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 مقدمة -أوًال 
الدراسة االستقصائية العامة بشأن تفتيش العمل في دورة مؤتمر العمل الدولي التي دارت حول مناقشة الأآدت  .١

تطبيق العمل لآوسيلة أساسية على نطاق واسع تفتيش العمل بلتزام الثالثي اال) ٢٠٠٦(الخامسة والتسعين 
یشكل نظام تفتيش العمل الذي یعمل بشكل جيد جزءًا من نظام تفتيش العمل الفعال وشرطًا أساسيًا ". ١الالئق

عمل إنه ال یمكن إنكار األثر اإلیجابي لعمل المفتشين على ظروف . "٢"لإلدارة الجيدة في عالم العمل
وینعكس ذلك في عدد التصدیقات التي . ٣" وآذلك على النمو االقتصادي المستدام،المستخدمين وتعزیز حقوقهم
وتصنف هذه ). ٨١رقم  (١٩٤٧ تصدیقًا على اتفاقية تفتيش العمل، ١٣٥  إلىوصلت حتى هذا التاریخ
 حددت أساسًا وألنها معایير العمل الدولية نظرًا ألهميتها بالنسبة لنظام" ذات أولویة"االتفاقية على أنها اتفاقية 

 . مشترآًا لعمل خدمات تفتيش العمل في الكثير من البلدان

ومن بين . أن تفتيش العمل یواجه الكثير من التحدیات - من منظور مستقبلي -أبرزت مناقشة المؤتمر أیضًا و .٢
ر التكنولوجي وزیادة المنافسة الدولية  العمل وإعادة هيكلة أنماط العمالة نتيجة للتغيتجزيءهذه التحدیات 

بيد أن . مقرونة بالترآيز المتزاید على التنفيذ الفعال لمعایير العمل الدولية للمنظمة من خالل القوانين الوطنية
الدراسة االستقصائية العامة آشفت النقاب عن أن تزاید النداءات على وظائف ومسؤوليات التفتيش في الكثير 

 ومرافق النقل وموارد الميزانية الالزمة لتوفير كاتبزیادة في عدد المفتشين المؤهلين والمبتقابل من البلدان لم 
 . الخدمات الفعالة

 في تتفتيش العمل قد جاءموضوع مناقشة ب هيئة مكتب لجنة العمالة والسياسة االجتماعية البةطمفإن وبذا  .٣
اض مقتضب لتفتيش العمل ومعایير العمل الدولية وتستهل هذه الورقة الموضوع باستعر.  على األغلباحينه

ومن ثم تبين هذه الورقة بعض التحدیات الرئيسية التي تواجه خدمات . التي ساعدت على تشكيل النظم الوطنية
 مقترحات طرححدد دور منظمة العمل الدولية في تقدیم الدعم لخدمات تفتيش العمل وتت و،تفتيش العمل

 . لإلجراءات المقبلة

 معلومات أساسية -يًا ثان
 الحكومات إلى اإلقرار ٢٠٠٦دعت لجنة الخبراء في مالحظاتها النهائية في الدراسة االستقصائية العامة لعام  .٤

والحظت اللجنة . ٤"باإلسهام الحيوي الذي تقدمه خدمات تفتيش العمل الفعالة في التنمية واللحمة االجتماعية"
بشأن تفتيش العمل  (٨١تعين على تفتيش العمل، بموجب االتفاقيتين رقم الكبير الذي یذت باإلسهام أِخ"بأنها 

، أن یقدمه لتحقيق برنامج العمل الالئق )بشأن تفتيش العمل في الزراعة (١٢٩، ورقم )في الصناعة والتجارة
 . وقد انتاب هذا الشعور أغلبية المتحدثين في لجنة المؤتمر. ٥"لمنظمة العمل الدولية

 أن تفتيش العمل الفعال - ٢٠٠٦ في المناقشات التي دارت بشأن تقریر عام -أصحاب العمل واعتبر أعضاء  .٥
یعزز البيئة المستقرة لألعمال التي تشكل بدورها عنصرًا أساسيًا للقدرة التنافسية والنمو االقتصادي 

لعبه تفتيش یمتميز الذي وشعر العمال بأنه من المهم للغایة أن تقر جميع البلدان بالدور ال. واستحداث الوظائف
وقد اتفقت آال المجموعتين . لصحة االقتصاد آذلكبالنسبة  وإنما ،لصحة العمال وحسببالنسبة  ال ،العمل

 

 ١الجزء (التفاقيات والتوصيات بشأن تفتيش العمل، التقریر الثالث    الدراسة االستقصائية العامة للجنة الخبراء المعنية بتطبيق ا 1
محضر ، ١تطبيق المعایير، الجزء المعنية ب وتقریر اللجنة ، مؤتمر العمل الدولي،)٢٠٠٦(، الدورة الخامسة والتسعون ))باء(

 . ٢٤ رقم األعمال المؤقت

محضر ، ٢٠٠٦لجنة المعنية بتطبيق المعایير، مؤتمر العمل الدولي ، ال)Mr. Potterالسيد بوتر  (   الناطق باسم أصحاب العمل  2
 . ٩٠، الفقرة ١، الجزء ٢٤ رقم األعمال المؤقت

 . ١٠٩، مصدر سابق، الفقرة )Mr. Cortebeeckالسيد آورتبيك  (   الناطق باسم العمال  3

 . ٣٧١فقرة ، مصدر سابق، ال٢٠٠٦الدراسة االستقصائية العامة، : مكتب العمل الدولي    4

