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ت�طئة

الع�شرة  العاملي لالأمم املتحدة من بني مبادئ املبادرة  قد تكون مبادئ العمل اخلا�شة بالتفاق 

ال�شركات  هي  فكثرية  التنفيذ.  ناحية  من  الأ�شهل  اأنها  يعني  ل  هذا  لكن  وحتديدًا،  دقة  الأكرث 

التي تواجه �شعوبات يف معرفة ما هو متوقع منها، وما هو الأمر الإ�شايف الذي ميكن القيام به 

لدعم هذه املبادئ. لذا فاملجال وا�شع للتعلم، واحلوار، والعمل اجلماعي، مبا يف ذلك ال�شراكات، 

باعتبارها و�شائل ل�شتكمال مقاربات اأخرى ترمي اإىل املجيء مبمار�شات عمل م�شوؤولة. وهذه هي 

امل�شاهمة التي ي�شعى اإىل حتقيقها التفاق العاملي لالأمم املتحدة. وهو ي�شكل اليوم اأكرب مبادرة 

خا�شة مبواطنة ال�شركات مع اأكرث من 6 اآلف م�شروع م�شارك واأ�شحاب م�شلحة اآخرين معنيني 

يف اأكرث من 130 بلدًا.

جميع  من  �شركات  مل�شاعدة  املمتازة  الإر�شادية  املواد  بع�ص  و�شع  الآن  مت  لقد  احلظ،  وحل�شن 

اأنتجته  الذي  ـــ  الدليل  هذا  ي�شاعد  اأن  يف  اأمل  وكلنا  واملواقع.  القطاعات  جميع  ومن  الأحجام 

جمموعة العمل حول العمالة وامل�شكلة حديثًا �شمن التفاق العاملي ـــ على زيادة التوعية ب�شاأن هذه 

املواد واأن يكون دلياًل مفيدًا جدًا للموؤ�ش�شات التجارية اأينما تواجدت.

ج�رج كيل      

املدير التنفيذي       

مكتب التفاق العاملي لالأمم املتحدة       
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متهيد

لدى املنظمة الدولية لأ�شحاب العمل والحتاد الدويل للنقابات قناعة م�شرتكة باأن اأمام احلكومة 

واجبًا اأ�شا�شيًا هو �شمان حماية حقوق مواطنيها، مبن فيهم العمال واأ�شحاب العمل. كما تتفقان على اأن 

رتم وللتنمية امل�شتدامة اأن تتحقق.  التدابري العامة التي تتخذها الدولة اأمر �شروري لو كان للبيئة اأن حتحُ

ويف جمال معايري العمل، �شاركت منظمات اأ�شحاب العمل ومنظمات العمال يف و�شع معايري العمل 

 الدولية واعتمادها منذ اإن�شاء منظمة العمل الدولية الثالثية الأطراف يف العام 1919.  

ونحن نفهم متامًا اأن اعتماد املعايري اأو القوانني اأمر غري كاف ل�شمان احرتامها. يف جمال معايري 

الواقع،  العدالة. يف  ونظم  العمل  تفتي�ص  وفعالية من حيث  ونزاهة،  كفاءة،  يتطلب ذلك  العمل، 

ت�شكل �شيادة القانون �شرطًا حيويًا ل�شمان احرتام حقوق املواطنني، واأ�شحاب العمل، والعمال، 

ونقاباتهم، احرتامًا كاماًل يف جميع املجالت التي تغطيها مبادئ العمل الع�شرة يف التفاق العاملي 

لالأمم املتحدة.

يرى الحتاد الدويل للنقابات واملنظمة الدولية لأ�شحاب العمل اأن التفاق العاملي لالأمم املتحدة هو 

من بني اإحدى الطرق للخو�ص يف حوار من �شاأنه اأن ي�شاعد يف حتقيق احلوكمة املنا�شبة واملالئمة بحيث 

تكون ال�شلطة العامة �شاحبة م�شداقية، واحلكومة عادلة وتعمل ب�شكل جيد بالن�شبة اىل اجلميع. 

وحدها احلكومات متتلك ال�شرعية ال�شيا�شية وامل�شوؤولية للت�شريع والإنفاذ. ونحن ن�شعى اإىل جعل 

 احلكومات اأكرث م�شوؤولية بدًل من حتويل تلك امل�شوؤوليات اإىل اأطراف من القطاع اخلا�ص.  

ولكننا نعرتف باأن ال�شركات قادرة على لعب دور مهم واإيجابي عن طريق اعتناق بع�ص من املبادئ 

فيها  مبا  حيوية،  الأكرث  املعايري  بع�ص  العاملي  التفاق  وي�شم  الدولية.  العمل  معايري  يف  الواردة 

تلك التي تعترب من مبادئ حقوق الإن�شان. وي�شّكل اإعلن منظمة العمل الدولية ب�ساأن املبادئ 

واحلق�ق االأ�سا�سية يف العمل م�شدرًا لهذه املبادئ.
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العاملي:  بالتفاق  اخلا�شة  الأربعة  العمل  مبادئ  من  لكل  موجزًا  و�شفًا  الدليل  هذا  ويت�شمن 

اأ�شكال  جميع  على  الق�شاء  اجلماعية؛  املفاو�شة  يف  باحلق  الفعلي  والعرتاف  النقابية  احلرية 

العمل اجلربي والق�شري؛ الق�شاء فعليًا على عمل الأطفال؛ والق�شاء على التمييز يف ال�شتخدام 

هذه  ب�شاأن  الدولية  العمل  منظمة  عن  ال�شادرة  املواد  باأبرز  جردة  على  اأي�شًا  ويحتوي  واملهنة. 

املبادئ.

يوجد عدد من املبادئ الأخرى امل�شتمدة من معايري العمل الدولية، مبا يف ذلك تلك املوجودة يف 

جمالت مهمة مثل ال�شحة وال�شالمة املهنيتني، والعمالة، والتدريب. ويرد العديد من هذه املبادئ 

يف اإعلن املبادئ الثلثي اخلا�ص باملن�ساآت متعددة اجلن�سيات وال�سيا�سة االجتماعية ال�شادر 

عن منظمة العمل الدولية. وتو�شي املنظمة الدولية لأ�شحاب العمل والحتاد الدويل للنقابات معًا 

با�شتخدام هذا الإعالن كم�شدر للتوجيه والإر�شاد.

وّفرها  التي  القّيمة  امل�شاعدة  العمل  لأ�شحاب  الدولية  واملنظمة  للنقابات  الدويل  الحتاد  يقّدر 

اإعداد  مكتب العمل الدويل، بالإ�شافة اإىل الوقت الذي كّر�شه، وال�شت�شارة، واأحيانًا ال�شرب يف 

واأ�شحاب  العمال  م�شالح  متثل  التي  امل�شتقلة  املنظمات  من  نتوقع  اأن  ميكن  وكما  الدليل.  هذا 

العمل، ل يوجد توافق تلقائي اأو �شهل ب�شاأن كل  تف�شيل يف هذا الدليل، وكّنا لن�شيغ بع�ص الأمور 

الدليل  هذا  ي�شاعد  اأن  ناأمل  ذلك،  مع  م�شتقل.  ب�شكل  و�شعناه  لو  خمتلفة  بطريقة  عنها  ونعرّب 

ال�شركات على فهم املبادئ واأن ي�شّهل عليها احرتامها لتلك املبادئ. 

ال�شركات. ولطاملا  املبا�شر مع  الدويل يطّور ويزيد من خرباته من خالل عمله  العمل  اإن مكتب 

دعم منظمات اأ�شحاب العمل والعمال يف تعاطيها مع ال�شركات. وهو يرّحب بهذه الفر�شة التي 

ت�شمح له بو�شع هذه املواد يف ت�شّرف ال�شركات ومنظمات العمال واأ�شحاب العمل. كما نن�شح 

كافة ال�شبكات املحلية لالتفاق العاملي لالأمم املتحدة وغريها من املنظمات املهتمة بتعزيز قدرتها 

على تفعيل واإدخال مبادئ العمل اخلا�شة بالتفاق العاملي لالأمم املتحدة حّيز التنفيذ، بالرجوع 

اإىل هذه املواد.
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هذا الدليل ه� اأول من�س�ر ي�سدر عن جمم�عة عمل االتفاق العاملي للأمم املتحدة. تاأ�ش�شت 

العمل  لأ�شحاب  الدولية  املنظمة  العام 2008 مببادرة من  بالعمالة يف  العمل اخلا�شة  جمموعة 

الفهم  ولتعزيز  العمل،  ملبادئ  اأكرب  اإطاللة  اإعطاء  اأجل  من  العمال  لنقابات  الدويل  والحتاد 

امل�شرتك لها، وامل�شاعدة يف �شمان وجود مقاربة متما�شكة لتنفيذها. و�شي�شاعد اأي�شًا على تعزيز 

التعاون بني مكتب العمل الدويل ومكتب التفاق العاملي لالأمم املتحدة، وعلى تطوير الدور املهم 

الذي يلعبه احلوار والت�شاور يف الرتويج لالتفاق العاملي لالأمم املتحدة و�شري ال�شبكات املحلية، 

وعلى تقوية احلوار من خالل تعزيز اإ�شراك ال�شركاء الجتماعيني.

هذه الطبعة الأوىل من مبادئ العمل اخلا�سة باالتفاق العاملي للأمم املتحدة: دليل للم�ؤ�س�سات 

التجربة  على  بناء  دوري  ب�شكل  وتو�شيعه  حتديثه  و�شيتم  جاٍر،  عمل  هو  وبالتايل،  التجارية. 

امل�شتخل�شة نتيجة ل�شتخدامه وكلما توفرت الأدوات واملوارد اجلديدة.

 

اأنط�ني� بنيال��سا

االأمني العام، 

 املنظمة الدولية لأ�شحاب العمل

 �سارون ب�رو

االأمينة العامة، 

الحتاد الدويل للنقابات
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املهنة. 

 املبادئ 7 اإىل 9

مبادئ البيئة    

املبداأ 7    على موؤ�ش�شات الأعمال اأن تدعم اعتماد مقاربة وقائية لرفع 

التحديات البيئية.

على موؤ�ش�شات الأعمال اتخاذ مبادرات للرتويج مل�شوؤولية بيئية اأكرب. املبداأ 8   

املبداأ 9    على موؤ�ش�شات الأعمال اأن ت�شجع تطوير التكنولوجيات ال�شديقة 

للبيئة وانت�شارها.

 املبداأ 10 

مبداأ مكافحة الف�ساد    

املبداأ 10   على موؤ�ش�شات الأعمال العمل �شد كافة اأ�شكال الف�شاد، مبا يف ذلك 

البتزاز والر�شوة. 
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مقدمة

تعرتف اأعداد كبرية من موؤ�ش�شات الأعمال باأن ا�شتدامتها مرتبطة با�شتدامة املجتمع على النطاق 

ّدد ال�شيا�شات واملمار�شات الإدارية على خمتلف امل�شتويات، وميكنها احل�شول على  الأو�شع. وحتحُ

التوجيه والإر�شاد من م�شادر متعددة.

يتيح التفاق العاملي لالأمم املتحدة فر�شة للعمل مع الأمم املتحدة، وتبادل اخلربات مع موؤ�ش�شات 

الأعمال ومنظماتها يف خمتلف اأنحاء العامل، والدخول يف حوار مع النقابات واجلماعات الأخرى. 

املبادئ  نفوذها  دوائر  �شمن  وتعّزز  اليومية  ممار�شاتها  يف  تدرج  اأن  ال�شركات  من  يطلب  وهو 

الع�شرة التي لطاملا اعرتف بها املجتمع الدويل على اأنها مبادئ عاملية، وذلك من خالل املعاهدات 

والإعالنات الر�شمية املوثوقة.

ومن خالل دعم التفاق العاملي لالأمم املتحدة، يختار امل�شاركون اأن يكونوا جزءًا من �شبكة من 

ال�شركات امللتزمة حت�شني املمار�شات التجارية، وذلك يف اأربعة جمالت قد ت�شاعد يف جعل العوملة 

اأكرث عدًل و�شموًل: حقوق الإن�شان، ومعايري العمل، وحماية البيئة، ومكافحة الف�شاد. وهم اأي�شًا 

اأهداف  حتقيق  يف  وامل�شاعدة  املتحدة  الأمم  اأهداف  تعزيز  اإىل  الهادف  احلوار  يف  ينخرطون 

املبادئ،  تغطيها  التي  الع�شرة  املجالت  يف  ال�شليمة  الت�شريعات  ذلك  يف  مبا  الكربى،  املجتمع 

وتعزيز �شيادة القانون، واحلوكمة اجليدة. 

الأربعة  املتحدة  لالأمم  العاملي  التفاق  زيادة فهم مبادئ عمل  فهو  الدليل  الغر�ص من هذا  اأما 

)املبادئ 3 و4 و5 و6( بالإ�شافة اإىل و�شع جردة باملوارد الرئي�شية للم�شاعدة يف دمج هذه املبادئ 

يف العمليات التجارية. 
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املربع 1

مبادئ العمل اخلا�سة باالتفاق العاملي للأمم املتحدة

 املطل�ب من ال�سركات ه�: 

املفاو�سة اجلماعية. باحلق يف  فعلياً  النقابية واالعرتاف  • دعم احلرية 
والق�سري. العمل اجلربي  اأ�سكال  الق�ساء على جميع  • دعم 

• دعم الق�ساء الفعلي على عمل االأطفال.
التمييز يف اال�ستخدام واملهنة. الق�ساء على  • دعم 

)املبادئ 3 و4 و5 و6 اخلا�سة باالتفاق العاملي للأمم املتحدة(

املربع 2

جمم�عة العمل اخلا�سة بالعمالة �سمن االتفاق العاملي للأمم املتحدة

اأن�ساأ جمل�ص االتفاق العاملي للأمم املتحدة جمم�عة عمل خا�سة بالعمالة يف حزيران/

الأ�سحاب  الدولية  للمنظمة  العام  االأمني  من  كل  رئا�ستها  يف  وي�سرتك   .2008 ي�ني� 

العمل، واالأمني العام للحتاد الدويل للنقابات، ويدعمها مكتب العمل الدويل.

وتهدف جمم�عة العمل اإىل:

االأربعة بني ال�سركات وال�سبكات  العمل  واأهمية، ودرجة احرتام مبادئ  •  رفع مكانة، 
�سمن االتفاق العاملي للأمم املتحدة.

•  امل�ساعدة يف �سمان اعتماد  مقاربة متما�سكة لتطبيق املبادئ االأربعة وفهمها، مع 
اال�ستناد اإىل معل�مات وخربات منظمة العمل الدولية، واالحتاد الدويل للنقابات، 

ومنظمة اأ�سحاب العمل.

