
ILC.100/V 
 

 

 ٢٠١١، المائةمؤتمر العمل الدولي، الدورة 
 

 

 الخامسالتقرير 

 لـل وتفتيش العمـإدارة العم
 

 من جدول األعمال الخامسالبند 

 

  

 فـجني ،  يـل الدولـب العمـمكت
   



 

 

  
 
 
 

ISBN   978-92-2-623109-2 
ISBN   978-92-2-623110-8 
ISSN   0252-7022 

 

 ٢٠١١ الطبعة األولى ،

 

للمادة  ال تنطوي التسميات المستخدمة في منشورات مكتب العمل الدولي، التي تتفق مع تلك التي تستخدمها األمم المتحدة، وال العرض الوارد فيها
ولي بشأن المرآز القانوني ألي بلد أو منطقة أو إقليم، أو لسلطات أي منها، أو التي تتضمنها، على التعبير عن أي رأي من جانب مكتب العمل الد

  . بشأن تعيين حدودها
ت أو واإلشارة إلى أسماء الشرآات والمنتجات والعمليات التجارية ال تعني مصادقة مكتب العمل الدولي عليها، آما أن إغفال ذآر شرآات ومنتجا

 .إقرارهاعمليات تجارية ليس عالمة على عدم 
ويمكن الحصول على منشورات مكتب العمل الدولي عن طريق المكتبات الكبرى أو المكاتب المحلية لمكتب العمل الدولي الموجودة في آثير من 

  :البلدان أو مباشرة من
ILO Publications, 
International Labour Office 
CH–1211 Geneva  22, Switzerland. 

 .pubvente@ilo.org: أعاله أو عن طريق البريد اإللكتروني على العنوانوسوف ترسل مجانًا قائمة بالمنشورات الجديدة، من العنوان المذآور 
  .www.ilo.org/publns: زوروا موقعنا اإللكتروني على العنوان

 
  

  ILC100-V[2011-01-0033]-Ar.docx   المرجع: TTAتصميم وحدة معالجة النصوص العربية 
    سويسرامكتب العمل الدولي، جنيف، طبع في 

 
 



 

iii ILC.100/V 

 المحتويات

 الصفحة

 v  ............................................................................................................... تنفيذية خالصة

 ١  ......................................................................................................................... مقدمـة

 ١  ............................................................................................................. أساسية معلومات

 ٢  .......................................................................................... ومحتواه التقرير من الغرض

 ٣  ...................................................العمل وتفتيش العمل بإدارة يتعلق فيما الدولية العمل معايير :١ الفصل

 ٣  ............................................................................................................. العمل إدارة
 ٤  ............................................................................................................ العمل تفتيش

 ٧  ....................................................................................................... العمل إدارة :٢ الفصل

 ٧  ................................................................................................. والمصطلحات المفاهيم
 ٧  ...................................................................................................... وروالتط األصول
 ٨  .................................................................................... الدولية العمل ومنظمة العمل إدارة
 ٩  ............................................................................................... الوطنية العمل إدارة نظم
 ١٢  ................................................................................................... العمل اراتوز تنظيم

 ١٤  ......................................................................................... العمل إلدارة المؤسسية القدرة
 ١٨  ......................................................................................... حرجة آتلة إلى بحاجة التأثير

 ١٩  ................................................................................................الجديدة التشغيل ظروف

 ٢٣  ............................................................................ السياسات صنع على العمل توزارا قدرة
 ٢٨  ........................................................................................................ العمل إدارة أداء

 ٣٥  .................................................................. العامة التوظيف خدمات مسألة: العمل إدارة تحديث

 ٤٥  ..................................................... العمل وتفتيش العمل إلدارة المتاحة الجديدة التكنولوجيات :٣ الفصل

 ٥١  ...................................................................................................... العمل تفتيش :٤ الفصل

 ٥١  ................................................................................. التنسيق في ودورها رآزيةالم السلطة

 ٥٣  ....................................................................................... العمل تفتيش دوائر بين التعاون

 ٥٥  .......................................................................... األخرى اإلدارات أو المؤسسات مع تعاونال

 ٥٧  ..................................................................................... االجتماعيين الشرآاء مع التشاور
 ٥٨  .................................................................... والخاص العام القطاعين بين المشترآة المبادرات

 ٦٠  ........................................................................... العمل تفتيش تواجه التي التقليدية التحديات

 ٧٠  ................................................................... متغير عالم في العمل تفتيش أمام الجديدة التحديات
 ٧٩  .............................................................................. والقانونية اإلدارية العمل وسائل تحسين



 إدارة العمل وتفتيش العمل

ILC.100/V  iv 

 ٨٧  ............................................ العمل وتفتيش العمل إدارة بشأن الدولية العمل منظمة استراتيجية :٥ الفصل

 ٨٧  ....................................................................................الدولية العمل لمنظمة جددةتم رؤية

 ٨٨  ...................................................... المنظمة توفرها التي التقنية المساعدة خالل من الرؤية تحقيق

 ٩١  ........................................................................................................ للمناقشة مقترحة نقاط

 المالحق

 ٩٣  ....................................... مختارة بلدان في العمل، مفتشي عن الجنس بحسب مفصلة بيانات :األول الملحق

 ٩٤  ................................................................... مختارة بلدان في العمل، تفتيش نظم أداء :الثاني الملحق

  
 
 



 

v ILC.100/V  

 خالصة تنفيذية

، أن يدرج بندًا بشأن إدارة ٢٠١٠يونيه  /المعقودة في حزيران ٣٠٨قرر مجلس اإلدارة، في دورته 
 .لمؤتمر العمل الدولي، للمناقشة العامة) ٢٠١١( المائةالعمل وتفتيش العمل في جدول أعمال الدورة 

والغرض من هذا التقرير هو تقديم لمحة عامة عن التحديات الراهنة واالحتماالت المقبلة التي تواجه نظم 
مجاالت األنشطة الرئيسية لكل من إدارة العمل ونظم تفتيش العمل الوطنية  إدارة العمل وتفتيش العمل وتحديد

ونظرًا إلى تعدد وتنوع المؤسسات واألنشطة التي تقع في إطار إدارة العمل وتفتيش . ومنظمة العمل الدولية
 .  العمل، فإن هذا التقرير يرآز االهتمام على عدد من المجاالت المختارة

من قبيل وضع المعايير وسياسة العمالة والحماية االجتماعية والحوار  ،إدارة العمل أوًال، وبما أن أنشطة
االجتماعي، ُتبحث بصورة منتظمة في منظمة العمل الدولية من خالل المناقشة المتكررة أو التقارير العالمية، 

وثانيًا، ومع أن خدمات . ثطرح على بساط البحفإن القضايا المؤسسية وقضايا اإلدارة السديدة الشاملة قّلما ُت
مثًال، آثيرًا ما ُتطرح للمناقشة، فإن وزارات العمل  ،دريب أو هيئات التأمين االجتماعيأو مؤسسات الت التوظيف

وثالثًا، وبما أن االمتثال لقوانين العمل . هِملت عمومًابالذات، وهي في صميم إدارة العمل في غالبية البلدان، قد ُأ
 .عتبر تفتيش العمل رآنًا أساسيًا في إدارة العملسياسات العمل، فال بد من أن ُي شرط رئيسي لفعالية

 معايير العمل الدولية
، اتفاقية إدارة العملتشتمل و. تستند إدارة العمل وتفتيش العمل إلى أساس متين في معايير العمل الدولية

ة من األحكام العامة التي تحدد دور ، على مجموع١٩٧٨، )١٥٨رقم (وتوصية إدارة العمل ) ١٥٠رقم ( ١٩٧٨
، إلى )٨١رقم ( ١٩٤٧وتضع اتفاقية وتوصية تفتيش العمل،. النظم الوطنية إلدارة العمل ووظائفها وتنظيمها

، ١٩٦٩، )١٣٣رقم ) (الزراعة(وتوصية تفتيش العمل ) ١٢٩رقم ) (ةالزراع(جانب اتفاقية تفتيش العمل 
سم بالقدر الكافي من المرونة بحيث يأخذ في االعتبار مختلف الظروف األساس إلقامة نظام لتفتيش العمل يت

 .الوطنية

ويناقش التقرير الخصائص الرئيسية لهذه الصكوك وغيرها من الصكوك الرئيسية ويرسم االحتماالت 
 /ها، ال سيما في ضوء األنشطة الترويجية التي أقرها مجلس اإلدارة في تشرين الثانيعلي لتصديقلالمقبلة 
 ٨١لمعايير التي تتسم بأهمية خاصة من زاوية اإلدارة السديدة، بما في ذلك االتفاقيتان رقم ل ٢٠٠٩نوفمبر 
 .١٢٩ ورقم

 التحديات وآفاق المستقبل

 ظروف التشغيل الجديدة
يناقش التقرير آيف تغير السياق الذي تعمل فيه إدارة العمل تغيرًا عميقًا على امتداد العقود القليلة 

وآان لهذه التغييرات، . ة مما حدا باإلدارات العامة إلى إعادة النظر في تنظيمها ودورها ونماذج تشغيلهاالماضي
ورأى بعض إدارات العمل الوطنية تبريرًا أقوى لوجودها وللمضي في . في مضمار إدارة العمل، آثار متناقضة

فقدت نفوذها وتبرير وجودها، مما استدعى فت إدارات العمل، في حاالت أخرى، ويبدو أنها بينما ضُع. تدعيمها
 .إعادة تقييم دورها وجدواها
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وفضًال عن ذلك، جاءت األزمة االقتصادية بدافع خارجي إلعادة تعريف دور إدارة العمل وأساليب 
، أن سلطت ٢٠٠٨وآان من شأن الزيادة في مسؤوليات وزارات العمل ووآاالتها، منذ صيف عام . عملها

التحديات المؤسسية وتحديات اإلدارة السديدة التي آانت تواجهها نظم إدارة العمل الوطنية وسوف الضوء على 
وفي هذه البيئة الجديدة المليئة بالتحديات، يشير التقرير إلى ضرورة . في السنوات القادمة تستمر في مواجهتها

رئيسية لإلدارة السديدة والمشارآة والشفافية أن تقوم إدارات العمل باعتماد استراتيجية تغيير، تدفعها المبادئ ال
 .واإلنصاف والشمولية والفعالية والمساءلة وسيادة القانون

 قدرة وزارات العمل على صنع السياسات
وقد . تتقاسم مختلف الوزارات والهيئات العامة، في غالبية البلدان، مسؤولية تصميم سياسة العمل وتنفيذها

العديد من عمليات إعادة تنظيم الدوائر الحكومية وانتقال مسؤولية رسم السياسة وإعادة شهدت العقود األخيرة 
وما . توزيع المهام، حيث فقدت وزارات العمل في بعض األحيان مسؤولياتها التقليدية لصالح وزارات أخرى

 .زالت هذه النزعة مستمرة اليوم

على قدرتها  انفي شؤون رسم السياسة يتوقفالمحدد  ودورهاويرى التقرير أن مستقبل وزارات العمل 
على الحفاظ على شراآات ذات مغزى مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال وعلى أن تبقى القناة 

وثمة أسلوب آخر لبقاء وزارات العمل في . األول للحوار االجتماعي في إطار الحكومة والمناصرالرئيسية 
ولكن . ، وهو تعزيز دورها التنسيقي بصدد عناصر سياسة العمل الوطنيةمرآز دوائر النقاش االقتصادي األوسع

في الوقت الذي نرى فيه أن العديد من الحكومات قد اعتمدت سياسات وطنية بخصوص الصحة العامة أو التعليم 
 .أو التنمية الصناعية، فإن األمثلة التي تشهد بضلوع وزارات العمل في وضع هذه السياسات نادرة

 دارة العملأداء إ
في الكثير من البلدان، من جراء تدابير تقليص عدد الموظفين وتحديد  ،فت القدرة المؤسسيةلقد ضُع

ولئن آان العديد من . الهيكلي وغيرها من التدابير المالية التكيفالموارد المالية نتيجة سياسات سابقة في مجال 
هذه، فإن التقرير يرى أن التجارب لم تكن متماثلة  التكيف زال يشعر باآلثار الالحقة لسياساتي الإدارات العمل 

ن بعض البلدان في واقع األمر من التغلب على هذه اآلثار السلبية وأبدت فقد تمّك. في جميع البلدان المتأثرة
 .والتنمية االقتصادية السديدة إلدارةلإدارة العمل وتفتيشه آقاعدة أساسية  بوجاهةالتزامًا متجددًا 

فإن الترآيز ينبغي أن يكون أيضًا على تحسين استخدام الموارد  ،ان نقص التمويل مشكلة أساسيةولئن آ
ويبين التقرير أن ثمة مجاًال للتحسين من خالل التصدي . المتوفرة وعلى تحسين تسيير شؤون إدارة العمل إجماًال

عدم  بلالبحوث وجمع البيانات وتحليلها،  لهياآل اإلدارة غير المالئمة ولسوء إدارة الموارد البشرية وعدم آفاية
 .آفاية استخدام تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت

وتسعى الدول األعضاء إلى تحسين آفاءة إدارة العمل، بما في ذلك في مجال خدمات التوظيف، بأن 
" البيروقراطي"تسعى مثًال إلى األخذ بأساليب اإلدارة الحديثة من أجل التغلب على مواطن قصور النموذج 

 .على جانب المساءلة من خالل قياس أداء المؤسسات العامة اإلصالحاتوتشدد هذه . التقليدي

وثمة اتجاه آخر يبرزه التقرير وهو األخذ بنهج الالمرآزية وتفويض خدمات إدارة العمل إلى الحكومة 
وفورات اإلضافية وتحسين تقديم والدافع إلى هذا االتجاه هو البحث عن مواطن الكفاءة وتحقيق ال. المحلية
أن ينال من قدرة السلطة المرآزية على الحفاظ على دورها في  بأي حالولكن ليس لهذا االتجاه . الخدمات

 . ١٥٠التنسيق، على نحو ما جاء في االتفاقية رقم 

أن رة ضرووفي معرض تلبية الطلبات المتزايدة ومواجهة التغييرات في سوق العمل، يشير التقرير إلى 
فقد تتمخض الشراآات بين القطاعين العام . تنظر إدارات العمل في أساليب لتعزيز تعاونها مع القطاع الخاص

والخاص عن منافع عديدة، منها تحسين تقديم الخدمات وإمكانية االستفادة من الخبرات ذات النوعية العالية 
 .ظمة والتقييم الدقيق لفعاليتها وتكلفتهاولكنها تتطلب أيضًا الرقابة المنت. والتكنولوجيا الجديدة
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 مسألة خدمات التوظيف العامة: تحديث إدارة العمل
تكّيف واحدة من أوليات وأقدم مكونات إدارة العمل  إن خدمات التوظيف العامة مثال فريد لكيفية استمرار

التقرير بعض التحوالت الهامة  ويستعرض. نها من إعادة تنظيم وظائفهاالتقليدية مع تغيرات البيئة ولكيفية تمّك
 .في خدمات التوظيف العامة من حيث الهياآل والقدرات المؤسسية، إلى جانب أساليب اإلدارة وتقديم الخدمات

تعزيز التماسك بين سياسات هو وآان الغرض الرئيسي من هذه الترتيبات الجديدة في البلدان الصناعية 
وتفويض المزيد من المسؤولية إلى المستويات المؤسسية  ،ى السواءوالسلبية عل منها اإليجابية ،سوق العمل

ويالحظ التقرير أن الجهود في البلدان النامية قد رآزت على إنشاء خدمات توظيف عامة حديثة وعلى . المحلية
 .معالجة الثغرات في مجال القدرات

مع ظروف سوق العمل المتغيرة، عمد العديد من خدمات التوظيف العامة إلى إعادة  وفي محاولة للتكيف
هيكلة عملياتها مستفيدة من التكنولوجيات الجديدة واألدلة التجريبية واتجاهات السياسة العامة من أجل النهوض 

 والت تتسم بمالمح مشترآةهذه التحومهما آان تنوع المالمح الوطنية، يبين التقرير آيف أن الكثير من . بأدائها
 .تحول نحو إدارة األداءالبتتصل في معظمها 

خدمات التوظيف العامة على قياس وليس تبرير اإلنفاق العام هو السبب الوحيد لضرورة استمرار ترآيز 
ييد إذ يوضح التقرير أن زيادة اللجوء إلى التعاقد الخارجي لتقديم خدمات التوظيف العامة سبب آخر لتأ. األداء

وتتفاوت أطر تنظيم العالقة التعاقدية بين الحكومة ومقدمي الخدمات آثيرًا . دقة قياس األداء والمساءلة الحازمة
بيد أن التقرير يصف مختلف مزايا ومساوئ اللجوء إلى مقدمي . من بلد آلخر، وليس هنالك من نموذج مثالي

، ويخلص إلى القول إن منظمة العمل الدولية في الخدمات في القطاع الخاص في مجال خدمات التوظيف العامة
وضع يخولها أن تساعد دولها األعضاء على فهم منافع ومآخذ التعاقد الخارجي في تقديم خدمات التوظيف 

 .العامة

 التكنولوجيات الجديدة المتاحة إلدارة العمل 
 وتفتيش العمل

بع القرن الفائت، إلى جانب نمو آان النتشار استخدام الحاسوب الشخصي على نطاق واسع طوال ر
آيفية قيام الحكومات، بما فيها إدارات  فيتوصيل الشبكات واستخدام اإلنترنت واالتصاالت المتنقلة، أثر عميق 

 .شؤون العمل وإدارات تفتيش العمل، بإدارة الخدمات وتقديمها

اع السياسة على االقتراب صّن ويالحظ التقرير أن آًال من هذه التكنولوجيات الجديدة من شأنه أن يساعد
وتنطوي التكنولوجيا الجديدة أيضًا على إمكانية تسريع تقديم . من الجمهور وتيسير الشفافية في صنع السياسة

وتكنولوجيا . وعند االقتضاءالخدمات والعمل في الوقت ذاته على تعزيز إمكانية الوصول إلى الخدمات عن بعد 
ضًا على تحسين نظم اإلدارة الداخلية في هيئات إدارة العمل وذلك في مجاالت المعلومات واالتصاالت قادرة أي

وتستطيع تكنولوجيا المعلومات أيضًا أن تعّوض، إلى حد . البرمجة والميزنة وإدارة الموارد البشرية على السواء
كنولوجيا المعلومات ومن األهمية أيضًا أن ت. ما، عن إغالق أو تحجيم أو تغيير مواقع بعض الخدمات الميدانية

واالتصاالت قادرة على تحسين إدارة المعارف والمعلومات وتبادلها، خصوصًا بين السلطة المرآزية والمكاتب 
 .البعيدة عن المرآز

وفي البلدان النامية، من شأن استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المالئمة لمستوى البلد من حيث 
من خالل (نهض إلى حد آبير بنوعية التواصل بين مقدمي الخدمات والمستفيدين منها التنمية التكنولوجية أن ي
ولكن التقرير يشير أيضًا إلى أن األخذ بالتكنولوجيات الجديدة في إدارة العمل ما زال ). الهواتف المتنقلة مثًال

لحاجة إلى مزيد من تدريب متفاوتًا جدًا بين البلدان ومن شأنه هو اآلخر أن ينطوي على تحديات أخرى، مثل ا
الموظفين والتكاليف المرتبطة بصيانة البرامجيات والمعدات وتجديدها وجوانب األمن المتصلة بالمعلومات 

 .الخاصة أو الخصوصية
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 تفتيش العمل أمام مفترق الطرق
قانون  إن تفتيش العمل جزء أساسي في نظام إدارة العمل، وهو ينهض بالوظيفة األساسية لكفالة إنفاذ

بيد أن غياب التنسيق المرآزي في بعض البلدان يسهم في الصعوبات التي تعترض . العمل واالمتثال الفعال له
ويرى التقرير أن التنسيق بين مختلف هيئات تفتيش العمل ضمن نظام إدارة . سبيل تشجيع االمتثال لقانون العمل

ميع المستويات وهو بمثابة الخطوة األولى في بناء إدارة العمل يساعد في تحسين اتخاذ اإلجراءات الفعالة على ج
 .العمل تفتيشل حديثة

ولكن التقرير يبين مع ذلك أن العقود القليلة . وفي نهاية المطاف، تقع مسؤولية اإلنفاذ على عاتق الحكومة
شى من احتمال وهنا ُيخ. الماضية شهدت مزيدًا من النمو في مجال مبادرات المسؤولية االجتماعية للمؤسسات

أن تنال هذه المبادرات الخاصة من وظيفة التفتيش العام بأن تخلق عالقة اتِّكال على الرقابة الخاصة التي 
 .قدرة إدارات التفتيش الوطنية على االضطالع بواليتها تضعف

وتستطيع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال أن تسهم إلى حد آبير في تحسين االمتثال لقانون 
ويمكنها أن تسهم أيضًا بوصفها . لعمل في مكان العمل، وال سيما من خالل الدعوة والتوعية بين أعضائهاا

 .شرآاء استراتيجيين في بلورة األولويات واألنشطة في إدارات تفتيش العمل من خالل التعاون الصادق

مان االجتماعي أو هيئات التعاون مع السلطات األخرى، بما فيها جهاز الشرطة أو خدمات الضآما يسهم 
ويشير التقرير إلى العديد من االتفاقات . الضرائب، بنصيب وافر في تحسين فعالية إدارات تفتيش العمل

والبرتوآوالت التي أبرمت في أوروبا خصوصًا وإلى عمليات التفتيش المشترآة أو المتكافلة بين مختلف 
 .صبح وسيلة الستغالل الموارد المحدودة على نحو أفضلالهيئات اإلدارية وعلى أن هذا المنحى سرعان ما ي

 التحديات التقليدية التي تواجه تفتيش العمل
، تناولت االستراتيجيات والممارسات في ١، حددت وثيقة لمجلس اإلدارة٢٠٠٦نوفمبر  /في تشرين الثاني

وغالبية هذه التحديات متكررة ومنتشرة . مجال تفتيش العمل، التحديات الرئيسية التي تواجه إدارات تفتيش العمل
ويرتأي التقرير الحالي ضرورة اتباع نهج عالمي بحثًا عن مقترحات فعالة تقوم على أساس . على نطاق واسع

 .ي يمكن أن تؤدي إلى إجراءات تصحيحيةالممارسات الفضلى الت

وتواجه مؤسسات تفتيش العمل، ال سيما في البلدان النامية، تحديات عديدة وفريدة في سعيها إلى بناء نظم 
ومن شأن هذه األحوال السيئة أن تسهم في خلق مشكالت أخالقية وأن تهدد . فعالة لتفتيش العمل والحفاظ عليها

 .وأن تنال من وظيفة حماية الجمهور التي تضطلع بها إدارات تفتيش العمل نزاهة واستقالل المفتشين

آما تمثل بعض مجاالت العمل، من قبيل . المنظمويمثل إنفاذ قانون العمل تحديًا خاصًا في االقتصاد غير 
. العمل، آتلك التي تتصل بالحق في الخصوصية في إطار األسر المعيشية مفتشي، صعوبات أمام المنزليالعمل 

آما يواجه المفتشون صعوبة في ضمان االمتثال لقانون العمل في أماآن العمل المحجوبة عمدًا عن األنظار 
 ).مثل قطاع الزراعة وقطاع البناء(والتي يصعب الكشف عنها 

ة في العمل ودرء المخاطر من المشكالت المستمرة ويشير التقرير أيضًا إلى أن السالمة والصح
والمتطورة التي ينبغي التصدي لها من خالل ُنُهج عامة ومستدامة وفقًا لمبادئ السالمة والصحة المكرسة في 

واتفاقية اإلطار الترويجي للسالمة والصحة المهنيتين، ) ١٥٥رقم ( ١٩٨١اتفاقية السالمة والصحة المهنيتين، 
 ).١٨٧رقم ( ٢٠٠٦

ويعتبر تنظيم ومنع عمل األطفال والعمل الجبري من الشواغل ذات األولوية في العديد من البلدان، 
أضف إلى ذلك أن تزايد مشارآة المرأة في . غير المنظموخصوصًا حيث ال تشمل أنشطة المفتشين االقتصاد 

لى أساس الجنس في شروط العمل سوق العمل قد أدى إلى إذآاء الوعي بالحاجة إلى التصدي للتمييز القائم ع
من قبيل االنتماء العرقي أو األصل القومي (وإزالته، خاصة في مجال األجور، وآذلك التمييز على أسس أخرى 

ويصف التقرير ُنُهجًا مبتكرة واستراتيجيات لتفتيش العمل ). أو العدوى بفيروس نقص المناعة أو مرض اإليدز
 .والتكنولوجيات الجديدة بالتعاون مع الهيئات العامة والشرآاء االجتماعيينتجمع ما بين األساليب التقليدية 

                               
دولي     ١ ل    : مكتب العمل ال يش العم ي مجال تفت دورة    ،االستراتيجيات والممارسات ف اني ٢٩٧مجلس اإلدارة، ال ف، تشرين الث / ، جني
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 التحديات الجديدة التي تواجه تفتيش العمل 
 في عالم متغير

التشريعية أو التغيرات في  اإلصالحاتلقد اضطرت التحوالت التي طرأت في عالم العمل، نتيجة 
وتتمخض . دورهم وفعاليته وجاهةالتكيف حفاظًا على  ممارسات مشاريع األعمال والعمالة، المفتشين إلى

العمل  ظروفالتكنولوجيات الجديدة عن نشوء فئات جديدة من وظائف العمل، مما يزيد من صعوبة مراقبة 
ومن ثم يحتاج األمر إلى مهارات تفتيش واستراتيجيات وقائية جديدة في . باالعتماد على أساليب التفتيش التقليدية

ايد في تعقيد العمليات الصناعية ومشكالت السالمة والصحة المهنيتين واألمراض الجديدة واإلجهاد مواجهة التز
 .البدني والذهني

ويالحظ التقرير أن األشكال الجديدة من العمالة والتعاقد الخارجي وسالسل التوريد المعقدة قد زادت من 
اتباع ُنُهج عالمية وأساليب محسنة لجمع البيانات  صعوبة المهام اليومية التي يمارسها المفتشون، مما يستدعي

وقد اعتمدت المنشآت . وحمالت يشارك فيها الشرآاء االجتماعيون ووسائط اإلعالم وفئة خاصة من المفتشين
ونتيجة . والحكومات إبان األزمة االقتصادية العالمية مجموعة شتى من االستراتيجيات بغية تعديل شروط العمل

على ترتيبات دفع األجور وساعات العمل في مرتبة األولوية في خططها  اإلشرافبلدان مسألة  لذلك، وضع عدة
 .الوطنية لتفتيش العمل

مستدام بيئيًا، يشير التقرير إلى البرامج والُنُهج الجديدة التي القتصاد االوإزاء تحول األولويات نحو 
 .والمراقبة البيئية الخضراء فرص العملتضعها إدارات تفتيش العمل في مجاالت من قبيل 

وقد أصبحت مكافحة العمل غير المعلن من الشواغل الرئيسية منذ التسعينات، بل ازدادت أهميتها اليوم 
وتسعى الحكومات إلى اتخاذ التدابير من أجل التغلب على هذه الظاهرة، بما في . بسبب آثار األزمة االقتصادية

وعمد الكثير من البلدان إلى تعزيز . مل الفعالة في قطاعات محددةذلك بعض األمثلة عن حمالت تفتيش الع
وفي بلدان أخرى، أدى وجود العمل غير المعلن إلى إنشاء هياآل إدارية مخصصة . الجزاءات المعمول بها

ونهضت بلدان عديدة بحمالت ترويجية لتسوية وضع العمال غير المعلن عنهم بدًال من االعتماد على . لمكافحته
ويخلص التقرير إلى أن هذه الُنُهج تشير إلى احتمال وضع . يات التفتيش التي تقوم بها إدارات تفتيش العملعمل

 .برامج بديلة لتسوية األوضاع من الزاوية القانونية، وذلك تكملة لتدابير اإلنفاذ المعززة

  تحسين وسائل اإلجراءات اإلدارية والقانونية
سائل أساسية من أجل التوصل إلى وضع أساس متماسك وموضوعي إن التخطيط والبرمجة واإلبالغ م

لتفتيش العمل يستجيب لشروط العمل السائدة ويستبين المناطق الجغرافية أو القطاعات التي يتطلب األمر فيها 
غير أن التقرير يشير إلى أن السجالت اإلدارية في غالبية إدارات التفتيش ُتجمع على . اتخاذ إجراءات هادفة

. البيانات المفصلة بحسب الجنس قلة توفرأضف إلى ذلك . مستوى الوطني دون تطبيق أي معايير موحدةال
ويتطلب تحسين التخطيط والبرمجة قدرًا ال بأس به من تحسين مؤهالت المفتشين بناء على استراتيجية تدريب 

تشجع أيضًا المزيد من  ومن شأن مشارآة الشرآاء االجتماعيين على المستوى الكلي أن .جيدة التصميم
 .اإلجراءات الهادفة

ويصف التقرير آيف أن الجزاءات ما هي إال وسيلة من الوسائل المتوفرة للمفتشين من أجل النهوض 
والعقوبات تكمل العالجات وتساند األغراض اإلجمالية . باالمتثال لقوانين العمل، أو في هذه الحالة إنفاذها

تناسب الظروف التنظيمية  آيمامل عندما تكون مفصلة على النحو المالئم للنهوض باالمتثال لقانون الع
ومن األهمية الحيوية أن تحدد إدارات التفتيش العقوبات واإلجراءات المالئمة من أجل . واالقتصادية في بلد ما

فرض الغرامات وإنفاذها، إلى جانب اإلجراءات القضائية المعقولة من حيث التوقيت والتي تراعي المبادئ 
عمومًا أن التدابير الردعية ال تكفي بمفردها، بل يحتاج األمر إلى األخذ ولكن من المعلوم . واألصول القانونية

ومن شأن التقييمات الذاتية والتقييمات التي تمارس قبل أنشطة . بمزيج حصيف من التدابير الوقائية والجزاءات
 .المراقبة أن تساعد أيضًا على خلق ثقافة تشجع االمتثال لقوانين العمل
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  ة في مجال إدارة العمل استراتيجية المنظم
 وتفتيش العمل 

، على االهتماملقد حظي موضوع إدارة العمل وتفتيش العمل في السنوات األخيرة بقدر متزايد من 
ويذّآر التقرير بأن مرّد ذلك تزايد الجدوى من وضع وتنفيذ سياسات . الصعيدين الوطني والدولي على السواء
ات واغتنام الفرص في بيئة العولمة، وفي اآلونة األخيرة من أجل مواجهة العمل الوطنية من أجل مواجهة التحدي

 .األزمة االقتصادية العالمية آثار

وطالما أدرآت منظمة العمل الدولية أهمية إدارة العمل وتفتيش العمل بوصفهما رآنين من أرآان اإلدارة 
عية من أجل عولمة عادلة من جديد الحاجة إلى بشأن العدالة االجتما ٢٠٠٨وقد أآد إعالن المنظمة لعام . السديدة

في الجهود التي تبذلها لبلوغ أهداف المنظمة وذلك بالنهوض  الدول األعضاءتعزيز قدرة المنظمة على مساعدة 
ويالحظ التقرير أن استحداث المنظمة لبرنامج إدارة . بفعالية قانون العمل ومؤسساته وبتعزيز نظم تفتيش العمل

آان نتيجة هذه الرؤية المتجددة لتحسين النظم الوطنية إلدارة  ٢٠٠٩أبريل  /العمل في نيسانالعمل وتفتيش 
 .العمل وتفتيشه

ويتصدر برنامج إدارة العمل وتفتيش العمل أنشطة المنظمة في مجال الدعم التقني والخدمات االستشارية 
ائر مكتب العمل الدولي وبالعمل من خالل في إدارة العمل وتفتيشه، وذلك بتعبئة الخبرات ذات الصلة في آل دو

ويصف التقرير آيف . الشبكات عبر القطاعات التقنية والمناطق للنهوض بالمساعدة المقدمة إلى الهيئات المكونة
يقوم تصميم البرنامج وتنفيذ المساعدة التقنية على أساس تقييمات منهجية الحتياجات المؤسسات القطرية 

 .خطط العمل الوطنيةوالخدمات التي تساندها 

وثمة حاجة مستمرة إلى تحسين المنتجات التقنية والمساعدة التقنية التي تقدمها المنظمة في مجال إدارة 
ويالحظ التقرير أن على . والممارسات الجيدة التي تقّيمها جهات مستقلة النتائجالعمل وتفتيشه اعتمادًا على 

مجال البحوث التي لم تحظ، باستثناء ملحوظ في خدمات التوظيف المنظمة أن تعمل أيضًا على سد الثغرات في 
 .العامة، باهتمام الباحثين

وأخيرًا، يسلط التقرير الضوء على عدد من التحالفات والشبكات العالمية التي تسهم في تبادل التجارب 
ولسوف  ل الدوليةالعم منظمةوقد اضطلعت . ارة العمل وتفتيشهوالممارسات الفضلى بين النظم الوطنية إلد

تواصل االضطالع بدور أساسي في تدعيم وسائط التعاون هذه بالنهوض بالمبادرات وآليات التنسيق الدولية 
  .الفعالة
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 مقدمـة

  معلومات أساسية
آانت معالجة الحاجة إلى نظم سليمة إلدارة العمل وتفتيش العمل من أولويات منظمة العمل الدولية منذ  . ١

ية واالجتماعية في في سياق التنمية االقتصاد وقد ُأِقّر بأهمية مؤسسات العمل التي تتسم بالمتانة والكفاءة. نشأتها
وإعالن فيالدلفيا وإعالن المنظمة بشأن العدالة االجتماعية من أجل عولمة  العمل الدولية منظمةآل من دستور 

، آما ترسخت هذه األهمية في العديد من اتفاقيات المنظمة وتوصياتها وغير ذلك من )٢٠٠٨إعالن عام (عادلة 
 . الصكوك

بل . مة المقترنة بفعالية وآفاءة نظام ما إلدارة العمل وتفتيشه متأصلة في صميم برنامج العمل الالئقوالقي . ٢
. ١"ومتكافلة ومترابطة غير قابلة للتجزئة"، ٢٠٠٨إن أهداف برنامج العمل الالئق، آما يقرها إعالن عام 

 .ولي ومتكامل لتنظيم وزارات العملويجب أن تستند األهداف االستراتيجية األربعة في البرنامج إلى نهج شم

وفي إطار . وقد أبرزت األزمة المالية واالقتصادية العالمية الحاجة إلى نظم سليمة إلدارة العمل وتفتيشه . ٣
التصدي لعواقب األزمة، يشير الميثاق العالمي لفرص العمل، الذي اعتمده مؤتمر العمل العالمي في عام 

عنصر مهم في النشاط الشامل لصالح حماية العمال "مل وتفتيشه بوصفها ، إلى تعزيز قدرات إدارة الع٢٠٠٩
ويبرز ذلك آمجال رئيسي في االستجابة " والضمان االجتماعي وسياسات سوق العمل والحوار االجتماعي

العمالة،  عنوعالوة على ذلك، ذآرت لجنة المناقشة المتكررة . ٢لألزمة وتعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية
 .٣، الحاجة إلى تعزيز خدمات تفتيش العمل٢٠١٠في استنتاجاتها في دورة المؤتمر في عام 

أن يدرج في  ٢٠١٠يونيه  /وفي هذا السياق، قرر مجلس إدارة مكتب العمل الدولي في دورة حزيران . ٤
آما . العمل وتفتيش العملللمؤتمر، من أجل مناقشة عامة، بندًا بشأن إدارة ) ٢٠١١(جدول أعمال الدورة المائة 

 .دعا المكتب أيضًا إلى إعداد وثيقة تحدد اتجاه المناقشة والمسائل التي ينبغي أن تشملها

في لجنة العمالة والسياسة االجتماعية التابعة لمجلس اإلدارة في  ٤ونوقشت الوثيقة التي أعدها المكتب . ٥
وشددت اللجنة على . ت هذا التقرير وهيكله، وأبديت مالحظات بشأن محتويا٢٠١٠نوفمبر  /تشرين الثاني

ضرورة الترآيز على تقرير يستند إلى ممارسة جيدة ويرمي إلى إثراء نقاش المؤتمر بشأن احتياجات الهيئات 
 .المكونة واحتماالت قيام المنظمة بتوفير المساعدة التقنية في مجال إدارة العمل وتفتيشه

                               
ة إعالن منظمة العمل    ١ دورة             الدولي دولي، ال ؤتمر العمل ال ة، م ة عادل ة من أجل عولم ة االجتماعي ، ٢٠٠٨، جنيف،  ٩٧بشأن العدال

يلتين     "٣"يعترف القسم أوًال، ألف . القسم أوًال، باء ا أنسب وس من اإلعالن بأهمية تعزيز الحوار االجتماعي والهيكل الثالثي باعتبارهم
 .من أجل إضفاء الفعالية على قانون ومؤسسات العمل، بما في ذلك ما يتعلق ببناء نظم فعالة لتفتيش العمل

ان  ٢٠٠٩، جنيف،  ٩٨ل الدولي، الدورة ، مؤتمر العمميثاق عالمي لفرص العمل: االنتعاش من األزمة: مكتب العمل الدولي   ٢ ، الفقرت
  .٢٦و ١٧
ال  محضر  ،٤٤العمالة، الفقرة  عناستنتاجات بشأن المناقشة المتكررة : مكتب العمل الدولي   ٣ م   المؤقت  األعم ؤتمر العمل   ١٨رق ، م

  .٦٧، الصفحة ٢٠١٠، جنيف، ٩٩الدولي، الدورة 
اني   ٣٠٩، مجلس اإلدارة، الدورة المستقبلية التحديات واآلفاق: ملإدارة العمل وتفتيش الع: مكتب العمل الدولي   ٤ / ، جنيف، تشرين الث

 .GB.309/ESP/3 الوثيقة ،٢٠١٠نوفمبر 
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 الغرض من التقرير ومحتواه
ا التقرير هو تقديم لمحة عامة عن التطورات الحديثة العهد والتحديات الراهنة وتوجهات الغرض من هذ . ٦

المستقبل فيما يتعلق بنظم إدارة العمل وتفتيشه، واستبانة المجاالت الرئيسية للتدابير التي يمكن أن تتخذها 
 .الشرآاء االجتماعيون ومنظمة العمل الدوليةالحكومات و

فإن  ،٥واسعة من المؤسسات واألنشطة تقع في نطاق إدارة العمل وتفتيش العملونظرًا إلى أن طائفة  . ٧
وبعد تقديم لمحة عامة عن معايير العمل الدولية التي تتناول إدارة . التقرير يبحث في عدد من المجاالت المختارة

مع الترآيز على  العمل وتفتيش العمل، ينظر التقرير في التطورات المؤسسية في نظم إدارة العمل الوطنية،
وقد ورد بحث مختلف المكونات المؤسسية إلدارة العمل في إطار بنود أخرى في جدول أعمال . وزارات العمل

بيد أن المؤتمر لم يتناول دور وزارات العمل الشامل بوصفها محور صنع السياسات في نظم إدارة . المؤتمر
 .١٩٧٨في عام  ١٥٠العمل منذ اعتماد االتفاقية رقم 

التي تصادف في البلدان  ،يرآز التقرير أيضًا على إثنين من التحديات الرئيسية في مجال إدارة العملو . ٨
 :النامية والمتقدمة على السواء

 قدرة وزارات العمل على وضع السياسات وتنسيقها؛  )أ(

 ستخداماأداء إدارة العمل من خالل تكّيفها مع الظروف المتغيرة وتحديث اإلدارة، بما في ذلك   )ب(
  .التكنولوجيات الجديدة

ثم يتناول التقرير دور تفتيش العمل، وهو واحد من الوظائف الرئيسية واألرآان التنظيمية في إدارة  . ٩
الذي تضطلع به هيئة التفتيش المرآزية وفي تطوير التعاون داخل نظام  التنسيقفهو يبحث أوًال في دور . العمل

ويمضي في تسليط الضوء على التحديات القديمة والجديدة التي يواجهها تفتيش العمل في . تفتيش العمل وخارجه
القة مجاالت من قبيل السالمة والصحة، والمخاطر البيئية والنفسية االجتماعية، والجماعات المستضعفة، وع

ثم . ، وآثار األزمة االقتصادية الحديثة العهد، والعمل غير المعلن، وعمليات التفتيش عبر الحدوداالستخدام
 . يتناول التقرير الوسائل اإلدارية والقانونية المتاحة لمفتشي العمل التي من شأنها تحسين االمتثال لقوانين العمل

في مجال إدارة  العمل الدولية منظمةقنية التي يمكن أن تقدمها ة التوأخيرًا، يناقش التقرير بإيجاز المساعد . ١٠
 .العمل وتفتيش العمل

                               
ا   ٥ ل،  ورد آم ة إدارة العم ي اتفاقي ه ف م ( ١٩٧٨تعريف ادة ) (١٥٠رق ل، )١الم يش العم ة تفت م ( ١٩٤٧، واتفاقي ادة ) (٨١رق ، )٣الم

 ). ٦المادة ( )١٢٩رقم ( ١٩٦٩، )الزراعة(واتفاقية تفتيش العمل 
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  ١الفصل 

معايير العمل الدولية فيما يتعلق بإدارة العمل 
  وتفتيش العمل

  إدارة العمل
تكاد تتصل إدارة العمل بجميع معايير منظمة العمل الدولية من حيث أن هذه المعايير تتطلب اتخاذ  . ١١

أو غيرها من مؤسسات إدارة /وزارات العمل وإجراءات من جانب الحكومة، غالبًا وليس حصرًا من جانب 
 .العمل

، دور ١٥٨اإلطار العام إلدارة العمل، وهي تحدد، إلى جانب التوصية رقم  ١٥٠١وترسم االتفاقية رقم  . ١٢
وآال الصكين مواآب للعصر ويساير الظروف االجتماعية . ووظائف وتنظيم النظم الوطنية إلدارة العمل

ى ذلك أنهما قابالن للتطبيق في آل الدول األعضاء في المنظمة مهما آان مستوى االقتصادية الراهنة، أضف إل
 .التنمية الذي بلغته أو درجة تطور نظم إدارة العمل فيها

على توفر نظام منسق وفعال إلدارة العمل يكفل التعاون المالئم مع أصحاب  ١٥٠وتنص االتفاقية رقم  . ١٣
وتنفرد . مولة بمزيد من التفصيل في صكوك أخرى صادرة عن المنظمةالعمل والعمال فيما يتعلق باألنشطة المش

هذه االتفاقية بأنها ترسي المعايير من أجل النظام اإلجمالي إلدارة العمل، بحيث يشمل مختلف الهيئات التي 
ى أصحاب تتناول المسائل المتعلقة بسياسة العمل، بما فيها الجوانب الدولية، وتقديم الخدمات وإسداء المشورة إل

 .العمل والعمال

آما . بأنها أنشطة إدارة عامة في ميدان سياسة العمل الوطنية" إدارة العمل" ١٥٠وتعّرف االتفاقية رقم  . ١٤
أو الضالعة فيها /بأنه آل هيئات اإلدارة العامة المسؤولة عن إدارة العمل و" نظام إدارة العمل"تعّرف 

، تم توسيع نطاق هذه المصطلحات ببيان ١٩٧٣العمل، ُعقد في عام  وفي اجتماع للخبراء بشأن إدارة). ١ المادة(
ينبغي أن يشمل آل األنشطة التي تضطلع بها هيئات "وأنه " ينبغي تفسير مفهوم إدارة العمل بأوسع معانيه"أنه 

بأن وأضاف الخبراء ". اإلدارة العامة لمساعدة الحكومات في وضع سياسة للعمل وتنفيذها ومراقبتها وتقييمها
ينبغي أن تشمل مجموع نظام الدوائر الوزارية والوآاالت العامة التي أنشئت بموجب القوانين "إدارة العمل 

واللوائح الوطنية لمعالجة مسائل العمل، واإلطار المؤسسي لتنسيق أنشطة آل منها وللتشاور مع أصحاب العمل 
 .٢العمل وتطويرهاوالعمال وتنظيمات آل منهما وضمان مشارآتهما في صوغ سياسة 

                               
ا          ٣٠ُسجِّل ( ١٥٠االتفاقية رقم  دولة عضوًا على ٧٠ صّدقت   ١ ة بشأن إدارة العمل قامت به تصديقًا منذ آخر دراسة استقصائية عام

يا الوسطى   )١٠(، بما في ذلك بلدان في أفريقيا ١٩٩٧المنظمة في عام  اريبي    )٩(، وأوروبا وآس ة والك ا الالتيني دول  )٧(، وأمريك ، وال
دول    ١٩٩٧قًا للدراسة االستقصائية العامة لعام ووف)). ٢(، وآسيا والمحيط الهادئ )٢(العربية  دم تصديق ال ، هنالك عدد من األسباب لع

ة بموجب           . ١٥٠األعضاء على االتفاقية رقم  ة مع نطاق تطبيق االتفاقي ق إزاء توافق التشريعات الوطني ومن هذه األسباب دواعي القل
ادة  دول األعضاء، إذا اقتضت ال ٧الم وم ال ى أن تق نص عل ي ت ى  ، الت ل، عل ائف إدارة العم يع وظ ك، بتشجيع توس ة ذل ظروف الوطني

انون، أشخاصًا مستخدمين             رون، في نظر الق ذين ال يعتب ال ال ة من العم ات معين ة  . مراحل تدريجية عند االقتضاء، بحيث تشمل فئ وثم
ة          وارد الالزم ى الم ر إل ا تفتق ر أنه دول األعضاء تعتب ة،     سبب آخر ذآر لعدم التصديق وهو أن بعض ال ، من حيث الموظفين والميزاني

ادة   اءة بموجب الم م بالكف ل يتس ام إلدارة العم ات نظ ة متطلب ة ١٠لتلبي ن االتفاقي دولي. م ل ال ل: مكتب العم ث إدارة العم ر الثال ، التقري
 ).١٩٩٧الدراسة االستقصائية العامة، ( ١٩٩٧، جنيف، ٨٥، مؤتمر العمل الدولي، الدورة )باء١الجزء (
 .٤١، المرجع السابق، الفقرة ١٩٩٧الدراسة االستقصائية العامة، : مكتب العمل الدوليوارد في    ٢
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بعض الوظائف التي يجب أن تضطلع به نظم إدارة العمل فيما يخص حماية  ١٥٠وتحدد االتفاقية رقم  . ١٥
ولدى االضطالع بهذه . ٣العمل، واالستخدام، والعالقات الصناعية، والخدمات من أجل الشرآاء االجتماعيين

داد سياسة العمل الوطنية وإدارتها وتنسيقها الوظائف، يتعين على الهيئات المختصة أن تشارك في مراحل إع
بقدر أآبر من التفصيل في مجاالت  أحكامًا ١٥٨وتضع التوصية رقم ). ١، الفقرة ٦المادة (وفحصها ومراجعتها 

معايير العمل، وعالقات العمل، والعمالة، والبحوث في مسائل العمل، والتي يمكن للدول األعضاء أن تأخذها في 
 .غ السياسةالحسبان لدى صو

ومع ذلك تشير لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات إلى أن قائمة الوظائف المدرجة في  . ١٦
وإضافة إلى تلك المشار إليها أعاله، تحدد الدراسة االستقصائية العامة في عام . االتفاقية ليست شاملة وافية

وتشمل . نطاق واسع في العديد من الدول األعضاءوظائف رئيسية أخرى في إدارة العمل، تمارس على  ١٩٩٧
هذه الوظائف مجاالت من قبيل السالمة والصحة المهنيتين، والضمان االجتماعي، وآلية تحديد األجور الدنيا، 

 . ٤وتنمية الموارد البشرية

دارة العمل وتبعًا لذلك ينبغي االضطالع بمختلف وظائف إ. ومبدأ الهيكل الثالثي مكرس أيضًا في االتفاقية . ١٧
آما أن األزمة االقتصادية األخيرة تستدعي بإلحاح . بروح التشاور والتعاون والتفاوض مع الشرآاء االجتماعيين

ضرورة أن تعمل إدارات العمل معًا من خالل الحوار الثالثي على بلورة االستجابات من حيث سياسة العمل من 
 .خالل عملية شفافة وتشارآية

 تفتيش العمل
تفتيش العمل واحدًا من الوظائف الجوهرية في أي نظام إلدارة العمل، وآان مجاًال لوضع معايير يعتبر  . ١٨

وإضافة . ٥دولية منذ أن تأسست المنظمة، وثمة إشارات مرجعية إليه في معاهدة فرساي وفي دستور المنظمة
لصكوك األخرى التي تتناول هاتين الوثيقتين التأسيسيتين، اعتمدت المنظمة على مر السنين العديد من ا إلى

 .٧أو آعنصر هام في مجال الوقاية واالمتثال لقوانين العمل ٦هيكل نظام تفتيش العمل وأسلوب عمله، إما حصرًا

 ١٩٦٩، )الزراعة(، إلى جانب اتفاقية تفتيش العمل )٨١رقم ( ١٩٤٧وترسي اتفاقية تفتيش العمل،  . ١٩
وقد حددت االتفاقيتان . اس الذي يقوم عليه نظام تفتيش العمل، والتوصية المصاحبة لكل منهما األس)١٢٩ رقم(

بوصفهما من اتفاقيات المنظمة التي تحظى باألولوية، مما يعني أن الدول األعضاء ُتشجَّع  ١٢٩ورقم  ٨١رقم 
ومنذ عهد قريب، شدد إعالن المنظمة . على تصديقهما نظرًا إلى أهميتهما في سير نظام معايير العمل الدولية

على  بشأن العدالة االجتماعية من أجل عولمة عادلة بصفة خاصة على صكوك المنظمة التي تعتبر٢٠٠٨عام ل
. ٨"فائقة األهمية من وجهة نظر اإلدارة السديدة وهي تشمل الهيكل الثالثي وسياسة العمل وتفتيش العمل"أنها 

وقد . ١٢٩ورقم  ٨١تشمل االتفاقيتين رقم  ويشار إلى هذه الصكوك اآلن بوصفها اتفاقيات اإلدارة السديدة، وهي
دفع التأآيد الرامي إلى التصديق على اتفاقيات اإلدارة السديدة هذه على نطاق واسع وتنفيذها على نحو فعال 

                               
  .٤٥و ٤٤المرجع نفسه، الفقرتان    ٣
ة    . المرجع نفسه، الفصل الثاني   ٤ الحظت  لجنة الخبراء، في الدراسة االستقصائية العامة ذاتها، أن بعض جوانب سياسة العمل الوطني

ارات من أجل     تزداد أهمية،  اء بالمه مثل حماية األطفال في العمل، والنهوض بتكافؤ الفرص والمعاملة في التوظيف، والتدريب واالرتق
يما الشباب               ل حظًا، وال س ات األق ة والفئ رهن من المجموعات االجتماعي ذلك من أجل النساء وغي العمل وفي مكان العمل عمومًا، وآ

 ).٤٥المرجع نفسه، الفقرة (ص الذين يعملون لحسابهم الخاص في الحضر وذوو اإلعاقة وأهالي الريف واألشخا
أن تقوم آل دولة بوضع نظام للتفتيش تشارك "ينص الجزء الثالث عشر من معاهدة فرساي التي أنشأت منظمة العمل الدولية على    ٥

، ٤٢٧معاهدة فرساي، الجزء الثالث عشر، المادة . "فيه المرأة، وذلك بغية ضمان إنفاذ القوانين واللوائح من أجل حماية المستخدمين
من دستور منظمة العمل الدولية، تشمل وظائف المكتب مساعدة الحكومات على تحسين ) ب)(٢(١٠وبموجب المادة . تاسعًا

تقديم آل مساعدة .] [..على المكتب، رهنًا بما قد يصدره إليه مجلس اإلدارة من توجيهات، : "الممارسات والنظم اإلدارية لتفتيش العمل
مناسبة للحكومات، بناء على طلبها، وفي حدود سلطاته، في ما يختص بصياغة القوانين واللوائح على أساس مقررات المؤتمر، 

 ".وبتحسين الممارسات اإلدارية ونظم التفتيش
ل     ٦ يش العم دمات الصحية(توصية تفت م ( ١٩١٩، )الخ حبت) (٥رق ل،  )ُس يش العم م ( ١٩٢٣؛ توصية تفت يش )٢٠رق ة تفت ؛ اتفاقي

يش العمل،      ١٩٩٥؛ بروتوآول عام )٨١رقم ( ١٩٤٧العمل،  ة تفت م  ( ١٩٤٧الملحق باتفاقي يش العمل    )٨١رق ة تفت ، )الزراعة (؛ اتفاقي
 ).١٧٨رقم ( ١٩٩٦، )البحارة(؛ اتفاقية تفتيش العمل )١٢٩رقم ( ١٩٦٩

تثناء الصكوك   (تحتوي على مرجع واحد على األقل إلى تفتيش العمل  توصية ٤٩اتفاقية، وبروتوآول واحد، و ٥٦في المجموع    ٧ باس
 ).والمسحوبة المرآونة

ل،     ٨ يش العم ة تفت م ( ١٩٤٧اتفاقي ة،   )٨١رق ة العمال ة سياس م ( ١٩٦٤؛ اتفاقي ل   )١٢٢رق يش العم ة تفت ة(؛ اتفاقي  ١٩٦٩، )الزراع
 ).١٤٤رقم ( ١٩٧٦، )الدوليةمعايير العمل (؛ اتفاقية المشاورات الثالثية )١٢٩ رقم(
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 .٩إلى اعتماد خطة عمل من أجل القيام بحملة ترويجية ٢٠٠٩نوفمبر  /بمجلس إدارة المنظمة في تشرين الثاني
قتصادية األخيرة، أقر الميثاق العالمي لفرص العمل الذي وضعته المنظمة أيضًا بجدوى وفي سياق األزمة اال

 .١٠الصكوك المتصلة بإدارة العمل وتفتيش العمل من أجل تحقيق انتعاش مستدام
االلتزام الواسع من جانب الدول األعضاء في  ٨١١١ويؤآد العدد الكبير من التصديقات على االتفاقية رقم  . ٢٠

فاظ على نظام وطني لتفتيش العمل ويعزز الدور الهام الذي يؤديه مفتشو العمل بوصفهم آفالء المنظمة بالح
بعد تحرز  االتفاقيةوثمة عدد من الدول األعضاء التي لم تصدق على . االمتثال لقوانين العمل وحماية العمال

ولكنها  ٨١على االتفاقية رقم وما زالت دول أعضاء أخرى تفكر في التصديق . ١٢تقدمًا مبشرًا في هذا االتجاه
 .١٣التمست أوًال المساعدة التقنية من المكتب

نطاق تطبيق االتفاقية ) ٨١رقم ( ١٩٤٧الملحق باتفاقية تفتيش العمل، ١٩٩٥ويوّسع بروتوآول عام  . ٢١
ن ويقّدر أ. ١٤ليشمل أماآن العمل غير التجارية، أي جميع فئات أماآن العمل التي ال تعتبر صناعية أو تجارية

في  ٥٠و ١٠ما بين (قطاع الخدمات غير التجارية يستأثر بنصيب هام من القوى العاملة في الوقت الحاضر 
صدق  ٨١ملزمًا باالتفاقية رقم  بلدًا ١٤١من أصل  ١١ولكن هنالك اليوم مجرد . ١٥)المائة بحسب البلد المعني

 .٢٠٠٠١٧ولم ُيسّجل سوى تصديق واحد منذ عام  ،١٦على البروتوآول

 على االتفاقية ، هناك عدد أقل بكثير من التصديقات٨١على االتفاقية رقم الواسع  التصديقلمقارنة مع وبا . ٢٢
وهذا على الرغم من أن قطاع الزراعة يستأثر في العديد من . ١٨التي تتناول تفتيش العمل في الزراعة ١٢٩رقم 

وأآدت لجنة الخبراء على ضرورة تطوير أنشطة تفتيش العمل في هذا . البلدان بنصيب آبير من القوى العاملة

                               
دورة   ، تصديق وترويج االتفاقيات األساسية والمتعلقة باإلدارة السديدة  :مكتب العمل الدولي   ٩ ، جنيف، تشرين   ٣٠٦مجلس اإلدارة، ال

  .ملحق، GB.306/LILS/6 الوثيقة ،٢٠٠٩نوفمبر / الثاني
 ).٢(١٤ ، الفقرةالمرجع السابق، رص العملميثاق عالمي لف: االنتعاش من األزمة: مكتب العمل الدولي   ١٠
ة عضوًا، صدقت     ١٨٣من أصل     ١١ م      ١٤١دول ة رق ى االتفاقي ة عل ذ آخر دراسة استقصائية        ٨١دول ، وسجلت خمسة تصديقات من

 ).آيسلندا، ترينيداد وتوباغو، سلوفاآيا، طاجيكستان، فيجي( ٢٠٠٦في عام  عامة
دان   القانونية ومعايير العمل الدولية  المسائللجنة  ، أبلغ المكتب٢٠١٠نوفمبر / الثانيفي دورة مجلس اإلدارة في تشرين    ١٢ أن عدة بل

انظر مكتب العمل   (، ومنها الجمهورية التشيكية وجنوب أفريقيا وآندا والواليات المتحدة ٨١تنظر جديًا في التصديق على االتفاقية رقم 
  .)٢٥، الفقرة المرجع السابق، والمتعلقة باإلدارة السديدةتصديق وترويج االتفاقيات األساسية  :الدولي

د   . في الصين والفلبين، أجرت المنظمة مؤخرًا تقييمات لالحتياجات إلى تفتيش العمل من شأنها أن تسهم في هذه العملية   ١٣ وتنظر تايلن
ة  ى االتفاقي ي التصديق عل ًا ف م أيض ة  ٨١ رق اعدة التقني ن المكتب المس ة انظ. وتنتظر م ابق، GB.306/LILS/6ر الوثيق ، المرجع الس

 .٤٨إلى  ٤٤الفقرات 
دورة   . من البروتوآول) ٢(١المادة    ١٤  ٨٢ال يدخل البروتوآول في تفصيل هذا التعريف، ولكن التقرير التمهيدي الذي أعده المكتب لل

د      ا للمؤتمر يحدد عددًا من المهن التي ق ل    يرتأيه ول، من قبي ة؛ الخدمات المسلحة   : البروتوآ اذ؛     ؛اإلدارة العام خدمات الطوارئ واإلنق
ة            ة والخيري ة؛ المؤسسات الديني ة والترفيهي ة؛ الخدمات الثقافي د؛ المرافق العام أشير  (خدمات التعليم؛ خدمات النقل واالتصاالت والبري

دولي  ل ال ب العم ي مكت ا ف ل: إليه يش العم ر الثاتفت ث ، التقري اء(ل زء أوًال ب دورة  )الج دولي، ال ل ال ؤتمر العم ف٩٥، م  ٢٠٠٦ ،، جني
 ).٣٤، الفقرة )٢٠٠٦الدراسة االستقصائية العامة، (
 .٣٧المرجع نفسه، الفقرة    ١٥
 .ويجأذربيجان، أيرلندا، جمهورية تنزانيا المتحدة، جمهورية مولدوفا، السويد، فنلندا، قبرص، لكسمبرغ، النر االتحاد الروسي،   ١٦
إلى عدد من األسباب التي ساقتها الحكومات والتي حالت دون التصديق على  ٢٠٠٦أشارت الدراسة االستقصائية العامة لعام    ١٧

وذآر البعض صعوبة تحديد األنشطة والمنشآت والخدمات التي يشملها الصك، أو أن خدمات تفتيش العمل . ١٩٩٥بروتوآول عام 
وحّبذت حكومات أخرى اتفاقية وحيدة لتفتيش العمل . القطاعات االقتصادية، ومن ثم ال داعي للبروتوآوللديها تغطي فعًال جميع 

وأشارت أخرى آذلك إلى أن المساعدة التقنية من المكتب . من عدة صكوك تشمل قطاعات مختلفة تنطبق على جميع فروع النشاط بدًال
التي تعترض سبيل التصديق أن تفتيش المستخدمين في الحكومات المحلية  ومن العقبات. ستكون ضرورية قبل النظر في التصديق

وحكومات المقاطعات تقوم به إدارة تفتيش العمل على مستوى المقاطعة وليس على المستوى االتحادي، أو أن غياب حكم في 
وذآرت أيضًا القيود . نشآت الخارجيةالبروتوآول يسمح باستثناء بعض الطوائف والمؤسسات الدينية، أو المصانع بالغة الصغر والم

المفروضة من حيث الموارد البشرية والمالية التي يواجهها العديد من إدارات تفتيش العمل على أنها تحول دون التصديق، وال سيما 
 ). ، المرجع السابق، الفصل العاشر٢٠٠٦الدراسة االستقصائية العامة، (في البلدان النامية 

ه    ١٨ ا مجموع م   ٥٠صدق م ة رق ى االتفاقي ة عضوًا عل ام  ١٢٩دول ة لع ة االستقصائية العام ذ الدراس ا، ( ٢٠٠٦، ست دول من ألباني
ادين، سلوفاآيا، فيجي، لكسمبرغ    جزر  آيسلندا، سانت فنسنت و يش العمل في          ). غرين ة األخرى التي تتصل بتفت ومن صكوك المنظم

م  (وتوصيتها ) ١١٠رقم (بروتوآولها ، إلى جانب )١١٠رقم ( ١٩٥٨الزراعة اتفاقية المزارع،  ة السالمة     )١١٠رق ى اتفاقي ، إضافة إل
م  ( ٢٠٠١والصحة في الزراعة،   م  (، وتوصيتها  )١٨٤رق م       ). ١٩٢رق ة رق إن االتفاقي د، ف ى وجه التحدي ى    ١١٠وعل ، التي تشتمل عل

 .أحكام مفصلة عن تفتيش العمل، لم يصدق عليها سوى عشر دول أعضاء
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وعلى الرغم من . ١٩القطاع، مع التأآيد بصفة خاصة على حماية العمال الشباب والتصدي لظاهرة عمل األطفال
وقد أعلن بعض . ١٢٩، اتخذ عدد من البلدان خطوات إيجابية نحو تصديق االتفاقية رقم ٢٠حفظاتبعض الت

الدول عن إجراء مشاورات أو عن عزمها على إجرائها مع الشرآاء االجتماعيين أو السلطات المعنية بغية 
فاقية رهنًا بتلقي وأعربت دول أعضاء أخرى عن استعدادها إلعادة النظر في االت. التصديق على االتفاقية

المساعدة التقنية أو بإجراء مشاورات ثالثية األطراف أو بنتائج إجراء تقييم امتثال التشريعات الوطنية ألحكام 
 .٢١االتفاقية

. وثمة مجال تقني محدد آان مرارًا محور وضع معايير عمل دولية وهو السالمة والصحة المهنيتان . ٢٣
هي في صلب عمل المنظمة في هذا المجال، وتكّمل ) ١٥٥رقم ( ١٩٨١فاتفاقية السالمة والصحة المهنيتين، 

وتقع على عاتق إدارات . ٢٢الكثير من أحكامها ويوّسعها طائفة من الصكوك األخرى الصادرة عن المنظمة
العمل مسؤولية خاصة في وضع وإنفاذ تشريعات السالمة والصحة المهنيتين والنهوض باالمتثال لها، 

وفي أآثر من نصف عدد البلدان التي شملتها الدراسة االستقصائية . نظم تفتيش العمل لديهاوخصوصًا من خالل 
، آان لوزارات العمل دور هام، إن لم يكن محوريًا، في صوغ وتنفيذ سياسة السالمة والصحة ٢٠٠٩٢٣العامة، 
لقوانين والقواعد في مجال دولة عضوًا، أن إنفاذ ا ٥٦، التي صدقت عليها ١٥٥وتحدد االتفاقية رقم . المهنيتين

السالمة والصحة المهنيتين يجب أن يتحقق بواسطة نظام تفتيش آاف ومناسب، ينبغي له، وفقًا لتوصية السالمة 
وتؤآد االتفاقية رقم . ١٢٩ورقم  ٨١، أن يسترشد بأحكام االتفاقيتين رقم )١٦٤رقم ( ١٩٨١والصحة المهنيتين، 

واتباع نهج نظم متكاملة إزاء السالمة والصحة المهنيتين، األمر الذي أيضًا أهمية وضع سياسة وطنية  ١٥٥
وصدقت حتى اليوم ). ١٨٧رقم ( ٢٠٠٦أعيد تأآيده في اتفاقية اإلطار الترويجي للسالمة والصحة المهنيتين، 

توصية فيروس نقص سياق، ينبغي اإلشارة أيضًا إلى وفي هذا ال. ١٨٧دولة عضوًا على االتفاقية رقم ١٦
التي اعتمدت مؤخرًا، والتي تشير إلى الدور الذي ينبغي أن تؤديه ) ٢٠٠رقم ( ٢٠١٠مناعة البشرية واإليدز، ال

 .٢٤للصكخدمات إدارة العمل، بما فيها دائرة تفتيش العمل، في تنفيذ المبادئ التوجيهية 

رّدها تزايد حراك وتواجه وظائف الحماية واإلنفاذ لدى وزارات العمل ودوائر التفتيش تحديات خاصة، م . ٢٤
وتقر . العمال في اقتصاد عالمي وتعدد ترتيبات العمل، قد تنطوي على عالقة استخدام تنال من حماية العمال

، الصادرة حديثًا عن المنظمة بوجود هذه التحديات، وتدعو )١٩٨رقم ( ٢٠٠٦توصية عالقة االستخدام، 
احترام القوانين واللوائح بشأن عالقة االستخدام وتنفيذها،  السلطات المختصة إلى اعتماد التدابير الالزمة لكفالة

 ).١٥الفقرة (من خالل خدمات تفتيش العمل وتعاونها مع إدارة الضمان االجتماعي وسلطات الضرائب مثًال 

 

                               
ات      ل ٧٥، الذآرى السنوية  نهج عالمي: معايير العمل الدولية: كتب العمل الدولي، مانظر مثًال   ١٩ ة بتطبيق االتفاقي راء المعني ة الخب لجن

 ).٢٠٠١جنيف، ( والتوصيات
ذه العوائق    . ١٢٩أشارت الحكومات إلى العوائق اإلدارية أو التقنية أو االقتصادية آأسباب لعدم التصديق على االتفاقية رقم    ٢٠ ومن ه

زراعيين              ال ال ة أو العم ذي ال يغطي األنشطة الزراعي انون العمل ال ل ق ة، مث ام االتفاقي وطني وأحك انون ال وأشار  . عدم التوافق بين الق
ة        البعض اآلخر إل ا االتفاقي ات التي نصت عليه اء بالمتطلب ة للوف ه الكفاي د   . ى أن نظام تفتيش العمل لديها غير متطور بما في وأشار العدي

ع مجاالت النشاط                  يش وطني يشمل أصًال جمي ديها نظام تفت دًا أو أن ل يش لقطاع الزراعة تحدي ة نظام تفت من البلدان إلى صعوبة إقام
ة للنشاط الزراعي     وقالت بلدان أخرى. االقتصادي ر النظامي للقطاع أو هيكل       (إن االتفاقية ال تالئم الخصائص الوطني ل الطابع غي مث

ة األرض ال دون التصديق   )ملكي ل ح يش العم ام تفت ة لنظ ة المتاح رية والمالي وارد البش ة االستقصائية . ، أو أن نقص الم ر الدراس انظ
 .٦٠-٤٩، المرجع السابق، الفقرات GB.306/LILS/6ر أيضًا الوثيقة انظ. الفصل العاشر المرجع السابق، ،٢٠٠٦العامة، 

 .٣٣-٢٧، المرجع السابق، الفقرات GB.309/LILS/6انظر الوثيقة    ٢١
وضعت المنظمة في غضون السنوات التسعين الماضية عددًا آبيرًا من الصكوك الدولية لمساعدة الهيئات المكونة في تعزيز    ٢٢

  :لالطالع على قائمة آاملة بها، انظر الموقع. اطر في مكان العمل والتحكم بهاقدراتها على درء المخ
 http://www.ilo.org/safework/normative/conventions/lang--en/index.htm .عمل الخطة  :انظر أيضًا مكتب العمل الدولي

االتفاقية رقم ( لتحقيق تصديق واسع النطاق على الصكوك التي تتناول موضوع السالمة والصحة المهنيتين وتنفيذها على نحو فعال
، الوثيقة ٢٠١٠مارس / ، جنيف، آذار٣٠٧مجلس اإلدارة، الدورة ، )١٨٧واالتفاقية رقم  ٢٠٠٢، وبروتوآولها لعام ١٥٥

GB.307/10/2(Rev.). 
دورة   )باء١الجزء (، التقرير الثالث السالمة والصحة المهنيتان: مكتب العمل الدولي   ٢٣ دولي، ال  ٢٠٠٩، جنيف،  ٩٨، مؤتمر العمل ال
  ).٢٠٠٩الدراسة االستقصائية العامة، (
دز، فهنالك   / يةولئن آانت السالمة والصحة المهنيتان قضية رئيسية في سياق العدوى بفيروس نقص المناعة البشر  . ٤٤الفقرة    ٢٤ اإلي

دز / نقص المناعة البشرية مسائل أخرى ينبغي أن تتصدى لها نظم إدارة العمل وتفتيشه، ومنها وضع سياسات وبرامج وطنية بشأن   اإلي
 .وعالم العمل، ومكافحة التمييز والنهوض بتكافؤ الفرص والمعاملة



 

7 ILC.100/V  

 ٢الفصل 

 إدارة العمل

 المفاهيم والمصطلحات
توفران مبادئ توجيهية بشأن دور إدارة  ١٥٨والتوصية رقم  ١٥٠سبقت اإلشارة إلى أن االتفاقية رقم  . ٢٥

ويمثل هذان الصكان الصادران عن المنظمة اإلطار المفاهيمي الدولي الوحيد المعترف . العمل ووظائفه وتنظيمه
 . به من أجل إدارة العمل

تعني " إدارة العمل"ولئن آانت عبارة . ة واألطر المؤسسيةما بين صنع السياس ١٥٠وتميز االتفاقية رقم  . ٢٦
تشمل جميع هيئات اإلدارة " نظام إدارة العمل"أنشطة اإلدارة العامة في مجال سياسة العمل الوطنية، فإن عبارة 

 ).١المادة (أو الضالعة فيه /العامة المسؤولة عن إدارة العمل و

وألغراض هذا التقرير، وتماشيًا ". سياسة العمل الوطنية"هوم أن تعّرف مف ١٥٠وال تحاول االتفاقية رقم  . ٢٧
ينبغي أن " سياسة العمل الوطنية" ، فإن مصطلح ١مع التفسير الواسع الذي نسبته لجنة الخبراء إلى إدارة العمل

  .٢يؤخذ بأوسع معانيه، أي أن يشمل آل المسائل المتصلة بالعمل التي تقع في والية منظمة العمل الدولية

 األصول والتطور
من شأن فهم األصول التي تعود إليها إدارة العمل أن يساعد على تحديد أفضل للتحديات الراهنة وآلفاق  . ٢٨

 .المستقبل

. ويعود تاريخ إدارة العمل، آمجال من مجاالت اإلدارة السديدة، إلى النصف الثاني من القرن التاسع عشر . ٢٩
وغير ذلك من مكونات إدارة العمل من أجل معالجة ما أصبح  فقد أنشئت وزارات العمل ودوائر تفتيش العمل

في الواليات " مسألة العمل"في أوروبا أو باسم " المسألة العمالية"أو " المسألة االجتماعية"يعرف باسم 
وآان يرمي إلى تنظيم أسواق العمل من . وآان الدور األصلي إلدارة العمل دورًا حمائيًا وتنظيميًا. ٣المتحدة
تدخل الحكومة المنهجي والمستمر والمصمم من أجل تحسين شروط العمل والحفاظ على التوازن بين  خالل

وآان الدافع الرئيسي للحكومات هو الحفاظ على السلم االجتماعي وتجنب . مصالح أصحاب العمل والعمال
مكاتب عمل صغيرة ، الذي طور تدريجيًا مؤسسات العمل، من دوائر تفتيش و٤الصراعات االجتماعية الكبرى

 .٥إلى وزارات عمل بكل معنى الكلمة

                               
 .٤١لمرجع السابق، الفقرة ، ا١٩٩٧الدراسة االستقصائية العامة، : مكتب العمل الدولي   ١
ى تشريعات       " سياسة العمل"ولكن ينبغي أن نالحظ أن مصطلح    ٢ وم أضيق يقتصر عل ة بمفه غالبًا ما تستخدمه إدارات العمل الوطني

 .العمل الحمائية
ة الحي  "جاء وصف ذلك في خطاب ألقاه الرئيس تيودور روزفلت أمام الكنغرس األمريكي على أنها    ٣ ذا     مشكلة بالغ ى ه ين عل ة يتع وي

ا       الم المتمدن بأسره، أن يتصدى له ى الع واب،        ". البلد، بل عل ى مجلس الشيوخ ومجلس الن رئيس إل الة ال انون األول  ٣رس ديسمبر  / آ
١٩٠١. 