 . ٣٧٢، مصدر سابق، الفقرة ٢٠٠٦، الدراسة االستقصائية العامة: مكتب العمل الدولي   5
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جيدة التنظيم والتي تتمتع الخدمات تفتيش العمل أن  على ،وآذلك الجزء األآبر من المندوبين الحكوميين
 . رًا هامًا في التنمية االقتصادیة واالجتماعيةبموارد مالئمة ووسائل قانونية آافية تشكل عنص

 ،) تصدیقًا١٣٥ (٨١ع على نحو خاص للتصدیقات على اتفاقية تفتيش العمل رقم يوبالنظر إلى المستوى الرف .٦
ف الوظائف الرئيسية لتفتيش فهي تعّر.  العامة لهذه الخدمةمعالمفإن هذه االتفاقية هي بمثابة دليل دولي جيد لل

. ٦"همتأمين إنفاذ األحكام القانونية المتعلقة بظروف العمل وحمایة العمال أثناء قيامهم بعمل"ل العمل من أج
 ٨١ من االتفاقية رقم ١٢حق الدخول إلى أماآن العمل المبينة في المادة ویل بخالتز سلطات اإلنفاذ ووتمّي

 من االتفاقية ١٥تحدد المادة  ،وفضًال عن ذلك. تفتيش العمل عن غيره من األنشطة في مجال إدارة العمل
 .أن یكونوا مستقلين ونزهاء في ممارستهم لسلطاتهمبالمفتشين  التزام

 ةراوینظم تفتيش العمل في المعتاد آجزء من النظام العام إلدارة العمل الذي یخضع في العادة لسلطة وز .٧
، الواجبات العامة )١٥٨رقم (لها  المالزمة ة، والتوصي)١٥٠رقم  (١٩٧٨وتبين اتفاقية إدارة العمل، . ٧العمل

لفعالية ًا بالنسبة حيویأمرًا وتعتبر نوعية النظام العام إلدارة العمل . العملتفتيش إلدارة العمل والتي من بينها 
 . هيئة تفتيش العمل

 يرإلى حد آبوفي حين أنه یوجد في آل بلد من البلدان تقریبًا خدمات لتفتيش العمل تتماشى في غالب األحيان  .٨
، فإنه ال تزال هناك فوارق هامة في الطریقة التي ینظم بها تفتيش العمل في الدول ٨١مع إطار االتفاقية رقم 

فعلى وجه المثال هناك فروق . تتباین القوانين الوطنية وأولویات اإلنفاذ، حيث الدوليةاألعضاء لمنظمة العمل 
في مواقع عمل محددة مثًال إجراء أعمال تفتيش لكن فيم. في الطرق التي تنظم بها وظائف التفتيش المتعددة

 أو آردة فعل على شكاوى أو حوادث مهنية من ،من ناحية االستباقيةوالرقابة لوقایة العادیة لنشطة إطار األ
ولكنها  ،والقضایا التي تثار في آال الحالتين یمكن أن تكون خاصة جدًا في بعض األحيان. ٨ ناحية أخرى

 التفتيش بين اتوتجمع معظم هيئ. للجوانب المختلفة من قانون العملالعدیدة خروق بالآثيرًا ما تتصل 
 . القوة النسبية لكال البعدین تختلف غير أن .النصيحة والعقوبة

ومع أن االختصاصات الدقيقة للمفتشين تتباین وفقًا للتشریع الوطني، إال أن هناك القضایا العدیدة التي یدعى  .٩
ظروف العمل، والسالمة والصحة المهنيتان، : التصدي لها في مكان العمل، ومن بينهامفتشو العمل إلى 

المساواة بين الجنسين والتمييز، والضمان االجتماعي، وعالقات العمل، وعمل األطفال، والعمل الجبري، و
القطاع البحري مثًال الزراعة والبناء والتعدین و(بعض الوظائف القطاعية المحددة والعمالة غير الشرعية، و

 تتعلق بالهجرة واالقتصاد مهام ویمكن أن تشتمل بعض األنشطة األخرى ذات الصلة على ).وسكك الحدید
 .  في مكان العملاإلیدز/ غير المنظم وتسجيل المنشآت الصغيرة وفيروس العوز المناعي البشري

آفؤًا وفعاًال  - الكثيرة مهامهاتها و بالنظر الختصاصا-وال بد من أن یكون تنظيم خدمات هيئات تفتيش العمل  .١٠
 ضبطوال بد من أن یكون هناك تفتيش شامل من أجل . بحيث ینظم أآبر عدد ممكن من الزیارات ألماآن العمل

 لمفتشي العمل تتسم مهمات الرئيسية فإن ال،آما الحظت لجنة الخبراء مرارًاو. سوق العمل وسير عمله
  .٩لتدریب وقدرًا آبيرًا من حریة التصرف والحرآةبالتعقيد وتتطلب الوقت والموارد وا

 

 

 

 

 ١٩٦٩ من اتفاقية تفتيش العمل في الزراعة، ٦من المادة ) أ)(١(، والفقرة ٨١ من االتفاقية رقم ٣من  المادة ) أ)(١(   الفقرة  6
 ). ١٢٩رقم (
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 )٨١رقم  (١٩٤٧اتفاقية تفتيش العمل، 

 الهدف

 هو إقامة نظام لتفتيش العمل مسؤول عن تأمين ٨١ والتوصية المالزمة لها رقم ٨١هدف االتفاقية رقم 
 ).  النقل ومنشآتمناجمباستثناء ال(ظروف العمل وحمایة العمال في أماآن العمل الصناعية 

 الوظائف األساسية
 . فحوص المادیة والتقنية واإلداریةالإجراء الشكاوى وق في يالتحق وة القانونياألحكامتأمين إنفاذ  !
 . عمال بالمعلومات والمشورة التقنيةتزوید أصحاب العمل وال !
 . ئمة التي ال تغطيها األحكام القانونية القاجوانب النقص والتعسفإشعار السلطات المختصة ب !