اأجل التزام �سركات  املنتديات من  وتنظيم  املعل�مات،  وتبادل  االأدوات،  •  تط�ير 
االتفاق العاملي للأمم املتحدة مببادئ العمل االأربعة.

يبداأ هذا الدليل ب�شرح اأ�شول مبادئ العمل الأربعة الواردة يف التفاق العاملي لالأمم املتحدة والتي 

للعام 1998 ب�شاأن املبادئ واحلقوق الأ�شا�شية يف العمل.  اإعالن منظمة العمل الدولية  تنبع من 

و�شعه  كيفية  حول  الأفكار  وبع�ص  مبداأ،  لكل  اأكرث  ل  مف�شّ تف�شري  على  الالحق  الق�شم  ويحتوي 

مو�شع التنفيذ. توجد طرق كثرية لو�شع املبادئ مو�شع التنفيذ، وعلى كل �شركة اأن تقرر ما هي 

طريقة العمل املثلى التي يجب اأن تعتمدها يف �شياق عملياتها وظروفها اخلا�شة. ويقدم الق�شم 

الأخري جردة باملواد الأ�شا�شية التي و�شعها مكتب العمل الدويل.
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مبادئ العمل

من اأين اأتت مبادئ العمل اخلا�شة باالتفاق العاملي للأمم املتحدة:

اإعلن منظمة العمل الدولية ب�شاأن املبادئ واحلقوق االأ�شا�شية يف العمل 

اإن منظمة العمل الدولية هي وكالة الأمم املتحدة التي اأن�شئت بغر�ص و�شع معايري العمل الدولية. 

والعمال.  العمل  واأ�شحاب  احلكومات  عن  ممثلون  ويديرها  ثالثية  بنية  الدولية  العمل  وملنظمة 

العمل  معايري  ت�شع  والتي  الدولية،  العمل  منظمة  وتو�شيات  اتفاقيات  من  العمل  مبادئ  وتنبع 

الدولية على اأ�شا�ص نطاق وا�شع من املو�شوعات املت�شلة بعامل الأعمال، مبا يف ذلك حقوق الإن�شان 

يف العمل، وال�شالمة وال�شحة املهنيتني، و�شيا�شة ال�شتخدام، وتنمية املوارد الب�شرية. وقد دفع 

تزايد املخاوف حول الآثار الجتماعية للعوملة باأع�شاء منظمة العمل الدولية – ممثلي احلكومات 

اأربع  بوجود   1995 العام  يف  العرتاف  اإىل   - الدويل  ال�شعيد  على  والعمال  العمل  واأ�شحاب 

فئات من مبادئ وحقوق العمل، جرى التعبري عنها يف ثماين اتفاقيات )ما ي�شمى »بالتفاقيات 

الأ�شا�شية«(، ينبغي اعتبارها جوهرية لأنها حتمي حقوق العمال الأ�شا�شية. وهذه الفئات هي:

  

 اأ( احلرية النقابية والعرتاف الفعلي باحلق يف املفاو�شة اجلماعية؛ 

ب( الق�شاء على جميع اأ�شكال العمل اجلربي اأو الق�شري؛ 

 ج( الق�شاء الفعلي على عمل الأطفال؛  

 د( الق�شاء على التمييز يف ال�شتخدام واملهنة.  

وتتّوجت هذه العملية يف العام 1998 مع اعتماد اإعالن منظمة العمل الدولية ب�شاأن املبادئ واحلقوق 

الأ�شا�شية يف العمل. ويوؤكد هذا الإعالن على اأن جميع الدول الأع�شاء يف منظمة العمل الدولية، 

حتى لو مل ي�شادقوا على التفاقيات املعنية، اأمامهم واجب ينبع من ع�شويتهم يف املنظمة، وهو 

1

احرتام وتعزيز وحتقيق املبادئ املتعلقة باحلقوق الأ�شا�شية التي هي مو�شوع تلك التفاقيات .

http://www.ilo.org/declaration  :1(  للح�شول على مزيد من املعلومات حول الإعالن، يرجى زيارة املوقع اللكرتوين
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املربع 3

2
 اتفاقيات العمل االأ�سا�سية

 احلرية النقابية واحلق يف املفاو�سة اجلماعية

النقابي )رقم 87(، 1948 التنظيم  النقابية وحماية حق  • اتفاقية احلرية 
واملفاو�سة اجلماعية )رقم 98(، 1949 التنظيم  • اتفاقية حق 

 العمل اجلربي

العمل اجلربي )رقم 29(، 1930 • اتفاقية 
اإلغاء العمل اجلربي )رقم 105(، 1957 • اتفاقية 

 عمل االأطفال

• اتفاقية احلد االأدنى ل�سن اال�ستخدام )رقم 138(، 1973
اأ�سكال عمل االأطفال )رقم 182(، 1999 اأ�س�اأ  • اتفاقية 

 التمييز يف اال�ستخدام واملهنة

امل�ساواة يف االأج�ر )رقم 100(، 1951 • اتفاقية 
واملهنة( )رقم 111(، 1958 التمييز )اال�ستخدام  • اتفاقية 

اأّكد اعتماد هذا الإعالن على عزم املجتمع الدويل على مواجهة التحديات التي تفر�شها العوملة. 

القت�شادي  التقدم  مع  جنب  اإىل  جنبًا  الجتماعي  التقدم  �شري  �شمان  اإىل  الإعالن  ويهدف 

ي�شار  ولذلك، غالبًا ما  امل�شوؤولة  الأعمال  موؤ�ش�شات  ل�شلوك  يوفر معايري مرجعية  والتنمية. وهو 

اإليه يف مبادرات امل�شوؤولية الجتماعية لل�شركات، مثاًل يف التفاق العاملي لالأمم املتحدة.

2( ميكن احل�شول على ن�ص اإعالن منظمة العمل الدولية حول املن�شاآت متعددة اجلن�شيات وعلى مزيد من املعلومات على املوقع: 

www.ilo.org/multi
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جمموعة مبادئ العمل الوا�شعة النطاق التي على ال�شركات اأن تكون على بّينة منها

اإن اأبرز �شك خا�ص مبنظمة العمل الدولية لتعزيز معايري ومبادئ العمل يف عامل ال�شركات هو 

)اإعالن  الجتماعية  وال�شيا�شة  اجلن�شيات  متعددة  باملن�شاآت  اخلا�ص  للمبادئ  الثالثي  الإعالن 

حول  الدولية  العمل  منظمة  فاإعالن  اجلن�شيات(.  متعددة  املن�شاآت  حول  الدولية  العمل  منظمة 

احلكومات،  عن  ممثلون  و�شعه  اإذ  املجال  هذا  يف  نوعه  من  فريد  اجلن�شيات  متعددة  املن�شاآت 

واأ�شحاب العمل، والعمال، وهو ال�شك الأكرث �شموًل لتعزيز امل�شوؤولية الجتماعية لل�شركات على 

م�شتوى العمالة.

يت�شمن اإعالن منظمة العمل الدولية اخلا�ص باملن�شاآت متعددة اجلن�شيات تو�شيات حول كيفية 

العامة،  ال�شيا�شات  جمالت  يف  الدولية  العمل  معايري  من  امل�شتمدة  للمبادئ  ال�شركات  تطبيق 

والأجور،  والتدريب،  واملعاملة،  الفر�ص  يف  وامل�شاواة  الوظيفي،  والأمن  العمل،  فر�ص  وتعزيز 

واملنافع، واحلد الأدنى لل�شن، وال�شالمة وال�شحة املهنيتني، والعالقات ال�شناعية. وبالتايل، يوفر 

توجيهًا واإر�شادات اأكرث تف�شياًل عن ق�شايا العمل، و�شورة اأكرث اكتماًل حول كيفية قيام ال�شركات 

بامل�شاهمة يف املجتمع اإىل اأبعد حد وب�شكل ايجابي، مع التقليل من اأي اآثار �شلبية.

العلقة بني مبادئ العمل وموؤ�ش�شات االأعمال

اإن اتفاقيات منظمة العمل الدولية هي معاهدات دولية، تتحّول بعد امل�شادقة عليها من قبل الدول 

الأع�شاء اإىل واجب، ويتم حتويلها اإىل ت�شريعات وطنية تلزم يف نهاية املطاف عمليات ال�شركات.
  

العمل  مبادئ  تعزيز  اإىل  الرامية  جه�دها  يف  ال�طني  القان�ن  ال�سركات  حترتم  اأن  يجب 

وتط�يرها. 

على الرغم من اأن الدول الأع�شاء وحدها ت�شادق على التفاقيات، فاإن التفاقيات والتو�شيات 

حتتوي على مبادئ وتوجيهات قّيمة قد تكون ذات �شلة اأي�شًا بال�شركات التي ت�شعى اإىل حت�شني 

العمل  منظمة  اإعالن  وياأخذ  القانوين.  المتثال  عن  النظر  بغ�ص  عملها  اأماكن  يف  املمار�شات 

الدولية اخلا�ص باملن�شاآت متعددة اجلن�شيات املبادئ التي تقوم عليها معايري دولية معينة، موجهة 

 
3

اإىل احلكومات، ويعرّب عنها باعتبارها توقعات تتعّلق ب�شلوك موؤ�ش�شات الأعمال. ويرد يف املرفق

3( ميكن احل�شول على ن�ص اإعالن منظمة العمل الدولية حول املن�شاآت متعددة اجلن�شيات وعلى مزيد من املعلومات على املوقع: 

www.ilo.org/multi



• 12 •

موجز خا�ص بال�شركات عن مبادئ اإعالن منظمة العمل الدولية حول املن�شاآت متعددة اجلن�شيات.

واإر�شادًا  توجيهًا  متعددة اجلن�شيات  املن�شاآت  الدولية حول  العمل  اإعالن منظمة  يوفر  اأن  ميكن 

للم�شاركني يف التفاق العاملي لالأمم املتحدة، لي�ص بالن�شبة اإىل مبادئ العمل الأربعة وح�شب اإمنا 

املن�شاآت  الدولية حول  العمل  اإعالن منظمة  وي�شتند  اأخرى.  رئي�شية  اإىل جمالت  بالن�شبة  اأي�شًا 

متعددة اجلن�شية اإىل العرتاف باأن بع�ص املبادئ امل�شتمدة من معايري العمل الدولية هي ذات 

�شلة باملن�شاآت. 

وت�شتند مبادئ العمل يف التفاق العاملي لالأمم املتحدة اإىل عدد حمدود من املعايري، تلك املتعلقة 

اإعالن  فاإن  ال�شركات،  �شلوك  ب�شاأن  للتوقعات  اأعمق  فهم  تكوين  اأجل  ومن  الأ�شا�شية.  باحلقوق 

عن  ال�شادرة  التوجيهية  واخلطوط  اجلن�شيات،  متعددة  املن�شاآت  حول  الدولية  العمل  منظمة 

منظمة التعاون والتنمية ب�شاأن املن�شاآت متعددة اجلن�شيات، ف�شاًل عن التف�شريات والتو�شيحات 

اخلا�شة بكل منها، هي مبثابة مراجع موثوقة ل�شلوك ال�شركات. 



فهم مبادئ

العمل وتطبيقها
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الفعلي  واالعرتاف  النقابية  احلرية  دعم 

باحلق يف املفاو�صة اجلماعية

)االتفاق العاملي للأمم املتحدة، املبداأ 3(

ما املق�شود باحلرية النقابية؟

جمموعات  تكوين  يف  والعمال  العمل  اأ�شحاب  كافة  حق  احرتام  على  النقابية  احلرية  تنطوي 

والن�شمام اإليها بكل حرية وب�شكل طوعي من اأجل تعزيز م�شاحلهم املهنية والدفاع عنها.

يحق للعمال واأ�شحاب العمل تكوين منظماتهم اخلا�شة، والن�شمام اإليها، واإدارتها بدون تدخل 

من الدولة اأو من اأي كيان اآخر.

ل يجدر باأ�شحاب العمل اأن يتدخلوا يف قرار العمال بالتجّمع، اأو اأن يحاولوا التاأثري على قرارهم 

باأي �شكل من الأ�شكال، اأو اأن ميار�شوا التمييز بحق اأولئك العمال الذين يختارون التجّمع اأو اأولئك 

الذين يعملون كممثلني عنهم.

ما املق�شود باملفاو�شة اجلماعية؟

  

اإن حق العمال يف التفاو�ص مع اأ�شحاب العمل بحرية هو اأحد عنا�شر احلرية النقابية الأ�شا�شية. 

اأن يتناق�شوا  فاملفاو�شة اجلماعية هي عملية طوعية من خاللها ميكن لأ�شحاب العمل والعمال 

واأن يتفاو�شوا ب�شاأن عالقاتهم، يف �شروط وظروف عمل معينة. وي�شم امل�شاركون اأ�شحاب العمل 

اأنف�شهم اأو منظماتهم، والنقابات، اأو، بغيابهم، ممثلني يعّينهم العمال بحرية مطلقة.
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ل تعمل املفاو�شة اجلماعية ب�شكل فّعال اإل اإذا �شارك فيها كل الأطراف بحرية  وبح�شن نية، مما 

يعني ما يلي: 

اإىل اتفاق؛  للتو�شل  اجلهود  • بذل 
وبناءة؛  حقيقية  مفاو�شات  • اإجراء 

مربر لها؛  ل  تاأخريات  حدوث  • تفادي 
نية؛  بح�شن  وتطبيقها  املربمة  التفاقات  • احرتام 

الكايف لالأطراف من اأجل مناق�شة وت�شوية النزاعات اجلماعية. الوقت  • اإعطاء 

واإذا  اتفاقات جماعية مقبولة من كال الطرفني.  اإىل  التو�شل  اإىل  نية  التفاو�ص بح�شن  ويهدف 

مل يتم التو�شل اإىل اتفاق، ميكن ا�شتخدام اإجراءات ت�شوية النزاعات بدءًا من التوفيق، مرورًا 

بالو�شاطة، و�شوًل اإىل التحكيم.

وينبغي اإعطاء ممثلي العمال الت�شهيالت املنا�شبة، مع اأخذ احتياجات املن�شاأة املعنية، وحجمها، 

باأداء  لهم  وي�شمح  فعال،  نحو  على  بعملهم  القيام  من  �شيمكنهم  مما  العتبار،  بعني  وقدراتها 

اإجراء  من  يتمكنوا  كي  العمال  ملمثلي  الالزمة  املعلومات  توفري  ويجب  تدخل.  اأي  بدون  دورهم 

مفاو�شات ذات مغزى.

