرؤيــة املعــارصة لواليــة منظمــة العمــل الدوليــة يف عــر العوملــة. 
وعــى جميــع الــدول األعضــاء يف املنظمــة اتبــاع سياســات تقــوم عــى األهــداف 
ــة والحــوار االجتامعــي والحقــوق  ــة االجتامعي ــة والحامي االســرتاتيجية - العامل
ــاع نهــج شــمويل ومتكامــل  ــد اإلعــان، يف الوقــت نفســه، اتب يف العمــل. ويؤك
ــة  ــة ومرتابط ــة للتجزئ ــري قابل ــداف »غ ــذه األه ــأن ه ــرتاف ب ــال االع ــن خ م
ــة  ــيلة فعال ــا وس ــة باعتباره ــل الدولي ــري العم ــن دور معاي ــة«، يضم ومتكافل

ــا. ــا جميعه لتحقيقه

ــة  ــري يف منظم ــة املعاي ــز سياس ــة إىل تعزي ــى الحاج ــاً ع ــان أيض ــد اإلع ويؤك
العمــل الدوليــة باعتبارهــا حجــر الزاويــة يف أنشــطة املنظمــة مــن خــال تعزيــز 
أهميتهــا بالنســبة لعــامل العمــل، فضــاً عــن ضــامن دور املعايــري كوســيلة مفيدة 
لتحقيــق األهــداف الدســتورية للمنظمــة. ويشــري اإلعــان إىل أن الطريقــة التــي 
ــة  ــدول األعضــاء األهــداف االســرتاتيجية ملنظمــة العمــل الدولي ــا ال تحقــق به
ــة  ــة القامئ ــه الدولي ــاً بالتزامات ــي رهن ــو معن ــا كل عض ــألة يحدده ــل مس متث
واملبــادئ والحقــوق األساســية يف العمــل مــع إيــاء االعتبــار الواجــب، لجملــة 
ــان  ــر اإلع ــة ويذكّ ــل الدولي ــري العم ــكام معاي ــادئ وأح ــا مب ــن بينه ــور، م أم
ــادئ والحقــوق األساســية يف العمــل  ــذرع بانتهــاك املب ــه ال يجــوز الت أيضــاً بأن
أو اســتخدامها بخــاف ذلــك كميــزة نســبية مرشوعــة وأنــه ال يجــوز اســتخدام 

ــة. ــة الحامئي معايــري العمــل لألغــراض التجاري

ــة مــن  ــة االجتامعي ــة بشــأن العدال إعــالن منظمــة العمــل الدولي
ــة )٢٠٠8( ــة عادل أجــل عومل
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وأخــرياً، يتضمــن اإلعــان آليــة متابعــة لضــامن الوســائل التــي ميكــن بهــا 
ــز برنامــج العمــل  ــة إىل تعزي للمنظمــة مســاعدة األعضــاء يف جهودهــم الرامي
الالئــق، مبــا يف ذلــك اســتعراض املامرســات املؤسســية ملنظمــة العمــل الدوليــة 
واإلدارة فيهــا؛ وقيــام مؤمتــر العمــل الــدويل بإجــراء مناقشــات منتظمــة اســتجابة 
للوضــع واالحتياجــات يف الــدول األعضــاء وتقييــم نتائــج أنشــطة منظمــة العمــل 
ــات  ــة والخدم ــاعدة الفني ــة، واملس ــة الطوعي ــتعراضات القطري ــة؛ واالس الدولي

ــا. ــة، وجمــع املعلومــات وتبادله ــز القــدرات البحثي االستشــارية؛ وتعزي
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مبــادرة املعايــري هــي واحــدة مــن املبــادرات الســبع املئويــة التــي تــم تنفيذهــا 
يف الفــرتة التــي ســبقت العــام املئــوي ملنظمــة العمــل الدوليــة يف عــام ٢٠1٩. 