 الهيكل
 : یتعين على السلطة المختصة أن تتخذ الترتيبات المالئمة لتعزیز

 ؛التعاون بين خدمات التفتيش وغيرها من المؤسسات -
  .التعاون بين مسؤولي هيئات تفتيش العمل وأصحاب العمل والعمال -

 الواجبات
سریة یتم اقتصادیة  أو أیة شؤون یلتزم مفتشو العمل بالمحافظة على السریة فيما یتصل بمصدر أیة شكوى

  .الكشف عنها خالل زیارة التفتيش

 الحقوق
 : لهم حقو ،موظفين حكوميينآ تهمیتمتع مفتشو العمل بصف

 ؛أي فحصإجراء ضع للتفتيش واالدخول بحریة إلى أي موقع عمل خ -
 ؛إجراء الفحوص والتحقيقات -
  .لقانوند اترتكب ضمخالفات األحكام المطبقة بصدد أیة إنفاذ  -

  الرئيسية التي یواجهها تفتيش العملمشاآلال -ثالثًا 
 تحدید عدد - ٢٠٠٦ باالستناد إلى الدراسة االستقصائية العامة وبحثها في مؤتمر العمل الدولي لعام -یمكن  .١١

دارة سوق والقضية االستراتيجية الرئيسية الجامعة هي أن نوعية إ.  الرئيسية ذات األهمية العالميةمشاآلمن ال
آان أحد البلدان ناجحًا أو غير ناجح في العثور على مسار  ما إذا صل إلىتوالعمل تشكل عامًال رئيسيًا في ال

عمليات تفتيش العمل وإدارة العمل إدخال التحسينات على ؤدي یو. تنموي یؤدي إلى تخفيض مستدام في الفقر
آما یؤدي إلى منتوج ذي نوعية أفضل وإنتاجية أعلى مة في العمل عالسليمة وآذلك الحمایة االجتماعية الدا

بهذه الصفة تعتبر اإلدارة الجيدة لسوق العمل و. انخفاض في عدد الحوادث وزیادة في بواعث القوة العاملةإلى 
فمفتاح القدرة التنافسية . لتصدي لتحدیات العولمةاالحفاظ على القدرة التنافسية أو زیادتها والوسيلة الكفيلة ب

 . التي تعتمد بدورها على مناهج إنتاج النوعية) والخدمات(ثل في المنتجات ذات الجودة یتم

 االفتقار إلى الموارد

 القيام بدورها ووظائفها في الكثير من علىهناك شاغل واسع النطاق حيال عدم قدرة خدمات تفتيش العمل  .١٢
ات والمعدات الكافية وال بالتدریب الكافي هي ال تتمتع بالعدد الكافي من الموظفين وال بالتجهيزف. البلدان

ميزانيات الضئيلة للنقل واالرتحال ووسائل االتصاالت وحفظ فال. في الكثير من األحيان ومتدنية األجور
السجالت غير الكافية تعيق أیضًا قدرة هذه الخدمات على القيام بأعمال التفتيش واتخاذ اإلجراءات الالزمة 

على الروح المهنية للمفتشين تؤثر بشكل سلبي للغایة موارد تفتيش العمل یمكن أن فایة عدم آآما أن . للمتابعة
 . واستقاللهم ونزاهتهم

وبما أن آل بلد . مطلوبمن المفتشين للقيام بالعمل ال" عدد آاٍف" إلى ٨١ من االتفاقية رقم ١٠وتدعو المادة  .١٣
. من المفتشين" آاٍف"يس هناك من تعریف رسمي لعدد نه لإحدد أولویات مختلفة لإلنفاذ لمفتشيه فیمن البلدان 
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وليس . ومن بين العوامل التي ینبغي أخذها بعين االعتبار عدد المنشآت وحجمها ومجموع حجم القوة العاملة
مصادر البيانات المتوفرة في الكثير من البلدان هي مصادر یكفي في حد ذاته، إال أن هناك من قياس واحد 

وقد أخذت منظمة . لدولي الوحيد المتوفر والقابل للمقارنة حاليًا هو عدد المفتشين لكل عاملوالمؤشر ا. ضعيفة
 وهو أن عدد :آنقاط مرجعية معقولةالمعایير التالية العمل الدولية في سياستها وخدماتها االستشاریة التقنية 

 في ١٥ ٠٠٠/ ١الصناعية؛ و السوق قتصادات في ا١٠ ٠٠٠ /١مفتشي العمل قياسًا بالعمال یجب أن یقارب 
.  في البلدان األقل نموًا٤٠ ٠٠٠/ ١ في االقتصادات االنتقالية؛ و٢٠ ٠٠٠/ ١التصنيع؛ وحدیثة قتصادات اال

 . معایيرهذه البي ویبين الرسم البياني في الملحق أن الكثير من البلدان ال تل

 تقدم إال القليل من المعلومات عن المستوى  إلى أن الحكومات ال٢٠٠٦تشير الدراسة االستقصائية العامة لعام  .١٤
ففي معظم البلدان . الدقيق لموارد الميزانية الخاصة بهيئة تفتيش العمل أو الكيفية التي تحدد بها هذه الموارد