تبادل  ـــ  الفعلية  املفاو�شات  قبل  ما  مرحلة  اجلماعية  املفاو�شة  عملية  تغطي  كما 

اجلماعية.  التفاقات  تنفيذ  عن  ف�شاًل  ـــ  امل�شرتك  والتقييم  والت�شاور،  املعلومات، 

 ويجب اأن تت�شمن التفاقات اجلماعية اأحكامًا لت�شوية النزاعات.   

ومن اأجل ت�شهيل املفاو�شات، ميكن القبول باللجوء اإىل التوفيق والو�شاطة الطوعية اأو تلك التي 

الطرفني  كال  طلب  اإذا  فقط  م�شروعًا  التحكيم  يكون  اأخرى،  ناحية  من  القانون.  عليها  ين�ص 

اللجوء اإليه اأو اإذا اأو�شى القانون بذلك.
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ما هي م�شوؤولية احلكومة؟ 

  

يتطلب حتقيق مبداأ احلرية النقابية واحلق يف املفاو�شة اجلماعية يف املمار�شة، قاعدة قانونية 

ت�شمن اإنفاذ هذه احلقوق. كما يتطلب و�شع اإطار موؤ�ش�شي منا�شب، قد يكون ثالثيًا، بني منظمات 

اأ�شحاب العمل ومنظمات العمال، اأو مزيج من الثنني معًا. اأما الأفراد الذين يرغبون يف ممار�شة 

العمل  اأ�شحاب  منظمات  على  ويجب  التمييز.  من  حمايتهم  فيجب  �شوتهم،  اإ�شماع  يف  حقهم 

ورفع  امل�شرتكة  امل�شاكل  اأجل حل  من  �شريكة،  ب�شفتها  الآخر  البع�ص  بع�شها  تتقبل  اأن  والعمال 

التحديات املتبادلة.

واأمام احلكومات م�شوؤولية �شمان وجود الأطر القانونية واملوؤ�ش�شية وح�شن �شريها. كما ينبغي اأن 

ت�شاعد يف تعزيز ثقافة القبول املتبادل والتعاون.

الت�شريعات  لتح�شني  اجلهود  بذل  ينبغي  الدولية،  التزاماتها  احلكومات  حترتم  ل  وعندما 

اأ�شحاب  الدولية، يجب على  العمل  تتفق مع معايري  التي  الت�شريعات  واحلوكمة. ويف ظل غياب 

يحّظر  ل  حيث  الدول  يف  الأقل  على  املبادئ،  لحرتام  ممكن  جهد  كل  بذل  والنقابات  العمل 

احرتامها ب�شكل حمدد. ويف الدول حيث الت�شريعات حتمي وت�شمن احلقوق، اإمنا التطبيق �شّيئ 

ب�شبب الإنفاذ غري املالئم، يجب على اأ�شحاب العمل اإطاعة القانون.

احلرية النقابية مبداأ له تاأثري كبري على اإر�شاء الدميقراطية وتعزيزها. فهي احلق املالئم الذي 

اأما النقابات احلرة ومنظمات  يخلق البيئة التي لولها ل وجود ملجتمع مدين حقيقي وم�شتقل. 

اأ�شحاب العمل، باعتبارها اأبرز الالعبني يف املجتمع ومن بني الأكرث متثياًل، فهي متّهد الطريق 

لآخرين كي يت�شاركوا بحرية مع احلكومات ويعملوا بدون تدخالت. وت�شكل العالقات ال�شناعية 

عن�شرًا مهمًا من عنا�شر »التنظيم الذاتي« امل�شتقل عن الدولة. لكل هذه الأ�شباب وغريها، تدعم 

احلرية النقابية املبادئ الت�شعة الأخرى الواردة يف التفاق العاملي لالأمم املتحدة.
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اجلماعية  املفاو�شة  يف  باحلق  الفعلي  واالعرتاف  النقابية  احلرية  تكت�شب  ملاذا 

اأهمية كبرية؟

  

بالإ�شافة اإىل كون احلرية النقابية من اأحد احلقوق، هي متّكن العمال واأ�شحاب العمل من الحتاد 

معًا لتوفري حماية اأف�شل لي�ص مل�شاحلهم القت�شادية اخلا�شة وح�شب، بل اأي�شًا حلرياتهم املدنية 

مثل احلق يف احلياة، والأمن، والنزاهة، واحلرية ال�شخ�شية واجلماعية. وكون هذا املبداأ هو جزء 

ل يتجزاأ من الدميقراطية،  فهو حيوي وجوهري يف حتقيق كل املبادئ واحلقوق الأ�شا�شية الأخرى 

يف العمل.

بني  والعالقات  العمالة  و�شروط  العمل  ظروف  ملعاجلة  بّناءة  م�شاحة  هي  اجلماعية  املفاو�شة 

اأ�شحاب العمل والعمال، اأو منظماتهم. وغالبًا ما تكون اأكرث فعالية واأكرث مرونة من التنظيمات 

للتعامل  �شلمية  اآليات  املحتملة، وتقدمي  امل�شاكل  ا�شتباق  ت�شاعد يف  اأن  بالدولة. وميكن  اخلا�شة 

معها، واإيجاد احللول التي تاأخذ بعني العتبار اأولويات واحتياجات كل من اأ�شحاب العمل والعمال. 

وتعود املفاو�شة اجلماعية بالفائدة اإىل الإدارة والعمال معًا، وهي تعزز ال�شالم وال�شتقرار اللذين 

بدورهما يعودان بالفائدة على املجتمع ب�شكل عام. وقد ت�شّكل املفاو�شة اجلماعية موؤ�ش�شة مهمة 

للحوكمة ــــ هي و�شيلة لزيادة ر�شى املحكومني عن طريق اإ�شراكهم يف اتخاذ القرارات التي توؤثر 

عليهم ب�شكل مبا�شر. 

يف  باحلق  الفعلي  واالعرتاف  النقابية  احلرية  تدعم  اأن  لل�شركات  ميكن  كيف 

املفاو�شة اجلماعية؟

العاملية  ال�شوق  يف  اليقني  وعدم  ال�شتقرار  عدم  من  حالة  الأعمال  وموؤ�ش�شات  ال�شركات  تواجه 

املختارين  العمال  ممثلي  مع  حقيقي  حوار  اإقامة  فاإن  لذا  �شريعة.  حتولت  اليوم  ت�شهد  التي 

اختيارًا حرًا ‘ميّكن العمال واأ�شحاب العمل على حد �شواء من فهم م�شاكل بع�شهم البع�ص الآخر 

ب�شكل اأف�شل واإيجاد �شبل حللها. ويعترب �شمان التمثيل الأ�شا�ص لبناء الثقة من اجلهتني. وتوفر 

احلرية النقابية وممار�شة املفاو�شة اجلماعية فر�شًا للحوار البّناء وت�شوية النزاعات، مما يحّفز 

الطاقات من اأجل الرتكيز على احللول التي تعود بالفوائد على املن�شاأة وعلى املجتمع ككل. لقد 

مّت حتديد معنى احلرية النقابية اأكرث من اأي حق اآخر من خالل اآلية الإ�شراف يف منظمة العمل 

لدولية. ويف كثري من احلالت، تكون هذه القرارات مفيدة لأ�شحاب العمل من اأجل حملهم على 

فهمها. تو�شح القائمة التالية بع�شًا من املبادئ ذات ال�شلة.
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يف مكان العمل

بدون  اإليها  والن�شمام  التي يختارونها  النقابات  ت�شكيل  العمال يف  •   احرتام حق جميع 
خوف من الرتهيب اأو النتقام، وذلك وفقًا للقانون الوطني.

والع�شوية  النقابي،  التنظيم  اإىل  بالن�شبة  متييزية  غري  واإجراءات  �شيا�شات  •   و�شع 
النقابية، والن�شاط يف جمالت مثل طلبات ال�شتخدام، والقرارات اخلا�شة بالتقدم يف 

الوظيفة، والت�شريح اأو النقل.

اتفاق  اإىل  الو�شول  يف  امل�شاعدة  اأجل  من  العمال  ملمثلي  املنا�شبة  الت�شهيالت  •   توفري 
جماعي فعال.

على طاولة املفاو�شات 

على املنظمات املمثلة لغر�ص املفاو�شة اجلماعية. التعّرف    •
اأجل  من  احلقيقيني  القرار  �شانعي  اإىل  للو�شول  الإمكانية  النقابات  ممثلي  •   اإعطاء 

املفاو�شة اجلماعية.

املعلومات الالزمة للمفاو�شة املجدية.  توفري    •
اأو اأي احتياجات اأخرى تهم العمال والإدارة،  امل�شاكل  بحل  ت�شمح  حاجات  اأي  •   تاأمني 
مبا يف ذلك اإعادة الهيكلة والتدريب، واإجراءات الت�شريح، وق�شايا ال�شالمة وال�شحة، 

واإجراءات ت�شوية ال�شكاوى وحل النزاعات، والقواعد التاأديبية.

على �شعيد املجتمع املحلي

العتبار. بعني  التمثيلية  الوطنية  العمل  اأ�شحاب  منظمات  ووظيفة  دور  اأخذ     •
العمالة، ول �شيما يف تلك الدول التي  اإدارة  املناخ يف عالقات  •   اتخاذ خطوات لتح�شني 
تفتقر اىل وجود اإطار موؤ�ش�شي وقانوين منا�شب يعرتف بالنقابات واملفاو�شة اجلماعية.

على  ال�شركة  مب�شادقة  العامة  وال�شلطات  الإعالم،  وو�شائل  املحلي،  املجتمع  •   اإطالع 
تلك  فيها  مبا  الأحكام،  احرتام  على  ال�شركة  وعزم  املتحدة  لالأمم  العاملي  التفاق 

املتعلقة بحقوق العمال الأ�شا�شية.
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دعم عملية الق�صاء على جميع اأ�صكال العمل 

اجلربي والق�رسي

)االتفاق العاملي للأمم املتحدة، املبداأ 4( 

ما املق�شود بالعمل اجلربي؟

العمل اجلربي اأو الق�شري هو اأي عمل اأو خدمة تحُفر�ص عنوة على اأي �شخ�ص حتت التهديد بعقوبة 

ما، علمًا اأن هذا ال�شخ�ص مل يعر�ص القيام بهذا العمل طوعًا. كما اأن دفع اأجر اأو تعوي�ص اآخر 

لعامل ما، ل يعني بال�شرورة اأنه مل يتم اإجباره على العمل. وفقًا للحق، يجب اأن مينح العمل بحرية 

بذلك  اإبالغًا  يعطوا  اأن  �شرط  ذلك،  اأرادوا  متى  باملغادرة  اأحرارًا  امل�شتخدمون  يكون  اأن  ويجب 

م�شبقًا ولفرتة معقولة.

جميع  اإىل  بالن�شبة  حتديًا  يطرح  وهو  الإن�شان.  حلقوق  اأ�شا�شيًا  انتهاكًا  اجلربي  العمل  يعترب 

دول العامل تقريبًا. ووفقًا لتقديرات منظمة العمل الدولية، ما ل يقل عن 12.3 مليون �شخ�ص 

هم �شحايا العمل اجلربي يف العامل، و80% هم �شحايا عمالء القطاع اخلا�ص. ويتلقى معظم 

ال�شحة  من  ظروف  يف  طويلة  ل�شاعات  ويعملون  كليًا،  معدومًا  اأو  �شئياًل  مردودًا  ال�شحايا 

يف  اأي�شًا  موجود  وهو  حقيقية،  عاملية  م�شكلة  اجلربي  العمل  وي�شّكل  للغاية.  ال�شيئة  وال�شالمة 

ي�شرب  وهو  بهم.  املتجر  املهاجرين  العمال  الأوىل  بالدرجة  ي�شرب  حيث  املتقدمة،  الدول 

ال�شحايا. جمموع  من   %40 عن  يقل  ل  ما  ميثلون  الذين  اأي�شًا  والأطفال  والن�شاء،   الرجال، 

اأمر خمتلف. فهو  العمل اجلربي هو  اأ�شكاًل كثرية، ولكن  العاملة  اليد  ا�شتغالل  اأن يتخذ  ميكن 

وال�شلطة  الرغبة  لديهم  الذين  الأفراد  اأو  الدولة  قبل  اأو اخلدمة من  العمل  يحُفر�ص  متى  يحدث 

لتهديد العمال باحلرمان ال�شديد، مثل حجب الغذاء عنهم، اأو الأرا�شي، اأو الأجور، عالوة على 

العنف اجل�شدي اأو العتداء اجلن�شي، وتقييد حركة النا�ص اأو احتجازهم.

ويف حني اأن ال�شركات التي تعمل ب�شورة قانونية ل تلجاأ يف العادة اإىل مثل هذه املمار�شات، فاإن 

العمل اجلربي قد ي�شبح مرتبطًا مبن�شاآت معّينة تقيم روابط جتارية مع اآخرين، بينهم املقاولني 

واملوّردين. ونتيجة لذلك، يجب على جميع املدراء اأن يكونوا على بّينة من اأ�شكال العمل اجلربي 

واأ�شبابه، بالإ�شافة اىل كيفية حدوثه يف �شناعات خمتلفة.
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لطاملا جلاأت احلكومات وعمالء القطاع اخلا�ص على حد �شواء اإىل العمل اجلربي. وي�شمل العمل 

اجلربي الذي تفر�شه الدولة بع�ص اأ�شكال امل�شاركة الق�شرية يف الأ�شغال العامة، وفر�ص العمل 

اجلربي لأغرا�ص اأيديولوجية اأو �شيا�شية. بع�ص الظروف، مثاًل عندما يتم ربط ال�شجناء باأن�شطة 

جتارية بدون ر�شاهم وموافقتهم احلرة، هي مو�شوع مناق�شات جّدية.

وتنطوي العبودية، اأو العمالة امل�شتعبدة، اأو عبودية الدين، واأ�شكال خمتلفة من الإكراه يف العمل، 

يعي  اأن  يجب  اخلا�ص.  القطاع  وكالء  ميار�شه  الذي  اجلربي  العمل  خالل  من  ال�شتغالل  على 

اأ�شحاب العمل اأن العمل اجلربي قد يكون مت�شاًل مبمار�شات خمتلفة، كتلك املدرجة يف املرّبع 

رقم 4.

كيف ميكن لل�شركات امل�شاهمة يف الق�شاء على العمل اجلربي؟

وميكن  له.  امل�شادة  الإجراءات  اتخاذ  نحو  الأوىل  اخلطوة  هو  اجلربي  العمل  اأ�شباب  فهم  اإن 

للجدول التايل اأن ي�شاعد ال�شركات يف حتديد العمل اجلربي من ناحية املمار�شة.