وتشــتمل املبــادرة عــى هدفــني:

• تعزيز أهمية معايري العمل الدولية من خال آلية مراجعة املعايري؛

• توطيد توافق اآلراء الثايث بشأن نظام إرشايف رسمي.

١- آلية مراجعة املعايري

إن آليــة مراجعــة املعايــري هــي آليــة مدمجــة يف سياســة منظمــة العمــل 
الدوليــة بشــأن املعايــري لضــامن أن يكــون ملنظمــة العمــل الدوليــة مجموعــة 
واضحــة وقويــة ومحدثــة مــن معايــري العمــل الدوليــة التــي تســتجيب لألمنــاط 
املتغــرية لعــامل العمــل، لغــرض حاميــة العــامل ومراعــاة احتياجــات املؤسســات 

ــة(. ــري العمــل الدولي املســتدامة )انظــر القســم 1، تحديــث معاي

٢- توافق ثاليث يف اآلراء موحد بشأن نظام إرشايف رسمي.

ــأن يقــوم كل  ــذه بطلــب مــن مجلــس اإلدارة يف آذار/مــارس ٢٠1٥ ب ــدأ تنفي ب
ــر  ــداد تقري ــة بإع ــة النقابي ــة الحري ــس لجن ــرباء ورئي ــة الخ ــس لجن ــن رئي م
مشــرتك حــول العاقــة بــني مختلــف اإلجــراءات اإلرشافيــة املتصلــة باملــواد ٢٢ 
ــة تقديــم الشــكاوى  ــة وآلي و٢3 و٢٤ و٢6 مــن دســتور منظمــة العمــل الدولي

ــا وتحســينها. ــة وإدارته ــة النقابي ــة بالحري املتعلق

واعتمــد مجلــس اإلدارة يف دورتــه املعقــودة يف آذار/مــارس ٢٠1٧ خطــة عمــل 
وجــدوالً زمنيــاً لتعزيــز النظــام اإلرشايف، مبــا يف ذلــك عــرشة مقرتحــات مجمعــة 
يف أربعــة مجــاالت تركيــز. وتغطــي املقرتحــات العــرشة مجموعــة واســعة مــن 
املوضوعــات، مثــل: العاقــة بــني الهيئــات اإلرشافيــة ملنظمــة العمــل الدوليــة، 
وتبســيط اإلبــاغ، وتبــادل املعلومــات مــع املنظــامت، واليقــني القانــوين. ويجري 

اآلن تنفيــذ خطــة العمــل.

ــدف  ــة. وته ــة الحالي ــل الدولي ــري العم ــة معاي ــري سياس ــادرة املعاي ــه مب وتوج
هــذه السياســة إىل تعزيــز دور معايــري العمــل الدوليــة يف املــي قدمــاً بالهــدف 
األســايس للمنظمــة املتمثــل يف تدعيــم العدالــة االجتامعيــة مــن خــال تعزيــز 
العمــل الائــق. ولتحقيــق هــذا الهــدف، تقــوم سياســة املعايــري أيضــاً بإرشــاد 

الجهــود الراميــة إىل:

• زيادة وضوح معايري العمل الدولية؛

•  الوصــول إىل الهيئــات املكونــة مــن خــال املســاعدة الفنيــة والتعــاون الفنــي 
وبنــاء القــدرات.

مبادرة الذكرى املئوية ملعايري العمل الدولية

4
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املاحظات

املصادر
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املصادر

»نحــن ال ميكننــا أن نحقــق التنميــة عــى حســاب العدالــة االجتامعيــة. وال نســتطيع 
أن نتنافــس بــدون أســاس مــن املعايــري اإلنســانية األساســية. وإذا كان ذلــك صحيحــاً 