تأتي ميزانية تفتيش العمل في إطار الميزانية العامة لإلدارة المسؤولة عن العمل والشؤون االجتماعية 
ال تتلقى إدارات العمل في معظم بلدان أفریقيا الناطقة باالنكليزیة أآثر فمثًال . لة في الوزارةوالقضایا ذات الص

وقد . ١٠ في المائة فقط٠٫١عن وال یزید هذا الرقم في بعض الحاالت .  في المائة من الميزانية الوطنية١من 
 األعلى واآلفاق األفضل نضم الكثير من المفتشين الناجحين إلى القطاع الخاص حيث جذبتهم األجورا

 .  الوظيفيةتهملمسير

وال یتلقى موظفو تفتيش العمل في الكثير من البلدان النامية إال قدرًا محدودًا من التدریب المهني وال یتمتعون  .١٥
یؤدي إلى انخفاض نوعية أعمال التفتيش التي یجري القيام ما م ،إال بفرص قليلة لتلقي أي تدریب في الخدمة

ضد الذي یمارس لعوامل األخرى التي تشكل تحدیًا للسلطة ولموثوقية خدمات تفتيش العمل العنف ومن ا. بها
هياآل الشبكات وعدم وجود إمكانيات إلقامة قواعد بيانات الكترونية یمكن أن ضعف المفتشين والفساد و

 ). طر المرتفعةآأماآن العمل ذات المخا(تفضي إلى تقاریر سنویة وتساعد في تحدید أولویات التفتيش 

وتوخيًا إلبراز هذه الشواغل المتعلقة بالموارد المتوفرة لتفتيش العمل، قامت لجنة المؤتمر أیضًا بالتأآيد على  .١٦
وفي هذا الصدد شرعت عدة بلدان مؤخرًا في . أن هناك حاجة للعنایة بتحدیث خدمات التفتيش وتحسين آفاءتها

 ، مفتشًا جدیدًا لمعالجة العمل الجبري١٥٠ ٢٠٠٤في عام  زیلالبرافقد وظفت .  تفتيش العملتنشيطإعادة 
وقد . م مفتشًا جدیدًا تم توظيفه٨١  لـ تدریبًااليونان مفتشين لمكافحة عمل األطفال ونظمت ١٠٨ ترآياودربت 
إصالحًا طموحًا لمعالجة األزمات التنظيمية في "، التي ترتئي Larcher  الرشر خطتها الجدیدةفرنسااستهلت 

 مفتش ٧٠٠ویشمل ذلك إصالحات هيكلية وتنظيمية وتحسين نوعية أعمال التفتيش وتوظيف ". فتيش العملت
 . ٢٠١٠١١جدید بحلول عام 

 العمل وأنماط العمالة الجدیدة  تجزيء

 والتي آثيرًا ما تأتي آنتيجة للضغوط الناشئة عن ،تمثل التغييرات الكبيرة في أماآن العمل وفي هيكل العمالة .١٧
. تزید من حدة التحدیات القائمةآما  ،خدمات التفتيشأمام د عالمي معولم بشكل متزاید، تحدیات جدیدة اقتصا

أمراض مهنية خسارة  ناشيء عن وأ مليون حادث وفاة مهني ٢٫٢وتشكل الحصيلة السنویة التي تصل إلى 
فالتكنولوجيات . بير بشأنها عنایة أآبر وتتخذ تدااتأن توليها الحكومبشریة ال یمكن إحصاؤها وهي جدیرة ب

 ،وال بد من دمج المساواة بين الجنسين في العمل في وظائف تفتيش العمل. مخاطر جدیدةبالجدیدة تأتي 
 قطاعات الخدمة إلىر النقلة في العمالة من الزراعة والصناعة وتغّي. ١٢باإلضافة إلى المهمات ذات الصلة

وسيع نطاق تغطية التفتيش هناك اتساع نطاق باتجاه تثيرة ومن بين الضغوط الك. الطلب على تفتيش العمل
األشكال المرنة للعمالة، ونمو االقتصاد غير المنظم وزیادة الوعي بالحاجة إلى تطبيق معایير عمل منظمة 

صبح من المهم أآثر فأآثر أولذا . ، بما في ذلك مناطق تجهيز الصادراتالعمل الدولية في جميع أجزاء العالم
واضحة للتفتيش بغية التصدي للتحدیات الجدیدة التي تواجه هيئات تفتيش الستراتيجيات االولویات وألاتحدید 

 . العمل ذات الموارد النزرة، ولكن دون إهمال الوظائف األساسية
 

10   W. von Richthofen:  ٣-١٦، الفقرة )٢٠٠٢ ، جنيف، مكتب العمل الدولي(،  دليل إلى المهنة:تفتيش العمل . 

11    G. Larcher : ،أنظر أیضًا . ٢٠٠٦مارس /  آذار٩خطة تحدیث وتطویر تفتيش العملV. Tiano" :  المتنازع بشأنه اإلصالح
 . ٢٠٠٦یونيه / ، حزیران٦رقم  ،Droit Social" في تفتيش العمل

 في آثير من البلدان المساواة في األجور وحمایة األمومة والتمييز واألجور بصددها لتي تتزاید الشواغل امشاآل   وتشمل ال 12
 . والترویج والمسؤوليات العائلية وإجازة األبوة



GB.297/ESP/3

 

GB297-ESP-3-2006-10-0170A-Ar.doc 5 

 الطوعي من خالل الخدمات االستشاریة والتعاون مع رابطات تطبيقوهو تعزیز الوهناك مجال هام آخر  .١٨
أعمال المصالحة فيما یتصل بوتتباین االختصاصات الدقيقة لمفتشي العمل . قابات العمالأصحاب العمل ون