• 23 •

املربع 4

حتديد العمل اجلربي من ناحية املمار�سة

تعود جذور العمل اجلربي على الأغلب اإىل الفقر، وعدم امل�شاواة، والتمييز. ولكن يف بع�ص اأنحاء 

العامل، هو يتاأّتى عن عوامل �شيا�شية. بالن�شبة اإىل م�شتخدمي هذا الدليل، ال�شتغالل يكون على 

الأرجح غري مبا�شر من خالل العالقات التجارية مثاًل على م�شتوى املوّردين واملتعاقدين معهم من 

الباطن، ويتطلب ذلك احليطة واحلذر يف اإدارة هذه العالقات.

لتلبية  لي�ص  التدخالت  من  �شاملة  جمموعة  يتطلب  اجلربي  العمل  على  للق�شاء  التحّرك  اإن 

احتياجات العاملني ب�شكل ق�شري كاأفراد وح�شب، اإمنا اأي�شًا لتلبية احتياجات اأ�شرهم. عندما يتم 

الك�شف عن عمل جربي، يجب �شحب هوؤلء الأفراد وتوفري الت�شهيالت واخلدمات لهم من اأجل 

عدم امل�افقة على العمل )»الطريق اإىل« 

 العمل اجلربي(

العب�دية  اأو  »اال�ستعباد«  •  تاريخ من 
بال�الدة

اأو اخلطف • التغييب اجل�سدي 
اآخر �سخ�ص  ليك�ن ملك  �سخ�ص  •  بيع 

•  احلب�ص اجل�سدي يف م�قع العمل - يف 
ال�سجن اأو يف معتقل خا�ص

اأي اإ�سدار االأمر  النف�سي،  •  القهر 
بالعمل، مدع�م بالتهديد اجلّدي 

بفر�ص عق�بة ما لعدم االمتثال

امل�ستحّثة )عن طريق  •  املدي�نية 
تزوير احل�سابات، وت�سخيم االأ�سعار، 

وتخفي�ص قيمة ال�سلع اأو اخلدمات 

املنتجة، وفر�ص معدالت فائدة 

مفرطة، الخ.(

اأن�اع  الكاذبة ح�ل  ال�ع�د  اأو  •  املخادعة 
العمل و�سروطه

دفعها االأج�ر وعدم  • حجب 
اأو غريها  الثب�تية  االأوراق  •  احتجاز 

من املمتلكات ال�سخ�سية الثمينة

التهديد بعق�بة ما )ال��سائل الإبقاء 

�سخ�ص ما يف العمل اجلربي(

اأو  العامل  • العنف اجل�سدي �سد 
االأ�سرة اأو املقّربني

• العنف اجلن�سي
اأخرى من احلب�ص  اأن�اع  اأو  •  ال�سجن 

اجل�سدي

املالية • العق�بات 
)ال�سرطة  ال�سلطات  •  ال��ساية لدى 

والهجرة، الخ( والرتحيل

امل�ستقبل اأي وظيفة يف  • اال�ستبعاد عن 
املجتمعية  •  اال�ستبعاد من احلياة 

واالجتماعية

االمتيازات اأو  • اإزالة احلق�ق 
املاأوى اأو  اأو  الطعام  •  احلرمان من 

غريها من ال�سروريات

العمل اأ�س�اأ ظروف  اإىل  • التح�ل 
ي• فقدان املكانة االجتماعية
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متكينهم من احل�شول على بدائل كافية.

للم�شاعدة على  العمل واملجتمع معًا  اإىل جمموعة من الإجراءات يف مكان  عمومًا، توجد حاجة 

�شمان الق�شاء على ممار�شات العمل اجلربي.

يف مكان العمل

واللوائح الوطنية املتعلقة بالعمل اجلربي، واأخذ معايري العمل  القوانني  باأحكام  •   التقّيد 
الدولية بعني العتبار متى كان القانون الوطني غري كاف.

والتعامل مع امل�شاريع التجارية الأخرى، �شمان توفري عقود  ال�شركات  عمليات  •   �شمن 
الطوعي  والطابع  اخلدمة،  و�شروط  قواعد  على  تن�ص  حيث  املوظفني  جلميع  العمل 

للعمل، واحلرية يف املغادرة )مبا يف ذلك الإجراءات املنا�شبة( واأي عقوبات قد ترتافق 

مع املغادرة اأو التوقف عن العمل.

•   و�شع ال�شيا�شات والإجراءات التي متنع فر�ص �شروط على العامل بو�شع ودائع مالية مع 
ال�شركة.

الإجراءات الالزمة عند القت�شاء. واتخاذ   4 املرّبع  ا�شتعرا�ص  على  املدراء  •   ت�شجيع 
اخلدمات  توفري  ال�شركة،  نفوذ  دائرة  �شمن  جربي  عمل  وجود  عن  الك�شف  مت  •   اإذا 
الالزمة لإبعاد هوؤلء العمال من مكان العمل. وامل�شاعدة قدر امل�شتطاع يف و�شول العمال 

اإىل بدائل قابلة للحياة.

امل�شاريع التجارية الأخرى. مع  التعامل  يف  واحلذر  احليطة  •   توخي 

على طاولة املفاو�شات 

•   قد ترغب ال�شركات اأي�شًا بالإ�شهام، حيث اأمكن، يف تو�شيع اجلهود املحلية للق�شاء على 
العمل اجلربي وم�شاعدة العمال الذين حترروا من العمل اجلربي يف العثور على عمل 

يختارونه بحرية.

العمل  لأ�شحاب  ومنظمات  قطاعية،  وجمعيات  اأخرى،  �شركات  مع  �شراكة  يف  •   العمل 
لو�شع مقاربة على م�شتوى ال�شناعة ملعاجلة هذه امل�شاألة، وبناء ج�شور مع النقابات، 

و�شلطات اإنفاذ القانون، ومفت�شيات العمل وغريها.

اأو امل�شاركة يف فريق مهام اأو يف جلنة خا�شة بالعمل اجلربي يف منظمة اأ�شحاب  •   اإن�شاء 
العمل التي متثلكم على امل�شتوى املحلي، اأو على م�شتوى الدولة، اأو الوطن. 
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ملكافحة العمل اجلربي وذلك كجزء من ال�شيا�شة  وطنية  و�شع خطة عمل  عملية  •   دعم 
العامة الرئي�شية، ومن الآليات املوؤ�ش�شية ملكافحة العمل اجلربي على ال�شعيد الوطني.

�شابقني  �شحايا  دمج  واإعادة  وقائية  برامج  يف  ال�شركة،  نفوذ  دائرة  �شمن  •   امل�شاركة 
للعمل اجلربي من خالل توفري فر�ص لتنمية املهارات والتدريب على الوظيفة.

•   حيث اأمكن، امل�شاركة يف الربامج الوطنية والدولية، مبا يف ذلك احلمالت الإعالمية، 
اأ�شحاب  من  وغريها  العمال  ومنظمات  والوطنية  املحلية  ال�شلطات  مع  والتن�شيق 

امل�شلحة.  
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دعم الق�صاء الفعلي على

عمل االأطفال

)االتفاق العاملي للأمم املتحدة، املبداأ 5(

ما املق�شود بالعمل االأطفال؟

توفر اتفاقيات منظمة العمل الدولية )اتفاقية احلد الأدنى لل�شن رقم 138، واتفاقية اأ�شواأ اأ�شكال 

عمل الأطفال رقم 182( اإطارًا للقانون الوطني من اأجل فر�ص ال�شن الأدنى للقبول يف الوظيفة 

األ يقل عن  الأحوال  الإلزامي، ويف جميع  التعليم  ا�شتكمال  اأقل من �شن  األ يكون  العمل على  اأو 

املرافق  حيث  الدول  يف  عام  – ب�شكل  انتقالية  لفرتات  العمل  �شن  بتخفي�ص  وي�شمح  �شنة.   15

القت�شادية والتعليمية اأقل تطورًا، وحيث احلد الأدنى هو 14 �شنة و12 �شنة »للعمل اخلفيف«. من 

ناحية اأخرى، اإن احلد الأدنى ل�شن العمل يف الوظائف التي تنطوي على املخاطر يكون اأعلى، وهو 

18 �شنة بالن�شبة اإىل جميع الدول.

املربع 5

احلد االأدنى ل�سن القب�ل يف العمل اأو ال�ظيفة

“عمل الأطفال” و”عمل ال�شباب”؛ فابتداًء من احلد الأدنى ل�شن العمل،  ل ينبغي اخللط بني 

اإىل  احلاجة  تبقى  ولكن  الالئق،  العمل  يف  النخراط  على  قادرين  يكونوا  اأن  بال�شباب  يفرت�ص 

حمايتهم من الأعمال اخلطرة، وغريها من اأ�شواأ اأ�شكال عمل الأطفال.

الدول النامية الدول املتقدمة

 العمل العادي               15 �سنة                                                    14 �سنة 

العمل اخلطر               18 �سنة                                                    18 �سنة 

العمل اخلفيف             13 �سنة                                                    12 �سنة
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وهو  الإن�شان.  حلقوق  انتهاكًا  ي�شكل  الذي  ال�شتغالل  اأ�شكال  من  �شكل  هو  الأطفال  عمل  اإن 

معرتف به وحتدده ال�شكوك الدولية. فال�شيا�شة املعلنة ال�شادرة عن املجتمع الدويل وعن جميع 

احلكومات تقريبًا تق�شي بالق�شاء على عمل الأطفال.

 

وتدعو اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 احلكومات اإىل اتخاذ اإجراءات عاجلة وفورية متى 

ميار�ص اأطفال تقل اأعمارهم عن 18 عامًا اأنواعًا معينة من العمل: 

الدين، والعمل اجلربي  وعبودية  بالأطفال،  الجتار  ت�شمل  وهي  ــــ  الرق  اأ�شكال  •   جميع 
والق�شري، وا�شتخدام الأطفال يف النزاعات امل�شلحة؛

اأو ت�شغيل اأو عر�ص طفل ملمار�شة الدعارة، لإنتاج اأعمال اإباحية اأو لأغرا�ص  •   ا�شتخدام 
اإباحية؛ 

اإنتاج  �شيما  ول  م�شروعة،  غري  اأن�شطة  ملزاولة  طفل  عر�ص  اأو  ت�شغيل  اأو  •   ا�شتخدام 
املخدرات والجتار بها.

•   العمل الذي قد ي�شر ب�شحة اأو �شالمة اأو اأخالق الطفل نتيجة لطبيعة العمل اأو الظروف 
التي يتم فيها.

ويتعنّي على ال�شركات بذل جهود للق�شاء على جميع اأ�شكال عمل الأطفال. ول ينبغي ا�شتخدام اجلهود 

 املبذولة للق�شاء على اأ�شواأ اأ�شكال عمل الأطفال من اأجل تربير اأ�شكال اأخرى من عمل الأطفال. 

مل على ال�شركات االهتمام بعمل االأطفال؟

والنف�شية،  والعقلية،  والجتماعية،  اجل�شدية،  الناحية  من  الطفل  بنمو  ي�شّر  الأطفال  عمل  اإن 

والروحية. فعمل الأطفال يحرم الأولد من طفولتهم وكرامتهم. فهم يحرمون من التعليم وقد يتم 

ف�شلهم عن عائالتهم. كما اأن الأطفال الذين ل يكملون تعليمهم الأ�شا�شي قد يبقون اأميني وقد ل 

يكت�شبوا املهارات الالزمة للح�شول على وظيفة وامل�شاهمة يف منو اقت�شاد حديث. وبالتايل، ينتج 

عمل الأطفال عن عمال يفتقدون للمهارات واملوؤهالت،كما يف�شل اأي حماولت لتح�شني مهارات 

القوة العاملة يف امل�شتقبل.
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يتمتع الأطفال بحقوق الإن�شان بقدر الكبار. ولكن، بحكم �شّنهم وكونهم ل يزالون يف طور النمو ويف 

طور اكت�شاب املعرفة واخلربة، لديهم بع�ص احلقوق التي متّيزهم كاأطفال. وت�شمل هذه احلقوق 

اأو �شالمتهم،  احلماية من ال�شتغالل القت�شادي والعمل الذي قد يكون خطريًا على �شحتهم، 

اأو اأخالقهم، وهو اأمر يعيق منوهم اأو يعرقل ح�شولهم على التعليم. اأما التعقيد يف ق�شية عمل 

الأطفال فيق�شي بقيام ال�شركات مبعاجلة هذه امل�شاألة بح�شا�شية، ولي�ص اتخاذ الإجراءات التي 

قد تدفع الأطفال العاملني اإىل اأ�شكال عمل اأكرث ا�شتغاللية. ولكن، وكما ين�ص املبداأ اخلام�ص، 

يجب اأن يكون هدف جميع ال�شركات اإلغاء عمل الأطفال �شمن دائرة نفوذها. 

قد يوؤدي ارتباط ا�شم �شركة ما بعمل الأطفال اإىل الإ�شاءة ب�شمعتها. وي�شّح ذلك على ال�شركات 

العابرة للحدود التي متلك �شل�شالت توريد وخدمات وا�شعة النطاق، حيث ال�شتغالل القت�شادي 

لالأطفال، حتى من قبل �شريك جتاري ما، ميكن اأن يلحق ال�شرر بعالمة جتارية ويخّلف انعكا�شات 

قوية على قيمة الأرباح والأ�شهم. 

ماذا ميكن لل�شركات اأن تفعل لدعم الق�شاء الفعلي على عمل االأطفال؟

العديد من  اليوم يف  �شركة. فهي ق�شية خطرية  لكل  قلق  الأطفال م�شدر  ت�شكل عمل  اأن  يجب 

املتقدمة  ال�شناعية  البلدان  وبروزًا يف  اأقل و�شوحًا  ب�شكل  اأي�شًا  ولكنها موجودة  النامية؛  الدول 

حيث حتدث، على �شبيل املثال، �شمن بع�ص جمتمعات املهاجرين.

الأمام. وهذا  اأوىل نحو  الأطفال خطوة  اأ�شباب وعواقب عمل  وتعزيز فهم  التوعية  زيادة  ت�شكل 

يعني حتديد امل�شاكل ومعرفة ما اإذا كانت عمل الأطفال تطرح م�شكلة �شمن موؤ�ش�شة جتارية ما. 

ول بد لل�شركات التي تتعاقد مع قطاعات �شناعية حمددة لديها �شال�شل توريد بعيدة جغرافيًا 

من توخي احلذر. فمن احليطة واحلذر اأن جتري مراجعة لأبحاث منظمة العمل الدولية وغريها 

من البحوث لتكون على بّينة من القطاعات املعّر�شة مل�شاكل عمل الأطفال يف املناطق حيث تعمل 

ال�شركة. 
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يف مكان العمل

وحيث  الوطنية،  العمل  ولوائح  وبالقوانني  العمل  ل�شن  الأدنى  احلد  باأحكام  •   التم�شك 
القانون الوطني غري كاف، اأخذ معايري العمل الدولية بعني العتبار. 