ائها    ٤ ادة       . أسند هذا الدور إلى العديد من وزارات العمل عند إنش ثًال تنص الم ات المتحدة م ام     ٨ففي الوالي انون الع : ٦٢-٤٢٦من الق
ّين مفوضين         "، على أن ١٩١٣مارس / آذار ٤قانون إنشاء وزارة العمل،  ه أن يع ة وسيط ول ع بسلطة التصرف بمثاب وزير العمل يتمت

 ".للمصالحة في نزاعات العمل آلما رأى أن مصالح السلم الصناعي تتطلب ذلك
  :لمزيد من المعلومات عن تاريخ إدارة العمل، انظر   ٥

M. Wallin: “Labour administration: Origins and development,” in International Labour Review (1969, Vol. 100, 
No. 1). 
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ولئن تكيفت إدارة العمل مع الظروف المتغيرة والمتطلبات الجديدة، فقد تطورت أيضًا استجابة  . ٣٠
وآان من أبرز التطورات في تاريخ إدارات العمل في الفترة ما بعد . ٦ للصعوبات االقتصادية واالجتماعية

وبحكم تزايد االهتمام بسياسة العمالة والحماية االجتماعية، انتقلت . تنمية الوطنيةالحرب ضلوعها في سياسات ال
وزارات العمل من وظيفتها األصلية الضيقة التي اقتصرت على الحماية واإلنفاذ وفرض الجزاءات إلى وظيفة 

أداة رئيسية في يد  وهكذا تحولت إدارة العمل إلى. ٧اضطلعت فيها بدور أآبر في التنمية االقتصادية الوطنية
الحكومة، من حيث صوغ وتنفيذ سياسات العمل تماشيًا مع أهداف التنمية الوطنية، بينما استمرت في الحفاظ 

 .على التوجه الحمائي الذي تنتهجه

 إدارة العمل ومنظمة العمل الدولية
مل، حيث إن وزارات العمل آانت منظمة العمل الدولية، منذ نشأتها، مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بنظم إدارة الع . ٣١

  .٩وهذه العالقة الخاصة متأصلة في دستور المنظمة. ٨هي المحاور والشريك الرئيسي من جانب الحكومة

وطالما التزمت المنظمة بتعزيز وزارات العمل وآان لها أثر على تطور مؤسسات إدارة العمل في شتى  . ٣٢
 .وتقديم مختلف أشكال المساعدة التقنية ١٠ةًا من خالل اعتماد الصكوك الدوليأنحاء العالم، وخصوص

على ضرورة تعزيز قدرة المنظمة  اإلعالنويؤآد . ٢٠٠٨وقد تأآد هذا االلتزام من جديد في إعالن عام  . ٣٣
وعلى وجه التحديد، يشدد على . على مساعدة الدول األعضاء في تحقيق أهداف المنظمة في سياق العولمة

إضفاء الفعالية على " :هيكل الثالثي باعتبارهما أنسب وسيلتين من أجلضرورة تعزيز الحوار االجتماعي وال
قانون العمل ومؤسسات العمل، بما في ذلك ما يتعلق باالعتراف بعالقة االستخدام وتعزيز العالقات الصناعية 

 .١١"الجيدة وبناء نظم فعالة لتفتيش العمل

الهيئات المكونة، بما فيها وزارات العمل ونظم وقد أدى مؤخرًا التزام المنظمة بتطوير القدرات لصالح  . ٣٤
إلى قيام أنشطة المساعدة التقنية والتعاون التقني المنسقة من خالل برنامج إدارة العمل وتفتيش  ،١٢إدارة العمل

ويكاد يشمل هذا التعاون جميع مجاالت سياسة العمل، بما في ذلك . ٢٠٠٩أبريل  /العمل، الذي اسُتهل في نيسان
 .في صوغ القوانين والسياسات وبناء القدرات المؤسسية المساعدة

وثمة شكل محدد من أشكال المساعدة التي تلتمسها الحكومات يرآز بالدرجة الرئيسية على الجوانب  . ٣٥
وهو يتألف من تقييمات أو مراجعات إلدارة العمل ونظم تفتيش العمل . العمل ووآاالتها تالوزارالمؤسسية 

                               
  :انظر   ٦

J. Heyes and L. Rychly (eds): Labour administrations in a changing world: Challenges and opportunities 
(Geneva, ILO, forthcoming). 

أمين           ٧ رامج سوق العمل والت في آثير من الحاالت، آان ذلك مصحوبًا بزيادة هامة في ميزانياتها، إذ إن تطوير خدمات التوظيف وب
 .إزاء البطالة وغير ذلك من أشكال الحماية االجتماعية تتطلب قدرًا أآبر من اإلنفاق مما تتطلبه الوظيفة التنظيمية

دًا   ١٦٦فمن أصل . بوضوح غلبة وزارات العمل في وفود الدول األعضاء إلى مؤتمر العمل الدولي ٢٠١٠تبين البيانات عن عام    ٨ بل
ة        ١٢٤منها مندوبًا، وفي  ١٦٤للمؤتمر، أرسلت  ٩٩حضرت الدورة  ل وزارة العمال ا مث ة تكافئه حالة وزيرًا، من وزارة العمل أو هيئ

وارد البشرية  أو الضمان االجتماعي أو الشؤون االجتماعية أو القوى  دولي   : المصدر . العاملة أو الرعاية أو الم ة  : مكتب العمل ال القائم
 .٢٠١٠، جنيف، ٩٩مؤتمر العمل الدولي، الدورة  النهائية بأسماء الوفود،

ا             ٩ ة في معظم األحي دولي، وتكون الحكومات ممثل ؤتمر العمل ال ن من  ُتعتمد اتفاقيات منظمة العمل الدولية وتوصياتها مباشرة في م
وزارة    ة"جانب ال ا  " (التقني ا يكافئه ادة     )وزارة العمل أو م ا أيضًا، بموجب الم ة، أن تتواصل    ١١، والتي يجوز له من دستور المنظم

 .مباشرة مع المدير العام
رارًا في عام       ١٠ ة تطبيق ج             ١٩٢٨مثال ذلك أن ق داد وآفال ى إع ادرة عل ة ومتخصصة ق رة مالئم ى إنشاء دائ ا الحكومات إل ع  دع مي

ات االستشارية وتسوية المنازعات         دولي والهيئ قوانين ولوائح العمل، خاصة فيما يتعلق بخدمات التفتيش والعالقات مع مكتب العمل ال
اول شؤون العمل       دول األعضاء      (الصناعية وتجميع ونشر اإلحصاءات والتقارير وجميع الوثائق األخرى التي تتن ام ال ق بقي رار يتعل ق

 ).لفة بمسائل العملبإنشاء خدمات مك
 ."٣"الجزء أوًال، ألف    ١١
ادة        ١٢ ة، الم ة العمل الدولي دم المكتب   ): ب) (٢( ١٠دستور منظم ا، وفي حدود          "يق ى طلبه اء عل ات، بن آل مساعدة مناسبة للحكوم

 ".ونظم التفتيشسلطاته، في ما يختص بصياغة القوانين واللوائح على أساس مقررات المؤتمر، وبتحسين الممارسات اإلدارية 
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وتقدم االستنتاجات . قييمات على تحليل وظيفي إلدارة العمل وآليات تفتيش العمل القائمةوتقوم هذه الت .١٣لديها
والتوصيات، التي تستند إلى مبادئ المنظمة وتأخذ في االعتبار الممارسة الدولية ذات الصلة، إلى الحكومات في 

 ).١-٢انظر اإلطار (شكل مذآرات تقنية صادرة عن المنظمة 

  ١- ٢اإلطار 
  ٢٠١٠- ٢٠٠٩إدارة العمل وتفتيش العمل في جنوب أفريقيا، تقييم 

في  ٢٠٠٩جاء تقييم إدارة العمل ونظام تفتيش العمل في جنوب أفريقيا بناء على طلب من وزارة العمل في عام 
من التقييم هو مساعدة جنوب أفريقيا على تحسين فعالية  اإلجماليوآان الهدف . الدوائر فيها إلصالحإطار برنامج 

 .وآفاءة نظام إدارة العمل وخدمات تفتيش العمل لديها وتقديم سلسلة من التوصيات لتنفيذ هذه التحسينات
 :وتناولت المذآرة التقنية للمنظمة المسائل التالية

 هيكل المكتب الرئيسي ومكاتب الواليات 
 العامة إدارة خدمات التوظيف 
 إعادة تنظيم نظام تفتيش العمل وتعزيزه 
 ٨١التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية، وال سيما االتفاقية رقم  
 سياسات العمل المبتكرة في أوقات األزمات 
 المساعدة التقنية من جانب المنظمة 

التغييرات في هياآلها الداخلية، بما في ذلك  واستنادًا إلى المذآرة التقنية، قامت وزارة العمل بتنفيذ سلسلة من
 .٨١وهي تتخذ الخطوات الالزمة للتصديق على اتفاقية المنظمة رقم . استحداث وحدة خدمات اإلنفاذ والتفتيش

وتم تنفيذ التوصيات الخاصة بتعزيز نظام تفتيش العمل من خالل سلسلة من األنشطة المشترآة بتمويل من مشروع 
ه النرويج يرآز بالدرجة الرئيسية على تدريب المديرين وبناء هيئة من المدرِّبين في تفتيش العمل تعاون تقني ترعا

  .وإدخال التغييرات االستراتيجية في نظام إدارة العمل
 .٢٠١٠مذآرة إلى وزارة العمل، جنوب أفريقيا، : مكتب العمل الدولي: المصدر

 نظم إدارة العمل الوطنية
بيد أن هنالك بعض أوجه الشبه . إدارة العمل ومؤسساتها باختالف الظروف الوطنيةيختلف تشكيل نظم  . ٣٦

 :التي يمكن استبانتها

لئن آانت وزارات العمل عادة في صميم النظم الوطنية إلدارة العمل، فإن بعض المهام ذات الصلة غالبًا  
لتنمية االجتماعية أو القوى ما تكون من مسؤولية وزارات أخرى، مثل وزارة الشؤون االجتماعية أو ا

 .العاملة أو التعليم أو الهجرة أو الشؤون الداخلية أو الشؤون المالية أو الصحة أو الشباب

وتشمل غالبية وزارات العمل،  .١٤غالبًا ما تكون مهام العمل والعمالة األساسية في عهدة وزارة واحدة 
ترتبط فيها مسألة العمالة بوزارة االقتصاد أو  مثًال، وظيفة العالقات الصناعية، ولكن هنالك حاالت

  .١٥المالية

وهذا هو الحال في أآثر من نصف الدول . آثيرًا ما ُتدمج أهداف العمل والعمالة مع الشؤون االجتماعية 
وفي البلدان النامية، آثيرًا ما تنقسم مهمة . األعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

                               
ا، األردن،         ٤٤، قامت المنظمة بعمليات مراجعة بلغ عددها  ٢٠٠٦منذ عام    ١٣ ى طلب حكومات إثيوبي اء عل إلدارة العمل وتفتيشه بن

ل ا  تشاد، توغو،   أرمينيا، ألبانيا، اإلمارات العربية المتحدة، أنغوال، بليز، بورآينا فاسو، بيرو، ترينيداد وتوباغو،  ا، الجب ألسود،  جامايك
ة    ابقة، جمهوري جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنزانيا المتحدة، الجمهورية العربية السورية، جمهورية مقدونية اليوغوسالفية الس

ين، آازاخستان،           دمولدوفا، جنوب أفريقيا، جيبوتي، روان  ا، الفلب اال، غيني ان، غواتيم لفادور، السنغال، الصين، ُعم ا، سانت لوسيا، الس
 .ديفوار، آينيا، لبنان، ليبيريا، مالي، موريتانيا، موريشيوس، نيبال، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمنآوت 

 .مثال ذلك في الجمهورية التشيكية وجنوب أفريقيا وآوستاريكا وآينيا وليتوانيا   ١٤
 .مثال ذلك في سويسرا وفنلندا وهنغاريا   ١٥
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 ،١٦ة االجتماعية بين وزارات مسؤولة عن خطط ضمان اجتماعي مختلفة، تديرها وآاالت منفصلةالحماي
  .١٧وغالبًا ما تكون تحت إشراف وزارة المالية

المسؤولة عن التدريب القصير األجل  -من الشائع أن تنقسم مسؤولية التدريب المهني بين وزارة العمل  
وقد يكون التدريب األآثر تخصصًا، . ١٨سؤولة عن التعليم المهنيووزارة التعليم، الم -المرتبط بالعمل 

 .١٩في مجاالت مثل الصحة أو الزراعة أو النقل أو الخدمات العامة، في إطار الوزارة المعنية

أو عن هجرة العمال،  ٢٠يكون لوزارات العمل، في بعض الحاالت، مسؤولية عامة عن الخدمة العامة 
 .٢١في البلدان التي تضم نسبة ال بأس بها من العمال المهاجرين سيما ال

قد تتمتع " الوآاالت"ولكن هذه  .٢٢ُيعهد بتقديم الخدمات على نحو متزايد إلى هيئات موازية لهيئات الدولة 
 .بدرجات مختلفة جدًا من االستقالل من حيث اإلدارة والتمويل وتقديم الخدمات

حكومة (يانًا مسؤولية وضع السياسة، بصفة عامة من وظائف الحكومات المحلية يكون تنفيذ السياسة، وأح 
 . ٢٣، وخصوصًا في البلدان ذات الهيكل االتحادي أو شبه االتحادي)الوالية أو اإلقليم أو المقاطعة

 هنالك نزعة متزايدة نحو التعاقد الخارجي في تقديم خدمات إدارة العمل، ال مع جهات عامة فحسب وإنما 
من مقدمي الخدمات على ) منظمات ال تبتغي الربح أو تبتغي الربح على السواء(مع جهات خاصة أيضًا 

 .أساس ترتيبات تعاقدية شتى

ولئن آان صوغ سياسة العمل من مسؤولية الدولة، فإن التنفيذ آثيرًا ما يفوض إلى وآاالت عامة  . ٣٧
ولدى الوآاالت . ٢٤الخدمات العامة وإدارة العمل وقد ُيرى ذلك بمثابة اتجاه طويل األجل في مجال. متخصصة

المرتبطة بالعمل، مثل خدمات التوظيف العامة، ومؤسسات وصناديق التدريب المهني، وهيئات السالمة 
والصحة المهنيتين، ومجالس الوساطة والمصالحة والتحكيم، تاريخ طويل ويمكنها، إذا جرى تنظيمها وتنسيقها 

 .وزارة العمل، أن تسهم في تقديم خدمات على درجة عالية من الكفاءة والنوعيةعليها من جانب  واإلشراف

                               
 ).٢٠٠١جنيف، ( توافق جديد في اآلراء: ضمان االجتماعيال: مكتب العمل الدولي: انظر   ١٦
في السنغال، تشرف وزارة المالية على الخطط الرئيسية للضمان االجتماعي وهي ممثلة في مجالس إدارتها إلى جانب وزارة    ١٧

ربادوس وجزر البهاما وآذلك تشرف وزارات المالية على الهيئات المسؤولة عن خطط المساهمة في ترينيداد وتوباغو وب. العمل
وفي ماليزيا تشرف وزارة المالية على صندوق تأمين المستخدمين، بينما تخضع منظمة الضمان االجتماعي لوزارة الموارد . وغيانا
 .البشرية

ام والمعه                  ١٨ يم الع وزارة التعل ا ول دريب في جنوب أفريقي الي والت يم الع وزارة التعل دريب المهني يخضع ل وطني  مثال ذلك أن الت د ال
تاريكا  ي آوس ي ف دريب المهن ي  . للت دريب المهن ل والت وزارة العم و يخضع ل ا، فه ي آمبودي ا ف يم  . أم س التعل ا، يخضع مجل ي غيان وف

ى وزارة العمل والخدمات البشرية والضمان              دريب الصناعي إل يم، في حين ينتمي مجلس الت وزارة التعل دريب التقني والمهني ل والت
 .االجتماعي

  :انظر   ١٩
V. Gasskov (ed.): Vocational education and training institutions: A management handbook and CD-ROM 
(Geneva, ILO, 2006), p. 25. 

 .مثال ذلك، في آثير من البلدان األفريقية وآذلك في بلجيكا وسلوفاآيا وفرنسا، وفي إآوادور مؤخرًا   ٢٠

 .مثال ذلك، في إسبانيا وإندونيسيا ودومينيكا ولكسمبرغ ومصر   ٢١
يم أو إدارة مختلف خطط             ٢٢ ين والوساطة والتحك دريب المهني والسالمة والصحة المهنيت مثال ذلك، االهتمام بخدمات التوظيف والت

 .الحماية االجتماعية
ذه الخدمات مكتب واحد          ٢٣ دم ه ا يق ًا م ابهة    ( في عدد من البلدان، غالب ين مختلف الوظائف      ) مرآز العمل أو مؤسسة مش ا ب تجمع م

رامج        ى ب ا من االستحقاقات أو اإلحاالت إل ة أو غيره ع تعويضات البطال رة الوظائف ودف يش العمل وسمس ل تفت ل، مث المتصلة بالعم
ورات في التك         . التدريب المهني ا من المرافق أن يحقق وف اآن وغيره ع خدمات متصلة     ولئن آان من شأن تقاسم األم إن تجمي اليف، ف

ر          " مكتب عمل  "في  ) مثل خدمات التوظيف وتفتيش العمل(بصالحيات متغايرة جدًا  د ينفِّ ل ق ور، ب دى الجمه اك ل د االرتب د يول واحد ق
 . أصحاب العمل من اإلعالن عن شواغر العمل

ة ال      ١٩٧٣وفي وقت يرجع إلى عام    ٢٤ راء المنظم اه فريق خب ذا االتج ال     ، استبان ه إدارة العمل، حيث ق ام واسع    : "معني ب ة اهتم ثم
ال، وهو               ي أصحاب العمل والعم رامج إدارة العمل، بمشارآة نشطة من ممثل ة من ب رامج معين االنتشار بالحرص على فعالية إدارة ب

مكتب العمل   ". اإلداري يؤدي في عدد من البلدان إلى إنشاء وآاالت متخصصة بموازاة الدولة لهذا الغرض، تتمتع بقدر من االستقالل  
تشرين   ٢٦-١٥خبراء بشأن إدارة العمل، جنيف،  الورقة عمل معّدة الجتماع  دور ووظائف إدارة العمل وتطورها المؤسسي،:  الدولي
 .٣٨، الفقرة ١٩٧٣أآتوبر / األول
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ومع ذلك، تثار التساؤالت عما إذا آانت هذه الوآاالت في واقع األمر تضطلع بدور يعود إلى وزارة  . ٣٨
ختار وقد يحدث ذلك خصوصًا عندما ُتعتمد سياسات جديدة وت. العمل، وال سيما عندما تكون هذه الوزارة ضعيفة

وزارة العمل تسخير الوآاالت القائمة ألداء مهام تتجاوز الوالية األصلية لهذه الوآاالت، مثال ذلك عندما ُيطلب 
أوسع نطاقًا، أو  اجتماعيمن صندوق تضامن قائم أو من شرآة تأمين من البطالة أن تقوم بإدارة نظم ضمان 

عندما تعهد بمسائل السالمة والصحة إلى وآاالت دون ضمان استمرار الوزارة في االضطالع بدورها في صنع 
وثمة محذور آخر يرتبط بتكاثر الوآاالت وهو تقلص القدرات التقنية ضمن وزارة العمل بسبب هجرة . السياسة

 . الموظفين المؤهلين إلى هذه الوآاالت بالذات

أي هيكل معين لنظم إدارة العمل، وإنما تتطلب أن تكون وظائفها  ١٥٠تحدد االتفاقية رقم  وال . ٣٩
وال يمكن تفسير هذا االشتراط على الصعيد المؤسسي ). ٤المادة " (منسقة على النحو المالئم"ومسؤولياتها 

وفي هذا . سياساتالمحض فقط، إذ إن دمج وظائف السياسة في هيئة واحدة ال يضمن في حد ذاته تماسك ال
شديد حتى " تقوقع"الصدد، تكشف عمليات مراجعة إدارة العمل، التي تقوم بها المنظمة بانتظام، عن حاالت 

ضمن الوزارة الواحدة حيث ال تتشاور الوحدات التي تضطلع بمهام مترابطة فيما بينها أو ال تتقاسم المعلومات 
 .ذ قوانين مختلفة أو تفتقر إلى آليات اإلدارة السديدة المالئمة، لمجرد أنها تنف)البشرية والمادية(والموارد 

ويبقى التنسيق المالئم ضمن نظم إدارة العمل تحديًا وال سيما في الدول االتحادية، حيث غالبًا ما تعتمد  . ٤٠
الالمرآزية في وضع السياسة والتنفيذ وحيث يمنح القانون مجموعة من الوظائف للمستوى االتحادي ومجموعة 

 .خرى لمستوى الواليةأ

ومن العسير تحقيق آفاءة التنسيق عندما تكون الدوافع وراء الالمرآزية اعتبارات سياسية بدًال من رشاد  . ٤١
وينبغي لإلصالحات أن تأخذ في االعتبار مستوى المسؤولية عن وضع السياسة وإلى . اإلدارة من الناحية العملية
 .سوق عمل واحدةمتوافقة مع وجود  أي مدى تبقى الالمرآزية

وفي البلدان التي تكون فيها الحكومة االتحادية والحكومة المحلية على السواء مسؤولة عن شؤون العمل،  . ٤٢
انظر (غالبًا ما يكون هنالك نظام إدارة عمل اتحادي ونظم مكرسة إلدارة العمل في حكومة آل والية أو مقاطعة 

 .لتنسيق بين مختلف مستويات إدارة العملوفي هذه الحالة تشتد الحاجة إلى ا). ٢-٢اإلطار 

  ٢- ٢اإلطار 
 تنسيق سياسات العمل في الهند وفي باآستان

ويمكن للهيئات التشريعية على مستوى الوالية أن . في الهند، تنطبق القوانين التي تسن وطنيًا على صعيد الوالية
وقد يفضي ذلك إلى . بشأن طائفة من شؤون العمل تضع قواعد لتنفيذ هذه القوانين وأن تسن تشريعاتها الخاصة بها

مستويات حماية أعلى في بعض الواليات من غيرها، ومن ثم إلى اختالف التوازن بين القوانين التي تعمل لصالح العدل 
وتبعًا . واإلنصاف بين العمال، هذا من جهة، وبين القدرة التنافسية والكفاءة بالنسبة ألصحاب العمل، من جهة أخرى

لذلك، قد يكون لمختلف نظم إدارة العمل على مستوى الوالية وطبيعة التدخالت التي تقوم بها أثر يتجاوز المجال المباشر 
 .لحماية العمل وقد تؤدي، مثًال، دورًا في قرارات االستثمار المتصلة بمواقع منشآت األعمال

وتعمل هذه اإلدارات بموجب . القوى العاملةوفي باآستان، هنالك في آل حكومة والية إدارة خاصة بها للعمل و
سياسات وقوانين وطنية، في ظل المسؤولية اإلجمالية لوزارة العمل والقوى العاملة، ولكنها تتمتع بدرجة عالية من 

وتتعزز هذه االستقاللية بالسلطات القانونية التي تتمتع بها حكومات . االستقالل في تنفيذ السياسات والقوانين الوطنية
الواليات في سن القوانين المتصلة بشؤون العمل، والتي تحل محل التشريعات الوطنية أحيانًا، وتتعارض معها أحيانًا 

 . أخرى
 R. Heron: Challenges and perspectives of labour administration (Geneva, ILO, forthcoming).  :المصدر

وفي بلدان أخرى، يتسم نظام إدارة العمل بالالمرآزية على الصعيد التنفيذي، ويكون صوغ سياسة العمل  . ٤٣
وفي هذا المضمار، بينما تكون شؤون السياسة . وإعداد القوانين واللوائح من مسؤولية الحكومة المرآزية فقط

لقوانين، بما فيها أنشطة تفتيش العمل، وما يتصل بها من إعداد قوانين العمل مرآزية، فإن تنفيذ السياسات وا
  .٢٥وخدمات التوظيف، وفض المنازعات، يكون من مسؤولية مختلف إدارات العمل المحلية

   

                               
ة     ١٦في الفلبين مثًال، تعمل إدارة العمل من خالل     ٢٥ ًا للعمل والعمال ًا إقليمي وفي األردن، وزارة العمل هي محور نظام إدارة      . مكتب

وفي بليز، تعمل إدارة العمل من خالل    . العمل، ولكن المسائل التشغيلية مفوضة إلى المكاتب الميدانية في آل محافظة وفي مدينة عّمان
 .عمل إقليميةمكاتب  ١٠
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وقد عمد العديد من بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي مؤخرًا إلى المرآزية مختلف  . ٤٤
 ٢٦جوانب سياسة سوق العمل، في محاولة منها لتحسين توجيه االستحقاقات والحقوق والمسؤوليات المرتبطة بها

وجه الخصوص، تنطبق عملية وعلى . ولتحسين تكييف تقديم الخدمات مع أسواق وسياسات العمل المحلية
الالمرآزية هذه على السياسات االيجابية لسوق العمل، بينما تبقى نظم االستحقاقات في معظمها خاضعة للتنظيم 

 .واإلدارة مرآزيًا

فمن جهة أولى، هنالك مزايا دون شك في مساهمة شرآاء . وتقدم جهود الالمرآزية هذه صورة مختلطة . ٤٥
وقد تساعد أيضًا في التوصل إلى . برامج سوق العمل لكي تالئم االحتياجات المحليةالحكومة المحلية في تكييف 

توافق اآلراء والتعاون، وفي حالة السياسات السلبية إلى استهداف التعويضات والحقوق والمسؤوليات المتصلة 
ترجيح عدم المساواة  وقد تؤدي من جهة ثانية، إذا أصبح الفارق بين السياسات مفرطًا، إلى. بها على نحو أفضل

 .ومن ثم تكون محط االنتقاد

وعالوة على ذلك، يعتمد نجاح الالمرآزية في إدارة العمل، شأن المجاالت األخرى في اإلدارة العامة،  . ٤٦
إلى حد آبير على قدرة السلطات المحلية على تحمل مسؤوليات جديدة ويجب أن يكون مشفوعًا بتنمية القدرات، 

 . ن أم من حيث المعدات المادية من أجل المكاتب المحليةسواء من حيث الموظفي

 تنظيم وزارات العمل
 .إن هيكل وزارة العمل وتنظيمها الداخلي في حد ذاته انعكاس لوالية الوزارة ونموذج تنفيذ السياسة . ٤٧

وهذه . اآلخرين، وغالبًا ما تجتمع ضمن بلد واحد ثنيناإلوهنالك ثالثة نماذج رئيسية، وال يستثني أحدها  . ٤٨
؛ واإلدارة غير )حيث تقع غالبية األنشطة في إطار وزارة العمل وإداراتها(اإلدارة المباشرة : النماذج هي

اللجوء إلى هيئات مستقلة قائمة أو منشأة (؛ واإلدارة المفوضة )اإلدارة من خالل إدارات المرآزية(المباشرة 
 ).حديثًا في إطار وزارة العمل

أو الجمع بينها، فإن وزارات العمل تتألف عادة من وحدات يمكن تجميعها /ج وومهما آان اختيار النماذ . ٤٩
وفي اإلطار . اإلدارات التقنية؛ وخدمات دعم اإلدارة؛ وخدمات الشؤون اإلدارية العامة: في ثالث فئات رئيسية

 .مثال لهيكل تنظيمي نموذجي ٣-٢

. ٢٧ية والمادية والمالية في وزارة العملوتكون خدمات الدعم اإلداري مسؤولة عن إدارة الموارد البشر . ٥٠
ولكن هيكل وحدات الدعم اإلداري والوحدات التقنية قد يختلف . ومكانها ضمن الهيكل الوزاري بديهي إلى حد ما

 .اختالفًا آبيرًا من وزارة ألخرى

وتؤدي خدمات دعم اإلدارة دورًا حاسمًا في حسن سير األمور في وزارة العمل، وهي تشمل عادة  . ٥١
والبرمجة والتقييم والمشورة القانونية والصياغة القانونية والعالقات الدولية والبحوث  اإلجماليلتخطيط ا

ولها أثر مباشر على قدرة وزارة العمل على صوغ النصوص التشريعية والتأثير على البرامج . واإلحصاءات
بما في ذلك وضع (لمنظور الوطني في بلورة السياسة الخارجية من ااإلسهام التشريعية في وزارات أخرى و

وهي حاسمة األهمية أيضًا في مساندة األعمال التي تقوم بها الوحدات ). سياسات إزاء منظمة العمل الدولية
ولها قبل آل شيء . التقنية وذلك بتوفير اإلحصاءات والدراسات وغيرها من األدلة الالزمة لفعالية صنع السياسة

 .وزارة وخططها وبرامجهادور محوري في صوغ سياسات ال

وخدمات . وتتطلب هذه الخدمات موظفين على درجة من الثقافة والخبرة، تتجاوز معارفهم ميدان العمل . ٥٢
آال من اإلدارات التقنية على حدة، ومن األفضل أن تترآز في  فقط دعم اإلدارة تخدم الوزارة بأآملها وال تخدم

وهكذا، فإن خدمات الدعم في غالبية البلدان ال توضع تحت إشراف رؤساء الوحدات . وحدات مرآزية أآبر
المدير العام أو نائب الوزير أو األمين (التقنية، وإنما توضع مباشرة تحت إشراف اإلدارة العليا في الوزارة 

 ).سي أو مسؤول من هذه الرتبةالرئي

   
                               

  :انظر   ٢٦
H. Immervoll: Minimum-income benefits in OECD countries: Policy design, effectiveness and challenges, Social, 
Employment and Migration Working Paper No. 100 (Paris, OECD, 2010). 

ل الميزن      ٢٧ االت مث ادة مج ة ع ة العام دمات اإلداري مل الخ رية    تش وارد البش ا وإدارة الم ة له ة الداخلي ابات والمراجع ة وضبط الحس
 .واألمن والمكتبة والوثائق والمنشورات نيوخدمات التوريد والنقل وصيانة المبا
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وتقابل الوحدات التقنية في غالبية الوزارات المجاالت الوظيفية، مثل عالقات العمل وتشريعات العمل  . ٥٣
فتها هي اإلشراف على إدارة وتنفيذ سياسات ووظي. والعمالة والتأمين االجتماعي وتفتيش العمل وشروط العمل

وتشريعات العمل وصوغ السياسات الجديدة والنصوص التشريعية وإسداء المشورة بشأنها واإلبالغ عن 
وغالبًا ما تكون مسؤولة أيضًا عن تحليل البيانات اإلحصائية والتقارير السردية من الميدان وعن . تطبيقها

ية وتعهدها وإعداد التقارير السنوية والتشاور مباشرة مع منظمات أصحاب العمل استحداث قواعد البيانات الوطن
 .ومنظمات العمال

وثمة وظيفة محددة تضطلع بها وزارة العمل وهي مساندة الحوار االجتماعي الوطني بين المهن أو  . ٥٤
وتضم . نشوء منازعات صناعية القطاعات وتشجيع التفاوض الجماعي والوساطة بين األطراف في حالة

الوزارات عادة إدارات معينة لشؤون العالقات الصناعية لتقديم المساعدة في مجال التفاوض الجماعي والوساطة 
وآما سيبحث الحقًا في هذا التقرير، فإن الوزارة تقدم، في بعض البلدان، طائفة واسعة من الخدمات . وغير ذلك

 .االجتماعي التقنية واإلدارية إلى مجموعة شتى من هيئات الحوار

وآما ذآر أعاله، فإن الدور األصلي لوزارات العمل هو حماية العمال، ولذلك آانت هذه الوزارات منذ  . ٥٥
وفي العقود الحديثة من ). المكّون الحمائي(العديد من السنين تضع في قائمة أولوياتها تنظيم شروط العمل 

من حيث القدرة ) أو االيجابية/عمل السلبية وتنمية العمالة وسياسات سوق ال(الزمن، نما مكّون العمالة 
. وهذا ما حدث فيما يتعلق بالضمان االجتماعي .٢٨المؤسسية، ونصيبها من المخصصات واألهمية اإلجمالية

                               
  :انظر مثًال   ٢٨

J. Freyssinet: Négocier l´emploi: 50 ans de négociations interprofessionnelles sur l’emploi et la formation (Paris, 
Éditions Liaisons, 2010). 

 ٣-٢اإلطار
 مثال لهيكل تنظيمي لوزارة العمل

 

 مكتب الوزير وزير العمل

  المدير العام،
  األمين األول، 

 نائب الوزير، وغيرهم

  لجنة العمل
 الوطنية الثالثية

 خدمات دعم اإلدارة
 الشؤون القانونية •
وث ـحـالب •

 واإلحصاءات
التخطيط، البرنامج،  •

 التقييم
 الشؤون الدولية •

 العمل
 تفتيش العمل •
 عالقات العمل •
 العمل تشريعات •

 العمالة
 سياسة العمالة •
 خدمات العمالة •
 التدريب المهني •
ة ـاليد العامل •

 المهاجرة

 الحماية االجتماعية
 التأمين االجتماعي •
 الرفاهة االجتماعية •
ة ـاسـالسي •

 االجتماعية

  خدمات شؤون 
 اإلدارة العامة

 اإلدارة •
 تنمية الموارد البشرية •
علومات ا المتكنولوجي •

 واالتصاالت
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واليوم، تجتمع في الكثير من البلدان المكونات الثالثة وهي العمل والعمالة والضمان االجتماعي في وزارة 
 .واحدة، وهي وزارة العمل

 القدرة المؤسسية إلدارة العمل

 الثغرات المستمرة
ألي إدارة عمل أن تحقق أهدافها بصورة مرضية وأن يكون لها األثر الكافي ما لم يتوفر لها  ال يمكن . ٥٦

الموارد المادية والمالية المالئمة والموظفون المؤهلون والمدربون على النحو المناسب، وما لم تتمتع بمكانة 
ذلك، آما يتبين من طائفة متنوعة من وغالبًا ما ال يكون الحال آ. ٢٩تضمن لها االستقالل من التأثيرات الخارجية

ولئن آانت غالبية وزارات العمل تفيد بأن . المصادر، بما فيها الدراسات والمراجعات التي تقوم بها المنظمة
قدراتها ومواردها ضئيلة جدًا بحيث ال تتناسب مع األهداف المرجوة، فإن نقص القدرة المؤسسية حاد بشكل 

 .خاص في البلدان النامية

 يمكن المقارنة بين ميزانيات وزارات العمل مباشرة ألن ميزانية آل منها تقابل عمومًا والية محددة، وال . ٥٧
أضف إلى ذلك أن مجموع اإلنفاق الحكومي على شؤون العمل قد يكون . وهذه الوالية تختلف من بلد آلخر

الدراسة االستقصائية العامة لعام وقد أعربت لجنة الخبراء في  .٣٠منتشرًا عبر العديد من الوزارات والوآاالت
فيما  ١٥٠عن أسفها ألن المعلومات التي قدمتها إلى المنظمة البلدان التي صدقت على االتفاقية رقم  ١٩٩٧

 .٣١غالبًا ما آانت تعوزها الدقة وقّلما آانت مصحوبة بأرقام تتناول الموظفين والميزانية ١٠يتعلق بتطبيق المادة 

تروى أن ميزانية وزارة العمل تمثل في بعض البلدان نصيبًا هامًا من ميزانية الدولة ويبدو من األدلة التي  . ٥٨
ومع ذلك فإن ميزانيات هذه الوزارات في بلدان أخرى هي من  ،٣٢في السنوات األخيرة ازدادوأن مقدارها 

إذا ما قورنت وتبدو الفوارق صارخة . أصغر الميزانيات بالمقارنة مع ميزانيات الوزارات الحكومية األخرى
 . ٣٣ميزانيات وزارات العمل في البلدان النامية بنظيراتها في البلدان الصناعية

ومما يثير القلق أن تقارير التعاون التقني واستنتاجات الخبراء ومختلف االجتماعات اإلقليمية آثيرًا ما  . ٥٩
تختلف عما آانت عليه قبل تصف قدرة إدارة العمل في بعض البلدان أو األقاليم على أنها في مستويات ال 

. ٣٤حيث ترآز االهتمام على ضعف المرآز السياسي لوزارات العمل وشح الموارد المتاحة لها عشرات السنين،
 ،٣٦وآذلك في آسيا وأمريكا الالتينية ٣٥ اوآان األخذ بسياسات التغيير الهيكلي في التسعينات، ال سيما في أفريقي

                               
 .١٠، المادة ١٥٠االتفاقية رقم    ٢٩
 .ليس هنالك من فئة مقابلة في التصنيف الدولي للوظائف الحكومية   ٣٠
  .١٦١، المرجع السابق، الفقرة ١٩٩٧الدراسة االستقصائية العامة،  :مكتب العمل الدولي   ٣١
انواتو مثالً     ٣٢ وفي آوستاريكا،   . أبلغ عن زيادات في اآلونة األخيرة في مخصصات الميزانية لوزارة العمل في بابوا غينيا الجديدة وف

وزارة من    ار  ٣٨٫٥ازدادت ميزانية ال ون في عام     ملي ى   ٢٠٠٥آول ار  ٢٤٦٫٧إل ون في عام     ملي ى نتيجة    ٢٠١٠آول ، بالدرجة األول
د في عام        زيادة في التحويالت إلى دما اعتم د عن م    ٢٠٠٩مختلف مؤسسات وبرامج المعونة االجتماعية، وعلى وجه التحدي انون رق الق

م    ٨٧٨٣ انون رق ّدل الق ذي ع ريعات      ٥٦٦٢ال ن التش ره م رة وغي دالت األس ة وب ة االجتماعي أن التنمي لفادور، ازدادت  . بش ي الس وف
 .٢٠٠٩و ٢٠٠٥ين عامي في المائة ما ب ٦١بنسبة  الحقيقيةالميزانية بالقيمة 

ا في أي وزارة                ٣٣ ة بمفرده ر ميزاني ال، هي أآب ى سبيل المث ة، عل ة للعمل والشؤون االجتماعي إن ميزانية الوزارة االتحادية األلماني
م تخصيص      ). في المائة من ميزانية الدولة ٤٠، ما يعادل نحو ٢٠١٠مليار يورو في عام  ١٤٣٫٢(ألمانية   ٥٩ومن أصل المجموع، ت

رامج سوق      ١١مليار للدعم األساسي لدخل العاطلين عن العمل و  ٢٣٫٩بما فيها (مليار يورو لتدابير سياسة سوق العمل  ورو لب ار ي ملي
ة ال تتجاوز       ). النشطةالعمل  دان األفريقي ة    ١وعلى النقيض من ذلك، فإن مخصصات الميزانية لوزارات العمل في بعض البل في المائ

نن      ٠٫٧٦ثال ذلك  م(من ميزانية الدولة  ة في ب ة في توغو      ٠٫١٣و) ٢٠٠٥(في المائ ا الوسطى مثالً    ). ٢٠١٠(في المائ ، وفي أمريك
 ).٢٠١٠(في المائة في الجمهورية الدومينيكية  ٠٫١١و) ٢٠١٠(في المائة في نيكاراغوا  ٠٫١٥تمثل مخصصات الميزانية 

  .٤١٢-٤٠٨المرجع السابق، الفقرات  لمؤسسي،دور ووظائف إدارة العمل وتطورها ا:  الدولي مكتب العمل   ٣٤
  :انظر   ٣٥

M. Oumarou: Réformes de l’administration publique des pays membres de l’UEMOA: impacts et perspectives, 
Working Document No. 2, LAB/ADMIN (Geneva, ILO, 2009). 

  :انظر   ٣٦
ILO: Human resource development in the public service in the context of structural adjustment and transition, 

ة،   التكيفتقرير للمناقشة في االجتماع المشترك بشأن تنمية الموارد البشرية في الخدمة العامة في سياق  -١٤الهيكلي والمرحلة االنتقالي
 .١٩٩٨ ديسمبر/ آانون األول ١٨
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بل آان له، في بعض الحاالت، أثر خطير على قدرة  ٣٧العام إلنفاقامصحوبًا بتخفيضات شديدة في مبالغ 
وقد وصفت تداعيات هذه التخفيضات في الدراسة . إدارات العمل الوطنية على تقديم الخدمات األساسية

، ولكن من المحزن أنها ما زالت ملحوظة اليوم في نظم إدارة العمل في العديد ١٩٩٧االستقصائية العامة لعام 
لدان، مهما آانت الجهود التي يبذلها العديد من الحكومات للحد من هذه اآلثار ومهما آان االنتقاد المتكرر من الب

  .من جانب الشرآاء االجتماعيين

 شح الموارد البشرية
 .تعتمد آفاءة صنع السياسة ونوعية الخدمات المقدمة وآميتها إلى حد آبير على قدرة موظفي إدارة العمل . ٦٠
وبحسب مختلف مصادر المنظمة، يعاني العديد من نظم إدارة العمل، ال سيما في البلدان النامية، من  . ٦١

وعالوة على ذلك، هنالك . نقص شديد في عدد الموظفين رغم الجهود الكبيرة التي بذلها مؤخرًا عدد من البلدان
خدمات التوظيف العامة في أوروبا قد  مثال ذلك أن عدد الموظفين في. التفاوت بين المناطقأوجه قدر آبير من 

يبلغ مئات اآلالف، بينما قد ال يتعدى عدد الموظفين في بلد أفريقي ذي عدد مماثل من السكان بضع مئات، 
وفي حاالت عديدة، يكون هذا النقص الشديد في عدد الموظفين نتيجة . ٣٨وآثيرًا ما يكون أقل من ذلك بكثير
بقت في التسعينات، والتي أفضت إلى تسريح أعداد آبيرة من العاملين في سياسات التكييف الهيكلي التي ط

 . القطاع العام
 

  ٤- ٢اإلطار 
 مراجعة منظمة العمل الدولية للموارد البشرية في وزارة العمل في سري النكا

مقابالت شملت مراجعة المنظمة جميع موظفي الوزارة، وتم جمع المعلومات على أساس استبيان إضافة إلى 
 :وآانت استنتاجات المراجعة الرئيسية آما يلي. ومشاورات أجريت مع آبار الموظفين

 . تتوفر للوزارة قاعدة بيانات ُمحْوَسبة وشاملة ومحّدثة لجميع الموظفين آأساس لتخطيط الموارد البشرية 
 .إمكانيات إعادة نشر الموظفين الحاليين واضحة 
 .ين تدريب الموظفينهنالك حاجة واضحة إلى تحس 
أنشئ مرآز للتدريب الحاسوبي وقدِّم التدريب للموظفين على جميع المستويات، ومع ذلك ثمة حاجة واضحة إلى  

 .مزيد من التدريب
 .جرى إعداد وتنفيذ دورات تدريبية محددة الغرض لدراسة اللغة االنكليزية 
 .اآتسب موظفو الوزارة خبرة قّيمة في التخطيط لمراجعة الموارد البشرية واالضطالع بها 
 R. Heron: Challenges and perspectives of labour administration (Geneva, ILO, forthcoming) .  :المصدر

 

من البلدان المتقدمة وغالبية موظفي إدارة العمل هم من الموظفين الحكوميين، رغم االتجاه في آل  . ٦٢
وتنظم عملية توظيف واختيار موظفي . ٣٩والبلدان النامية نحو زيادة عدد العاملين المتعاقدين والعاملين المؤقتين

ومن المسلم به على . إدارة العمل، وآذلك شروط توظيفهم، في معظمها بموجب النظام األساسي للخدمة المدنية
لة األجل والمستقرة في الخدمة المدنية تسهم في إضفاء الصبغة نطاق واسع أن الحياة الوظيفية الطوي

ومع . على مفتشي العمل والعاملين في خدمات التوظيف وغيرهم من المختصين في مجال العمل" االحترافية"
ذلك فإن شروط الخدمة التي تقدمها مؤسسات إدارة العمل ال تجتذب عمومًا العاملين المؤهلين، وال سيما 

 .التقنيين الذين هم على درجة عالية من التدريب، حتى في العديد من البلدان الصناعية المتخصصين

                               
امي      ٣٧ ين ع ا ب رة م ي الفت ن    ١٩٩٦و ١٩٨٧ف ل ع ا ال يق دولي فيم ك ال هم البن ة     ٦٨، أس ادات االنتقالي ة واالقتص دان النامي ن البل م

  .بخصوص برامج إصالح هياآل التوظيف التي تؤثر على القدرة المؤسسية في اإلدارات العامة
United Nations: Unlocking the human potential for public sector performance: World Public Sector Report 2005 
(New York, 2005). 

ا و   ٩٦ ٠٠٠مستوى  ٢٠٠٨مثال ذلك، بينما بلغ عدد العاملين في خدمات التوظيف العامة في عام    ٣٨ ة    ٧٠ ٠٠٠في ألماني في المملك
 . في آينيا ٣٨في جنوب أفريقيا و ٤٨٠المتحدة، آان المجموع 

لفادور   ٣٩ ي الس ان ف ثًال، آ ن أصل  ٣٥٣، م ًا م ام    ٦٧٧موظف ي ع ود ف ون بموجب عق ة يعمل ة االجتماعي ل والرعاي ي وزارة العم ف
ان هنالك    . ٢٠٠٩ دوراس آ دًا و   ١١٤وفي هن اعي         ٥١١عامًال متعاق ة العمل والضمان االجتم ًا في أمان دمتها   (عامًال دائم معلومات ق

 ).حكومة آل من السلفادور وهندوراس
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ويعاني العديد من إدارات العمل أيضًا من ارتفاع معدل استبدال الموظفين، نظرًا لصعوبة استبقاء  . ٦٣
، ٤٠منافسةوالسبب األول هو انخفاض المرتبات وعجزها عن ال. الموظفين الشبان من ذوي المؤهالت العالية

وعالوة على ذلك، ليس هنالك . وهو من األوضاع الشائعة التي يبلغ عنها موظفو المنظمة في مختلف المناطق
في العديد من البلدان نظام لتخطيط الحياة الوظيفية، وثمة القليل من الحوافز الوظيفية، إذ ال تستند الترقيات 

ف فرص التقدم أو انعدامها، إلى جانب القيود المفروضة ونظرًا إلى ضع. موضوعيًا إلى الجدارة أو األقدمية
 .على تعيين الموظفين الجدد، أصبحت إدارات العمل تضم فئة محَبطة تتقدم في السن

ومن شأن آثرة التغيرات السياسية في آثير من البلدان أن تسهم أيضًا في عدم االستقرار في إدارة وزارة  . ٦٤
ر الموظفين آثار حميدة بالنسبة لتطوير السياسة ومن ثم إما اعتمدت ويرى بعض البلدان أن الستقرا. العمل

أو ال تسمح  ٤١تشريعات تفصل بوضوح بين التعيينات السياسية والتعيينات اإلدارية لكبار الموظفين الحكوميين
وهذا . ولكن آبار المديرين في بلدان أخرى يتغيرون بتغير الحكومة. ٤٢اإلطالقبأي تعيينات سياسية على 

 .٤٣ينطوي على أثر سلبي بالنسبة لتماسك السياسة واستمرارها
انظر اإلطار (وبصفة عامة، توفر إدارات العمل التدريب لموظفيها، على األقل في شكل تدريب تمهيدي  . ٦٥
ونتيجة لذلك، آثيرًا ما . ولكن قّلما توجد هنالك استراتيجيات تدريب وطنية من أجل موظفي إدارة العمل). ٥-٢

دريب على أساس مخصص في حد ذاته ويعتمد في بعض الحاالت على توفر األموال من الجهات يتوفر الت
 .وينطوي غياب نهج وطني متسق على آثار سلبية بالنسبة إلى تنمية القدرات لدى موظفي إدارة العمل. المانحة
راحل التمهيد ولسوف تستفيد إدارات العمل من األخذ ببرنامج تدريبي واسع يشمل أنشطة التدريب في م . ٦٦

ولئن . والتذآير واالرتقاء بالمهارات إلى جانب النفاذ إلى الموارد التدريبية اإللكترونية والمطبوعة على السواء
آانت هنال آمية ضخمة من المواد التدريبية الراهنة بشأن إدارة العمل فإنها قّلما تصل إلى أولئك الذين قد 

 .يستفيدون منها
ت التدريبية ضمن نظام إدارة العمل، إلى جانب تدريب المدرِّبين لفئة من ومن شأن استحداث الوحدا . ٦٧

وقد تصبح هذه الوحدات مراآز تنسيق . الموظفين، أن تضفي الصبغة المنهجية على أنشطة تنمية القدرات
لك في وهنا. ألنشطة التدريب الجماعي ولتوليد وتكييف المواد من أجل التعلم الذاتي بتسخير تكنولوجيا الحاسوب

 .٤٤بعض إدارات العمل التزام بأنشطة التدريب يرمي إلى تشجيع سلوك إيجابي يتسم بقدر أآبر من االحتراف
وهنالك إجماًال فوارق هامة بين البلدان، حيث يستفيد بعض إدارات العمل من وجود مؤسسات مرآزية  . ٦٨

، بينما تعتمد إدارات أخرى ٤٦أو يكون لديها مؤسسات التدريب الخاصة بها/و ٤٥لتدريب موظفي الخدمة المدنية
  .٤٧على التعاون مع هيئات تدريب أو جامعات خارجية

                               
ل       ٤٠ وزارات األخرى، مث ا ال افس ال القطاع الخاص فحسب وإنم ل أن تن تطيع وزارات العم ا ال تس را م ات، آثي ق بالمرتب ا يتعل فيم

 .وزارة المالية، أو غيرها من الهيئات العامة
اء إدارات           ٤١ الهم أمن اندهم في أعم ة، يس وزارات وزراء في الحكوم ع ال د . في الهند مثًال، حيث يترأس جمي ين وزارة العمل،   ويق م أم

 .وهو منصب ال يخضع للتعيين السياسي، المساعدة والمشورة إلى وزير العمل االتحادي ووزراء العمل على مستوى الواليات
ارج التسلسل الهرمي       ٤٢ يين خ ارين السياس تثناء المستش ية باس ات سياس ن تعيين ك م يس هنال ثًال، ل دة م ة المتح دانمرك والمملك ي ال ف

 .المعتاد
  :انظر   ٤٣

A. Matheson et al.: Study on the political involvement in senior staffing and on delineation of responsibilities 
between ministers and senior civil servants, Working Paper on Public Governance, No. 6 (Paris, OECD, 2007). 

و   ٤٤ ثًال، يحت ي األردن م رف والمواقف   ف لوك المحت ز الس ة تعزي ل بغي لوك مفتشي العم د س ة لقواع ى مدون ل عل يش العم ل تفت ي دلي
 .اإليجابية

 .مثال ذلك، في البلدان التي تتبع النهج الفرنسي في اإلدارة وفي بضعة بلدان في أمريكا الالتينية   ٤٥
وطني لدراسات      ٢٠٠٨في سري النكا تم في عام و. مثال ذلك، األردن وأرمينيا وتونس وفرنسا والمكسيك والهند   ٤٦ د ال تدشين المعه

ات    ). في ظل وزارة عالقات العمل والقوى العاملة(العمل  د الحلق ال وعق ويتمثل دوره في االضطالع بأنشطة من قبيل برامج تعليم العم
 .العملية والدراسية والمؤتمرات، إلى جانب المنشورات والمعلومات ذات الصلة بالعمالة

اغو   . توفر الجامعات وغيرها من هيئات التدريب الخارجية أحيانًا دورات ومناهج محددة ترآز على إدارة العمل   ٤٧ داد وتوب ففي تريني
المة        ل والس ات العم ل دراس ن قبي االت م ي مج دورات ف ن ال عة م ة واس ات طائف ل والتعاوني ات العم يبرياني لدراس ة س دم آلي ثًال تق م

وم أو      والصحة المهنيتين واإل ة أو دبل نح شهادات مهني دارة البيئية وإدارة الموارد البشرية، على أساس دوام جزئي أو آامل تفضي إل م
الوريوس مثالً   . درجة بكالوريوس رفين              وتساعد درجة البك ذا المستوى من أجل المحت اديمي في ه دريب األآ ى الت ة الحاجة إل في تلبي

ات الصناعية     ون في رابطات            والممارسين في مجاالت العالق ذين يعمل وارد البشرية ال ة وإدارة الم وى العامل م اقتصاد الق والعمل وعل
 .مشاريع األعمال والنقابات والخدمة العامة
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  ٥- ٢اإلطار 
 برنامج تدريبي جديد في الوزارة االتحادية للعمل والشؤون االجتماعية في ألمانيا

. تعكف الوزارة االتحادية للعمل والشؤون االجتماعية في ألمانيا على تنفيذ برنامج تدريبي جديد مخصص للوزارة
وقد جاء البرنامج إلى حد ما استجابة لتطور جديد في قانون الحياة الوظيفية االتحادي، الذي يحدد أن على آل وزارة أن 

وقد . يومًا من التدريب اإلضافي آل سنة ١٢ويحق لكل موظف . الخاص بها" مفهوم تنمية الموارد البشرية"تطور 
وضعت الوزارة منهاجًا من وحدات نمطية إجبارية، ينبغي أن تستكمل في غضون خمس سنوات من التعيين، إلى جانب 

سألة والدافع إلى وضع البرنامج هو زيادة فرص التدريب أمام الموظفين من ذوي الخبرة وتناول م. طاقم من الخيارات
وتأمل الوزارة أيضًا أن تجعل . انخفاض معدل المشارآة في التدريب من جانب الموظفين الذين تجاوزوا سن الخمسين

التدريب متاحًا على وجه التحديد للنساء وذوي اإلعاقة والعاملين بدوام جزئي وأن تزيد من فرص التدريب المتاحة لفئات 
 . دنيةالمراتب المتوسطة والدنيا في الخدمة الم

  :المصدر
J. Heyes: Labour ministries and labour administration in transition: Recent developments and future prospects 
(Geneva, ILO, forthcoming). 

 إدارة المعدات المادية والبيانات

ولكن ليس حصرًا، في البلدان ما زال نقص المعدات المادية المالئمة يمثل مشكلة وذلك بالدرجة األولى،  . ٦٩
وهي ال تؤثر فقط على قدرة إدارات العمل على القيام بعملها، من قبيل الزيارات التفتيشية أو البرامج . النامية

مثال ذلك أن المعلومات التي تجمع . التدريبية أو أنشطة التوظيف، بل على قدرتها على صنع السياسات أيضًا
خدمة التوظيف أو مفتشي العمل أو البيانات من االتفاقات الجماعية من الصعب يدويًا من جانب العاملين في 

وحتى عندما تكون المعلومات متاحة إلكترونيًا، ليس من . تجميعها وتحليلها واستخدامها ألغراض صنع السياسة
، غالبًا ما ال وآذلك األمر. الميسور تبادلها مع وحدات أخرى ومع هيئة اإلدارة في غياب إطار معلومات مشترك

وقد . ٤٨تتبادل إدارات العمل المعلومات أو ال يمكنها النفاذ إلى قواعد البيانات التي تديرها هيئات عامة أخرى
بيد أن عدم توفر قاعدة بيانات موثوقة وشاملة . أو سياسية/يكون مرّد ذلك في بعض الحاالت مشكلة تقنية و

والعالقات الصناعية صعوبة شائعة يواجهها العديد من  ومحّدثة تشمل جميع جوانب العمل وشروط العمل
 .٤٩إدارات العمل

ونتيجة لذلك، تعاني إدارات العمل من نقص في المعلومات المفيدة والموثوقة والكاملة من أجل صنع  . ٧٠
ويتعين التصدي لهذه المشكلة باستعراض المعلومات المولدة في آل أجزاء نظام إدارة العمل ومعرفة . القرارات

يمتها، وتحديد الثغرات في المعلومات ووضع نظام معلومات مبني على أساس احتياجات المستعملين بدًال من ق
ومن شأن التنسيق الفعال للسجالت اإلدارية أن يحسن إلى درجة آبيرة توفر . احتياجات مقدمي المعلومات

تحليلها وتوزيعها مجاًال من مجاالت ويمثل تحسين جمع المعلومات و. المعلومات والبيانات دون تكلفة تقريبًا
األولوية من أجل بناء القدرات في العديد من نظم إدارة العمل، وخصوصًا حيث يكون االتجاه نحو ُنُهج إدارة 

 . األداء

وثمة مشكلة هامة أبلغ عنها في آثير من الحاالت وهي نقص السيارات وغيرها من وسائل التنقل  . ٧١
آما أن نقص . وء إدارة النقل، بما في ذلك القصور في سداد تكاليف االنتقاللموظفي شؤون العمل إلى جانب س

الهواتف والنفاذ المحدود إلى شبكة اإلنترنت يعيق آفاءة االتصال والتنسيق بين الوزارات والمكاتب الميدانية، 
وغيرها من مرافق وفي آثير من الحاالت، لوحظ أن المباني . وآذلك بين المكاتب الميدانية والمستفيدين منها

إدارة العمل غير وافية بالغرض ومن الصعب الوصول إليها، خاصة بالنسبة إلى ذوي اإلعاقة والمسنين بل 
وفي بعض األحيان ال تفي هذه المكاتب بالمعايير األساسية . وحتى الناس الذين ليس لديهم وسائل نقل خاصة

وفي حاالت أخرى ال . إنتاجيتهموتؤثر سلبًا على لشروط العمل، بحيث تعرض للخطر صحة وسالمة العاملين 

                               
ى                  ٤٨ ا سلطات الضرائب، أو عل اآن العمل التي تحتفظ به ى سجالت أم الع عل ا االطِّ ا ال يمكنه ًا م مثال ذلك أن وزارات العمل غالب

  .خطط التأمين التي تحتفظ بها مؤسسات الضمان االجتماعي سجالت المساهمين في
  :انظر مثًال   ٤٩

C.S. Venkata Ratnam et al.: Labour administration in selected Asian countries (Bangkok, ILO Regional Office 
for Asia and the Pacific, 2008).    

 .ش العمل التي قامت بها المنظمةوانظر أيضًا مختلف مراجعات إدارة العمل وتفتي
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ومع ذلك، بذلت بعض البلدان جهودًا آبيرة في سبيل . يتوفر فيها ال مكتب استقبال وال خدمة إلسداء المشورة
 ).٦-٢انظر اإلطار (تحسين البنية األساسية العمرانية والمعدات المادية إلدارات العمل فيها 

  ٦- ٢اإلطار 
 العمل وتفتيشه في الجزائرتعزيز إدارة 

عمدت الجزائر في السنوات األخيرة إلى تعزيز وتحديث نظام إدارة العمل فيها، ومّكنت وزير العمل والتشغيل 
وآان موقع هذا النفوذ . والضمان االجتماعي من ممارسة تأثير فعلي على السياسات االجتماعية االقتصادية في هذا البلد

يجة تأييد سياسي رفيع المستوى لشؤون العمل وآذلك نتيجة دور منظمات العمال ومنظمات ضمن الحكومة واإلدارة نت
 .أصحاب العمل ومكانتها

مليار  ٢٨٦معززة باستثمار قدره  ٢٠٠٨ويشمل برنامج التحديث خطة عمل من أجل التوظيف اعتمدت في عام 
وترآز جهود التحديث أيضًا على نظام . ٢٠١٤و ٢٠١٠ماليين فرصة عمل ما بين عامي  ٣دينار للمساعدة على إيجاد 

تفتيش العمل في هذا البلد من خالل إعادة تنظيم وتعزيز مؤسسات تفتيش العمل واالستعانة بعدد إضافي من المفتشين 
في  ١٢٠، بنسبة ٢٠٠٩و ٢٠٠٠المخصصة لتفتيش العمل، ما بين عامي  وقد ازدادت الميزانية. وتوسيع صالحياتهم

ر للمفتشين مرتبات مهنية جذابة ومعدات أفضل ألداء عملهم، بل ومكنت من توسيع شبكة دوائر التفتيش المائة، مما وف
، بحيث يمكن )مفتشًا ١٥بعد أن آانت النسبة سيارة لكل (ونتيجة لذلك، هنالك اآلن سيارة لكل ستة مفتشين . عبر البلد

زيارة في  ٨٢ ٠٠٠في عدد الزيارات من  ذلك إلى زيادة وأدى. للمفتشين تكريس ثالثة أيام آل أسبوع لزيارات التفتيش
وفي نفس هذه الفترة، ارتفعت نسبة توفر الحاسوب لدى المفتشين من . ٢٠٠٩زيارة في عام  ١٢٦ ٠٠٠إلى  ٢٠٠٦عام 

 .مفتشًا إلى حاسوب واحد لكل مفتش عمل ٥٠حاسوب واحد لكل 
 ILO: Labour administration needs assessment mission, 20-25 March 2010.  :المصدر

 التأثير بحاجة إلى آتلة حرجة
إذا آانت مواطن القصور هذه تستدعي ترشيد اإلدارة في آل مجال، فقد تختلف الحلول العملية باختالف  . ٧٢

وفي العديد من البلدان النامية، من المستبعد جدًا تحقيق أي تحسين في نوعية اإلدارة دون . الظروف المحلية
زيادة آمية في عدد الموظفين وفي مقدار التمويل، وخصوصًا حيث ضُعفت إدارات العمل من جراء التخفيض 

 .الشديد في عدد الموظفين، وآذلك بسبب الصراعات المدنية والحروب

وإذا أريد أن يكون إلدارات العمل أي تأثير وأي مبرر لوجودها، فال بد لها من أن تبلغ آتلة حرجة معينة  . ٧٣
مثال ذلك، أن خدمات تفتيش العمل أو خدمات التوظيف العامة، وإن آانت . حيث التمويل وعدد الموظفينمن 

حسنة التنظيم واإلدارة إلى حد معقول، لن يكون لها التأثير الالزم على صعيد البلد بأآمله ما لم تكن قادرة على 
 .٥٠ن الباحثين عن عملالوصول إلى نسبة معينة من المنشآت أو على مساعدة نسبة معينة م

في الوثائق القانونية والسياسية، والواقع  وحات العالية، المعبر عنها غالبًاآما أن البون القائم ما بين الطم . ٧٤
وهكذا تنشأ . المتواضع يفضي إلى اإلحباط ومن شأنه أن ينال من ثقة المجتمع واطمئنانه إلى قيمة هذه الخدمات

ال تستطيع تبريره على أساس نتائج  ألنهاالعمل التماس المزيد من التمويل حلقة مفرغة حيث ال تستطيع وزارة 
ويكمن جزء من الحل بالطبع في زيادة آفاءة استخدام الموارد المتاحة، البشرية منها والمادية على . ملموسة
من أجل بلوغ ولكن ال يمكن الخروج من الحلقة المفرغة في بعض الحاالت إال بزيادة هامة في التمويل . السواء

 . أهداف سياسة واقعية محددة بوضوح وتقوم على األدلة

، ولكن يتعين على إدارات العمل، ٥١ويكون تخصيص الموارد عادة من مسؤولية الحكومات الوطنية . ٧٥
بقيادة وزارات العمل، أن تبذل المزيد من الجهد لتقنع أهل السياسة والمسؤولين عن الميزانية بالمساهمة القّيمة 

وهذا يستدعي أن تبرهن إدارات العمل على أثرها في التنمية . تسهم بها إدارة العمل في اقتصاد البلدالتي 
االقتصادية، بما في ذلك من خالل منع حدوث منازعات العمل أو المسارعة إلى فضها، والمساهمة في زيادة 

                               
ر من    ١ في المتوسط   مثال ذلك أن نسبة مستشاري التوظيف إلى الباحثين عن عمل في أفريقيا جنوب الصحراء هي   ٥٠ ، ٤ ٠٠٠ألآث

زداد          . في أوروبا ١:١٥٠في أمريكا الالتينية و ١:٣٥٠بينما تبلغ هذه النسبة  ذه النسب ت إن ه دات ف ل والمع ق األمر بالتموي دما يتعل وعن
  .سوءًا

World Association of Public Employment Services (WAPES): Africa Region Activity Report 2008 and Activity 
Plan 2009 (Nuremberg, 3 Dec. 2008). 