والتوسط من بلد إلى آخر، ولكن المفتشين یسعون في معظم األنظمة إلى ضمان تعاون العمال وأصحاب العمل 
فاذ القوانين من خالل  بين ممارسة السلطة إلنال زال العثور على توازنو. توخيًا لكفالة احترام قوانين العمل

 ال یمكن التصدي له في ًا مستمرًاتحدیللقانون یشكل الطوعي القدرة على اإلقناع باالحترام العقوبات القانونية و
ویمكن أن یساعد التعاون .  على أساس حالة بحالةمؤهلينالواقع العملي إال من قبل مفتشين ذوي خبرة و

 . المفتشين إلى حد آبير في التصدي لهذه التحدیاتعمال  النقاباتوالوثيق بين منظمات أصحاب العمل 

 السالمة والصحة المهنيتان

. تعتبر الوقایة من مخاطر مكان العمل واحدة من الوظائف الرئيسية لهيئات تفتيش العمل في معظم البلدان .١٩
عة للتغيير في أماآن الوتيرة السریفصيانة بيئة العمل المأمونة تحتاج إلى یقظة مستمرة، ألسباب ليس أقلها 

تحليل المخاطر، وإدارة السالمة والصحة المهنيتين، : ومن بين القضایا الكثيرة التي یعالجها المفتشون. العمل
األعمال و، المناولة اليدویةوسالمة اآلالت، والسالمة الكيميائية، و ؛الوقایة من الحوادث واألمراض/ التحقيقو

 آاإلجهاد "الجدیدة"األخطار والوقایة البيئية، والحمایة من اإلشعاع، ومال، الرعایة االجتماعية للعوالخطرة، 
  . ١٣المنتجات المأمونةعلى رقابة ال و،والعنف والتحرش الجنسيالنفسية والمضایقة 

التي تنص  ١٤ بشأن اإلطار الترویجي للسالمة والصحة المهنيتين١٨٧ هذه الوظائف باالتفاقية رقم وتتعزز .٢٠
على أن تضع الدول األعضاء آليات لضمان االمتثال للقوانين واللوائح الوطنية، منها  ٩ مادةبكل وضوح في ال

 . وتأتي على ذآر نظم تفتيش العمل بشكل خاص

فقد . معالجة األخطار المتغيرة لمكان العملعلى اتخذ عدد من البلدان تدابير لتعزیز قدرات هيئات التفتيش وقد  .٢١
 االستراتيجي وإنفاذه في االستراتيجيات الوطنية للسالمة والصحة المهنيتين تفتيش العمل ١٥أسترالياأدرجت 

 خطة عمل بشأن الصحة المهنية من أجل تدریب ٢٠٠٥في عام  ١٧فرنساواعتمدت ؛ ١٦آعنصر أساسي
 الناطقة بالفرنسية عن الحاجة البلدان األفریقيةوعّبر وزراء . المفتشين في مجال السالمة والصحة المهنيتين

 وضع خطة عمل تحتوي عناصر استراتيجية لتفتيش العمل یتم إدماجها في استراتيجيات سليمة للسالمة إلى
 خطة عمل بشأن آوت دیفوار وقد اعتمدت .١٨اإلیدز/ والصحة المهنيتين ولفيروس العوز المناعي البشري

اتيجية السالمة والصحة وترآز استر. زیارات التفتيش آوسيلة تنظيميةعلى ز ترآالسالمة والصحة المهنيتين 
وهيئات تفتيش العمل فيها على برامج خاصة للزراعة والبناء والخدمات  ١٩المملكة المتحدةالمهنيتين في 

مكان العمل واالضطرابات العضلية العظمية واإلجهاد في نقل وسائل الالصحية والسقوط من أماآن مرتفعة و
 . المتعلق بالعمل

 

قة وا األخطار المحتملة على المستهلك في مكان العمل بطری أن یقيّم- من خالل تفقد عينات المنتجات -   یمكن لمفتشي العمل  13
 ". مراقبة السوق"ویعرف هذا في معظم بلدان االتحاد األوروبي باسم . استباقية ووقائية

 . ١٩٧لى جنب مع التوصية المالزمة لها رقم إ، جنبًا ٢٠٠٦یونيه /  حزیران١٥   اعتمدت في  14

-٢٠٠٢ لسالمة والصحة المهنيتيناالستراتيجية الوطنية ل: اللجنة الوطنية للسالمة والصحة المهنيتين/    آومنولث أستراليا 15
 ). ٢٠٠٢آانبيرا  (٢٠١٢

ة في خبرسياسات تفتيش العمل، الممارسات وال" ، رئيس، الرابطة الدولية لتفتيش العمل، Pattersonباتيرسون .    انظر أیضًا م 16
 . ١٤١-١٤٠، رقم ٤-٢٠٠٥/٣ Labour Education، في "التحدیات العالمية أمام تفتيش العمل"، في "أستراليا

 . ٢٠٠٩-٢٠٠٥ خطة الصحة في العمل:    وزارة العمالة، والعمل واللحمة االجتماعية 17

اجتماع المجلس الحاآم الحادي والثالثون للوزارة ومنتدى رفيع المستوى بشأن دور :  األفریقي إلدارة العملاإلقليمي    المرآز 18
 ). ٢٠٠٥شالالت فيكتوریا، (تفتيش العمل في التنمية، شالالت فيكتوریا، زمبابوي 