من العمر. التحقق  اأجل  من  فيها  للتدقيق  وقابلة  مالئمة  اآليات  •   ا�شتخدام 
القانونية يف مكان العمل، يجب اتخاذ  العمل  �شن  دون  اأطفال  على  العثور  يتم  •   عندما 

التدابري الالزمة لإخراجهم من العمل.

مكان العمل واأفراد اأ�شرته  من  اإبعاده  مت  الذي  الطفل  مل�شاعدة  امل�شتطاع  قدر  •   ال�شعي 
يف احل�شول على خدمات كافية وبدائل قابلة للحياة.

لل�شركات، ملكافحة  التابعة  والفروع  واملوّردين،  الباطن،  من  املتعاقدين  على  •   التاأثري 
عمل الأطفال.

على �شعيد املجتمع املحلي 

اأي�شًا يف الإ�شهام، عند القت�شاء، يف اجلهود املجتمعية الوا�شعة  •   قد ترغب ال�شركات 
النطاق للق�شاء على عمل الأطفال، وم�شاعدة الأطفال الذين مت اإبعادهم عن العمل يف 

احل�شول على تعليم ذات جودة وحماية اجتماعية. 

•   العمل �شمن �شراكة مع �شركات اأخرى، وجمعيات قطاعية، ومنظمات اأخرى لأ�شحاب 
العمل من اأجل و�شع مقاربة على م�شتوى ال�شناعة ملعاجلة هذه امل�شاألة، وبناء ج�شور مع 

النقابات، و�شلطات اإنفاذ القانون، ومفت�شيات العمل وغريها.

اأو جلنة خا�شة بعمل الأطفال يف منظمة اأ�شحاب  مهام  فريق  يف  امل�شاركة  اأو  •   اإن�شاء 
العمل التي متثلكم على امل�شتوى املحلي، اأو على م�شتوى الدولة اأو الوطن.

وذلك كجزء من ال�شيا�شة  الأطفال  ملكافحة عمل  وطنية  و�شع خطة عمل  عملية  •   دعم 
العامة الرئي�شية، ومن الآليات املوؤ�ش�شية ملكافحة عمل الأطفال على ال�شعيد الوطني.

برامج وقائية واإعادة دمج العمال ال�شابقني  يف  ال�شركة،  نفوذ  دائرة  �شمن  •   امل�شاركة 
من الأطفال من خالل توفري فر�ص لتنمية املهارات والتدريب على الوظيفة.

يف الربامج الوطنية والدولية، مبا يف ذلك احلمالت الإعالمية،  امل�شاركة  اأمكن،  •   حيث 
والتن�شيق مع ال�شلطات املحلية والوطنية والنقابات وغريها. 
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دعم الق�صاء على التمييز يف اال�صتخدام 

واملهنة 

)االتفاق العاملي للأمم املتحدة، املبداأ 6( 

ما املق�شود بالتمييز يف اال�شتخدام واملهنة؟ 

يحدث التمييز على اأ�شا�ص ال�شتخدام واملهنة عندما يعامل مر�شح حمتمل ب�شكل خمتلف اأو اأقل 

ذاتها. ومن بني هذه  الوظيفة بحد  اأو مبقت�شيات  ترتبط بجدارته  ل  ب�شبب موا�شفات  اإيجابية 

املوا�شفات املن�شو�ص عليها يف اللوائح الوطنية: الِعرق، اأو اللون، اأو اجلن�ص، اأو الدين، اأو الراأي 

الدول  بع�ص  قامت  ذلك،  اإىل  بالإ�شافة  الجتماعية.  الأ�شول  اأو  الوطنية  الأ�شول  اأو  ال�شيا�شي، 

بتو�شيع نطاق احلماية لت�شمل جمالت اأخرى مثل امليول اجلن�شية، وال�شن، وفريو�ص نق�ص املناعة 

الب�شرية/الإيدز، الخ.

ولكن املبداأ 6 يتيح لل�شركات النظر يف اأ�شباب اأخرى قد توؤدي اإىل التمييز يف ال�شتخدام واملهنة. 

ويتعنّي على ال�شركات اأي�شًا التعّرف اإىل الأ�شباب التي حتّظرها الت�شريعات واللوائح الوطنية. 

قد ين�شاأ التمييز يف جمموعة متنوعة من الأن�شطة ذات ال�شلة بالعمل، مثل الو�شول اإىل الوظيفة، 

ومهن معينة، والتدريب، والتوجيه املهني، وال�شمان الجتماعي. وقد يح�شي بالن�شبة اإىل قواعد 

و�شروط العمل، مثاًل: 

• ال�شتخدام 
• الأجر

• �شاعات العمل والراحة والعطالت املدفوعة 
• حماية الأمومة 
• �شمان احليازة

• التاأمني على البقاء يف الوظيفة
• تقييم الأداء والتقدم الوظيفي

• فر�ص التدريب
• اآفاق الرتقية 

• ال�شالمة وال�شحة املهنيتان
• اإنهاء الوظيفة
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مثل  العمل،  مكان  بالتمييز يف  تت�شّبب  التي  الإ�شافية  الق�شايا  اأهمية  تتزايد  البلدان،  بع�ص  يف 

ال�شن والإ�شابة بفريو�ص نق�ص املناعة الب�شرية. ومن املهم اأي�شًا اأن ندرك اأن التمييز يف العمل 

اأو يف  يطرح نف�شه يف جمموعة من الأماكن، وقد يطرح م�شكلة يف املوؤ�ش�شات الزراعية الريفية 

من�شاآت ح�شرية تعتمد على التكنولوجيا املتطورة.

وقد يتخذ التمييز اأ�شكاًل خمتلفة. قد يكون مبا�شرًا، مثاًل عندما حتد القوانني اأو القواعد وب�شكل 

�شريح من عملية و�شول ال�شخ�ص اإىل العمالة. ولكن معظم اأ�شكال التمييز هي يف معظمها غري 

مبا�شرة وتن�شاأ ب�شكل غري ر�شمي من خالل املواقف وال�شلوك. حتى اأن بع�ص اأ�شكال التمييز قد 

تعود اإىل جذور ثقافية.

عدم التمييز يعني بب�شاطة اأنه مت اختيار املوظفني على اأ�شا�ص مالءمتهم للقيام بالوظيفة، واأنه 

ل يوجد اأي متييز، اأو ا�شتبعاد، اأو تف�شيل على اأ�شا�ص اأ�شباب اأخرى. واملوظفون الذين يعانون من 

التمييز يف يحُحرمون من فر�ص العمل وتحُنتهك حقوقهم الإن�شانية الأ�شا�شية. وهذا ي�شّر بال�شخ�ص 

املعني ويوؤثر �شلبًا على امل�شاهمة الكربى التي قد يقدموها للمجتمع.

�شاأن مكافحة  التمييز. ومن  املجتمع من  لتحرير  اإ�شرتاتيجية  العمل هو نقطة انطالق  اإن مكان 

عدم  اإىل  اأّدت  والتي  التعليم،  يف  كما  ال�شيئات،  تقليل  على  ت�شاعد  اأن  العمل  مكان  يف  التمييز 

امل�شاواة التي عانى منها الأ�شخا�ص يف مراحل �شابقة من حياتهم. عندما يجمع مكان العمل عماًل 

من اأعراق، واأجنا�ص، واأعمار خمتلفة على �شبيل املثال، ويعاملهم على قدم امل�شاواة، فهو ي�شاعد 

على بناء ال�شعور بوجود هدف م�شرتك. ومن خالل ذلك، هو ينزع فتيل ال�شور النمطية والأحكام 

امل�شبقة التي هي يف �شميم التمييز.

ل بد من اإيجاد ال�شبل الفّعالة التي ت�شمح برفع حتديات التمييز متى ح�شل. واإن مبادئ منظمة 

العمل الدولية ت�شع �شقفًا اأدنى لذلك. قد تكون القوانني واملمار�شات الوطنية اأو�شع نطاقًا وت�شمل 

منهجيات اأكرث �شمولية للق�شاء على التمييز يف العمل. 
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ماذا ع�شى ال�شركات تفعل للق�شاء على التمييز يف اال�شتخدام واملهنة؟

اأي معنى. فهو يوؤدي اإىل توترات اجتماعية قد  من وجهة نظر موؤ�ش�شات الأعمال، لي�ص للتمييز 

التمييزية  املمار�شات  ت�شتخدم  التي  وال�شركة  املجتمع.  ويف  ال�شركة  داخل  تخريبيًا  دورًا  تلعب 

املهارات  من  وا�شعة  جمموعة  مواهب  من  ال�شتفادة  نف�شها  على  متنع  واملهنة  ال�شتخدام  يف 

والكفاءات. و�شوف توؤثر الإ�شاءة وال�شتياء الناجمان عن التمييز على اأداء الأفراد والفرق داخل 

ال�شركة. وتوؤدي املمار�شات التمييزية اإىل فر�ص �شائعة لتنمية املهارات والبنية التحتية من اأجل 

اأن يلحق ال�شرر  تعزيز القدرة التناف�شية يف القت�شاد الوطني والعاملي. واأخريًا، ميكن للتمييز 

ب�شمعة ال�شركة، مما قد يوؤثر على الأرباح وقيمة الأ�شهم.

اأهم ما يف الأمر هو اأّن على ال�شركات احرتام جميع القوانني املحلية والوطنية ذات ال�شلة. فاأي 

�شركة تريد اتخاذ التدابري لتعزيز امل�شاواة يجب اأن تكون على بّينة من التنوع اللغوي، والثقايف، 

والظروف العائلية يف �شفوف القوة العاملة.

يجب على املدراء وامل�شوؤولني امل�شرفني داخل ال�شركة، على وجه اخل�شو�ص، ال�شعي اإىل تطوير 

فهم ملختلف اأنواع التمييز وكيف ميكن اأن يوؤثر على القوة العاملة.

يف مكان العمل 

قاعدة  ال�شركة  يف  واخلربات  واملهارات،  املوؤهالت،  جتعل  التي  والإجراءات  ال�شيا�شات  •  و�شع 
ل�شتخدام، وتعيني، وتدريب، وترقية املوظفني على جميع امل�شتويات. 

�شيا�شات  واإ�شدار  عال،  م�شتوى  على  العمل  فر�ص  تكافوؤ  بق�شايا  املتعلقة  امل�شوؤولية  •  حتديد 
واإجراءات وا�شحة على نطاق ال�شركة لتوجيه ممار�شات ال�شتخدام على قدم امل�شاواة، وربط 

التقدم بالأداء املطلوب يف هذا املجال.

•  توفري التدريب للموظفني ب�شاأن عدم التمييز يف ال�شيا�شات واملمار�شات، مبا يف ذلك التوعية 
على الإعاقة. وتعديل البيئة اجل�شدية ب�شكل معقول ل�شمان �شحة و�شالمة املوظفني، والعمالء، 

وغريهم من الزائرين ذوي الإعاقات.

املالزمة  ال�شروط  اأحد  من  التمّيز  كان  اإذا  ما  ملعرفة  حدة  على  حالة  كل  اأ�شا�ص  على  •  العمل 
للوظيفة، وجتّنب طلبات ال�شتخدام بطريقة قد ت�شّبب غبنًا منهجيًا بحق بع�ص املجموعات. 

عن  �شفافة  روؤية  لتوفري  والرتقية،  والتدريب،  بالتوظيف،  خا�شة  حديثة  ب�شجالت  •  الإم�شاك 
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فر�ص عمل املوظفني وتقدمهم داخل املنظمة. 

ال�شكاوى،  ملعاجلة  بالتظلم  خا�شة  اإجراءات  يجب  التمييز،  ح�شول  عن  الك�شف  يتم  •  وحيث 
والتعامل مع الطعون، وتوفري اإمكانية ال�شتئناف للموظفني. هذا الإجراء وغريه من الإجراءات 

الآيلة اإىل جتنب التمييز اأو معاجلته اأمر مهم جدًا يف �شياق املفاو�شات والتفاقات اجلماعية. 

التي قد متنع املوظفني من  الثقافية غري الر�شمية  للهيكليات الر�شمية والق�شايا  التنّبه  •  يجب 
الإف�شاح عن خماوف والتظّلم. 

•  و�شع الربامج لتعزيز فر�ص الو�شول اإىل التدريب من اأجل تنمية املهارات واىل مهن معينة.

على م�شتوى املجتمع املحلي

•  ت�شجيع ودعم اجلهود الرامية اإىل بناء مناخ من الت�شامح وامل�شاواة يف فر�ص التنمية املهنية مثل 
برامج تعليم الكبار واخلدمات ال�شحية ورعاية الطفل.

ممثلي  مع  والعمل  الثقافية  التقاليد  ل�شتيعاب  ال�شركات  حتتاج  قد  اخلارجية،  العمليات  •  يف 
العمال وال�شلطات احلكومية ل�شمان امل�شاواة يف احل�شول على فر�ص العمل للن�شاء والأقليات.
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جردة مب�صادر منظمة العمل الدولية

يوفر هذا الق�شم جردة مب�شادر منظمة العمل الدولية التي ت�شاعد ال�شركات على حتقيق مبادئ 

�شاملة  قائمة  تقدم  ل  هي  تدريبية.  وموادًا  اإر�شادية،  ووثائق  معلومات،  م�شادر  وت�شمل  العمل. 

لفهم  عملية  اإر�شادات  توفري  ميكنها  التي  تلك  تربز  ولكنها  الدولية،  العمل  منظمة  مبن�شورات 

مبادئ العمل ب�شكل اأف�شل وت�شهيل تطبيقها.

وُت�سّنف هذه امل�سادر على النح� التايل

امل�سادر العاملية الرئي�سية التي تتاألف من املواد املت�شلة مبا�شرة مببادئ العمل الأربعة لالتفاق 

العاملي لالأمم املتحدة.

امل�سادر االإ�سافية ت�شمل املواد التي مت و�شعها يف مناطق اأو دول معّينة، اأو التي تعالج مبادئ العمل 

�شمن �شياق اأو�شع.

املربع 6

مكتب م�ساعدة م�ؤ�س�سات االأعمال التابع ملنظمة العمل الدولية

اإن مكتب م�ساعدة م�ؤ�س�سات االأعمال التابع ملنظمة العمل الدولية ب�ساأن معايري العمل 

الدولية ه� مبثابة ال�سباك ال�احد ملدراء ال�سركات والعاملني املهتمني بالت�فيق ب�سكل 

اإعلن  ا�ستخدام  عرب  وذلك  الدولية،  العمل  ومعايري  التجارية  العمليات  بني  اأف�سل 

منظمة العمل الدولية اخلا�ص باملن�ساآت متعددة اجلن�سيات كاأ�سا�ص لها. وي�فر مكتب 

م�ساعدة م�ؤ�س�سات االأعمال اخلا�ص مبنظمة العمل الدولية معل�مات اأ�سا�سية عن عدد 

من م��س�عات العمل، مبا يف ذلك امل�ارد املتاحة للم�ؤ�س�سات التجارية واالأ�سئلة املتداولة.    