ا (وهذا هو الحال مثًال في المساعدة االجتماعية وخدمات التوظيف   . في بعض الحاالت، توفر التمويل الحكومات المحلية   ٥١ أو ) بلجيك
 ).سويسرا(أو التدريب المهني ) الواليات المتحدة، خارج فترات األزمات(البطالة  إعانات
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حتياجات من التدريب المهني العمل أو خفض عدد الحوادث المهنية، ومن خالل برامج مرتبطة باال إنتاجية
وباختصار، فإن التشديد على التوّجه نحو . وظائف للعاطلين عن العمل إيجادوتطوير المهارات، والكفاءة في 

 .التنمية هو نقطة البداية نحو إقناع المسؤولين عن تخصيص الموارد بالدور الرئيسي الذي تؤديه إدارة العمل

 الجديدة التشغيلظروف 

 تصادية واالجتماعية والسياسيةالبيئة االق
. يتحدد دور وهياآل إدارة العمل بحكم البيئة السياسية واالجتماعية واالقتصادية التي تمارس نشاطها فيها . ٧٦

 .وقد تغيرت هذه البيئة تغيرًا آبيرًا طوال العقود الماضية، وما فتئت تتغير جراء األزمة المالية واالقتصادية

القتصادية واالجتماعية وصفًا مسهبًا في العديد من وثائق المنظمة، وال وقد ُوصفت آثار التطورات ا . ٧٧
 ارتفاع: وتشمل التحديات االقتصادية واالجتماعية التي تواجهها إدارة العمل. داعي لتكرار استنتاجاتها هنا

تفاع مستوى مستوى البطالة واستمرارها؛ وتزايد المنافسة عالميًا؛ وتنوع القوى العاملة وتعدد ثقافاتها وار
وتتغير مالمح القوى العاملة في العديد من البلدان بحكم تزايد نسبة العامالت وتراجع . تعليمها وزيادة حراآتها

وعالوة على ذلك، يواجه العديد من البلدان مزيدًا من الفوارق في . مشارآة الشباب وظاهرة شيخوخة السكان
وهنالك في بعض البلدان أيضًا نسبة مرتفعة من انتشار . جنسينالدخل واألجر آما يشهد استمرار الفوارق بين ال

أضف إلى ذلك أن هنالك . ٥٢فيروس المناعة البشرية ومرض اإليدز والتدرن والمالريا في أوساط العاملين
 .تكاثرًا في أشكال عالقات االستخدام ونسبة متزايدة من العمال في االقتصاد غير الرسمي

يران ضرورة أن تسارع إدارات العمل إلى توصيل خدماتها إلى العاملين ويبرز هذان العنصران األخ . ٧٨
 ١٥٠٥٣الذين ليس لديهم عقد عمل رسميًا ولكن لهم الحق في الحماية، آما هو متوخى في اتفاقية المنظمة رقم 

ستخدام، وفي هذا المقام، تقدم التوصية بشأن عالقة اال. وآما سيأتي بحثه في باب تفتيش العمل في هذا التقرير
 .إلدارات العمل الوطنية اإلرشاد، )١٩٨رقم ( ٢٠٠٦

الديمقراطية في الكثير من أجزاء العالم أن وّسعت نطاق اقتصاد السوق،  اإلصالحاتوآان من شأن  . ٧٩
في هيئة التكامل  أضف إلى ذلك أن العولمة، ال سيما. األمر الذي دفع إدارات العمل إلى أن تتكيف تبعًا لذلك

، خلقت الحاجة )مثل حرية انتقال العمال وتوحيد تشريعات العمل(اإلقليمي وآثارها المباشرة على عالم العمل 
 .٥٤إلى مواءمة بعض جوانب تنظيم العمل وتحسين التعاون األفقي بين إدارات العمل الوطنية

 آثار األزمة االقتصادية األخيرة
إذ لم يكن من . آبيرًا وفرصة تاريخية ًاالمية، من زاوية إدارة العمل، تحديتمثل األزمة االقتصادية الع . ٨٠

المنتظر أن تقتصر إدارات العمل على التخفيف من وطأة العواقب االجتماعية لألزمة فحسب وإنما أن تعمد 
د آانت األزمة ومن ثم فق. أيضًا إلى تكييف سياسات العمل في سبيل بناء آليات تنظيمية أآثر مقاومة في المستقبل

في آن واحد فرصة لتحديث آليات تقديم الخدمات وفرصة لتعزيز دور وزارات العمل في صنع السياسات على 
 . مستوى االقتصاد الكلي

وقد أبرزت آثار األزمة على العمالة وعلى مستويات المعيشة في آثير من أجزاء العالم أهمية وزارات  . ٨١
 وعالوة على ذلك، يوفر اعتراف مجموعة الدول. ٥٥ة العمل الوطنيةالعمل والمكونات األخرى في نظم إدار

                               
ر األول  تغير األنماط في عالم العمل : لدوليمكتب العمل ا    ٥٢ دورة        )جيم (، التقري دولي، ال ؤتمر العمل ال ام، م دير الع ر الم ، ٩٥، تقري

  .٢٠٠٦ جنيف،
ود        ١٥٠من االتفاقية رقم  ٧تمنح المادة    ٥٣ نظم واالضطالع بأنشطة تع إدارات العمل والية لتوسيع خدماتها لما يتجاوز االقتصاد الم

  .بالنفع على جميع العاملين
بسياسة العمل    مثال ذلك، ُيشترط من البلدان المرشحة ألن تكون عضوًا في االتحاد األوروبي أن تعالج الكثير من القضايا المتصلة   ٥٤

 . وأن تكّيف إدارات العمل لديها وفقًا لذلك
اه في                  ٥٥ ذي ألق دوافع ال ان ال ا وصف، في بي ة في ناميبي ة االجتماعي ر العمل والرعاي ار  ١٩مثال ذلك أن وزي ايو  / أي ار  ٢٠١٠م ، آث

ي    ال      األزمة االقتصادية بأنها تمثل مستويات عالية ال تطاق من البطالة وأجور دون مستوى الع ة، وق في  "ش وتراجع في شروط العمال
ة     ة االجتماعي بة للتنمي ًا بالنس ر حرج ى أآث ت مض ي أي وق ن ف م يك ة ل ة االجتماعي ل والرعاي روف، إن دور وزارة العم ذه الظ ه

 ".واالقتصادية ألمتنا
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فرصة لكي تضطلع إدارات  ٥٦"أزمة فرص العمل"العشرين بدور منظمة العمل الدولية الرائد في التعامل مع 
 .٥٧العمل ووزارات العمل بدور أنشط ضمن الهياآل الحكومية

وقد استغلت  .٥٨إدارة العمل إلى موارد إضافيةونتيجة لألزمة، وبسبب تزايد البطالة، احتاجت مؤسسات  . ٨٢
غالبية البلدان األزمة بمثابة فرصة سانحة لتوسيع وتعديل البرامج االجتماعية القائمة، إلى جانب إنشاء برامج 

وآان لسياسات سوق العمل مكان الصدارة في العديد من برامج االنتعاش . ٥٩)٧-٢انظر اإلطار (جديدة 
الحكومات إلى زيادة قدرة مؤسسات إدارة العمل، وال سيما وآاالت التوظيف العامة،  ، مما دفع بعض٦٠الوطنية

وارتفع عدد الموظفين في . التي يتوقع منها أن توفر خدمات تتسم بالكفاءة لعدد متزايد من الباحثين عن عمل
، وآذلك ٦١قتصاديوآاالت التوظيف هذه في معظم الدول األعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان اال

وفي بلدان مثل أستراليا وسويسرا، حيث يتقرر حجم التمويل على أساس عبء  .٦٢في بعض البلدان النامية
وفي بعض البلدان، استدعت األزمة اعتماد برامج . دخل خدمات التوظيف العامة تلقائيًا أزدادالحاالت، 

 .٦٣ومؤسسات جديدة لمعالجة تزايد البطالة

  ٧- ٢اإلطار 
 في حالة البطالة في جزر بهاما إعاناتاألخذ بخطة 
في حالة البطالة أنشأت بموجبه رآنًا  لإلعانات، برنامجًا ٢٠٠٩أبريل  /استحدثت حكومة جزر بهاما، في نيسان

 وقد استحدث هذا البرنامج). ٢٠٠٩قانون تعديل نظام التأمين الوطني، (جديدًا في نظام الضمان االجتماعي في ذلك البلد 
في وقت شهد تسريح العاملين على نطاق واسع، حيث حّلقت مستويات البطالة ودخلت رتبة العشرات، وهو واحد من 

شهرًا، دخل البرنامج في  ١٤وبعد مرحلة مؤقتة استغرقت . عناصر استجابة البلد لألزمة االقتصادية والمالية العالمية
  .مرحلته الدائمة

                               
ي    ٥٦ ل / نيسان ٢ف ادة ٢٠٠٩أبري د ق ل، اعتم تقرار وفرص العم و واالس دن بشأن النم ة لن ي إطار قم ة  ، وف ة العشرين خط مجموع

رة   . عالمية من أجل االنتعاش واإلصالح  دعم ألسواق عمل تراعي األسرة             ٢٦وفي الفق وفير ال دان مجموعة العشرين بت ادة بل د ق تعه
تقب       ة من أجل المس . لوناشدوا منظمة العمل الدولية، بالعمل مع غيرها من المنظمات المعنية، أن تقّيم اإلجراءات المتخذة وتلك المطلوب

ا   ة آوري يول، جمهوري ي س ة العشرين، ف دان مجموع ادة بل د ق ب، ناش د قري ذ عه اني(ومن وفمبر / تشرين الث ل )٢٠١٠ن ة العم ، منظم
دابير انتعاش نمو فرص العمل       ا لمجموعة           . الدولية أن تواصل عملها بشأن ت ذه الخطة في ظل رئاسة فرنس وسوف يجري تطوير ه

 .٢٠١١العشرين في عام 
  :انظر   ٥٧

R. Torres: "Incomplete crisis responses: Socio-economic costs and policy implications", in International Labour 
Review (2010, Vol. 149, No. 2). 

ا               ٥٨ ة التشيكية في ع ة في الجمهوري رامج سوق العمل اإليجابي ة وب م مثال ذلك، آانت مستويات اإلنفاق على خدمات التوظيف العام
غ     ١٥(أعلى بثالثة أضعاف مما خصص لها في ميزانية وزارة العمل  ٢٠٠٩ ة بمبل ارات آوروني    ٥مليار آوروني تشيكي، مقارن ملي

ة  ي الميزاني ى  ). مرصودة ف اق عل ادة اإلنف و زي ان السبب الرئيسي ه اتوآ ة إعان الموارد اإلضافية . البطال ي ب اد األوروب دم االتح وتق
 .النشطةلبرامج سوق العمل 

ام   من االستجابة لألزمة إلى االنتعاش والنمو المستدام: حماية الناس وتعزيز فرص العمل: مكتب العمل الدولي   ٥٩ دير الع ، بيان من الم
 ).٢٠٠٩جنيف، ( ٢٠٠٩ سبتمبر/ أيلول ٢٥-٢٤لمكتب العمل الدولي إلى قادة بلدان مجموعة العشرين، مؤتمر قمة بيتسبرغ، 

ا تنفق االقتصادات         ٣٫٩متقدمة، وسطيًا، تنفق االقتصادات ال   ٦٠ اش، بينم رامج االنتع ديها في ب في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي ل
وبالنسبة إلى تفصيل اإلنفاق، آان التأآيد أقل على سوق العمل  . في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي لهذا الغرض ٧٫٣النامية والناشئة 

ادرات       واإلنفاق االجتماعي بين اال ذه المب الي له ّرس مجرد عشر الحافز اإلجم ة،    . قتصادات النامية والناشئة، حيث ُآ اب المقارن ومن ب
 .خصصت االقتصادات المتقدمة خمس الحافز لديها لسوق العمل والتدابير االجتماعية

ع عدد الموظفين بنس              ٦١ دان االقتصادي، ارتف ة في المي اون والتنمي ة التع ا       ١٠بة وفقًا إلحصاءات منظم ر في ألماني ة أو أآث في المائ
  وبولندا وترآيا والمكسيك وهنغاريا واليابان

(OECD: OECD Employment Outlook 2010: Moving beyond the jobs crisis (Paris, 2010), p. 52). 
ى   ٢٠٠٩مستشار توظيف جديد في عام   ١ ٨٤٠وفي فرنسا، تم تعيين  داء موظف في مراآز     ٥٠٠، إضافة إل ا، عّينت    . الن وفي ألماني

بانيا       . ٢٠٠٩آخرين في عام  ٥ ٠٠٠و ٢٠٠٨موظف توظيف جديد في عام  ١ ٠٠٠الحكومة  ة في إس ووظفت خدمات التوظيف العام
ديها و   ٢ ١٤٥ ًا لمكاتب التوظيف ل ل    ١ ٥٠٠موظف ات البحث عن فرص العم ي عملي ز  . موظف للمساعدة ف دا مراآ واستحدثت هولن

 .انتقال العمال بين مشاريع األعمال الحراك التي تشجع
ا                 ٦٢ تاريكا وماليزي ا وآوس اميرون وآمبودي ا والك لفادور وغيان ة والس ة الدومينيكي ا والجمهوري ين وجزر البهام مثال ذلك في األرجنت

 .وهندوراس
دورة    ،استجابة العمل الالئق  : األزمة المالية واالقتصادية: مكتب العمل الدوليانظر    ٦٣  مارس / آذار جنيف،  ،٣٠٤مجلس اإلدارة، ال

دولي   ومكتب العمل ؛GB.304/ESP/2، الوثيقة ٢٠٠٩ ة     : ال ة فرص العمل العالمي اإلنتعاش من خالل سياسات العمل      : التصدي ألزم
 .٢٠٠٩ ،، جنيف٩٨، تقرير المدير العام، مؤتمر العمل الدولي، الدورة )ألف(التقرير األول  الالئق،
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وشارك في تنفيذ البرنامج آل من إدارة العمل في وزارة العمل والتنمية االجتماعية وهيئة التأمين الوطني التي 
وآان مكتب بورصة االستخدام في إدارة العمل هو المسؤول عن تسجيل العاطلين عن . وزارة المالية إلشرافتخضع 

من يمثله، يستقبل الشخص العاطل عن العمل آل أربعة  وآان مدير اإلدارة، أو. العمل وعن إصدار بطاقات البطالة
والتوجيهات بشأن آل أنشطة البحث عن عمل  اإلرشاداتأسابيع على األقل، ويساعد في عملية البحث عن عمل، ويقدم 

 وقامت هيئة التأمين. ويصدر الوثائق الالزمة) مثل استعداد الباحث عن عمل ورغبته في العمل والمقابالت والتدريب(
 .الوطني بإدارة المساهمات ودفع تعويضات البطالة بالتعاون الوثيق مع وزارة العمل

في ) شخص ٢٠  ٠٠٠نحو (البطالة  بإعاناتوقد وجب، أثناء المرحلة المؤقتة، استيعاب أعداد آبيرة من المطالبين 
البطالة في مراآز خاصة منتشرة في  إعاناتوفي بادئ األمر، آان باالمكان تقديم المطالبة بدفع . فترة قصيرة من الزمن

. أنحاء البلد، بما فيها مكاتب بورصة االستخدام ومكاتب التأمين الوطني المحلية أو غيرها من مكاتب الحكومة المحلية
وبعد انتهاء . مؤقتًا الستيعاب عبء العمل إضافيًا موظفًا ٢٠إلى  ١٥وعندما بلغت المطالبات ذروتها، تم توظيف نحو 

أمكن " الخدمات الشاملة"وبفضل مراآز . المؤقتة، تم استبقاء العديد من هؤالء األشخاص في الهيئة بصفة دائمة المرحلة
األجل القصير التي تديرها هيئة التأمين  إعاناتعلى غرار (البطالة في غضون أربعة أيام من المطالبة  إعاناتدفع 

  ).الوطني
 .مي الفرعي لمنظمة الكاريبي، بورت أوف سبينمكتب منظمة العمل الدولية اإلقلي  :المصدر

ومهما يكن من أمر، . وهنالك آراء مختلفة بشأن أثر األزمة على اتجاهات السياسة العامة الكامنة وراءها . ٨٣
فقد أفضت األزمة إلى إعادة النظر في بعض االفتراضات التي انطلقت منها السياسة االقتصادية طوال السنوات 

مثال . ٦٤الماضية، مما دفع إلى إعادة النظر في الُنُهج، وخاصة بقدر ما تتصل بالمؤسسات المالية الدوليةالثالثين 
ذلك أن صندوق النقد الدولي أقر بأن قوة ونوعية مؤسسات أسواق العمل تسهم بقدر وافر في الجهود الدولية التي 

ت الحماية االجتماعية تضطلع بدور رئيسي في تبذل لتوليد النمو المستدام والتنمية المستدامة، وبأن سياسا
وتم التأآيد، . ٦٥التخفيف من وطأة الصدمات االقتصادية على مجموعات السكان وفي تحسين التالحم االجتماعي

 . ٦٦بصفة خاصة، على الدور اإليجابي لتعويضات البطالة آعامل استقرار تلقائي

المبتكرة وطـُّبقت على نطاق واسع، ال سيما تلك  وفي هذا السياق، ُوضعت أشكال شتى من سياسات العمل . ٨٤
وهي تشمل توسيع . المصممة للحفاظ على الوظائف القائمة أو لتوفير حماية أفضل لفئات مستضعفة من العاملين

وأعير . نطاق تقديم التدريب المهني، وتعزيز المساعدة في البحث عن عمل، ومختلف برامج التوظيف العامة
م إبان األزمة االقتصادية األخيرة إلى خطط تقاسم العمل المعانة من جانب الحكومة، والتي الكثير من االهتما

ساعدت المنشآت التجارية آثيرًا في مواءمة ساعات العمل مع تقلب الطلب، ومن ثم في تخفيف الحاجة إلى 
 ).٨- ٢انظر اإلطار (تسريح العاملين 

  ٨- ٢اإلطار 
 الحكومة خطط تقاسم العمل المعانة من جانب

في سياق الرآود االقتصادي العالمي الراهن، وضع الكثير من إدارات العمل، أو وّسع، من خالل خدمات التوظيف 
العامة لديها، برامج توفر الحكومات بموجبها إعانات لمنشآت األعمال تغطي جزءًا من تكاليف أجور العاملين في إطار 

هي توزيع حجم مخّفض من العمل بين نفس العدد من العمال بغية تجنب والفكرة من تقاسم العمل . خطط تقاسم العمل
 .التسريح، وذلك آتدبير لخلق فرص عمل جديدة

، وهو ينعكس في روح اتفاقية أسبوع العمل ذي األربعين ساعة، "الكساد الكبير"وقد ُولد مفهوم تقاسم العمل أثناء 
، وأرست مبدأ أسبوع العمل ذي األربعين ساعة ودعت في "الكساد"وقد اعتمدت االتفاقية في ذروة ). ٤٧رقم ( ١٩٣٥

  ".  ت العمل إلى أدنى حد ممكن في جميع أشكال العملضرورة مواصلة بذل الجهود لتخفيض ساعا"ديباجتها إلى 

                               
 .R. Torres: Incomplete crisis responses, op. cit:  انظر   ٦٤
ة   ٦٥ ل الدولي ة العم دولي/ منظم د ال اعي : صندوق النق ة والتماسك االجتم و والعمال ديات النم ين  تح ترك ب ؤتمر مش ة، م ة مناقش ، وثيق

 .٢٠١٠سبتمبر / أيلول ١٣، أوسلو، جالنرويفي الوزراء  رئاسةمنظمة العمل الدولية وصندوق النقد الدولي بالتعاون مع مكتب 
  :انظر   ٦٦

O. Blanchard, G. Dell’Ariccia and P. Mauro: Rethinking macroeconomic policy, IMF Staff Position Note (12 
Feb. 2010).  

   :انظر أيضًا
S. Cazes, S. Verick and C. Heuer: Labour market policies in times of crisis, Employment Working Paper No. 35 
(Geneva, ILO, 2009). 
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وغالبًا ما يكون تخفيض ساعات العمل بموجب مبدأ تقاسم العمل، ولكن ليس دومًا، مشفوعًا بتخفيضات في األجور 
التي  بيد أنه من الممكن تعويض هذه الخسارة في الدخل بإعانات األجور. متناسبة عمومًا مع التخفيض في ساعات العمل

وغالبًا ما تقّدم هذه اإلعانات من خالل استحقاقات البطالة الجزئية، ومع ذلك يمكن أن تأتي أيضًا من . تقدمها الحكومة
 .إيرادات الحكومة العامة

 -فهو تدبير الغرض منه تقاسم عبء فترة اقتصادية عصيبة ". تخفيض في األجور"وتقاسم العمل أآثر من مجرد 
وعندما تصمم سياسات تقاسم العمل وتنفذ على . ، بل بين العمال وأصحاب العمل والحكومات آذلكال بين العمال فحسب

األجور وبتخفيض تكاليف التوظيف في  انكماشالنحو المالئم فإنها تسهم في الحفاظ على تراآم الطلب وذلك بتجنب 
  .عمالةالمستقبل، إلى جانب الحد من تناقص الرأسمال البشري إلى أن تنتعش سوق ال

 :المصادر
J.C. Messenger: Work sharing: A strategy to preserve jobs during the global jobs crisis, TRAVAIL Policy Brief 
No. 1, June 2009 (Geneva, ILO); IMF: “The human costs of recessions”, in ILO/IMF: The challenges of growth, 
employment and social cohesion, Discussion document, Joint ILO-IMF Conference in Cooperation with the 
Office of the Prime Minister of Norway, Oslo, 13 Sep. 2010. 

وقد ساعدت األشكال المختلفة من الحوار االجتماعي على المستوى الوطني، وغالبًا عندما تضطلع  . ٨٥
الحفاظ على السلم االجتماعي بالسعي إلى إيجاد حلول توافقية من أجل التخفيف  وزارات العمل بدور فعال، في

فقد أسهم التفاوض الجماعي، وخصوصًا حيثما تطور وروِّج له منهجيًا قبل حلول األزمة، على . من أثر األزمة
 .٦٧إيجاد حلول بديلة لضرورة اللجوء إلى تسريح العاملين في الكثير من الشرآات

تدابير سياسات العمل مجرد بعض من مكونات ُرَزم االنتعاش األآبر حجمًا، فإن الدور القيادي ولما آانت  . ٨٦
ومع ذلك، . في تنسيق سياسات التصدي لألزمة ظل في إطار وزارة االقتصاد أو المالية في غالبية البلدان

تنفيذ تدابير إيجاد فرص اضطلعت وزارات العمل بدور رئيسي عندما تعلق األمر بإرشاد السياسات الحكومية، و
العمل وحماية الوظائف، وتوسيع نطاق الحماية االجتماعية، وتعزيز وتكييف عملية تقديم خدمات إدارات العمل، 
والتشاور مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال بخصوص التدابير المقترحة من خالل الحوار 

 .االجتماعي

القتصادي بأن اتخذت تدابير طارئة لم يسبق لها مثيل في بداية ولئن أفلحت الحكومات في درء االنهيار ا . ٨٧
وقد أثارت األزمة احتمال . األزمة، فإن هذه التدخالت آان لها أثر آبير من حيث تقلص موارد التمويل العامة

مواجهة صعوبات طويلة األجل متصلة بتباطؤ النمو االقتصادي، مما يخفض من إيراد الحكومة ويقلص من 
ومن شأن هذا السيناريو أن يؤدي أيضًا إلى ازدياد حدة ظروف ديمغرافية تنطوي أصًال على . العام االنفاق

وقد يؤثر اعتماد تدابير التقشف ). شيخوخة السكان وارتفاع نسب اإلعالة(تحديات في غالبية البلدان الصناعية 
تخفيضات في برامج ) أ: (لك في أمرينوتتجلى آثار ذ. لمعالجة هذا االختالل المالي على تمويل إدارات العمل

وتخفيض في ) ب(الحماية االجتماعية وخلق فرص العمل وغير ذلك من البرامج التي تتوالها إدارة العمل؛ 
 إلى تزايد عبء وقد تفضي التخفيضات في عدد الموظفين. ٦٨التكاليف التشغيلية من حيث الموظفين والمرتبات

، مما يؤدي إلى تدهور ظروف عمل ٦٩طلب على خدمات إدارة العملالعمل في الوقت الذي يزداد فيه ال
 .٧٠الموظفين في إدارات العمل وينال من آفاءة ونوعية الخدمات المقدمة

                               
  :انظر   ٦٧

L. Rychly: Social dialogue in times of crisis: Finding better solutions, DIALOGUE Working Paper No. 1 
(Geneva, ILO, 2009). 

ففي أوروبا، خفضت ثمانية بلدان . يبدو أن أثر األزمة على اإلدارة العامة آان شديدًا بصفة خاصة في أوروبا والواليات المتحدة   ٦٨
، بينما انخفض مجموع ٢٠١٠يونيه / موظف في السنة التي تنتهي في حزيران ١٧٢  ٠٠٠عدد موظفي اإلدارة العامة بما بلغ مجموعه 

، حيث خفضت ٢٠١٠يوليه / رة العامة في الواليات المتحدة دون مستويات ما قبل الكساد وألول مرة في تموزعدد الموظفين في اإلدا
، شهد موظفو ٢٠٠٨ومنذ عام . ٢٠١٠موظف في الربع الثالث فقط من عام  ١٤٣ ٠٠٠الحكومات المحلية عدد الموظفين بنحو 

مؤسسات دولية أو تمهيدًا  ع، غالبًا آجزء من رزم تدعيم مالية منسقة مورهمأجاإلدارة العامة في بعض البلدان األوروبية انخفاضًا في 
آخر المستجدات بشأن الجوانب القطاعية : القطاعي لنشاط منظمة العمل الدولية البعد :انظر مكتب العمل الدولي. لمزادات السندات

، ٢٠١٠نوفمبر / ، جنيف، تشرين الثاني٣٠٩الدورة مجلس اإلدارة،  اإلدارة العامة،: المتعلقة باألزمة االقتصادية العالمية
  GB.309/STM/1/1 . الوثيقة

احثين عن            ٦٩ يما الوآاالت التي تتعامل مع الب لقد فرضت األزمة االقتصادية مزيدًا من المطالب على العديد من إدارات العمل، ال س
ة         وتفيد منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي بأن متوسط. عمل عبء الحاالت لكل موظف ازداد في خدمات التوظيف العام

دة         ة المتح ا والمملك ل ترآي اء، مث دول األعض ن ال د م ي العدي و (ف ة  ٥٠بنح ي المائ يك    ) ف دا والمكس يكية ونيوزيلن ة التش   والجمهوري
)OECD Employment Outlook 2010 ،ذه     ). المرجع السابق ا عبء موظفي ه رة     وآذلك األمر، ازداد في فرنس ادة آبي الخدمات زي
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ومن المهم أن تستفيد إدارات العمل من األزمة األخيرة . وقد أبرزت األزمة، إجماًال، الحاجة إلى التكيف . ٨٨
كي تكون أآثر استعدادًا لتخفيف آثار أي صدمات اقتصادية محتملة في وأن تعّدل سياساتها وقدراتها المؤسسية ل

ولهذا الغرض، استحدثت المنظمة مجموعة من المبادئ التوجيهية المتوازنة في مجال السياسات، بما . المستقبل
، تحث فيها الحكومات الوطنية على أن تضع )٢٠٠٩يونيه  /حزيران(فيها الميثاق العالمي لفرص العمل 

وعالوة على ذلك، . ياسات التي ترآز على الوظائف وفرص العمل الالئق في صميم تدابير التصدي لألزماتالس
، التي تشارك في قيادتها منظمة العمل )٢٠٠٩أبريل  /نيسان" (مبادرة أرضية الحماية االجتماعية"تنادي 

جتماعية والتنمية االقتصادية آوسيلة الدولية ومنظمة الصحة العالمية، باالستثمار في الجمع ما بين العدالة اال
 .٧١لتحسين مواجهة المخاطر التي تتهدد المعيشة

 قدرة وزارات العمل على صنع السياسات

 الدور المحدد لوزارات العمل
تؤدي وزارات العمل دورًا محددًا في تشجيع الجمع ما بين التنمية االجتماعية والتنمية االقتصادية من  . ٨٩

في وضع تدابير محددة في مجال " الخطية"أو " القطاعية"وعالوة على وظيفتها . امأجل نمو متوازن ومستد
. تنبع من عالقتها بعالم العمل بوصفها من حماة السلم االجتماعي" وظيفة أفقية"سياسات العمل، فإن لديها 

 . دةوبالفعل، فإن دورها في النهوض بعالقات عمل سليمة دور أساسي، وهو يجعلها تتبوأ مكانة فري

ولالضطالع بهذا الدور، ينبغي أن يكون لوزارات العمل القدرة على صوغ واعتماد وتنفيذ وتقييم  . ٩٠
سياساتها الخاصة بها، وآذلك أن تنادي بوضع إطار سياسة يستهدف العمالة آجزء من أهداف السياسات األوسع 

 .لدى أي حكومة

ة ومكانها في هرم اإلدارات الحكومية على أنه ومع ذلك، ال يمكن اعتبار تأثيرها الفعلي على صنع السياس . ٩١
فالعديد من : ، آما وصفت في مصادر المنظمة وغيرها، صورة مختلطةاإلجماليةفالصورة . أمر مفروغ منه

وزارات العمل تتمتع فعًال بالنفوذ والمكانة ومنها من تمكن من االرتقاء بمكانته واجتذاب نصيب أآبر من 
ي العديد من البلدان شهدت وزارات العمل نفوذها ينحسر ولم تعد لديها القدرة ولكن ف. مخصصات الميزانية

 . الكافية للنهوض بمهامها على النحو المالئم

فأولويات الحكومة، بما فيها الـتأآيد على سياسات العمالة، تحدد ما إذا آانت وزارة العمل تحتل مكانة  . ٩٢
وقد ترآز . أن تؤثر على السياسات االقتصادية األوسع بارزة بين الدوائر الحكومية وإلى أي مدى تستطيع

، أو اعتماد قوانين عمل جديدة أو مراجعة خطط المعاشات التقاعدية أو إعادة هيكلة هيئات اإلصالحمشاريع 
وثمة عامل . إدارة العمل، وإن آان ذلك بصورة مؤقتة، االهتمام على شؤون العمل والمؤسسات المسؤولة عنها

أي األقدمية في الحكومة أو المكانة في إطار حزب (النفوذ السياسي الذي يتمتع به وزير العمل  حاسم آخر وهو
وفي البلدان ذات الحكومات اإلئتالفية، قد يتسم باألهمية أيضًا توزيع المسؤوليات بين أعضاء ). سياسي
 .ولكن هذه االعتبارات، مهما آانت أساسية، تتجاوز نطاق هذا التقرير. اإلئتالف

وفي األبواب التالية، يتناول التقرير ثالثة مالمح مؤسسية تؤثر مباشرة على دور وزارات العمل في  . ٩٣
الوالية؛ والوظيفة االستراتيجية ووظيفة التنسيق؛ والتعاون مع منظمات العمال ومنظمات : صنع السياسة، وهي

 .أصحاب العمل

                                                                                                                                                
ذه النسبة          ٦٠وبينما آانت الخطة لمراآز فرص العمل في فرنسا تخصيص  . ٢٠٠٨منذ عام  ًا عن عمل لكل مستشار، ارتفعت ه باحث

  .لكل مستشار ١٨٠في بعض المناطق حتى وصلت 
(P. Marini: Rapport général fait au nom de la commission des finances sur le projet de loi de finances pour 2010, 
Annexe No. 32, Travail et Emploi (Paris, Sénat, 2009). 

بة      ٧٠ ًا بنس ن أن تخفيض غ ع ك، أبل ال ذل ام    ٢٠مث ي ع ام ف اق الع ي اإلنف ة ف ي المائ ي    ٢٠٠٩ف ة ف ف العام دمات التوظي ل خ اد يش آ
 .جمهورية مولدوفا

ذ        ٧١ ى تنفي ى الحاجة إل ادرة عل وفير الخدمات            يؤآد نهج المب ة ت ة لكفال ة والعمال ة االجتماعي سياسات شاملة ومتماسكة ومنسقة للحماي
 .والتحويالت االجتماعية عبر دورة الحياة، مع إيالء االهتمام الخاص للجماعات المستضعفة
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 الوالية المتطورة
إلى القوانين الدستورية وغيرها من القوانين وهي تحدد وظائفها غالبًا ما تستند والية وزارات العمل  . ٩٤

 .بالمقارنة مع وظائف الدوائر الحكومية األخرى

وآما أشير إليه أعاله، فإن وزارات . وقد شهد العديد من وزارات العمل مؤخرًا تغييرات هامة في والياتها . ٩٥
عادة بعض المسؤوليات المتصلة بالعمل مع ومع ذلك، فهي تتقاسم . العمل تقع في صميم نظام إدارة العمل

وهذا يعني أن وزارة العمل، عالوة على واليتها . إدارات حكومية أخرى أو تكون وزارة متعددة الحقائب
التقليدية في مجال العمل والعمالة، آثيرًا ما تسند إليها حقائب أخرى، ال ترتبط أحيانًا إال بصورة غامضة بشؤون 

غير أن تجميع المهام والمسؤوليات غالبًا ما يكون له . ٧٢الترتيبات عن اعتبارات براغماتية وقد تنجم هذه. العمل
مثال ذلك، قد تحدد أدوار آل من وزارات العمل أو الداخلية أو . أثر مباشر على آيفية صوغ السياسات وتنفيذها

ن األمن أم السياسة الخارجية في الخارجية في مجال الهجرة ما إذا آانت الغلبة العتبارات سوق العمل أم لشؤو
وقد يكون لتقسيم المسؤوليات عن التدريب المهني بين وزارة العمل ووزارة التعليم أثر . إصدار تصاريح العمل

وعلى غرار ذلك، قد يؤثر الجمع ما بين  .٧٣على توجه برامج التدريب وعالقتها باحتياجات سوق العمل
على التوازن بين ضرورات حماية العمال وضرورات استحداث " العمالة"وبرنامج " الشؤون االجتماعية"

ويوفر الجمع ما بين شؤون العمل وجوانب العمالة مزايا واضحة في الموازنة بين شروط . ٧٤فرص العمل
  . العمالة واحتياجات سوق العمل، لدى صوغ سياسات الدخل مثًال

ان مختلف السياسات المتصلة بالعمل مجتمعة في ومن الناحية النظرية، قد يكون التنسيق أسهل لو آ . ٩٦
وحتى داخل الوزارة . ولكن التجربة توحي بإن االدماج المؤسسي ال يفضي دومًا إلى تنسيق أفضل. وزارة واحدة

ذاتها، قد تؤدي خطوط التقسيم العميقة بين اإلدارات إلى ضعف تماسك السياسات ما لم تكن مختلف الوحدات 
 .وغ أهداف مشترآة واضحة المعالم في ظل قيادة صائبةتسعى جميعًا إلى بل

مع وزارة االقتصاد أو ) أو مكّون العمالة فيها(وقد حاولت مؤخرًا بعض الحكومات دمج وزارة العمل  . ٩٧
وآان يبرر هذا التدبير عادة على أساس أن النمو االقتصادي هو الشرط الرئيسي المسبق الستحداث . ٧٥المالية

ولكن اآلراء . الضروري تحقيق التآزر بين السياسات االقتصادية وسياسات العمالة فرص العمل، ولذا من
فقد يؤدي إلى استحداث وزارة اقتصاد وعمالة أآثر قوة ونفوذًا، ولكنه قد يؤدي . متفاوتة بشأن فعالية هذا الترتيب

جل القصير، على معالجة وقد يساعد مثل هذا االندماج، في األ. ٧٦أيضًا إلى تهميش السياسات المؤيدة للعمل
ولكنه قد . وعلى تسريع تنفيذ إصالحات سوق العمل" إنفاق"ووزارة " اقتصاد"بعض مواطن التوتر بين وزارة 

يضعف آثيرًا، على المدى الطويل، فرص إدارات العمل في سوق الحجج على مستوى الحكومة بشأن أساليب 
ية فرص العمل المستحدثة، أو الصلة بين سياسات الدخل تنظيم سوق العمل، أو نوع برامج سياسة العمالة، أو

آما تتفاوت اآلراء أيضًا بشأن بضع عمليات إدماج تمت ). آثار الحد األدنى لألجور مثًال(واستحداث العمالة 

                               
د          ٧٢ ى صغر حجم البل ع المسؤوليات إل ع مسؤولية شؤون ال     . مثال ذلك، يمكن أن يعزى تجمي انواتو تق ى عاتق وزارة    ففي ف عمل عل

ات وخدمات السجون وإدارة الكوارث       وفي  . الشؤون الداخلية، إلى جانب مسؤوليات تشمل الشرطة والهجرة وشؤون الريف واالنتخاب
 .سانت آيتس ونيفس، ُيعهد بشؤون العمل إلى وزارة الشؤون الخارجية واألمن الوطنية والعمل والهجرة والضمان االجتماعي

املين أو      تؤثر آيفية   ٧٣ دريب المهني المستمر للع تقسيم المسؤولية بين وزارتين من حيث أن الترآيز يكون على التلمذة الصناعية والت
 .على تدريب العاطلين عن العمل لمساعدتهم على الحصول على عمل

ة    ٢٠٠١في اليابان مثًال، أنشئت وزارة الصحة والعمل والرعاية في عام    ٧٤ دماج وزارة العمل ووزارة الرعاي دماج  . إثر ان وأدى االن
ة المتحدة في عام     . إلى تسهيل وضع نهج أآثر تماسكًا إزاء الشؤون االجتماعية وشؤون العمل وزارة  ٢٠٠١وقد أنشأت حكومة المملك

 .ات أخذت على عاتقها مسؤولية سياسة الضمان االجتماعي والعمالةلشؤون العمل والمعاش
ا      ٧٥ ا  ) ١٩٩٩(وسويسرا  ) ٢٠٠٥-٢٠٠٢(مثال ذلك، في ألماني دا  ) ٢٠١٠-٢٠٠٧(وفرنس ا  ) ٢٠٠٨(وفنلن ومن  ). ٢٠١٠(وهنغاري

الجتماعية واألسرة التي أنشئت    جهة أخرى، نقلت شؤون العمل في جمهورية مولدوفا من وزارة االقتصاد إلى وزارة العمل والحماية ا
 .٢٠٠٩في عام 

ى وزارة    ١٩٩٥في عام    ٧٦ ات الصناعية إل ، عندما أدمجت وزارة العمالة في المملكة المتحدة مع وزارة التعليم ونقلت مسؤولية العالق
ارة والصناعة  ارات (التج ار والمه ال واالبتك اد ن )أصبحت اآلن وزارة األعم ن اتح ك اعتراضات م ار ذل ة أن  ، أث ال بحج ات العم قاب

دة                    ى مائ ة عل ن تكون ممثل ات المستضعفة وتلك المعرضة لالستغالل ل اطلين عن العمل والفئ دافع عن الع وزارة التي يفترض أن ت ال
  :في وارد(الحكومة 

R. Aldrich, D. Crook and D. Watson: Education and employment: The DfEE and its place in history (London, 
Institute of Education, University of London, 2000). 
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، الذي آان يرتبط تقليديًا بشؤون العمل ويعتبر واحدًا من ٧٧مؤخرًا أثرت على برنامج العالقات الصناعية
  .٧٨ساسية في النظام الوطني إلدارة العملالوظائف األ

  ٩- ٢اإلطار 
 إعادة هيكلة الوزارة االتحادية األلمانية للعمل والشؤون االجتماعية مؤخرًا

 ٢٠٠٥و ٢٠٠٢وفي الفترة ما بين عامي . ١٩٤٩أنشئت الوزارة االتحادية للعمل والشؤون االجتماعية في عام 
وأسندت إلى هذه  .إلى الوزارة االتحادية لالقتصاد والعمل التي أنشئت حديثًاأسندت مسؤوليات رسم السياسة مؤقتًا 

الوزارة المسؤولية عن قانون العمل وعن العمالة، وآذلك عن مجاالت السياسة التي آانت وزارة االقتصاد مسؤولة عنها 
الضمان االجتماعي الجديدة، بينما إلى وزارة الصحة و) التقاعد مثًال معاشات(الضمان االجتماعي  ونقلت إدارة. سابقًا

وقد أنشئت الوزارة االتحادية لالقتصاد والعمل في وقت . بقيت إدارة تعويضات البطالة ضمن وزارة االقتصاد والعمل
االقتصادية الليبرالية تماشيًا مع  اإلصالحاتقصير قبل أن يعلن المستشار غيرهارد شرودر آنذاك عزمه على مواصلة 

زيادات في مساهمات العمال في الضمان  اإلصالحاتوشملت هذه . وتوصيات لجنة هارتز ٢٠١٠برنامج البلد لعام 
االجتماعي، وزيادة التأآيد على سياسات العمالة االيجابية، وتخفيف القيود المفروضة على تشغيل العمال المؤقتين الذين 

، تم الفصل بين وزارة االقتصاد ووزارة العمل ٢٠٠٥وفي عام . البطالة إعاناتالت، والتغييرات في نظام تنتدبهم الوآا
 .واسترجعت الوزارة االتحادية للعمل والشؤون االجتماعية المعاد تشكيلها حديثًا المسؤولية عن الضمان االجتماعي

 J. Heyes: Labour ministries and labour administration in transition, op. cit.  :المصدر

. وفي غالبية البلدان، تمارس وزارة المالية نفوذًا آبيرًا على صوغ وتنفيذ السياسات، بما فيها سياسة العمل . ٩٨
وفي العديد من البلدان، تكون . ٧٩ويعبر هذا النفوذ عن أن وزارات المالية تقرر عمومًا ميزانيات اإلدارات

وعمومًا، . لسياسات سوق العمل اإليجابية نتيجة مفاوضات بين وزارة العمل ووزارة الماليةالميزانيات المتاحة 
وفي بعض البلدان، آما آان الحال في الدانمرك . يزداد نفوذ وزارة المالية بازدياد اآلثار المالية لهذه السياسات

ولكن تثار . ل إصالحات سوق العملفي التسعينيات، تضطلع وزارة المالية بدور هام في المناقشات التي تتناو
 .٨٠أحيانًا بعض بواعث القلق إزاء قدرة وزارة المالية على تحليل ظواهر سوق العمل وتفسيرها تفسيرًا مالئمًا

ولما آانت وزارات العمل تضطلع بدور حمائي بقدر ما هو اقتصادي فإن عالقاتها مع الوزارات  . ٩٩
ظرًا إلى أن وزارة العمل متصلة يوميًا بعالم العمل، من خالل ولكن ن. األخرى عالقة منطقية" االقتصادية"

المكاتب الميدانية وعمليات تفتيش العمل ومراآز التوظيف والتفاعل مع ممثلي أصحاب العمل والعمال، فإنها 
 .تتمتع بمنظور فريد ولها صوت يتعين أن يكون مسموعًا

 الوظيفة االستراتيجية ووظيفة التنسيق
لنمطية للوزارات في عملية صنع السياسة عادة مسألة تحديد األولويات والتخطيط تشمل الوظائف ا . ١٠٠

للسياسات والتشريعات وصوغها وإجراء المشاورات بين الوزارات وإعداد مشاريع القوانين لطرحها على 
نع السياسات وينطوي حسن ص. ٨١الحكومة والمساعدة في العملية البرلمانية واعتمادها والتنفيذ والمراقبة والتقييم

 .وجود رؤية أو استراتيجية طويلة األجل والقدرة على التنسيق: في مجال إدارة العمل على عنصرين

                               
ة المتحدة، التي أنشئت في عام             ٧٧ ة في المملك ات     ١٩٩٥، فككت في عام    ١٩١٦مثال ذلك أن وزارة العمال ونقلت مسؤولية العالق

ًا عن قضايا المنافسة     ذل   . الصناعية إلى وزارة التجارة والصناعة، المسؤولة أساس دا آ ذ     وفي أيرلن ات الصناعية، من ك، أصبحت العالق
  :لمزيد من التفاصيل، انظر. ، من صالحيات وزارة المنشآت والتجارة واالبتكار٢٠١٠عام 

J. Heyes: The changing role of labour ministries: Influencing labour, employment and social policy (Geneva, 
ILO, 2004). 

ة،  ١٠-٧، الفقرات )١٥٨رقم ( ١٩٧٨، العمل الدولية منظمةتوصية إدارة العمل الصادرة عن  انظر   ٧٨ ، والدراسة االستقصائية العام
 ).الجزء الرابع(، المرجع السابق، الفصل الثاني ١٩٩٧

ة   . الحكومةفي أيرلندا مثًال، من الضروري التماس رأي وزارة المالية بخصوص المقترحات الجديدة قبل طرحها على    ٧٩ وفي المملك
ا      المتحدة، يكتسب تأثير وزير المالية على أهداف اإلدارات الصبغة الرسمية من خالل استعراضات اإلنفاق الشاملة، التي تحدد بموجبه

ة      ا اإلدارات والخزان ا، يجب   وفي ألما . ميزانيات اإلدارات، واتفاقات الخدمات العامة، التي تشمل سلسلة من األهداف التي تتفق عليه ني
 .طرح أي تشريع مقترح لتفاوض بشأن الموارد تشارك فيه آل الوزارات

 .J. Heyes: The changing role of labour ministries, op. cit  :انظر   ٨٠
  :انظر منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي   ٨١

The role of ministries in the policy system: Policy development, monitoring and evaluation, Sigma Paper No. 39 
(Paris, 2007). 
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واألحداث من قبيل آوارث المناجم أو تسريح العمال على نطاق واسع أو االضرابات على مستوى  . ١٠١
. وم بها مؤسسات إدارة العملالبلد تجتذب اهتمام وسائط اإلعالم وتعطي لمحة عن التدخالت اليومية التي تق

فسياسات العمل يجب أن تنفذ ضمن إطار زمني . ولكن مهام إدارة العمل أوسع بكثير من مجرد األعمال اليومية
وعلى صعيد الواقع، تكون النظم االجتماعية في فرادى البلدان، بل وفي المناطق، . متوسط إلى طويل األجل

إنها ليست متأصلة في األعراف والمؤسسات المحلية فحسب وإنما ، إذ ٨٢مستقرة إلى حد ما على مر الزمن
تتحدد أيضًا بعوامل مستقرة نسبيًا، مثل الهيكل االقتصادي للبلد وتكوين القوى العاملة وقوة الشرآاء االجتماعيين 

 .ونظم العالقات الصناعية والتطورات الديمغرافية

 ٨٤ويجب أن تلبي على السواء الحاجة إلى المرونة. ٨٣وال بد من بناء مؤسسات إدارة العمل بحيث تدوم . ١٠٢
، على أن يشمل ٨٥وإمكانية االستجابة، وهما عنصران هامان في فترات األزمات االقتصادية واالجتماعية

وينبغي لهذه . التفكير االستراتيجي الطويل األجل مختلف مجاالت السياسات والمسؤوليات الوزارية
من أفق الواليات السياسية، وأن تقوم بمشاورات مجتمعية أوسع نطاقًا، ال عبر االستراتيجيات أن تنظر إلى أبعد 

أي منظمات العمال ومنظمات أصحاب : الطيف السياسي فحسب وإنما مع الشرآاء الطبيعيين إلدارة العمل أيضًا
  .العمل

المواطنين وعالم العمل يهم جميع . ومجال سياسة العمل مجال متعدد التخصصات ومتعدد الجوانب . ١٠٣
وسياسة . تقريبًا، بمن فيهم أولئك الذين يستعدون لالنضمام إلى القوى العاملة وأولئك الذين تقاعدوا عن العمل

وهنالك تفرعات متعددة بين تخصص . العمل تنطوي على حقوق، ولكنها تنطوي أيضًا على واجبات وجزاءات
ولذا يستوجب نظام العمل الذي يعمل على نحو . العمل وغيره من التخصصات، بما فيها التخصصات التقنية

: مثالي توازنًا أساسيًا بين مختلف الجهات الفاعلة فيه، آما يستوجب أيضًا التنسيق بين مكوناته الرئيسية، وهي
ولكي تكون وزارات العمل في صميم . تشريعات العمل وسياسة العمالة والحماية االجتماعية وعالقات العمل

ادية عليها أن تحسن من ممارسة دورها أو تعززه في تنسيق جميع عناصر سياسة العمل المناقشات االقتص
 .١٥٠الوطنية، وفقًا التفاقية المنظمة رقم 

وزارات العمل أداء دورها التنسيقي في إطار نظم إلدارة العمل على درجة عالية  ولكن قد يتعذر على . ١٠٤
، فإن المشاآل قد تنشأ بسبب ١٩٩٧ستقصائية العامة لعام وآما أشارت لجنة الخبراء في الدراسة اال. من التفكك

وهذا . تعدد الجهات المشارآة في عملية صنع القرار وتنسيق السياسات واتخاذ االجراءات على الصعيد الوطني
 .٨٦يثير بالضرورة التساؤل عن آيفية تصميم جهاز إدارة العمل بحيث تعمل جميع أجزاؤه معًا آكل متماسك

ويمكن تحقيق ذلك من خالل مجالس اقتصادية . ستند هذا التنسيق إلى إطار مؤسسي مالئموينبغي أن ي . ١٠٥
أو ينبغي أن  أو لجان تخطيط أو مجالس استشارية، تكون وزارة العمل ممثلة فيها ،٨٧واجتماعية أو هيئات مماثلة

 .ولكن هذه الهيئات لن تكون مجدية ما لم تتبع برنامج سياسة شاملة. تكون ممثلة فيها

                               
 G. Esping-Andersen: The three worlds of welfare capitalism (Cambridge, Polity Press, 1990):  .انظر   ٨٢
ر        ٨٣ ات وبقيت دون تغيي ر في الثالثين بياً  أنشئ العديد من المؤسسات القائمة في مجال الضمان االجتماعي أثناء الكساد الكبي طوال   نس

 ).إدارة الضمان االجتماعي في الواليات المتحدة، مثًال(عقود 
بعض أنشطة   ١٥٠يجوز، بموجب االتفاقية رقم    ٨٤ د ب ة، ال       ، للدولة المصدقة أن تفوض أو تعه ر حكومي ى منظمات غي إدارة العمل إل

ا    ال، أو من يمثله ى استمرار جدوى نظم            . سيما منظمات أصحاب العمل والعم اظ عل ة للحف ة المتأصلة في االتفاقي ذا يعكس المرون وه
 .إدارة العمل على الرغم من التغيرات التي ال مناص منها في مجال االقتصاد الكلي والسياسة االجتماعية

ين      ال ذلك أن الكنغرس األمريكي أقام، ف مث   ٨٥ ذ الخمس ة من اد هام رة آس ابيع إضافية من       ي آل فت وفر أس ًا ي ًا مؤقت ات ات، برنامج  إعان
  :انظر. التأمين إزاء البطالة تمولها الحكومة االتحادية إلى حين انتعاش االقتصاد وتحسن فرص العمل

US Congress Joint Economic Committee: Extending the federal unemployment insurance benefits program (Nov. 
2010). 

من مختلف الوزارات والوآاالت للحرص على أن سياسات العمل والعمالة  ثمة حاجة، على المستوى الوطني، لتنسيق المدخالت   ٨٦
إذ يتعين مثًال مواءمة سياسات العمل الرامية إلى توفير المزيد من الحماية . المقترحة متوافقة مع سياسات اإلدارات والوآاالت األخرى

ة اإلقليمية والتدريب يعن تنمية المنشآت الصغيرة والتنممع سياسات الوآاالت المسؤولة  المنظمللمنشآت والعمال في االقتصاد غير 
 .المهني وشؤون المرأة والشباب والزراعة، وغيرها

د االقتصادي وهي تشمل           . في أيرلندا مثًال، وضعت آليات لتحسين التنسيق   ٨٧ ة بالتجدي ة المعني ة الحكوم وزراء لجن يس ال رأس رئ ويت
ل وزارة الحما   ية مث ن وزارات رئيس ين م يم    ممثل ار ووزارة التعل ارة واالبتك آت والتج ة ووزراة المنش ة ووزارة المالي ة االجتماعي ي

ارات  ة    . والمه ة الحكوم ى لجن د االقتصادي يسدي المشورة إل ي بالتجدي ار المسؤولين معن ق من آب ة فري ي  . وثم ق آخر معن ة فري وثم
ة بالمقترحات واألوراق    زود اللجن ك،  . بمسائل سوق العمل ي ى ذل ارات، ترأسه وزارة    وعالوة عل اء بالمه ك فريق لتنسيق االرتق هنال

 .التعليم والمهارات ويشمل مقدمي خدمات التعليم والتدريب، أنشئ لتحسين التنسيق فيما يتعلق بالتعليم والتدريب
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ومما يدعو إلى االستغراب أن العديد من الحكومات اعتمدت سياسات وطنية بشأن الصحة العامة أو  . ١٠٦
درًا ما تكلف وزارات العمل بإعداد وتقديم وثائق إلى الحكومة تتناول التعليم الوطني أو التنمية الصناعية، بينما نا

ي إلى تشجيع اعتماد مثل هذه السياسات وقد اتخذت المنظمة مؤخرًا مبادرة ترم. سياسة عمل وطنية شاملة
الشاملة في إطار اإلدارات الحكومية المسؤولة عن شؤون العمل، وبذلك تعهد إلى وزارات العمل بدور تنسيقي 

ومن الممكن تسخير سياسات العمل الوطنية لتعزيز دور إدارات العمل في آل . وقيادي في خطط التنمية الوطنية
 ).١٠- ٢انظر اإلطار (لدان المتقدمة على السواء من البلدان النامية والب

  ١٠- ٢اإلطار 
 وضع سياسة العمل الوطنية في بورآينا فاسو

إلى الحكومة مؤخرًا بمشروع سياسة عمل وطنية  تقدمت وزارة العمل والضمان االجتماعي في بورآينا فاسو
وتساعد هاتان الوثيقتان في بلورة وتوضيح سياسة العمل في هذا البلد، وتضع خطوات ملموسة نحو . وخطة عمل تشغيلية

وتحرصان أيضًا على تواؤم استراتيجية الحد من الفقر لدى الوزارة مع أحكام االتفاقية رقم . بلوغ األهداف المرسومة
وقد أدرجت ميزانية برنامجية وإطار للمصروفات في عملية تخصيص الموارد في الوزارة بغية جعل ميزانية . ١٥٠

وستكون مواءمة سياسات العمل القطاعية في صلب هذا النهج الجديد في . الدولة أداة فعالة من أجل تنفيذ سياسة العمل
 .السياسة

 العملالتعاون مع منظمات العمال ومنظمات أصحاب 
، يجب ضمان مشارآة العمال وأصحاب العمل ١٥٠من االتفاقية رقم  ٥عمًال بأحكام المادة  . ١٠٧

ومنظماتهما فيما يتعلق بسياسة العمل الوطنية وذلك من خالل التشاور والتعاون والتفاوض بقدر ما يتواءم ذلك 
ه المادة بوضوح أن هذه وتبين هذ. مع الظروف السائدة على آل من الصعيد الوطني واإلقليمي والمحلي

وهنالك العديد من الوسائل، المالئمة للظروف الوطنية، يمكن فيها . الترتيبات ال تخضع لمشيئة السلطات العامة
 .ترجمة هذه المشارآة على صعيد الواقع

ويتيح التعاون الثالثي الفرص لتمكين العمال وأصحاب العمل من التعبير عن آرائهم ومن المشارآة  . ١٠٨
السياسات في مجاالت من قبيل إعداد مشاريع قوانين العمل والجوانب التشغيلية لتفتيش العمل ومنع في صوغ 

 .المنازعات وفضها وخدمات التوظيف والسالمة والصحة المهنيتين

ويتجاوز الحوار االجتماعي مجرد نطاق شؤون العمل وذلك من خالل المجالس االقتصادية  . ١٠٩
تشمل مشارآة وزارات حكومية أخرى آتلك التي تهتم بالمالية أو التنمية  واالجتماعية وما يماثلها، والتي

ولكن وزارات العمل هي، في واقع األمر،القناة البديهية . االقتصادية أو الصناعة أو الزراعة أو التعليم
 .  للمشاورات الثالثية

وقد . ت الثالثية الوطنيةوفي العديد من البلدان، تكون وزارات العمل مسؤولة عن إدارة أمانات الهيئا . ١١٠
بل هي تعمل في بعض الحاالت بمثابة مجالس  ،٨٨أنشئ بعض هذه الهيئات آآليات استشارية لدى وزير العمل

قطاعية بشأن األجور وتقوم بإسداء المشورة إلى الوزير بخصوص الحد األدنى لألجور وشروط العمالة في 
وزارات العمل وإداراتها التقنية الجهة الرئيسية التي  وفي غالب األحيان، تكون .٨٩مختلف قطاعات االقتصاد

وهي تتسم مع ذلك باألهمية في البلدان األخرى، مع أن العالقة بين . توفر الوثائق لهذه االجتماعات الثالثية
 .٩٠وزارة العمل والشرآاء االجتماعيين تتمتع بقدر أدنى من الصبغة المؤسسية

وض بالحوار بين العمال وأصحاب العمل، مما يذهب إلى أبعد وتشارك وزارات العمل أيضًا في النه . ١١١
ويتمثل دورها في توفير أساس موضوعي للمفاوضة الجماعية بين األطراف . من إنشاء أطر تشريعية تمكينية

وذلك بتزويد الشرآاء االجتماعيين بالبيانات والتنبؤات الرسمية بخصوص األسعار واألجور والعمالة وإنتاجية 
. يقوم موظفو الوزارة أيضًا، في بعض البلدان، بتيسير عملية التفاوض بترأس لجان المفاوضة القطاعيةو. العمل

                               
ة       ٨٨ ة الدومينيكي ذي في عام         ،مثال ذلك، مجلس العمل االستشاري في الجمهوري ذي أنشئ بموجب مرسوم تنفي ، أو مجلس  ١٩٩٩ال

 .بموجب قانون العمالة في زنجبار ٢٠٠٥الذي أنشئ في عام  ،العمل االستشاري في زنجبار، جمهورية تنزانيا المتحدة
 ).٢٠٠٤(مثال ذلك، مجالس األجور القطاعية في جمهورية تنزانيا المتحدة، والتي يحكمها قانون مؤسسات العمل    ٨٩
وطني والم     ٩٠ ا، مجلس العمل ال ا    في بلجيك ان م ا تعين ام أساسي وهم ئتا بموجب  نظ تقلتان أنش ان مس جلس المرآزي لالقتصاد هيئت

ة لشؤون         . يلزمهما من موظفين وتنظمان أنشطتهما بتمويل من ميزانية الدولة ة االتحادي ة العام ة الخدم ل من هيئ ك، ممث وهنالك، مع ذل
افئ وزارة العمل   (العمالة والعمل والحوار االجتماعي  ا يك ا ) م ذا          يش ين ه وطني لضمان االتصال ب رك في اجتماعات مجلس العمل ال

 .المجلس والوزارة ولممارسة إشراف من حيث التنظيم والميزانية
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وبإمكان وزارات العمل أيضًا أن تعزز التعاون في مكان العمل من خالل ترويج إنشاء هيئات على مستوى 
ارية مشترآة ولجان للنهوض المنشأة، بما في ذلك استحداث مجالس عمل ولجان للسالمة والصحة وهيئات استش
آما تساعد وزارات العمل في . بمستوى الرفاهة، وغيرها من الهيئات المصممة لتشجيع الحوار ضمن المنشأة

أو التحكيم، إما /الكثير من أنحاء العالم في فض المنازعات الصناعية بتقديم خدمات المصالحة والوساطة و
  .٩١مباشرة أو من خالل وآاالت متخصصة

وفي الوقت ذاته، . م إدارات العمل لكل من العمال وأصحاب العمل طائفة واسعة من الخدماتوتقد . ١١٢
يمّكن التعاون الوثيق مع الشرآاء االجتماعيين وزارات العمل من تزويد الحكومة بالمعلومات عن آيفية تطور 

تخاذ إجراءات تصحيحية سوق العمل والظروف االجتماعية، بحيث تتمكن الحكومة من التكيف تبعًا لذلك ومن ا
 . إذا اقتضى األمر

وآان الشرآاء االجتماعيون يشارآون تقليديًا، بصفة اإلدارة أو بصفة استشارية، في إدارة الوآاالت  . ١١٣
ويتجلى ذلك مثًال في مختلف مؤسسات الضمان االجتماعي، وخصوصًا . التي تخضع إلشراف وزارات العمل
ليًا أو إلى حد آبير من مساهمات العمال وأصحاب العمل، أو في خطط في حالة التأمين االجتماعي، الممول آ

ويشارك الشرآاء االجتماعيون في تسيير خدمات التوظيف العامة في عدد ال بأس به من  .٩٢التأمين إزاء البطالة
هورية البلدان، إما في مجالس اإلدارة، آما في ألمانيا والنمسا، أو بصفة استشارية، آما في ترآيا وفي الجم

وآثيرًا ما ُيمثلون أيضًا في مجالس اإلدارة وما يشبهها من هيئات اإلدارة في مؤسسات التدريب . التشيكية
  .وآذلك في هيئات المصالحة والوساطة والتحكيم ٩٣المهني
والعالقة المتميزة بين وزارات العمل والشرآاء االجتماعيين، سواء من حيث المشارآة في صنع  . ١١٤

وتعزيز هذه العالقة هدف . يث الروابط المؤسسية، جانب محدد من جوانب إدارة العملالسياسات أم من ح
 .رئيسي من أهداف إدارة العمل آوسيلة لتعزيز قدرتها على صنع السياسات ولتعزيز مكانتها ونفوذها

 أداء إدارة العمل

 التحديث
د الماضي من السنين، اتخذ إزاء تدهور األحوال االقتصادية وتقلص الميزانيات الوطنية أثناء العق . ١١٥

وقد شملت هذه التدابير تعزيز . الكثير من الحكومات مجموعة شتى من التدابير لتعزيز آفاءة وأداء القطاع العام
وفي الوقت ذاته، . وسائل الرقابة اإلدارية إلى جانب االستفادة من القيم واألخالقيات التقليدية في الخدمة المدنية

 .٩٤أساليب اإلدارة في القطاع الخاص باستخدامتحديث مؤسساتها العامة البلدان إلى  سعت بعض
واعتمد هذه األساليب، آليًا أو جزئيًا، العديد من اإلدارات العامة حول العالم، وأغلبها في البلدان  . ١١٦

 وفي مجال إدارة العمل لم يتم إال قدر محدود من التحليل بشأن أثر هذه األساليب من حيث زيادة. الصناعية
ولئن آان بعض النجاح واضحًا فقد برزت أيضًا مشاآل متصلة . الكفاءة وتحسين صنع السياسات ونوعية الخدمة

وآما سيأتي ذآره الحقًا في هذا التقرير، فإن خدمات . باآلثار غير المرغوبة لنماذج اإلدارة في القطاع الخاص
والضمان االجتماعي . شبيهة بظروف السوق التوظيف العامة تبدو مناسبة جدًا الختبار األساليب في ظروف

 .٩٥مجال آخر من مجاالت إدارة العمل التي أدخلت فيها أساليب قياس األداء وغيرها من أساليب اإلدارة الحديثة
                               

ات المتحدة، أنشئت              ٩١ ة المتحدة والوالي ا والمملك ا وآيني وب أفريقي ا المتحدة وجن في العديد من البلدان، مثل إيرلندا وجمهورية تنزاني
ى جانب        وآاالت لها صالت م ة منازعات صناعية، إل اعيين في حال ؤسسية قوية مع وزارة العمل إلسداء المشورة إلى الشرآاء االجتم

ة        ل المحكم ا قب يم آجزء من إجراءات م ى إنشاء مجلس         . خدمات المصالحة أو الوساطة أو التحك ا عل انون العمل في آمبودي وينص ق
تقلة     . كان تسويتها عن طريق المصالحةتحكيم لفض منازعات العمل الجماعية في حال عدم إم دة ومس ة محاي ة ثالثي ومجلس التحكيم هيئ

 .ووزارة العمل والتدريب المهني مسؤولة عن تسيير أمانة مجلس التحكيم. عضوًا ١٥تضم ما ال يقل عن 
 ).٢٠٠١جنيف، (مرجع سابق،  ،توافق جديد في اآلراء: الضمان االجتماعي: انظر مكتب العمل الدولي   ٩٢
 .V. Gasskov (ed.): Vocational education and training institutions, op. cit:  انظر   ٩٣
  :انظر، مثًال". اإلدارة العامة الجديدة"تم تضمين تطبيق طرائق القطاع الخاص في القطاع العام في مفهوم    ٩٤

J. Steward and K. Walsh: “Change in the management of public services”, in Public Administration (1992, Vol. 
70, No. 4, Dec.) and C. Hood: “A public management for all seasons?”, in Public Administration  (1991, Vol. 69, 
No. 1, Mar.). See also OECD: Public administration after “New Public Management” (Paris, 2010). 

  :ر مثًالانظ   ٩٥
International Social Security Association (ISSA): Measuring performance in social security institutions: 
Outcome-oriented management, Report of the International Conference, Taormina, 29-30 March 2001. 
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ومن شأن التأآيد على خفض التكاليف وعلى االبتكار أن يستدعي ضرورة التغيير في آل من  . ١١٧
ن تغيرت توقعات المجتمع إزاء دور الحكومة على مر الزمن فإنها لم ولئ. القطاعين الخاص والعام على السواء

وقد اضطلع . فالحكومات تخضع لضغط مستمر لكي تقدم خدمات أفضل ولكي تزيد من الشفافية. ٩٦تتراجع
مديرو الهيئات العامة، بما فيها مؤسسات إدارة العمل، بمسؤوليات جديدة بينما بقي نطاق نشاطها وأدواتها 

ما تكون التغييرات في إدارة القطاع العام  بًاوفي الوقت ذاته، غال .٩٧ي الممارسات واألولويات التقليديةمتأصلة ف
. فاعتماد أساليب القطاع الخاص يثير التساؤل عن توافق أساليب اإلدارة الخاصة مع المصلحة العامة. مثار جدل

  .وهذا مثار قلق خاص بالنسبة لمؤسسات إدارة العمل المكلفة بالنهوض بالعدالة االجتماعية

 إدارة األداء
رة وفي حالة إدا. دارة العامة موضع ترآيز حديث العهد في العديد من الحكوماتآان تحسين أداء اإل . ١١٨

طابعًا ملحًا في ظل األزمة االقتصادية الراهنة وتزايد الطلب على خدمات هذه  العمل، اآتسب هذا الهدف مؤخرًا
يرين، حوافز التخاذ ومن شأن إدارة األداء أن توفر للمسؤولين، وخصوصًا المد. اإلدارة في العديد من البلدان

 .قرارات وتخصيص موارد لتحقيق نتائج أفضل

وتحديد األهداف الطويلة األجل هو الخطوة األولى في أي منظمة نحو تحسين التوجه االستراتيجي  . ١١٩
أن تساند هذه األهداف، وهي مرتبطة غالبًا بدورة  ٩٩ومن شأن الحصائل والنواتج الملموسة. ٩٨القائم على النتائج

وقد ترآز خطط العمل في وزارة العمل على أهداف مرتبطة بواليتها، إلى جانب تحسين الكفاءة . ١٠٠الميزانية
  .١٠١للحكومة اإلجماليةالتنظيمية وبلوغ أهداف االستراتيجية 

وقد أصبحت عقود األداء تستخدم على نطاق واسع في المؤسسات العامة لربط منجزات المؤسسة  . ١٢٠
وبرزت هذه العقود في مؤسسات إدارة العمل آأداة لإلدارة على  .١٠٢رديةوموظفيها باألهداف الجماعية والف

تطبق في  الترتيباتولئن آانت عقود األداء تقتصر أحيانًا على أعضاء اإلدارة العليا فإن هذه . أساس األهداف
والمملكة مثال ذلك في البرازيل وبلجيكا وجنوب أفريقيا وآندا (العديد من البلدان على جميع فئات الموظفين 

). آينيا(ومستشارو التوظيف ومفتشو العمل ) ليسوتو(بمن فيهم المسؤولون عن العمل ) المتحدة وهولندا
وأشارت البحوث إلى بعض المخاطر المتصلة بعقود األداء، بما فيها صعوبة تحديد نواتج وحصائل صحيحة 

ومع ذلك، خلصت  .١٠٣لتالعب بالنتائجوقابلة للقياس، والنزعة نحو الترآيز على أهداف ميسورة التحقيق وا
                               

 OECD: Public sector modernisation: The way forward, Policy Brief  (Paris, Nov. 2005) :  .انظر   ٩٦
  :انظر   ٩٧

O. Huerta Melchor: Managing change in OECD governments: An introductory framework, OECD Working 
Papers on Public Governance No. 12 (Paris, OECD, June 2008). 

ا   في فيجي   ٩٨ ة إن رؤيته ة         "، تقول وزارة العمل والعالقات الصناعية والعمال ادئ العدال وا بمب ال في أن يتمتع ع العم ة جمي ور رغب تبل
ة       ل الدولي ة العم ات منظم ع اتفاقي ق م ا يتس ل بم ي العم ق ف ية والح ة األساس داف    ". االجتماعي رة أه وزارة عش الة ال ان رس دد بي ويح

ة مس  ات عمال مل عالق تراتيجية، تش ل    اس رص العم وفير ف رص، وت افؤ الف المة والصحة، وتك ل تراعي الس اآن عم ع (تقرة، وأم موق
ب بكة الوي ى ش وزارة عل ل ). http://www.labour.gov.fj(: ال وزارة العم االت المرتبطة ب د من الوآ دى العدي ة ل ات مماثل ة بيان . وثم
وضع خطة لحماية األمن االجتماعي شاملة ومنصفة وقادرة على البقاء من خالل  "اعي في الفلبين مثًال هي فرؤية نظام الضمان االجتم

  ."خدمة متميزة ذات مستوى عالمي
(M.C.C. Ciriaco: “Measuring results and performance appraisal system”, in ISSA: Measuring performance in 
social security institutions, op. cit.). 

 .فتشير إلى التأثير الناجم عن هذه النواتج" الحصائل"، أما )أي السلع والخدمات(هي نتائج أنشطة الحكومة " النواتج"   ٩٩
دورها       تنقسم إلى ستة ٢٠١٠لدى وزارة العمل والضمان االجتماعي في سوازيلند خطة لعام    ١٠٠ أهداف وحصائل رئيسية، تنطوي ب

اعي،     . نتائج ملموسة تنفذ من خالل قائمة من األنشطة المحددة زمنيًا /على نواتج وفي آوستاريكا، قامت وزارة العمل والضمان االجتم
 . برمجة مرآزي، بتنفيذ خطة استراتيجية مؤسسية، تحدد فيها األهداف والحصائل والمؤشرات، منسقة من خالل مكتب ٢٠٠٩في عام 

دم         ١٠١ ا مق ا      ًافي اإلمارات العربية المتحدة، على سبيل المثال، تحولت استراتيجية وزارة العمل من آونه ى آونه للخدمات حصرًا إل
ل      ًاصانع رية والهيك وارد البش االت الم ي مج ة ف اءة التنظيمي ز الكف اس لتعزي ة آأس ة اإللكتروني اد الحكوم ب اعتم ى جان ات، إل للسياس

 .التنظيمي والثقافة المؤسسية ولوائح العمل
  :انظر   ١٠٢

A.C.L. Davies: Accountability: A public law analysis of government by contract, (New York, Oxford University 
Press, 2001). 