لندن،  ( ذلك وما بعد٢٠١٠استراتيجية للسالمة والصحة في مكان العمل في بریطانيا العظمى إلى عام :    لجنة الصحة والسالمة 19
٢٠٠٤ .( 
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 نمو االقتصاد غير المنظم

بين نوعين من  بشأن االقتصاد غير المنظم ٢٠٠٢٢٠ القرار الذي اعتمد في مؤتمر العمل الدولي لعام مّيز .٢٢
 عنالحالة األولى وتنشأ ". االقتصاد غير المنظم"قضایا اإلدارة فيما یتصل باألعمال التي یغطيها تعبير 

 ،وبعبارة أخرى. د قانوني محددن استبعاعاالفتقار إلى المواد القانونية التي تغطي حاالت خاصة للعمل أو 
وبالتالي فإنه ال توجد أي إطار مرجعي رسمي، في حالة غياب قابلة للتطبيق ليس هناك من معایير عمل 

إلى ذلك يعود فالحالة الثانية، في  أماو. بها وال أیة حقوق یجدر احترامها أو المطالبة بهاوفاء التزامات یتعين ال
، إهماًال آليًا أو جزئيًاتهمل  امعایير عمل قابلة للتطبيق غير أنهفهناك . نيمرجعي قانوإطار عدم التمشي ب

 عن ًا ناشئ-عدم االمتثال  وهي - ةیمكن أن یكون سبب الحالة الثانيو. یلتزم بااللتزامات وال یقر بالحقوق وال
ًا بعدم االمتثال للمعایير بيد أنه یمكن أن یكون آذلك قرارًا متعمد. عدم العلم بمضمون المعایير أو حتى وجودها

  .٢١تجنبًا للتكاليف

.  واحدة في آال الحالتين، إال أن موقف مفتشي العمل یكون مختلفًابدوومع أن تبعات ذلك بالنسبة للعمال قد ت .٢٣
 ال یكون لدى المفتشين على األرجح - األنشطة التي ال یغطيها القانون -" الصرفة "تنظيمففي حالة عدم ال
أنه ال تتوفر لهم ، إال ، فيتمتع المفتشون بالسلطة الرسمية للتصرفاالمتثالوأما في حالة عدم . سلطة للتصرف

 هي استخدامقضية وجود عالقة وآثيرًا ما تكون . في الواقع العملي إال فرص محدودة للغایة للقيام بذلك
عالقة بشأن ر التوصية وبهذا الصدد توف. التي تحدد ما إذا آانت قوانين العمل مطبقةالقضية الرئيسية 

 . توجيهات هامة للقوانين الوطنية) ١٩٨رقم  (٢٠٠٦، الستخداما

ویشكل توسيع نطاق حمایة قوانين العمل لتشمل العمال في االقتصاد غير المنظم أحد التحدیات الرئيسية التي  .٢٤
ویتطلب . بهة األماميةفالمفتشون في الج. ٢٢تواجه إدارات العمل في البلدان النامية وبعض البلدان الصناعية

عملياتها تنظيم النهج السليم لالقتصاد غير المنظم استراتيجيات تيسر على األعمال الصغيرة والبالغة الصغر 
ویمكن لمنظمات العمل والعمال أن تلعب دورًا هامًا . قطاعالمع المحافظة على إمكانية استحداث الوظائف في 
المجتمع المحلي وغير ذلك من التي تطال شاریة والتمثيلية في هذه العملية من خالل الخدمات االست

 ةل البالغاعمألكثير من األحيان في تسجيل أصحاب االوتتمثل إحدى الخطوات الرئيسية في . المجموعات
وال بد من أن .  الحكومية ذات الصلة على الصعيد المحليإلدارات أو اإلدارةالصغر واألعمال الصغيرة لدى ا

فتيش العمل جزءًا ال یتجزأ من االستراتيجيات الحكومية المحلية والمرآزیة التي من شأنها تكون خدمات ت
ویمكن أن .  االمتثال لاللتزامات القانونيةة من أجلألعمال والعمال والدولتي تتحملها اتخفيض التكاليف ال

نيات ومجموعات المجتمع  آالتعاو،مع منظمات االقتصاد غير المنظمالجدیدة آات االستراتيجية اتكون الشر
 الوعي بفوائد الخروج من الوضع إلذآاء وسيلة هامة للغایة الرابطات التجاریة والعمالية الصغيرةالمحلي و
  .٢٣يماالواجبات التي تترتب على الوضع النظآذلك  ويماغير النظ

 تنظيم هجرة اليد العاملة

بق یفسح لهم مجاًال واسعًا أآثر من أي مفتشي العمل بتفویض لدخول المنشآت دون تصریح مستمتع إن  .٢٥
 والتي یكون ضحيتها في الغالب العمال تعسفيةمن المؤسسات لوضع حٍد لظروف العمل الأخرى مؤسسة 
وفي هذا الصدد یضمن المفتشون تطبيق الحق في بيئة عمل . ٢٤الذین یعملون بشكل غير نظامي األجانب

 

 التسعين، ، المعتمد في المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته"قرار بشأن العمل الالئق واالقتصاد غير المنظم   " 20
٢٠٠٢ . 