حمددة.  اأ�سئلة  على  الدولية  العمل  ملنظمة  التابع  امل�ساعدة  مكتب  ويجيب 

ال�سركة،  ملدراء  ومتاحة  و�سرية  جمانية  هي  هذه  الفردية  امل�ساعدة  خدمة  اإن 

والعمال  العمل  اأ�سحاب  ومنظمات  احلك�مية،  ال�كاالت  اأن  كما  والعمال؛  واملدراء، 

اخلدمة.  هذه  ا�ستخدام  اإىل  اأي�ساً  مدع�ون  املهتمة  املنظمات  من  وغريها 

assistance@ilo.org التايل:  العن�ان  على  مبا�سرة  االأ�سئلة  رفع   ميكن 

كما  ال�سركات  امتثال  مدى  يقّيم  ال  الدولية  العمل  ملنظمة  التابع  امل�ساعدة  مكتب  اإن 

اأنه ال يقدم معل�مات عن ق�انني العمل ال�طنية اأو عن املمار�سات اخلا�سة بالعلقات 

ال�سناعية ال�طنية.

http://www.ilo.org/business : ملزيد من املعل�مات، مراجعة العن�ان التايل
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امل�شادر العاملية الرئي�شية

• »ال�سك�ك الدولية وامل�س�ؤولية االجتماعية للمقاوالت« ه� كتاب لدعم برنامج التدريب على 
اأوجه امل�س�ؤولية االجتماعية للمقاوالت: من املبادئ اإىل املمار�سة

املنظمات  تلعبه  الذي  والدور  لل�شركات،  الجتماعية  امل�شوؤولية  مفهوم  تطّور  الكتّيب  هذا  ي�شف 

الدولية والحتاد الأوروبي يف هذا املجال، واملبادرات يف اأماكن العمل. وهو يف�ّشر ب�شكل خا�ص الأطر 

الدولية املرجعية الثالثة يف جمال امل�شوؤولية الجتماعية لل�شركات، وحتديدًا اإعالن منظمة العمل 

الدولية اخلا�ص بال�شركات متعددة اجلن�شيات، واملبادئ التوجيهية ال�شادرة عن منظمة التعاون 

والتنمية القت�شاديني واخلا�شة باملن�شاآت متعددة اجلن�شيات، والتفاق العاملي لالأمم املتحدة.

�شدر يف جنيف، 2007

متوفر يف النكليزية والفرن�شية وال�شبانية والعربية

http://www.ilo.org/empent/Whatwedo/Publications/lang--en/doc- النرتنت: على   متاح 

Name WCMS_101247/index.htm

• مكافحة العمل اجلربي: كتّيب من اأجل اأ�سحاب العمل ودوائر االأعمال
الهدف من هذا الدليل هو م�شاعدة منظمات اأ�شحاب دوائر الأعمال ومنظمات اأ�شحاب العمل يف 

فهم ومعاجلة خمتلف الأبعاد والق�شايا املت�شلة بالعمل اجلربي والجّتار بالب�شر. وهو يعطي خلفية 

من املعلومات، واآخر الإح�شاءات عن العمل اجلربي والجتار بالب�شر، وملحة عامة عن الق�شايا 

الرئي�شية، واملوارد ملزيد من القراءات. وهو يعتمد منهجية متعددة القطاعات، ويقدم املعلومات 

امل�شتقاة من خمتلف املناطق، والدول، وال�شركات من خمتلف الأحجام. جند يف الدليل اأمثلة ملمو�شة  

تعر�ص للتدابري التي يجري اتخاذها بالفعل. ويتاألف الدليل من �شل�شلة من الأدوات امل�شتقلة ومن 

كتيبات توفر الإر�شادات العملية مل�شاعدة موؤ�ش�شات الأعمال يف الت�شدي للعمل اجلربي:

 1. مقدمة وملحة عامة

 2. اأ�شئلة متكررة من اأ�شحاب العمل

 3. مبادئ توجيهية ملكافحة العمل اجلربي

 4. قائمة مرجعية واإر�شادات  لتقييم المتثال

 5. دليل لتخاذ الإجراءات

 6. اأفكار مفيدة لتخاذ الإجراءات

7. املمار�شات اجليدة - درا�شة حالت.

 �شدر يف جنيف، 2008

 متوفر يف النكليزية، وال�شبانية، والعربية، وال�شينية

http://www.ilo.org/sapfl/Informationresources/ILOPublications/ :متاح على النرتنت

lang--en/docName- -WCMS_101171/index.htm



• 37 •

• ع�سرة مبادئ لقادة م�ؤ�س�سات االأعمال ملكافحة العمل اجلربي واالجتار 
العمل  اأ�شحاب موؤ�ش�شات الأعمال يف �شعيهم ملكافحة  واإر�شاد  اإنها جمموعة من املبادئ لتوجيه 

اجلربي والجتار الب�شري. وقد مت ن�شره يف التقرير ال�شنوي لالتفاق العاملي لالأمم املتحدة ب�شاأن 

قمة القادة للعام 2007.

 �شدر يف جنيف، 2007

 متوفر يف اللغة النكليزية

forcedlabour@ilo.org :وميكن احل�شول على ن�شخ من خالل مرا�شلة

• دالئل اأ�سحاب العمل  للق�ساء على عمل االأطفال 
هذه جمموعة من ثالثة دلئل م�شممة مل�شاعدة موؤ�ش�شات الأعمال ومنظماتها على  فهم واتخاذ 

اإجراءات �شد عمل الأطفال. هذه الدلئل هي نتيجة جهد م�شرتك من املنظمة الدولية لأ�شحاب 

جمموعة  راجعتها  وقد  العمل،  اأ�شحاب  باأن�شطة  اخلا�ص  الدولية  العمل  منظمة  ومكتب  العمل 

وا�شعة من اخلرباء من منظمات اأ�شحاب عمل خمتلفة والربنامج الدويل ملنظمة العمل الدولية 

للق�شاء على عمل الأطفال. وتقدم الدلئل العملية الثالثة الأفكار، وامل�شورة، والأمثلة للوقاية من 

عمل الأطفال، و�شحب الأطفال من العمل، وحماية العمال ال�شباب من ظروف العمل اخلطرة. 

االأول يقّدم فهمًا لق�شية الأطفال. هو يحدد امل�شكلة وي�شرح اأ�شباب وعواقب عمل  •  الدليل 
الأطفال. كما ي�شرح هذا الدليل اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 حول احلد الأدنى 

لل�شن واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 حول اأ�شواأ اأ�شكال عمل الأطفال.

•  الدليل الثاين موجه اإىل املن�شاآت وهو ي�شرح خياراتها وال�شرتاتيجيات املمكنة للق�شاء على 
عمل الأطفال. 

العمل  اأ�شحاب  منظمات  تلعبه  اأن  الذي ميكن  اجلماعي  الدور  يدور حول  الثالث  •  الدليل 
واجلمعيات التجارية الأخرى يف م�شاعدة اأع�شائها على معاجلة ق�شية عمل الأطفال.

�شدر يف جنيف ، 2008 

متوفر يف النكليزية، والفرن�شية، وال�شبانية، والرو�شية

http://www.ilo.org/public/english/dialogue/actemp/what- متوفر على �شبكة الإنرتنت:

wedo/projects/cl/guides.htm
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• جمم�عة امل�سادر اخلا�سة مبراقبة عمل االأطفال 
اإنها جمموعة وا�شعة من املواد مبا يف ذلك الدلئل، والكتّيبات، والأمثلة امللمو�شة عن جناح مبادرات 

مراقبة عمل الأطفال يف عدد من الدول والقطاعات. 

�شدر يف جنيف ، 2005

متوفر باللغة النكليزية والفرن�شية وال�شبانية 

http://www.ilo.org/ipecinfo/product/viewProduct.:متاح على النرتنت

do?productId=1501

• دليل اإر�سادي الأ�سحاب العمل: تعزيز امل�ساواة يف التن�ع  
يحتوي هذا الدليل الإر�شادي على مواد مل�شاعدة اأ�شحاب العمل يف التعامل مع امل�شاواة والتنوع يف 

مكان العمل. وقد مت اإعداده ليكون مبثابة دليل ملهم يوّفر الأفكار العامة التي ميكن تطبيقها على 

منظمات اأخرى يف اأوروبا. 

�شدر يف جنيف، 2006 

متوفر باللغة النكليزية، والفرن�شية، وال�شبانية 

متاح على النرتنت: 

http://www.ilo.org/public/english/protection/migrant/equality/download/tool/em-
ployerstoolkit_en.pdf

• اال�ستنتاجات ب�ساأن تعزيز املن�ساآت امل�ستدامة
اعتمد هذه ال�شتنتاجات موؤمتر العمل الدويل يف حزيران/يونيو 2007 ، وهي حتدد 17 عن�شرًا 

اأ�شا�شيًا لبيئة متكينية من �شاأنها تنمية املن�شاآت امل�شتدامة، ف�شاًل عن �شتة مبادئ ينبغي على املن�شاآت 

اللتزام بها من اأجل اأن تكون م�شتدامة. واأحد هذه املبادئ هو امل�شوؤولية الجتماعية لل�شركات. 

�شدر يف جنيف، 2007 

متوفر يف النكليزية، والفرن�شية، وال�شبانية، والعربية، وال�شينية، والأملانية، والرو�شية

http://www.ilo.org/global/What_we_do/Officialmeetings/ilc/ :متاح على النرتنت

ILCSessions/96thSession/lang--en/docName--WCMS_114235/index.htm

)اإعلن  االجتماعية  وال�سيا�سة  اجلن�سيات  متعددة  املن�ساآت  ح�ل  الثلثي  املبادئ  اإعلن   •
منظمة العمل الدولية ح�ل املن�ساآت متعددة اجلن�سيات(

امل�شاهمة  ت�شجيع  اإىل  باملن�شاآت متعددة اجلن�شيات  الدولية اخلا�ص  العمل  اإعالن منظمة  ي�شعى 

القت�شادي  التقدم  جمال  يف  اجلن�شيات  متعددة  ال�شركات  تقدمها  اأن  ميكن  التي  الإيجابية 

والجتماعي واىل التقليل من ال�شعوبات الناجمة عن عملياتها وحل تلك ال�شعوبات. وهو يت�شمن 
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تو�شيات حول كيفية قيام ال�شركات طوعيًا بتطبيق املبادئ امل�شتمّدة من معايري العمل الدولية يف 

جمالت ال�شيا�شات العامة، وتعزيز فر�ص العمل، والأمن الوظيفي، وامل�شاواة يف الفر�ص واملعاملة، 

والتدريب، والأجور والفوائد، واحلد الأدنى لل�شن، وال�شالمة وال�شحة املهنيتني، والعالقات ال�شناعية.

تاريخ الن�شر: جنيف، ومت حتديثه اآخر مرة يف العام 2006 

متوفر يف النكليزية، والفرن�شية، وال�شبانية، والعربية، والبها�شا، والإيطالية، واليابانية )ن�شخة 

واملجرية،  والفنلندية،  والأملانية،  وال�شينية،  الربازيلية،  والربتغالية  والأذرية،   ،)2006 العام 

وال�شواحلية، والبولندية، والرو�شية، والرتكية )ن�شخة العام 2000( 

http://www.ilo.org/empent/Whatwedo/Publications/lang--en/  :متاح على النرتنت

docName--WCMS_094386/index.htm

واحلق�ق  املبادئ  ب�ساأن  الدولية  العمل  منظمة  اإعلن  متابعة  اإطار  يف  العاملية  التقارير   •
االأ�سا�سية يف العمل.

كل عام، يقدم التقرير العاملي �شورة دينامية للو�شع الراهن ب�شاأن اأحد املبادئ واحلقوق الواردة 

الق�شايا  ب�شاأن  العاملية والإقليمية  للنزعات  التقارير هي وجهة نظر مو�شوعية  يف الإعالن. هذه 

ذات ال�شلة بالإعالن وهي ت�شلط ال�شوء على تلك املجالت التي تتطلب مزيدًا من الهتمام. وهي 

مبثابة قاعدة لتحديد الأولويات اخلا�شة بربامج التعاون التقني التي تنفذها منظمة العمل الدولية. 

وت�شمل املن�شورات احلديثة:

• ت�شريع وترية العمل ملكافحة عمل الأطفال، 2010.
الإكراه، 2009. • تكلفة 

الدرو�ص امل�شتفادة، 2008  العملية:  الناحية  النقابية من  • احلرية 
التحديات، 2007. العمل: مواجهة  • امل�شاواة يف 

• احلد من عمل الأطفال: يف متناول اليد، 2006.
العمل اجلربي، 2005. • حتالف عاملي ملكافحة 

العدالة الجتماعية، 2004. اأجل حتقيق  • التنظيم من 
• زمن امل�شاواة يف العمل، 2003. 

الأطفال، 2002. • م�شتقبل بدون عمل 
• اإيقاف العمل اجلربي، 2001.

العمل، 2000. • �شوتك يف 
�شدر يف جنيف

 جميع التقارير متوفرة يف النكليزية، والفرن�شية، والإ�شبانية، والعربية، وال�شينية، والأملانية، والرو�شية 

http://www.ilo.org/declaration :متاحة على النرتنت
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امل�شادر اإ�شافية

اإىل  املبادئ  من  لل�سركات:  االجتماعية  امل�س�ؤولية  �سمن  العمل  »بعد  التدريبي  •  الربنامج 
املمار�سة« 

من  واملمّول  العاملي«  التفاق  خالل  من  امل�شتدامة  »التنمية  م�شروع  و�شعه  الذي  الربنامج  هذا 

جمال  يف  الثالثة  الدولية  املرجعية  لالأطر  اأف�شل  فهم  �شمان  اإىل  يهدف  اليطايل،  اجلانب 

متعددة  املن�شاآت  حول  الدولية  العمل  منظمة  اإعالن  �شيما  ول  لل�شركات،  الجتماعية  امل�شوؤولية 

حول  القت�شاديني  والتنمية  التعاون  منظمة  عن  ال�شادرة  التوجيهية   واملبادئ  اجلن�شيات، 

املن�شاآت متعددة اجلن�شيات، والتفاق العاملي؛ كما يهدف اإىل توفري العنا�شر التي ترتجم املبادئ 

التي ت�شري اإىل ق�شايا العمل اإىل واقع. وهو يتاألف من �شت وحدات 

• ال�حدة 1 ت�شف تطور مفهوم امل�شوؤولية الجتماعية لل�شركات، والدور الذي تلعبه املنظمات 
وجه  على  يف�ّشر  وهو  العمل.  اأماكن  يف  واملبادرات  املجال،  هذا  يف  الأوروبي  والحتاد  الدولية 

اخل�شو�ص الأطر املرجعية الدولية الثالثة املذكورة اأعاله واملبادئ واحلقوق الأ�شا�شية يف العمل.