  :انظر   ١٠٣
A. Ketelaar, N. Manning and E. Turkisch: Performance-based arrangements for senior civil servants, OECD and 
other country experiences, Working Paper on Public Governance No. 5 (Paris, OECD, 2007) 
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دراسة قامت بها منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي إلى أن المشكالت المحتملة المتصلة بعقود األداء 
ال تعني التخلي عن قياس األداء أو إدارة األداء، وإنما تشير إلى ضرورة اتخاذ جانب الحذر والبراغماتية في 

 .١٠٤هذا الشأن

وفي عديد من . وإذا أريد لخطط إدارة األداء أن تكون فعالة، فإنها يجب أن تستند إلى نظم تقييم جيدة . ١٢١
وغالبًا ما تكون الممارسات من هذا القبيل جزءًا من . البلدان، نجد أن تقييم األداء متأصل في الثقافة اإلدارية

وتستخدم . مثًال) آيبيك(هو الحال في آندا  إجراءات التشغيل وتضطلع بها أحيانًا جهات تقييم خارجية، آما
عمليات التقييم ألغراض شتى، منها تحديد المجاالت التي يمكن فيها تخفيض تكاليف التشغيل وتحسين ممارسات 

آما أن من الشائع استخدامها لتقييم أداء الموظفين، سواء في سبيل . اإلدارة، آما هو الحال في المملكة المتحدة
وإذا آان لتقييم األداء وظيفة . ١٠٥ )١١-٢انظر اإلطار ( اإلنتاجيةي أم آأساس للحوافز وتعزيز التطور الوظيف

مراقبة هامة فإن قيمتها تكمن في عمليات التقييم الموضوعية التي تقدم صورة دقيقة يمكن التصرف على أساسها 
 . وتجنب األحكام الشخصية

  ١١- ٢اإلطار 
  المملكة المتحدة في  لعالقات العملنظم إدارة األداء في وآالتين 

 والواليات المتحدة األمريكية
يختلف نظام إدارة األداء، في آل من خدمة المشورة والمصالحة والتحكيم في المملكة المتحدة وفي خدمة الوساطة 

على مجموعة قّيمة والمصالحة االتحادية في الواليات المتحدة األمريكية، في وجوه عديدة، ومع ذلك فهما ينطويان معًا 
 :من الدروس، ومنها ما يلي

 .يجب أن يكون هنالك روابط وثيقة بين نظام إدارة األداء واألهداف االستراتيجية األوسع لدى الوآالة 
، يعكس محور اهتمام الوآالة، ويعمل في الوقت "مناسبًا للغرض"يجب أن يكون نمط نظام إدارة األداء المعتمد  

  .التطور الشخصي لكل موظفنفسه على معالجة 
من عملية االلتزام المتبادل بين المدير  -وإن آان يتسم بأهمية حاسمة  - نظام إدارة األداء الفعال مجرد جزء  

  .والموظف
 .يعتمد نجاح اعتماد وتشغيل أي نظام إلدارة األداء على عملية تواصل وتشاور مكثفة وهادفة مع العاملين 
يتوفر الشعور بالملكية من جانب آل األطراف المعنية، وآذلك االلتزام الواضح من جانب اإلدارة من المهم جدًا أن  

 .ويحتاج األمر إلى دعاة لمناصرة نظام إدارة األداء في مستوى القمة والقاعدة على السواء. العليا
عمال الخارجية، أو في محط إذ ال مفر من أن تتطلب التغيرات في بيئة األ. ولكل نظام إلدارة األداء عمر محدود

وسر النجاح هو استباق . ترآيز العمليات أو في ضغوط الميزانية، تعديل أو إعادة هيكلة شاملة لنظام إدارة األداء الراهن
 .الحاجة إلى التغيير والتخطيط تبعًا لذلك

وبدًال من ذلك، تطبق خدمة . اءولم يأخذ أي من الوآالتين بنظام مرّتبات قائم على األداء ومرهون بنظام إدارة األد
الوساطة والمصالحة االتحادية نظامًا للمكافأة في الخدمة المدنية، يتميز بعدد من مكافآت األداء التي تتقرر في حينها 

 .أو الجماعات/تمنح لألفراد وو
  :المصدر

K. Hall: Managing individual performance: The ACAS and FMCS case studies (Geneva, ILO, forthcoming). 

  األجر المرتبط باألداء
آان أجر موظفي الحكومة يعتمد تقليديًا على أساس األقدمية، وآان ينظم بموجب جداول مرتبات  . ١٢٢

 .متدرجة ومحددة مرآزيًا، وآانت الترقيات الحافز الرئيسي لألداء

والجهود التي ُتبذل لتعزيز إدارة األداء تفترض مزيدًا من المرونة اإلدارية في مكافأة تحقيق األهداف  . ١٢٣
ويعتبر األجر المرتبط باألداء بمثابة أداة لتحسين الدافع الفردي والمساءلة واستبقاء . الجماعية أو الفردية

ستخدم األجر المرتبط باألداء أيضًا آوسيلة وبالمفارقة، ا. الموظفين الذين هم على درجة عالية من الموهبة

                               
 .المرجع نفسه   ١٠٤
  :انظر   ١٠٥

A.G. Sylva: “A case study of the experience of the Gambia Social Security and Housing Finance Corporation 
with the system of performance contract and memorandum of understanding”, in ISSA: Measuring performance 
in social security institutions, op. cit. 
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الحتواء تكاليف األجور، أو لتعويض موظفي الخدمة المدنية عن فقدان األمن الوظيفي لدى األخذ بنظام العقود 
وانتشرت سياسات األجر المرتبط باألداء تدريجيًا من اإلدارة العليا إلى فئات الموظفين . المحددة الزمن

وآما أشير إليه في دراسات حديثة العهد قامت بها منظمة التعاون والتنمية في الميدان ومع ذلك، . ١٠٦األخرى
االقتصادي، ظلت النسبة المئوية لألجر األساسي المرتبط باألداء متواضعة عمومًا بالنسبة إلى العاملين غير 

 . ١٠٧ )في المائة ٢٠حوالي (، بينما آانت أعلى بالنسبة إلى المديرين )في المائة ١٠إلى  ٥(المديرين 

وجدير بالذآر أن النظم التقليدية المبنية على األقدمية أيضًا تسمح، في العديد من البلدان، بتعويض  . ١٢٤
ففي فرنسا مثًال، وحتى قبل اعتماد القانون التنظيمي المتعلق بقوانين المالية . حسن األداء عن طريق المكافآت

 ٣٥المادة (أدخل تغييرات هامة في الشؤون المالية العامة ، ثمة إصالح في الميزانية ٢٠٠١أغسطس  /في آب
وهو  ،)فيما يتعلق بوضع موظفي الحكومة ١٩٤٦أآتوبر  /تشرين األول ١٩بتاريخ  ٢٢٩٤- ٤٦من القانون رقم 

وعلى نفس المنوال، ينص نظام المكافأة في الخدمة المدنية في . ١٠٨يمّكن من صرف مكافآت مرتبطة باألداء
وفي المملكة المتحدة، وبموجب المبادئ التوجيهية . دة األمريكية على صرف مكافآت أداءالواليات المتح

الصادرة عن مكتب رئاسة الوزراء، من المرتقب أن تأخذ جميع وحدات المفاوضة في الخدمة المدنية بمبدأ 
 .األجر المرتبط باألداء في رزم المكافآت التي تعّدها

اآلثار المترتبة على نظم األجر المرتبط باألداء في إدارات العمل وهنالك قدر محدود من األدلة على  . ١٢٥
ومع ذلك، هنالك قدر وافر من الكتابات عن نظام األجر المرتبط باألداء في اإلدارة العامة عمومًا، . بصفتها هذه

بية على وتوحي هذه الدراسات بآثار إيجا .١٠٩ دان السباقة في مجال إصالحات اإلدارة العامةال سيما في البل
وهي تشير إلى الصعوبات في تطبيق هذه النظم، وذلك بالدرجة األولى بسبب . ، وإن آانت مؤقتةاإلنتاجية

أضف . المسائل المرتبطة برصد األداء وقياسه لدى فرادى الموظفين على أساس مؤشرات موضوعية وآمية
. ا تكون عالية وتقّدر بأقل مما هي عليه حقًاإلى ذلك أن التكاليف المرتبطة باعتماد هذه الخطط وتشغيلها غالبًا م

وتقر بعض الدراسات باآلثار االيجابية المترتبة على تحديد األهداف واالرتقاء بنوعية الخدمة، ولكنها تذآر 
عامل "أيضًا أن الموظفين لم يجدوا أن نظام األجر المرتبط باألداء قد زاد من اندفاعهم، بل آان بدًال من ذلك 

وتشير نفس الدراسات إلى . ١١٠"من المعنويات ويسبب مشاعر الغيرة ويحبط التعاون في مكان العمل تفريق ينال
ويشدد . أن بعض المديرين يرى أن األجر المرتبط باألداء يخفض من مستوى التعاون بين الموظفين واإلدارة

ون له آثار سلبية على شرعية بعض المؤلفين على محذور األحكام الذاتية بل والتعسف أيضًا، األمر الذي قد يك
 .١١١المؤسسات العامة في نظر الموظفين وفي نظر الجمهور

وثمة دراسة قامت بها منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي خلصت إلى ضرورة عدم  . ١٢٦
اء أآثر مما إذ يعتمد نجاح هذا النظام على نوعية عملية قياس األد. المغاالة في أهمية وأثر األجر المرتبط باألداء

وأهم ما في األمر، تقول المنظمة المذآورة، أن نظام األجر المرتبط باألداء يشترط . يعتمد على مستوى األجر
توفر ثقافة خدمة مدنية ناضجة تقوم على أساس الثقة، وتوصي بالتنسيق مع الموظفين والنقابات لدى تنفيذ خطط 

 .١١٢األجر المرتبط باألداء

                               
دان أخرى         ١٠٦ ه في بل في أيرلندا وإيطاليا وآندا والنرويج، مثًال، يطبق األجر المرتبط باألداء في مستوى اإلدارة، بينما يقتصر تطبيق

 .على وزارات مختارة
 OECD: Paying for performance: Policies for government employees, Policy Brief  (Paris, May 2005).  :انظر   ١٠٧
  :انظر   ١٠٨

V. Forest : Nouvelle fonction publique et l’individualisation des rémunérations en France  (Geneva, ILO, 
forthcoming). 

 ).١٩٨٥(، المملكة المتحدة )١٩٨٨(، نيوزيلندا )١٩٨٧(، الدانمرك )١٩٨٤(، إسبانيا )١٩٧٨(، الواليات المتحدة )١٩٦٤(آندا   ١٠٩
  :انظر   ١١٠

D. Marsden and S. French: What a performance: Performance related pay in the public services (London School 
of Economics and Political Science, 1998).  

  :انظر أيضًا
F. Cardona: “Performance related pay in the public service”, OECD-SIGMA Presentation to the Second 
Conference of the Institute of Public Administration and European Integration, October 2002. 

 .F. Cardona: “Performance related pay in the public service”, op. cit:  انظر   ١١١
  .OECD: Paying for performance, op. cit:  انظر   ١١٢
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إدارة األداء واألجر المرتبط باألداء وتنفيذهما في بلدان صناعية لديها إدارات وقد تم تطوير مفهومي  . ١٢٧
وسرعان ما انتشرت هذه الممارسات إلى البلدان االنتقالية والبلدان النامية، إثر االتجاه الحديث . عامة راسخة

دارة المتبعة في العهد لدى الحكومات في اللجوء إلى الشرآات االستشارية الخاصة وفي تطبيق أساليب اإل
غير أنه يبدو أن ثمة توافق في اآلراء بين الباحثين بضرورة توفر عدد من الشروط المسبقة . القطاع الخاص

، من حيث رشاد اإلدارة عمومًا وآذلك من حيث قدرة اإلدارة على تولي عمليات اإلصالحاتلضمان نجاح هذه 
 .فينتقييم األداء ووجود عالقة ثقة بين اإلدارة والموظ

ووجود قطاع عام لديه قواعد شفافة يتقيد بها بكل دقة هو الشرط األساسي المسبق لألخذ بنظام األجر  . ١٢٨
ويدفع البعض بأن من األفضل، في البلدان التي لم . المرتبط باألداء وغيره من أساليب اإلدارة في القطاع الخاص

وتحسين شروط التوظيف وآفاق " المتقادمة"ة تحرز تطورًا في نظم اإلدارة العامة، إصالح الضوابط اإلداري
. المستقبل الوظيفي والتطور المهني للموظفين في الخدمة العامة، بدًال من اعتماد األساليب القائمة على األداء

وتنتقد منظمة التعاون أيضًا محاوالت بعض البلدان االنتقالية في استخدام أساليب األجر المرتبط باألداء لتقرير 
 . يرة من مرتبات األساسنسبة آب

ويحتاج األمر إلى المزيد من البحوث ودراسات الحالة لتقييم األثر اإليجابي لنظام األجر المرتبط  . ١٢٩
وال بد من إيالء االهتمام . باألداء في تسيير شؤون إدارة العمل، في وزارات العمل وفي هيئاتها على السواء

من األجور وآذلك إلى أثرها على عالقات العمل في الخدمة الخاص إلى الشروط المسبقة لألخذ بهذا النمط 
 .المدنية

 التعامل مع القطاعين العام والخاص
لما آانت سياسة العمل وإدارته تتطلبان نهجًا عبر القطاعات، فإن التعاون ما بين الهيئات الحكومية  . ١٣٠

وقد يقوم . إدارة العمل تقريبًا ضروري في جميع مجاالت) الشراآات في إطار القطاع العام(والسلطات العامة 
هذا التعاون مثًال بين وزارات العمل والوزارات أو اإلدارات األخرى في تصميم برامج خلق فرص العمل؛ 

؛ وبين دائرة تفتيش ١١٣وبين وزارات العمل ومكاتب اإلحصاء في تجميع إحصاءات موثوقة عن أسواق العمل
في تنسيق أنشطة التفتيش التي تقوم بها أو في ) حيثما وجدت( العمل العامة ودوائر تفتيش العمل المتخصصة

االستخدام المتبادل لقواعد البيانات؛ وبين دوائر تفتيش العمل والهيئات القضائية في مالحقة أصحاب العمل في 
حال مخالفة قانون العمل؛ وبين وزارات العمل والحكومات المحلية في مجال األشغال العامة أو الحماية 

ةاال أو بين وزارات العمل ووزارات الداخلية ووزارات الخارجية في تنظيم شؤون العمال  ؛١١٤جتماعي
  .المهاجرين

تجميع أو تقاسم "وقد تكون هذه التفاعالت ضيقة أو واسعة، تبعًا لعدد الشرآاء، ويمكن أن تفيد من  . ١٣١
الموارد بين اثنين أو أآثر من أصحاب المصلحة لحل مجموعة من المشكالت ال يمكن ألي منهما أن يحلها 

فيه فليس من اليسير، على صعيد  وإذا آان هذا التآزر بين هيئتين من الهيئات العامة أمرًا مرغوبًا. ١١٥"مفردهب
الواقع، بناء عالقة تعاون رسمية في القطاع العام حيث تميل آفة القوانين والقواعد والعالقات الهرمية إلى 

  .١١٦الرجحان على عالقات التعاون غير الرسمية

                               
 .آثيرًا ما تفيد التقارير من البلدان النامية بأن اإلحصاءات التي تتناول العمالة والبطالة غير متوفرة أو متقادمة   ١١٣
ة       ١١٤ ع والي رة م ه ألول م ة أبرمت توى الوالي ادي ومس توى االتح ين المس راآة ب اق الش ن اتف د م وع جدي دا أخذت بن ك أن آن ال ذل مث

رة    . أونتاريو لتنمية سوق العمل -، وبالتزامن مع اتفاقات آندا ٢٠٠٥بر نوفم /أونتاريو في تشرين الثاني وقد أبرم اتفاق الشراآة لسد ثغ
ة في    ) من مهاجرات وشباب(آبيرة بجعل البرامج في متناول العاطلين عن العمل الذين ال يغطيهم التأمين  ة الفاعل إذ إن البرامج النظامي

  .لدرجة األولى على توفير الخدمات لألشخاص الذين يشملهم التأمين إزاء البطالةإطار اتفاقات تنمية سوق العمل ترآز با
H. Mosley: “The trade-off between flexibility and accountability in labour market policy”, in S. Giguère and F. 
Froy (eds): Flexible policy for more and better jobs (Paris, OECD, 2009). 

  :انظر   ١١٥
B. Gray: Collaborating: Finding common ground for multiparty problems (San Francisco, Jossey-Bass 
Publishers, 1989). 

  :انظر مثًال دراسة الشراآة بين وزارة العمل والمعاشات ووزارة الصحة في المملكة المتحدة في توفير إعادة التأهيل الطبي   ١١٦
K. Greasley, P.J. Watson and S. Patel: “The formation of public-public partnerships: A case study examination of 
collaboration on a ‘back to work’ initiative”, in International Journal of Public Sector Management (2008, Vol. 
21, No.3). 
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ومن المجاالت المعروفة التي يحتاج فيها األمر إلى التعاون بين إدارة العمل والهيئات الخارجية العامة  . ١٣٢
وفي سياق وضع الميزانيات الحالي، يتم التأآيد على الحاجة إلى بيان . والخاصة هو مجال البحوث واإلحصاء

" تقوم على أساس األدلة"سياسات  وثمة ترآيز على صنع. فعالية البرامج والمداخالت في إطار السياسات
وبينما يضم العديد من الوزارات وحدات بحوث أو هيئات مماثلة . ترتكز إلى بحوث واضحة وشاملة وموثوقة

العامة  -ومعاهد البحوث الخارجية  اإلحصاءفإن الشراآة مع المنظمات والجامعات ومكاتب  ،١١٧خاصة بها
 ).١٢-٢انظر اإلطار (ا النهج قد تكون ضرورية التباع هذ -منها والخاصة 

 ١٢- ٢اإلطار 
 الشراآة بين معهد العمل الكوري وإدارة العمل الكورية

، طوال العقدين الماضيين آواحد من طالئع مجامع الخبرات ١٩٨٨برز معهد العمل الكوري، الذي أنشئ في عام 
موظف يحيطون بطائفة واسعة من الخبرات، ومنهم خبراء في  ١٠٠ويعمل في هذا المعهد نحو . في جمهورية آوريا

 .رغونوميةاالقتصاد وعلم االجتماع والقياس االقتصادي وعلم اإلدارة وعلم اإل
وقد يّسر معهد العمل الكوري دخول مؤسسات جديدة ألسواق العمل وحّسن من قدرة إدارة العمل على صنع 

وتشمل البحوث التي . واضطلع منذ إنشائه بالعديد من مشاريع البحوث التي تتناول شؤون العمل في هذا البلد. السياسات
العمل وسياسة العمالة وتنمية الموارد البشرية وإدارتها والعالقات يقوم بها طائفة واسعة من المسائل، من قبيل سوق 

 .الصناعية، وقانون العمل ولوائحه، ورفاهة العمال
وهو يوفر، في معرض إجراء البحوث المستقلة ذات الطابع . وساهم المعهد أيضًا في تطوير العالقة الثالثية

السياسة بخصوص قضايا العمل موضع الجدل مع الشرآاء  اإلحترافي، البيانات والمعلومات ذات الصلة ومقترحات
وانطالقًا من البحوث المتعمقة والمحايدة التي أجراها المعهد، توفر لممثلي الحكومة وأصحاب العمل . االجتماعيين

والعمال أساس موضوعي للحوار االجتماعي والتوصل إلى توافق اآلراء في التفاوض بشأن سياسات العمل الوطنية، 
  .مر الذي يعزز مصداقية ومشروعية سياسة الحكومة فضًال عن أنه يعزز شفافية عملية صنع السياسةاأل

 :المصدر
G. Casale, A. Sivananthiran and C.S. Venkata Ratnam (eds.): Re-engineering labour administration to promote 
decent work (Geneva, ILO, 2006) 

أنشطة اإلدارة العامة في مجال سياسة العمل  بأنها ١٥٠المعّرفة في االتفاقية رقم إن إدارة العمل،  . ١٣٣
ولكن هذا ال يستبعد إمكانية االضطالع ببعض وظائف . الوطنية، هي بالدرجة األساسية من مسؤولية الحكومة

 ).الشراآات بين القطاعين العام والخاص(إدارة العمل بالتعاون مع القطاع الخاص 

انت إدارة العمل تشتري البضائع والخدمات من القطاع الخاص من خالل العقود التجارية، وطالما آ . ١٣٤
ولكن النهوض بوظائف إدارة العمل األساسية عن طريق التعاقد الخارجي آانت تقتصر تقليديًا على بضعة 

مقدمي الخدمات في  مثال ذلك أن التدريب المهني تقدمه، في آثير من البلدان، منشآت مختلفة من. مجاالت تقنية
الخدمات االستشارية الخاصة إلعداد  أيضًاوقد جرت العادة على أن تستخدم إدارات العمل . القطاع الخاص

تعاقدية  ترتيباتوغالبًا ما يتم ذلك من خالل . الدراسات أو تدريب الموظفين أو تصميم نظم المعلومات المحوسبة
 .محددة الغرض

وء إلى القطاع الخاص بشأن أمور آانت تعتبر تقليديًا من الوظائف وهنالك مؤخرًا نزعة نحو اللج . ١٣٥
الجهات الخاصة (والعمالة ) مصالحون أو محّكمون خاصون(األساسية في إدارة العمل، من قبيل عالقات العمل 

انظر (والخدمات االجتماعية والرعاية االجتماعية ) التي تقدم خدمات التوظيف ومؤسسات التدريب الخاصة
  ). ١٣-٢ار اإلط

   

                               
هنالك في الكثير من البلدان، مثل آوستاريكا والجمهورية الدومينيكية وبعض البلدان األفريقية، مراصد لسوق العمل ضمن    ١١٧

وزارات العمل تضطلع بالبحوث بشأن هياآل سوق العمل وخصائصها واتجاهاتها، وتضع مقترحات من أجل سياسات العمالة 
 .وبرامجها
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  ١٣- ٢اإلطار 
 تحسين التعاقد بشأن الخدمات االجتماعية في مدينة نيويورك

. توفر مدينة نيويورك خدمات اجتماعية هامة من أجل رفاهة قاطنيها، وهي تشكل نصيبًا هامًا من ميزانية المدينة
فإن أآثر السبل المألوفة في إدارة هذه  ومع أن بعض الخدمات تقدمها مباشرة دوائر حكومة المدينة والموظفون العامون،

، منحت ٢٠١٠وفي السنة المالية . الخدمات وتوفيرها هي من خالل منظمات ال تبتغي الربح تتعاقد مع حكومة المدينة
  .مليارات دوالر أمريكي ٣٫٧عقد لتقديم خدمات بشرية بلغ مجموعها أآثر من  ٧٠٠٠المدينة أآثر من 

تسم بمزيد من الفعالية والكفاءة بين حكومة المدينة ومقدمي الخدمات إليها هدفًا هامًا ويمثل التوصل إلى عالقة ت
وقد ُبذلت مؤخرًا من جانب المدينة والمنظمات التي تمثل مقدمي الخدمات التي ال تبتغي الربح جهود آبيرة . إلدارة البلدية

وهذا يمّكن المسؤولين من مراقبة . قياس األداء إلدخال التحسينات على عملية التعاقد، وعلى وجه التحديد من خالل
وللقيام بذلك، أنشئت نظم من . وقياس نوعية الخدمات المقدمة وضمان مساءلة المتعاقدين الخاصين في أدائهم التعاقدي

شأنها أن تبلغ بدقة وبسرعة عن الخدمات المقدمة وتسمح للحكومة بأن تدفع ثمن هذه الخدمات حاًال وبأن تمارس في 
  .الوقت ذاته رقابة صارمة على إدارة األموال العامة

 :المصدر
J. Krauskopf, B. Chen, J. Casey: The role of contracting in government-nonprofit relations: New York City 
initiatives, provider capacity and constraints, and recent national developments, draft for presentation at the 
32nd Annual APPAM Research Conference, Boston, 4-6 November 2010; J. Krauskopf: “Performance 
measurement in human services contracts”, in New York Nonprofit Press (2008, Vol. 7, Issue 2, Feb.). 

مزايا عديدة ، منها الحصول على الخبرة أو التكنولوجيا ولتطوير عالقات تعاقدية مع القطاع الخاص  . ١٣٦
الجديدة العالية النوعية، واالستعانة بالموارد الخاصة في إطار القيود المفروضة على الميزانيات العامة، وتوفير 

 . ١١٨خدمات أفضل وأسرع للمستفيدين أو االستفادة من قدرة اإلدارة المتخصصة من أجل مشاريع آبيرة ومعقدة

آما تطرح الشراآات بين القطاع العام والقطاع الخاص تحديات جديدة أمام إدارات العمل إذ إنها  . ١٣٧
تتطلب مهارات إدارة وتشغيل جديدة تشمل إعداد العقود والتفاوض بشأنها ومراقبتها، وتحديد أسعار الخدمات 

 . ريعوصوغ المشاريع وإعداد االختصاصات واالضطالع بعملية العطاءات وتقييم المشا

ويتعّين على إدارات العمل، عندما تتعاقد مع القطاع الخاص لتقديم الخدمات، أن تكون قادرة على  . ١٣٨
هذه الخدمات وأن تتخذ القرارات المالئمة في هذا الشأن، إذ إن المسؤولية في  مراقبة وتقييم نواتج وحصائل

فبالنسبة إلى الحكومات، ينبغي أال يكون التعاقد الخارجي نهجًا بديهيًا لتقديم . نهاية األمر تقع على عاتق الدولة
واالستحقاقات القانونية  الخدمات بل ينبغي أال يستخدم ما لم تكن الحكومة قادرة على ضمان الحقوق الفردية

المالئم على أداء مقدمي الخدمات من القطاع الخاص  واإلشرافوعلى الحفاظ على دورها في صنع السياسة 
 .ونوعية الخدمات المقدمة

 بعض الدروس المستخلصة من جهود التحديث
إدارة التي جرت مؤخرًا في  اإلصالحاتهنالك بعض الدروس الجوهرية التي يمكن أن تستخلص من  . ١٣٩

العمل، آما بحثت في دراسات منظمة العمل الدولية، ومراجعات إدارة العمل وتفتيشه، واألوراق التي أعدتها 
 . األمم المتحدة ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، وغير ذلك من الموارد ذات الصلة

وآما بّينت المنظمة في عام . تكيفولما آانت المجتمعات تتطور باستمرار، فإن إدارة العمل تواصل ال . ١٤٠
ويجب على إدارات العمل أن تتفاعل مع السياسات الجديدة  ١١٩ًان عالم العمل يتغير تغيرًا عميق، فإ٢٠٠٦

 .والخدمات الجديدة واألساليب الجديدة إلنفاذ القوانين القائمة، وذلك حتى خارج إطار االقتصاد المنظم

ارية وإعادة تخصيص الموارد ضرورية، فهنالك العديد من ولئن آانت التغيرات في الهياآل اإلد . ١٤١
األسباب التي تدعو إلى عدم االستهانة بهذه التغيرات، إذ إن المنظمات الراسخة توفر االستقرار واالستمرار 
الضروريين لتماسك السياسة العامة ولتمكين المسؤولين من تكوين ما هو مطلوب من القدرة والمعارف 

 .ل التعامل مع قضايا السياسة العامة المعقدةوالعالقات من أج

                               
 .R. Heron: Labour administration: A modern, developmental approach, (Bangkok, ILO, 2007):  انظر   ١١٨
 .المرجع السابق، تغير األنماط في عالم العمل  :مكتب العمل الدولي   ١١٩
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بموجب مفهوم اإلدارة العامة الجديدة، ليس هنالك  ١٢٠"الجدوى العالمية المعلنة ذاتيًا"وخالفًا لما تمليه  . ١٤٢
ووجود حكومة على أساس القواعد هو الشرط األساسي المسبق . من أسلوب وحيد نمطي إلصالح اإلدارة العامة

المستلهمة من مفهوم اإلدارة العامة  اإلصالحاتوحصائل . ١٢١ا يحدث في السوقعلى غرار م لإلصالحات
تفضي إلى قدر آبير  اإلصالحالجديدة في واقع األمر مختلطة، وينبغي أال يغرب عن البال أن هذه األنماط من 

 .١٢٢من تكاليف المعامالت
شاور مع الشرآاء وللنجاح في تحقيق التحديث والتغيير في اإلدارة، ينبغي للحكومات أن تت . ١٤٣

موازنة وجهات النظر المتباعدة إذا أريد التوصل إلى حلول  وفي عالم العمل، من الضروري جدًا. االجتماعيين
وينبغي إلدارات العمل أن تفيد من خبرة الشرآاء االجتماعيين والفرص التي تتاح بانتظام . مشروعة ومستدامة
 .للحوار االجتماعي

ظمة في مساعدة إدارات العمل على أن يتعلم بعضها من تجارب نجاح وفشل وينبغي أن يتمثل دور المن . ١٤٤
 .البعض اآلخر مع مراعاة الفوارق الوطنية واإلقليمية التي قد تؤثر في اختيار أساليب اإلصالح

  مسألة خدمات : تحديث إدارة العمل
 التوظيف العامة

 بيئة جديدة وتحديات جديدة
يبّين آيف يواصل مكّون من أوائل المكونات التقليدية وأآثرها تقليدًا خدمات التوظيف العامة مثال فريد  . ١٤٥

وعالوة على . في نظم إدارة العمل التكّيف مع بيئة متغيرة، وآيف تمّكن على مر العقود من إعادة تنظيم وظائفه
، فإن ١٢٣س بالمقارنةذلك، وبفضل العديد من اآلليات الدولية واإلقليمية لتبادل المعلومات والتعلم المتبادل والقيا

 .الممارسات المبتكرة التي تتطور في بلد ما أو منطقة ما سرعان ما تنتشر
ات، أصبحت خدمات التوظيف العامة على مقياس واسع في أواسط السبعينومنذ عودة انتشار البطالة  . ١٤٦

للضغط  واحدة من األدوات األساسية بيد الحكومة للتغلب على مشكالت سوق العمل ومن ثم أصبحت تخضع
وفي سياق التحول في اإلنفاق العام من سياسات أسواق العمل السلبية إلى . لكي تزيد من آفاءة هذه الخدمات

خدمات التوظيف ل، أصبح ١٢٤اتف الكثير من الحكومات في التسعينالسياسات اإليجابية، والتشجيع من طر
اختبار برامج تستهدف مجموعات العامة دور أبرز ال في توفير خدمات التوظيف فحسب وإنما في وضع و

وفي ظل القيود . معّينة من العاطلين عن العمل، مثل العاطلين عن العمل لفترة طويلة أو العمال الشباب
، تعّين على خدمات التوظيف العامة أن تمضي بقدر أآبر من المنهجية، وأن تقّيم البرامج القائمة ١٢٥المالية

وآانت األزمة االقتصادية األخيرة . امج أآثر فاعلية من حيث التكلفةوتنظر في إمكانية االستعاضة عنها ببر
  .بمثابة حجر محك لكفاءة هذه الخدمات في آثير من البلدان تحت رقابة وسائط اإلعالم وعامة الجمهور

ولكي تستجيب إدارة خدمات التوظيف لهذه المطالب فقد خضعت لتحوالت هامة من حيث الهياآل  . ١٤٧
ولسوف يستعرض هذا الباب من التقرير بإيجاز . وآذلك من حيث أساليب اإلدارة والتنفيذ والقدرات المؤسسية،

 .بعض هذه التحوالت ويوضحها بأمثلة قطرية
                               

  :انظر   ١٢٠
E. Sol and M. Westerveld: Contractualism in employment services: A new form of welfare state governance (The 
Hague, Kluwer Law International, 2005).  

  :انظر   ١٢١
A. Schick: “Why most developing countries should not try New Zealand reforms”, in The World Bank Research 
Observer (1998, Vol. 13, No. 1, Feb.). 

  :انظر مثًال   ١٢٢
L. Bordogna: Moral hazard, transaction costs and the reform of public service employment relations, 
DIALOGUE Paper No. 19 (Geneva, ILO, 2008). 

ة               ١٢٣ ة لخدمات التوظيف العام دان االقتصادي والرابطة العالمي ة في المي اون والتنمي ة التع ة ومنظم ة العمل الدولي ك، منظم ال ذل مث
 .لتوظيف العامةوالشبكة األوروبية لرؤساء خدمات ا

  :انظر مثًال   ١٢٤
OECD: OECD Employment Outlook 1993, Ch. 2: “Active labour market policies: Assessing macroeconomic and 
microeconomic effects” (Paris, 1993). 

 .اتفي التسعيندي والنقدي في أوروبا مثال ذلك، في أعقاب ميثاق االستقرار والنمو واالتحاد االقتصا   ١٢٥
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دان المتوسطة الدخل، وتنطبق المالحظات الواردة أعاله في معظمها على البلدان الصناعية وبعض البل . ١٤٨
وآما ُذآر آنفًا في هذا التقرير، يشكو  .١٢٦لم تحرز تقدمًا آبيرًاإذ إن خدمات التوظيف العامة في البلدان النامية 

الكثير من البلدان النامية من نقص في القدرة التقنية على تقديم خدمات توظيف فعالة، يضاف إليه نقص في 
، آما ونتيجة لذلك فإن القوى العاملة غير مسجلة أو ال تشملها الخدمات. االهتمام والدعم السياسي في هذا الشأن

ومن ثم ال تستطيع الحكومات أن تفيد . أن خدمات التوظيف العامة مهملة وال تحظى بثقة أصحاب العمل والعمال
. على اقتصاداتها المنظـّمةمن القدرة الكامنة لدى هذه الخدمات على المساهمة في التنمية وعلى إضفاء الصبغة 

تطاعة المنظمة أن تتصدى لهذه المسألة بالتعاون مع وباس. وهذه القدرة الكامنة معترف بها على نطاق واسع
جهات فاعلة أخرى في هذا الميدان، من قبيل الرابطة العالمية لخدمات التوظيف العامة ومنظمة التعاون والتنمية 

 .في الميدان االقتصادي

 التغييرات المؤسسية
وآان الغرض . ديد من البلدانلقد تغيرت الترتيبات المؤسسية لخدمات التوظيف العامة مؤخرًا في الع . ١٤٩

الرئيسي من هذه الترتيبات الجديدة في البلدان الصناعية هو تحقيق تماسك أفضل بين سياسات سوق العمل 
أما في البلدان النامية فقد . االيجابية والسلبية وتفويض المزيد من المسؤولية إلى المستويات المؤسسية المحلية

وفي بعض هذه . وظيف عامة معاصرة ترمي إلى سد الثغرات في القدراتترآزت الجهود على إقامة خدمات ت
 .البلدان اعتمدت تشريعات جديدة واستحدثت مؤسسات جديدة لهذا الغرض

وسعيًا إلى زيادة التماسك بين سياسات سوق العمل االيجابية وتدابير تدعيم الدخل، وإلى تزويد  . ١٥٠
حيث من األيسر التماس الخدمات " متعددة األغراض"الباحثين عن عمل وغيرهم من المستفيدين بمراآز 

والمعلومات، تم إدماج خدمات التوظيف ضمن اإلدارة الوطنية لتعويضات البطالة في آثير من البلدان، باحتذاء 
 .١٢٧ )١٤-٢انظر اإلطار ( ٢٠٠٢وفي المملكة المتحدة في عام  ١٩٩٨في نيوزيلندا في عام  اإلصالحاتمثال 

  ١٤- ٢اإلطار 
 في المملكة المتحدة Jobcentre Plusمرآز  - إدارة التغيير 

، واستوعب ٢٠٠٢وقد أنشئ في عام . هو خدمة التوظيف العامة في المملكة المتحدة Jobcentre Plusإن مرآز 
وفيما يلي بعض الدروس الرئيسية . هيئة التعويضات وخدمة التوظيف السابقتين، وخضع لتحويل هيكلي وتنظيمي عميق

 :ستخلصة من نجاح إدارة التغيير في بيئة مليئة بالتحدياتالم
 مشارآة أصحاب المصلحة

آان من شأن المبادرة مبكرًا إلى تحديد هوية أصحاب المصلحة الرئيسيين وضلوعهم في العملية ضمان التزام رفيع  
 .المستوى منذ البداية، والحفاظ على إطار مالئم إلدارة العملية ومشارآة تعاونية

 إدارة التنفيذ
رآز فريق متفرغ رفيع المستوى إلدارة البرنامج على نجاح توجيه مبادرات التغيير من مرحلة المفهوم إلى مرحلة  

 .الواقع
 إدارة المخاطر والقضايا والقرارات الرئيسية

المخاطر من  تطوير عملية إدارة مرآزية لتقييم المخاطر مرتبطة بخطة برنامجية محددة حرصًا على آون إدارة 
 . الخصائص المتأصلة في المراقبة اليومية للبرنامج

 القيادة والتنظيم
 .تعيين مدير برنامج فعال رفيع المستوى يسانده فريق أساسي قادر 

 التواصل
 .تحديد الجمهور المستهدف وتوضيح بيان السبب الداعي إلى التغيير، وتحديد مراحل التقدم والتحديات المقبلة 
 لعملية التغيير اإلعداد
 .إعداد مبادئ توجيهية مفصلة من أجل التخطيط والتنفيذ لمساندة نجاح تنفيذ عمليات التغيير 

                               
ة في سوق العمل           :مكتب العمل الدولي   ١٢٦ دور خدمات االستخدام العام ة ل ة العمل الدولي دورة    ،دعم منظم ، ٣٠٦مجلس اإلدارة، ال

  .GB.306/ESP/3/2، الوثيقة  ٢٠٠٩نوفمبر  /جنيف، تشرين الثاني
ع إدارة     ١٢٧ دة، أدمجت خدمات التوظيف م ة المتح دا والمملك رويج ونيوزيلن ي الن اتف وين إعان د األب راد أح دا . العجز وانف ي فنلن وف

  .االجتماعية إعانات المساعدةوهولندا، عهد بها جزئيًا إلى المستوى المحلي، حيث يمكن إدماج خدمات التوظيف مع إدارة 
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 إعداد العاملين للتغيير
والجمع مابين أنشطة التعلم والتنفيذ المرحلي للتغييرات، وذلك بغية االستفادة  مشارآة العاملين في مرحلة مبكرة 

 .العاملين وتخفيض األثر السلبي على تحقيق أهداف المرآز إلى الحد األدنىالقصوى من وقت 
 الشرآاء /العمل شراآّة مع مقدمي الخدمات

 .الشرآاء لضمان وضوح المتطلبات والفهم المشترك لها /العمل يدًا بيد مع مقدمي الخدمات 
 ًا بالمتطلبات والتعاقد مع مقدمي الخدمات فيالمسارعة إلى تحديد المجاالت حيث ال تفي المهارات المتوفرة داخلي 

 .القطاع الخاص للحصول على الدعم المالئم
 .الحفاظ على رقابة مالية مشددة ومعززة بمراجعات تجارية ومالية رسمية 
 S. Davidson: Jobcentre Plus – Transforming services for the future (Jobcentre Plus, Oct. 2010).  :المصدر

وفي فرنسا، أعيد تنظيم خدمات التوظيف العامة في إطار المراجعة الشاملة للسياسات العامة التي  . ١٥١
محور "وتمخضت هذه المراجعة عن استحداث مؤسسة عامة جديدة باسم . ٢٠٠٧يوليه  /استهلت في تموز

الصناعية  والذي شهد اندماج هيئة التوظيف الوطنية مع وآاالت التوظيف ،٢٠٠٨١٢٨في عام " التوظيف
 .١٢٩والتجارية

وقد دفعت أيضًا الجهود الرامية إلى توثيق العالقة بين سياسة العمالة والضمان االجتماعي إلى  . ١٥٢
وحتى . ١٣٠، وآانت جزءًا من إصالحات شاملة لنظام إدارة العمل برمتهأيرلنداإصالحات جرت مؤخرًا في 

البطالة موزعة بين وزارتين منفصلتين،  تإعانا، آانت المسؤولية عن سياسة العمالة و٢٠١٠مارس  /آذار
المسؤولة عن سياسة ) أصبحت اليوم وزارة المنشآت والتجارة واالبتكار(وزارة المنشآت والتجارة والعمالة 

العمل والعمالة وعن التدريب المهني، ووزارة الشؤون االجتماعية وشؤون األسرة المسؤولة عن الرفاهة 
منفصلة في الوقت  اإلعاناتوما زالت خدمات التوظيف وإدارة ). الجتماعيةأصبحت اليوم وزارة الحماية ا(

الراهن، وتخضع األولى إلشراف هيئة خدمات التوظيف العامة والتدريب والعمالة، بينما تخضع الثانية 
ناعية وتحتفظ هيئة التدريب والعمالة بالمسؤولية عن التلمذة الص. لمسؤولية مكاتب الرعاية االجتماعية المحلية

 ١٣١ .وتنمية الكفاءات وتدريب العمال العاطلين عن العمل
وقد . ١٩٢٧إلى عام ) هيئة العمالة االتحادية(وفي ألمانيا، يعود تاريخ خدمات التوظيف العامة  . ١٥٣

المنهجي للشرآاء  اإلدراجبما في ذلك (بمالمحها األساسية طوال عقود من السنين  احتفظت هياآل هذه الخدمات
وجرت أهم عملية إلعادة هيكلة هذه الخدمات في أوائل العقد الحالي في سياق ). في إدارتهااالجتماعيين 

                               
 .بشأن إصالح تنظيم خدمات التوظيف العامة ٢٠٠٨فبراير / شباط ١٣ المؤرخ ١٢٦-٢٠٠٨القانون رقم    ١٢٨
ع وإدارة              ١٢٩ ين أنشطة التوظيف ودف ى الفصل المؤسسي ب دماج هو التغلب عل ات الغرض من هذا االن ة  إعان ى الصعيد   . البطال وعل

تخضع لسلطة وزارة    ٢٠٠٧منذ عام   الوطني، تقع خدمات التوظيف إلشراف المفوضية العامة للتوظيف والتدريب المهني، التي آانت
رة       ع وزارة الهج ذلك م ة والصحة، وآ ل والعمال ع وزارة العم ًا م اون أيض ا أن تتع رض منه ن يفت ة والصناعة، ولك االقتصاد والمالي

ة المشترآة      ة والتنمي ة الوطني ة والهجرة       [واالندماج والهوي ا وراء البحار والسلطات المحلي ا م ة وفرنس ى الصعيد   وع]. وزارة الداخلي ل
ى   ة عل ف العام دمات التوظي تمل خ ي، تش ف"المحل ور التوظي ل  " مح تهالك والعم ة واالس آت والمنافس ة للمنش واإلدارات اإلقليمي
 .والتوظيف، والرابطة الوطنية للتدريب المهني للكبار

  :، أعيد تنظيم نظام إدارة العمل على النحو التالي٢٠١٠مارس / آذار ١وفي    ١٣٠
دت تس  "١" ار أعي ارة واالبتك آت والتج ف لتصبح وزارة المنش ارة المنشآت والتوظي ات  . مية وزارة تج ؤولية عالق تفظ بمس وهي تح

 .العمل وحماية العمالة
ارات    أعيد إسناد المسؤولية عن برنامج المهارات من  "٢" يم والمه يم  (وزارة المنشآت والتجارة واالبتكار إلى وزارة التعل وزارة التعل

يم المستمر       ). قًاوالعلوم، ساب دريب المهني والتعل واألمل أن يفضي ذلك    . وأدى ذلك إلى أول اندماج من نوعه للمسؤولية عن الت
ر       . إلى قدر من الكفاءة والتآزر من شأنه أن يحّسن تقديم الخدمات اع نهج متكامل أآث ويعتقد أيضًا أن اإلصالحات ستمكن من اتب

  .مصممة لمواآبة تطورات سوق العمل وتلبية االحتياجات المقبلة من المهاراتفعالية إزاء أنشطة التعليم والتدريب ال
ل العمل  "يجري تحويل مسؤولية    "٣" ة    " تفعي ة االجتماعي ى وزارة الحماي ابقاً  وزارة األسرة والشؤون اال  (إل ة، س المسؤولة  ) جتماعي

 .االجتماعية عن اإلعانات
ة      وزارة شؤون المجتمع الم  -ثمة وزارة رابعة   "٤" ة باأليرلندي ات الناطق ي والمساواة والفئ ة       -حل دخالت سوق العمال مسؤولة عن ت

ة  ة و        . التي تقدم عن طريق الهيئات المجتمعي ل ذوي اإلعاق ى مجموعات من قبي ا عل رامج اهتمامه افرين "وترآز الب وهي  " المس
 ".العودة إلى العمل"موجهة نحو 

ارات     تم تحويل المسؤولية عن هيئة التدريب والعم   ١٣١ يم والمه ى وزارة التعل ار إل ولكن من   . الة من وزارة المنشآت والتجارة واالبتك
ل سوق العمل   "المخطط أيضًا تحويل أنشطة   ة       " تفعي ة االجتماعي ى وزارة الحماي ة إل دريب والعمال ة الت وسوف تحتفظ وزارة   . من هيئ

ي إطار دريب ف يم والت ارات بالمسؤولية عن أنشطة التعل يم والمه ةه التعل دريب والعمال ة الت م . يئ دمج وظائف دع اتوسوف ُت  اإلعان
 ". محطة واحدة"والبحث عن عمل، في نهاية المطاف، في 
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، التي آانت ترمي إلى تحويل خدمات التوظيف العامة إلى هيئة معاصرة لتقديم "لجنة هارتز"إصالحات 
ء من هذه وآجز. الخدمات، والعمل في الوقت ذاته على إدماج إعانة البطالة مع المساعدة االجتماعية

المؤسسية، بذلت الجهود لتحسين نسبة الموظفين إلى المستفيدين بنقل المزيد من الموظفين من  اإلصالحات
وعالوة على ذلك، استعيض عن بنود الميزانية داخل الوزارة إلى . خدمات التوظيف إلى خدمات إسداء المشورة

 .اف األداء المنشودةحد آبير بنظام من االتفاقات نتيجة التفاوض والتي تحدد أهد
وآانت خدمات التوظيف العامة النمساوية طوال عقود من السنين هيئة تديرها الدولة ومندمجة آليًا في  . ١٥٤

أعيد تنظيمها آليًا عندما ُفصلت عن الوزارة وأطلقت من جديد بمثابة مؤسسة  ١٩٩٤وفي عام . وزارة العمل
وباستحداث هذه المؤسسة تغير هيكل إدارة هذه . امةخدمات عامة، أنشئت بموجب قانون خدمات التوظيف الع

وعلى الصعيد الوطني، يترأس هذه المؤسسة مجلس إدارة . الخدمات برمته وأرسيت ثقافة شراآة اجتماعية
يتألف من عضوين يختارهما مجلس إداري وتقر تعيينهما الوزارة االتحادية للعمل والشؤون االجتماعية وحماية 

اإلداري الثالثي األطراف هو الهيئة المرآزية لصنع القرار وهو يتمتع بسلطة فعلية في والمجلس . المستهلك
وهو يترجم المبادئ التوجيهية التي يضعها الوزير إلى أهداف عملية ويقوم بتوزيع اعتمادات . رسم السياسة

 .نهمأو ينهي تعيي اإلقليميينالميزانية ويقر أيضًا تعيين مجلس المديرين وجميع المديرين 
آانت خدمات  ٢٠٠٩فحتى عام . وقد خضع النظام الدانمرآي لتغييرات أساسية في السنوات األخيرة . ١٥٥

وبموجب النظام الذي أقيم في عام . التوظيف العامة تشكل وآالة التنفيذ لدى الحكومة بشأن سياسة سوق العمل
 مكتبًا ١٤ة وضع السياسة إلى سؤوليخضعت إدارة سوق العمل لقدر آبير من الالمرآزية، حيث أسندت م١٩٩٤

 /واعتبارًا من آب .جرى تغيير جميع هذه الهياآل على مراحل ٢٠٠١ومنذ عام . إقليميًا لخدمات التوظيف العامة
بما في (، أخذت البلديات على عاتقها آامل المسؤولية االقتصادية عن جميع العاطلين عن العمل ٢٠٠٩أغسطس 

وبذلك أضفت حكومة الدانمرك في . أساس استرداد المبلغ المقابل من الدولة، وإن آان على )ذلك استحقاقاتهم
على نظام إدارة سوق العمل، وقلصت دور خدمات التوظيف العامة لمجرد وآالة " البلدية"واقع األمر صبغة 

 .رقابة على المستوى اإلقليمي
ة خدمات التوظيف وقد جرت عملية هامة إلعادة الهيكلة في جمهورية آوريا، حيث أنشئت شبك . ١٥٦

وقد وضعت عملية اإلصالح . ١٩٩٨الجديدة، المؤلفة من مراآز أمن العمالة، آرد على األزمة المالية في عام 
الوساطة في تيسير فرص العمل، وإدارة استحقاقات (هذه وظائف خدمة العمالة الثالث آلها في مكان واحد 

وتواصل البلديات والحكومات المحلية توفير خدمات العمالة . )البطالة، وبرامج اإلحالة اإليجابية إلى سوق العمل
  .١٣٢المستقلة من خالل مراآزها لمعلومات فرص العمل بدعم مالي من وزارة العمالة والعمل

  ١٥- ٢اإلطار 
  الصين ،تحسين خدمات العمالة في منطقة هونغ آونغ اإلدارية الخاصة

ما يلي  ،الصين ،منطقة هونغ آونغ اإلدارية الخاصة العامة فيتشمل التدابير المتخذة لتحسين خدمات التوظيف 
 ):وتبدو بين قوسين السنة التي استهلت فيها(

، ومرآز خدمة التوظيف )١٩٩٧(حوسبة جميع مراآز فرص العمل، بما في ذلك إنشاء شبكة حواسيب موحدة  
، وبرنامج معلومات التوظيف )١٩٩٩(، وإنشاء موقع خدمة التوظيف التفاعلي على شبكة الويب )١٩٩٨(الهاتفي 

 ف شواغر العمل؛لتعزيز العالقة مع أصحاب العمل والمبادرة إلى استكشا) ١٩٩٨(والنهوض بها 
إقامة روابط فوقية من موقع خدمة العمالة التفاعلي مع مواقع عمالة أخرى على شبكة الويب وتمكين وآاالت  

 ؛)٢٠٠٠(التوظيف الخاصة من اإلعالن عن شواغر العمل لديها في موقع الخدمة المذآور 
للباحثين عن العمل " محطة واحدة"ت في إدماج مراآز فرص العمل مع مكاتب شعبة عالقات العمل لتوفير الخدما 

 ؛)١٩٩٨(
وخطة تعويضات ) ٢٠٠٣(؛ وبرنامج التوظيف للكهول )٢٠٠٢(إطالق خطة خبرة العمل والتدريب للشباب  

 العمل للحساب الخاص؛ وخطة رائدة لمدة سنة لدعم )٢٠٠٣(الحوافز الخاصة للعاملين في خدمة المنازل المحليين 
 ؛)٢٠٠٤(لدى الشباب 

إطالق خطة تجربة العمل، وتحسين برنامج تدريب الشباب قبل التوظيف؛ وتليين قواعد خطة تعويضات الحوافز  
 ؛)٢٠٠٥(الخاصة للعاملين في خدمة المنازل المحليين 

 .)٢٠٠٦(منطقة هونغ آونغ اإلدارية الخاصة  إنشاء مرآزين جديدين لفرص العمل في المناطق النائية في 
 G. Casale, A. Sivananthiran and C.S. Venkata Ratnam: Re-engineering labour administration, op. cit .  :المصدر

                               
  :انظر   ١٣٢

D. Grubb, J. Lee and P. Tergeist: Addressing labour market duality in Korea, OECD Social, Employment and 
Migration Working Paper No. 61 (Paris, OECD, 2007). 
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لضمان آفاءة وفعالية سير خدمات  ٢٠٠٩وفي آمبوديا، أنشئت وآالة التوظيف الوطنية في عام  . ١٥٧
خاصة تحت إشراف وإذ أنشئت آوآالة توظيف . التوظيف ولتيسير جمع المعلومات عن سوق العمل وتعميمها

مجلس التدريب الوطني، فهي مسؤولة عن إدارة مراآز فرص العمل والقيام بسلسلة من مبادرات تنمية القدرات 
وتوفر مراآز فرص العمل اإلقليمية آلية فعالة في آمبوديا لتقديم خدمات سوق العمل، وال سيما . لدى موظفيها

البحث عن عمل والتوظيف، وإسداء المشورة واإلرشاد إلى  معلومات سوق العمل في المناطق المحلية، وخدمات
 .الباحثين عن عمل وتقديم برامج سوق العمل مثل التدريب وإعادة التدريب من أجل العمل

 إدارة أداء خدمات التوظيف العامة
خضعت إدارة العديد من خدمات التوظيف العامة، ال سيما بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان  . ١٥٨

. ات، لتغييرات آبيرة في سعي من صانعي السياسات لتحسين فعالية تدابير سوق العملسعينالقتصادي، منذ التا
وفي معرض االستجابة لشروط سوق العمل المتغيرة، عمد الكثير من خدمات التوظيف العامة إلى إعادة هيكلة 

ربة وآفاق السياسات، والعمل بذلك على عملياتها باستغالل التكنولوجيات الجديدة واألدلة القائمة على التج
  .١٣٣النهوض بمستوى األداء

في إدارة خدمات التوظيف العامة  ١٣٤ومهما آانت أوجه التفاوت الوطنية، فقد تميز هذا التحول الهام . ١٥٩
، يتعلق معظمها بالمرآزية مختلف جوانب سياسات سوق )١٦- ٢انظر اإلطار (ببعض المالمح المشترآة 

" شبه السوق"نحو إدارة األداء، وإدارة النوعية، وتحسين إدارة الحاالت، وإدخال مفهوم تحول : ١٣٥العمل، وهي
  .١٣٦وخدمات التوظيف ومؤسسات التدريب، أو العمل على إدماجها معًا اإلعاناتوتعزيز التعاون مع وآاالت 

  ١٦- ٢اإلطار 
  التغييرات الرئيسية في إدارة خدمات التوظيف العامة في بلدان منظمة التعاون 

 والتنمية في الميدان االقتصادي
شملت التطورات الرئيسية التي شهدتها التسعينيات في خدمات التوظيف العامة في دول أعضاء مختارة في منظمة 

  :يلي التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ما
 ت في الهيكل المؤسسي، بالتأآيد على الالمرآزية والتواصل الشبكي بين مقدمي الخدمات؛تغييرا 
تقديم خدمات الوساطة في فرص العمل من خالل وآاالت االستخدام الخاصة وزيادة التنافس في التعاقد على تقديم  

 الخدمات من جانب خدمات التوظيف العامة؛
 ؛دتوجيه الخدمة نحو المستفي تحسينات في تقديم الخدمات تشدد على 
والعمل في الوقت ذاته على دابير التفعيل، استراتيجيات إعادة التوظيف، بالترآيز على عملية البحث عن العمل وت 

 استهداف الفئات المستضعفة من الباحثين عن عمل؛
الذاتية وإدارة نظم  تسخير التكنولوجيات الجديدة من خالل توفير المعلومات على شبكة اإلنترنت والخدمة 

 .المعلومات
  :المصدر

D. Lippoldt and M. Brodsky: “Public provision of employment services in selected OECD countries: The job 
brokerage function”, in D. E. Balducchi, R. W. Eberts and C. J. O’Leary (eds.): Labor exchange policy in the 
United States (Kalamazoo, W.E. Upjohn Institute, 2004). 

وتقوم هذه النظم على . ١٣٧اتخال نظم إدارة األداء في التسعينعمد الكثير من البلدان الصناعية إلى إد . ١٦٠
) المدخالت(لبرنامج ما أنماط مختلفة من مؤشرات األداء التي ترمي إلى بيان العالقة بين الموارد المخصصة 

  ).١٧-٢انظر اإلطار ) (الحصائل(وأثرها في نهاية المطاف ) المخرجات(ونتائجها الفورية 
                               

  :انظر   ١٣٣
D. Lippoldt and M. Brodsky: “Public provision of employment services in selected OECD countries: The job 
brokerage function”, in D. E. Balducchi, R. W. Eberts and C. J. O’Leary (eds.): Labor exchange policy in the 
United States (Kalamazoo, W.E. Upjohn Institute, 2004). 

 .المرجع نفسه   ١٣٤
 .OECD: Managing decentralization: A new role for labour market policy (Paris, 2003):  انظر   ١٣٥
  :انظر   ١٣٦

J.T. Weishaupt: A silent revolution? The discovery of management ideas and the reinvention of European public 
employment services, paper presented at the joint IMPALLA-ESPANET Conference “The European Social 
Model in a Global Perspective”, Luxembourg, March 2009. 

 .داإيطاليا وبلجيكا والسويد وفرنسا وفنلندا والمملكة المتحدة والنمسا وهولن   ١٣٧
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  ١٧- ٢اإلطار 
 المؤشرات المشترآة في نظم قياس أداء خدمات التوظيف العامة

مقاييس نوعية  مقاييس المخرجات مقاييس المدخالت
 العملية

مقاييس الحصائل 
 الوسيطة

حصائل مقاييس ال
 النهائية 

 وقت الموظفين 
اإلنفاق على  

 الموظفين
 اإلنفاق على البرامج 
 عدد المكاتب 
اإلنفاق على االمتثال  

 والتجهيز

 تسجيل الوظيفة الشاغرة 
 استكمال المقابالت 
اإلحاالت إلى التدريب  

 أو غيره من الدعم
 تدابير التغلغل 
 استكمال الخطة الفردية 
الوضع في عمل رهن  

 التجربة 
 جزاءات 

تقييم المقابالت  
 أو الخطط

استقصاءات  
 رضا المستفيدين

استقصاءات  
رضا أصحاب 

 العمل

 مقاييس تسرب عامة 
   مقاييس تسرب محددة 
 مقاييس تغلغل 
 اإلعانةمقاييس فترة  
مقاييس حصيلة  

 الوظائف الشاغرة
 قياسات هجينة 

 نسبة العمالة 
 نسبة البطالة 
 عدم النشاط 
 اإلنتاجية 
العمالة / األجور 

/ الطويلة األجل
 تاريخ المستفيدين

  :المصدر
A. Nunn, T. Bickerstaffe, B. Mitchell, International review of performance management systems in Public 
Employment Services, Department for Work and Pensions Research Report No 616 (Her Majesty's Stationery 
Office, 2009), table 7.1. 

فالبعض منها شائع إلى حد ما، مثل عمليات . ويختلف استخدام مؤشرات المخرجات من بلد آلخر . ١٦١
المستفيدين، أو ، أو المقابالت مع )التدريب أو التزود الخارجي أو أي دعم آخر(اإلحالة إلى مختلف البرامج 

أما المؤشرات األخرى، مثل التوظيف في عمل ما رهن التجربة . تسجيل الشواغر أو استكمال الخطط الفردية
وتكون المؤشرات أحيانًا مشفوعة ببيانات . أو الجزاءات، فهي نادرة) وسلوفينيا والواليات المتحدة مثًال استونيا(

أو ) النمسا(أو نوعية الشواغر من حيث مستوى المهارات ) السويد(أآثر تفصيًال تتناول سرعة تقديم الخدمات 
هذه مفيدة " الحجم"ومؤشرات ). وفرنسا والنرويج أيرلندا(مدتها أو ترآيزها على فئات محددة من المستفيدين 

 ولتحقيق. ولكنها ال تستطيع تقديم صورة آاملة لنوعية الخدمات المقدمة. في تقييم مدى األنشطة وعبء العمل
السويد (ذلك، يستخدم بعض البلدان أيضًا مقاييس نوعية العملية وآذلك مالحظات المستفيدين على الخدمة 

 ).وهولندا والواليات المتحدة
وتشير . ولقياس أثر خدمات التوظيف العامة على األحوال االجتماعية، يجري تتبع مؤشرات الحصائل . ١٦٢

لبطالة، ونسبة العمالة في فئات معينة من العمال، أو حتى هذه المؤشرات إلى النسبة اإلجمالية للعمالة وا
ولكن يبدو ألغراض اإلدارة أن مؤشرات الحصائل . مؤشرات اقتصادية أعرض متصلة بأداء سوق العمل

وهي ترآز على عدد األشخاص الذين ينتقلون من سجالت البطالة إلى شكل . الوسيطة تستخدم على نطاق أوسع
وتكون أرقام التسرب هذه مشفوعة أحيانًا بمعلومات نوعية أآثر تحديدًا ). قياسات التسرب(ما من أشكال العمالة 

، وقد تحدد مداخالت من قبيل تدابير التفعيل أو التدريب أو غيره من أشكال )ليتوانيا(عن أنماط العقود الجديدة 
 ).أستراليا وفرنسا ونيوزيلندا(ة العتبات أو تبّين مدة العمالة، محدِّد) بلجيكا والدانمرك والنمسا وهنغاريا(الدعم 
ستونيا والدانمرك والسويد ا(وثمة مؤشر آخر للحصائل يستخدم على نطاق واسع وهو مدة االستحقاق  . ١٦٣

وفي سويسرا، على سبيل المثال، تحظى إعادة التوظيف العاجلة بدرجة عالية من األهمية في ). وفرنسا وليتوانيا
  ).١٨- ٢انظر اإلطار (تقييم األداء 

  ١٨- ٢اإلطار 
 مؤشرات األداء المرجَّحة التي تستخدمها خدمات التوظيف العامة في سويسرا

 :تتم مراقبة أداء خدمة التوظيف بانتظام باستخدام أربعة مؤشرات لها نسب مئوية مختلفة من الترجيح
 )في المائة ٥٠(سرعة إعادة إدماج العاطلين عن العمل في سوق العمل  
 )في المائة ٢٠(دون البطالة الطويلة األجل  الحيلولة 
 )في المائة ٢٠( اإلعاناتالحيلولة دون استنفاد  
 )في المائة ١٠( اإلعاناتالحيلولة دون تكرار التسجيل اللتماس  

وتستخدم هذه المؤشرات لتصنيف ترتيب مكاتب خدمات التوظيف العامة، والذي من شأنه ممارسة ضغط األقران 
  .لالستمرار في تحسين األداءعليها 
 :المصدر

N. Duell, P. Tergeist, U. Bazant and S. Cimper: Activation policies in Switzerland, OECD Social, Employment 
and Migration Working Paper, No. 112 (Paris, OECD, 2010), para. 16. 
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لى ترتيبات اإلدارة في آل بلد من البلدان، وآذلك ومن الواضح أن تنفيذ نظم إدارة األداء يتوقف ع . ١٦٤
هيكل إدارة خدمات التوظيف عامل حاسم من "وفي واقع األمر، فإن . على النوعية اإلجمالية لحسن اإلدارة

، إذ ينبغي لهذه اإلدارة أن تتتّبع حصائل البرامج، وتحول دون التدخل في قياسات ١٣٨هذه النظم" عوامل نجاح
وتحمي أهلية الفرد في ") اإلغفال"و" االنتقاء("ودون التمييز ضد الفئات المستضعفة ") التالعب(" الحصائل
 .اإلعانات

وتستخدم خدمات التوظيف العامة، في آل من االقتصادات الصناعية واالقتصادات االنتقالية، نظام  . ١٦٥
بيد . ية للمستويات األدنى في اإلدارةويسمح هذا النظام ببعض الحرية التشغيل. اإلدارة بحسب األهداف التقليدي

خدمة توظيف عامة على درجة عالية من  أن هذه النظم تعمل بشكل مختلف تبعًا لما إذا آانت تنفذ في هياآل
تطبق أساليب اإلدارة من القمة إلى القاعدة والنظم المعقدة للمبادئ ) آما في المملكة المتحدة أو اليابان(المرآزية 

ات التحقق، أو في الهياآل الالمرآزية، حيث تحدد أهداف األداء المحلي محليًا أو يتم التفاوض التوجيهية وعملي
 .بشأنها مع الوزارات أو الوآاالت

مكاتب خدمات التوظيف العامة المحلية  يقتصر دور وفي البلدان ذات النظام االتحادي، مثل النمسا، ال . ١٦٦
 ).١٩-٢انظر اإلطار (في صنع السياسة على التنفيذ فحسب وإنما لها أيضًا دور محدود 

  ١٩- ٢اإلطار 
 مثال النمسا: وضع أهداف خدمات التوظيف العامة في دولة اتحادية

يقوم وزير العمل والشؤون االجتماعية وحماية المستهلك، على المستوى الوطني، برسم الخطوط العريضة ألهداف 
والمجلس اإلداري الثالثي لخدمات التوظيف العامة بترجمة هذه ثم يقوم مجلس المديرين . الحكومة في سياسة العمالة

آما يستشار المجلس اإلداري قبل أن يعلن الوزير األهداف . المبادئ التوجيهية العريضة إلى أهداف تشغيلية سنوية محددة
 .العريضة لسوق العمل في النمسا، مع أن الوزير ليس مجبرًا على ذلك

الوطني على وضع األهداف االستراتيجية للنمسا آكل، فقد أدت عملية إعادة هيكلة وبينما يعكف المقر الرئيسي 
إلى منح المكاتب اإلقليمية لهذه الخدمات المزيد من المسؤوليات والمزيد من  ١٩٩٤خدمات التوظيف العامة في عام 

ى محاآاة األهداف الوطنية وعلى مستوى الوالية، ال يقتصر دور مديري المكاتب في آل والية عل". هامش المناورة"
محليًا وإنما يقومون بصوغ األهداف اإلقليمية الخاصة بهم؛ ويتعاونون مع حكومة الوالية أو السلطات البلدية أو أي 
طرف آخر من أصحاب المصلحة؛ ويخططون للميزانية ويوزعونها على المكاتب المحلية آل في واليته؛ ويقومون بإدارة 

ا ومراقبة أعمالها؛ وينتقون األدوات والبرامج التي تتناول المسائل المحددة ذات الصلة باقتصاد المكاتب المحلية ودعمه
 . الوالية

وتحدد هذه المكاتب المبادئ لتنفيذ . وتقدم المكاتب المحلية، على مستوى المقاطعة، خدمات سوق العمل لعمالئها
. هداف التي تضعها السلطات االتحادية وسلطات الواليةالسياسة على المستوى المحلي ولكن ينتظر منها أن تحقق األ

مع اللجان االستشارية الثالثية التي يتألف  - عند االقتضاء  -ويضطلع مديرو مكتب الوالية بالعمليات اليومية ويتشاورون 
إن لديهم قدرًا ولئن آان تأثير سياسة الشرآاء االجتماعيين أقل وقعًا على المستوى المحلي، ف. آل منها من ستة أعضاء

  .من حق النقض، بشأن االستعانة بالعمال من غير بلدان االتحاد األوروبي مثًال
  :المصدر

J. T. Weishaupt: Managing public employment services: Trends and experiences with recent governance 
reforms (Geneva, ILO, forthcoming). 

وعلى مر السنين، أصبحت النظم التقليدية لإلدارة بحسب األهداف معقدة، تشمل تدابير تنطوي على  . ١٦٧
 . وظائف تقييم استراتيجية وشاملة لخدمات التوظيف العامة

ففي هولندا مثًال، تضم  .١٣٩"بطاقة نتائج متوازنة"وفي بعض البلدان، يحلل األداء ويفسر باستخدام  . ١٦٨
وتستخدم أيضًا بطاقة . بطاقة النتائج المتوازنة جميع مؤشرات األداء وتستخدم لتصنيف مكاتب التوظيف المحلية

نتائج متوازنة، تضم أهدافًا متعددة وتقارن ما بين المدخالت والحصائل فضًال عن مؤشرات األداء ومكافآت 
" بطاقة نتائج على أساس القيمة"وتستخدم طريقة مشابهة، في شكل . ويجاإلدارة، في بلدان مثل السويد أو النر

                               
  :انظر   ١٣٨

OECD: OECD Employment Outlook 2005, Ch. 5, “Public employment services: Managing performance” (Paris, 
2005). 

ر                ١٣٩ ة مستهدفة في إطار تقري ا بقيم ارن آل منه ة، يق ر المالي ة وغي تحتوي بطاقة النتائج المتوازنة على مزيج من المؤشرات المالي
 .واحد مقتضب
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 وأيرلندا استونياوفي بلدان أخرى، مثل . ٢٠٠٤١٤٠في فنلندا، حيث تم تنفيذ إصالحات األداء والمساءلة في عام 
يا، وفي أسترال. والجمهورية التشيكية والدانمرك وآندا، تتضمن تقارير أداء سردية معلومات آمية ونوعية

  .يستخدم نظام تصنيف نجمي لتقييم األداء والنوعية اإلجمالية لمقدمي الخدمات من الخارج

لكي يبقى قياس األداء محط ترآيز خدمات التوظيف العامة  وليس تبرير اإلنفاق العام هو السبب الوحيد . ١٦٩
جهات فاعلة إضافية في  فهنالك سبب آخر لدقة قياس األداء والمساءلة الحازمة وهو تزايد ضلوع. في المستقبل

 .عمليات خدمات التوظيف العامة، آما يرد بإيجاز فيما يلي أدناه

 تقديم الخدمات بواسطة التعاقد الخارجي
لعل أبرز تغيير طرأ في مجال تشغيل خدمات التوظيف العامة آان إسناد تنفيذ األنشطة األساسية لهذه  . ١٧٠

لخدمات التوظيف وغيرها وذلك بتقسيم خدمات " ه سوقشب"الخدمات إلى جهات خارجية بالتعاقد واستحداث 
من القطاع العام أو (ومقدم الخدمات ) وهي الجهة المنظِّمة والشارية(التوظيف ما بين السلطة العامة 

 .١٤١)الخاص

العمل  وال يتناول هذا الباب من التقرير تنظيم وآاالت االستخدام الخاصة، من زاوية اتفاقية منظمة . ١٧١
، وإنما يرآز فقط على العالقة التعاقدية بين خدمات التوظيف العامة ومقدمي الخدمات بغرض ١٨١رقم  الدولية،

 .التوظيف من القطاع الخاص أو العام

زال هذا األسلوب مقتصرًا على عدد من البلدان، في مقدمتها أستراليا وهولندا وبعض البلدان  وما . ١٧٢
ومع ذلك أخذت هذه النزعة تنتشر إلى بلدان . ان االقتصادياألخرى في منظمة التعاون والتنمية في الميد

وسري النكا  وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية باآستان وتايلند(االقتصادات االنتقالية، ال سيما في آسيا 
 ).وماليزيا
 ومن أآثر الدوافع المعلنة لألخذ بمفهوم شبه السوق في مجال خدمات التوظيف هي المنافسة، والمنافع . ١٧٣

وآذلك يفترض أن من شأن . المتوخاة من الكفاءة ونوعية الخدمة، والنهج الموجه نحو الخدمة، وخيار العميل
استجابة ألزمة (االستعانة بالجهات الخاصة لتقديم الخدمات أن تعزز القدرة على الخدمة في األجل القصير 

غير أن اإلصالحات . مات التوظيف العامةدون زيادة عدد الموظفين النظاميين في خد) البطالة الراهنة مثًال
البعيدة المدى للنظم العامة في أستراليا وهولندا آانت مصممة أيضًا لالقتصاد في التكاليف وجاءت نتيجة لعدم 

 .الرضا بأداء النظم العامة

وهنالك فوارق هامة بين مدى لجوء البلدان إلى االستعانة بالجهات الخاصة لتقديم الخدمات، وتنظيم  . ١٧٤
 .هذه الخطط، ونظم التعاقد والرقابة

. معينة" آوى وظيفية"وفي بلدان مثل ألمانيا والنمسا، يستعان بالجهات الخاصة لتقديم الخدمات لملء  . ١٧٥
غير أن نطاق نشاطها آخذ في االتساع، في ظل . وما زال دورها هامشيًا آما يشهد بذلك نصيبها في السوق

 .لقطاع الخاصتشجيع االستعانة بمقدمي الخدمات من ا

وفي سويسرا، يرجع القرار في االستعانة بخدمات التوظيف الخاصة في تنفيذ التشريعات االتحادية  . ١٧٦
وتنفذ سياسات سوق العمل االيجابية عمومًا على يد . بشأن خدمات التوظيف إلى مكاتب التوظيف في آل آانتون

وتميل الجهات الخاصة لتقديم الخدمات . ربحمنظمات خاصة، وآذلك أحيانًا على يد منظمات عامة ال تبتغي ال
إلى التخصص في تدابير محددة، وتكلَّف بذلك عادة من قبل مكاتب التوظيف في آل آانتون، ولكنها تبرم أيضًا 

 . ١٤٢عقود خدمة مع هيئات التأمين في حالة العجز ومع مكاتب الرعاية على مستوى البلدية

ات، بالدرجة األولى بواسطة عقود مع جهات أواسط التسعين دمات التوظيف، منذوفي أستراليا، تقدم خ . ١٧٧
إدارة التوظيف وعالقات مكان العمل هي الجهة الوحيدة  بأنخاصة وهيئات مجتمعية ال تبتغي الربح، علمًا 

ومع أن حكومة أستراليا أسندت معظم خدمات التوظيف بالتعاقد إلى جهات خارجية، فال بد . لشراء هذه الخدمات

                               
  :انظر   ١٤٠

I. Nio: Measuring effectiveness and operational efficiency of the Finnish PES, Blue Paper 04 (Vienna, Synthesis 
Forschung, 2006). 