داخــل مجتمعنــا فإنــه صحيــح كذلــك بالنســبة للعــامل ككل.«

نيلسون مانديا، رئيس املؤمتر الوطني اإلفريقي. 1٩٩٤.)٢٨(

تعــد معايــري العمــل الدوليــة، عــى نحــو مــا حــاول هــذا الكتيــب تبيانــه، أدوات 
ــي  ــرص الت ــي والف ــع االقتصــاد العامل ــن مناف ــع م ــادة الجمي ــة لضــامن إف مهم
ــة النقابيــة إىل الضــامن االجتامعــي ومــن مكافحــة عمــل  يتيحهــا. فمــن الحري
ــة الفرصــة  ــري العمــل الدولي ــح معاي ــي، تتي ــب املهن ــز التدري ــال إىل تعزي األطف
ــة  ــع اقتصادي ــا مــن مناف ــج عنه ــا ينت إليجــاد ظــروف عمــل كرميــة والئقــة وم
عــى املســتوى الوطنــي وعــى مســتوى املنشــأة. ويضمــن نظــام اإلرشاف أن تفي 
الــدول بالتزاماتهــا التــي تنــص عليهــا االتفاقيــات التــي صدقــت عليهــا وأن تفــي 

بالتزاماتهــا املنصــوص عليهــا يف دســتور منظمــة العمــل الدوليــة بوجــه عــام.

ومــا زال نظــام معايــري العمــل الدوليــة ينمــو ويتطــور اســتجابة لاحتياجــات 
ــهم يف  ــاً أس ــهدت تقدم ــدة ش ــاالت عدي ــاك ح ــت هن ــة. وكان ــة الراهن العاملي
تحقيقهــا نظــام معايــري العمــل الدوليــة. ولكــن ال يــزال هنــاك عمــل كثــري البــد 
مــن القيــام بــه. وعــى الرغــم مــن أن نظــام معايــري العمــل الدوليــة يعد أساســاً 
ــامل،  ــل والع ــاب العم ــامت أصح ــة ومنظ ــات الوطني ــتخدمها الحكوم أداة تس
ــراد،  ــع األف ــه. فبوس ــع ب ــي أن يضطل ــك ينبغ ــام دوراً كذل ــور الع ــإن للجمه ف
ــة  ــى التوعي ــل ع ــطاء العم ــات، والنش ــة، واملؤسس ــري الحكومي ــامت غ واملنظ
بالنظــام، وعــى تشــجيع حكوماتهــم عــى التصديــق عــى االتفاقيــات والعمــل 
ــكات  ــى املش ــرف ع ــة للتع ــامل املعني ــل والع ــاب العم ــامت أصح ــع منظ م
التــي تواجــه تطبيــق املعايــري. ومــن املأمــول أن يــؤدي هــذا التقديــم لعمــل 
منظمــة العمــل الدوليــة املتعلــق مبعايــري العمــل الدوليــة ليــس فقــط إىل متكــني 
الهيئــات املكونــة ملنظمــة العمــل الدوليــة ولكــن كذلــك متكــني املجتمــع ككل 

مــن االســتفادة مــن هــذه األدوات القويــة يف ســبيل التنميــة.

وتبــني الصفحــات التاليــة عرضــاً عامــاً ألهــم الوثائــق املتعلقــة مبعايــري العمــل 
الدوليــة وللمصــادر التــي ميكــن الرجــوع إليهــا للمزيــد مــن املعلومــات.
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• االتفاقيات والتوصيات

• دستور منظمة العمل الدولية 

•   تقرير لجنة الخرباء فيام يتعلق بتطبيق االتفاقيات والتوصيات

   التقرير السنوي الذي يتضمن:

ــا  ــاء اللتزاماته ــدول األعض ــال ال ــدى امتث ــول م ــات ح ــام: تعليق ــر الع     التقري
مــن حيــث تقديــم التقاريــر، والحــاالت التــي أحــرز فيهــا تقــدم، والعاقــة بــني 
معايــري العمــل الدوليــة والنظــام متعــدد األطــراف )التقريــر الثالــث – القســم 