وتهدف الوحدات الأخرى اإىل م�شاعدة مدراء ال�شركات ومنظمات العمال على فهم مبادئ العمل 

وتقدمي اأفكار ملمو�شة ب�شاأن كيفية و�شعها مو�شع التنفيذ. وهي تغطي املوا�شيع التالية:

• ال�حدة 2: العالقات ال�شناعية
 )احلرية النقابية واملفاو�شة اجلماعية(

الإلغاء الفعلي لعمل الأطفال والعمل اجلربي  :3 • ال�حدة 
• ال�حدة 4: الق�شاء على التمييز يف ال�شتخدام واملهنة

• ال�حدة 5: ال�شالمة وال�شحة املهنيتان
التدريب وتنمية املهارات.  :6 • ال�حدة 

�شدر يف جنيف، 2007

متوفر يف النكليزية، والفرن�شية، وال�شبانية، والعربية

 multi@ilo.org الت�شال بربنامج منظمة العمل الدولية اخلا�ص باملن�شاآت متعددة اجلن�شيات

• م�اد تدريبية الأ�سحاب العمل ح�ل احل�ار االجتماعي واملفاو�سة اجلماعية
الفيتنام، هي  ال�شناعية يف  العالقات  الدويل/م�شروع  العمل  التي ت�شدر عن مكتب  املواد  هذه 

جزء من جمموعة برامج تدريبية لأ�شحاب العمل، وقادة النقابات، وامل�شوؤولني احلكوميني، الذين 
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وتتاألف  اجلماعية.  واملفاو�شة  الجتماعي  احلوار  تعزيز  ودعم  تنفيذ  يف  خمتلفة  اأدوارًا  يلعبون 

املجموعة من الوحدات اخلم�ص التالية:

واآليات  كمفهوم  الجتماعي  احلوار  تقدمي  اجلماعية:  واملفاو�شة  الجتماعي  احلوار  1.  اأهمية 

اليومية،  العمل )على �شبيل املثال الجتماعات  خمتلفة لتح�شني احلوار الجتماعي يف مكان 

�شندوق القرتاحات، جمل�ص اإدارة العمل، واملفاو�شة اجلماعية(

2.  تقنية املفاو�شة على اأ�شا�ص امل�شلحة: توجيهات ملمو�شة حول هذه التقنية وكيف ميكن تطبيقها 

يف املفاو�شة اجلماعية الناجحة. 

اأدوات  اإىل املدراء: تقدمي  اأ�شا�شية يف احلوار الجتماعي واملفاو�شة اجلماعية موجهة  3.  نقاط 

اإ�شافية للمدراء لت�شهيل احلوار الجتماعي يف مكان العمل وتوجيهات حمددة من اأربع مراحل 

موجهة اإىل املدراء من اأجل مفاو�شة جماعية ناجحة.

القادة  اإىل  موجهة  اجلماعية،  واملفاو�شة  الجتماعي  واحلوار  التمثيل،  يف  اأ�شا�شية  4.  نقاط 

النقابيني: توجيهات حمددة باأربع مراحل من اأجل مفاو�شة جماعية ناجحة. 

ق�شم  ممار�شة  عن  مقدمة  اجلماعية:  واملفاو�شة  الجتماعي  احلوار  دعم  يف  احلكومة  5.  اأدوار 

الو�شاطة والتوفيق الفيدرايل يف الوليات املتحدة كمثال للم�شوؤولني احلكوميني الفيتناميني حول 

دعم العالقات ال�شناعية. وت�شم اأي�شًا مقدمة حول املهارات اخلا�شة بالو�شاطة يف العمل.

�شدرت يف هانوي، 2006 

متوفرة يف اللغة النكليزية

)hanoi@ilo.org( الت�شال مبكتب منظمة العمل الدولية يف الفيتنام

• وحدات تدريبية بعن�ان »م�سانع اأف�سل يف كمب�ديا« ح�ل �سناعة امللب�ص
الذي ي�شم  املرافق  التدريبي  الربنامج  اأدوات  باملي�ّشر وجمموعة  الدليل اخلا�ص  لقد و�شع هذا 

الدولية  العمل  كمبوديا« خا�ص مبنظمة  اأف�شل يف  »م�شانع  م�شروع  تدريبية �شمن  وحدات  عدة 

بالتعاون مع �شريك حملي يف جمال التدريب هو VBNK اأو معهد التدريب الإداري الذي يعمل يف 

كمبوديا خلدمة املي�ّشرين يف حقل التنمية. 

على  معًا  لالطالع  فر�شة  النقابيني  واملمثلني  امل�شانع  مدراء  اإعطاء  هو  الربنامج  من  والغر�ص 

الق�شايا ذات ال�شلة بعملهم و�شناعتهم. وي�شاعد الربنامج يف تنمية قدرات امل�شانع املحلية يف 

املناطق التي يغطيها اإعالن منظمة العمل الدولية ب�شاأن املبادئ واحلقوق الأ�شا�شية يف العمل فيما 

يربط هذه العملية بتح�شني النوعية والإنتاج. كما اأنه يحتوي على 38 كتّيبًا حول املمار�شات اجلّيدة. 

 �شدرت يف بنوم بن، 2008  

 متوفرة يف النكليزية، واخلمري، وال�شينية  

http://www.betterfactories.org :متاحة على النرتنت
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• االحتاد امل�سرتك – املهارات ح�ل املفاو�سة االإدارية
جمموعة اأدوات تدريبية لل�شركاء الجتماعيني يف منظمة العمل الدولية ب�شاأن الوقاية من النزاع 

 .)ILSSA( اجلنوبية  اأفريقيا  العمل يف  نظم  م�شروع حت�شني  ي�شتخدمها  التي  التفاو�ص  ومهارات 

�شدر عن مركز التدريب الدويل التابع ملنظمة العمل الدولية يف تورينو. 

�شدر يف تورينو ، 2005 )بالفرن�شية 2007( 

متوفر يف النكليزية والفرن�شية

 )socdial@itcilo.org( الت�شال مبركز التدريب التابع ملنظمة العمل الدولية

كيفية مراقبة ت�ظيف العمال املهاجرين العمل اجلربي:  �سبيل  • االجتار يف 
واأنظمة  اجلربي،  والعمل  الجتار،  ق�شايا  ب�شاأن  الوعي  م�شتوى  رفع  اإىل  الدليل  هذا  يهدف 

التوظيف. وهو يرّكز على ا�شتخدام العمال املهاجرين �شمن �شروط عمل ا�شتغاللية جدًا ت�شاوي 

العملي  التعّلم  يعّزز  كما  املتخذة،  التدابري  وتوجيه  الطالع  اإىل  الدليل  يهدف  اجلربي.  العمل 

اأجل احلد من  الواجب تطبيقها من  العامة، واملهارات، والتقنيات  ال�شيا�شة  وي�شّدد على تدابري 

هذه املمار�شات التع�شفية.

 �شدر يف جنيف، 2005 

متوفر يف اللغة النكليزية 

http://www.ilo.org/sapfl/Informationresources/ILOPublications/  : النرتنت  على  متاح 

lan-en/docName--WCMS_081894/index.htm

• االجتار بالب�سر وم�ؤ�س�سات االأعمال: املمار�سات اجليدة ملنع ومكافحة االجتار بالب�سر
هذا الكتّيب الذي و�شعته مبادرة الأمم املتحدة العاملية ملكافحة الجتار بالب�شر بالتعاون مع مكتب 

للهجرة،  الدولية  واملنظمة  الدويل،  العمل  ومكتب  واجلرمية،  املخدرات  ملكافحة  املتحدة  الأمم 

الذي  والدور  بالب�شر  الجتار  ب�شاأن  ومقدمة  عامة  ملحة  يعطي  املتحدة،  لالأمم  العاملي  والتفاق 

ميكن اأن توؤديه موؤ�ش�شات الأعمال يف الت�شدي له. وهو يف�ّشر من الناحية العملية ما هو الجتار 

بالب�شر، وملاذا ي�شّكل م�شكلة بالن�شبة اإىل موؤ�ش�شات الأعمال، وما ميكن اأن تفعل ال�شركات الكبرية 

وال�شغرية لتخاذ الإجراءات من اأجل مكافحته. 

 �شدر يف العام 2010 

 متوفر يف اللغة النكليزية 

http://www.ungift.org/docs/ungift/Private_Sector_Web.pdf :متاح على النرتنت
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•  دليل تدريبي ملكافحة االجتار باالأطفال من اأجل العمل، واال�ستغلل اجلن�سي، وغريه من 
اأ�سكال اال�ستغلل

الأمم  مبادرة  اإطار  يف  واليوني�شيف  الدولية  العمل  منظمة  و�شعته  الذي  التدريبي  الدليل  هذا 

واأ�شحاب  والعمال،  احلكومات،  م�شاعدة  اإىل  ي�شعى  بالب�شر،  الجتار  ملكافحة  العاملية  املتحدة 

العمل، واملنظمات الدولية غري احلكومية التي تكافح الجتار بالأطفال من اأجل العمل، وال�شتغالل 

اجلن�شي، وغريه من اأ�شكال ال�شتغالل. وهو يتاألف من 5 كتّيبات:

بالأطفال الجتار  فهم   :1 • الكتّيب 
ال�شيا�شات وعلى امل�شتوى العام  م�شتوى  على  بالأطفال  الجتار  ملكافحة  العمل   :2 • الكتّيب 

بامل�شار خا�شة  م�شائل   :3 • الكتّيب 
• كتاب مترين

للمي�ّشر. • دليل 
�شدر يف جنيف، 2009 

متوفر يف النكليزية، والفرن�شية، وال�شبانية

http://www.ilo.org/ipec/areas/Traffickingofchildren/lang--en/  :متاح على النرتنت على

WCMS_111537/index.htm

• ا�ستئ�سال عمل االأطفال يف مزارع الكاكاو 
ي�شم هذا الدليل اأربع اأوراق:

الأطفال يف مزارع الكاكاو. عمل  حول  �شريعة  تقييمية  لبحوث  • توليف 
يف زراعة الكاكاو. وال�شحة  ال�شالمة  خماطر  حول  البحث  • نتائج 

الدويل للق�شاء على عمل الأطفال  الربنامج  �شمن  اأ�شا�شي  م�شروع  من  امل�شتمدة  • اخلربات 
يف هذا القطاع وقد ت�شمنت م�شاهمات من م�شرتي الكاكاو الرئي�شيني.

مزارع الكاكاو. يف  الأطفال  عمل  ملراقبة  • دليل 
�شدر يف جنيف، 2004

متوفر يف النكليزية والفرن�شية )2008(

http://www.ilo.org/ipecinfo/product/viewProduct. متاح على النرتنت على

 do?productId=6444
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•  تعزيز امل�ساواة من خلل اإجراء عمليات تقييم حمايدة لل�ظائف من ناحية الن�ع االجتماعي 
من اأجل اأجر مت�ساو: دليل خط�ة خط�ة

ي�شع هذا الدليل مكّونات منهجية خمتلفة للم�شار اخلا�ص بربنامج الأجر املت�شاوي: بدءًا من اختيار 

الوظائف التي يجب تقييمها، مرورًا مبختلف مراحل تقييم الوظائف، و�شوًل اإىل م�شاواة الأجور. 

وهو  الجتماعي.  النوع  اأ�شا�ص  على  التمييزية  املمار�شات  بتجّنب  ت�شمح  التي  املعايري  يف�ّشر  وهو 

ي�شتهدف كل من ممثلي اأ�شحاب العمل والنقابات امل�شوؤولني عن تنفيذ برامج امل�شاواة يف الأجور، 

ف�شاًل عن املمار�شني واملدربني. وهو ي�شرح الأهداف، وخمتلف العمليات التي ينبغي الطالع عليها، 

ومعايري احلياد على �شعيد النوع الجتماعي، واملمار�شات املنا�شبة التي يجب اتباعها. وي�شم اأي�شًا 

التي ميكن  للفوائد  �شريع، ف�شاًل عن عر�ص موجز  ب�شكل  امل�شتخدمون  يراجعها  قوائم مرجعية 

حتقيقها من كل خطوة. وميكن تكييفه مع خمتلف ال�شياقات القت�شادية والتنظيمية، ومع الكيانات 

الكبرية وال�شغرية. فالعمل معًا من خالل كل خطوة من اخلطوات �شي�شمح للم�شوؤولني عن تنفيذ 

برامج الأجور املت�شاوية باكت�شاب معرفة مف�شلة عن مكان العمل، وباإلقاء نظرة ناقدة على بع�ص 

اجلوانب التي اأ�شبحت بالية اأو غري منا�شبة نظرًا للتغرّيات التقنية اأو التنظيمية، وباكت�شاف جوانب 

غري ماألوفة عن الوظائف، وبخا�شة تلك التي تتعلق بوظائف ت�شغلها الن�شاء.

�شدر يف جنيف، 2009 

متوفر يف النكليزية، والفرن�شية، وال�شبانية

http://www.ilo.org/wcmsp1/groups/public/---ed_norm/--- declara-  متاح على النرتنت:

tion/documents/publication/wcms_122372.pdf

• جمم�عة اأدوات ملكافحة التمييز العن�سري يف مكان العمل 
تعمل العن�شرية على جميع امل�شتويات، واأحد اأ�شباب ف�شل الإجراءات هو اأننا نفكر يف وجود حل 

واحد. يف الواقع، احللول كثرية، وكل حل يتوقف على ال�شياق، اأو الو�شع، اأو املكان حيث متار�ص 

اأجل  من  �شيا�شات  اإىل  يحتاجون  الذين  لأولئك  الإر�شادي  الدليل  هذا  �شّمم  لقد  العن�شرية. 

حتدي العن�شرية. و�شوف ي�شاعد كاًل من العمال واأ�شحاب العمل على حتليل و�شعهم وعلى و�شع 

ا�شرتاتيجيات مالئمة.