تخدام الخاصة،         ١٤١ االت االس ة وآ ا اتفاقي ي تتناوله تخدام الخاصة، الت االت االس ير وآ ة س ن آلي ور ع ذا التط ز ه  ١٩٩٧يجب تميي
 ).١٨١ مرق(

 .N. Duell et al.: Activation policies in Switzerland, op. cit:  انظر   ١٤٢
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رة إلى أن أول نقطة لخدمة الباحثين عن عمل في أستراليا هي الوآالة الحكومية المعروفة باسم من اإلشا
Centrelink . وتقدم الخدمات وآاالت عديدة وليس جهة واحدة، ويجري رصد وتقييم أداء جميع مقدمي

 .١٤٣الخدمات على أساس مؤشرات مقررة

تحدة وهولندا، أسندت الخدمات إلى جهات وثمة بلدان أخرى، مثل الدانمرك وفرنسا والمملكة الم . ١٧٨
ومع ذلك تواصل خدمات التوظيف العامة تقديم المساعدة  - العمل لفترة طويلة  خارجية بالنسبة إلى العاطلين عن

 .إلى العاطلين عن العمل لفترة قصيرة

من وفي المملكة المتحدة، ولئن آان لخدمات التوظيف العامة تاريخ طويل في إشراك مجموعة شتى  . ١٧٩
أصحاب المصلحة المحليين والمنظمات غير الحكومية في تنفيذ برامج سوق العمل، فإن هذه الجهات الفاعلة 

، وهي برامج أنشئت في بادئ "منطقة توظيف" ١٥الخاصة، ومنها منشآت األعمال المحلية، انتشرت آثيرًا في 
في ١٤٤ "صفقة المرونة الجديدة"اد ومنذ اعتم. ٢٠٠٠األمر في مناطق تعاني من صعوبات اقتصادية في عام 

، فإن خدمات التوظيف العامة مسؤولة عن الباحثين عن عمل أثناء األشهر اإلثني عشر األولى من ٢٠٠٨عام 
وبعد انقضاء هذه الفترة، فإن الشخص الذي يطالب ببدل الباحث عن عمل يحال إلى قطاع ثالث أو إلى . بطالتهم

ونتيجة لذلك، تمنح العقود اآلن . أيضًا عملية إصالح شاملة لنظام التعاقدوفي الوقت ذاته، جرت . متعاقد خاص
 .١٤٥إلى وآاالت آبيرة محترفة للتوظيف على المستوى اإلقليمي

وفي ألمانيا، تنظم عطاءات وعقود خدمات التوظيف العامة على المستوى اإلقليمي وال تخضع  . ١٨٠
 . ١٤٦وجيهية للتعاقد التي وضعتها وآالة التوظيف االتحاديةاتحادات خدمات التوظيف إلدارة األداء أو للمبادئ الت

وآما . وتختلف أطر تنظيم العالقة التعاقدية بين الحكومة ومقدمي الخدمات اختالفًا آبيرًا من بلد آلخر . ١٨١
ال يمكن بكل بساطة نقل الممارسات في البلدان "صرحت منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، 

وليس هنالك من . يئة اقتصادية وسوق عمل مختلفة وإلى هيكل مؤسسي مختلف له تاريخ ينفرد بهاألخرى إلى ب
 .١٤٧"نسق أثبت جدواه في مجموعة أآبر من البلدان -نسق مثالي للمنافسة في السوق 

ففي المملكة المتحدة . ١٤٨وفي هذا السياق، تكشف البحوث الحديثة العهد عن بعض المزايا والمساوئ . ١٨٢
مثًال، حيث آانت أنشطة الجهات الخاصة لتقديم الخدمات تقتصر حتى عهد قريب على مناطق تسمى مناطق 
التوظيف، أبلغت التقييمات عن نتائج إيجابية نسبيًا للتوظيف القصير األجل مقارنة بالمجاالت التي يديرها مرآز 

Jobcentre Plus .أن ٢٠٠٦، التي نشرت في عام "٢٠١٠برنامج "ئج األولية لتقييم وفي ألمانيا، تبين النتا ،
نتائج الترتيبات التعاقدية الجديدة آانت دون التوقعات، ولكنها تبين أيضًا أن اإلصالحات لم تكن قيد التشغيل 

 وفي أستراليا، حيث تقدم خدمات. ١٤٩لفترة آافية بحيث يمكن التوصل إلى استنتاجات نهائية بشأن فعاليتها
، ١٩٩٨التوظيف بالدرجة األولى بواسطة الجهات الخاصة والجهات المجتمعية التي ال تبتغي الربح منذ عام 

وجدت التقييمات األولى أن أثر الخدمات الرئيسية على نتائج التوظيف آان ضئيًال، ولكن ربما لم يكن أسوأ مما 
  .١٥٠آان عليه في ظل النظم العامة السابقة

                               
ة و     ١١٥، ومن أصل ٢٠٠٩في عام    ١٤٣ ات حكومي ة ال تبتغي    ٧١من مقدمي خدمات فرص العمل في أستراليا، هنالك ثالث هيئ هيئ

 .شرآة خاصة تبتغي الربح ٤١الربح و
ًا         ١٤٤ من العناصر الرئيسية لصفقة المرونة الجديدة هو نهج الشراآة مع منظمات القطاعين العام والخاص والقطاع الثالث بالعمل مع

 .من أجل االرتقاء باالبتكار إلى الحد األقصى، بما يؤدي إلى المزيد واألفضل من الحصائل
 .ا ال يقل عن اثنين من المتعاقدين البارزين في غالبية المناطقتجنبًا لالحتكارات، تنص قواعد التعاقد على ضرورة توفر م   ١٤٥
  :انظر   ١٤٦

P. Tergeist and D. Grubb: Activation strategies and the performance of employment services in Germany, the 
Netherlands and the United Kingdom, OECD Social, Employment and Migration Working Paper No. 42 (Paris, 
OECD, 2006). 

  :انظر   ١٤٧
L. Struyven: Design choices in market competition for employment services for the long-term unemployed, 
OECD Social, Employment and Migration Working Paper No. 21 (Paris, OECD, 2004), para. 20. 

 .P. Tergeist and D. Grubb: Activation strategies and the performance of employment services, op. cit:  انظر   ١٤٨
 .المرجع نفسه   ١٤٩
  :وانظر أيضًا، OECD: Innovations in labour market policies: The Australian way (Paris, 2001):  انظر   ١٥٠

A. M. Dockery and T. Stromback: “Devolving public employment services: Preliminary assessment of the 
Australian experiment”, in International Labour Review (2001, Vol. 140, No. 4). 
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لعهد عن السويد خلصت إلى أن العاطلين عن العمل الذين لجأوا إلى وآاالت وثمة دراسة حديثة ا . ١٨٣
التوظيف الخاصة شهدوا قدرًا أآبر من التفاعل الشخصي وآانوا أآثر رضا عن الذين يتولون حاالتهم من أولئك 

العامة  ولكن الدراسة لم تجد أي فرق إجمالي بين الوآاالت الخاصة والوآاالت. ١٥١في خدمات التوظيف العامة
وخلصت دراسة مقارنة عن شبه األسواق في أستراليا والدانمرك وهولندا . من حيث احتمال حصولهم على عمل

ويقول أصحاب . ١٥٢إلى أن المعرفة ما زالت ضئيلة عن نتائج وآثار التحول إلى شبه األسواق في سياسة العمالة
ية إلى جهات خارجية بالتعاقد ليست مجرد ممارسة الدراسة أيضًا أن عملية إسناد هذه الخدمة الحكومية التقليد

 .تقنية إدارية وإنما قد يترتب عليها أيضًا آثار هامة على محتوى السياسة

وتستحق تجارب الجهات الخاصة التي تقدم خدمات التوظيف، آما في أستراليا أو هولندا، مزيدًا من  . ١٨٤
أحرز نظام شبكة فرص العمل األسترالي نتائج وقد . االهتمام من جانب آل من الباحثين وصانعي السياسات

بيد أن المثال األسترالي يبين أيضًا أن نجاح التعاقد الخارجي يتطلب عددًا من الشروط . طيبة أثناء العقد الماضي
المسبقة من حيث ضمان النوعية، وعلى وجه التحديد توفر نظام مالئم لقياس األداء النسبي لعملية التوظيف لدى 

جهات التي تقدم الخدمات يأخذ في الحسبان التفاوت في السمات المميزة للعمالء وال يخضع للتحيز مختلف ال
 ".االنتقاء"بتأثير 

ومنظمة العمل الدولية في وضع متميز يمكنها من مساعدة دولها األعضاء على فهم مزايا ومآخذ  . ١٨٥
درة إلى تبادل المعلومات ومقارنة التجارب وذلك بالمبا ،االستعانة بجهات خارجية لتقديم خدمات التوظيف العامة

بصورة منهجية وبتوفير الخبرة الموضوعية عن دور اإلشراف المستقل، ال سيما وأن المسؤولين عن صوغ 
 .١٥٣عملية التعاقد الخارجي" نجاح"السياسات وتنفيذها لهم مصلحة واضحة في 

 

                               
  :انظر   ١٥١

H. Bennmarker, E. Grönqvist and B. Öckert: Effects of outsourcing employment services: Evidence from a 
randomized experiment, Working Paper 2009:23 (Uppsala, Institute for Labour Market Policy Evaluation, 2009).  

  :انظر   ١٥٢
T. Bredgaard and F. Larsen: “Quasi-markets in employment policy: Do they deliver on promises?”, in Social 
Policy and Society (2008, Vol. 7, No. 3); idem: “Implementing public employment policy: What happens when 
non-public agencies take over?”, in International Journal of Sociology and Social Policy (2007, Vol. 27, No. 
7/8). 

  :انظر   ١٥٣
D. Finn: Contracting out welfare to work in the USA: Delivery lessons, Research Report No. 466 (London, 
Department for Work and Pensions, 2007). 
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  ٣الفصل 

التكنولوجيات الجديدة المتاحة إلدارة 
 العمل وتفتيش العمل

العمل ولنمو شبكة اإلنترنت واالتصاالت آان النتشار استخدام الحواسيب على نطاق واسع في مكان  . ١٨٦
المتنقلة على امتداد السنوات الثالثين الماضية أثر آبير في تحول آيفية قيام الحكومات، بما في ذلك إدارات 

وأصبح من الشائع اآلن استخدام عبارات من قبيل . العمل ودوائر تفتيش العمل، بإدارة الخدمات وتقديمها
للداللة على تطبيق تكنولوجيا المعلومات " الحكومة المتنقلة"على نحو متزايد و" الحكومة اإللكترونية"

واالتصاالت لتحسين آفاءة وفعالية إدارة القطاع العام وخدماته والعمل في الوقت ذاته على زيادة الشفافية 
 .١وتوفير مزيد من الفرص لمشارآة المواطنين في عملية اإلدارة السديدة الديمقراطية

تكنولوجيات الحكومة اإللكترونية أن تعزز نظم إدارة العمل ومؤسسات التفتيش بأساليب  وبإمكان . ١٨٧
تسهم وتستطيع شبكة اإلنترنت على وجه الخصوص أن تقّرب صانعي السياسات من الجمهور، وبذلك . ٢متعددة

الشفافية  في إذآاء الوعي وسرعة تعميم المعلومات وتيسير عملية صنع السياسة على نحو يتسم بمزيد من
أضف إلى ذلك أن بإمكان البرامجيات المخصصة تحسين جمع وتحليل بيانات سوق العمل . ٣والتشاور
وتنطوي التكنولوجيات الجديدة . وتعزيز األساس الموضوعي لوضع السياسات والبرمجة والتقييم ،٤وتفتيشه

توفر للمستعملين في الوقت ذاته المزيد أيضًا على إمكانية تسريع ومواءمة تقديم الخدمات إلى الفئات المعنية و
وفي مجال خدمات التوظيف العامة، بإمكان مراآز النداء المرآزية . من إمكانية النفاذ على الطلب وعن بعد

. ٥تيسير االتصال بين الباحثين عن عمل والعاملين في خدمة التوظيف وفي الوقت ذاته تخفيض التكاليف اإلدارية
التي من مزاياها تيسير إمكانية النفاذ في أي وقت ومن أي " العمل على الخطمصارف فرص "وآذلك حال 

وعالوة على ذلك، وفي مجال الضمان االجتماعي، تسهم نظم الحوسبة الحديثة إلى حد آبير في تحسين . مكان
 .اإلعاناتو االشتراآاتالسرعة والدقة والمساءلة، وهي عناصر أساسية في إدارة 

                               
  :انظر   ١

A. Pavlichev and G. Garson (eds): Digital government: Principles and best practices (Hershey, Pennsylvania, 
Idea Group Publishing, 2004). 

  :انظر   ٢
J. Fellows: The role of new technologies in the management and delivery of labour administration and inspection 
services (Geneva, ILO, forthcoming). 

ى شبكة    لتحليل محتوى مواقع وزارات وإدارات تفتيش العمل ال  ٢٠١٠قامت منظمة العمل الدولية بإجراء بحوث في عام    ٣ ة عل وطني
ع    ٥٠الويب في  اليم بلدًا من جمي ى شبكة الويب لمؤسسات إدارة العمل ممارسة            . األق ائج أن إنشاء صفحات مكرسة عل وأظهرت النت

ل معلومات    . واسعة االنتشار، ومع ذلك فإن عمق المحتوى وإمكانية استخدامه يتفاوتان تفاوتًا هائًال ى األق وقدمت غالبية هذه المواقع عل
اذ وال تواآب        . ساسية عن قوانين العمل، إلى جانب منشورات ذات صلةأ ًا عسيرة النف ة عموم دول العربي ا وال وآانت المواقع في أفريقي

يش      األقاليمعمومًا المواقع في  ة وخدمات إدارة تفت ى الخط  "األخرى من حيث ما تقدمه من بيانات إحصائية وخدمات توظيف عام " عل
اليومعظم . مباشرة  ات    ماألق ديها أيضًا معلوم ا ل تثناء أفريقي ى الخط"باس ال   " عل مفصلة خصيصًا لكي تلبي احتياجات وشواغل العم

 .ونتائج هذه الدراسة غير المنشورة متاحة في ملف لدى برنامج إدارة العمل. وأصحاب العمل
العمل   الذي تضطلع به منظمة" في أمريكا الوسطى والجمهورية الدومينيكية من تنفيذ توصيات الوثيقة البيضاء التحقق"إن مشروع    ٤

ة، تاريكا     الدولي ي آوس جالت ف ين الس ى تحس ي إل ل  (يرم يش العم ايا تفت جالت قض ديث س دوراس  ) تح ي هن ل  (وف ايا العم يم قض تنظ
 ).المرفوعة إلى المحكمة وتحسين اإلجراءات القضائية

اتف لكي يتلقى إشعارات         في شيلي وعمان وآولومبيا وما   ٥ واطن إرسال رسائل نصية باله ليزيا والمملكة المتحدة، مثًال، يستطيع الم
ار                 . بفرص العمل  ة المتحدة، حيث أنشئ في أي ا في المملك وقهم، آم ال بحق داء إلعالم العم ى مراآز الن ايو  / ويمكن أيضًا اللجوء إل م

 .العمال المستضعفين لمساعدة" خط مساعدة بخصوص األجور وحقوق العمل" ٢٠٠٩
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  ١- ٣اإلطار 
 معلومات العمل في فرنساشبكة 

. ٢٠٠٠شبكة معلومات العمل عبارة عن شبكة حواسيب داخلية استحدثتها وزارة العمل الفرنسية في عام 
والوظائف الرئيسية الثالث لهذه الشبكة هي المساعدة في عمليات التفتيش، وتوفير الوثائق المطلوبة، والتمكين من تبادل 

وثيقة من إعداد السلطات المرآزية والمحلية،  ٣٠٠٠نترانت لهذه الشبكة على نحو واليوم يحتوي موقع اإل. المعلومات
 . وأثبت أنه أداة مفيدة في النشاط اليومي لمفتشي العمل

المفتشين من تسجيل جميع المعلومات المتصلة  CAP SITEREويمّكن قلب النظام وواجهته األساسية 
وبإمكان المفتشين رصد سجل التفتيش لمنشأة ما، . معة من زيارات التفتيشباالجتماعات الداخلية، وآذلك البيانات المج

ويوفر . للتفتيش، واستخراج جداول إحصائية من إجراءات التفتيش، تستخدم في إعداد التقارير السنوية وإعداد خطط عمل
داخل النظام لتسجيل  المفتشين من تحميل وثائقهم Rédacإذ يمّكن خيار . الموقع لمستخدميه تطبيقات عملية أخرى

األفراد من البحث عن األجهزة والمعدات الخطيرة أو غير Madeira ويمّكن موقع . إجراءات التفتيش التي قاموا بها
اإلدارة المرآزية من رصد حاالت إنهاء التوظيف على  RHRCويمّكن التطبيق . المشروعة وتبادل المعلومات بشأنها

 .نحو أآثر فعالية
   :المصدر

Ministry of Labour, Labour Relations, Family, Solidarity and Urban Affairs, France: L’inspection du travail en 
France en 2008 [Labour inspection in France in 2008], report prepared under Articles 20 and 21 of ILO 
Convention No. 81. 

ورغم آل المزايا الممكنة، فإن إقامة نظام لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والحفاظ عليه يمكن أن  . ١٨٨
ويجب على الحكومات أيضًا أن . يكون استثمارًا باهظًا سواء من حيث المعدات أم من حيث الموظفين التقنيين

وفي األجل الطويل، . أو االستعاضة عنهاتنظر في ضرورة القيام دوريًا بتحديث المعدات والبرامجيات المتقادمة 
وتخفيض تكاليف االتصاالت  اإلنتاجيةينبغي أن تفضي هذه االستثمارات إلى تحقيق وفورات هامة بتحسين 

ومن شأن استخدام تكنولوجيا . الداخلية والخارجية وإلى مزيد من الدقة في عمليات الرصد وتخصيص الموارد
المعلومات واالتصاالت توسيع نطاق التغطية الجغرافية لخدمات إدارة العمل دون الحاجة إلى إنشاء مكاتب عمل 

 .وظفينإقليمية والحفاظ عليها وتزويدها بالم

وباإلمكان استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتحسين نظم اإلدارة الداخلية في مؤسسات إدارة  . ١٨٩
العمل، سواء من خالل إدارة عمليات البرمجة والميزنة على مستوى المكتب وترشيد إدارة الموارد البشرية أو 

مثال ذلك أن من شأن إجراءات . ت الالمرآزيةالحفاظ على معايير خدمة متسقة بين الوحدات المرآزية والوحدا
وفي مجال الموارد . العمل المؤتمتة أن تفضي إلى إجراءات مالية وإدارية أفضل توقيتًا وأآثر شفافية انسياب

البشرية ال تقتصر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على تحسين مسك السجالت فحسب وإنما تفتح األبواب 
ففي بلجيكا مثًال، . ريب المبتكرة، بما فيها التعلم عن بعد أو التطور المهني الذاتي التوجيهأيضًا أمام ُنُهج التد

تعكف الخدمة العامة االتحادية للعمالة والعمل والحوار االجتماعي على استحداث شبكة حاسوبية من أجل 
العمل على آشف هذه  البحوث التي تتناول التمييز في مجال العمل سوف تستخدم بصفة خاصة لتدريب مفتشي

وبإمكان تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أيضًا أن تيسر ترتيبات العمل عن بعد، بحيث . الحاالت ومعالجتها
 .باإلنتاجيةتمّكن الموظفين من موازنة أفضل لمسؤوليات العمل ومسؤوليات األسرة دون المساس 

وبإمكان شبكات . بين مؤسسات إدارة العملوتكنولوجيا المعلومات أداة قوية من أجل تحسين التنسيق  . ١٩٠
المناطق المحلية ومنصات اإلنترانت أن تساعد أيضًا على تبادل المعلومات بين المسؤولين عن العمل وآذلك بين 

مثال (الهيئات العامة ذات الصلة مثل إدارات تفتيش العمل أو سلطات الضرائب أو إدارات الضمان االجتماعي 
ففي إسبانيا مثًال، ينظر المسؤولون في سن تشريعات من ). فاذ إلى سجالت أماآن العملذلك المشارآة في الن

شأنها أن توفر أساسًا قانونيًا لنظام معلومات موحد ومتكامل بين مؤسسات تفتيش العمل ومؤسسات الضمان 
يام أماآن العمل ويمكن أيضًا تسخير قدرات التواصل الشبكي االجتماعية لهذه األدوات لتشجيع ق. االجتماعي

، من شأنها النهوض بالمزيد "على الخط"االفتراضية التعاونية والعمل في الوقت ذاته على بناء أوساط تفاعلية 
 .من التفاعل المهني بل وبإمكانها تعزيز الشعور بالهوية المؤسسية واالنتماء

إلى حد آبير بين البلدان التي  وما زال اعتماد التكنولوجيات الجديدة في إدارة العمل وتفتيشه متفاوتًا . ١٩١
ففي البلدان النامية، نرى أن التحدي المتمثل في إدخال . بلغت مستويات مختلفة من التنمية االقتصادية

التكنولوجيات الجديدة في طرائق العمل التي تمارس في إدارة العمل وتفتيشه آثيرًا ما يزداد حّدًة بسبب عدم 
ور البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، إلى جانب نقص الدراية آفاية الموارد المالية وقصور تط
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ن وفي بعض الحاالت، يوحي التقييم الصريح للقدرات . ٦التقنية وانخفاض مستويات التعليم بين البالغي
ام باستثمارات التكنولوجية في هذه البلدان بأن من األجدى القيام بإصالحات إدارية أساسية وزهيدة بدًال من القي

وقد تولد التكنولوجيا الجديدة التصور المضلل للحداثة والكفاءة، . ٧طموحة في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 .علمًا بأن التكنولوجيا مجرد أداة ال تكون مفيدة إال في يد المؤسسات القادرة على االستفادة منها إلى الحد األعظم

ومع ذلك، هنالك أمثلة ألساليب متواضعة وفعالة من حيث التكلفة لالستفادة من استخدام تكنولوجيا  . ١٩٢
مثال ذلك أن . المعلومات واالتصاالت التي تكون متكيفة مع مستوى التطور التكنولوجي في البلد المعني

القتصادات الناشئة وفي العالم باستطاعة الهواتف المتنقلة، التي ينتشر استخدامها على نطاق واسع في بلدان ا
، أن تحسن آثيرًا من التواصل بين مقدمي الخدمات والمستفيدين منها، وآذلك بين مديري إدارة العمل ٨النامي

وفي آينيا، ينظر صندوق الضمان االجتماعي الوطني في استخدام . والموظفين الذين يعملون عن بعد في الميدان
وتوحي  .٩العمال في المنشآت الصغيرة وبالغة الصغر والتواصل معهم بانتظام الهواتف الخلوية آوسيلة لتسجيل

التجربة المكتسبة من ليسوتو أيضًا بأن من الممكن استخدام الهواتف المتنقلة استخدامًا آمنًا في تقديم الحماية 
 .١٠ االجتماعية، بما يضمن آفاءة التوزيع على المستفيدين والحد من محذور الفساد والسرقة

  ٢- ٣اإلطار 
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وإدارة العمل في الهند

في والية ماهاراشترا في الهند، تدخل وزارة العمل في شراآة مع شرآة هندية لخدمات تكنولوجيا المعلومات ومع 
لتحسين آثير من  وهذا النظام القائم على شبكة الويب مصمم. المصارف المحلية الستحداث نظام جديد إلدارة العمل

ومن المنتظر . الخدمات لصالح أصحاب العمل والعمال، بما فيها المزيد من الكفاءة في تقديم طلبات التراخيص وتجديدها
أيضًا أن تجلب المزيد من الشفافية واألمن في دفع أجور العمال في آل من االقتصاد الرسمي وغير الرسمي على السواء 

  .دون رسوم مع استخدام مجاني لبطاقات صرف النقود األوتوماتية" مجّرد"مصرفي  مليون حساب ٢٠من خالل فتح 
وقد صمم نظام إدارة العمل أيضًا لترشيد أجهزة العمل التابعة للدولة بتوليف المعلومات المستقاة من دوائر تفتيش 

ل بوابة هذا النظام مجموعة من آل وسوف تشم. العمل وبتوليد إنذارات تلقائية للمساعدة في رصد االمتثال لقانون العمل
ومن . قوانين العمل في الدولة، مما يمكن العمال من التماس المشورة وتقديم مظالمهم على الخط مباشرة إلى وزارة العمل

في تحسين التنسيق وتبادل المعلومات بين مختلف اإلدارات، والعمل في الوقت ذاته على  المتوخى أن يساعد النظام أيضًا
  .سوق العمل في ماهاراشترا على نحو يتسم بمزيد من المنهجية وإمكانية التحكم تحليل

، على أن ينتشر النظام عبر الوالية ٢٠١١وتجري تجربة النظام في مقاطعة ثين لمدة أربعة أشهر في أوائل عام 
  .بأآملها على امتداد فترة سنتين ونصف

  :المصدر
K. Gupta (Principal Secretary, Labour Department, Government of Maharashtra): "Bringing labour laws to all 
workers", presentation to the ILO, 1 Feb. 2011. 

وفي معرض التصدي لألزمة المالية واالقتصادية، وضعت الحكومات أدوات جديدة للحكومة  . ١٩٣
الترآيز على مجمل جهود الحكومة اإللكترونية أو اإللكترونية، ووسعت من نطاق المبادرات القائمة، وأعادت 

وفي مجال إدارة العمل، آانت خدمات التوظيف العامة سباقة في تعميم المعلومات على . ١١عمدت إلى تحسينها
                               

  :انظر   ٦
V. Ndou: “E-government for developing countries: Opportunities and challenges”, in Electronic Journal of 
Information Systems in Developing Countries (2004, Vol. 18), at www.ejisdc.org.  

دويًا                ٧ ائق ي ة أظهرت أن مجرد إدخال تحسينات بسيطة في نظم تصنيف الوث ا المنظم مثال ذلك أن عمليات المراجعة التي قامت به
ى األرض       ( ة عل ائق الورقي ويم الوث دًال من تك ثًال ب ة         ) استخدام خزائن التصنيف م ر باهظة لتحسين تنظيم سجالت هام يلة غي ل وس تمث

 .وإمكانية الوصول إليها
ة من الخدمات        ٨ ديم طائف تستخدم التكنولوجيا المتنقلة منذ حين الحكومات في بلدان مثل أوغندا وبنغالدش والفلبين وآينيا ونيجيريا لتق

 .J. Fellows: The role of new technologies, op. cit: انظر. في مجاالت الزراعة والصحة والتعليم وإصحاح البيئة
 .٢٠١٠، اجعة تقييم احتياجات إدارة العمل وتفتيشه في آينيامر: مكتب العمل الدولي   ٩
  :انظر   ١٠

K. Vincent and N. Freeland: “‘Upwardly mobile’: The potential to deliver social protection by cellphone – 
Lessons from Lesotho”, in J.S. Pettersson (ed.): Proceedings of the First International Conference on M4D 
Mobile Communication Technology for Development, 11–12 December 2008, Karlstad University, Sweden 
(Karlstad University, 2008). 

  :انظر   ١١
United Nations: United Nations E-Government Survey 2010: Leveraging e-government at a time of financial and 
economic crisis (New York, 2010).  
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البطالة وغير ذلك من البرامج الخاصة من أجل العمال، باإلضافة إلى تلبية  إعاناتالخط بشأن تمديد فترات 
 .لمواءمة العمال مع فرص العمل من خالل منصات إلكترونية على شبكة الويب وغيرها الطلبات المتزايدة

 ٣- ٣اإلطار 
 بوابة على شبكة الويب بشأن إعادة هيكلة المنشآت في بلجيكا

قامت الخدمة العامة االتحادية البلجيكية للعمالة والعمل والحوار االجتماعي بإنشاء موقع على شبكة الويب يرآز 
 .إعادة هيكلة المنشآتعلى 

، وهو مورد عمومي للمعلومات عن أحوال إغالق مشاريع األعمال، ٢٠٠٩أغسطس  /وقد أطلق هذا الموقع في آب
وعمليات التسريح الجماعي، واإلفالسات، وتحويالت مشاريع األعمال، وآذلك التدابير الوقائية إزاء تسريح بعض 

وقد تم تصميم . ن هذه المعلومات موزعًا بين عدد من المواقع الحكومية المستقلةوقبل إنشاء الموقع، آان الكثير م. العمال
الخدمة العامة  الموقع بفضل تضافر جهود العديد من الوآاالت الحكومية على المستويين االتحادي واإلقليمي، بقيادة

حدة يمكن للناس من خاللها الوصول وآان الموقع بمثابة بوابة محطة وا. االتحادية للعمالة والعمل والحوار االجتماعي
وفي غضون األشهر الثالثة األولى من . إلى المعلومات المطلوبة في المواقع الحكومية ذات الصلة على شبكة الويب

  .زيارة ٩٠٠٠٠التشغيل تلقى الموقع زهاء 
  :المصدر

SPF Emploi, Travail et Concertation sociale (Belgium): Rapport annuel : le Service public fédéral Emploi, 
Travail et Concertation sociale en 2009 [FPS Employment Annual Report]; see also www.restructurations.be. 

مثال ذلك . ومبتكرة للقيام بأعمالها وما فتئت إدارات تفتيش العمل تستخدم اإلنترنت بأساليب استباقية . ١٩٤
أن بلدانًا مثل أوآرانيا وبولندا ورومانيا وفرنسا وفيجي وفيتنام والمملكة المتحدة توفر على شبكة الويب 
معلومات تقنية ومشورة بشأن محتوى تشريعات السالمة والصحة المهنيتين إلى جانب أآثر األساليب فعالية بغية 

لمقارنة تخوم ملكية المزارع إزاء عدد " غوغل"ين مفتشو العمل في إسبانيا بخرائط بل يستع. ١٢االمتثال لها
وأدخلت دوائر تفتيش العمل في . العمال المسجلين بغية الكشف عن العمالة غير المعلنة أثناء موسم الحصاد

علن، وتقوم بتوثيق البرتغال وبلغاريا استخدام مواقع الويب آجزء من جهودها الخاصة في مكافحة العمل غير الم
 . ١٣ونشر هويات المخالفين على الخط

 ٤- ٣اإلطار 
 نظام المعلومات عن البقع الساخنة لعمل األطفال في البرازيل

هذا النظام عبارة عن منصة عمومية على الخط مكرسة لمكافحة عمل األطفال، تستضيفها وزارة العمل والعمالة 
تتبع وتبادل المعلومات عن وقائع عمل األطفال بحسب اإلقليم بواسطة فهرس وهي تمّكن المفتشين من . في البرازيل

وبإمكان المفتشين استخدام المنصة للقيام بعمليات بحث جغرافي للحاالت المؤآدة، . محّدث بانتظام للحاالت التي اآتشفت
يمية فورًا في شتى أنحاء البلد وهي تيسر أيضًا تبادل المعلومات اإلقل. مما يسمح بتخطيط األنشطة على نحو هادف أدق

وإلى جانب آونها أداة مفيدة في . والعمل في الوقت ذاته على جمع بيانات حاسمة األهمية عن مدى انتشار عمل األطفال
مكافحة عمل األطفال فإنها تزيد من شفافية أنشطة التفتيش وتبرز صورة مفتشي العمل وتزيد من وعي الجمهور بمشكلة 

 .عمل األطفال
ويستخدم نظام إدارة المعلومات المحوسبة هذا لتدوين . هذه المنصة موصولة أيضًا بالنظام االتحادي لتفتيش العملو

أنشطة تفتيش العمل التي تشمل جميع المجاالت المواضيعية والجغرافية للمساعدة في اإلدارة الداخلية، بما في ذلك تقييم 
  .لومات، فإن الجمهور ال يستطيع النفاذ إلى النظام االتحاديوخالفًا لمنصة نظام المع. أداء مفتشي العمل

  http://sistemasiti.mte.gov.br: المصدر

التعاون عبر الحدود بين إدارات العمل وخدمات التفتيش في هذا العصر الذي تنتشر فيه هجرة  ويتزايد . ١٩٥
وقد يتخذ هذا التعاون شكل  .١٤والتكامل االقتصادي اإلقليمي والنزعة نحو حرية حرآة العمالة اليد العاملة

عمليات مشترآة لتفتيش العمل في المشاريع القائمة بالقرب من الحدود، أو إدارة برامج العمال المستضافين، أو 
                               

 .٩٥، المرجع السابق، الفقرة ٢٠٠٦الدراسة االستقصائية العامة، : مكتب العمل الدولي   ١٢
  :انظر   ١٣

ILO: Labour inspection in Europe: Undeclared work, migration, trafficking, LAB/ADMIN Working Document 
No. 7 (Geneva, 2010). 

اً       ١٤ امًال وتنظيم الم تك ة         . يمثل االتحاد األوروبي أآثر أسواق الع ة األخرى بروتوآوالت من أجل حري دى التجمعات اإلقليمي ل ول  تنق
 .العمال، مثل الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا، وجماعة شرق أفريقيا، والجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي
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قد يشمل التعاون أيضًا تصميم أو و. االستراتيجيات المشترآة لمكافحة االتجار بالبشر ألغراض العمل الجبري
. وصل نظم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لجمع وتبادل المعلومات ورصد تطورات العمل عبر الحدود

وعلى وجه الخصوص، يمكن استخدام هذه النظم لمسك سجالت بشأن العمال وأصحاب العمل الذين يعملون 
  .ال للجزاءات عبر الحدود الوطنيةعبر الحدود وللمساعدة في التطبيق واإلنفاذ الفع

 ٥- ٣اإلطار 
 تقارب دوائر التفتيش لبناء نظام إنفاذ على المستوى األوروبي

هذا النظام عبارة عن شبكة حاسوبية إقليمية يجري تطويرها بقيادة مديرية تفتيش العمل والضمان االجتماعي في 
، وهي ترمي إلى بناء نظام على ٢٠١١استكمال الشبكة في عام ومن المرتقب . إسبانيا وبتمويل من المفوضية األوروبية

مستوى االتحاد األوروبي لتبادل المعلومات والتحقق من االمتثال لمتطلبات الوثائق واللوائح، وتحسين إنفاذ الجزاءات 
ممت لكي تعالج عددًا وقد ص. ورفعها والعمل، عمومًا، على تعزيز التعاون والمساعدة المتبادلة بين إدارات العمل الوطنية

من التحديات المستمرة مثل نمو وتنوع الخدمات عبر الوطنية والحاجة إلى تطبيق قانون العمل على نحو أآثر انسجامًا 
ولسوف تعزز الشبكة ترتيبات التواصل الشبكي غير الرسمية السابقة في المنطقة وذلك . وفعالية ضمن االتحاد األوروبي

وتشمل البلدان المشارآة األخرى ألمانيا وإيطاليا . على الخط سريعة وآمنة وميسورة االستعمالببناء واجهة إلكترونية 
 .والبرتغال وبلجيكا وفرنسا ومالطة والنمسا وهنغاريا

  :المصدر
R. Aragón Bombín: “Proyecto CIBELES: Los retos de la Inspección de Trabajo ante un mundo globalizado” 
[The CIBELES Project: The challenges of labour inspection in a globalized world] in Seguridad y Medio 
Ambiente, Especial Prevención 2010 (Fundación MAPFRE), at 
www.mapfre.com/fundacion/html/revistas/seguridad/nEspecial2010/capitulo4.4.html. 

هنالك العديد من الفوائد المثبتة الستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في إدارات ولئن آان  . ١٩٦
. العمل ودوائر التفتيش، فإن على الحكومات أن تبقى حذرة بشأن أمن شبكاتها وخصوصية معلومات مستعمليها

به أو الحتمال  وسيكون هنالك دومًا محذور أن تتعرض الشبكات المفتوحة لخلل تقني أو لنفاذ غير مرخص
ويبقى ضمان خصوصية وأمن المواطن تحديًا مستمرًا . سرقتها أو إساءة استعمالها فقدان البيانات الشخصية أو

ولالطمئنان إلى أن البيانات . وهامًا يتعين على البلدان أن تتصدى له في عصر الحكومة اإللكترونية هذا
ن تضع قوانين ولوائح وسياسات تحدد فيها معايير والمعلومات تبقى سرية ومأمونة، ينبغي للحكومات أ

الخصوصية واألمن، وتتصدى تحديدًا لمسائل من قبيل تخزين البيانات وتبادلها، وأن تغرس ضوابط 
 .١٥الخصوصية واألمن في صلب النظم التكنولوجية لديها

 

                               
 .J. Fellows: The role of new technologies, op.cit :  انظر   ١٥
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  ٤الفصل 

 تفتيش العمل
تفتيش العمل جزء أساسي من نظام إدارة العمل، وهو يمارس الوظيفة األساسية إلنفاذ قانون العمل  . ١٩٧

 .١وهو يضمن اإلنصاف في مكان العمل ويساعد على النهوض بالتنمية االقتصادية. واالمتثال الفعال له

فمن جهة أولى، تشرف على إنفاذ . ومن حيث الجوهر، تتميز مؤسسة تفتيش العمل بطابع مزدوج . ١٩٨
والعمالة، والسالمة وهذا ال يقتصر على شروط العمل . ال سيما فيما يتعلق بحقوق العمال ،٢األحكام القانونية
إذ يعكف مفتشو العمل على إنفاذ األحكام القانونية التي تتناول الخدمات االجتماعية والعمال . والصحة المهنيتين

ومن جهة أخرى، يوفر تفتيش العمل  .٣المهاجرين والتدريب المهني والضمان االجتماعي، وما إلى ذلك
هذا الطابع المزدوج أن نظم تفتيش العمل تؤدي دورًا رئيسيًا في  ويعني. المعلومات والمشورة آما يوفر التدريب

وهي أداة . عالم العمل وينبغي لها أن تكون قادرة على معالجة طائفة واسعة من مشكالت العمل على نحو فعال
في مكان العمل وحسن اإلدارة وتتسم بأهمية خاصة عندما يحدث اضطراب في سوق العمل،  اإلنصافتحقق 

  .الحال في أوقات األزمات االقتصاديةآما هو 

 السلطة المرآزية ودورها في التنسيق
إذ من . إن االعتراف بتفتيش العمل آواحد من الوظائف األساسية في نظام إدارة العمل مسألة حاسمة . ١٩٩

شأن التنسيق والتعاون ضمن النظام ومع الوآاالت الوطنية والحكومية األخرى ومع المؤسسات العامة أو 
. صة الضالعة في أنشطة مماثلة أن يساعدا في تحسين الفعالية االجمالية لخدمات تفتيش العمل في بلد ماالخا

، أن يعمل وأن يكون منظمًا في هيئة نظام ١٢٩ورقم  ٨١وينبغي لتفتيش العمل، وفقًا ألحكام االتفاقيتين رقم 
ويتطلب النهج الشمولي لتفتيش العمل  .٤ضمن اإلدارة العامة، وذلك لتحقيق أهدافه بموجب هذين الصكين

مثل الضمان االجتماعي أو (االتساق والتنسيق ضمن نظام إدارة العمل وخصوصًا بين مختلف خدمات التفتيش 
، وآذلك التنسيق بين أصحاب المصلحة، سواء في القطاع العام أم في القطاع الخاص، )تفتيش الضرائب

آما ينطوي هذا النهج ضمنًا على التعاون . عن إنفاذ معايير العملالمسؤولين بصورة مباشرة أو غير مباشرة 
وأخيرًا فإن . الوثيق بين الوآاالت أو المؤسسات من قبيل سلطات الضرائب أو جهاز الشرطة أو نظام العدالة

 . ٥التشاور مع الشرآاء االجتماعيين هو أيضًا جزء أصيل في حسن تسيير نظام تفتيش العمل

                               
  :لالطالع على مقارنة إجمالية إلنفاذ قانون العمل واالمتثال له، انظر   ١

G. Casale and A. Perulli: Compliance with labour legislation: Its efficacy and efficiency, LAB/ADMIN Working 
Document No. 6 (Geneva, ILO, 2010). 

وري        ٢ أثير ف ات العمل بت رة    . توفر زيارة مكان العمل فرصة فريدة للتحقق من االمتثال للقانون ولتحسين عالق من   ٢انظر أيضًا الفق
دة أو    )٨١رقم ( ١٩٤٧توصية تفتيش العمل،  ، التي تناشد الدول األعضاء أن تتخذ ترتيبات الستعراض الخطط من أجل المنشآت الجدي
م  ( ١٩٦٩، )الزراعة(من اتفاقية تفتيش العمل  ١٧دة، والمادة عمليات اإلنتاج الجدي ة بشأن       )١٢٩رق ة الوقائي ى المراقب ، التي تنص عل

 .النباتات أو المواد الجديدة واألساليب الجديدة لتناول المنتجات أو تجهيزها
رة    ٣ ي الفق ذه الصالحيات موصوفة ف ل  ٢بعض ه يش العم م( ١٩٦٩، )الزراعة(من توصية تفت ى ). ١٣٣ رق ويمكن االطالع عل

 www.ilo.org/labadmin: في موقع إدارة تفتيش العمل" الملخصات القطرية لتفتيش العمل"المزيد من األمثلة من خالل رابط 
 .١٣٨، المرجع السابق، الفقرة ٢٠٠٦الدراسة االستقصائية العامة، : مكتب العمل الدولي   ٤
 .١٥٠من االتفاقية رقم  ٦والمادة  ١٢٩من االتفاقية رقم  ١٣و ١٢مادتان وال ٨١من االتفاقية رقم  ٥المادة    ٥
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تعلق بنظام إدارة العمل فإن تسمية سلطة عمل مرآزية هي الوسيلة لضمان التنسيق وآما ذآر فيما ي . ٢٠٠
وتبين التجربة أن وضع نظام التفتيش تحت إشراف سلطة مرآزية من شأنه تيسير . الفعال ضمن النظام بأآمله

ل الموارد ويمكن ذلك من استعما. وضع السياسات وتنفيذها بغية ضمان اتساق االمتثال على المستوى الوطني
ولكن ال بد من . المتاحة على نحو رشيد، وال سيما من خالل الحد من االزدواج في العمل وعمليات صنع القرار

اإلشارة إلى أن اإلحالة إلى سلطة مرآزية ينبغي أال تؤخذ بأي حال على أنها تعني المرآزية أو وضع تفتيش 
من  ٤بل ينبغي في واقع األمر، وفقًا للمادة . ٦رآزيةالعمل تحت الرقابة المباشرة والحصرية لسلطة وطنية م

مثال ذلك ضرورة أن يوضع تفتيش العمل تحت إشراف ورقابة . ، األخذ بقدر من المرونة٨١االتفاقية رقم 
؛ وفي )١، الفقرة ٦المادة (سلطة مرآزية فقط بقدر ما يكون ذلك متوافقًا مع الممارسة اإلدارية في الدولة العضو 

قد تعني إما سلطة اتحادية أو سلطة مرآزية في وحدة اتحادية " سلطة مرآزية"ة اتحادية، فإن عبارة حالة دول
 ).٢، الفقرة ٦المادة (

وتبدو النزعة إلى استحداث نظام لتفتيش العمل، له سلطة مرآزية ترمي إلى ضمان التماسك واالتساق  . ٢٠١
وإذا أقيمت في بعض . حة في العديد من البلدانفي تطبيق التشريعات الوطنية في آل األراضي الوطنية، واض

وجمهورية الو  ٧  مثال ذلك آمبوديا(البلدان هياآل إقليمية فإنها مع ذلك تخضع إلشراف سلطة مرآزية 
ففي فرنسا، . وقد حدثت أيضًا تطورات مماثلة في الدول األعضاء في االتحاد األوروبي. ٨ )الديمقراطية الشعبية

بشأن  ٢٠٠٨ديسمبر  /آانون األول ٣٠المؤرخان  ١٥١٠-٢٠٠٨ورقم  ١٥٠٣-٢٠٠٨أسند المرسومان رقم 
إدماج خدمات تفتيش العمل، دور السلطة المرآزية إلى المديرية العامة للعمل فيما يتعلق بالمسائل المتصلة 

راعة بالتفتيش في آل القطاعات، بينما أسندت إلى الوزارات األخرى الضالعة في التفتيش، مثل وزارة الز
والثروة السمكية ووزارة البيئة والطاقة والتنمية المستدامة وإدارة األراضي، المسؤولية التقنية عن إعداد 

وفي إيطاليا، نجد أن المؤسستين المسؤولتين عن برمجة وتنسيق أنشطة تفتيش . وتكييف التشريعات واللوائح
وقد أنشئت هذه المديرية في . امة ألنشطة التفتيشالعمل هما وزارة العمل والسياسة االجتماعية والمديرية الع

، بغية تعزيز الدور اإلجمالي للتنسيق لدى وزارة العمل على ٢٠٠٤٩إطار إصالحات تفتيش العمل في عام 
 .المستوى المرآزي

المديرية العامة ألنشطة التفتيش على أنشطة تفتيش العمل وتنسقها وفقًا للتوجيهات التي تصدر  وتشرف . ٢٠٢
وقد . ة العمل بالذات لضمان االتساق في أنشطة التفتيش وفي تسيير مختلف الهيئات اإلدارية اإلشرافيةعن وزار

تمخض إصالح تفتيش العمل أيضًا عن إنشاء اللجنة المرآزية لتنسيق األنشطة اإلشرافية، والتي تسدي المشورة 
مل، بمافي ذلك استخدام قاعدة البيانات لجمع إلى وزير العمل بشأن التعديالت التنظيمية لتحسين فعالية تفتيش الع

 .المعلومات عن زيارات التفتيش

وفي أمريكا الالتينية، قام عدد من البلدان بإصالح نظم تفتيش العمل بغية االمتثال على نحو أفضل  . ٢٠٣
بادئ مثًال، أصدرت وزارة العمل والنهوض بالعمالة في بيرو سلسلة من الم ٢٠٠٧ففي عام . للتشريعات الوطنية

وتوضح هذه المبادئ التوجيهية . التوجيهية لضمان قدر من المرونة لدى تطبيق اللوائح على مستوى المقاطعات
ويتوقف هذا التحديد على موقع . ودوائر التفتيش المحلية ةالمرآزيمجاالت االختصاص اإلداري بين السلطة 

 .١٠وعلى السلطة التي تصدر أمر التفتيش اإلنتاجيةالوحدة 

بعض البلدان ذات النظام االتحادي، قد يكون هنالك بعض التداخل في االختصاصات بين وفي  . ٢٠٤
وفي هذه الحاالت تقتصر صالحية المفتشين على المستوى . المستوى االتحادي ومستوى المقاطعات والواليات

                               
 .على حكم لهذا الغرض) ٢٠رقم ( ١٩٢٣تحتوي التوصية األصلية لتفتيش العمل،    ٦
  :انظر   ٧

Anukret on the organization and functioning of the Ministry of Social Affairs, Labour, Vocational Training and 
Youth Rehabilitation (87/ANKr.BK.), 4 October 1999. Article 25 provides for provincial/city and district/khan 
offices responsible for the performance and coordination of ministerial activities. 

تحددان حقوق وواجبات شعب العمل  ) ٢٠٠٦ديسمبر / آانون األول ٢٧في صيغته المعدلة في (من قانون العمل  ٦٩و ٦٨المادتان    ٨
 .والرعاية االجتماعية في آل والية ومدينة ومقاطعة وبلدية

  :انظر   ٩
Legislative Decree No. 124 of 23 April 2004 on the rationalization of the functions of social security and labour 
inspection. In 2008, the Ministry of Labour issued a new directive on inspection and surveillance in the field of 
labour and social security. See M. Fasani: Labour inspection in Italy, LAB/ADMIN Working Document No. 10 
(Geneva, ILO, 2011). 

 .معلومات قدمتها الحكومة   ١٠



لتفتيش العم  

53 ILC.100/V  

في وقد أبرم ). ١٢والمكسيك ١١األرجنتين(المرآزي على المسائل التي تقع ضمن االختصاص االتحادي 
األرجنتين اتفاق تعاون إقليمي ينص على تنسيق نظام التفتيش اإلجمالي من جانب وزارة العمل والضمان 

وفي هذا السياق، تضمن السلطة المرآزية أن االتفاقات موجودة وأن اإلجراءات تتخذ بالتنسيق مع . االجتماعي
لحكومة االتحادية اتفاقات تنسيق مع آل وفي المكسيك، أبرمت ا. المقاطعات ومع مدينة بوينس آيرس المستقلة

من الواليات فيما يتعلق بتفتيش العمل وذلك بغية مواءمة إجراءات واستراتيجيات التفتيش المتصلة على وجه 
التحديد بالسالمة والصحة، والتدريب والمهارات وعمل األطفال وجمع المعلومات عن الغرامات في حال عدم 

 .١٣االمتثال للقانون

موعة أخرى من البلدان تمثلها المملكة المتحدة، حيث الهيئة التنفيذية للصحة والسالمة هي وثمة مج . ٢٠٥
الهيئات المنتخبة المسؤولة في (السلطة المعنية بإنفاذ لوائح الصحة والسالمة، إلى جانب بعض السلطات المحلية 

لة مسؤولة عن تنظيم السالمة وهو هيئة مستق(ومكتب تنظيم السكك الحديدية ) نهاية المطاف أمام الناخبين
ومن الممكن تحويل المسؤولية عن إنفاذ ). واالقتصاد في شبكة خطوط السكك الحديدية في المملكة المتحدة

وفي إطار . تشريعات الصحة والسالمة في بعض األماآن من الهيئة التنفيذية إلى السلطات المحلية بموجب اتفاق
ترآة بين الهيئة التنفيذية للصحة والسالمة والسلطة المحلية لإلنفاذ لتقوم هذا النظام أنشئت لجنة االتصال المش

وتعمل . بوظيفة االتصال بين الهيئة والسلطات المحلية ولضمان إنفاذ لوائح الصحة والسالمة على نحو متسق
والصحة  أيضًا لجنة االتصال هذه بمثابة محفل وطني للنقاش وتبادل المعلومات عن إنفاذ تشريعات السالمة

 .المهنيتين

  ١- ٤اإلطار 
 تفتيش العمل واألقاليم اإلسبانية المستقلة ذاتيًا

. إقليمًا تتمتع بالحكم الذاتي، ويتمتع معظمها بسلطة الرقابة على المسائل المتصلة بالعمل ١٧تتألف إسبانيا من 
: ويتم هذا التعاون من خالل هيئتين. الذاتي ويقوم نظام تفتيش العمل على مبدأ التعاون بين مؤسسات الدولة وأقاليم الحكم

أقاليم الحكم الذاتي واللجان اإلقليمية  المؤتمر القطاعي لشؤون التوظيف والعمل الذي يضم اإلدارة العامة للدولة وإدارات
في بعض وعالوة على ذلك، تنص النظم األساسية للحكم الذاتي . المعنية بتفتيش العمل والضمان االجتماعي في آل إقليم

ولهذه الغاية، وضعت آليات تنسيق، بما في . األقاليم على إمكانية نقل المسؤولين إليها، وهذا ما يجري في الوقت الراهن
 .ذلك إنشاء وآاالت تضم بعض موظفي تفتيش العمل من اإلدارة العامة للدولة ومن أقاليم الحكم الذاتي

 التعاون بين دوائر تفتيش العمل
فالنظم العامة مسؤولة عن مراقبة شروط العمل ". متخصصة"أو " عامة"قد تكون نظم تفتيش العمل  . ٢٠٦

وفي . ١٤والعمالة والبيئة وعالقات العمل، وفي بعض الحاالت التدريب المهني والهجرة والضمان االجتماعي
. خبرات تقنية محددةإطار النظم الخاصة تسند مختلف المسؤوليات إلى مختلف خدمات التفتيش التي لديها 

وفيما بين هاتين . من جانب واحدة أو أآثر من الوحدات المرآزية واإلشرافوتخضع هذه الخدمات عادة للرصد 
الفئتين العريضتين هنالك نظم تقوم على أفرقة متعددة التخصصات، أي أن هنالك داخل خدمة تفتيش عمل محلية 

 .١٥عددة الوظائفمفتش عمل واحد لديه المهارات لتوفير خدمة مت

                               
ة التي                 ١١ يش االعتيادي ات التفت ة، وتقتصر واجب ة بصفة استشارية بوصفها السلطة المرآزي في األرجنتين، تتصرف السلطة الوطني

رس   وينس آي ة ب ى مدين ا عل وم به م . تق وم رق ؤرخ  ٧٧٢/٩٦والمرس وز ١٥الم ه / تم مان  ١٩٩٦يولي ل والض ى وزارة العم ند إل ، يس
 .لمرآزية على نطاق البلد بأسرهاالجتماعي واجبات اإلشراف والسلطة ا

 .٥٢٧، المادة ٢٠٠٦يناير / آانون الثاني ١٧، في صيغته المعدلة حتى ١٩٧٠قانون العمل االتحادي لعام    ١٢
  :انظر   ١٣

V. Jatobá: Labour inspection within a modernized labour administration, IACL-ILO Working Paper No. 148 
(Lima, ILO, 2002).   

وفي بعض البلدان، تكون إدارة تفتيش العمل مسؤولة  . فيما يتعلق بالضمان االجتماعي، هذا هو الحال في إسبانيا والبرتغال وفرنسا   ١٤
ذا هو الحال أيضًا في      ). مع أن هذا ال ينطبق في إسبانيا على االنضمام أو التسجيل  (الضمان االجتماعي  اشتراآاتعن مراقبة دفع  وه

نة دوفا  البوس ة مول ابقة وجمهوري ة اليوغوسالفية الس ة مقدوني ود  وجمهوري ل األس ل . والهرسك والجب ة أخرى، مث دان أوروبي ي بل وف
 .ألمانيا والنمسا، يستثنى ذلك صراحة من نشاط تفتيش العمل

 .مثال ذلك، في الدانمرك والسويد والنرويج والنمسا   ١٥
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ومع أن ال وجود لنظام مثالي لتفتيش العمل، فإن آل نظام يسعى جاهدًا إلى وضع آليات تنسيق مالئمة  . ٢٠٧
 .١٦آيما يحقق الفعالية والكفاءة

وقد تتمتع اإلدارات المسؤولة عن التفتيش باالآتفاء الذاتي، بحيث تضم آامل طائفة مجاالت  . ٢٠٨
وفي بلدان مختلفة بعضها عن بعض، مثل . و ثالث هيئات إداريةالتخصص، أو قد تعمل من خالل هيئتين أ
يشتمل على " مفهوم تفتيش متكامل"، يتخذ هيكل التنسيق شكل ١٧إندونيسيا وبلغاريا والفلبين وفيتنام وهنغاريا

تخطيط مشترك وإجراءات مشترآة نحو بلوغ هدف مشترك تصبو إليه مختلف الوحدات المسؤولة عن عمليات 
 .متصلة بالعملالتفتيش ال

وهنالك أيضًا ترتيبات أخرى آتلك المعمول بها في بلجيكا، حيث يتم التنسيق بين ثالث دوائر تفتيش  . ٢٠٩
، وآذلك مع خدمات العمالة اإلقليمية في )التشريعات االجتماعية، والرعاية، والضمان االجتماعي(مختلفة 

وذلك بهدف تبادل المعلومات والبيانات على ) العمل غير المعلن مثًال(مجاالت مختارة من التخصص المشترك 
 .أساس منهجي

  ٢- ٤اإلطار 
 بناء عملية تفتيش منسقة: السلفادور

، بناء على طلب من حكومة السلفادور، بإجراء تقييم لنظام ٢٠٠٨يونيه  /قامت منظمة العمل الدولية في حزيران
إدارة التفتيش في السلفادور، والذي آان في الماضي  وأدى ذلك إلى إصالح شامل لهيكل. تفتيش العمل في ذلك البلد

. ويجري العمل حاليًا لوضع مختلف القوانين واإلصالحات اإلدارية. منقسمًا بين هيئتين دون أي تنسيق فعلي بينهما
والقيام وأدخل مؤخرًا القانون الجديد بشأن منع المخاطر آلية للتنسيق بين الوحدات التقنية من أجل تقاسم االختصاصات 

  .بعمليات تفتيش متكاملة
  :المصدر

ILO: El Salvador labour inspection audit, 2009; Legislative Decree No. 254 of 21 January 2010 enacting the 
General Act on risk prevention in the workplace. 

وهذا هو . وفي أفريقيا، تبذل الجهود لترشيد آليات التنسيق بين مختلف نظم تفتيش العمل المتخصصة . ٢١٠
. الحال في جنوب أفريقيا حيث تشجع القواعد الوزارية الداخلية تحسين تخطيط وبرمجة أنشطة تفتيش العمل

لعمالة، ووزارة الصناعة وفي ليسوتو، ثمة عمليات تفتيش مشترآة يقوم بها الموظفون من وزارة العمل وا
والتجارة والتعاونيات والتسويق، ووزارة الشؤون الداخلية والسالمة العامة، والشؤون البرلمانية، وذلك بغية 

 .١٨على شروط العمل والعمالة في المنشآت األجنبية اإلشراف
، أسند إلى )ًالمث ١٩في أوروغواي واألرجنتين وباراغواي والبرازيل(وفي بعض بلدان أمريكا الالتينية  . ٢١١

مثال ذلك أن مفتشي العمل يرآزون االهتمام إما على العمل . ٢٠مجموعات من مفتشي العمل وظائف متخصصة
وبإمكانهم، بدًال من ذلك، التخصص في . ، أو على السالمة والصحة والبيئة خصوصًا)العمل ظروف(عمومًا 

وفي  .٢١)يون أو أطباء أو متخصصون تقنيونخبراء قانون(مجال معني وفقًا لما لديهم من مهارات وتدريب 
                               

القول   ٢٠٠٦أشارت لجنة الخبراء في الدراسة االستقصائية العامة لعام    ١٦ م أن تتخذ       : "عن تفتيش العمل ب في آل األحوال، من المه
ائج المحرزة أن     . السلطة المختصة خطوات لتشجيع التعاون بين مختلف اإلدارات يش والنت ومن شأن تبادل المعلومات عن أساليب التفت

ة، أن يخفف من           . يحول دون هدر الوقت دان النامي ر من البل تية، في آثي وارد اللوجس واد والم وآذلك من شأن ترشيد وتجميع بعض الم
در من التنسيق         . النقص المزمن في الموارد المتاحة لخدمات التفتيش إن تحقيق ق وعالوة على ذلك، ومن وجهة نظر صاحب العمل، ف

يش      بين خدمات التفتيش من أجل تخطيط وتنسيق عمليات ا ات التفت ر من عملي لتفتيش يعود بالنفع من حيث تخفيض الحاجة إلى عدد آبي
 .١٥٢، المرجع السابق، الفقرة ٢٠٠٦الدراسة االستقصائية العامة، : مكتب العمل الدولي". في فترات قصيرة من الزمن

ة والشؤون االجتماعية، عمًال بالمرسوم رقم في فيتنام، أنشئ نظام منسق برعاية وزارة العمل والعجز. معلومات قدمتها الحكومات   ١٧
، ٨١مالحظة إفرادية بخصوص االتفاقية رقم : لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات. ٢٠٠٣سبتمبر / في أيلول ١١١٨
٢٠٠٥. 

 .معلومات قدمتها الحكومة   ١٨
 ).لصحةالطب، والهندسة، والسالمة وا(تنقسم وظائف التفتيش بحسب التخصص    ١٩
  :انظر   ٢٠

M.L. Vega: Labour administration: To ensure good governance through legal compliance in Latin America - The 
central role of labour inspection, LAB/ADMIN Working Document No. 1 (Geneva, ILO, 2009). 

  :انظر   ٢١
J.L. Daza Pérez: “Mercosur and labour inspection”, in Mercosur: The impact of economic integration – A case 
study, Labour Education, Vol. 1997/4, No. 109 (Geneva, ILO). 
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 ظروف: المكسيك، يقوم بعمليات التفتيش نفس المجموعة من المفتشين، ومع ذلك فهم يصنفون بحسب الموضوع
 .٢٢العمل أو السالمة والصحة أو التدريب والمهارات

وهذا هو الحال في . وقد عمد الكثير من البلدان مؤخرًا إلى تدعيم وإدماج مختلف هيئات التفتيش لديها . ٢١٢
 .٢٠١٠٢٣ مايو/ أياروفي هولندا في  ٢٠٠٦األردن في عام 

 التعاون مع المؤسسات أو اإلدارات األخرى
الوآاالت الحكومية األخرى إذا آان ألي نظام لتفتيش العمل أن يكون فعاًال فإن عليه أن يتعاون مع  . ٢١٣

وهنالك اتجاه متزايد في جميع . ٢٤ومع المؤسسات العامة أو الخاصة األخرى التي تضطلع بأنشطة مماثلة
وقد يتطلب هذا التعاون في . المناطق إلبرام اتفاقات لهذا الغرض ولتحسين األساس من أجل قيام تعاون رسمي

مستوى الوزارة، بينما يحتاج األمر في النظم األخرى إلى الوفاء أو اتفاقات على /بعض النظم إطارًا واسعًا و
، وهيئات ٢٥ويقوم التعاون بين دوائر تفتيش العمل، ومكاتب العمالة، وسلطات الضرائب. بمعايير مختلفة

مثال ذلك أن المزيد من دوائر تفتيش العمل تشرك الشرطة في أحوال  .الضمان االجتماعي، وجهاز الشرطة
من قبيل االتجار باألشخاص والعمل الجبري وعمل (الية من الخطورة أو في عمليات إجرامية على درجة ع

وفي بعض النظم، يحتاج األمر إلى إبرام اتفاقات تعاون رسمية آاالتفاق الذي أبرم بين الوزارة ). األطفال
وحدات التفتيش، بما فيها االتحادية األلمانية للمالية ووزارات العمل في آل مقاطعة، وهي مسؤولة عن مختلف 

وقد أبرمت بولندا اتفاقات تبلَّغ بموجبها السلطة الضريبية بأي أنشطة غير مشروعة ُتكتشف . دوائر تفتيش العمل
وآذلك أدى اتفاق تعاون في بلغاريا بين . ولهذا أثر آبير في مكافحة االحتيال في ذلك البلد. أثناء عمليات التفتيش

 .٢٦االجتماعي ووآالة الدخل الوطني إلى انخفاض آبير في معدل العمل غير المعلن المؤسسة الوطنية للضمان

والتعاون مع مؤسسات وهيئات الضمان االجتماعي له أهمية حاسمة من أجل تجميع البيانات ومقارنتها  . ٢١٤
آما ويقوم بعض البلدان بعمليات أو إجراءات تفتيش مشترآة، . ومن ثم لتصميم عمليات هادفة على نحو أفضل

في السلفادور، حيث هنالك وحدة تفتيش متكاملة خاصة، أو في بليز، حيث يشارك في عمليات التفتيش مجلس 
وفي بلدان أخرى، في أوروبا مثًال، يتخذ التعاون بالدرجة األولى شكل . ٢٧الضمان االجتماعي ووزارة العمل
  .جمع المعلومات قبل زيارة التفتيش

تفتيش، بموجب االتفاقات اإلدارية، باالشتراك مع وحدات حكومية وفي البرتغال، تجري عمليات ال . ٢١٥
آما تجري عمليات تقييم مشترآة بعد التفتيش وتناقش الحلول، وخصوصًا في الحاالت التي تتناول . أخرى

وثمة نهج مختلف إلى حد ما في المملكة المتحدة، . المهاجرين غير القانونيين وإمكانية إدماجهم في سوق العمل
وينصب ترآيز المجلس . أنشئ مجلس إنفاذ العمالة العادلة من أجل النهوض بالتعاون بين هيئات اإلنفاذ حيث

، ودائرة )رئيسًا(وهو يتألف من وزير عالقات العمل . على االمتثال لقوانين ساعات العمل والحد األدنى لألجور
لة، والهيئة التنفيذية للصحة والسالمة، وسلطة اإليرادات والجمارك الملكية، ودائرة تفتيش معايير وآاالت العما

الترخيص لعمال الموانئ، وإدارة البيئة واألغذية والشؤون الريفية، واتحاد الصناعة البريطاني، ومؤتمر نقابات 
مايو  /آما أنشأ المجلس، في أيار. العمال، واتحاد مشاريع األعمال الصغرى، وهيئة إسداء المشورة للمواطنين

لمساعدة العمال المستضعفين، ليكون بمثابة " خط المساعدة في مجال األجور وحقوق العمل"يسمى ، ما ٢٠٠٩
وعلى صعيد الواقع، أضفى . مرآز لتلقي التساؤالت والشكاوى من العمال الذين تشملهم وآاالت اإلنفاذ المشارآة

لعمال باالستجابة إلى قضايا ساعات المجلس الصبغة الرسمية على االتفاقات القائمة بين الوآاالت، وهو يساعد ا
 .العمل والحد األدنى لألجور

وفي الدول العربية، ثمة مثال حديث العهد في اإلمارات العربية المتحدة حيث آان من شأن تبادل  . ٢١٦
مذآرة بين وزارة العمل ووزارة الصحة أن عزز التعاون فيما يتعلق بأنشطة الصحة والسالمة المهنيتين بغية 

                               
 .M.L. Vega: Labour administration: To ensure good governance, op. cit:  انظر   ٢٢
 .معلومات قدمتها الحكومات   ٢٣
 .١٢٩، من االتفاقية رقم ١، الفقرة ١٢، والمادة ٨١، من االتفاقية رقم )أ(، الفقرة الفرعية ٥دة الما   ٢٤
 .مثال ذلك، في بلغاريا وجمهورية مقدونية اليوغوسالفية السابقة والتفيا   ٢٥
  :انظر   ٢٦

M.L. Vega: La inspección de trabajo en Europa: Retos y logros en algunos países seleccionados aún en tiempos 
de crisis, LAB/ADMIN Working Document No. 3 (Geneva, ILO, 2009).  