1 )ألــف((

ــا  ــة عليه ــدول املصدق ــات يف ال ــق االتفاقي ــول تطبي ــات ح ــات: تعليق     مالحظ
ــف(( ــم 1 )أل ــث – القس ــر الثال )التقري

    الدراســة االســتقصائية العامــة: بحث القوانني واملامرســات يف مجــال موضوعي 
معــني يف الــدول األعضــاء التــي صدقــت أو مل تصــدق عــى االتفاقيــات ذات 

الصلــة )التقريــر الثالــث – القســم 1 )بــاء(( 

• تقرير لجنة املؤمتر املعنية بتطبيق املعايري 

    ويشتمل عى:

   التقرير العام

   بحث حاالت فردية

    هــو متــاح يف املحــر املؤقــت ملؤمتــر العمــل الــدويل ويُنــرش بشــكل مســتقل 
كمقتطفــات مــن محــر مــداوالت مؤمتــر العمــل الــدويل.

• تقرير لجنة الحرية النقابية

    ينــرش ثــاث مــرات كل ســنة كوثيقــة مــن وثائــق مجلــس اإلدارة وكذلــك يف 
النــرة الرســمية ملنظمــة العمــل الدوليــة.

• تقارير اللجان املشكلة لبحث االحتجاجات )املادة ٢4(

   تنرش ضمن وثائق مجلس اإلدارة.

• تقارير لجان تقيص الحقائق )املادة ٢6(

ــة  ــمية ملنظم ــرة الرس ــك يف الن ــس اإلدارة وكذل ــق مجل ــن وثائ ــرش ضم     تن
ــة. ــل الدولي العم

 NORMLEX وجميــع الوثائــق ســالفة الذكــر متاحــة يف قاعــدة بيانــات
www.ilo.org/normlex وعنوانهــا: 

األجهزة األساسية ملنظمة العمل الدولية ووثائقها
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•  وثائــق مجلــس اإلدارة، مبــا يف ذلــك قســم الشــؤون القانونيــة ومعايــري العمــل 
www.ilo.org/gb/lang--en/index.htm  :الدولية وهــي متاحــة يف

ــامد  ــة العت ــر التحضريي ــك التقاري ــا يف ذل ــدويل، مب ــل ال ــر العم ــق مؤمت •  وثائ
www.ilo.org/ilc/ILCSessions/ :االتفاقيــات والتوصيــات وهــي متاحــة يف

lang--eng/index.htm

•  وثائــق متابعــة إعــالن املبــادئ والحقوق األساســية يف العمل. وهــي متاحة يف: 

www.ilo.org/declaration/follow-up/annualreview/annualreports/
lang--en/ index.htm

ــب املنظمــة  ــة أيضــاً مــن خــال مكات ــق منظمــة العمــل الدولي ــر وثائ وتتواف
ــداع. ــة اإلي ومكتب

منشورات مختارة

ــي  ــف املوضوعــات الت ــارة مــن املنشــورات حــول مختل ــر مجموعــة مخت تتوف
ــة  ــل الدولي ــة العم ــة ونظــام اإلرشاف يف منظم ــل الدولي ــري العم ــا معاي تغطيه
مــن خــال موقــع منظمــة العمــل الدوليــة عــى اإلنرتنــت بشــأن معايــري العمــل 
الدوليــة. وتغطــي هــذه املنشــورات املوضوعــات التاليــة، مــن بــني موضوعــات 

أخــرى:

- األعامل العامة املتعلقة مبعايري العمل الدولية

- أنشطة منظمة العمل الدولية يف مجال وضع املعايري والنظام اإلرشايف

- الحرية النقابية واملفاوضة الجامعية

- عمل األطفال والعمل الجربي

- البحارة والعمل البحري

- حامية األمومة

- االقتصاد غري املنظم

- التجارة وحقوق العامل

- إدارة العمل والتفتيش

- املساواة يف املعاملة
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•  انظر موقع معايري العمل تحت عنوان »املنشورات« عىل العنوان التايل:

www.ilo.org/global/standards/information-resources-and-
publications/publications/lang--en/index.htm