21    J. L. Daza، " مكتب العمل الدولي، ٩؛ ورقة الحوار رقم "االقتصاد غير المنظم والعمل غير المصرح به وإدارة العمل ،
 . ٢٠٠٥ ه یوني/حزیران

22    J. L. Daza، " في" التحدیات العالمية أمام تفتيش العمل"، في "تفتيش العمل واالقتصاد غير المنظم Labour Education 
التحدي المتنامي أمام إدارة : االقتصاد غير المنظم" C. S. Venkata Ratnam وA. Sivananthiran و؛١٤١-١٤٠، ٤-٣/ ٢٠٠٥
 . ٢٠٠٥ مع الرابطة الهندیة للعالقات الصناعية، نيودلهي ،، مكتب منظمة العمل الدولية لجنوب آسيا"العمل

 .GB.297/ESP/1:    الوثيقة 23

 . ٧٨، مصدر سابق، الفقرة ٢٠٠٦الدراسة االستقصائية العامة، : عمل الدوليمكتب ال    24
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 على العمال المهاجرین دون تفریق أو ٢٦ اإلنسان وغير ذلك من حقوق العمل وحقوق٢٥مأمونة وصحية
ویمكن لتفتيش أماآن العمل التي یتواجد فيها المهاجرون أو التي یتكون سواد العاملين فيها من هؤالء . ٢٧تمييز

حد من الحوافز على یثبط أعمال استغالل العمال األجانب ویعزز المساواة في المعاملة ویالمهاجرین أن 
وتخضع العالقات بين مثل .  نظاميين ممن یقبلون بظروف متدنية بسبب وضعهم الحساساستخدام عمال غير

 . في عدد من البلداندراسة لحمایة العمال في العمل وخدمات الهجرة الحكومية للالمبذولة هذه الجهود 

 نظم الرصد الطوعي

وفي بعض األحيان (منشأة خاصة شهدت السنوات األخيرة الزیادة الدراماتيكية في النظم الخاصة لتقييم أداء  .٢٦
وتشتمل هذه األنظمة على خطط شراء وبرامج لتقييم القروض وأنظمة إلعطاء . من حيث معایير العمل) عامة

مبادرات یشترك أو الصناعة و/ وة متعددة الجنسي المنشآتالشهادات وأنظمة لتنفيذ مدونات السلوك من قبل
 . فيها العدید من أصحاب المصالح

 تستطيع أن تشرك فاعلين متعددین في سلسلة هانإ إذ ،هذه األنظمة إمكانيات لإلسهام في العمل الالئقوتتوفر ل .٢٧
تيسر نقل التكنولوجيا والمعرفة التي یمكن أن تسهم في التزوید وتوفر الحوافز وسبل الوصول إلى السوق و

 في رصد ظروف العمل یومًا العمالشارك وحيث ی. نهایة المطاف في رفع المستوى االقتصادي واالجتماعي
وعلى آل حال تم توجيه النقد إلى .  یمكن لهذه النظم أن تؤدي إلى تحسينات مستدیمة في معایير العمل،بيوم

وتتمثل أوجه النقد الرئيسية التي . بعضها بسبب المنهجية واألساليب المستخدمة إلجراء تقييمات مكان العمل
ه في تكاثر المعایير القانونية ووضع النقاط المرجعية االنتقائية إزاء مثل نظم التقييم الخاصة هذإلى توجه 

معایير العمل الدولية واالفتقار إلى الشفافية والموثوقية وازدواجية أعمال المراجعة مع ما یقتضي ذلك من 
 . ثرهاأتكاليف آبيرة وعدم االتساق من حيث 

ظمة العمل الدولية، أن تشكل مكمًال هامًا للتنظيم ویمكن لألشكال الطوعية للتنظيم الذاتي، من منظور من .٢٨
والقضية الرئيسية هي آيفية تعزیز التعاون الفعال ما بين األنظمة . والتفتيش العامين ولكنها ليست بدیًال

 أن ٨١وترتئي االتفاقية رقم . دمات التفتيش العامة لتحسين اإلدارة الخاص وخأعمال القطاعالخاصة بتقييم 
تتخذ السلطة المختصة الترتيبات المالئمة لتشجيع التعاون الفعال بين : "تيسير هذه التكامليةهناك حاجة ل

إدارات التفتيش وغيرها من اإلدارات الحكومية والمؤسسات العامة أو الخاصة التي قد تشارك في مثل هذه 
دة الجنسية أیضًا توجيهات  المبادئ المرسخة في إعالن منظمة العمل الدولية للمنشآت متعدمثلوت. ٢٨"األنشطة

للممارسات الجيدة التي تشمل التشاور مع الحكومات الوطنية والحوار االجتماعي وتطویر العالقات الصناعية 
 . لشكاوىلالخاصة بالسياق الوطني والتي توفر آليات للرصد و

  في مكان العملاإلیدز/ فيروس العوز المناعي البشري

فيروس العوز المناعي ل بجائحة صفيما یت على نحو خاص في حمایة العمال یتمتع مفتشو العمل بدور هاٍم" .٢٩
ومع ذلك فإن مثل هذا الدور هو جدید نسبيًا بالنسبة .  والحد من انتشار الجائحة ومن آثارها٢٩"اإلیدز/ البشري

دم لمفتشي العمل وفي وسع منظمة العمل الدولية أن تق. لهيئات تفتيش العمل في الكثير من البلدان األآثر تأثرًا
 وتخفيف أثره باالستناد إلى اإلیدز/ دعمًا في مجال التدریب على الوقایة من فيروس العوز المناعي البشري

 

 ). ٢٠٠٣ ،مكتب العمل الدولي، جنيف (٩١   االستراتيجية العالمية للسالمة والصحة المهنيتين، مؤتمر العمل الدولي، الدورة  25

 . اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان من ٢٣   تعتبر السالمة والصحة حقًا من حقوق اإلنسان األساسية، المادة  26