 .معلومات قدمتها الحكومة   ٢٧
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والحال آذلك في ُعمان، . ٢٨سات وقائية وتبادل البيانات بخصوص اإلصابات واألمراض المهنيةاعتماد سيا
وفي األردن، أنشأت وزارة العمل لجان تنسيق وطنية، . ٢٠٠٨حيث جرى إصالح نظام تفتيش العمل في عام 

لمشترآة بين مثال ذلك أن اللجنة الفنية ا. وهي تشمل وزارات أخرى وتعمل على مستويات موظفين متعددة
الوزارات تشمل موظفين من المستوى األوسط من وزارات العمل والتجارة والعدل ومن دائرة المخابرات 
العامة، وهدفها الرئيسي هو التحقيق في المخالفات التي ترتكب خارج نطاق قانون العمل، بما فيها االتجار 

 .٢٩باألشخاص، والتصدي لها

يد من البلدان اتفاقات إدارية من أجل تحسين التعاون بين الوآاالت وفي أمريكا الالتينية، أبرم العد . ٢١٧
اإلطار القانوني لإلجراءات المشترآة بين  ٣٠ففي األرجنتين مثًال، وضع ميثاق العمل االتحادي. والمؤسسات

إنفاذ  إدارة التفتيش وغيرها من الوآاالت أو الهيئات، ال سيما بخصوص المسائل التقنية، وذلك بغية توفير خدمة
 . معززة

وفي آسيا، هنالك الكثير من األمثلة للتعاون المفيد فيما يتعلق بمجاالت تقنية محددة، مثل السالمة  . ٢١٨
، ينص القانون على أن تقيم إدارة العمل والصحة عالقات وتعمل على نحو ٣١وفي آمبوديا. والصحة المهنيتين

وائح المتصلة بالنظافة في مكان العمل وحماية صحة وثيق مع إدارة تفتيش العمل من أجل تنفيذ القوانين والل
تعزيز ) ٢٠١٠-٢٠٠٦(ويتضمن البرنامج الوطني األول للسالمة والصحة المهنيتين في آمبوديا . العمال

التعاون بين جميع الوآاالت المعنية بالسالمة والصحة المهنيتين وعقد اجتماعات تنسيق منتظمة لتبادل الخبرات 
، تشرك شعبة السالمة والصحة المهنيتين في وزارة القوى ٣٢وفي سنغافورة. مشتركولوضع برامج عمل 

العاملة أصحاب المصلحة لديها في حوارات منتظمة وتعمل بالتعاون مع اللجنة االستشارية المعنية بالسالمة 
المذآورة في وقد أنشئت اللجنة االستشارية . والصحة في مكان العمل ومع مختلف اللجان االستشارية الفرعية

وهي تضم ممثلين من دوائر الصناعة ومن أوساط العمال وأصحاب العمل واألوساط األآاديمية  ٢٠٠٥عام 
  . والمستشارين من مجاالت التأمين القانوني والتدريب

ففي السنغال، تعمل اللجنة المعنية . وفي أفريقيا، جرى ترشيد التعاون الرسمي من خالل التنظيم . ٢١٩
. سسات الضمان االجتماعي وتنظيمها، بموجب تنظيم إداري، بالتعاون مع منظمات أخرىعلى مؤ باإلشراف

وتضم اللجنة ممثلين من إدارة تفتيش العمل نظرًا لمسؤوليتهم عن مراقبة المسائل المتصلة بالضمان االجتماعي 
تألف اللجنة حيث ت ٣٤ويالحظ أيضًا هذا التعاون مع الوزارات األخرى في سوازيالند. ٣٣في مكان العمل

  .االستشارية التقنية الثالثية المعنية بالسالمة والصحة المهنيتين من ممثلين من عدة وزارات

، فإن التعاون بين ٣٥لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات ٢٠٠٨وآما ذآرت في عام  . ٢٢٠
ومن أمثلة هذا . فتيش التعاون بالذاتدوائر تفتيش العمل ونظام العدالة له أهمية حاسمة أيضًا من أجل فعالية ت

من قانون العمل من السلطات القضائية أن تبلغ إدارة  L.195التعاون ما حدث في السنغال، حيث تتطلب المادة 
ومالي والنيجر تشريعات تدعو إلى هذا التعاون آما هو  وآذلك لدى أنغوال. تفتيش العمل بنتائج حاالت المخالفة

 .الحال في عدد ال بأس به من البلدان األوروبية وبلدان أمريكا الالتينية

                               
 .معلومات قدمتها الحكومة   ٢٨
  :وزارة العمل، المملكة األردنية الهاشمية   ٢٩

Labour administration and compliance in Jordan: A multi-stakeholder collaboration (Feb. 2008). 
الغرض من الميثاق، في جملة أمور، هو ضمان االتساق القانوني على مستوى البلد واألمن بشأن مسائل العمل، وتوحيد نظم    ٣٠

/ ولآانون األ ٢٣المؤرخ  ٢٥٢١٢القانون رقم (المخالفات والعقوبات، وتنفيذ نظام متكامل لتفتيش العمل والضمان االجتماعي 
 ).بشأن إصالح العمل ٢٠٠٠مايو / أيار ١١المؤرخ  ٢٥٢٥٠بشأن ميثاق العمل االتحادي والقانون رقم  ١٩٩٩ديسمبر 

 .Anukret 87/ANKr-BK, op. cit., article 21:  انظر   ٣١
 .معلومات قدمتها الحكومة   ٣٢
الذي أنشأ لجنة اإلشراف على مؤسسات الضمان  ،٢٠٠٣ديسمبر / آانون األول ٣١المؤرخ  ١٠٠٠- ٢٠٠٣المرسوم رقم    ٣٣

 .االجتماعي وتنظيمها
 ).د) (٢( ٢٠، المادة )٢٠٠١لعام  ٩رقم ( ٢٠٠١قانون السالمة والصحة المهنيتين،    ٣٤
 . ٢٠٠٨، ٨١مالحظة عامة بشأن االتفاقية رقم : لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات   ٣٥
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 التشاور مع الشرآاء االجتماعيين
، إذا أريد لتدخالت مفتشي العمل أن تكون فعالة فال بد من أن ١٢٩٣٦ورقم  ٨١وفقًا لالتفاقيتين رقم  . ٢٢١

أصحاب العمل على دراية آاملة بما يترتب على آل منهما من حقوق وواجبات والحرص على يكون العمال و
 .وفي هذا الصدد، هنالك أشكال شتى من الُنُهج ترمي إلى ضمان التشاور الفعال. مراعاتها

وتوفر . ٣٧وفي أوروبا، أنشأ عدد من البلدان هيئات استشارية ثالثية وطنية تتناول مسائل تفتيش العمل . ٢٢٢
وهذا هو الحال . الهيئات إطارًا للتعاون بين منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل وإدارة تفتيش العمل هذه

في إسبانيا، حيث تأخذ اللجنة االستشارية الثالثية لتفتيش العمل والضمان االجتماعي على عاتقها مسؤولية إسداء 
يد األولويات واألهداف لتفتيش العمل، بما في ذلك المشورة وتقديم المقترحات بشأن استراتيجيات العمل بغية تحد

وفي البرتغال، تتناول اللجنة . حمالت التفتيش، والموظفين والموارد، وسياسات إنتقاء المفتشين، والتدريب
. الدائمة للشراآة االجتماعية، وهي المنتدى من أجل الحوار االجتماعي الوطني، سياسات وبرامج تفتيش العمل

مثًال، قررت الهيئات المكونة الثالث إطالق حملة وطنية بشأن تدابير الوقاية في مجال السالمة  ٢٠٠٩ففي عام 
وفي إيطاليا، . والصحة، وال سيما في القطاعات االقتصادية التي يتعّرض فيها العمال لدرجة عالية من الخطر

تفتيش العمل ويتفق على  يتناول المجلس الوطني لالقتصاد والعمل، من خالل لجنة فرعية خاصة، مسائل
وفي النرويج، يرآز مجلس سلطة تفتيش العمل النرويجية . حمالت وأحداث التوعية مع الشرآاء االجتماعيين

على عمليات التفتيش المتصلة بالسالمة والصحة وعلى برمجة الحمالت السنوية بالتعاون مع منظمات العمال 
 .ومنظمات أصحاب العمل

ففي بلغاريا، . با، قد يتخذ التعاون مع الشرآاء االجتماعيين أشكاًال أخرىوفي بقاع أخرى في أورو . ٢٢٣
اتخذ إعالن صادر عن اإلدارة العامة لتفتيش العمل بمثابة أساس للتعاون مع اتحادين للنقابات من أآثر اتحادات 

اتفاق ثالثي بشأن  ٢٠٠٣وأعقب ذلك في عام . ٣٨النقابات تمثيًال، انضمت إليه الحقًا رابطة الصناعة البلغارية
وفي . التنسيق والتعاون في تفتيش العمل، أوصي فيه بأن يعمل الشرآاء الثالثة معًا بشأن السالمة والصحة

، تجري عملية لترشيد دوائر تفتيش العمل، ٢٠٠٤في عام " الحكومة المختلفة"هولندا، ومنذ إطالق برنامج 
، نشرت هيئة ٢٠٠٤وفي عام . تفتيش والشرآاء االجتماعيينوذلك لتحسين التواصل ونقل البيانات بين دوائر ال

وما  ٢٠١٠الصحة والسالمة في المملكة المتحدة استراتيجية بشأن السالمة والصحة للفترة الممتدة حتى عام 
وآان من العناصر الرئيسية في هذه االستراتيجية اإلقرار بأنه ال يمكن تحقيق تحسينات على المدى الطويل . بعده
وقد ُنشرت . بتعبئة تأييد المعنيين في مكان العمل عن اقتناع ورضا بدًال من قبولهم التدابير على مضضإال 

من أصحاب عمل ونقابات وأطراف معنية  -فرد  ٢ ٥٠٠االستراتيجية عقب مشاورات أجريت مع أآثر من 
مع أآثر منظمات العمال وفي جمهورية مولدوفا، أبرمت إدارة تفتيش العمل مؤخرًا اتفاقات تعاون . ٣٩أخرى

  . ٤٠ومنظمات أصحاب العمل تمثيًال

وفي السويد، آثيرًا ما يكتب المفتشون إلى العمال وأصحاب العمل في منشأة ما إلحاطتهم علمًا بأهداف  . ٢٢٤
التفتيش وبرامجه، والتماس المالحظات والتعليقات، التي تؤخذ في االعتبار لدى التخطيط لعمليات التفتيش 

وفي . آما يجري إعداد منشورات ووثائق معلومات توزع أثناء عمليات التفتيش. ات التقنيةووضع المتطلب
بولندا، يعقد مفتشو المقاطعات اجتماعات مع أصحاب العمل من فروع مختلفة لمناقشة مسائل مثل عوامل 

  .٤١ثم ترصد هذه التدابير أثناء زيارات التفتيش الالحقة. الخطر الشائعة وتدابير التصدي لها
   

                               
م   ١٣، والمادة ٨١، من االتفاقية رقم )ب(ة الفرعية ، الفقر٥المادة    ٣٦ م  التوصيتان . ١٢٩من االتفاقية رق م  و ٨١ رق تشيران   ١٣٣رق

 .أيضًا إلى أساليب ممكنة للتعاون فيما يتعلق بالسالمة والصحة المهنيتين
  .M.L. Vega: La inspección de trabajo en Europa, op. cit:  انظر   ٣٧
 .٢٩الصفحة المرجع نفسه،    ٣٨
  :انظر   ٣٩

A. F. Ellis: “Occupational health and safety inspection in Western Europe: Policies, practices and experiences”, 
in The global challenges of labour inspection, Labour Education, Vol. 2005/3-4, No. 140-141 (Geneva, ILO, 
2005). 

 .M.L. Vega, La inspección de trabajo en Europa, op. cit  :انظر   ٤٠
 .المرجع نفسه   ٤١
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  ٣- ٤اإلطار 
 ميثاق السالمة والصحة في بلجيكا

في بلجيكا، وضعت منظمات أصحاب العمل ميثاقًا بشأن السالمة والصحة من أجل المتعاقدين األصليين 
والمتعاقدين من الباطن، بغية تضمين مسائل السالمة والصحة المهنيتين في صلب األعمال التي ُيتعاقد عليها من الباطن 

وهذا يمّكن التطبيق العملي لمبادئ الوقاية والتضمين . من خالل التعاون بين المتعاقد األصلي والمتعاقد من الباطن
وتقدم طلبات توقيع هذا الميثاق إلى إدارة تفتيش العمل التي تشهد بأن المنشأة . والمشارآة والشراآة والتواصل والتنسيق

در عن إدارة صاحبة الطلب لم يصدر بحقها، طوال األشهر الستة السابقة، أي إدانة أو غرامة إدارية أو أمر تعليق صا
وعندما تحصل المنشأة على هذه الشهادة يمكنها أن . التفتيش بسبب مخالفة ارتكبت في غضون السنوات الثالث السابقة

  .تتسجل في موقع الميثاق على شبكة الويب
  .www.chartedesecurite.be  :المصدر

ففي . وفي أمريكا الالتينية، هنالك عدد من األمثلة لنشاط ثالثي على مستوى القطاع ومستوى الوالية . ٢٢٥
البرازيل مثًال، يشارك في الميثاق الثالثي لمكافحة عدم استقرار وظائف العمل ولتحقيق العمالة الكاملة والعمل 

المعنية والشرآاء االجتماعيون في الجهود  والية ساو باولو، جميع السلطات ٢٠٠٩الالئق، الذي وقعته في عام 
وثمة أنشطة ثالثية . التي تقودها إدارة تفتيش العمل ضد العمل غير المعلن والعمل الجبري في قطاع النسيج

مماثلة يشارك فيها مختلف الشرآاء وتضطلع بها دوائر التفتيش البحرية، وهي تنسق العمليات سواء مع هيئات 
رازيلي بللسالمة والصحة المهنيتين، والمعهد ال Fundacentroطة االتحادية، ووآالة الشر(اإلنفاذ األخرى 

أم مع الشرآاء ) للبيئة والموارد الطبيعية المتجددة، وزارة الثروة السمكية ووزارة الضمان االجتماعي
يد الشرآاء وعالوة على ذلك، يكّلف مفتشو العمل، في بعض البلدان، على وجه التحديد بتزو. االجتماعيين

 . االجتماعيين بالمعلومات عن اإلطار المؤسسي
وفي جنوب أفريقيا، يتألف المجلس االستشاري المعني بالصحة والسالمة المهنيتين من ممثلين للعمال  . ٢٢٦

وألصحاب العمل، وآذلك من ممثلين من وزارة العمل ووزارة الصحة، ويترأسه آبير المفتشين، وهو يسدي 
لعمل بشأن السالمة والصحة المهنيتين وبشأن النهوض بالتثقيف والتدريب في هذا المشورة إلى وزارة ا

، بالتشاور ٢٠٠٧العمل، التي أطلقت في عام  ظروفوفي المغرب، أعدت الخطة الوطنية لتحسين . ٤٢المجال
تثال عامًال، وذلك لضمان االم ٥٠مع الشرآاء االجتماعيين، ورآزت على المنشآت التي يعمل فيها أآثر من 

  .الفعال لقانون العمل الجديد
ففي جمهورية . وفي البلدان اآلسيوية، هنالك عدد متزايد من األمثلة للجان ثالثية معنية بتفتيش العمل . ٢٢٧

وتضم هذه اللجنة ممثلين من . ، شكلت لجنة مشترآة للتفتيش على مستوى المقاطعات٤٣الو الديمقراطية الشعبية
التجارة والصناعة الوطنية في الوس، وشعبة التبادل التجاري، وجهاز الشرطة، اتحاد نقابات الوس، وغرفة 

وتتشاور لجان المقاطعات هذه وتزود المعلومات عن . ومنظمات من قبيل منظمات الشباب والجمعيات النسائية
 .قضايا وسياسات تفتيش العمل التي يتعين تنفيذها على المستوى المحلي

 لقطاعين العام والخاصالمبادرات المشترآة بين ا
تشير األمثلة الواردة أعاله إلى األهمية الحاسمة لتنسيق خدمات تفتيش العمل ضمن النظام ومع هيئات  . ٢٢٨

التفتيش الوطنية والوآاالت الحكومية األخرى، وآذلك مع المؤسسات العامة أو الخاصة الضالعة في أنشطة 
 . ين الفعالية اإلجمالية لنظام تفتيش العمل في أي بلدومن شأن ذلك أن يساعد إلى حد آبير في تحس. مماثلة
ومنظمات غير حكومية وبرامج معينة  ةحاب العمل ومنشآت متعددة الجنسيوقد اتخذت رابطات أص . ٢٢٩

مبادرات لترويج وتعزيز االمتثال للقانون وهي توفر نوعًا خاصًا مستقًال من االعتماد الذي ال يتطلب دومًا 
 .رة العامة لتفتيش العملالتعاون من جانب اإلدا

ومن المبادرات الرئيسية . وقد طبقت نهج عديدة في بلدان آثيرة وآان أثرها مختلفًا ونتائجها مختلفة . ٢٣٠
وقد . ويقوم هذا البرنامج بتقييم االمتثال لمعايير العمل في قطاعات اقتصادية مختارة. ٤٤برنامج العمل األفضل

                               
 .)٤و ٣و ٢، المواد ٨٥رقم ( ١٩٩٣ ،قانون السالمة والصحة المهنيتين   ٤٢
 .معلومات قدمتها الحكومة   ٤٣
ق         ٤٤ ذي أطل امج العمل األفضل، ال ة       باليرمي برن ة التابع ة الدولي ين المؤسسة المالي ة العمل      شراآة ب دولي ومنظم لمجموعة البنك ال

  :انظر موقع البرنامج على شبكة الويب. الدولية، إلى تحسين ممارسات العمل والقدرة على المنافسة في سالسل التوريد العالمية
www.betterwork.org 
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ففي فيتنام، يعمل برنامج العمل األفضل مع وزارة . برزت مؤخرًا بعض أمثلة التعاون مع اإلدارة العامة للتفتيش
العمل والعجزة والشؤون االجتماعية، وغرفة التجارة والصناعة، واالتحاد العام للعمل، من خالل لجنة استشارية 

ترشد البرنامج فيما يتعلق بقضايا السياسة والعمليات للمشاريع تتألف من ممثلين من الشرآاء الثالثيين، وهي 
ونتيجة لهذه المشاورات، لن تضع إدارة التفتيش في الوزارة في قائمة أولوياتها تفتيش المعامل التي . اليومية

آما اتفقت أيضًا إدارة تفتيش ). إال في حالة مخالفات خطيرة(سبق أن قّيمها برنامج العمل األفضل في فيتنام 
مل على أن تتصل بانتظام مع برنامج العمل األفضل وأن تتقاسم معه التجارب والمعارف، وأن توضح أي الع

ويشارك البرنامج أيضًا في تطوير استراتيجية التدريب لدى إدارة التفتيش . نقاط مبهمة في تنفيذ تشريعات العمل
 .في الوزارة المذآورة

  ٤- ٤اإلطار 
 هايتي - برنامج العمل األفضل 

وهو ال يقتصر على . برنامج العمل األفضل في هايتي هو مثال لمبادرة مشترآة بين القطاعين العام والخاص
المنشآت التي تمتثل لمعايير العمل وفقًا لمنهجية منظمة العمل الدولية فحسب وإنما يشتمل على تقييم إلدارة العمل ونظام 

ويجري تنفيذ االستنتاجات الرئيسية لذلك التقييم بالتعاون مع . التفتيش، آإطار مرجعي لتطوير المزيد من األنشطة
السلطات العامة والشرآاء االجتماعيين، بالجمع ما بين استراتيجية االمتثال للمعايير على مستوى المنشأة ونهج مؤسسي 

  .راسخ في إطار نظام إدارة العمل
  :لمزيد من المعلومات، انظر

ILO and IFC: Better Work Haiti - Garment industry: 1st Biannual Report under the HOPE II legislation  
(Geneva, 2010). 

في إطار  وقد شهد العقدان الماضيان زيادة في مبادرات المسؤولية االجتماعية للشرآات، ال سيما . ٢٣١
. الشرآات المتعددة الجنسيات في قطاع التصدير، بما في ذلك إنشاء نظم التبليغ االجتماعي والمراقبة الخاصة

ففي هندوراس مثًال، . ويمكن لهذه المبادرات أن تكمل مهمة تفتيش العمل وقد تساعد على تحسين شروط العمل
لتوعية وتشجيع االمتثال لتشريعات العمل، واألخذ آثفت رابطة صانعي الملبوسات أنشطتها التي ترآز على ا

وقد عززت أيضًا عالقاتها . بالممارسات الجيدة وبرامج المسؤولية االجتماعية للشرآات بين الفروع التابعة لها
وفي سري النكا، آان من شأن العديد . مع مختلف المنظمات التي تشجع االمتثال للتشريعات والعمل االجتماعي

 اإلنتاجيةكافآت الوطنية المفتوحة أمام جميع المنشآت أن أبرز أهمية قضايا مكان العمل، مثل من خطط الم
برعاية شرآة  ١٩٩٤مثال ذلك أن منحة السالمة الوطنية، التي أطلقت في عام . والسالمة والصحة المهنيتين

ض بالسالمة الصناعية تمنح التأمين الرائدة التي تقدم خدمات التأمين بموجب مرسوم تعويضات العمال، للنهو
 .٤٥آل سنتين تحت إشراف وزارة العمل

وثمة محذور من أن تنال بعض مبادرات المراقبة الخاصة من وظيفة التفتيش العامة وأن تخلق جيوبًا  . ٢٣٢
من الممارسات الجيدة ليس لها سوى القليل من صالت الوصل مع باقي االقتصاد وأن تحّول االهتمام والموارد 

درات الخاصة تضع تقارير والكثير من هذه المبا. عن قطاعات أخرى ال تنتج بالضرورة من أجل التصدير
المراقبة في ملف السرية ومن ثم تحول دون معرفة قضايا العمل ذات الشأن ودون وضع سياسة عامة 

ولئن آان ينبغي إلدارة تفتيش العمل أن تكون قادرة على العمل مع مختلف الجهات الفاعلة الضالعة . لمعالجتها
ومن شأن نظام تفتيش عام فعال وحده . متيازًا بيد اإلدارة العامةفي النظام فإن دور تفتيش العمل ينبغي أن يبقى ا

 . أن يكفل مصداقية وفعالية المراقبة الخاصة، وذلك من خالل التأثير الرادع الناجم عن فرض العقوبات
وتوفر أمريكا . وتكاد تكون مبادرات التفتيش المشترآة بين القطاعين العام والخاص قائمة في آل مكان . ٢٣٣
ة بعض األمثلة التي وإن آانت ترآز أساسًا على البيئة فإن لها أثرًا مباشرًا على السالمة والصحة الالتيني

وقد تتلقى المنشآت الخاصة شهادة باالمتثال الكامل لمتطلبات السالمة، على أساس مجموعة من . المهنيتين
، تجدد تراخيص الشرآات المشهود لها ففي بوليفيا مثًال. المعايير والضوابط التقنية، بدعم من السلطات العامة

 .٤٦بإدارة األحراج على نحو مستدام دون الحاجة إلى تفتيش من جانب اإلدارة العامة
                               

  :لمزيد من المعلومات، انظر   ٤٥
H. Perez: Good labour practice compilation on labour inspection practices in EPZs and guidelines for an 
effective labour inspection in EPZ (Geneva, ILO, 2010), unpublished document. 

تقلة          ٤٦ ة مس ات خارجي ا  (ثمة مثال آخر جدير باالهتمام في إآوادور، حيث تم التعاقد بشأن اإلشراف على أنشطة األحراج مع آيان بم
ة            ). مات غير حكومية وشرآات خاصة فيها منظ ررت المحكم ة، ق ى األنشطة العام ر شكوى بحجة أن القطاع الخاص يستولي عل وإث

  .الدستورية تعليق البرنامج على أساس أن تفويض السلطة الحكومية غير قانوني
M.L. Vega: Labour administration: To ensure good governance, op. cit., p. 35. 
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، وعلى الرغم من وجود ترتيبات ٤٧ففي الفلبين. مبادرات خاصة عن مثلةاأل بعضوفي آسيا، هنالك  . ٢٣٤
هة أخرى بشأن بعض جوانب تفتيش شراآة بين وزارة العمل والعمالة من جهة والحكومات المحلية من ج

العمل، ليس هنالك من ترتيبات على هذا النحو بين الوزارة والقطاع الخاص فيما عدا اعتماد موظفي السالمة 
وليس هنالك من شراآة بين القطاعين . والصحة المهنيتين للتصرف بمثابة مسؤولي سالمة ومستشارين ومدرِّبين

) األخ األآبر واألخ األصغر(  Kapatiranطة التفتيش، ومع ذلك فإن خطةالعام والخاص متصلة تحديدًا بأنش
المساعدة  الكبيرةوبموجب هذه الخطة، تقدم الشرآات . التي تدعمها الوزارة مثال للتعاون داخل القطاع الخاص

المتثال لمساعدتها على ا) الكبرى بما فيها المتعاقدون من الباطن مع المنشآت(والدعم إلى الشرآات الصغرى 
وتجنبًا للنيل من شأن اإلدارة العامة، يوصى بتنسيق مبادرات التفتيش الخاصة في . لمعايير السالمة والصحة

 .إطار النظام العام لتفتيش العمل

 التحديات التقليدية التي تواجه تفتيش العمل
وهذه التحديات . هاإن التحديات التي تواجه تفتيش العمل في يومنا هذا تقليدية إلى حد آبير في طابع . ٢٣٥

واسعة االنتشار، مما يوحي بضرورة اعتماد نهج عالمي من أجل التوصل إلى مقترحات فعالة مبنية على أساس 
 .أفضل الممارسات التي من شأنها أن تفضي إلى إجراءات تصحيحية

 الموارد البشرية والمالية
لبلدان إلى أن الموارد البشرية والمالية من التحديات التقليدية التي تواجه تفتيش العمل، تشير غالبية ا . ٢٣٦

. المتاحة لنظم التفتيش قاصرة، بدرجات متفاوتة، بحيث ال تتمكن هذه النظم من القيام بوظائفها على نحو فعال
ففي أوروبا مثًال، ثمة . وقد أشار إلى مواطن القصور هذه آل من البلدان المتقدمة والبلدان النامية على السواء

أجراها معهد النقابات األوروبي للبحوث والتعليم والصحة والسالمة بخصوص نظم التفتيش  ٤٨ةئيدراسة استقصا
في االتحاد األوروبي خلصت إلى أن هنالك، من منظور النقابات، نقص في التخطيط االستراتيجي لتزويد 

في آثير من البلدان،  إدارات تفتيش العمل في المنطقة بالموظفين، وأن عدد هؤالء الموظفين يتناقص باستمرار
 وتأآيدًا لهذه االستنتاجات، تذآر معظم مراجعات منظمة العمل الدولية. بينما تزداد مهام مفتشي العمل تعقيدًا

ورقم  ٨١ ، وآذلك التقارير السنوية التي تقدمها الدول األعضاء بموجب االتفاقيتين رقم٤٩لنظم التفتيش الوطنية
 .٥٠شائع، يصل في بعض الحاالت إلى مستويات منخفضة تدعو لبالغ القلقالبشرية آأمر  ، نقص الموارد١٢٩

ومع أن من المستبعد ألي بلد أن يكون راضيًا آل الرضا عن الموارد البشرية والمالية المتاحة لخدمات  . ٢٣٧
ليها التفتيش لديه، فإن الجهود التي يبذلها العديد من الحكومات لزيادة هذه الموارد تشير إلى األهمية التي تو

ففي أمريكا الالتينية والكاريبي، . السلطات العامة والشرآاء االجتماعيون لدعم نظام فعال لالمتثال للمعايير
وبيرو وترينيداد وتوباغو والجمهورية الدومينيكية ٥١ اتخذت بلدان مثل األرجنتين وأوروغواي وباراغواي وبليز

وقد وظفت المكسيك . ٥٢ادة عدد موظفي تفتيش العملخطوات هامة في سبيل زي وغيانا ونيكاراغوا وهندوراس،
مفتش جديد في شتى أنحاء البالد لتحسين التوازن بين عدد المفتشين وعدد الشرآات والهيئات  ١٠٠مؤخرًا 

 .٥٣االتحادية والمخاطر المهنية التي حددها المعهد المكسيكي للضمان االجتماعي

                               
 .ILO: Philippines labour inspection audit, 2009:  رانظ   ٤٧
  :انظر   ٤٨

European Trade Union Institute (ETUI): “Special report: The Community strategy - Inspection still a weak link in 
most national preventive strategies”, in HESA Newsletter, No. 33, Nov. 2007. 

  :انظر   ٤٩
ILO: Programme and Budget 2008-09: Labour inspection audits – A methodology, available on the 
LAB/ADMIN website, at www.ilo.org/labadmin. 

أن هنالك       ٥٠ ال ب غ        ١١مثال ذلك، أفادت مراجعة حديثة العهد لنظام إدارة العمل في نيب د، حيث يبل تش معامل في البل عدد السكان   مف
 .ماليين ١٠حوالي النشطين 

  .، ما يمثل أآثر من ربع مجموع الموظفين الفنيين٢٠٠٨منذ عام  ًاعينت وزارة العمل في بليز سبعة مفتشي عمل جدد   ٥١
ILO: Final report: A review of the functions and organizational structure of the labour administration system of 
Belize (August 2010), unpublished document. 

 .M.L. Vega: Labour administration: To ensure good governance, op. cit., pp. 25 ff:  انظر   ٥٢
 .المرجع نفسه   ٥٣



 تفتيش العمل

61 ILC.100/V  

أول  ٢٠٠٧أآتوبر  /أنشأت ُعمان في تشرين األولفقد . وثمة تطورات هامة في مناطق أخرى أيضًا . ٢٣٨
 ٦٨آما وظفت . مفتشًا، وآلهم يحمل شهادة جامعية في الحقوق ٩٢إدارة فيها لتفتيش العمل وعمدت إلى توظيف 

 أزدادوحققت إثيوبيا أيضًا زيادة آبيرة في عدد مفتشي العمل لديها حيث . ٢٠٠٩٥٤يوليه  /مفتشًا جديدًا في تموز
ومن  ٥٦مفتشًا ٩٦٥وفي جنوب أفريقيا، هنالك اليوم . ٢٠٠٩٥٥في عام  ١٢٠إلى  ٢٠٠٣في عام  ٤٤عددهم من 

وقد خططت وزارة العمل في جنوب أفريقيا منذ عام . ٢٠١١المزمع البدء في موجة جديدة من التوظيف في عام 
في الواليات  ٢٠٠٩وجرى في عام . لتخصيص نصيب هام من ميزانيتها لتوظيف مفتشين جدد وتدريبهم ٢٠٠٨

وقد  .٥٧أي بزيادة تتجاوز الثلث -مفتشًا جديدًا على أساس دوام آامل أو ساعات عمل  ٢٥٠المتحدة توظيف 
، بما ٢٠١٠شهدت إدارة السالمة والصحة المهنيتين في الواليات المتحدة نموًا هامًا في ميزانيتها التشغيلية لعام 

روبا، عززت بلدان مثل إيطاليا والبرتغال عدد مفتشي العمل وفي أو. ٥٨يمكنها من توظيف المزيد من المفتشين
وعلى النقيض من ذلك، شهدت . ٢٠٠٩٥٩مفتش عمل جديد في عام  ١٠٠فقد تم في البرتغال مثًال توظيف . لديها

  .السويد تجميدًا في عملية توظيف مفتشي العمل

 تدريب مفتشي العمل
وقد . لتفتيش بأهمية خاصة في نظر الحكوماتيتسم النهوض باالستقرار الوظيفي وتدريب موظفي ا . ٢٣٩

تمكن العديد من البلدان من الحفاظ على مستوى ثابت من الموظفين الذين يتمتعون بالوضع القانوني لموظفي 
وقد أدخل عدد من بلدان أمريكا . ٦١حسبما تنص عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية ٦٠الخدمة العامة أو ما يعادله

إصالحات قانونية ترمي إلى إضفاء الصبغة ) وهندوراس ٦٢فادور والجمهورية الدومينيكيةمثل السل(الوسطى 
 .٦٣الرسمية على مسار التقدم الوظيفي لمفتشي العمل

بيد أن العديد من نظم تفتيش العمل تشهد نسبة عالية في استبدال الموظفين، حيث ينتقل عدد آبير من  . ٢٤٠
ومرد ذلك إلى حد آبير نقص الحوافز، من حيث األجر في المقام األول، لتشجيع . المفتشين إلى القطاع الخاص

ة لدى الكثير من المفتشين قد تؤدي أضف إلى ذلك أن شروط العمل غير الجذاب. المفتشين على البقاء في عملهم
فقد آان السلوك المهني ومحذور التعرض للفساد من الموضوعات المتكررة في تعليقات . إلى مشكالت أخالقية

ومعظم الحكومات تعلم بوجود المشكلة وقد اعتمدت تدابير لمنع مثل هذه . لجنة خبراء منظمة العمل الدولية

                               
 .وزارة القوى العاملةمعلومات قدمتها    ٥٤
 .ILO: Ethiopia labour inspection audit, available on LAB/ADMIN website, at www.ilo.org/labadmin  :انظر    ٥٥
 .٢٠١٠مارس / معلومات مقدمة تمهيدًا لمراجعة إدارة العمل في آذار   ٥٦
  :انظر   ٥٧

United States Department of Labor (DOL): News release, 19 November 2009, at www.dol.gov/opa/media/ 
press/whd/whd20091452.htm. 

  :انظر   ٥٨
L. Walker: “DOL FY 2010 budget includes increased OSHA funding”, in EHS Today, 8 May 2009, at 
www.ehstoday.com/standards/osha/dol-fy-2010-budget-increased-osha-funding-0508/.  

د    ١٦٠بهذا التمويل، تنوي وزارة العمل تعيين  اذ جدي ين    ، سيكون العدي  ًاموظف إنف تقن استخدام لغت نهم ي اًال،    . د م وزارة، إجم ع ال وتتوق
يهم   ١ ٠٠٠تعيين حوالي  ى مستويات           ٦٧٠موظف جديد بموجب هذه الميزانية، بمن ف ال إل ة العم وام موظفي حماي د ق ا يعي ًا، مم محقق

 .٢٠٠١عام 
  :انظر   ٥٩

M.L. Vega: La inspección de trabajo en Europa, op. cit., p. 21. See also Portuguese Ministry of Labour and 
Social Solidarity, at www.mtss.gov.pt/tpl_intro_destaque_iies.asp?1699. 

م   (مثال ذلك، توفر التشريعات في آوستاريكا فرص تقدم وظيفي مماثلة، إذ تنص على معايير انتقاء صارمة     ٦٠ -29477المرسوم رق
MTSS  تش العمل        ٢٠٠١أبريل / نيسان ١٨المؤرخ يعدل لوائح التنظيم والخدمات في إدارة تفتيش العمل، بحيث يشترط أن يحمل مف

ذلك    ا يتصل ب ى   )شهادة جامعية في الحقوق  أو العلوم االجتماعية أو إدارة العمل أو م ات أعل ة   (، ومرتب آت لإلنتاجي وحوافز،  ) مع مكاف
 .فضًال عن التعليم المستمر

 .١٢٩من االتفاقية رقم  ٨والمادة  ٨١رقم من االتفاقية  ٦المادة    ٦١
ة            ٦٢ ذى في المنطق ال يحت ة مث ة الدومينيكي يش العمل في الجمهوري رفين        . إن تطور إدارة تفت ر المحت دد من المفتشين غي دأت بع د ب فق

 .في الحقوقفي المائة منهم يحملون شهادة  ٥٥مفتشين،  ٢٠٣، أصبح لديها اآلن ١٩٩١في عام  ٧٧وغير المؤهلين آان عددهم 
ة       ٦٣ ة العمل الدولي ة في     "تدخل هذه األنشطة في إطار مشروع منظم ة المدني ز الخدم اال  العمل في   وزاراتتعزي دوراس  و غواتيم هن

 .تموله وزارة العمل في الواليات المتحدة" والسلفادور
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وأوروبا وغرب أفريقيا، أنشأ عديد من  ٦٤وفي أمريكا الالتينية. لدى المفتشين المحاذير ولتحسين السلوك المهني
 .البلدان هيئة داخلية لإلشراف أو المراجعة وذلك لمراقبة السلوك األخالقي لدى العاملين في الخدمة المدنية

  ٥- ٤اإلطار 
 المدونة العالمية لنزاهة تفتيش العمل

والغرض . ، مدونة عالمية لنزاهة تفتيش العمل٢٠٠٨يونيه  /ل، في حزيراناعتمدت الرابطة الدولية لتفتيش العم
وتناشد . من خالل النزاهة وااللتزام والقدرة على االستجابة وحسن اإلدارة" االحترافية"من المدونة هو النهوض بمستوى 

. ايير السلوك في المدونة وتطبيقهاالمدونة دوائر تفتيش العمل بأن تروج لبيئة عمل تمكن الموظفين من االمتثال للقيم ومع
 .وهي إجماًال بمثابة قاعدة أساس إلقامة نظام لتفتيش العمل يتسم بالمصداقية واالحترافية

وقد ترجمت المدونة إلى عدة لغات وهي تستخدم آوثيقة مرجعية في عدد من البلدان من أجل صوغ مدونات أخالق 
 .وطنية في مجال تفتيش العمل

وآثيرًا ما تعمد وزارات العمل، في . لمفتشي العمل مسألة رئيسية أخرى٦٥ المالئم والكافيوالتدريب  . ٢٤١
وفي بعض . البلدان التي تفتقر إلى مؤسسات تدريب متخصصة، إلى وضع المنهاج التدريبي الخاص بها
دنية، بمن فيهم األحيان، توفر مدارس اإلدارة العامة الوطنية دورات تمهيدية أساسية لجميع موظفي الخدمة الم

والمعهد الوطني للعمل والعمالة . ورأى بعض البلدان إنشاء معاهد تدريب مكرسة لمفتشي العمل. المفتشون
وقد أنشأ العديد من البلدان األخرى مراآز . هو األول من نوعه في هذا المضمار ٦٦والتدريب المهني في فرنسا

مرآز التدريب (، وبلغاريا، وبولندا )والضمان االجتماعي معهد تفتيش العمل(تدريب خاصة بها، ومنها إسبانيا 
المعهد (، والجزائر )المعهد الوطني للعمل والدراسات االجتماعية(، وتونس )إلدارة تفتيش العمل الوطنية

وفي الهند، هنالك ثالث إدارات رئيسية لتفتيش العمل ). مرآز التدريب لتفتيش العمل(، ورومانيا )الوطني للعمل
لديها معاهد التدريب الخاصة بها، على المستوى ) تيش العام، والسالمة والصحة المهنيتان، والتعدينالتف(

 .٦٧المرآزي ومستوى الواليات على السواء

  ٦- ٤اإلطار 
 بناء نظم لتفتيش العمل حديثة وفعالة: دليل التدريب المؤلف من وحدات نمطية

أن تفتيش العمل، تعكف منظمة العمل الدولية على مساعدة الدول نظرًا للحاجة الملحة لمواد التدريب التقني بش
، "تعزيز فعالية تفتيش العمل"وفي إطار مشروع تموله النرويج، . األعضاء على تحسين مناهجها من أجل مفتشي العمل

للتدريب على  ، دليًال جديدًا٢٠١٠وضعت شعبة إدارة العمل ومرآز التدريب الدولي التابع للمنظمة في تورينو، في عام 
وقد صمم المنهاج حول سلسلة من الوحدات النمطية التي تشمل طائفة واسعة من قضايا تفتيش العمل، بما . تفتيش العمل

والدليل متوفر . فيها مبادئ تفتيش العمل وسياساته واستراتيجياته، إلى جانب أدوات ومنهجيات عملية من أجل المفتشين
رمنية واأللبانية واالنكليزية والبرتغالية والصينية والعربية والفرنسية والمقدونية اإلسبانية واأل: بعدة لغات وهي

 .والمولدوفية والمونتينغرية

  العمل والعمالة ظروف
سبقت اإلشارة أعاله إلى أن نطاق أنشطة تفتيش العمل عريض في معظم البلدان ويشمل مجاالت  . ٢٤٢
أولويات تفتيش العمل على مخالفات ساعات العمل، وعدم دفع األجور  أو البلد، قد ترآز/وتبعًا للمنطقة و. متعددة

ففي أمريكا الالتينية، . واالستحقاقات، ومخالفات السالمة والصحة المهنيتين) خصوصًا الحد األدنى لألجور(
انت في المائة من العقوبات المفروضة آ ٤١إلى أن ) ٢٠٠٦(تشير البيانات الواردة من مديرية العمل في شيلي 

في المائة من اإلجراءات في السنوات  ٣٨٫٣و في نيكاراغوا، تناول . بسبب مخالفات لوائح ساعات العمل
) في المائة ١٨حوالي (الخمس األخيرة مخالفات السالمة والصحة، تليها المخالفات المتعلقة بالساعات اإلضافية 

                               
  .V. Jatobá: Labour inspection within a modernized labour administration, op. cit., p. 27:  انظر   ٦٤
 .١٢٩في االتفاقية رقم  ٩من المادة  ٣والفقرة  ٨١في االتفاقية رقم  ٧من المادة  ٣آما تنص على ذلك الفقرة    ٦٥
 .، مهمته توفير التعليم األولي والمستمر لموظفي وزارة العمل، بما في ذلك برنامج محدد للمفتشين١٩٥٥أنشئ في عام    ٦٦
اي مجيري في دلهي، والمديرية العامة لخدمة إسداء المشورة للمصانع ومعاهد العمل في   . ف.تحديدًا، معهد العمل الوطني ف   ٦٧ . ومب

ة      دد ودورات تذآيري ين الج ة للمفتش ا دورات تمهيدي ا فيه ة، بم دورات التدريبي ن ال عة م ة واس دريبيان طائف زان الت ذان المرآ وفر ه وي
 .مراآز تدريبية على مستوى الوالية في غوجارات وتاميل ونادو وآيراال وماهاراشترا هنالك أيضًا. للقدامى
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وفي البرازيل، يبين مفتشو العمل ). لمائةفي ا ١٧٫٢(وعدم وجود عقود توظيف مكتوبة وعدم تطبيق أحكامها 
للعمال وأصحاب العمل آيف لهم أن يحققوا شروط عمل أفضل وأن يمتثلوا لتشريعات العمل، وهم يدرآون في 

 .٦٨ اإلنتاجيةالوقت ذاته حاجة المنشآت إلى تحسين 

سبانيا وإيطاليا والبرتغال وبولندا وفرنسا وهولندا، غالبًا ما يتدخل اوفي البلدان األوروبية، مثل  . ٢٤٣
وفي الدول العربية، تشمل المسائل ). انظر أدناه(المفتشون في حاالت العمل غير المعلن أو غير القانوني 

لمتصلة وعدم دفع األجور والمشكالت ا العملالرئيسية التي تهتم بها إدارات تفتيش العمل وجود أو غياب عقود 
وفي واقع األمر، تستأثر الهيئات المسؤولة عن منح تراخيص العمل في هذه المنطقة . بالهجرة غير القانونية

 .٦٩بنسبة عالية من أنشطة التفتيش

ونتيجة لألزمة االقتصادية، آانت هنالك زيادة في عبء العمل وفي الضغط بالنسبة إلى الكثير من  . ٢٤٤
ومن ثم هنالك نزعة متزايدة نحو القيام . ى ساعات العمل بصفة خاصةالعاملين، مع ما ترتب من عواقب عل

بمزيد من عمليات التفتيش االستباقية بشأن شروط العمل، مع مراعاة العالقة بين شروط العمل والمجاالت 
 .االستخداماألخرى، مثل السالمة والصحة المهنيتين أو عالقة 

 السالمة والصحة
والمخاطر . د من المسائل التقنية، وال سيما السالمة والصحة المهنيتينيشمل نطاق تفتيش العمل العدي . ٢٤٥

ومع ذلك، آانت هنالك تغييرات في النهج الذي تّتبعه . التقليدية وأنشطة التفتيش متشابهة في غالبية البلدان
على مستوى  إدارات التفتيش، وخصوصًا منذ األخذ بنظم إدارة السالمة والصحة المهنيتين في البلدان الصناعية

فقد أصبحت مسألة السالمة والصحة في مكان العمل والوقاية من . المنشأة وتزايد اللجوء إلى تقييم المخاطر
المخاطر مشكلة مستديمة ومتطورة ينبغي معالجتها من خالل ُنُهج عمومية ومستدامة وفقًا ألحكام اتفاقية السالمة 

 ٢٠٠٦، اإلطار الترويجي للسالمة والصحة المهنيتينواتفاقية  ٧٠)١٥٥رقم ( ١٩٨١والصحة المهنيتين، 
 ).١٨٧ رقم(

واليوم تواجه إدارات التفتيش تحديات في سعيها إلى تطبيق القوانين واللوائح في بيئة عمل متغيرة  . ٢٤٦
ففي . وقد ووجهت هذه التحديات في مجال الصحة والسالمة بأساليب مختلفة في شتى مناطق العالم. ومعقدة

مثًال، حيث ال يسمح القانون لمفتشي السالمة والصحة بفرض غرامات، جرى مؤخرًا تعديل السلفادور 
لمنح هؤالء المفتشين نفس سلطات فرض الجزاءات التي يتمتع بها المفتشون المسؤولون  ٧١ةالتشريعات النافذ
إدارة تفتيش العمل مثًال، تقوم  ٧٢ففي فيتنام. وفي بلدان أخرى، ينصب الترآيز على الوقاية. عن شروط العمل

بتنظيم أسبوع وطني للسالمة والصحة في أماآن العمل وذلك إلذآاء الوعي بموضوعات محددة ولتدريب 
ففي إثيوبيا وبنن وتوغو . والنهج الوقائي إزاء السالمة والصحة سائد أيضًا في معظم البلدان األفريقية. المفتشين

الوي والنيجر، يقدم مفتشو العمل التدريب في مجال السالمة وجمهورية تنزانيا المتحدة والسنغال وآينيا وم
  .والصحة المهنيتين للعمال وألصحاب العمل

وعلى مر السنين، تجاوز مفتشو العمل نطاق دورهم التقليدي الذي آان يقتصر على حصر المخالفات  . ٢٤٧
لبلدان أيضًا، انسجامًا مع وقد تمكنوا في معظم ا. ووضع التوصيات بل وفرض الغرامات، تبعًا لفداحة المخالفة

، من اتخاذ تدابير لها قوة اإلنفاذ الفوري، ١٢٩من االتفاقية رقم  ١٨والمادة  ٨١من االتفاقية رقم  ١٣المادة 
 .آتعليق العمل بعملية ما أو حتى إغالق منشأة في حال خطر وشيك يتهدد صحة أو سالمة العمال

استباقًا إلحاطة العمال وأصحاب العمل علمًا، على نحو  واليوم تعتمد إدارات تفتيش العمل نهجًا أآثر . ٢٤٨
 اإلنتاجويؤثر الطابع المتغير لمخاطر السالمة والصحة المهنيتين وطرائق . أفضل، بمسائل السالمة والصحة

                               
  :انظر   ٦٨

R. Pires: Compatibilizando direitos sociais com competitividade: Fiscais do trabalho e a implementação da 
legislação trabalhista no Brasil [Reconciling human rights with competitiveness: Labour inspectors and the 
implementation of labour legislation in Brazil] (Rio de Janeiro, IPEA, 2008). 

 ).تحديدًا، مراجعات تفتيش العمل في الجمهورية العربية السورية وُعمان ولبنان واليمن(معلومات قدمتها الحكومات    ٦٩
ام     ٧٠ ول ع ًا بروتوآ ر أيض ين،   ٢٠٠٢انظ المة والصحة المهنيت ة الس ق باتفاقي م( ١٩٨١الملح ائع  )١٥٥ رق دوين وق ، بخصوص ت

 .الحوادث واألمراض المهنية واإلبالغ عنها
  :انظر   ٧١

Legislative Decree No. 254 of 21 January 2010 enacting the General Act on risk prevention in the workplace. 
 .معلومات قدمتها الحكومة   ٧٢
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ومع ذلك، هنالك بعض السبل التي تبشر . على قدرة المفتشين على الترويج لتدابير الوقاية على نحو فعال
وهنالك أيضًا . االتجاهات االيجابية تزايد اهتمام الجمهور في المشارآة في التحكم بالمخاطر ومن. بالنجاح

استراتيجيات وقائية جديدة بدأت تبرز، وهي تقوم على أساس برامج عمل يضطلع بها أصحاب العمل بالتعاون 
لحيطة وينطوي على إمكانية وهذا النهج التعاوني يعزز واجب أصحاب العمل العام في اتخاذ ا. مع مفتشي العمل

 .الحد من مشكالت السالمة والصحة المهنيتين المتصلة بأشكال العمل الجديدة، التي تبحث فيما يلي أدناه

ومن الجدير بالذآر في هذا الصدد مبادرات االتحاد األوروبي في إطار المبادئ المشترآة لتفتيش  . ٢٤٩
التي اعتمدتها لجنة آبار مفتشي العمل تماشيًا مع  العمل فيما يتعلق بالصحة والسالمة في مكان العمل،

 .بشأن الصحة والسالمة في العمل ٢٠١٢-٢٠٠٧استراتيجية االتحاد للفترة 

 المبادئ والحقوق األساسية في العمل
واحترام المبادئ والحقوق األساسية هما ) وخصوصًا األجور وساعات العمل(إن إنفاذ شروط العمل  . ٢٥٠

فمسألة وضع اللوائح ومنع عمل األطفال والعمل الجبري من الشواغل ذات . عملفي صلب أنشطة تفتيش ال
ونظرًا ألهمية . المنظماألولوية في آثير من البلدان، وخصوصًا حيث ال تشمل أنشطة المفتشين االقتصاد غير 

و وحدات أو مكافحة عمل األطفال، برز اتجاه في السنوات األخيرة ينطوي على قيام الحكومات بإنشاء دوائر أ
وتشارك ) بموازاة تنفيذ برنامج المنظمة الدولي للقضاء على عمل األطفال(هيئات إدارية تعنى بعمل األطفال 

 .٧٣)مثال ذلك في اإلآوادور وترآيا وجمهورية مولدوفا والسلفادور(فيها إدارات تفتيش العمل بدرجات متفاوتة 

وهي ترآز . فال بالتعاون مع الشرآاء االجتماعيينوقد أنشئت هذه الوحدات الخاصة المعنية بعمل األط . ٢٥١
األخرى المعنية  والمؤسسات العامة على مسائل محددة ذات أولوية وتسعى إلى اتباع نهج منسق مع المنظمات

 .بحقوق الطفل
ويجمع بعض البلدان . ويختلف النهج الذي يتبعه مفتشو العمل في إنفاذ حقوق الطفل من بلد آلخر . ٢٥٢

وهذا هو الحال في الجمهورية . لمفتشي العمل مع تدريب الموظفين في وزارات أخرى التدريب المحدد
الدومينيكية حيث تضطلع عادة إدارة تفتيش العمل مع وزارة التعليم ببرنامج تدريبي محدد وحملة إلذآاء الوعي، 

ة على ذلك، قام وعالو. وذلك للكشف عن أسوأ أشكال عمل األطفال، وخاصة أثناء مواسم حصاد األرز والبن
ترآز على القطاع ) من أشهرها برنامج الشباب والعمالة(المعهد الوطني للتدريب التقني المهني بتصميم برامج 

سنة والذين من المتعذر عودتهم  ٢٩و ١٦غير الرسمي، وترمي إلى تدريب الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 
وقد ُمنحوا بدًال يوميًا وحضروا دورة دراسية مدتها . التعليمإلى المدرسة ولكنهم لم يبلغوا مستوى آافيًا من 

وقد وفر هذا البرنامج المزدوج التدريب ألآثر من . خمسة أشهر، أعقبتها فترة تمرين لدى أصحاب عمل محليين
 .٧٤من الشباب للعمل في صيانة السيارات والسباآة واألعمال الكهربائية وما إلى ذلك ٢٠ ٠٠٠

ضطالع ببرنامج متعدد المكونات يشمل التدريب وجمع البيانات في مجال عمل وفي ترآيا، تم اال . ٢٥٣
 أنشطتهمواعتمد مفتشو العمل نهجًا شموليًا، موسعين . ٧٥األطفال وذلك من خالل مشروع رائد أطلق في إزمير

طفال في وقد تم، بالتعاون مع مؤسسات أخرى، إلحاق العمال األ. لتشمل خدمات اإلحالة والمراقبة اإلشرافية
مدارس ابتدائية بينما أحيل األطفال األآبر سنًا إلى مراآز التدريب المهني وبرامج التعليم غير الرسمي، بما فيها 

وجرت أيضًا عملية متابعة مع أسر األطفال وقدمت المساعدة إلى األطفال في شكل تقييم . دورات محو األمية
مفتشًا ترآيًا التدريب  ١٨٠وآجزء من هذا البرنامج، تلقى  .نفساني وتدريب مهني وتقني وأنشطة مدّرة للدخل

 .في مجال عمل األطفال

مفتش عمل آجهات اتصال مسؤولة  ٤٣وفي المغرب، عّينت وزارة التشغيل والتكوين المهني مؤخرًا  . ٢٥٤
 .٧٦عن تنسيق الجهود الرامية إلى مكافحة عمل األطفال على المستوى المحلي

  

                               
  :هنالك وحدة بشأن المساواة بين الجنسين وعدم التمييز في إدارة التفتيش المرآزية، مثًال   ٧٣

ILO: El Salvador labour inspection audit, 2009. 
 .M.L. Vega: Labour administration: To ensure good governance, op. cit., p. 22:  انظر   ٧٤
  .www.ilo.org/public/english/region/eurpro/ankara/download/lib.pdf:  انظر الموقع   ٧٥
 .معلومات قدمتها الحكومة   ٧٦
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  ٧- ٤اإلطار 
 لمكافحة عمل األطفال وحماية العمال المراهقين في البرازيلأفرقة خاصة 

، قامت إدارة تفتيش العمل في البرازيل بتنسيق إنشاء أفرقة خاصة لمكافحة عمل األطفال وحماية ٢٠٠٠في عام 
مجال ، وآان الهدف منها توليد المهارات والقدرة المؤسسية في ٢٠٠٤وبقيت هذه األفرقة حتى عام . العمال المراهقين
وآان في آل من واليات البرازيل االتحادية ما ال يقل عن إثنين من مفتشي العمل المكلفين حصرًا بهذه . عمل األطفال

وفي أثناء هذه الفترة، . المسألة، األمر الذي أدى إلى مزيد من الفعالية في حصر أماآن العمل التي تستخدم عمالة األطفال
. يارات التفتيش الغرض منها االتصال بالصبية والبنات وإجراء المقابالت معهمتم وضع إجراءات وأساليب محددة لز

وآان لهذه األفرقة دور أساسي في إضفاء الصبغة المؤسسية على أنشطة مكافحة عمل األطفال في إطار أنشطة تفتيش 
في إدارات العمل في آل العمل وقد أسهمت إلى حد آبير في جعل مكافحة عمل األطفال واحدًا من األهداف اإللزامية 

  .٢٠١٠يناير  /بفضل تطبيق منهجية جديدة لتفتيش العمل منذ آانون الثاني والية
والهيئة الرئيسية لمكافحة العمل الجبري في البرازيل هي أفرقة التفتيش الخاصة المتنقلة التي أنشئت في عام 

وهذه األفرقة متعددة . خص من عبودية العملش ٣٠ ٠٠٠وقد ساعدت أنشطة هذه األفرقة على إنقاذ أآثر من . ١٩٩٥
التخصصات، تنسق أعمالها أمانة تفتيش العمل في وزارة العمل والعمالة، وهي تتألف من محامي عمل وعنصر من 

والهدف منها هو االستجابة الدعاءات عبودية العمل في عين المكان، وتحرير العمال . الشرطة االتحادية ومفتش عمل
ولضمان نجاح هذه العمليات ومنع الفساد، ال بد . رض العقوبات المالئمة على مالكي المزارع أو المعاملالمستعبدين، وف

وفي . ويجري تنسيق عمل األفرقة على المستوى االتحادي. من الحفاظ على السرية قبل ذهاب األفرقة إلى مكان التفتيش
مفتشي العمل الذين يحققون في حاالت عبودية العمل، ، حيث تم االرتقاء بمهارات )مثل ماتو غروسو(بعض الواليات 

  .أصبحت هذه األفرقة تتمتع بالالمرآزية وتعمل على مستوى الوالية
ومن بين المخاطر والصعوبات التي واجهتها أفرقة التفتيش الخاصة المتنقلة هي التهديدات والهجمات المتواصلة 

لى السلطات العامة المحلية في بعض الواليات ويعرقلون أنشطة من جانب مالكي المزارع والمعامل الذين يسيطرون ع
ومن ناحية أخرى، آان لهذه األفرقة أثر إيجابي على تحسين . وقد أبلغ عن أعمال عنف استهدفت هذه األفرقة. التفتيش

العمل في المناطق صورة السلطات العامة في نظر العمال، حيث يراهم هؤالء العمال قدوة حسنة فيما يتعلق بإنفاذ قوانين 
  .الريفية
  :المصدر

ILO: The good practices of labour inspection in Brazil: The prevention and eradication of child labour (Brasilia, 
2010);P. T. Maranhão Costa: Fighting forced labour: The example of Brazil (Geneve, ILO, 2009). 

 التمييزعدم 
في سياق إعمال المبادئ والحقوق األساسية في العمل، هنالك أيضًا عدد من التجارب المثيرة لالهتمام  . ٢٥٥

ففي أمريكا الالتينية، وفي بلدان مثل أوروغواي وشيلي وآوستاريكا، آان هنالك ثمة . فيما يتعلق بعدم التمييز
صالح المرأة ومديرية العمل في أنتوفاغاست ففي شيلي أبرمت مؤخرًا الخدمة الوطنية ل: تطورات مثيرة لالهتمام

اتفاق تعاون، يشتمل على برنامج مشترك لتحسين ومراقبة وصون األنشطة التي تضطلع بها المرأة، وذلك من 
وعالوة على . خالل التعاون الفعال في أنشطة التفتيش في المنطقة، وخصوصًا في حاالت المضايقة الجنسية

قام برنامج متابعة بخصوص المضايقة الجنسية تديره إما إدارة تفتيش العمل أو ذلك، وبموجب االتفاق، سوف ي
وسيجري أيضًا تنفيذ برنامج إشراف بشأن ظروف عمل العامالت ليًال وسيتم . الخدمة الوطنية لصالح المرأة

وظيف لحقوق العامالت المنزليات بصفة خاصة، وذلك لتعزيز عالقات ت تصميم استراتيجيات تواصل للدعاية
 . ٧٧هؤالء العامالت وإضفاء الصبغة الرسمية عليها

وفي آوستاريكا، تم التخطيط لحمالت خاصة من أجل العامالت والمراهقات تشارك فيها إدارة تفتيش  . ٢٥٦
التي (، آانت هذه الحاالت الخاصة ٢٠٠٥وفي عام . العمل لكفالة عدم التمييز في تسريح الحوامل والمراهقين

في  ٩٠تدخًال تمثل أآثر من  ٧١٨موضع ) بعة في حاالت مخالفات حرية االنتماء النقابيوالمتا اإلشرافشملت 
وفي أوروغواي، مكنت التشريعات الجديدة إدارة تفتيش العمل من أداء دور . ٧٨المائة من جميع تدخالت التفتيش

مل الشكاوى ويمكنها أن وتتلقى إدارة تفتيش الع. ٧٩أو منعها/ضد المضايقة الجنسية و اإلجراءاتهام في اتخاذ 

                               
 www.dt.gob.cl/1601/article-90661.html:  انظر موقع مديرية العمل على شبكة الويب   ٧٧
 .M.L. Vega: Labour administration: To ensure good governance, op. cit., pp. 22 and 24:  انظر   ٧٨

  :انظر   ٧٩
Act No. 18561 of 11 September 2009 on sexual harassment, to provide for prevention and punishment of sexual 
harassment at the workplace and in teacher-student relations. 
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ويجوز إلدارة التفتيش أن تفرض غرامة بصرف النظر . تتخذ إجراءات فورية للمساعدة على حماية الضحايا
 .عما إذا آانت الضحية ترغب أم ال ترغب في المقاضاة

ي وفي أوروبا، أحرز الكثير من البلدان تقدمًا في القيام بحمالت محددة بشأن المساواة بين الجنسين ف . ٢٥٧
خطة تدخل للتفتيش تشمل التدريب  ٢٠٠٧في عام  ٨٠وفي إسبانيا، وضعت منذ نشر قانون المساواة. العمل

والتعليم وقائمة مرجعية وزيارات تفتيش تستهدف مراقبة حاالت التمييز في األجور في قطاعات ومنشآت 
لمراقبة إنفاذ القانون الذي يتطلب من  ٢٠٠٩عملية لتفتيش المنشآت في عام  ٣ ٠٠٠وجرى ما مجموعه . محددة

الجنس، وضمان  نوع حقيق المساواة بين المرأة والرجل، ومنع التمييز على أساسالمنشآت أن تتخذ خطوات لت
احترام حق المرأة والرجل في التوفيق بين العمل وحياة األسرة، وضمان الحماية من أجل سالمة وصحة النساء 

منظمة العمل  ، بدعم منوفي أوآرانيا، تعكف إدارة تفتيش العمل. ٨١أثناء الحمل واألمومة والرضاعة الطبيعية
على وضع برنامج تدريب وقائمة مرجعية بشأن المساواة بين الجنسين في مكان العمل، يرمي إلى  الدولية،

  . تثقيف المفتشين بشأن هذا الموضوع وإلى ضمان تطبيق األحكام القانونية الخاصة بعدم التمييز تطبيقًا فعاًال

وسًا في تعزيز خدمات تفتيش العمل من أجل االمتثال وفي أفريقيا، أحرز العديد من البلدان تقدمًا ملم . ٢٥٨
وهذا هو الحال في بنن وبورآينا فاسو وتوغو وجمهورية تنزانيا المتحدة وجنوب أفريقيا . لمبادئ عدم التمييز

ففي آينيا مثًال يستخدم مفتشو العمل استمارة تفتيش خاصة لتقصي حاالت . وآينيا ومالي والنيجر، وغيرها
الجنسين واألجر أثناء األمومة وتكافؤ األجر  بينوهي تتضمن أسئلة تتصل بالمساواة (كان العمل التمييز في م

، ويرصدون ٨٢في العمالة اإلنصافوفي جنوب أفريقيا، يتحقق المفتشون من تصميم خطط ). بين الرجل والمرأة
 .٨٣تنفيذها سنويًا

 االقتصاد غير المنظم
ارة العمل لكي تشمل االقتصاد غير المنظم مطلب مستمر، يتضح مما تقدم أن توسيع رقعة خدمات إد . ٢٥٩

تقوم آل دولة تصدق على هذه االتفاقية، إذا اقتضت : ١٥٠من االتفاقية رقم  ٧آما تنص على ذلك المادة 
الظروف الوطنية ذلك، بتشجيع توسيع وظائف إدارة العمل بحيث تشمل العمال الذين ال يعتبرون أشخاصًا 

ن العسير قياس األثر الفعلي لهذه التدخالت في النهوض بشروط العمل الالئق، وال يبدو أن بيد أن م. مستخدمين
 .إدارات تفتيش العمل الوطنية قد نجحت في تنفيذ أي برامج محددة

. آما هي مفهومة اليوم إلى حقيقة واقعة ومنتشرة في أسواق العمل الوطنية" غير المنظم"وتشير صفة  . ٢٦٠
نظم العديد من شتى فئات العمال والمنشآت وأصحاب العمل، الذين إما تقع أنشطتهم ويشمل االقتصاد غير الم

خارج نطاق القانون، أو إنها مشمولة بالقوانين غير المطبقة أو غير المنفذة، أو إن تطبيقها باهظ ومن ثم غير 
عة والتي ال تعتبر ومهما يكن من أمر، فإن االقتصاد غير المنظم يتضمن الكثير من األنشطة المشرو. ٨٤فعال

 .غير قانونية بموجب القانون الجنائي

وإدارات تفتيش العمل مسؤولة بصفة عامة عن مراقبة تطبيق التشريعات فيما يتعلق بالعمال الضالعين  . ٢٦١
أو العمال المستقلين الذين  ٨٥في االقتصاد غير المنظم، عادة في غياب قواعد خاصة بشأن المنشآت الصغيرة

ولكن بعض البلدان اعتمدت تدابير قانونية لتسهيل مهمة . ٨٦عظم من القطاع غير المنظميشكلون القسط األ
بالجمع ما بين عملية التسجيل أو تسوية ) انظر أدناه(التفتيش في التعامل مع السوق السوداء والعمل غير المعلن 

                               
  .Organic Act No. 3/2007 of 22 March, on effective equality between women and men:  انظر   ٨٠
  :انظر   ٨١

www.kpmg.com/ES/es/ActualidadyNovedades/ArticulosyPublicaciones/Paginas/Campana-Inspeccion-Trabajo-
Planes-igualdad.aspx. 