املوارد املتاحة عى اإلنرتنت

ــية  ــة والفرنس ــات )اإلنكليزي ــاث لغ ــات بث ــدة بيان ــي قاع •  NORMLEX ه
واإلســبانية( تجمــع املعلومــات حــول معايــري العمــل الدوليــة )مثــل املعلومات 
املتعلقــة بالتصديقــات وتقديــم التقاريــر املطلوبــة وتعليقــات الهيئــات 
ــات  ــن الترشيع ــك(، فضــاً ع ــا إىل ذل ــة وم ــل الدولي ــة العم ــة ملنظم اإلرشافي
الوطنيــة املتعلقــة بالعمــل والحاميــة االجتامعيــة. وقــد أنشــئت قاعــدة 
ــات. ــذه املوضوع ــول ه ــتخدام ح ــهلة االس ــة وس ــات كامل ــري معلوم ــات لتوف البيان

والفرنســية  )اإلنكليزيــة  لغــات  بثــاث  بيانــات  قاعــدة  هــي   NATLEX
ــة( حــول  ــد مــن النصــوص باللغــة األصلي ــك العدي واإلســبانية – وتتضمــن كذل
العمــل والضــامن االجتامعــي وقانــون حقــوق اإلنســان. وتشــمل حــوايل ٩٠٠٠٠ 
ــرى. ــات أخ ــة وكيان ــامً ومقاطع ــن 16٠ إقلي ــر م ــداً وأك ــن 1٩6 بل ــي م ــص ترشيع ن

وميكــن الوصــول إىل قواعــد البيانــات هــذه مــن خــال موقــع معايــري العمــل 
الدوليــة عــى:

www.ilo.org/normes
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تحــدد اتفاقيــات وتوصيــات منظمــة العمــل الدوليــة اإلطــار القانــو� الــدويل لضــ�ن العدالــة 

ــل  ــات وأصحــاب العم ــو الحكوم ــد ممثل ــوم. ويعتم ــي الي ــاد العامل ــة يف االقتص االجت�عي

والعــ�ل معايــ� العمــل الدوليــة التــي تغطــي مجموعــة واســعة مــن املواضيــع، �ــا يف ذلــك 

الحريــة النقابيــة واملفاوضــة الج�عيــة، والعمــل الجــربي، وعمــل األطفــال، وتكافــؤ الفــرص 

واملســاواة يف املعاملــة، واملشــاورات الثالثيــة، وإدارة شــؤون العمــل وتفتيــش العمــل، 

ــي،  ــان الوظيف ــان، واألم ــب املهني ــه والتدري ــة، والتوجي ــوض بالع�ل ــل والنه ــة العم وسياس

ــ�ن  ــان، والض ــة املهنيت ــالمة والصح ــل، والس ــدة العم ــور، وم ــة، واألج ــة االجت�عي والسياس

االجت�عــي، وح�يــة األمومــة، والعــ�ل املنزليــون، والعــ�ل املهاجــرون، والبحــارة، وصيــادو 

ــات محــددة أخــرى  ــة، وفئ ــة والقبلي ــئ، والشــعوب األصلي ــة باملوان األســ�ك، وعــ�ل املناول

مــن العــ�ل. و¿تلــك منظمــة العمــل الدوليــة عــدداً مــن اآلليــات الفريــدة لــإلرشاف وتقديــم 

الشكاوى التي تضمن تطبيق معاي� العمل الدولية.

ويســتهدف هــذا الكتيــب املنقــح الجمهــور غــ� املتخصــص ويوفــر مقدمــة ملعايــ� العمــل 

الدوليــة ويناقــش أهميتهــا يف االقتصــاد العاملــي اليــوم، واملواضيــع التــي تغطيهــا، وكيــف يتــم 

تطبيقها واإلرشاف عليها، ومن أين Êكن الحصول عىل مزيد من املعلومات.
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