ي�شدر قريبًا يف جنيف  

متاح باللغة النكليزية، والفرن�شية، وال�شبانية

• دليل املمار�سات اجليدة لتعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني يف املن�ساآت يف املغرب 
يوفر هذا الدليل مبادئ توجيهية للمن�شاآت العامة واخلا�شة ب�شاأن كيفية اإزالة احلواجز التي متنع 

الن�شاء العامالت من التمتع بتكافوؤ يف الفر�ص واملعاملة يف مكان العمل. وينظر هذا الدليل على وجه 

التوظيف، والتدريب، وتقييم الأداء، والرتقية، وامل�شاواة يف الأجر، ووقت  التحديد يف ق�شايا مثل 
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العمل، والتوفيق بني العمل وامل�شوؤوليات الأ�شرية، وامل�شايقة اجلن�شية. كما يوفر مبادئ توجيهية ب�شاأن 

تنفيذ اإ�شرتاتيجية حول امل�شاواة يف مكان العمل واإجراء عمليات تدقيق على اأ�شا�ص النوع الجتماعي. 

وهو ينهل من مراجعة وا�شعة للممار�شات يف عدة دول مثل الوليات املتحدة، وال�شويد، وفرن�شا، وجنوب 

اأفريقيا، والهند، وماليزيا؛ ف�شاًل عن البحوث امليدانية املتعمقة يف كندا واملغرب. لقد مت اإ�شداره 

واختباره مع جمهور ثالثي يف املغرب، وميكن تكييفه ب�شهولة من اأجل ال�شتخدام العام خارج املغرب. 

�شدر يف الرباط، 2008 

متوفر يف الفرن�شية والعربية 

www.ilo.org/declaration متاح على النرتنت على املوقع

• مدونة املمار�سات ال�سادرة عن منظمة العمل الدولية من اأجل اإدارة االإعاقة يف مكان العمل 
هذا املن�شور هو دليل لأ�شحاب العمل )كبارًا اأو �شغارًا، من القطاع العام اأو اخلا�ص، يف الدول 

بالإعاقة يف  ال�شلة  الق�شايا ذات  لإدارة  اإيجابية  ا�شرتاتيجيات  ال�شناعية( لعتماد  اأو  النامية 

املبادرات  اأهمية  عن  ف�شاًل  احلكومات  تلعبه  الذي  الأ�شا�شي  الدور  اأي�شًا  ويتناول  العمل.  مكان 

التي يتخذها املعوقون. وهو م�شمم لتعزيز العمالة ال�شليمة وال�شحية جلميع الأ�شخا�ص املعوقني. 

�شدر يف جنيف، 2002 

متوفر يف النكليزية، والفرن�شية، والأ�شبانية، والأملانية، والأمهرية، والعربية، والبو�شنية، 

وال�شتونية، والفنلندية، واملجرية، والأي�شلندية، واليابانية، والالتفية، والليتوانية، واملندرين، 

واملنغولية، والنيبالية، والبولندية، والربتغالية، والرو�شية، وال�شلوفينية، والأوكرانية. 

http://www.ilo.org/skills/what/pubs/lang--en/docName--WC-  متاح على النرتنت على:  

MS_103324/index.htm

اأمثلة عن املمار�سات اجليدة يف  •  امل�سي قدماً: نح� عمل الئق للأ�سخا�ص ذوي االإعاقات - 
التدريب املهني واال�ستخدام من اآ�سيا واملحيط الهادئ. 

    )يرجى الرج�ع اإىل الق�سم اخلا�ص بال�سراكات على وجه التحديد( 

الهادئ  واملحيط  اآ�شيا  واملعوقني، ومقدمي اخلدمات يف  ال�شيا�شات،  املن�شور ل�شانعي  يقدم هذا 

اأمثلة على املمار�شات اجليدة يف جمال التدريب املهني وبرامج ال�شتخدام.

�شدر يف بانكوك، 2003

متوفر يف اللغة النكليزية 

bangkok@ilo.org الت�شال باملكتب الإقليمي ملنظمة العمل الدولية اخلا�ص باآ�شيا واملحيط الهادئ

• اإطار منظمة العمل الدولية املتعدد االأطراف اخلا�ص بهجرة اليد العاملة
هذا املن�شور هو جمموعة غري ملزمة من املبادئ، واملبادئ التوجيهية، واملمار�شات الف�شلى، وهو 

يتناول الق�شايا الرئي�شية التي يواجهها �شانعو �شيا�شات الهجرة على امل�شتوى الوطني، والإقليمي، 

والدويل. كما يتناول موا�شيع العمل الالئق، واإدارة الهجرة، وحماية العمال املهاجرين، وتعزيز 

الروابط بني الهجرة والتنمية، وتو�شيع امل�شاركة الدولية. 
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�شدر يف جنيف، 2006 

متوفر يف النكليزية، والفرن�شية، وال�شبانية، والرو�شية، والعربية 

http://www.ilo.org/public/english/protection/migrant/down- ىمتاح على النرتنت عل

load/multilat_fwk_en.pdf

• عمالة ال�سباب: »حت�يلها اإىل واقع«، م�سدر اإلكرتوين للأدوات امل�جهة اإىل اأ�سحاب العمل
يقدم هذا امل�شدر ملحة عامة عن التحديات التي تعرت�ص توظيف ال�شباب ودور القطاع اخلا�ص 

يف تعزيز فر�ص ح�شول ال�شباب على عمل، ف�شاًل عن خال�شة وافية للم�شادر املفيدة. وهو يجمع 

اأربعني حالة تعر�ص لدور القطاع اخلا�ص يف تعزيز فر�ص العمل لدى ال�شباب. وتت�شمن هذه احلالت 

و�شفًا مف�شاًل عن املنظمات ذات ال�شلة وحيثياتها يف حال برزت احلاجة اإىل معلومات اإ�شافية:

�شدر يف جنيف، 2008 

متوفر يف  اللغة النكليزية

/http://www.ilo.org/youthmakingithappen :متاح على النرتنت

•  رفع م�ست�ى االإنتاجية والقدرة التناف�سية من خلل حت�سني العلقات بني االإدارة والعّمال 
واملمار�سات يف مكان العمل 

املن�شاآت  ومدراء  للعمال  مدجمة  اأقرا�ص  على  املو�شوعة  التدريبية  الأدوات  من  جمموعة  هذه 

والقدرة  الإنتاجية  تعزيز  كيفية  حول  العملي  املنحى  ذات  احلوار  لت�شهيل  والكبرية،  املتو�شطة 

التناف�شية من خالل العالقات بني الإدارة والعمال، وحت�شني ظروف العمل. 

�شدرت يف جنيف، 2006 

متوفرة يف اللغة النكليزية 

empent@ilo.org  وميكن احل�شول على ن�شخ منها من خالل مرا�شلة

• دليل ح�ل بناء ال�سراكات بني العمال واالإدارة 
مع تزايد تناف�شية موؤ�ش�شات الأعمال يف القت�شاد املعومل، ارتفع عدد  ال�شركات والنقابات التي 

تعرتف بقيمة ال�شراكة، وهي تعمل معًا من اأجل خلقها على جميع امل�شتويات. ي�شعى هذا الدليل اإىل 

م�شاعدة الأطراف يف اإن�شاء اأو حت�شني العالقات من خالل توفري مبادئ توجيهية لتطوير ال�شراكات 

بني العمال والإدارة. وت�شتند املحتويات اإىل حد كبري على اأف�شل املمار�شات التي تختربها ال�شركات 

العاملة يف الدول املتقدمة والنامية، مبا يف ذلك منطقة الكاريبي، وت�شتكملها بع�ص احلالت احلّية.

�شدر يف بورت اأوف �شبني ، 2005 

متوفر يف: اللغة النكليزية 

)ilocarib@ilocarib.org.tt(    الت�شال مبكتب منظمة العمل الدولية �شبه الإقليمي ملنطقة الكاريبي
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ال�شركات  اجلن�شيات  متعددة  املن�شاآت  حول  الدولية  العمل  منظمة  اإعلن  ي�شجع 

على:    

ال�سيا�سات العامة 

• المتثال للقوانني الوطنية واحرتام املعايري الدولية؛
يف حتقيق املبادئ واحلقوق الأ�شا�شية يف العمل؛  • امل�شاهمة 

•  الت�شاور مع احلكومة، ومنظمات اأ�شحاب العمل والعمال ل�شمان متا�شك وات�شاق العمليات مع 
اأولويات التنمية الوطنية.

العمالة 

•  ال�شعي اإىل زيادة فر�ص العمل واملعايري، مع اأخذ �شيا�شات العمالة واأهداف احلكومات يف عني 
العتبار؛

• اإعطاء الأولوية للعمالة، والتنمية املهنية، وترقية وتقّدم مواطني البلد امل�شيف؛
• ا�شتخدام التكنولوجيات التي توّلد فر�ص العمل، ب�شكل مبا�شر وغري مبا�شر؛

حتويل  وت�شجيع  املحلية،  بال�شهامات  ال�شتعانة  خالل  من  املحلية  املن�شاآت  مع  الروابط  •  بناء 
املواد اخلام على ال�شعيد املحلي، وت�شنيع قطع الغيار واملعدات حمليًا؛

• تو�شيع امل�شاواة يف الفر�ص واملعاملة يف جمال العمالة؛
املزمع  للتغيريات  ومعقول  م�شبق  اإ�شعار  واإعطاء  الوظيفي،  الأمن  تعزيز  يف  رائد  دور  •  اتخاذ 

القيام بها يف العمليات، وجتنب الف�شل التع�شفي.

املرفق: ملحة عامة ق�صرية عن اعلن منظمة العمل الدولية الثلثي 

وال�صيا�صة  اجلن�صيات  متعددة  املن�صاآت  ح�ل  للمبادئ 

االجتماعية 
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التدريب 

•  توفري التدريب على كافة م�شتويات العمال لتلبية احتياجات املن�شاآت، ف�شاًل عن �شيا�شات 
التنمية يف كل دولة؛ 

• امل�شاركة يف برامج لت�شجيع التدريب على املهارات والتنمية؛
• اإيجاد الفر�ص داخل املن�شاآت متعددة اجلن�شيات من اأجل اأن تو�شع الإدارة املحلية خربات.

ظروف العمل واحلياة 

•  توفري الأجور، والفوائد، وظروف العمل التي ل تقل قيمة عن تلك التي يقدمها اأ�شحاب عمل 
مماثلون يف البلد املعني؛

•  توفري اأف�شل الأجور، والفوائد، وظروف العمل املمكنة، �شمن اإطار �شيا�شات احلكومة، لتلبية 
الحتياجات الأ�شا�شية للموظفني واأ�شرهم؛

• احرتام احلد الأدنى ل�شن القبول يف العمل؛
• احلفاظ على اأعلى معايري ال�شالمة وال�شحة يف العمل؛ 

•  درا�شة اأ�شباب خماطر ال�شالمة وال�شحة يف ال�شناعة، وتوفري املعلومات ب�شاأن املمار�شات 
اجليدة التي لوحظت يف دول اأخرى، واإدخال التح�شينات الالزمة.

العلقات ال�سناعية

• مراقبة العالقات ال�شناعية التي ل تقل قيمة عن تلك التي يعتمدها اأ�شحاب عمل مماثلون؛
•  احرتام احلرية النقابية واحلق يف املفاو�شة اجلماعية، وتوفري الت�شهيالت واملعلومات الالزمة 

لإجراء مفاو�شات جمدية؛

• دعم منظمات اأ�شحاب العمل التمثيلية؛
• توفري الت�شاور املنتظم حول الق�شايا ذات الهتمام امل�شرتك؛

• النظر يف �شكاوى العمال، وفقًا لالإجراءات املالئمة.
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منظمة العمل الدولية

يف  والرجال  الن�شاء  فر�ص  لتعزيز  املكّر�شة  املتحدة  الأمم  وكالة  هي  الدولية  العمل  منظمة  اإن 

احل�شول على عمل لئق ومنتج يف ظروف من احلرية، وامل�شاواة، والأمن، والكرامة الإن�شانية.

احلكومات،  بني  جتمع   فهي  الثالثية،  على  تقوم  التي  الوحيدة  املتحدة  الأمم  وكالة  وب�شفتها 

واأ�شحاب العمل، والعمال من الدول ال 183 الأع�شاء فيها.

اأما املهمة الرئي�شية امللقاة على عاتق منظمة العمل الدولية، فهي �شياغة معايري العمل الدولية 

توؤدي منظمة  كما  الأع�شاء.  الدول  تطبيقها يف  والإ�شراف على  وتو�شيات،  اتفاقيات  �شكل  على 

العمل الدولية اأن�شطة اأخرى لدعم الدول الأع�شاء يف جهودها الرامية اإىل تنفيذ معايري العمل. 

وهي ت�شمل: و�شع ال�شيا�شات والربامج الدولية؛ التعاون التقني؛ التدريب والبحوث. 

اإن منظمة العمل الدولية هي اإحدى وكالت الأمم املتحدة الأ�شا�شية امل�شاركة يف التفاق العاملي 

لالأمم املتحدة، وهي الو�شي على مبادئ العمل الأربعة التي تنطوي عليها املبادرة.

االتفاق العاملي للأمم املتحدة

ة لو�شع ال�شيا�شات واإطار عملي لل�شركات التي تلتزم  اإن التفاق العاملي لالأمم املتحدة هو من�شّ

ال�شتدامة واملمار�شات التجارية امل�شوؤولة. وباعتباره مبادرة قيادية اأقّرها الروؤ�شاء التنفيذيون، 

فاإنه ي�شعى اإىل التوفيق بني العمليات التجارية وال�شرتاتيجيات يف كل مكان، مع ع�شرة مبادئ 

مقبولة عامليًا يف جمالت حقوق الإن�شان، والعمل، والبيئة، ومكافحة الف�شاد. 

ويهدف التفاق العاملي لالأمم املتحدة، ومن خالل جمموعة وا�شعة من تيارات العمل املتخ�ش�شة، 

واأدوات الإدارة، وامل�شادر، والربامج املو�شوعية، اإىل تعزيز هدفني متكاملني: )1( تعميم املبادئ 

الع�شرة لالأن�شطة التجارية يف جميع اأنحاء العامل؛ و)2( حتفيز الإجراءات لدعم اأهداف الأمم 

املتحدة الأو�شع نطاقًا، مبا يف ذلك الأهداف الإمنائية لالألفية. 

يحّرك  الذي  الأ�شا�شي  العامل  ب�شفتها  الأعمال،  موؤ�ش�شات  ت�شتطيع  بذلك،  القيام  خالل  ومن 

العوملة، امل�شاعدة يف �شمان قيام الأ�شواق، والتجارة، والتكنولوجيا، وقطاع الأموال بالتقدم بطرق 

تفيد القت�شادات واملجتمعات يف كل مكان، والإ�شهام يف اقت�شاد عاملي اأكرث ا�شتدامة و�شمولية.
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