 .Employment Equity Act, No. 55 of 1998, section 20:  انظر   ٨٢
 .معلومات قدمتها الحكومة   ٨٣
  .٢٠٠٢، جنيف، ٩٠العمل الالئق واالقتصاد غير المنظم، مؤتمر العمل الدولي، الدورة  شأناستنتاجات ب: مكتب العمل الدولي    ٨٤

م     ٨٥  وبر  / تشرين األول  ٥المؤرخ   ٩٨٤١ثمة استثناء هو القانون البرازيلي رق ة الص      ١٩٩٩أآت غر، بشأن المنشآت الصغيرة وبالغ
ى          ١٢والذي تنص المادة  ة الصغر عل ى المنشآت الصغيرة وبالغ اد إل وفر اإلرش منه على أن آل إدارات العمل والضمان االجتماعي ت

 .أساس األولوية
من قانون العمل في الجمهورية الدومينيكية تنص على ضرورة الحصول على الترخيص المسبق   ٢٤٩مما يثير االهتمام أن المادة    ٨٦

ال التي تمارس في الشارع        من وزا ة         . رة العمل الستخدام الُقّصر في أنشطة األعم ذا غالبي اذ ه دبير اإلنف ع يشمل ت ى صعيد الواق وعل
 .الذي يعمم قانون العمل ١٩٩٢مايو / أيار ٢٩المؤرخ  ٩٢-١٦القانون رقم . المنشآت بالغة الصغر
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أو ال تسري عليه صفة  وفي بلدان أخرى، وضعت المعايير لتحديد من هو الذي تسري. الوضع وأنشطة التفتيش
 .٨٧المستخَدم، ومن ثم يتمكن المفتشون من استبانة العمالة الذاتية الكاذبة

ويمكن الوقوف على تجارب تفتيش العمل في االقتصاد غير المنظم في عدد من البلدان، مهما آانت  . ٢٦٢
ل على إقامة برنامج جديد ففي والية ماهاراشترا في الهند مثًال، يجري العم. المرحلة التي بلغتها من التنمية

وستشمل أنشطة البرنامج الرئيسية . لمساعدة مكتب مفوض شؤون العمل في التعامل مع االقتصاد غير المنظم
وحدة تدريبية ووضع هيكل للتعامل مع القطاع غير المنظم وإعداد نماذج وخطط تفتيش وقوائم مرجعية للتصدي 

 . ٨٨لمشكالت محددة في االقتصاد غير المنظم

وفي أمريكا الالتينية، رآزت عدة تعديالت في التشريعات االهتمام من جديد على االقتصاد غير  . ٢٦٣
لكفالة سرية الشكاوى وتعزيز سلطة المفتشين  ٨٩ففي بيرو مثًال، جرى تعديل تشريعات تفتيش العمل. المنظم

ويحدد قانون . وتوسيع نطاق صالحياتهم لتشمل تعاونيات العمال ووآاالت االستخدام المعنية بالعاملين المنزليين
 ٢٠أهداف تفتيش سنوية لتشمل  ٩٠النهوض بالمنشآت الصغيرة والبالغة الصغر وإضفاء الصبغة الرسمية عليها

على نظام للعقوبات ٩١وآذلك في شيلي، يشتمل قانون العمل. نشآت بالغة الصغر المسجلةفي المائة من الم
وهذا يمكن إدارة تفتيش العمل من أن تشمل المنشآت بالغة . التصاعدية تبعًا لعدد العمال المستخدمين في المنشأة

ة عن هذه ويمكن االستعاض. الصغر وأن تفرض غرامات على المنشآت التي تضم أقل من عشرة عمال
يتناول مسائل ) مدته القصوى أسبوعان(ببرنامج تدريب  اإللزاميبااللتحاق ) مرة في السنة فقط(الغرامات 

  .قانون العمل، تقدمه وزارة العمل

 العمال المنزليون
يصادف المرء قدرًا آبيرًا من االستعانة بخدمات  ،٩٢فيما يتعلق بالجوانب المحددة من العمل المنزلي . ٢٦٤

من جانب إدارة  اإلشرافوقد اتخذ عدة بلدان تدابير لمنع العمل المنزلي غير القانوني ولتمكين . لتفتيش العم
الذي يستهدف تبسيط عملية االستعانة " شيكات االستخدام العمومية"ففي فرنسا مثًال، يؤخذ بنظام . تفتيش العمل

بواسطة شيكات يمكن شراؤها من وتدفع أجور هؤالء العاملين . بخدمات العمال المنزليين ودفع أجورهم
في المائة من تكاليف هذه  ٥٠ويستفيد أصحاب العمل بالمطالبة بتخفيض ضريبي قدره . مصرف محلي

 .ويمّكن النظام من توفير سجالت لكل من إدارة العمل وصاحب العمل الذي عليه أن يحتفظ بنسخة. الشيكات
 .والنمسا وثمة نظم مشابهة تطبق في سويسرا وفنلندا ولكسمبرغ

وتمثل الموازنة بين حاجة المفتشين إلى الدخول بحرية إلى مكان العمل وبين مبدأ خصوصية األسرة  . ٢٦٥
ولكن هنالك عددًا من األمثلة . والمنزل مسألة شائكة بالنسبة إلى إدارات تفتيش العمل في حالة العمال المنزليين

ففي البرازيل على سبيل . إلنفاذ في إطار األسر المعيشيةالعملية لبيان آيفية التوفيق بين هذه الشواغل وتسهيل ا
من الدستور، يرخص لمفتشي العمل بمراقبة سجالت  ٥المثال، حيث الحق في حرمة المنزل مكرس في المادة 

وفي آندا، حكمت المحكمة العليا بأن عمليات التفتيش، حتى عندما يكون مكان العمل في . العمال المنزليين
 .٩٣زًال خاصًا، ليست ممارسة غير معقولة لسلطات التفتيشالوقت ذاته من

وال يجوز ألحد أن يدخله ليًال إال . حرمة المنزل مصونة"وفي أوروغواي، ينص الدستور على أن  . ٢٦٦
بموافقة رب األسرة، وال يمكن ألحد أن يدخله نهارًا إال بأمر صريح من قاض مختص، تحريرًا وفي حاالت 

                               
م  ( ٢٠٠٢ام األساسية،  في جنوب أفريقيا مثًال، يحدد قانون تعديل شروط االستخد   ٨٧ ايير لتعريف     ) ٢٠٠٢عام   ١١رق ددًا من المع ع

د      ان شكل العق ا آ ايير   . المستخدمين، ما لم يثبت العكس، مهم ذه المع ذي        : "ومن ه ى الشخص اآلخر ال د الشخص اقتصاديًا عل أن يعتم
 ".ن غيرهيعمل الشخص أو يوفر الخدمات لشخص واحد دو"وعندما " يعمل من أجله أو يقدم له الخدمات

 .في سياق مشروع التعاون التقني النرويجي لتعزيز تفتيش العملالهندية معلومات قدمتها الحكومة    ٨٨
م    ٨٩ انون رق ؤرخ  ٢٨٢٩٢الق وز ٢٠الم ه / تم م  ،٢٠٠٤يولي ريعي رق ّدل المرسوم التش ذي يع ل ٩١٠ال يش العم ام لتفت انون الع ، الق

 .وحماية العمال
 .٢٠٠٣يوليه / تموز ٣المؤرخ  ٢٨٠١٥القانون رقم    ٩٠
 .وتنسيقه وترتيبه منهجيًا، لمراجعة قانون العمل ٢٠٠٥لعام  ١مرسوم له مفعول القانون رقم    ٩١
دولي   ٩٢ ات، انظر مكتب العمل ال د من المعلوم ق : لمزي ل الالئ ن أجل االعم زليينم ال المن ع لعم ر الراب ل )١(، التقري ؤتمر العم ، م
 .وما يليها ٧٨، الصفحة ٢٠١٠، جنيف، ٩٩لدولي، الدورة ا

 .Comité paritaire de l’industrie de la chemise v. Potash (1994) 2 SCR 406:  انظر   ٩٣
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لوزارة العمل والضمان االجتماعي أن تقوم بعمليات تفتيش في المنزل عندما يكون ويمكن . ٩٤"يحددها القانون
ثمة افتراض بمخالفة معايير العمل وأحكام الضمان االجتماعي، ولكن ذلك يتطلب تصريحًا من قاض لعمليات 

خاصة  وفي واقع األمر، أنشأت المديرية العامة لتفتيش العمل والضمان االجتماعي شعبة. ٩٥التفتيش هذه
  .مسؤولة عن مراقبة إنفاذ األحكام المتصلة بشؤون العمل المنزلي

 العمال الزراعيون
والعمل الزراعي مجال له أهمية خاصة بالنسبة إلى . هنالك أيضًا أحكام محددة تتناول الزراعة . ٢٦٧

تفتيش العمل التفتيش، ال لمجرد بعده االقتصادي الكبير في العديد من البلدان فحسب وإنما في ضوء اتفاقية 
وفي البلدان الصناعية، تستهدف األنشطة في هذا القطاع عمومًا منع . أيضًا) ١٢٩رقم ( ١٩٦٩، )الزراعة(

والعديد من المخالفات في مجال . واإلشراف على شروط عمل العمال الموسميين) انظر أدناه(العمل غير المعلن 
وبصفة عامة، من شأن ابتعاد أماآن . ي القطاع الزراعييبلغ عنها ف) انظر أعاله(عمل األطفال والعمل الجبري 

العمل الزراعي جغرافيًا وآذلك الطابع المؤقت للقوى العاملة وتكوينها، أن تعرقل أنشطة التفتيش وأن تتطلب 
وعمومًا ال يغطى قطاع . غالبًا ما ال تتخذ على صعيد الواقع اإلجراءاتالهادفة، ولكن هذه  اإلجراءاتالمزيد من 

 .زراعة على النحو المالئم في غالبية البلدان، بما في ذلك العديد من البلدان الناميةال

وحرصًا على مساعدة العمال على حماية أنفسهم من ممارسات االستخدام التعسفية في هذا القطاع،  . ٢٦٨
ي موقع إدارة إلى نشر المعلومات ذات الصلة بالعمال الزراعيين ف) إيطاليا والنرويج مثًال(عمد بعض البلدان 

التفتيش الخاص بها على شبكة الويب، وتتناول هذه المعلومات شكل عقود العمالة وتطبيقها وحقوق العمل 
 . ٩٦عمومًا

وفي بعض الهياآل المرآزية، هنالك في إدارة التفتيش دائرة مسؤولة عن القطاع الزراعي، آما هو  . ٢٦٩
ادور، وهي تتبع إجراءات تفتيش محددة، بما فيها عملية الحال في شعبة الزراعة في إدارة تفتيش العمل في السلف

وفي الجمهورية العربية السورية هنالك وحدة . ٩٧تفتيش تمهيدية وقائية ال يمكن أن تفضي إلى فرض غرامة
لتفتيش العمل الزراعي في إطار المديرية المرآزية للعالقات الزراعية، وهي تقتصر على إنفاذ التشريعات 

 . ٩٨طاعالخاصة بهذا الق

  مناطق تجهيز الصادرات
يستدعي إنفاذ القوانين في مناطق تجهيز الصادرات، حتى عندما تنطبق تشريعات العمل على المناطق  . ٢٧٠

خاصًا نظرًا للتحديات الهامة الكامنة في االضطالع بوظائف تفتيش العمل بشكل  التي ال تتمتع باإلعفاء، اهتمامًا
وإلى تدريب ) المادية والبشرية(ويسود بصفة خاصة في غالبية هذه المناطق االفتقار عمومًا إلى الموارد . فعال

 . ٩٩مفتشي العمل، وغياب إطار قانوني واضح يمنحهم سلطة التصرف من أجل الصالح العام

س من الشائع أن يكون إلدارات تفتيش العمل وحدات مخصصة من مفتشي العمل المتخصصين في ولي . ٢٧١
 .مناطق تجهيز الصادرات أو برامج أو حمالت ترمي إلى اإلنفاذ والمنع في هذه المناطق

ففي سري النكا، . وهنالك بعض األمثلة عن إجراءات محددة اتخذت في آسيا وفي أمريكا الالتينية . ٢٧٢
وفي هندوراس، أطلقت إدارة تفتيش . إدارة لتفتيش العمل في واحدة من مناطق تجهيز الصادرات هنالك اآلن

العمل وحدة خدمات عمل متنقلة لزيارة مختلف مناطق تجهيز الصادرات واالستجابة إلى تساؤالت العمال الذين 
بحيث ال يضطر العمال إلى وآان الغرض من ذلك تقريب إدارة التفتيش من العمال . يعملون داخل هذه المناطق

ولذلك، ولتسهيل وصول مفتشي العمل أو . الذهاب إلى مكاتب اإلدارة لتقديم مطالبهم أو االستعالم عن حقوقهم

                               
 .١١، المادة ١٩٦٧دستور أوروغواي،    ٩٤
 .١٣ة بشأن العمل المنزلي، الماد ٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني ١٥المؤرخ  ١٨٠٦٥القانون رقم    ٩٥
 www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=97840:  انظر موقع هيئة تفتيش العمل النرويجية   ٩٦
 .ILO: El Salvador labour inspection audit, 2009:  انظر   ٩٧
على أن مفتشي العمل الزراعي يتمتعون بصفة الشرطة      ١٤٠المادة  تنص. لتنظيم العالقات التجارية ٢٠٠٤لعام  ٥٦القانون رقم    ٩٨

 . سلطات وصالحيات وواجبات هؤالء المفتشين ١٣٩إلى  ١٢٤القضائية فيما يتعلق بإنفاذ أحكام القانون، وتحدد المواد 
  :لمزيد من المعلومات، انظر   ٩٩

ILO: Good labour practice compilation of labour inspection practices and guidelines for effective labour 
inspections in EPZs (Geneva, Feb. 2010). 
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الصادرات، تم توقيع بروتوآول بين إدارة تفتيش العمل ورابطة  تجهيزأي مؤسسة عامة أخرى إلى مناطق 
روتوآول هو أن يمنح المفتشين إمكانية الدخول إلى هذه والغرض من الب. صانعي الملبوسات في هندوراس

المناطق، ومع ذلك فإنه ال يشمل إمكانية الدخول إلى المعامل، حيث ما زال القرار منوطًا بممثلي هذه المعامل 
، حيث أنشئت وحدة وثمة مبادرة مماثلة تتخذ في غواتيماال. الستقبال ممثلي السلطة العامة أم عدم استقبالهم

 .يش خاصة على المستوى المرآزيتفت

 اإليدز /فيروس نقص المناعة البشرية
في  اإليدز/ نقص المناعة البشريةهنالك في متناول إدارات تفتيش العمل وسائل لمعالجة أثر فيروس  . ٢٧٣

وتسند . فيما يتعلق بالتمييز والوقاية مكان العمل وما يترتب على ذلك من آثار على أنشطة التفتيش، وال سيما
 ٢٠١٠، واإليدزالتوصية التي صدرت مؤخرًا عن منظمة العمل الدولية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية 

/ نقص المناعة البشرية فيروسفي تنفيذ سياسات العمل المتصلة بمهام محددة إلى إدارة العمل ) ٢٠٠رقم (
لمنع انتقال الفيروس في مكان العمل، ) وال سيما برامج تدريبية(يات وبرامج ، بما في ذلك وضع استراتيجاإليدز

 .وذلك بالحفاظ على بيئة عمل مأمونة وصحية

وعلى سبيل المثال، يوفر القانون . وهنالك عدد من الُنُهج الوطنية الجديرة باالهتمام في هذا المجال . ٢٧٤
إليدز والعمالة مبادئ توجيهية وتعليمات يتعين على ا /الوطني في ناميبيا بشأن فيروس نقص المناعة البشرية

جميع العمال وأصحاب العمل أن يتبعوها لدى تطبيق األحكام ذات الصلة في قانون العمل فيما يتعلق بفيروس 
وفي إثيوبيا، أنشأت وزارة العمل والشؤون االجتماعية فرقة مهام . في مجال العملاإليدز / نقص المناعة البشرية

وقد تعززت هذه األنشطة بتعيين جهة تنسيق في إدارة التفتيش مسؤولة . اإليدز/ ألنشطة بشأن الفيروسلتنسيق ا
وتشمل األنشطة المضطلع بها عقد منتديات تعليمية  .١٠٠اإليدز/ عن رصد برنامج الوزارة بشأن الفيروس

ديد من دورات تدريب والع ،١٠١وصوغ مدونة ممارسة تستند إلى مدونة الممارسة لدى منظمة العمل الدولية
وقد أدخلت عدة بلدان في . المدرِّبين، ووضع قائمة مرجعية لتوجيه عمليات التفتيش التي تستهدف هذه المسألة

، وفي غيانا مثًال. الكاريبي برامج تدريبية مماثلة، ومنها بربادوس وبليز وترينيداد وتوباغو وجامايكا وسورينام
ة والضمان االجتماعي إلى تضمين مكافحة الفيروس في صلب أنشطة عمدت وزارة العمل والخدمات البشري

وتم تدريب موظفي هذه . إدارة التفتيش ومكونات التدريب في شعبة السالمة والصحة المهنيتين في مجال العمل
 وقد. الشعبة على تقديم المساعدة التقنية إلى المنشآت وذلك في تصميم وتنفيذ سياسات وبرامج مكافحة الفيروس

تم آذلك تطوير برامجية حاسوبية لتمكين الشعبة من تتبع تنفيذ أنشطة المنشآت في مواجهة العدوى بهذا 
 .الفيروس

  ٨- ٤اإلطار 
 في الفلبين اإليدز /تفتيش العمل وفيروس نقص المناعة البشرية

من القواعد واللوائح التنفيذية  ١٥وتتناول المادة . ، قانون منع ومكافحة اإليدز١٩٩٨اعتمدت الفلبين، في عام 
وهي تنص على أن من . بموجب القانون مسألة التثقيف بخصوص العدوى بالفيروس ومرض اإليدز في مكان العمل

اإليدز من أجل جميع  /وتثقيف بشأن الفيروسواجب آل صاحب عمل أن يضع وينفذ ويقّيم ويمول برنامج معلومات 
. وتقع مسؤولية مراقبة وتقييم هذا البرنامج على عاتق وزارة العمل والعمالة بالتعاون مع وزارة الصحة. العمال لديه

وُيطلب من أصحاب العمل تزويد المفتشين بالسجالت . وإدارة تفتيش العمل مسؤولة عن إنفاذ االمتثال للبرنامج
ات الخاصة ببرنامج التثقيف واإلعالم بشأن العدوى بالفيروس ومرض اإليدز الذي يضطلعون به، ويدون والمعلوم

ويضطلع المفتشون بدور فعال، بالتعاون مع مرآز السالمة والصحة المهنيتين . المفتشون ذلك في القائمة المرجعية لديهم
المشترآة بين الوآاالت والمعنية بمكافحة اإليدز في مكان ويضطلع المرآز أيضًا بدور المنسق العام للجنة . في الوزارة

ويمثل المدير التنفيذي لمرآز . الصادر عن الوزارة ٢٣٦بموجب األمر اإلداري رقم  ١٩٩٦العمل، التي أنشئت في عام 
  .السالمة والصحة المهنيتين أيضًا أمين الوزارة في المجلس الوطني لمكافحة اإليدز في الفلبين

  .ILO: Philippines labour inspection audit, 2009 : المصدر

                               
  .ILO: Ethiopia labour inspection audit, 2009:  انظر   ١٠٠
دولي   ١٠١ ل ال ب العم رية  :مكت ة البش ص المناع روس نق أن في ة بش ل الدولي ة العم ات منظم ة ممارس ل/ مدون الم العم دز وع  اإلي

 ).٢٠٠١ ،جنيف(
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 التحديات الجديدة أمام تفتيش العمل في عالم متغير
يضاف . ورغم وجود معايير العمل ال يمكن التنبؤ به ،إن عالم العمل بحكم طبيعته عالم متغير ومتنوع . ٢٧٥

إلى ذلك التحديات المفروضة بحكم المتطلبات التقنية المحددة لمختلف المهن واستخدام التكنولوجيا وتطور 
وثمة حاجة أآثر من أي وقت مضى إلى آليات من شأنها تحديث مهارات ومعارف . عمليات صناعية جديدة

توفر لديهم المرونة والدينامية الالزمتين من أجل النهوض بدورهم الوقائي وفي إسداء آما يجب أن ت. المفتشين
من  ٦من المادة  ١والفقرة  ٨١من االتفاقية رقم  ٣من المادة  ١المشورة واإلنفاذ، آما هو محدد في الفقرة 

 .١٢٩االتفاقية رقم 

صالحيات مفتشي العمل وقد أفضت التغيرات في سوق العمل طوال العقد الماضي إلى توسيع  . ٢٧٦
لكي تشمل المسائل األخرى المتصلة ) وخصوصًا في البلدان التي ترآز على فحص السالمة والصحة المهنيتين(

 .بعالقات العمالة

لقد أدت التطورات التي شهدتها السنوات األخيرة، مثل شيخوخة الفئة العاملة من السكان، وارتفاع  . ٢٧٧
، واألشكال الجديدة لتنظيم العمل ١٠٢ت بطالة الشباب، وحرآات الهجرةمعدالت عمالة المرأة، وتزايد معدال

الطاقة (، ووضع أهداف عالمية جديدة للتنمية المستدامة ونهج بيئي جديد )العمل عن بعد والتعاقد الخارجي(
، إلى تغيرات هامة في المجاالت الصناعية واالجتماعية، على المستويين )الجديدة ووظائف العمل الُخْضر

وقد اضطر ذلك المفتشين إلى الترآيز على أولويات جديدة، باعتماد أساليب تحقيق . لوطني والدولي على السواءا
وإضافة إلى رصد وإنفاذ االمتثال للمعايير، ثمة حاجة إلى الكشف عن مخاطر . جديدة ومواجهة تحديات جديدة

ية في سالسل ما فتئت تزداد تعقيدًا في جديدة على درجة عالية من التعقيد، إلى جانب التنصل من المسؤول
  .ونشوء أشكال جديدة منها، وخصوصًا في المنشآت الصغيرة والمتوسطة االستخدامعالقات 

وهنالك حاجة أيضًا إلى أن يؤخذ في االعتبار التخصص المتزايد في العمليات التقليدية، إلى جانب  . ٢٧٨
. الصِّغرية وآليات التحكم عن بعد والتكنولوجيا النانويةتزايد استخدام آليات التحكم الذاتي واإللكترونيات 

وبموازاة ذلك، ال بد من أن تؤخذ في االعتبار التغيرات في تنظيم العمل، وخصوصًا القدر األآبر من المرونة 
ومن العوامل الجديدة التي يتعين مراعاتها ما يتصل بنظم . في ساعات العمل واستخدام تكنولوجيا المعلومات

وهذه االتجاهات . ة الموارد البشرية التي تستهدف الفرد والتي تنطوي على رسم أهداف إلزامية بشأن األداءإدار
واضحة في آل من البلدان الصناعية والبلدان النامية، وغالبًا ما تستضيف هذه األخيرة منشآت العمل الخارجية 

 . القدر الكافي من الضوابط اإلداريةالتي تستوعب عمليات تكنولوجية معقدة ولكن دون أن يتوفر لها 

يضاف إلى ما تقدم المخاطر الجديدة التي تتهدد صحة العمال، وبعضها موجود أصًال ولكنها لم تكن  . ٢٧٩
وينبغي . وأوبئة عالمية جديدة مثل أنفلونزا الطيور) ١٠٣مثل التعرض لألشعة فوق البنفسجية(تعتبر مخاطرًا 

. شئة على نحو متسق من خالل الوقاية واإلنفاذ، وهي مهمة عسيرة ال ريبللمفتشين معالجة آل هذه المسائل النا
وتزداد هذه المهمة صعوبة جراء مشكالت إضافية مثل آثار اإلجهاد والمخاطر النفسية االجتماعية في 

  .، والتي تتفاقم في أوقات األزمات االقتصادية)وهي تنطوي على عنصر من الحكم الشخصي( ١٠٤المنشأة

الطائفة الواسعة من المخاطر المذآورة أعاله، والتي يبدو أنها تتطلب من آل مفتش أن يلم وإلى جانب  . ٢٨٠
. بالعديد من المجاالت التقنية المتخصصة، فإن مختلف العوامل قد تتداخل ويؤثر بعضها على البعض اآلخر

                               
  :انظر   ١٠٢

M. Amable, J. Benach and V. Porthé: “La precariedad laboral y la salud de los inmigrantes en España ¿qué 
sabemos y qué deberíamos saber?” [Labour precarity and health among immigrants in Spain: What do we know 
and what should we know?] in Archivos de Prevención de Riesgos Laborales, 2007, Vol. 10, No. 1 (Barcelona). 

دعم من    يشير المؤلفون إلى أن المهاجرين يتعرضون لقدر أآبر من المخاطر الصحية مما يتعرض له المواطنون، وذ دان ال لك نظرًا لفق
ة عن الهجرة      ة الناجم ين السكان            . الشبكات االجتماعية والصعوبات اللغوي ى من اعتالل الصحة ب ع الحال، تالحظ نسبة أعل وفي واق

ة االستعان    ى قل ة بخدمات  المهاجرين مما هي بين السكان اإلسبان، فضًال عن الزيادة في تواتر المشكالت النفسانية، ذلك ألنهم يميلون إل
 .الرعاية الصحية في الفترة التي تعقب وصولهم مباشرة

  .صناعة ٣٦يعتبر االتحاد األوروبي أنها تسبب السرطان في    ١٠٣
European Agency for Safety and Health at Work: Outlook 1: New and emerging risks in occupational safety and 
health (Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities, 2009). 

  :انظر. ٢٠٢٠ة، من المحتمل أن يصبح االآتئاب السبب الرئيسي في العجز عن العمل بحلول عام يبحسب منظمة الصحة العالم   ١٠٤
European Commission: Improving quality and productivity at work: Community strategy 2007-2012 on health 
and safety at work, COM(2007)62 final (Brussels, 21 Feb. 2007). 
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يدها التقني، أن تؤخذ ودرجة تعق) المتخصصة أو العامة(ولذلك من الضروري، مهما آانت آفاءة إدارة التفتيش 
وتوصي االستراتيجية المجتمعية . في الحسبان في جميع األوقات البيئة والشروط التي يمارس فيها العمل

مثل تنظيم " (المتقاطعةبالعوامل "للسالمة والصحة في مكان العمل بإيالء األولوية لدراسة المخاطر المرتبطة 
 .١٠٥)تعرض للمخاطر الفيزيائية والكيميائيةالعمل ومسائل تصميم مكان العمل، ومجموع ال

  ٩- ٤اإلطار 
 آثار شدة العمل على الصحة

تفيد دراسة استقصائية حديثة العهد عن شروط العمل في أوروبا بأن العمال المؤقتين لفترة تتجاوز ستة أشهر 
بمجموع عدد العمال الذين في المائة مقارنة  ٣٧(يعانون من أعلى معدل لتواتر المشكالت الصحية المرتبطة بالعمل 

، إذ باإلضافة إلى أن النشاط الممارس مؤقت ومكثف فإن هؤالء العمال )يعملون بموجب أشكال مختلفة من العقود
ولآلثار النفسية ) لفترة أطول مما هو الحال بموجب العقود المؤقتة األقصر أجًال(يتعرضون لمخاطر فيزيائية وبيئية 

  .آما أنهم يتعرضون لدرجة أعلى من خطر الحوادث في مكان العمل نظرًا لنقص التدريب .جراء الضغط في مكان العمل
  :المصدر

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions: Very atypical work: Exploratory 
analysis of fourth European Working Conditions Survey, Background paper (2010) 

 السالمة والصحة
في ضوء العوامل الجديدة التي تؤثر على صحة العاملين في شتى أنحاء العالم، أخذت إدارات تفتيش  . ٢٨١

فقد . والجزاءات الرصدالعمل تعيد التفكير في النهج التقليدي ثالثي المحاور لتفتيش العمل القائم على التنظيم و
ازدادت مشارآة المفتشين مباشرة في استراتيجية منع المخاطر في مكان العمل، في سعيهم إلى تطوير وتنفيذ 

فالمفتش يضطلع بدور . النظم األساسية للحد من المخاطر والمشارآة في تقييمها أو في إسداء المشورة بشأنها
وهذا نهج جديد أعم يقوم على أساس الطرائق الجديدة إلدارة . استباقي تشارآي ويعمل مباشرة ضمن مكان العمل

 ).١٨٧التي أآدتها االتفاقية رقم (المخاطر ومنعها في مجال السالمة والصحة المهنيتين 

ولالضطالع بهذا الدور الجديد ولتوفير تغطية واسعة للسكان، تلجأ مديرية برامج اإلنفاذ، وهي جزء  . ٢٨٢
يتين في الواليات المتحدة، إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات لتعميم المبادئ من إدارة السالمة والصحة المهن

وتوفر المديرية المعلومات في . التوجيهية بشأن تحسين االمتثال الوطني لمعايير السالمة والصحة المهنيتين
يير السالمة شكل توجيهات وتفسيرات تبين آيف ينبغي إنفاذ معيار ما من قبل المسؤولين عن االمتثال لمعا

وثمة نهج مشابه تتبعه في المملكة المتحدة هيئة الصحة . ١٠٦والصحة وآيف ينبغي ألصحاب العمل االمتثال لها
في شكل ، "ماذا تتوقع عندما يقوم مفتش الصحة والسالمة بزيارة"والسالمة التي تنشر المعلومات بعنوان 

 .١٠٧منشورات وصفحة استقبال على شبكة الويب

بشأن السالمة والصحة المهنيتين التي أجرتها  ٢٠٠٩الدراسة االستقصائية العامة لعام وآما أشير في  . ٢٨٣
، فإن الوظائف الوقائية التي تضطلع بها إدارات التفتيش ١٠٨لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات

المديرية العامة للرقابة والرفاهة (ففي بلجيكا، يترآز االهتمام التقليدي إلدارة تفتيش العمل . تزداد أهمية آل يوم
 .١٠٩على المساعدة التقنية والمعلومات، بينما تفرض الجزاءات آخيار أخير) في العمل

وترآز السياسات الوطنية للسالمة والصحة، في عدد من البلدان، االهتمام على أنشطة إدارة تفتيش  . ٢٨٤
أن تقوم  ٢٠١٢-٢٠٠٥على امتداد الفترة  وهذا هو حال هيئة بيئة العمل في الدانمرك، التي تنوي. العمل

الوجه "وُتمنح المنشآت أوسمة . بزيارات عشوائية لفحص شروط السالمة والصحة في آل منشأة في ذلك البلد
وفي . (www.at.dk)بحسب نتائج عمليات الفحص هذه، التي تنشر على موقع الهيئة على شبكة الويب " الباسم

                               
  .١٣المرجع نفسه، الصفحة    ١٠٥
 .www.osha.gov/dcp/index.html:  انظر   ١٠٦
 .www.hse.gov.uk/pubns/hsc14.htm:  انظر   ١٠٧
دولي    ١٠٨ ان   : مكتب العمل ال ر الثالث   السالمة والصحة المهنيت اء  - ١الجزء  (، التقري دورة     )ب دولي، ال ؤتمر العمل ال ، جنيف،  ٩٨، م

 ).٢٠٠٩الدراسة االستقصائية العامة، ( ٩٨، الفقرة ٢٠٠٩
 .www.emploi.belgique.be/detailA_Z.aspx?id=834#AutoAncher1:  انظر   ١٠٩
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لتفتيش العمل بصورة منهجية في وضع سياسات واستراتيجيات السالمة بلغاريا، تسهم اإلدارة العامة 
 . ١١٠والصحة

ومن شأن الحاجة إلى التكيف بسرعة وباستمرار مع التقدم العلمي والتكنولوجي ومع عالم العمل الذي  . ٢٨٥
ما فتئ يتطور أن تستدعي إنشاء هيئات متخصصة في السالمة والصحة المهنيتين، في مجاالت مثل تقييم 

خاطر والرقابة الطبية والهندسة الميكانيكية وعلم الصوتيات وتحليل المواد واختبار المعدات واعتماد اآلالت الم
ومع أن مسؤولية تقييم المخاطر تقع على عاتق المنشآت . والعمليات وإعداد المعايير التقنية وتعميم المعلومات

وهذا النوع من المساهمة شائع في البلدان . ي هذا الصددفإن إدارات تفتيش العمل غالبًا ما تقدم الدعم المباشر ف
وتخطط إدارات تفتيش العمل في آثير من البلدان لزيارات على أساس المخاطر واللوائح الوطنية أو . الصناعية

وثمة تجميع مفيد لألولويات في هذا الشأن أعده مرصد المخاطر . القطاعية في السالمة والصحة المهنيتين
   .١١١األوروبي

سبانيا مثًال، افي  ١١٢" PREVEAخطة"ويمكن الوقوف على مشارآة المفتشين في تقييم المخاطر في  . ٢٨٦
موظفًا، وهي توفر الدعم والمشورة التقنية فيما يتصل  ٥٠التي تستهدف المنشآت التي تضم ما يصل إلى 

لى المنشآت أن وآشرط مسبق، يجب ع. بالسالمة والصحة المهنيتين من جانب المفتشين على أساس طوعي
تخطط ألنشطة وقائية ترمي إلى تحسين شروط السالمة والصحة في مكان العمل، على أساس المشارآة الفعالة 

وإذا تم تنفيذ الخطة، يمكن تجنب الجزاءات، شرط تحقيق أهداف السالمة والصحة . من ممثلي العمال في المنشأة
وفي النرويج أصبحت . مكان العمل أو أي أمراض مهنيةالمهنيتين وعدم وقوع أي حوادث خطيرة أو مميتة في 

نظم الرقابة الداخلية إلزامية منذ بداية العقد لجميع المنشآت العامة والخاصة التي يطلب منها االضطالع بأنشطة 
وقد حدث تحّول من عمليات التفتيش المفصلة في عين المكان إلى نهج موجه نحو النظام في عمليات . وقائية
، بدأت النتائج تتكشف فعًال، إذ لم تقتصر التحسينات على خطط الوقاية الداخلية ٢٠٠١وبحلول عام . التفتيش
في  ٣٧في (، بل آانت تشمل أيضًا تحسين تنظيم العمل )في المائة من المنشآت ٣٠لوحظ تحسين في (فحسب 

 . ١١٣ )المائة من المنشآت

العمل من أهم وأآبر التحديات التقليدية التي تواجه وما زالت أنشطة الوقاية والتحقيق في حوادث مكان  . ٢٨٧
إدارات تفتيش العمل في مجال السالمة والصحة، على الرغم من التطورات الهامة من حيث االتجاهات وأساليب 

وتبعًا إلدارة السالمة والصحة المهنيتين في االتحاد األوروبي، آانت هذه المسألة على رأس قائمة . التحقيق
في المائة أعربت عن بعض القلق أو بالغ  ٨٠( ٢٠٠٩تي أفصحت عنها السلطات األوروبية في عام الشواغل ال

 ٧٨( ١١٤ثم االضطرابات التي تصيب العضالت والعظام) في المائة ٧٩(، يليها اإلجهاد المرتبط بالعمل )القلق
في المائة من  ٤٠والي وآان العنف أو التهديد بالعنف واإلآراه والمضايقة مثار قلق لدى ح). في المائة
، ومع ذلك فإن ١٩٩٨ويفيد مرصد المخاطر األوروبي بأن نسبة الحوادث انخفضت منذ عام . ١١٥المستجيبين

ونسبة الحوادث مرتفعة بصفة  .١١٦)في المائة ١٤(منه بين النساء ) في المائة ٢١(هذا التراجع أآبر بين الرجال 
وفي أوروبا، ترمي . هذه النسبة عبر القطاعات بين الشبابخاصة في قطاعات مثل البناء والزراعة، وترتفع 

إلى خفض نسبة وقوع الحوادث في مكان ) ٢٠١٢-٢٠٠٧(استراتيجية االتحاد بشأن الصحة والسالمة في العمل 
 .ةفي المائ ٢٥العمل في آل بلدان االتحاد األوروبي بنسبة 

                               
 .٩٨، الفقرة ٢٠٠٩الدراسة االستقصائية العامة، : مكتب العمل الدولي   ١١٠
  :انظر   ١١١

European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA): Labour inspectorates’ strategic planning on safety 
and health at work: Results of a questionnaire survey to EU- OSHA’s focal points, European Risk Observatory 
Working Paper 10 (Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities, 2009). 

  :انظر   ١١٢
Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Spain: Informe anual de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social 2009 [Annual Report of the Labour and Social Security Inspectorate]. 

  :انظر   ١١٣
ILO-IALI: Labour inspection and occupational safety and health management systems, Summary report of the 
Joint ILO-IALI Symposium (Düsseldorf, May 2001). 

ام المتكررة، التي            ١١٤ ى عن المه نجم بالدرجة األول مع أن هنالك الكثير من العوامل المساهمة، فإن اضطرابات العضالت والعظام ت
 .غالبًا ما تتطلب الجهد البدني

 .EU-OSHA: European survey of enterprises on new and emerging risks: Summary:  انظر   ١١٥
  ./www.osha.europa.eu/en/new_eustrategy  :انظر   ١١٦
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 المخاطر البيئية
ة والصحة، وال سيما المخاطر المرتبطة بما يسمى تتطلب المخاطر البيئية، من زاوية السالم . ٢٨٨

 ١٢٩وقد فتحت االتفاقية رقم . ، على نحو متزايد نهجًا محددًا من جانب إدارات التفتيش"الخضراءوظائف ال"
آفاقًا جديدة ومهدت السبيل لتطورات من شأنها أن تفضي إلى ُنُهج شمولية وتعاونية مبتكرة إزاء التفتيش، وهي 

، تعهدت ففي البرازيل مثًال. وليفة من اعتبارات العمل والبيئة، فضًال عن طرائق عمل جديدةتنطوي على ت
الحكومة، بدعم من المنظمة، بالقيام بمشروع رائد في والية ماتو غروسو للنهوض بأساليب التفتيش المبتكرة في 

 . ١١٧"الخضراءالوظائف "مجال 

 المخاطر النفسية االجتماعية
. أصبحت إدارات التفتيش اآلن تتناول المخاطر النفسية االجتماعية، من إجهاد وعنف مرتبط بالعمل . ٢٨٩

وتبعًا لدراسة إدارة السالمة والصحة المهنيتين في االتحاد األوروبي التي ورد ذآرها أعاله، فإن هذه األشكال 
واحدة، بعد الحوادث مباشرة من حيث  يأتي ترتيبها، بدرجة مئوية) ال سيما اإلجهاد(من المخاطر " الجديدة"

إذ من شأن تكثيف المهام بين فئة صغيرة من العاملين، إلى جانب التهديد . خطورتها في نظر المنشآت األوروبية
الماثل في شبح البطالة، أن يولد زيادة هامة في مستوى القلق وأمراض القلب واألوعية الدموية، إلى جانب نسبة 

العمل، الذي يؤدي بدوره إلى تفاقم المشكلة من جراء فرض أعباء مهام إضافية على عالية من التغيب عن 
وبعبارة أخرى، هنالك سلسلة من التأثيرات التي يبدو، على الرغم من . العاملين الذين ما آانوا ليتأثروا لوال ذلك

نشآت، إدراآًا منها ألبعاد وقد عمد الكثير من الم. ١١٨أهميتها، أنها لم تحظ باالهتمام في الكثير من البلدان
المشكلة، إلى تنفيذ نظم إدارة وقائية على الرغم من أن هذه البرامج داخلية عمومًا تقوم على أساس التفاوض 

 .١١٩والحوار

وقد انتشرت ممارسة تقييم المخاطر النفسية االجتماعية في بلدان أوروبا وأصبحت جزءًا إلزاميًا في  . ٢٩٠
ما تتضمن مشارآة إدارات التفتيش التي قامت في هذه المنطقة بوضع العديد من  تقييم المخاطر عمومًا، وغالبًا

مثال ذلك أن لجنة المقاطعات األلمانية لشؤون السالمة والصحة المهنيتين عكفت على إصدار . التدابير المحددة
جتماعية في صلب آتيبات وقوائم مرجعية للمفتشين آما نظمت دورات تدريبية بغية تضمين المخاطر النفسية اال

وقد عينت الدانمرك أخصائيين في علم النفس بمثابة مفتشين، آما . ١٢٠إجراءات التفتيش في المقاطعات االتحادية
الغرض منه ، "مسح البيئة النفسية االجتماعية"، منشورًا بعنوان ٢٠٠٠أن إدارة تفتيش العمل تصدر، منذ عام 

  .١٢١ه المخاطر واستخدامه بمثابة دليل في عمليات التفتيشإعالم عامة الجمهور بالنهج المتبعة إزاء هذ

 الفئات المستضعفة
ويتعين استهداف هذه . تؤثر التغيرات في عالم العمل أيضًا في شروط العمل لدى الفئات المستضعفة . ٢٩١

وثمة مبادرات . الفئات من خالل برامج وحمالت تفتيش محددة لمعالجة عوامل الخطر الخاصة التي تؤثر فيها
شروط العمل الحساسة لعامل السن ففي النمسا، تشتمل البرامج التي تتناول . عدة تتخذ في أوروبا في هذا الشأن

ووضع العديد من البلدان برامج . على أنشطة دعائية محددة من جانب إدارة التفتيش تستهدف العمال األآبر سنًا
مثال ذلك في إسبانيا وأستراليا وإيطاليا والبرتغال (تتناول المشكالت التي يواجهها الشباب في قطاعات معينة 

 ). ليونانوالدانمرك ونيوزيلندا وا
 

                               
يش العمل من خالل الجمع       ٢٠١٠مارس / آذار ١١المؤرخ  ٥٤٦في إطار األمر الوزاري رقم    ١١٧ ، الذي يحكم سير عمل إدارة تفت

 .ما بين التخطيط والتقييم
ا           ١١٨ ا صراحة في تشريعاتها، بينم دا تعّرفه رويج وهولن اريف      في أوروبا مثًال، مجرد بلجيكا وفنلندا والن ة ضمنًا في التع هي مفهوم

 .المستخدمة في إسبانيا وإيطاليا وفرنسا
 .في فرنسا Danoneمثال ذلك، المفاوضات التي جرت مؤخرًا في شرآة    ١١٩

  :انظر   ١٢٠
K. Seiler: “ Psychosocial risks at work – An advanced labour inspection approach of the German Laender”, 
Powerpoint presentation, 23 Nov. 2009. 

  :انظر   ١٢١
J. Graversgaard: “Key role of labour inspection: How to inspect psychosocial problems in the workplace?”, in S. 
Iavicoli (ed.): Stress at work in enlarging Europe (Rome, National Institute for Occupational Safety and 
Prevention, 2004). 
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  ١٠- ٤اإلطار 
 تفتيش العمل والشباب في النمسا

تعكف إدارة تفتيش العمل في النمسا على وضع عدد من المشاريع لمعالجة المسائل المتصلة بالشباب والعمل، 
مشروعًا  ١١وعلى امتداد السنوات الست الماضية، تم االضطالع بأآثر من . وخصوصًا من حيث السالمة والصحة
، (Team4Kids)ة التفتيش مبادرة فرقة الشبان ، أطلقت إدار١٩٩٩وفي عام . بالتعاون مع الشباب والمدارس والمنشآت

التي ترمي إلى إعداد الشبان للعمل من خالل التعليم والتدريب والترويج لثقافة السالمة والصحة، سواء بين الشبان أم في 
  .المدارس المهنية ومؤسسات إسداء المشورة بشأن المستقبل المهني وأماآن العمل

  :المصدر
www.arbeitsinspektion.gv.at/NR/rdonlyres/4B3A8D52-3653-4659-92A2-D2569B6A15E4/0/safe_start.pdf. 

ات، أنشطة من أجل الشباب تجمع ما بين التسعينوقد نظمت إدارة التفتيش في الدانمرك، منذ أوائل  . ٢٩٢
ثمة حمالت تفتيش سنوية للمنشآت وفي هولندا، . حمالت التفتيش وإعداد مواد المعلومات واستهداف المدارس

أثناء هذه " الشباب"في المائة من المفتشين لعمليات تفتيش  ٢٥ويكلف . التي توظف الشباب أثناء العطالت
 . ١٢٢مكان عمل ٢ ٠٠٠و ١ ٥٠٠الفترة، ويقدر بأن أماآن العمل التي تجري زيارتها آل سنة يتراوح ما بين 

وما زالت الهجرة من التحديات . ر المنظم والعمالة األجنبيةوثمة حمالت مشابهة تستهدف االقتصاد غي . ٢٩٣
ففي اإلمارات العربية المتحدة، ونظرًا ألهمية حجم العمالة . الرئيسية التي تواجه إدارات التفتيش في آل مكان
 ، يمكن من خاللها آفالة المراقبة اإللكترونية لألجور٢٠٠٧المهاجرة، أنشئت آلية لحماية األجور منذ عام 

بشأن حماية  ٢٠٠٩لعام  ٧٨٨وقد أدخل النظام بموجب المرسوم الوزاري رقم  .١٢٣المدفوعة للعمال األجانب
ويضم هذا المكتب فريقًا من المفتشين يتمتعون بنفس صالحيات . األجور، آما أنشئ مكتب لحماية األجور

ومع أن النظام ال يشمل . ةمفتشي العمل اآلخرين، وهو يشرف على سالمة دفع األجور بواسطة حوالة مصرفي
 .جميع العمال فإنه يمثل نهجًا مفيدًا لعملية التفتيش

 االستخدامعالقة 
آان من شأن أشكال العمالة الجديدة والتعاقد الخارجي وسالسل التوريد المعقدة أن زادت من صعوبة  . ٢٩٤

ت وحمالت إعالمية يشارك فيها مهام المفتشين اليومية، األمر الذي يتطلب ُنُهجًا سليمة وعمليات لجمع البيانا
 االستخدام"ومن شأن آثافة اللجوء إلى ممارسات . الشرآاء االجتماعيون ووسائط اإلعالم والمؤسسات الخاصة

، من خالل شبكة معقدة من االتفاقات مع منشآت خدمات، في بلد آخر أحيانًا، وحيث غالبًا ما يجهل "غير المباشر
. يقي، أن تزيد من الصعوبة التي تواجهها إدارة تفتيش العمل في إنفاذ القوانينالعاملون هوية صاحب العمل الحق

أقل يقينًا أن الحالة "وترى منظمة العمل الدولية . وتزداد المهمة تعقيدًا عندما تدخل وآاالت االستخدام في الميدان
غامضة الستخدام االقات في عال بشأن العمالمفتشي العمل  فيما يتعلق بإمكانية اتخاذ أي إجراء من جانب

 .١٢٤"أو المستترة موضوعيًا

والمشورة المهنية والدعوة دورًا هامًا  وتؤدي آل البرامج المبتكرة التي توفر خدمات اإلعالم والتثقيف . ٢٩٥
وفي هذا السياق ينبغي إلدارات التفتيش أن تتزود بطائفة واسعة . في إنفاذ االمتثال للقانون واالتفاقات الجماعية

األدوات، بما فيها مواد التعليم والمبادئ التوجيهية والقوائم المرجعية، وذلك للنهوض بمهارات المفتشين من 
 .ومقدرتهم على التعامل الفعال مع المشكالت المرتبطة بعالقات االستخدام المقّنعة أو الغامضة

سبب ارتفاع نسبة الحوادث ب ١٢٥وفي إسبانيا مثًال، ُوضع قانون يشمل التعاقد من الباطن في قطاع البناء . ٢٩٦
ويحد القانون من عدد مستويات التعاقد من الباطن . في هذا القطاع، ومرد ذلك جزئيًا انتشار هذه الممارسة

وهو ُيعّرف، من جملة أمور، مفهوم . ويضع شروطًا لمنشآت هذا التعاقد، ويضمن الشفافية في قطاع البناء

                               
  :انظر   ١٢٢

Netherlands: Report on the practical implementation of Council Directive 94/33/EC of 22 June 1994 on the 
protection of young people at work, at www.ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=2921&langId=en. 

 .٢٠٠٧لعام  ١٣٣/١بموجب المرسوم الوزاري رقم    ١٢٣
دورة  )١(، التقرير الخامس عالقة االستخدام: مكتب العمل الدولي   ١٢٤ ران  ٩٥، مؤتمر العمل الدولي، ال ه  / ، جنيف، حزي ، ٢٠٠٦يوني

  :انظر أيضًا. ٦٧الفقرة 
G. Casale (ed.): The employment relationship: A comparative overview (Oxford, Hart Publishing, 2011).  

 .Act No. 32/2006 of 18 October 2006 to regulate subcontracting in the construction sector:  انظر   ١٢٥
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عامل المستقل، ويرسم حدود االلتزامات والمسؤوليات ويفرض المتعاقد األصلي والمتعاقد من الباطن وال
 .العقوبات في حالة عدم االمتثال

على واجب صاحب العمل بإعالم العامل بالشروط األساسية  فصيلتبالوتنص التشريعات الفنلندية  . ٢٩٧
ين أن يتقدموا ويحق للعمال الذين ال يتلقون المعلومات عن وضع توظيفهم والذين يعتبرون أنفسهم موظف. لعقده

 .١٢٦بشكوى إلى السلطة المختصة

وعقد توفير خدمة، ومع  توظيف ، ليس هنالك تشريع واحد حاسم للتمييز بين عقد١٢٧وفي سنغافورة . ٢٩٨
ذلك نشرت وزارة القوى العاملة في موقعها على شبكة الويب مجموعة من المعايير التي يتعين تطبيقها لتحديد 

، تتعرقل مهمة )شيلي مثًال(دان، ومنها عدة بلدان في أمريكا الالتينية وفي بعض البل. استخداموجود عالقة 
، إذ لمحكمة العمل وحدها استخدامد عالقة المفتش عندما يتعين، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، تحديد وجو

 .صالحية البت في هذه المسألة

 آثار األزمة االقتصادية األخيرة
. ١٢٨خيرة في جميع القطاعات وآان لها وقع اجتماعي واضحأثرت األزمة االقتصادية العالمية األ . ٢٩٩

وفيما عدا الزيادة في نسبة البطالة وفي معدل االستبدال في القوى العاملة، آان هنالك أيضًا تغير سريع نحو 
سواء من حيث عملها أو (االرتفاع في بعض المؤشرات التي لها تأثير مباشر في نشاط إدارات تفتيش العمل 

ومن ثم في قدرتها على آفالة االستقرار االجتماعي من خالل حماية ) ل المطلوب منها تفتيشهاشروط العم
 .العمال وتطبيق القانون تطبيقًا سليمًا

ويتعين على المفتشين التصرف بسرعة لتنفيذ األدوات الوقائية واالستشارية الجديدة وآذلك العقوبات  . ٣٠٠
ه بعض المشكالت، التي سبق أن واجهها المفتشون، أآثر حدة المتكيفة مع سياق جديد وغير متوقع أصبحت في

ورغم أوجه التشابه في . ١٢٩)مثل استبانة عالقات العمل الجديدة والزيادة في جميع أشكال العمل غير المعلن(
فقد زاد بعض  .النواتج االجتماعية في فترة األزمة وما قبل األزمة، فقد آانت االستجابات متفاوتة إلى حد آبير

أو من /البلدان، مثل إيطاليا والبرتغال والواليات المتحدة، في غضون العامين الماضيين من عدد الموظفين و
وعلى النقيض من ذلك، . مستوى الميزانية بغية تعزيز دور التفتيش الذي يعبتر مسألة حيوية في هذا السياق

فقد شهدت السويد تخفيضًا . ا أثر مباشر في أنشطة التفتيشعانى بعض البلدان من تخفيضات في الميزانية آان له
 ٢٠٠٦في المائة في قوام الموظفين ومقدار الميزانية في مجال السالمة والصحة ما بين عامي  ٣١بنسبة 

وقد أثرت التخفيضات أيضًا في ). في عدد العاملين في مهام التفتيش أو ما شابهها ١٦٧تراجع بمقدار ( ٢٠١٠و
مهنية والتمويل من أجل حمالت التواصل والتدريب، آما أدت إلى تخفيضات في عدد موظفي الدعم التنمية ال
، بينما بقي عدد المخالفات ٢٠٠٦ونتيجة لذلك، انخفض عدد عمليات التفتيش المضطلع بها منذ عام . اإلداري

 . سبانيا والمملكة المتحدةوقد حدثت أيضًا تخفيضات في الميزانية في آل من إ. ١٣٠والتدابير الوقائية ثابتًا

. وفي آثير من البلدان، أعادت إدارات تفتيش العمل ترآيز أنشطتها وضاعفتها آنتيجة فورية لألزمة . ٣٠١
، في اإلجراءات اإلدارية ٢٠٠٧في المائة، مقارنة بعام  ٣٠٠ففي إسبانيا شهدت إدارة التفتيش زيادة بنحو 
وآان من الضروري إعادة . ١٣١ق بعض المؤسسات أو تقلصهاالمتصلة بخطط تكييف القوى العاملة نتيجة إغال

وفي األرجنتين، تأثرت الخطة الوطنية لتسوية . ترآيز البرامج وتعديل خطط العمل لتلبية االحتياجات الراهنة

                               
 .Employment Contracts Act, 55/2001, as amended, Chapter 2, section 4 : انظر   ١٢٦
 .معلومات قدمتها الحكومة   ١٢٧
  :من المعلومات عن أثر األزمة على تفتيش العمل، انظر لمزيد   ١٢٨

ILO: The global economic and social crisis and its impact on labour inspection systems, LAB/ADMIN document 
(Geneva, 2009). 

  :لمزيد من المعلومات، انظر   ١٢٩
ILO: Employment and social protection policies from crisis to recovery and beyond: A review of experience, 
Report to the G20 Labour and Employment Ministers Meeting, Washington, DC, 20-21 April 2010 (Geneva, 
April 2010), pp. 53-56.  

 .معلومات قدمتها الحكومة   ١٣٠
  :انظر   ١٣١

Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Spain: Informe anual de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social 2009 [Annual Report of the Labour and Social Security Inspectorate],  op. cit. 
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بالتقلبات التي شهدها االقتصاد، مما اضطر إدارة تفتيش العمل إلى اتخاذ خطوات ) انظر أدناه(أوضاع العمل 
 .نتائج وللحفاظ على المستويات المثلى من عملية تسوية األوضاعلضمان ال

وعمدت بلدان أخرى إلى إعادة تنظيم نظم تفتيش العمل لديها آليًا، حيث أدخلت تغييرات جوهرية من  . ٣٠٢
 المسؤولة( ١٣٢مثًال، أنشئت، بموازاة إدارة تفتيش السالمة والصحة التقليدية أيرلنداففي . حيث التنظيم والتكوين

من قانون السالمة والصحة  ٣٤عن مساعدة هيئة السالمة والصحة في بعض الوظائف العامة بموجب المادة 
، الهيئة الوطنية الجديدة لحقوق العمالة، بموجب مشروع قانون االمتثال )٢٠٠٥١٣٣والرعاية في العمل لعام 

، هو "٢٠١٦نحو عام "الوطني والغرض منه، وفقًا لالتفاق . ٢٠٠٨مارس  /آذار ١٨العمالة المؤرخ  حقوقل
تحسين االمتثال لتشريعات العمل من خالل تعزيز التنسيق اإلداري مع سلطات الضرائب والجمارك والسالمة 

وقد مّكن هذا اإلصالح من تعيين . والصحة والشرطة، إلى جانب عمليات التفتيش المشترآة مع هذه الهيئات
، مع زيادة في الصالحيات الوقائية وتخفيض في )مفتشًا ٩٠ إلى ٣١بحيث ارتفع المجموع من (مفتشين جدد 

يورو لألنشطة الترويجية والتثقيفية التي ترآز على  ٧٥٠ ٠٠٠وخصصت ميزانية بمبلغ . الصالحيات العقابية
 .التنفيذ واالمتثال

 العمل غير المعلن
يدة من عالقات آان وقع األزمة على أشده من حيث وظائف العمل الحرجة، إذ أدت إلى أشكال جد . ٣٠٣

وفي السنوات . العمل وإلى انتشار العمال غير المعلنين، وعجز التشريعات القائمة عن تغطية جميع الحاالت
األخيرة، سعت إصالحات تشريعية عديدة إلى تعزيز اإلنفاذ واالمتثال في هذا المجال، مثال ذلك قانون تفتيش 

 اإلصالحاتوقد استهلت  .١٣٤في التفيا ٢٠٠٨ش العمل لعام في بلغاريا وقانون الدولة لتفتي ٢٠٠٨العمل لعام 
فبراير  /شباط ١٢( ٧/٢٠٠٩أيضًا آوسيلة لمراجعة قواعد تحديد عالقة العمالة، آما في قانون البرتغال رقم 

 .والذي أدخل تعديالت بغية تيسير عملية التفتيش لمراجعة قانون العمل،) ٢٠٠٩

راتيجية أوسع لمكافحة العمل دون ترخيص بصفة عامة، ومكافحة العمل غير المعلن جزء من است . ٣٠٤
بيد أن هذه المهمة ينبغي أال تفضي إلى تحويل مفتش العمل إلى شرطي . وهي تنطوي على تدابير تشريعية شتى

إذ غالبًا ما يطلب من مفتشي العمل أن يتعاونوا مع سلطات إنفاذ القانون أو سلطات الهجرة لمراقبة . ١٣٥هجرة
وال بد من اتخاذ جانب الحذر في إطار هذا التعاون، علمًا بأن الهدف . ألجانب والمهاجرينوضع العمال ا

وتواجه . ١٣٦الرئيسي من نظام تفتيش العمل هو حماية حقوق ومصالح جميع العمال وتحسين شروط عملهم
لصعوبات آثيرًا وال تختلف هذه ا. إدارات تفتيش العمل صعوبات آثيرة في سعيها إلى مكافحة العمل غير المعلن

وبصفة عامة، غالبًا ما تكون الوالية القضائية . عن تلك التي تصادف في الجهود المبذولة للحد من العمل الجبري
  . إلدارات التفتيش وقدرتها محدودتين في هذا الميدان

ش وتصديًا لتحديات العمل غير المعلن، اتخذت السلطات العامة خطوات شتى لتيسير أنشطة إدارة تفتي . ٣٠٥
وفي بعض الحاالت، رآزت هذه التدابير على األنشطة التمهيدية والوقائية، آتلك التي تضطلع بها اللجنة . العمل

وقد . ١٣٧أيرلنداالوطنية لتسوية أوضاع العمل غير النظامي في إيطاليا، أو فريق مراقبة االقتصاد المستتر في 
في قطاع  ID06ففي السويد، اتبع مشروع الهوية . قامت أيضًا حمالت تستهدف اإلعالم ونشر المعلومات

                               
  :انظر. في البلدان الناطقة باالنكليزية تنقسم إدارة التفتيش إلى عدة وآاالت إنفاذ، تربطها روابط محدودة، وهو هيكل شائع   ١٣٢

M. Piore: “Looking for flexible workplace regulation in Latin America and the United States”, Paper for 
Conference on Labour Standards application: A Compared Perspective (Buenos Aires, Nov. 2005). 

 .Safety, Health and Welfare at Work Act 2005 (No. 10 of 2005):  انظر   ١٣٣
يش العمل    ٢٠٠٨يونيه  /حزيران ١٩قانون : بشأن تفتيش العمل؛ التفيا ٢٠٠٨نوفمبر  /تشرين الثاني ٢٤قانون : بلغاريا   ١٣٤ بشأن تفت

 .الحكومي
  :لمزيد من المعلومات عن العمل غير المعلن، انظر   ١٣٥

ILO: Labour inspection in Europe: Undeclared work, migration, trafficking,  LAB/ADMIN Working Document 
No. 7 (Geneva, 2010). 

 .١٦١، الفقرة ٢٠٠٦الدراسة االستقصائية العامة، : مكتب العمل الدولي   ١٣٦
  :انظر   ١٣٧

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound) website, at  
www.eurofound.europa.eu/areas/labourmarket/tackling/cases/it007.htm, and  
www.eurofound.europa.eu/areas/labourmarket/tackling/cases/ie001.htm. 
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ع عمل غير المعلن، حيث يطلب من جمينهجًا مماثًال وأثبت أنه أداة مراقبة فعالة في معالجة ظاهرة ال ١٣٨البناء
وقد اتخذت تدابير مماثلة في آل من إيطاليا . العمال في ورشات البناء التسجيل وحمل بطاقات هوية لهذا الغرض

 . ١٣٩وفنلندا والنرويج

في قانون السالمة والصحة المهنيتين في فنلندا الصادر في ) أ(٥٢وفي هذا السياق، أضيفت المادة  . ٣٠٦
أن يكون  التي تتطلب من الذين يديرون أو يشرفون على ورشة بناء أن يحرصوا على ،٢٠٠٦١٤٠فبراير  /شباط

وثمة تدابير . عمل في تلك الورشة بطاقة هوية ذات صورة فوتوغرافية يحملها بشكل ظاهر للعيانلدى آل من ي
حيث ) مع أنها ترآز فقط على السالمة والصحة(أخرى من هذا القبيل في نيوزيلندا تستهدف الفئات المستضعفة 

. الذين يعتبرون مستضعفين سنة، ٢٤إلى  ١٥للعمال في الفئة العمرية  ١٤١"جواز نحو السالمة"ُيصدر ما يسمى 
وهو يشبه  ،١٤٢وقد أدخلت أستراليا أيضًا هذا البرنامج. ويشمل ذلك السالمة والحماية التعاقدية على السواء

 . الكندي" المجتمعات المأمونة"نموذج 

بشأن تدابير مكافحة  ٢٠٠٥يونيه  /حزيران ١٧وفي سويسرا، أدى القانون االتحادي الجديد المؤرخ  . ٣٠٧
، إلى زيادة عبء العمل في إدارات تفتيش ٢٠٠٨يناير  /آانون الثاني ١المعلن، الذي أصبح نافذًا منذ  العمل غير

القيام بعمليات تحقق بلغ  ٢٠١٠يوليه  /تم بحلول تموز(العمل في آل آانتون فيما يتعلق بالعمل غير المعلن 
مستوى الكانتون تتمتع بصالحيات  وأنشأ القانون هيئة جديدة لتفتيش العمل على). عملية ٩ ٠٠٠مجموعها 

وفي الوقت ذاته، أخذ بمجموعة جديدة من الغرامات، تتضمن على السواء عقوبة مالية أآبر . تحقيق جديدة
آما تنشر أيضًا . واستبعاد المنشآت المخالفة من التقدم بعطاءات للفوز بعقود عامة أو الحصول على إعانات

وتعمل هذه الهيئة الجديدة بموازاة عمليات التفتيش . ون على شبكة اإلنترنتأسماء المنشآت التي ال تمتثل للقان
وتضطلع هيئة التفتيش الجديدة بدور رئيسي في التنسيق مع . التقليدية لشروط السالمة والصحة وشروط العمل

العمل  لمكافحة) الشرطة ومكاتب التوظيف والضمان االجتماعي والجمارك والضرائب(الهيئات العامة األخرى 
 . غير المعلن

وفي هولندا، جرى دمج إدارة تفتيش العمل وإدارة االستخبارات االجتماعية والتحقيق وإدارة التفتيش  . ٣٠٨
تحت إشراف مفتش عام ضمن وزارة الشؤون  ٢٠١٠مارس  /بشأن العمل والدخل في هولندا في آذار

، والتي ٢٠٠٣راقبة العمل غير المعلن منذ عام وقد جاء هذا التدبير نتيجة التغييرات في م. االجتماعية والعمالة
 . ١٤٣استعجلتها حالة االقتصاد الراهنة

ففي . شائعة في مكافحة العمل غير القانوني ويمثل تجميع البيانات اإلحصائية واستخدامها استراتيجية . ٣٠٩
بلجيكا، أثبتت مجموعة من قواعد البيانات المدمجة أنها أداة قّيمة في الكشف عن العمل غير المعلن ومنعه 

 . ١٤٤ومكافحته

ولما آان مجموع عدد مفتشي العمل محدودًا غالبًا، فقد استحدثت طرائق متكاملة جديدة للكشف عن  . ٣١٠
باستخدام المعلومات المجمعة من مصادر أخرى أو من جانب هيئات إدارية أخرى ليس لها العمل غير المعلن 

ولهذه الغاية، يعكف بعض البلدان على وضع مؤشرات لمقارنة المعلومات . عالقة واضحة بمسائل العمل
انيا مثًال فقد استحدثت إسب. المجموعة من قواعد بيانات شتى والتحقق منها، إضافة إلى موارد معلومات أخرى
ويعمد مفتشو العمل إلى . وسيلة مبتكرة للكشف عن العمل الموسمي غير المعلن أثناء قطاف البرتقال والعنب

مقارنة مساحة األرض الزراعية مع عدد ساعات العمل المشغولة أثناء موسم قطاف السنة السابقة وعدد العمال 
وإذا تبين وجود تفاوت بين األرقام، قد ُيطلب . ماعيالمسجلين آل شهر في قاعدة بيانات مؤسسة الضمان االجت

                               
 .www.eurofound.europa.eu/areas/labourmarket/tackling/cases/se002.htm:  انظر   ١٣٨
 .OECD: Combating the illegal employment of foreign workers  (Paris, 2000):  انظر أيضًا  .Eurofound:  انظر   ١٣٩
 .بشأن إنفاذ السالمة والصحة المهنيتين والتعاون بشأن السالمة والصحة المهنيتين في أماآن العمل ٢٠٠٦لعام  ٤٤القانون رقم    ١٤٠
 www.safecommunities.org.nz/p2s/gen:  انظر   ١٤١
  .www.safework.sa.gov.au/youth/fom_passport.jsp:  انظر   ١٤٢
ى    . ٢٠٠٦و ٢٠٠٣في المائة ما بين عامي  ٤في هولندا، انخفض عدد مفتشي السالمة والصحة بنسبة    ١٤٣ ولكنه ال يمكن أن يعزى إل

أآثر من    ٢٠٠٦في عام    ١٧٩(الزيادة الموازية في عدد مفتشي مكافحة االحتيال  ادة ب رة      ٣٠، زي ة في نفس الفت ان   )في المائ ا آ ، وإنم
 .المفتشين التقنيين في مجموعات متعددة التخصصات تتعاون مع خبراء آخرين بحسب الحاجة تنظيمنتيجة إعادة 

لمعلومات الهجرة    LIMOSAللتسجيل اإللكتروني لدى المكتب الوطني للضمان االجتماعي، ونظام  DIMONA وهذا يشمل نظام    ١٤٤
آجزء من مشروع     ٢٠٠١وقد أنشئت قاعدة البيانات في عام  . OASISالدولية وتنظيم مكافحة االحتيال في خدمات التفتيش االجتماعي 

 .مشترك لمكافحة االحتيال
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وإذا لم تحسم المسألة على هذا النحو، قد تنظم . من أصحاب العمل تقديم وثائق إضافية، بما فيها عقود العمل
وقد أفضى هذا النهج إلى زيادة بنسبة . عملية تفتيش أو يستدعى صاحب العمل للحضور إلى إدارة تفتيش العمل

، ٢٠٠٩و ٢٠٠٧مائة في عدد العمال المسجلين في قواعد بيانات الضمان االجتماعي ما بين عامي في ال ٢١٧
 . ١٤٥في المائة في طلبات الحصول على رخصة عمل ٥٠وإلى زيادة بنسبة 

ففي . وفي بعض بلدان أمريكا الالتينية، استهلت خطط وحمالت لتسوية وضع العمال غير المعلنين . ٣١١
يذ الخطة الوطنية لتسوية أوضاع العمل، التي ورد ذآرها أعاله، وزارة العمل األرجنتين، يشارك في تنف

واإلدارة االتحادية لإليرادات العامة وسلطات العمل في حكومات المقاطعات،  االجتماعيوالعمالة والضمان 
لمالئمة العمل ا ظروف، إلى توفير ٢٠٠٣وتسعى الخطة، التي أنشئت في عام . بمشارآة مجلس العمل االتحادي

ومن . وإلى تعزيز الكشف واتخاذ التدابير التصحيحية في حالة عدم االمتثال للوائح العمل والضمان االجتماعي
أهداف الخطة تسجيل العمال المستبعدين سابقًا في الضمان االجتماعي وضمان قيام أصحاب العمل بعملية 

ناجمة عن العمل غير المعلن وبمنافع تسوية آما إنها تعزز الوعي بالمشكالت ال. التسجيل على أساس طوعي
في المائة في تسجيل العاملين في  ٦٤زيادة بنسبة  ٢٠٠٢وآانت النتائج إيجابية، فقد حدثت منذ عام . الوضع

، تم تحديد إطار تنظيمي ٢٠٠٩وفي عام  .١٤٦)٢٠٠٩و ٢٠٠٢بين الربعين الثانيين من عامي (القطاع الخاص 
 .شمل قيام الدولة بإعانة مساهمات أصحاب العمل وتسهيالت لتسوية أوضاع العمالجديد استجابة لألزمة، وهو ي

في بيرو يسعى إلى تسوية وضع العمال غير المعلنين ”Plan Reto“ ، آان برنامج ٢٠٠٨ومنذ عام  . ٣١٢
من خالل الجمع ما بين توعية الجمهور وتفتيش بعض أنماط أنشطة العمل حيث تمثل العمالة غير النظامية 

 . ١٤٧ومن أحد أهداف البرنامج نقل العمال إلى نظام إلكتروني لدفع األجور. خطرًا

ففي . أو سياسة معالجة العمل غير المعلن/وتقوم برامج عمل بعض إدارات التفتيش على استراتيجية و . ٣١٣
. ٢٠١٠-٢٠٠٨بلغاريا، قامت إدارة العمل بدمج مسألة العمل غير المعلن في خطة العمل االستراتيجية للفترة 

وفي بلدان أخرى، مثل إيطاليا والبرتغال وبولندا وفرنسا وليتوانيا وهنغاريا، يتزايد تضمين العمل غير المعلن 
وفي بلجيكا تحدد لكل مفتش أهداف آمية للتفتيش، مع . في صلب الخطط والبرامج السنوية ألنشطة التفتيش

م إعداد استراتيجية وطنية لمكافحة االحتيال إلى ذلك، ت وباإلضافة. ترآيز األولوية على العمل غير المعلن
 . االجتماعي والضرائبي

وبموازاة ذلك، تبّين أنه ال بد للمفتشين من العمل مع الشرآاء االجتماعيين، سواء من خالل اتفاقات  . ٣١٤
طاليا وإي وأيرلنداوألمانيا  استونيامثل (الشراآة في قطاعات معينة تتميز بارتفاع نسبة العمل غير المعلن فيها 

مثل البرتغال (أم من خالل حمالت اإلعالم والتوعية المشترآة بشأن العمل غير المعلن ) وبلجيكا وفرنسا
 ).والدانمرك

وفي بلدان أخرى، يشارك الشرآاء االجتماعيون في تصميم البرامج واألنشطة فيما يتعلق بالعمل غير  . ٣١٥
ليتوانيا، حيث يشارك الشرآاء االجتماعيون على وهذا هو الحال في . المعلن، وآذلك في إعداد خطط التفتيش

الصعيد الوطني في التخطيط لتدابير مكافحة العمل غير المعلن من خالل مشاورات في إطار المجلس الثالثي 
 .الوطني

وفي سياق العمل غير المعلن، يتطلب مفتشو العمل تدريبًا محددًا بخصوص هذه الظاهرة عمومًا  . ٣١٦
وأصبحت البلدان . التي غالبًا ما يصادف فيها هذا النوع من العمل في بلد بعينه وبخصوص القطاعات المحددة

ويتوفر هذا التدريب في إطار برامج تمهيدية للمفتشين في بلدان . األوروبية تقر بهذه الحاجة أآثر من ذي قبل
 .مثل إيطاليا والبرتغال وفرنسا وهنغاريا

                               
  :انظر أيضًا. معلومات قدمتها وزارة العمل   ١٤٥

R. Aragón Bombin: “Labour inspectorates’ collaboration in a globalized world: The twenty-first century 
challenges”, Presentation made in October 2009, available on LAB/ADMIN website, at 
www.ilo.org/labadmin/what/pubs/lang--en/docName--WCMS_118081/index.htm. 

تناداً    بيانات قدمها مرصد ديناميات التوظيف واألعمال   ١٤٦ اعي اس ة     في وزارة العمل والعمالة والضمان االجتم ى السجالت اإلداري إل
 .للضمان االجتماعي

 .معلومات قدمتها الحكومة   ١٤٧
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 عمليات التفتيش عبر الحدود
برز اتجاه على امتداد السنوات العشرين الماضية أو أآثر نحو االضطالع بأنشطة في هذا السياق،  . ٣١٧

مثال ذلك، . تفتيش مشترآة، ال شك أنها نتيجة عمليات التكامل اإلقليمي والسماح بحرية حرآة العمال والخدمات
مشاريع األشغال  أن عمليات التفتيش المشترآة أو المنسقة عبر الحدود، إضافة إلى العمليات التي تستدعيها

وهذا هو الحال في لكسمبرغ، حيث تدعى السلطات األلمانية . العامة عبر الحدود، قد أصبحت ممارسة مألوفة
إلجراء عمليات تفتيش مشترآة في مناطق الحدود على أساس منتظم، ) إدارات التفتيش المالي وتفتيش العمل(

وإلى جانب عمليات التفتيش . يها تمرآز العمال المنتدبينوال سيما في ورشات البناء وفي المناطق التي يكثر ف
المنسقة، آان هنالك زيادة ملحوظة في اتفاقات التعاون الثنائي بين إدارات تفتيش العمل منذ أوائل التسعينيات، 

بخصوص  EC/96/71وغالبية هذه االتفاقات مستمدة من توجيه االتحاد األوروبي  .١٤٨وخصوصًا في أوروبا
. انتداب العمال في إطار توريد الخدمات وتسعى إلى تنفيذه مع أن نطاق تطبيقها ال يقتصر على العمال المنتدبين

، أبرم اتفاق تعاون ثالثي األطراف بشأن العمل غير المعلن بين وزارات ٢٠١٠مايو  /ومنذ عهد قريب، في أيار
 . ١٤٩العمل في بلغاريا ورومانيا واليونان

 ١٥٠لبلدان المخروط الجنوبي ، برز عدد من المبادرات في إطار السوق المشترآة٢٠٠٧ومنذ عام  . ٣١٨
وآما هو . لتحقيق التنسيق بين إدارات تفتيش العمل واالتساق بين إجراءات التنسيق في الدول األعضاء األربع
في مناطق الحال في أوروبا، قامت عدة عمليات تفتيش مشترآة، حيث تم تنظيم عمليات منسقة ومتزامنة 

، أعدت السوق المشترآة اقتراحًا مشترآًا تضمن إجراءات متصلة بتفتيش عمل ٢٠٠٨مايو  /وفي أيار. الحدود
). مثل عمال نشر األخشاب على الحدود بين األرجنتين والبرازيل(األطفال واستهدف قطاعات اقتصادية محددة 

. ئ توجيهية بغية إرساء أساليب عمل إقليميةوفي الوقت ذاته، اتخذت السوق المشترآة تدابير ووضعت مباد
بتصميم أنشطة التفتيش المشترآة بشأن الشروط  ٢٠٠٦وآانت الخطوة األولى في هذا االتجاه هي القيام في عام 

ومتطلبات المؤهالت الدنيا لمفتشي العمل ) ٣٢/٠٦قرار مجلس السوق رقم (الدنيا إلجراءات تفتيش العمل 
 .وما زالت هذه الشروط والمتطلبات قيد اإلعداد). ٣٣/٠٦قرار مجلس السوق رقم (

في آل من أستراليا  ١٥١وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، قام رؤساء هيئات السالمة في مكان العمل . ٣١٩
وإلى جانب حمالت . ونيوزيلندا، مع أنها تقتصر على مسائل السالمة والصحة، بتنفيذ عدد من مبادرات المواءمة

، ٢٠١٢- ٢٠٠٢، وضعت استراتيجية للفترة )مثًال ٢٠٠٩بشأن إنشاء ساللم ومنصات البناء في عام (الوقاية 
 .عى إلى اتباع ُنُهج مشترآة متسقة مع أولويات آل من البلدينتحتوي على قائمة بأولويات السالمة والصحة وتس

وفي رابطة أمم جنوب شرق آسيا، اعتمد اجتماع وزراء العمل الحادي والعشرون مؤخرًا برنامج  . ٣٢٠
ويبرز البرنامج أهمية تعزيز القدرة على تفتيش العمل ويؤآد الحاجة إلى عقد . ٢٠١٥-٢٠١٠العمل للفترة 

ويكمل هذا االلتزام العمل الذي يجري فعًال فيما يتعلق . ١٥٢بلدان الرابطة على أساس منتظممؤتمر تفتيش العمل ل
 .بالسالمة والصحة المهنيتين من خالل شبكة السالمة والصحة المهنيتين في إطار الرابطة

 تحسين وسائل العمل اإلدارية والقانونية
، يجب تفتيش أماآن العمل بقدر )٢١المادة ( ١٢٩ورقم ) ١٦المادة ( ٨١وفقًا ألحكام االتفاقيتين رقم  . ٣٢١

وهكذا يتطلب . ما يكون ضروريًا من حيث التواتر والتعمق لضمان التطبيق الفعال لألحكام القانونية ذات الصلة
تطبيق القانون استخدام مختلف الصكوك والتدابير اإلدارية التي تضمن، على وجه السرعة والكفاءة، إنفاذ جميع 

وينبغي أال يغرب عن البال أن هذه التدخالت ال تقتصر على زيارات التفتيش فحسب . تفتيشمراحل تدخالت ال
بل تتناول أيضًا أنشطة وحمالت في مجاالت الوقاية والتوعية والتثقيف آجزء من نهج شمولي يشمل جميع 

                               
ادل المعلومات     . أبرمت االتفاقات الثنائية تاريخيًا بين مختلف البلدان، وال سيما في أوروبا   ١٤٨ اون وتب ًا التع ا أساس . وآان الغرض منه

 .فتيش عالي النوعية في دولة مجاورة ضمانًا للسلم االجتماعي وعدد أقل من المشكالت عبر الحدودإذ يوفر الت
ة            اتفاق   ١٤٩ اعي في الجمهوري ا ووزارة العمل والضمان االجتم ة بلغاري ة في جمهوري التعاون بين وزارة العمل والسياسة االجتماعي

وق العمل    اليونانية ووزارة العمل واألسرة والحماية االجتماعية ة حق ع إدارة    . في رومانيا في مجال شروط العمل وحماي متاحة في موق
 www.ilo.org/labadmin/info/lang--en/docName--WCMS_145368/index.htm  :تفتيش العمل في شبكة الويب

م     ١٥٠ ل الفرعي رق ق العام ن تفت    ١٠الفري ؤول ع اعي مس ة والضمان االجتم ل والعمال ات العم ي بعالق وق  المعن ي الس ل ف يش العم
 .لبلدان المخروط الجنوبي المشترآة

 .فريق يضم اإلدارة العامة في الهيئة العليا لتنظيم السالمة والصحة المهنيتين في آل من البلدين   ١٥١
 www.ilo.org/labadmin/what/events/lang--en/docName--WCMS_145969/index.htm  :انظر الموقع   ١٥٢
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سياسة "يسمى أحيانًا وفي إطار هذه الرؤية الواسعة يعتبر مفهوم البرنامج أو الخطة أو ما . احتياجات اإلنفاذ
 .أمرًا أساسيًا" اإلنفاذ

وفي إطار الخطط أو البرامج، ال بد لكل األطراف المشارآة من أن تدرك بوضوح مسؤولياتها  . ٣٢٢
وتبعًا لذلك، يحتاج األمر إلى . ومستوى األداء الذي يتعين بلوغه واألهداف المتوخاة والمهل الزمنية، وغير ذلك

آما ينبغي صوغ هذه االستراتيجية تحت إشراف السلطة . الصعيد الوطنياستراتيجية تفتيش عامة على 
ولضمان التنفيذ الفعال للخطط وآفاءة توصيل المعلومات عن . المرآزية وبالتشاور مع الشرآاء االجتماعيين

الصعوبات التي تواجه، يتعين على الجهة التي تقوم بصوغ االستراتيجية أن تكون مسؤولة أيضًا عن مراقبة 
وفضًال عن ذلك، فإن عملية التخطيط ليست عملية وحيدة االتجاه، إذ إن المعلومات التي يحصل . أنشطة التفتيش

عليها المفتشون أثناء زياراتهم مفيدة في إعداد الخطط لضمان تنفيذ عملية التفتيش على نحو يتسم بأآبر قدر من 
 .الفعالية والكفاءة في عملية ما فتئت تتطور

 برمجةالتخطيط وال
إن الخطط وبرامج إنفاذ السياسات الوطنية موجودة في آل مكان، وإن آانت مختلفة من حيث الشكل  . ٣٢٣

تجسد التزام الحكومة بتنفيذ  ٢٠٠٦فقد اعتمدت باآستان مثًال سياسة إنفاذ وطنية في عام . ودرجة التفصيل
والغايات واألهداف االستراتيجية لتفتيش ومن شأن برنامج آهذا أن يحدد الوظائف . أنشطة التفتيش وإنفاذ القانون

وقد قام آل من المملكة . العمل، واالستراتيجية من أجل إشراك الشرآاء الرئيسيين والُنُهج والوسائل العملية
  .أيضًا بصوغ وثائق سياسة تنطوي على ُنُهج محددة إلنفاذ القانون ١٥٤ونيوزيلندا ١٥٣المتحدة

لعامة، غالبًا ما تعمد إدارات التفتيش إلى وضع برامج تدخل ا" السياسات والبرامج"وإلى جانب هذه  . ٣٢٤
وفي بعض الحاالت، تجرى مشاورات مع الشرآاء االجتماعيين . سنوية محددة تقوم على أساس معايير متنوعة

 .لتحديد محور ترآيز أنشطة التفتيش على وجه الدقة

سالمة في العمل خططًا وبرامج تتناول وفي الواليات المتحدة مثًال، تضع الوآالة االتحادية للصحة وال . ٣٢٥
المخاطر أو احتمال وقوع الحوادث، وشكاوى العمال، واإلحاالت من وآاالت حكومية أخرى، وأصحاب العمل 
الذين يبلغون عن نسبة مرتفعة من إصابات أو أمراض العمل، والمهن الخطرة مثل حفر الخنادق، واستخدام 

 .الرصديكية، وأنشطة المعدات الخطرة مثل المداحل الميكان

وفي أمريكا الالتينية، توضع االستراتيجيات أو الخطط المتعددة السنوات وفقًا للميزانيات المتوفرة  . ٣٢٦
وتنفذ هذه الخطط من خالل برامج سنوية أو فصلية، تحدد فيها . ولفترة تتراوح عادة ما بين سنتين وأربع سنوات

مجموعة  توفر ٢٠١١- ٢٠٠٥للفترة  ١٥٥التنمية في المكسيك مثال ذلك أن خطة. مؤشرات دقيقة وأهداف زمنية
وتنشئ الخطة نظام . من المبادئ التوجيهية العملية ودليل لتفتيش العمل ودليل لشروط العمل يتضمن أمثلة عملية

لترويج ثقافة االمتثال للقانون (وهو يشجع االلتزام الطوعي ") على الخط"إعالن العمل إلكترونيًا ( "اإلعالن"
ويرمي إلى تعميم لوائح العمل من خالل مكتبة إفتراضية ويوفر ") على الخط"من خالل تقديم المعلومات 

  .إمكانية التقييم الذاتي من جانب المستعمل ويعزز الثقة بسلطات العمل

يرو، أصدرت إدارة تفتيش العمل سلسلة من التوجيهات بخصوص اإلجراءات والمبادئ وفي ب . ٣٢٧
وهي تشمل قائمة مرجعية مسبقة اإلعداد تبين بالنسبة إلى آل موضوع . التوجيهية لضمان التطبيق الفعال للقانون

بالترآيز (توجيهات وللتأآد من اتباع آل من هذه ال. ما الذي يمكن تفتيشه وما هي عناصر المقارنة األساسية
، يتم اإلشراف على تطبيقها سنويًا )أساسًا على المسائل المتصلة بنقابات العمال، والتعاقد الخارجي، والوساطة

 .فيما يتعلق بالقطاعات المشمولة، ومدى عدم االمتثال للقوانين، وغير ذلك من الخصائص

   

                               
  :انظر   ١٥٣

Health and Safety Executive, United Kingdom: Enforcement Policy Statement (2009), at 
www.hse.gov.uk/pubns/hse41.pdf. 

  :انظر   ١٥٤
Department of Labour, New Zealand: Keeping Work Safe: The Department of Labour’s policy on enforcing the 
Health and Safety in Employment Act 1992, New Zealand (2009): 
www.dol.govt.nz/publications/research/keeping-work-safe/keeping-work-safe_01.asp. 

 .www.edomex.gob.mx/planeacion/docs/plandesarrollo.pdf:  انظر   ١٥٥
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أبريل  /نيسان(قامت البرازيل مؤخرًا وفي إطار عملية للمراجعة الداخلية وتعديل طرائق العمل،  . ٣٢٨
بتنفيذ منهجية تفتيش جديدة تقوم على أساس األهداف من خالل مشاريع وطنية وإقليمية وأعمال ) ٢٠١٠
. وتضع هذه المشاريع األولويات بحسب األهداف العامة المرسومة في خطة التفتيش المتعددة السنوات. جماعية

لوجي، الممول من صندوق ضمان الفصل من الخدمة، وعلى برنامج لبناء ويعتمد البرنامج على الدعم التكنو
القضاء على عبودية العمل، ومكافحة : على أربعة مجاالت، وهي ٢٠١٠وترآز البرامج الوطنية لعام . القدرات

 . ١٥٦ ذوي اإلعاقة، والتدريب واندماجعمل األطفال، 

نيًا لتبادل المعلومات يمّكن المفتشين من وفي الدول العربية، وضعت ُعمان مؤخرًا نظامًا إلكترو . ٣٢٩
وقد ُزوِّد . في عين المكان والنفاذ في الوقت ذاته إلى قاعدة البيانات المرآزية استيفاء قوائم مرجعية إلكترونيًا

وفي األردن، ساعد إدخال . تساعد على تبسيط مهامهم اليومية ١٨٠المفتشون مؤخرًا بحواسيب محمولة عددها 
 .ظام التفتيش على المستوى المرآزي في وزارة العمل على تحسين التواصل وعمليات اإلبالغالحوسبة في ن

 عدم آفاية البيانات القابلة للمقارنة
من المهم، فيما يتعلق بالتخطيط والبرمجة، إمكانية االعتماد على بيانات سليمة يعوَّل عليها لتفتيش  . ٣٣٠
، أشارت لجنة ٢٠٠٦ففي عام . قارنة تجارب تفتيش العملوهذا موطن ضعف عندما يحتاج األمر إلى م. العمل

على الرغم من إرسال المعلومات عن عدد مفتشي العمل أو موظفي التفتيش بصورة منتظمة "الخبراء إلى أن 
وعلى . إلى منظمة العمل الدولية فإن من العسير تقييم هذه المعلومات في ضوء األحكام ذات الصلة في االتفاقيات

ص، هنالك نقص في المعلومات التي يمكن أن توضح إلى أي مدى يتقرر عدد المفتشين الممارسين وجه الخصو
وعالوة على ذلك، فإن تنوع تسميات مختلف موظفي التفتيش التي تشير إليها . باستخدام المعايير ذات الصلة

  .١٥٧"الصكوك يجعل من العسير جدًا القيام بأي مقارنة
معايير والبارامترات في تصميم السجالت اإلدارية، إلى جانب نقص ومن شأن تفاوت المفاهيم وال . ٣٣١

االتساق في المصادر المنتقاة ونقص البيانات أو عدم اتساق عملية جمعها، أن يزيد من صعوبة القيام بتحليل 
أو استبانة أي اتجاهات أو نسب مقارنات مفيدة على أساس  ،١٥٨األقاليممقارن للبيانات بين البلدان وعبر 

عالوة على ذلك، تستخدم تعاريف مختلفة لمفاهيم أساسية مثل المفتش أو زيارة . معلومات والسجالت المتاحةال
مما يتعذر معه التحقق  ١٥٩وغالبية اإلحصاءات ال تميز بين الجنسين). ٢انظر التذييل (التفتيش أو عملية التفتيش 

 ).ألولا الملحقانظر ( ١٦٠من نسبة النساء والرجال بين موظفي التفتيش

ومن شأن . وفي هذا السياق، من المستصوب إرساء منهجية موحدة لتجميع البيانات بشأن تفتيش العمل . ٣٣٢
 ١٢٩ورقم ) ٢١المادة ( ٨١في تقارير سنوية وفقًا ألحكام االتفاقيتين رقم  اإلحصاءاتذلك أن يحسن تجميع 

عملية تبادل مفيدة للمعلومات، وهي أداة أساسية في تخطيط أنشطة التفتيش وبرمجتها  اتاحةو) ٢٧المادة (
 .وتقييمها

 حمالت محددة
االستباقية (تقوم اإلدارات العامة لتفتيش العمل، آجزء من الخطة السنوية والستكمال زيارات التفتيش  . ٣٣٣

وذلك لمعالجة مسائل رئيسية وطنية أو  ، بتنظيم حمالت أو زيارات مواضيعية لها هدف معين،)منها والتدخلية
وهي أدوات أساسية من أجل التخطيط . وتصمم هذه الحمالت عمومًا بالتشاور مع الشرآاء االجتماعيين. قطاعية

                               
 .معلومات قدمتها الحكومة   ١٥٦
 .١٩٤، الفقرة ٢٠٠٦ية العامة، الدراسة االستقصائ: مكتب العمل الدولي   ١٥٧
  :انظر مثًال   ١٥٨

LAB/ADMIN dataset Figures on labour inspection, at www.ilo.org/labadmin/info/lang--en/docName--
WCMS_141485/index.htm 

ة عضواً   ٩٠فمن أصل ما مجموعه نحو . عدد البلدان التي قدمت بيانات مفصلة بحسب الجنسين محدود جدًا   ١٥٩ ذه المعلومات    ،دول ه
  :انظر. دولة عضوًا ١٥متاحة من مجرد 

LAB/ADMIN: Figures and statistics on labour inspection system: A topic to be developed, draft, at 
www.ilo.org/labadmin/info/lang--en/WCMS_141079/index.htm. 

م    ١٠والمادة  ٨١من االتفاقية رقم  ٨تنص المادة    ١٦٠ ة رق ى أن   ١٢٩من االتفاقي ين آموظفين   ا الحق في  لرجال والنساء   لعل في  لتعي
 .لرجال والنساءل جبات خاصةاإسناد و، الضرورةلتفتيش، ويجوز عند هيئة ا
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وينّفذ العديد من الممارسات الفضلى في مجال التفتيش أو توجه من خالل هذه األنواع . للتفتيش، آما ورد أعاله
 ).الن بارزان هما مكافحة عمل األطفال ومكافحة العمل غير المعلنوثمة مثا(من األنشطة 

  ١١- ٤اإلطار 
 دور لجنة آبار مسؤولي تفتيش العمل

، أطلقت لجنة ٢٠٠٣وفي عام . إن الحمالت العامة في أوروبا أنشطة أساسية وهي تشكل حافزًا قويًا لضمان الوقاية
تفتيش العمل أول حملة على صعيد االتحاد األوروبي تستهدف صناعة البناء وترآز على منع حاالت  آبار مسؤولي

 .السقوط من أماآن مرتفعة
وفي أوروبا، أثبتت حمالت تفتيش العمل من هذا النوع أنها أدوات قّيمة إلذآاء الوعي وتحسين إنفاذ االلتزامات 

. لدان، تراجعت نسب الحوادث في صناعة البناء بفضل التدابير المتخذةوفي غالبية الب. بموجب القوانين والتشريعات
وتقوم الدول األعضاء في االتحاد األوروبي بحمالت إعالم مماثلة باستخدام وسائط اإلعالم والصحافة إلذآاء الوعي بين 

نتائج آمية واضحة في وتجرى الحمالت آل سنة وتفضي إلى . العاملين في صناعة البناء وتستخدم نفس طرائق التفتيش
بشأن استخدام المواد الخطرة في مكان  ٢٠١٠وآانت آخر حملة قامت بها اللجنة في عام . شتى بلدان االتحاد األوروبي

 . العمل

وآان التعاون بين إدارات التفتيش ووسائط اإلعالم أساسيًا لتسليط الضوء على ما تقوم به من أنشطة  . ٣٣٤
وقد نظم الكثير من الحمالت، ال سيما فيما يتعلق بمسائل السالمة والصحة . على الصعيدين الوطني والدولي

ففي أستراليا مثًال، آان . ع وسائط اإلعالمأو العمالة، بالتعاون م/أو بشأن مخالفة القانون و) الوقاية(المهنيتين 
لحملة من خالل وسائط اإلعالم أثر فعال في تخفيض حاالت التوقف عن العمل بسبب آالم الظهر ومن ثم 

العمال الذين سبق أن  ،"ال تتقبل آالم الظهر مستلقيًا"وقد استهدفت حملة عرفت باسم . تخفيض تكاليف التعويض
وشملت . ر، وذلك بغية تخفيض درجة العجز وهو في مقدمة تكاليف الرعاية الصحيةعانوا فترة من آالم الظه

. الحملة دعايات على التلفزيون والراديو شارك فيها مهنيون في الرعاية الصحية وشخصيات محلية وممثلون
فترة  وطوال. واستخدمت إعالنات وملصقات، فضًال عن مبادئ توجيهية لعالج آالم الظهر، استهدفت األطباء
حالة،  ٣ ٣٠٠ثالث سنوات بعد الحملة، انخفض عدد حاالت التوقف عن العمل بسبب آالم الظهر بأآثر من 

 . ١٦١مليون دوالر أسترالي ٤٠وتحققت وفورات في تكاليف التعويض فاقت 

 والتقييم الرصد
وفي هذا الصدد، تكون . وتقييم رصديتعين أن تعقب التخطيط ألنشطة تفتيش العمل وتنفيذها مرحلة  . ٣٣٥

 .التقارير الدورية األساس لقياس النتائج ووضع عدد من المعايير الموحدة

ولدى العديد من البلدان تشريعات تنص تحديدًا على إعداد تقارير دورية وفقًا لمتطلبات معايير العمل  . ٣٣٦
هذه التقارير تقدم تقييمًا لألنشطة  وإضافة إلى تجسيد أنشطة التفتيش أو نتائج هذه األنشطة، فإن. الدولية

ففي بلغاريا مثًال، يشمل التحليل اإلصابات في مكان العمل وتطبيق القوانين . المضطلع بها أثناء فترة التقرير
وفي إثيوبيا، تحتوي التقارير الدورية أيضًا على . واللوائح الخاصة بالسالمة والصحة المهنيتين وبعالقات العمل

وفي الجزائر وتونس . الحوادث الصناعية من حيث التكاليف البشرية والمادية والمالية معلومات عن أثر
والمغرب، يتعين أن تذآر التقارير الدورية عن أنشطة مفتشي العمل الحوادث المهنية وأسبابها، وأسباب نزاعات 

على المستوى اإلقليمي أو العمل الجماعية والفردية، وأي معلومات من شأنها أن تسهم في االنتعاش االقتصادي 
 . ١٦٢العمل ظروفالوطني، وتطوير عالقات العمل في مكان العمل والتحسينات التي تطرأ في 

ويقتصر هذا التقييم في بعض الحاالت على . وآثيرًا ما تضطلع إدارات تفتيش العمل بعملية التقييم . ٣٣٧
ن التحسين، أو الزيارات في آل عملية مثل عدد زيارات التفتيش، أو التبليغات ع(مقارنة عدد من المؤشرات 

 .إزاء مؤشرات السنين السابقة بدًال من عملية تقييم تجري في سياق خطة محددة) تفتيش

لتتّبع التقدم الذي تحرزه " لوحة النتائج"وفي االتحاد األوروبي، أنشأت المفوضية األوروبية مشروع  . ٣٣٨
وقد نشر تقرير عن ذلك في  - األوروبية للسالمة والصحة المهنيتين  الدول األعضاء نحو تحقيق االستراتيجية

                               
  :انظر   ١٦١

“Can social marketing campaigns prevent workplace injury and illness?”, in At Work, Issue 49, Summer 2007 
(Toronto, Institute for Work & Health). 

 .تستند آل هذه األمثلة إلى معلومات قدمتها  الحكومات   ١٦٢
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وعلى سبيل المثال، هنالك خطط بشأن . من العالم أخرىوثمة مشاريع مماثلة في مناطق . ٢٠٠٩١٦٣عام 
وفي الفلبين، يضع إطار إنفاذ . عمليات التفتيش في مجال السالمة والصحة في جنوب أستراليا وفي سنغافورة

عمل أهدافًا آمية، بحيث يستهدف ست زيارات في آل أسبوع لكل مفتش لما مجموعه عشرة شهور في معايير ال
 ظروف يناير من آل سنة إلى مكتب /آانون الثاني ١٥وينبغي تقديم برنامج التفتيش في آل إقليم قبل . السنة

  .العمل، الذي عليه أن يقر البرنامج ويراقبه مرتين آل ثالثة أشهر

ففي آينيا مثًال، يشمل . ، أخذ بنظم اإلدارة القائمة على النتائج في عدد من البلدان المختارةوفي أفريقيا . ٣٣٩
 ١٥(هذا النظام اإلدارة العامة بأآملها ولكنه غير متخصص ألنه يطبق معيارًا عامًا على جميع عمليات التفتيش 

راعاة الموارد والخصائص في آل سواء في العاصمة أم في الميدان، دون م) زيارة شهريًا لكل مفتش ٢٠أو 
وفي غالبية بلدان غرب أفريقيا، أنشئ في سياق برامج إصالح اإلدارة العامة نظام جديد . ١٦٤وحدة جغرافية

وفي . ، وهو يقوم على نظام تقييم األهداف بدًال من عدد الزياراتيشمل المفتشين للتقييم على أساس الجدارة
وهو من اختصاص إدارة التفتيش  ،ه في النظام األساسي لإلدارة العامةيلع بورآينا فاسو، هذا النظام منصوص

 .١٦٥العامة للخدمات في وزارة اإلدارة العامة

 االمتثال للقوانين وإنفاذ األحكام القانونية
وهذه اإلجراءات مطلوبة . ال يمكن فهم تفتيش العمل فهمًا تامًا دون النظر في إجراءات العقوبة . ٣٤٠

ولكن العقوبات ما هي إال واحدة من . والجبر في حالة المخالفة، آما أن لها أثرًا رادعًاللحصول على التعويض 
ومع ذلك، وفي آثير من . الوسائل بيد المفتشين من أجل الحض على االمتثال للقانون، أو في هذه الحالة إنفاذه

توفر للمفتشين القدر الكافي من  األحوال، ال تكون القواعد والممارسات الوطنية التي تحكم العقوبات واضحة وال
 .حرية التصرف لكفالة االمتثال للقانون

وبصفة عامة، تستخدم غالبية البلدان الغرامات واإلجراءات اإلدارية بمثابة عقوبات في إدارة تفتيش  . ٣٤١
لعمل أي إن تدخالت تفتيش ا. ويمكن استئناف هذه العقوبات أمام المحاآم بعد استنفاد السبل اإلدارية. ١٦٦العمل

ويلجأ بعض البلدان التي . التي تنطوي على دعاوى إدارية أو مدنية أو جزائية قد تنتهي في المحكمة آمالذ أخير
للضمان االجتماعي إلى اإلجراءات اإلدارية الخاصة التي توفر االنضمام التلقائي  محددة لديها إدارات تفتيش

 .للضمان االجتماعي وسبل اإلنفاذ العاجلة

أخرى، وضعت طرائق محددة تسمح إلدارة التفتيش والهيئة القضائية بالتعاون بغية ضمان وفي بلدان  . ٣٤٢
ففي إسبانيا مثًال، أنشأت خطة العمل إلطالق وتنفيذ االستراتيجية الخاصة بالسالمة . فعالية تدخالت التفتيش

مسؤولة عن فئة خاصة من المفتشين، في آل والية مستقلة،  ١٦٧)٢٠١٢-٢٠٠٧(والصحة في مكان العمل 
ويتعاون هؤالء المفتشون مباشرة مع نقابات . مراقبة مخالفات العمل، وخصوصًا في مجال السالمة والصحة

العمال وإدارة التفتيش، ال سيما فيما يتعلق بإنفاذ االلتزامات بحماية السالمة والصحة حيث يّدعى بأن صاحب 
 .العمل قد ارتكب مخالفة

يرية العامة للعمل لتجميع السجالت عن اإلجراءات الجنائية وضمان وفي فرنسا، أنشئ قسم ضمن المد . ٣٤٣
وفي الواقع، أشارت لجنة . ويتسم هذا التعاون بأهمية أساسية. التنسيق مع وزارة العدل لتحسين معالجة القضايا

تفتيش العمل  فعالية التدابير الملزمة التي تتخذها إدارة"الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات إلى أن 
تتوقف إلى حد آبير على آيفية تعامل السلطات القضائية مع القضايا المرفوعة إليها من جانب اإلدارة، أو على 

لتوعية القضاة فيما يتعلق بتكامل دور آل من المحاآم وإدارة "، وأنه ينبغي اتخاذ التدابير "توصية مفتشي العمل
 .١٦٨"تفتيش العمل

                               
 .European Commission: Scoreboard 2009: Community strategy on health and safety at work:  انظر   ١٦٣
 .معلومات قدمتها الحكومة   ١٦٤
 .ILO: Burkina Faso labour administration system audit:  انظر   ١٦٥
ادئ      ١٦٦ ًا للمب ات، واتباع واردة  إضافة إلى الغرام اقيتين    ال ين في االتف ان  ( المعنيت م     ١٨و ١٣المادت ة رق ان   ٨١من االتفاقي  ١٨والمادت
ات أو األنشطة          )١٢٩من االتفاقية رقم  ٢٤و ى أن باستطاعة المفتشين تعليق أو وقف العملي ، فإن معظم التشريعات تنص صراحة عل

 .في حال خطر جدي يتهدد العمال، آما تفرض عقوبات في حال تعطيل مفتشي العمل في أداء واجباتهم
 .www.isciii.es/htdocs/centros/medicinadeltrabajo/ultima_hora/EESST.pdf:  انظر   ١٦٧

  .٢٠٠٨، ٨١مالحظة عامة بشأن االتفاقية رقم : لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات   ١٦٨
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وغالبًا ما تكون العقوبات، بما فيها الغرامات، متواضعة ومن ثم ال تشكل تدابير رادعة، ال سيما  . ٣٤٤
وقد . ومن الصعب في بعض األحيان تحصيل الغرامات المفروضة. بالنسبة إلى المنشآت المتوسطة والكبيرة

ع واقترحت أساليب تلقائية وأآثر عمد آثير من البلدان إلى تعديل قوانينها لتحديد مبالغ غرامات أقرب إلى الواق
جرت إصالحات مشابهة في آثير من البلدان األوروبية، ومنها إيطاليا وقد . مرونة لتحديد مقدار الغرامات

 ١٧٠وقامت الجمهورية العربية السورية. ١٦٩والدانمرك والجمهورية التشيكية وفرنسا والمملكة المتحدة وهولندا
 ٢٥٤المرسوم التشريعي رقم (ور التي أصدرت قانون منع المخاطر بمراجعة التشريعات، وآذلك السلفاد

 . ، اعتمدت تشريعات جديدة لهذه الغاية١٧١وفي بعض البلدان اآلسيوية، مثل بنغالديش). ٢٠١٠ لعام

ونظرًا لتكاليف الكشف عن العمل غير المعلن، فقد رفع مستوى العقوبات المتصلة بذلك، وال سيما في  . ٣٤٥
فقد أعادت إيطاليا والبرتغال وسلوفاآيا وفرنسا والنمسا واليونان النظر في تشريعاتها . روبيةعدد من البلدان األو

ولم تقتصر على زيادة العقوبات زيادة هامة فحسب وإنما نصت فيها أيضًا على إمكانية الشروع في إجراءات 
مل غير المعلن االحتجاز لمدة سنة ففي ألمانيا وفرنسا مثًال يمكن أن تشمل الجزاءات في حالة الع. جنائية أيضًا

وفي سويسرا والنرويج تشمل العقوبات المتصلة بالعمل غير المعلن . أو ثالث سنوات أو توقيع غرامات باهظة
 .الحكم بالسجن

. ويعزز بعض البلدان األثر الزجري للعقوبات المفروضة من خالل نشرها في مواقع اإلنترنت العامة . ٣٤٦
في الدانمرك أو نظمًا مشابهة، آتلك التي أخذ بها في إسبانيا والبرتغال، " جه الباسمالو"وهذا يشمل نظام وسام 

وفي البرتغال، قد . حيث يمكن الجمع ما بين العقوبة واألمر بنشر المخالفات المتكررة أو الجسيمة أو الفادحة
ملكة المتحدة، يجب أن وفي الم. تكون العقوبة مصحوبة بحظر المشارآة في العطاءات العامة من أجل العقود
وعالوة على ذلك، ومنذ عام . تتاح للجمهور المعلومات الخاصة بالتحسينات المطلوبة وبإشعارات الحظر

، ُتنشر على شبكة اإلنترنت األحكام القضائية التي تصدر آل سنة بحق مخالفي التشريعات المتعلقة ٢٠٠١
ي البرازيل، حيث تدرج أسماء الضالعين في ممارسة وثمة نظام مشابه يطبق ف. بالصحة والسالمة المهنيتين

 . ١٧٢العمل الجبري في قائمة تنشر علنًا

وفي سويسرا، يمكن أن تشمل العقوبات زيادة في أقساط التأمين، وعلى غرار المملكة المتحدة، سحب  . ٣٤٧
اول أقساط تأمين وقد اعتمدت بلجيكا نظمًا مشابهة تتن. التراخيص وتعليق أو إبطال رخصة التشغيل لدى المنشأة

لتخفيض أقساط المنشآت الممتثلة للقانون ذات الحوادث القليلة  الحوادث المهنية، وهي تستخدم صيغة رياضية
على غرار نظام مكافأة عدم المطالبة المطبق في (ولزيادة أقساط المنشآت التي ال تلبي متطلبات االمتثال الدنيا 

ًا تخفيضات مماثلة في أقساط التأمين المهنية للمنشآت التي تسهم في وقد أدخلت إسبانيا أيض). تأمين السيارات
وقد يكون من الُنُهج المبتكرة اعتماد تدابير ردعية في شكل عقوبة إدارية تؤثر . منع الحوادث في مكان العمل

العطاءات  وقد يشمل ذلك مثًال سحب أهلية المنشأة في المشارآة في. على المصالح االقتصادية الحيوية للمنشأة
العامة، آما في البرتغال وهنغاريا، أو سحب اإلعانات والمساعدة العامة، أو اإلغالق المؤقت أو النهائي للمنشأة، 

 . آما في البرتغال وجمهورية مقدونية اليوغوسالفية السابقة وفرنسا

القانون االتحادي وفي اإلمارات العربية المتحدة، يجوز لوزارة العمل، إذا ما خالفت منشأة ما أحكام  . ٣٤٨
بشأن عالقات العمل، أن تعلق معالجة الطلبات المقدمة، من قبيل الموافقة على عقود العمل ١٩٨٠لعام  ٨رقم 
، األمر الوزاري ٨المادة (ويمكن تطبيق هذا التدبير إما بصفة مؤقتة أو بصفة دائمة . ديدة مع العمال األجانبالج

وآعقوبة إضافية، يمكن تخفيض مرتبة الشرآات أو حتى إزالتها . )بشأن حماية األجور ٢٠٠٩لعام  ٧٨٨رقم 
ويمكن للوزارة . من سجل وزارة العمل، مما ُيخضع المنشأة لنظام أقسى من حيث الرسوم والمصاريف اإلدارية
 .أيضًا أن ترفض الموافقة على عقود التوظيف إذا لم يزود صاحب العمل العمال بالوثائق المناسبة

على أن األفراد أو المنظمات التي  ١٧٣الو الديمقراطية الشعبية، ينص قانون العملوفي جمهورية  . ٣٤٩
 . تحقق نتائج ناجحة في تنفيذ قانون العمل تتلقى فوائد ومزايا اقتصادية

ولكي تكون العقوبات فعالة يجب أال تقتصر على آونها آافية من حيث الكمية والرؤية، بل يجب أن  . ٣٥٠
وتتوفر الضمانات اإلضافية بكفالة . اء هيئات إنفاذ قادرة على اتخاذ اإلجراءات فورًاتتعزز بإجراءات إنفاذ وبإنش

                               
 .معلومات قدمتها الحكومات   ١٦٩
 .وما يليها ٢٥٥، المادة ٢٠١٠لعام  ١٧قانون العمل الجديد، رقم    ١٧٠
  .Bangladesh Labour Act, 2006 (XLII of 2006):  انظر   ١٧١
 .٨١معلومات قدمتها الحكومة بشأن االتفاقية رقم    ١٧٢
 .٧٤، المادة ٢٠٠٦قانون العمل لعام    ١٧٣
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ففي شيلي يمكن استئناف الغرامات أمام  .عمليات االستئناف التي تمنع التعسف وعجز الفرد عن الدفاع عن نفسه
ُيرى أن الحقوق  المحاآم؛ وعالوة على ذلك، يمكن اتباع إجراءات خاصة أمام محكمة االستئناف، عندما

، الذي يصدق ميثاق العمل ١٩٩٩لعام  ٢٥٢١٢وفي األرجنتين، ينص القانون رقم . الدستورية قد انتهكت
 االتحادي، على نظام جديد للمخالفات والغرامات يعّرف مختلف المخالفات على نحو أوضح ويضع نظامًا موحدًا

وفي حال عدم دفع ). ٥المادة (طة اإلدارية أن تعدلها للعقوبات آأساس للغرامة، ومبالغ دنيا وقصوى يمكن للسل
 .الغرامة، يمكن رفع دعوى جنائية

. وفي البرازيل، تم تنفيذ خطة لمراقبة العملية الغرض منها متابعة وتحسين عملية تحصيل الغرامات . ٣٥١
الجتها من وقد أدى ذلك إلى تناقص في عدد طلبات االستئناف المقدمة وإلى تخفيض في الوقت المستغرق لمع

، عمدت المكسيك إلى ترشيد نظام ١٩٩٨وفي عام . ٢٠٠٧يومًا في عام  ٩٠إلى  ٢٠٠٥يوم في عام  ٤٠٠
التفتيش والعقوبات، وأدخلت إجراءات مبسطة ووضعت قيودًا على فرض الجزاءات من جانب السلطات المحلية 

 . ١٧٤ويولي النص الجديد األولوية لإلرشاد. واالتحادية

واّتبعت عدة بلدان . ء إلى اإلرشاد والمنع آشكل من أشكال الردع إلى تجارب جديدةوقد أفضى اللجو . ٣٥٢
ففي شيلي على سبيل المثال، أنشئ برنامج خاص للمنشآت . ١٧٥ُنُهجًا تبشر بالنجاح في اعتماد تدابير رادعة

وهو " االستعاضة عن الغرامات بالتدريب"ويدعى البرنامج . الصغيرة والمتوسطة التي تنتهك حقوق العمل
وفي غواتيماال والجمهورية . يمكن أصحاب العمل من تجنب العقوبات بااللتحاق ببرنامج تدريبي خاص

أصحاب العمل ذوي الدخل المنخفض، الذين ارتكبوا مخالفات، المشارآة في برامج الدومينيكية يتعين على 
 .تمولها الدولة في تنمية الموارد البشرية، تتضمن أنشطة تدريبية محددة

تتناول قطاعات من قبيل " أدلة عملية"وفي آسيا، وضعت تايلند سلسلة من وثائق اإلرشاد في شكل  . ٣٥٣
ح للمفتشين وللمديرين، بلغة مبسطة، ما هي مسائل السالمة والصحة صناعات النسيج والبناء، وهي تشر

نسخة وزعت  ٤٠ ٠٠٠وقد طبع من هذه األدلة زهاء . المهنيتين التي يتعين البحث عنها في قطاعات محددة
، تنظم وزارة العمل والعجزة والشؤون االجتماعية أسبوعًا ١٧٧وفي فيتنام. ١٧٦على جميع المفتشين والمنشآت

نويًا للسالمة والصحة المهنيتين، في مقاطعة مختلفة في آل سنة وفي موضوع محدد، من قبيل السالمة وطنيًا س
وتنظم . والصحة المهنيتين في الزراعة، أو قرى األعمال الحرفية، أو عمليات منع االنفجارات والحرائق

إلقاء محاضرات عن السياسات السلطات المحلية والمنشآت أيضًا دورات تدريبية يدعى فيها مفتشو العمل إلى 
 .واللوائح ذات الصلة

  ١٢- ٤اإلطار 
 تدابير الردع في سنغافورة

الدنيا من أجل العمالة، يلقي والظروف في سنغافورة، وفيما عدا إجراءات اإلنفاذ لتوعية أصحاب العمل بالشروط 
والجمهور المستهدف هو أصحاب العمل في الشرآات الصغيرة . مفتشو العمل بانتظام محاضرات عن قانون العمالة

آما تنظم أنشطة ترويجية وندوات . والمتوسطة الذين لديهم إلمام محدود بقانون العمالة، بمن فيهم من خالف قانون العمل
ى مدار السنة إلذآاء الوعي واالطالع على الممارسات الفضلى بشأن السالمة والصحة دراسية وحلقات عمل عل

وتشمل الجهود الترويجية مساعدة التحالف الثالثي . المهنيتين، بما في ذلك حقوق وواجبات العمال وأصحاب العمل
ل الندوات الدراسية والمبادئ لممارسات العمالة العادلة وذلك لتشجيع اعتماد ممارسات عمالة عادلة ومسؤولة من خال

  .التوجيهية وغير ذلك من الوسائل
  :المصدر

Government report on Convention No. 81 under article 22, 2003; TAFEP website, at  www.fairemployment.sg/. 

مثال ذلك أن بلجيكا تستخدم توليفة من . وفي أوروبا، لدى غالبية البلدان برامج خاصة في هذا الشأن . ٣٥٤
على صاحب عمل ما، وإزالتها " مساهمة من أجل الصالح العام"ومن الممكن فرض . أنشطة المنع والعقوبات
                               

 .M.L. Vega: Labour administration: To ensure good governance, op. cit., pp. 31-32:  انظر   ١٧٤
  :انظر   ١٧٥

R. Pires: Governing regulatory discretion: Innovation, performance and accountability in two models of labor 
inspection work, Paper presented at the first Conference on Regulating for Decent Work: Innovative Labour 
Regulation in a Turbulent World (Geneva, ILO, 8–10 July 2009). 

  .ILO: Thailand labour inspection audit, 2004:  انظر   ١٧٦
 .٢٠٠٥، ١٩تقرير الحكومة عن صكوك تفتيش العمل بموجب المادة    ١٧٧
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وفي إسبانيا، . ان االجتماعيفيما بعد من ضرائب صاحب العمل حالما يتسجل العمال المعنيون لدى هيئات الضم
على نظام لتخفيض مساهمات تأمين  ،٢٠١٠مارس  /آذار ٣١المؤرخ  ٤٠٤/٢٠١٠ رقم ينص المرسوم الملكي

ويمكن أن . المخاطر المهنية للمنشآت التي أسهمت بشكل ملموس في الحد من الحوادث المهنية ومنع حدوثها
وتشرف إدارة تفتيش . قساط تأمين المخاطر المهنية، تبعًا للحالةفي المائة من أ ١٠إلى  ٥يتفاوت مبلغ الحافز من 

 .العمل والضمان االجتماعي على المنشآت المعنية

 التقييم الذاتي
حيث هنالك متطلبات صارمة متزايدة من أجل التفتيش  اليوم، وفي عدد ال بأس به من البلدان، ال سيما . ٣٥٥

في مجال السالمة والصحة المهنيتين، أسند إلى المنشآت المعرضة لنسبة عالية من الخطر نصيب أآبر من 
وسعيًا إلى وضع تدابير وقائية على مستوى . المسؤولية في هذا المجال، تحت إشراف إدارة تفتيش العمل

دان األوروبية خططًا طوعية للتقييم الذاتي إلدارة المخاطر وذلك لتطبيق التوجيهات المنشأة، أدخل بعض البل
ويعني التقييم الذاتي على مستوى المنشأة تقاسم . الجديدة لالتحاد األوروبي في مجال السالمة والصحة

ة والصحة المسؤوليات بين صاحب العمل والعمال، وفي حالة السالمة والصحة مع اللجان المعنية بالسالم
وميزة التقييم . وهي بمثابة إطار مرجعي لتوجيه أنشطة التفتيش بأسلوب هادف يأخذ بزمام المبادرة. المهنيتين

الذاتي هي أن بإمكان جميع أصحاب المصلحة في منشأة ما أن يعملوا معًا بنشاط إلنفاذ األحكام القانونية ذات 
وعلى امتداد . ل والتدابير الالزمة من أجل التصدي لهاالصلة، ببناء وعي مشترك بالتحديات في مكان العم

ففي شيلي مثًال، تستخدم . السنوات الخمس الماضية، أدخل عدد من خطط التقييم الذاتي في أمريكا الالتينية
المديرية العامة للعمل، التي تنشر قوائم مرجعية للتقييم الذاتي لمختلف القطاعات في موقعها على شبكة 

 .بير تنظيمية ووقائية قطاعية، تدا١٧٨الويب

ومهما يكن من أمر، ينبغي أن يظل نظام تفتيش العمل مسؤوًال عن تفتيش شروط العمل وينبغي أن  . ٣٥٦
وعلى أي حال، ال يمكن اعتبار التقييم الذاتي بديًال لنظام تفتيش يعمل . تكون لديه الصالحيات الالزمة للقيام بذلك

ل عمومًا إلى استيفاء استبيان يكون قد أعده مفتشو العمل بالتعاون ويعمد أصحاب العم. على الوجه الصحيح
ثم يعكف مفتشو العمل على استعراض هذه االستبيانات ويقررون ما إذا آانت ثمة . الوثيق مع ممثلي العمال

 .حاجة إلى المضي في تفتيش المنشآت أم ال

ي في مجال السالمة والصحة المهنيتين وفي عدة بلدان آسيوية، هنالك أمثلة عن مبادرات التقييم الذات . ٣٥٧
فقد أخذت الفلبين مثل هذه المبادرة لبناء ثقافة امتثال طوعي لمعايير العمل في آل المنشآت ولتمكين . تحديدًا

وتشجيع األطراف األخرى لكي تشارك مشارآة فعالة في " توسيع رقعة نشاطها"وزارة العمل والعمالة من 
البعيد، يرمي البرنامج إلى خلق ثقافة من السالمة والصحة والرعاية في مكان  وفي األجل. نظام تفتيش جديد

 . ١٧٩العمل ووازع أخالقي من التنظيم الذاتي

وفي تايلند، أقيم نظام للتبليغ الذاتي من أجل المنشآت الصغيرة والمتوسطة لإلبالغ عن ممارسات  . ٣٥٨
 ١٨(بندًا  ١٩يفاء استبيانات تتناول مجموعة من ويطلب من هذه المنشآت، بموجب هذا النظام، است. العمل فيها

. تشمل آل االلتزامات القانونية الرئيسية فيها) العمل وواحد يتناول السالمة والصحة المهنيتين ظروفتتناول 
ويتعين توقيع هذه االستمارة من جانب صاحب العمل أو من يمثله وممثل عن العمال، أو على األقل عامل يعمل 

وإعادتها إلى مكتب العمل في المقاطعة، حيث يقوم موظفون آخرون بمساعدة المفتشين على تحليل في المنشأة، 
 .١٨٠إلكترونيًا إلى المقر الرئيسي النتائجاالستمارات المستوفاة وإرسال 

 QD-BLDTBXH/02/2006رقم وفي فيتنام، ُأخذ العمل أيضًا باستمارة تفتيش ذاتي بموجب القرار  . ٣٥٩
، الذي يتطلب من صاحب العمل استيفاء استبيان وإرساله، بعد توقيعه هو ٢٠٠٦١٨١راير فب /شباط ١٦المؤرخ 

العمل في استيفاء  صاحبوبإمكان مفتشي العمل مساعدة . ، إلى إدارة تفتيش العمل)إن وجد(وممثل النقابة 
 .لقانون العمل االستمارة ويمكنهم أن يطلبوا من صاحب العمل اتخاذ ما يلزم من إجراءات في حالة أي مخالفة

وبصفة عامة، إن التقييم الذاتي أداة مفيدة جدًا للنهوض بثقافة درء المخاطر واالمتثال لتشريعات  . ٣٦٠
 .التقييم الذاتي ضمن آلية تنسيق توفرها إدارة تفتيش العملُيجرى وهي تعمل على نحو أفضل عندما . العمل

  

                               
 .www.dt.gob.cl/documentacion/1612/w3-propertyvalue-23497.html:  انظر   ١٧٨
  .ILO: Philippines labour administration/labour inspection audit, 2009:  انظر   ١٧٩
  .ILO: Thailand labour inspection audit, 2004:  انظر   ١٨٠
  .٢٠٠٧، ٨١طلب مباشر بشأن االتفاقية رقم : لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات   ١٨١
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  ٥الفصل 

تيجية منظمة العمل الدولية بشأن ااستر
  إدارة العمل وتفتيش العمل

 جددة لمنظمة العمل الدوليةترؤية م
إدارة العمل وتفتيش العمل بقدر متزايد من االهتمام في السنوات األخيرة، على حظي آل من  . ٣٦١

ويعزى قدر آبير من هذا االهتمام المتزايد إلى إدراك الحكومات أن . الصعيدين الوطني والدولي على السواء
لسياسات إدارة العمل وتفتيش العمل، في عالم يتسم بالعولمة، أصبحا من العوامل الرئيسية في تصميم ا

 .االقتصادية واالجتماعية الوطنية وفي تنفيذها

وإدارة العمل وتفتيشه مصدر هام من مصادر المعلومات بالنسبة إلى الحكومات وأصحاب العمل  . ٣٦٢
. وهما من الوسطاء الفاعلين في مجال تجنب منازعات العمل وتسويتها. والعمال، آل في ميادين اختصاصه

لعين على االتجاهات في سوق العمل بفضل ما لهما من عالقة متميزة مع الشرآاء وهما أيضًا من المراقبين المّط
االجتماعيين، وهما قادران من ثم على تقديم حلول فعالة لتلبية االحتياجات المتطورة لدى المستفيدين من 

التفتيش،  ومافتئ أصحاب العمل والعمال يطالبون بتوفير موارد إضافية لوزارات العمل وإدارات. خدماتهما
 .وذلك من أجل النهوض بالعدالة واإلدارة السديدة، ولجعل العمل الالئق حقيقة واقعة

  ١- ٥اإلطار 
 المبادئ الرئيسية لإلدارة السديدة في مجال إدارة العمل

 الحوار االجتماعي والهيكل الثالثي المشارآة
 للجميعصنع القرارات، والمعلومات، والخدمات الحكومية متاحة  الشفافية
 السياسات العادلة، والقوانين والقواعد المعروفة والمطبقة على الجميع المصداقية
  مؤسسة مفتوحة مسؤولة عن أنشطتها وعن تنفيذ واليتها المسؤولية

  االمتثال لقوانين العمل سيادة القانون

أجل عولمة عادلة الحاجة بشأن العدالة االجتماعية من  ٢٠٠٨وقد أقر إعالن منظمة العمل الدولية لعام  . ٣٦٣
فيما تبذله من جهود لتحقيق أهداف منظمة  تعزيز قدرة منظمة العمل الدولية لمساعدة الدول األعضاء فيها"إلى 

تعزيز الحوار االجتماعي والهيكل الثالثي "من خالل أنشطة شتى، منها " العمل الدولية في سياق العولمة
الفعالية على قانون ومؤسسات العمل، بما في ذلك ما يتعلق باعتبارهما أنسب وسيلتين من أجل إضفاء 

الديباجة " (باالعتراف بعالقة االستخدام وتعزيز العالقات الصناعية الجيدة وبناء نظم فعالة لتفتيش العمل
 )."٣"والجزء األول، ألف 

وتفتيش العمل في وتجسيدًا لاللتزام بهذه األهداف، أنشأت منظمة العمل الدولية برنامج إدارة العمل  . ٣٦٤
لمساعدة الهيئات المكونة، وعلى وجه التحديد وزارات العمل ونظم إدارة العمل وتفتيشه،  ٢٠٠٩أبريل  /نيسان

على االضطالع بدور حاسم في تحسين شروط العمل واالمتثال لتشريعات العمل، ومنع منازعات العمل 
 .قالية في سوق العمل، وتطوير نظم تدريب مهني وافيةوتسويتها، والنهوض بالمساعدة الثالثية في المراحل االنت

وقد تغيرت الظروف التي تعمل في ظلها نظم إدارة العمل وتفتيشه تغيرًا هائًال طوال العقود القليلة  . ٣٦٥
ورأى بعض . الماضية، ومرّد ذلك بالدرجة األولى التطورات التكنولوجية واالقتصادية والسياسية وآثار العولمة
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وفي حاالت أخرى، تراجع نفوذ . في ذلك فرصة سانحة لتعزيز دورها والمضي في تطورهامؤسسات العمل 
وفي هذا السياق، يجب على نظم إدارة العمل وتفتيشه أن تجد السبل الكفيلة بإعادة النظر في . هذه المؤسسات

ثيرها أسواق العمل تنظيمها وفي استراتيجيات تدخلها بحيث يمكنها أن تستجيب على نحو أفضل للتوقعات التي ت
 .المتطورة في عالم العولمة واألزمة المالية واالقتصادية

 تحقيق الرؤية من خالل المساعدة التقنية التي توفرها المنظمة
وبرنامج إدارة العمل وتفتيش العمل هو في طليعة أنشطة المنظمة في مجال خدمات الدعم التقني  . ٣٦٦

مكتب وتعمل الالخبرات ذات الصلة في آل إدارات شه، حيث تعبئ والخدمات االستشارية في إدارة العمل وتفتي
مختلفة بغية تعزيز المساعدة التي تقدمها إلى الهيئات  أقاليممن خالل شبكات تشمل قطاعات تقنية مختلفة و

وفي ضوء النطاق الواسع لمؤسسات هذا البرنامج بما يشمل طائفة واسعة من الموضوعات التقنية، . المكونة
اء وصفها في هذا التقرير، فإنه يعمد بالضرورة إلى تنسيق أنشطته مع الوحدات التقنية األخرى في التي ج
 وهذا يشمل التعاون مع برنامج النهوض بإعالن المنظمة بشأن المبادئ والحقوق األساسية في العمل. المنظمة

آما يعمل . ن والعمل الجبريوبرنامج الهجرة الدولي بشأن دور تفتيش العمل في مكافحة العمل غير المعل
برنامج إدارة العمل وتفتيش العمل إلى جانب البرنامج الدولي للقضاء على عمل األطفال في صقل وتشذيب 

وفي مجال السالمة والصحة المهنيتين، قام البرنامج بتنسيق وضع المواد . المواد التدريبية من أجل مفتشي العمل
الزراعي بالتعاون من البرنامج الخاص بالسالمة والصحة في العمل و البيئة التدريبية لمفتشي العمل في القطاع 

آما وضع وحدة نموذجية بشأن المساواة بين الجنسين وتفتيش العمل بالمشارآة مع مكتب ). العمل اآلمن(
ولية المساواة بين الجنسين، وعمل بالتضافر مع برنامج ظروف العمل واالستخدام دعمًا العتماد المعايير الد

معايير  في إدارةوهنالك تعاون منتظم بين البرنامج والموظفين التقنيين المختصين . بشأن العمل في المنازل
العمل الدولية، بتبادل المالحظات والتعليقات على مسودات الوثائق التقنية، وبإعداد الدراسات المقارنة وتبادل 

 .المعلومات للمساعدة في عمل لجنة خبراء المنظمة

  ٢- ٥اإلطار 
 أهداف برنامج إدارة العمل وتفتيش العمل

تطوير قدرة إدارات العمل على النهوض ببرنامج العمل الالئق لدى المنظمة من خالل صوغ وتنفيذ سياسات العمل   -١
 .الوطنية السليمة

 .تعزيز إدارات تفتيش العمل لتكون أدوات معاصرة وفعالة من أجل اإلدارة السديدة  -٢
 .وتعزيز اإلطار القانوني والمؤسسي لنظم إدارة العمل وتفتيشهوضع   -٣
 .الحرص على آفاءة التنسيق بين مختلف اإلدارات والهيئات التي تتناول السياسة االجتماعية االقتصادية  -٤
 .النهوض بمعايير العمل الدولية ذات الصلة التي وضعتها المنظمة  -٥
 .العمل وضمان مشارآتهم في نظم إدارة العمل وتفتيشه الحرص على التشاور مع العمال وأصحاب  -٦

تقييم أو مراجعة االحتياجات الوطنية هو قاعدة األساس لتخطيط وبرمجة المساعدة  واستكمال عمليات . ٣٦٧
ويضطلع بعمليات التقييم هذه عمومًا بناء على طلب من الحكومة . التقنية التي يقدمها برنامج إدارة العمل وتفتيشه

ا أرمينيا وأنغوال وجمهورية تقييمًا في بلدان منه ٢٠، أآمل نحو ٢٠٠٩ومنذ استحداث البرنامج في عام . المعنية
 .تنزانيا المتحدة وجنوب أفريقيا والصين وغواتيماال والفلبين وآينيا وهايتي

وتكمن قيمة هذا النهج في التقييم في تطبيق عملية تحليلية تشمل جميع الشرآاء االجتماعيين ومنظمات  . ٣٦٨
التفتيش  /الية وآفاءة نظم اإلدارةوتوفر عملية التشاور وجهات نظر مختلفة بشأن فع. أخرى، حسب االقتضاء

وتشير التقييمات إلى المجاالت التالية حيث يستدعي . وبشأن آيفية تعديل تنظيمها ووظائفها لتحسين مجمل األداء
تحسين إنفاذ ) ب(تعزيز األساس التشريعي واإلطار المؤسسي إلدارة العمل؛ ) أ: (األمر عادة تطوير القدرات
أم من حيث  شروط االستخدامالعمل و ظروفم تفتيش العمل الوطنية، سواء من حيث قوانين العمل بتعزيز نظ

وتقييم سياسات  رصدتحسين القدرات المؤسسية من أجل تخطيط وبرمجة و) ج(السالمة والصحة المهنيتين؛ 
العمل؛ تحسين إطار السياسات واإلطار التشريعي من أجل المساواة بين الجنسين في مكان ) د(العمل الوطنية؛ 

 .توظيفتطوير خدمات ال) ه(
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وتقييم االحتياجات هو خطوة أولى يتبعها إعداد خطة عمل تبنى على أساس استنتاجات وتوصيات  . ٣٦٩
تفتيش العمل لتعزيز نوعية خدماتها  /وتستخدم خطة العمل بدورها بمثابة خارطة طريق لهيئات إدارة. ١التقرير

ضًا لتوجيه المساعدة واألنشطة التي تضطلع بها المنظمة بما يتماشى ولكنها تستخدم أي. ولتحسين تنفيذ السياسات
وعالوة على ذلك فهي نقطة مرجعية من أجل وضع . مع أهداف البرنامج والميزانية الخاصة بالمنظمة بالذات

 .٢أو اتفاقات التعاون األفقية لدى المنظمة/مشاريع التعاون التقني و

مثل إيطاليا وفرنسا وآندا والنرويج (وقد مّكن الدعم الذي تقدمت به مجموعة من الجهات المانحة  . ٣٧٠
وقد وضعت . من الشروع في األنشطة وتنفيذ البرامج لتعزيز وتحديث إدارة العمل وتفتيشه) والواليات المتحدة

العربية المتحدة وأوآرانيا والبرازيل والجبل  واإلماراتمؤخرًا برامج في األردن وأرمينيا وألبانيا وأنغوال 
األسود والجزائر والجمهورية العربية السورية وجمهورية مقدونية اليوغوسالفية السابقة وجمهورية مولدوفا 

 .وهندوراس واليمن دوجنوب أفريقيا والسلفادور وُعمان وغواتيماال وآازاخستان ولبنان والهن

عمل وتفتيشه في قائمة أولويات العمل في برامجها القطرية للعمل وتضع عدة بلدان مسألة إدارة ال . ٣٧١
وقد عزز هذا . الالئق، مما يوفر أساسًا قويًا يدفعه الطلب اللتماس المساعدة التقنية من المنظمة في هذا المجال

لعربية المتحدة ومن بين الدول العربية فإن اإلمارات ا. ٢٠٠٨االتجاه لمشاريع التعاون التقني التي نفذت منذ عام 
ية السورية وُعمان ولبنان واليمن لديها جميعًا أهداف إلدارة العمل وتفتيشه في برامجها بوالجمهورية العر

وفي أوروبا وآسيا الوسطى ينطبق ما ذآر على أرمينيا وألبانيا وجمهورية مقدونية . القطرية للعمل الالئق
وفي آسيا، أدرجت إندونيسيا والهند مجاالت العمل هذه . تاناليوغوسالفية السابقة وجمهورية مولدوفا وآازاخس

وفي أفريقيا، ثمة مراجع محددة في البرامج القطرية في بنن وبورآينا فاسو . في برنامجها القطري للعمل الالئق
مبيا وفي بلدان أمريكا الالتينية، تشير باراغواي والسلفادور وغواتيماال وآولو. وتوغو وجنوب أفريقيا والسنغال

 .إلى هذه المجاالت في برامجها القطرية

وعمل المنظمة في مجال إدارة العمل وتفتيشه تدعمه أنشطة التعاون التقني التي ترآز على البلدان  . ٣٧٢
تنمية القدرات وتوطيد : وتشمل هذه التدخالت. في برنامج وميزانية المنظمة ١١محط األولوية المتصلة بالنتيجة 

؛ وتسهيل تقاسم المعارف بين الخبراء الوطنيين بشأن الممارسات السليمة في إدارة تفتيش العمل /نظم إدارة
العمل وتفتيشه؛ وبناء أو تدعيم أوساط الممارسة التقنية بشأن الموضوعات ذات االهتمام المشترك من خالل 

ين تنسيق النظم ؛ ومساعدة الدول األعضاء في تحس)التعاون فيما بين بلدان الجنوب مثًال(التبادل والحوار 
 .الوطنية إلدارة العمل وتفتيشه؛ وتطوير قدرة هذه المؤسسات على تخطيط وبرمجة ورصد وتقييم أنشطتها

  ٣- ٥اإلطار 
 الخدمات الرئيسية التي يقدمها برنامج إدارة العمل وتفتيش العمل

 تقييمات التنظيم المؤسسي واإلدارة؛ 
 الثالثية؛تقديم الدعم اإلداري والمهني للهيئات  
 تبادل المعلومات عن نظم وممارسات وقوانين إدارة العمل؛ 
 مساعدة البلدان في تنفيذ معايير المنظمة ذات الصلة؛ 
 تعزيز أثر إدارات العمل وقدرتها على صنع القرارات؛ 
 النهوض بالشبكات الدولية؛ 
 .البحوث والمنشورات 

تحسين : وقد رآزت البرامج الوطنية على تحديث إدارة العمل وقدرات إدارة التفتيش، وذلك من خالل . ٣٧٣
أساليب التفتيش؛ وضع النظم لجمع البيانات؛ وضع النظم والُنُهج االستراتيجية من أجل تحسين التنسيق وفعالية 

جتماعيين عند إعادة النظر في تشريعات التنظيم ضمن نظام إدارة العمل؛ المشارآة القوية من جانب الشرآاء اال
تفتيش العمل؛ وضع برامج تدريب وطنية، بما فيها تدريب المدرِّبين؛ إذآاء الوعي بشأن دور العمل بين أصحاب 

                               
يم  (المتطلبات : يتم صوغ خطة العمل على أساس مصفوفة تحتوي على العناصر التالية   ١ اء التقي ؛ اإلجراءات  )االحتياجات المحددة أثن

اون   )اإلجراءات التي يمكن للبلد أن ينفذها بصورة مستقلة(الوطنية  ًا أو      (؛ اإلجراءات في إطار التع ًا أفقي اإلجراءات التي تتطلب تعاون
  ).أو مساعدة تقنية من المنظمة ًاليدو ًاتعاون

دان األفريق      ٢ ة والبل ا الالتيني ة  مثال ذلك، التعاون فيما بين بلدان الجنوب بموجب االتفاق التكميلي بشأن التعاون التقني مع بلدان أمريك ي
دان ال                ين بل ا ب اون فيم وض بالتع ل النه ن أج ل م ة والبرازي ين المنظم راآة ب امج الش ذ برن ل تنفي ن أج ي   م ع ف وب، الموق / آذارجن

  .٢٠٠٩ مارس
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وتتضمن هذه البرامج أيضًا مكونًا قويًا من تقاسم المعارف يشمل تبادل الممارسات . العمل والعمال ومنظماتهما
 .لدراسية، إلى جانب تعميم التجربة المكتسبة لدى المنظمة في المحافل الدوليةالفضلى والزيارات ا

وحرصًا على تحقيق االتساق في التدريب في مجال إدارة العمل وتفتيشه القائم على أساس معايير  . ٣٧٤
من التدريب الدولي التابع للمنظمة في تورينو، إلى وضع رزمتين  المنظمة، عمد البرنامج، بالتعاون مع مرآز

وقد ترجمت المواد . واحدة لمديري شؤون العمل واألخرى لمفتشي العمل -رزم التدريب النمطية الشاملة 
التدريبية إلى العديد من اللغات وجرى تكييفها في بعض الحاالت لكي تأخذ في االعتبار السياق القانوني وسياق 

رزمتين في بلدان يقوم فيها البرنامج بتنفيذ وقد أجريت تجارب رائدة لهاتين ال. سوق العمل في البلد المعني
من برامج التدريب الوطنية لمديري  وهما تشكالن اآلن، في الكثير من الحاالت، جزءًا ،مشاريع تعاون تقني

 .شؤون العمل ولمفتشي العمل

وثمة مجال محدد آخر من مجاالت مساعدة المنظمة لوزارات العمل وإدارات تفتيش العمل وهو يشمل  . ٣٧٥
وهنالك عدد متزايد من طلبات . البيانات واألخذ بنظام محوسب لتفتيش العمل، آما في ألبانيا وسري النكاجمع 

المساعدة في وضع نظم المعلومات واالتصاالت لتحسين تقديم الخدمات والتنسيق والكفاءة في وزارات العمل 
ارة اإلحصاءات في المنظمة بغية وضع ويتم االضطالع باألعمال التمهيدية بالتعاون مع إد. وإدارات التفتيش

ويتوفر بعض النتائج األولية في موقع البرنامج على . األساس لنظام متجانس من البيانات والسجالت اإلدارية
 .شبكة الويب

مكتب مواد ترويجية عن أنشطة مفتشي العمل بالتعاون مع إدارات أخرى، الوعالوة على ذلك، أعد  . ٣٧٦
ة العمال وأصحاب أصحاب العمل، بغية مساعدالخاصة ب نشطةاألالعمال ومكتب ب الخاصةنشطة األومنها مكتب 

 .على فهم أفضل لدور مفتشي العمل ومن ثم تدعيم وظائف إدارات تفتيش العمل العمل ومنظماتهم

ويوفر البرنامج، من خالل موقعه على شبكة الويب، المعلومات للجمهور عما يقوم به من أنشطة  . ٣٧٧
ويتضمن الموقع لمحة موجزة عن إدارة العمل وتفتيش . شورات وغير ذلك من األحداثوبرامج وبحوث ومن

والغرض من . العمل، ومجموعة من الممارسات الفضلى وأدوات التدريب لمديري شؤون العمل ومفتشي العمل
ن أحدث هذه المواد، التي تقوم على أساس دراسات البحوث واجتماعات الخبراء، توفير قاعدة معارف مقارنة م

والهدف من ذلك هو تزويد مديري شؤون العمل . طراز تتضمن الخبرة والممارسة فيما يتعلق بأبرز القضايا
والمفتشين بأساس صلب لتقييم سياساتهم الخاصة بهم في هذه المجاالت ولقياسها إزاء الممارسات في بقاع 

ن أثر األزمة االقتصادية على النظم الوطنية وتناولت البحوث التي أجراها البرنامج دراسات ع. أخرى من العالم
إلدارة العمل، ودور تفتيش العمل في مكافحة العمل غير المعلن وآذلك دراسات مقارنة عن الجزاءات 

وطوال العامين الماضيين، قامت المنظمة بدعم . والعالجات في تفتيش العمل حرصًا على االمتثال لقوانين العمل
. إلقليمية، مما يعزز تبادل المعارف والخبرات بين نظم إدارة العمل وتفتيشه الوطنيةعمل الشبكات العالمية وا

مثال ذلك أن للمنظمة حضور فعال في الرابطة الدولية لتفتيش العمل، ولجنة آبار مسؤولي تفتيش العمل، 
 .والشبكة الدولية لمراآز التدريب في مجال العمل، وآذلك منظمة الدول األمريكية

ت ذاته، آان للمساعدة التقنية التي تقدمها المنظمة دور هام فيما أنشئ مؤخرًا من شبكات وفي الوق . ٣٧٨
التي تتقاسم في إطارها وزارات العمل وإدارات تفتيش  ،جديدة، مثل الشبكة اإليبرية األمريكية لتفتيش العمل

يواصل البرنامج دعم األنشطة و. العمل في أمريكا الالتينية وإسبانيا والبرتغال التجارب والممارسات الفضلى
العربي إلدارة العمل والتشغيل،  التي تقوم بها مراآز إدارة العمل اإلقليمية الثالثة في أفريقيا، وهي المرآز

في البلدان الناطقة باالنكليزية والفرنسية على التوالي، وهي توفر  والمرآزان األفريقيان اإلقليميان إلدارة العمل
 .والبحوث والخدمات االستشارية ومعلومات أخرى لتعزيز مؤسسات العمل في القارة التدريب للمسؤولين

ويحدد هذا التقرير معالم عدة مجاالت ينبغي فيها تحسين قاعدة معارف المنظمة وصوغ أدوات جديدة،  . ٣٧٩
ية وخصوصًا إذا أريد للمنظمة أن تسهم على نحو فعال ومفيد في دعم عملية تحديث مؤسسات إدارة العمل بغ

وينبغي المضي في . تحسين قدرتها على تصميم وتنفيذ سياسة العمل وتحسين أدائها المؤسسي وتقديمها للخدمات
آما ينبغي المضي في تعميق . تعزيز أوجه التآزر القائمة بين المنظمة ومؤسسات البحوث وآبريات الجامعات

ة ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان روابط التعاون، بين منظمة العمل الدولية ومنظومة األمم المتحد
االقتصادي واالتحاد األوروبي مثًال، بشأن الموضوعات ذات الصلة بإدارة العمل وتفتيشه، بما في ذلك توسيع 

 .البحوث بخصوص االتجاهات الراهنة والمسائل التي تواجهها خدمات التوظيف العامة

 - ية أن تزيد من دعمها لتدابير تنمية القدرات هذه وفي ضوء ما تقدم، قد ترغب الجهات المانحة الدول . ٣٨٠
دام في إطار المساعدة التي تقدمها لتوفير حافظة من التعاون التقني المست -والتي أظهرت فعًال نتائج ذات مغزى 

 .المنظمة في مجاالت إدارة العمل وتفتيشه
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  ةقشانمنقاط مقترحة لل

من أهداف السياسة العامة األوسع  يتجزأبما أن السياسات التي تستهدف العمالة ينبغي أن تكون جزءًا ال   .١
لدى الحكومات، ما هو في الوقت الراهن هيكل نظم إدارة العمل عمومًا، ووزارات العمل خصوصًا، وما 
هي آيفية إدارتها وتنسيقها؟ ما الذي ينبغي أن تقوم به الحكومات لتعزيز سير إدارة العمل وخدمات 

 ضت عنها األزمة االقتصادية؟التفتيش، وال سيما في ضوء التحديات التي تمخ

ما هو الدور الذي ينبغي أن تؤديه منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل في تحسين سير إدارة العمل   .٢
من (وخدمات التفتيش؟ ما هي الترتيبات المؤسسية التي تمكنها من ممارسة هذا الدور على أفضل وجه 

 ؟)ترآةقبيل اللجان الثالثية وأفرقة عمل السياسات المش

في ضوء أهمية الوظيفة العامة إلدارة العمل وخدمات التفتيش، ما هو الدور الذي ينبغي أن تؤديه   .٣
وخصوصًا خدمات  -مبادرات القطاع الخاص ومقدمو خدمات القطاع العام في تقديم هذه الخدمات 
دة، والحرص في الوقت التوظيف العامة وتفتيش العمل؟ ما هي اآلليات الممكنة للتنسيق واإلدارة السدي

 ذاته على عنصر التكامل؟

آيف يمكن لنظم تفتيش العمل أن تحّسن وتوازن ما بين تدابير الوقاية وتدابير اإلنفاذ على أفضل وجه،   .٤
من قبيل التثقيف والوقاية (وذلك لضمان االمتثال لقوانين العمل الوطنية لتحقيق شروط العمل الالئق 

 ؟)والجزاءات مثًال

تشمل  ف تستطيع الحكومات أن تكفل على أفضل وجه تطبيق إدارة العمل وخدمات التفتيش بصورةآي  .٥
جميع العمال على اإلطالق؟ وما هي التدابير التي يمكن أن تكون فعالة من أجل توسيع نطاق هذه 

في سالسل التوريد أو مناطق تجهيز (الخدمات، لتشمل على وجه الخصوص العمال المستضعفين 
 ؟)رات أو االقتصاد الزراعي أو غير المنظم، مثًالالصاد

بالنسبة إلى البحوث ووضع المعايير وتصديق اتفاقيات  العمل الدولية ماذا ينبغي أن تكون أولويات منظمة  .٦
وتقديم المساعدة التقنية وإسداء المشورة بشأن السياسات في  توعيةالمنظمة ذات الصلة وتنفيذها، وال

  وتفتيش العمل؟مجال إدارة العمل 
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