 ١٢في أمریكا الشمالية، ومليون  ١٨ مليون من العمال المهاجرین وأعضاء أسرهم في جميع أجزاء أفریقيا، و٢٠  زهاء   هناك 27
ء  مليون في جميع أجزا٣٠ مالیين في الشرق األوسط و٩ مالیين في جنوب وشرق آسيا و٧مليون في أمریكا الوسطى والشمالية، و

 . أوروبا

 . ٨١ من االتفاقية ٥   المادة  28

 . ٥٦، مصدر سابق، الفقرة ٢٠٠٦ الدراسة االستقصائية العامة، :مكتب العمل الدولي    29
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 بشكل خاص لمفتشي العمل بشأن تنفيذ هذه ضوعمدونة ممارسة منظمة العمل الدولية وإلى آتيب مو
 . ٣٠المدونة

 العمل الجبري

التي تشكل ) ٢٩رقم  (١٩٣٠رامي بموجب اتفاقية العمل الجبري، یعرف العمل الجبري على أنه عمل إج .٣٠
 -  وفضًال عن ذلك یسند إلى مفتشي العمل بشكل خاص.األساس لمعظم التشریعات الوطنية بهذا الصدد

 على وآاالت العمل إلشراف دور ا-) ١٨١ (١٩٩٧ من اتفاقية وآاالت العمل الخاصة، ١٤بموجب المادة 
 لدى زیارتهم أماآن -فيمكن لمفتشي العمل . األعمال التعسفيةفي مكافحة االتجار و وبذا یسهمون ،الخاصة
ویسلط الشاغل . ما في ذلك العقوباتب ،واتخاذ التدابير التصحيحيةرتكبي الخروقات  تحدید الضحایا وم-العمل 

 . الضوء على هذا الجانب من جوانب مهام المفتشينبالبشرالمتنامي حيال االتجار 

 طفالعمل األ

ا، م التوصيات المالزمة له، منظمة العمل الدولية بشأن عمل األطفال، وبشكل خاصيتتضمن آل من اتفاقيت .٣١
 الدول ١٨٢وتطالب االتفاقية رقم . األعمال التعسفيةإشارات صریحة إلى دور تفتيش العمل في مكافحة 

ال، وتحدید أماآن العمل التي األعضاء بتحدید الظروف واألنشطة وأماآن العمل الخطرة بالنسبة لألطف
 نبغيوی. ر عمل األطفال في ظل هذه الظروف وفي مثل أماآن العمل هذهظطلع فيها بأنشطة خطرة، وحضی

هيئات تفتيش العمل في جميع أجزاء الروتينية لعمال األأن یكون العمل على إلغاء عمل األطفال جزءًا من 
 مليون طفل ١٢٦المفتشين المساعدة على معالجة مشكلة وویعني ذلك بالنسبة لهيئات التفتيش . العالم
هناك حاجة لمساعدة هيئات تفتيش العمل ومفتشي العمل تسهيل ذلك، وتوخيًا ل. ن في األعمال الخطرةينخرطم

على تحدید دورهم في منع األطفال من الدخول إلى أماآن العمل الخطرة؛ والمساعدة على انتشال األطفال من 
 المالئمة؛ وتحسين معایير حمایة الصحة والسالمة لألطفال الذین هيئاتمثل أماآن العمل هذه وإحالتهم إلى ال

؛ وتحدید دورهم في تقدیم الدعم لمبادرات الرصد ) سنة تبعًا للبلد١٧-١٤( األدنى لسن الخدمة وصلوا الحد
 . عمل األطفالبالخاصة 

یشترك فيه مفتشو العمل ة الذي فرقال ال بد من وجود نهج ،هئوتوخيًا للحد من عمل األطفال وبالتالي إلغا .٣٢
ومن منظمات أصحاب العمل والعمال أیضًا ومسؤولون من وزارات التعليم والخدمات العامة والصحة 

 تكون ، حيث یسود عمل األطفال،وفي الكثير من البلدان. واألطفال واآلباء والمعلمين والمجتمع المحلي
 عملية ًاواجبات المفتشين المتعلقة بعمل األطفال واضحة في القانون، بيد أن هؤالء المفتشين یواجهون صعاب

 في - وتقدم منظمة العمل الدولية .في الكثير من األحيان اختصاصهمالرئيسي من جمة في القيام بهذا العنصر 
 دعمًا لهيئات تفتيش العمل في مجال السياسات ودعمًا في مجال تدریب -تحسين هذا الوضع لمسعى منها 

 . ٣١مفتشي العمل على آيفية معالجة عمل األطفال

 تفتيش العمل ووظائف اإلدارة العامة ذات الصلة

 وإنفاذ ذات الصلة ك قضية جامعة تواجه الكثير من هيئات تفتيش العمل وهي العالقة بفروع اإلدارة العامةهنا .٣٣
من البلدان في تبسيط النظم التنظيمية التي توثر على المنشآت في الكثير ویتمثل أحد الشواغل الهامة . القوانين

ل للتعاون بين الخدمات الضریبية وخدمات ویمكن أن یشتمل ذلك على وضع وسائ. الصغيرة تأثيرًا آبيرًا
 . الضمان االجتماعي وإدارات التخطيط وهيئات تفتيش العمل من أجل تبسيط مستلزمات التسجيل

 

 . )٢٠٠٥ ، جنيف، مكتب العمل الدولي( نع لمفتشي العمل والمصااإلیدز/ آتيب عن فيروس العوز المناعي البشري    30

 . )٢٠٠٢، جنيف، مكتب العمل الدولي(، تيب لمفتشي العملآ  :األطفالمكافحة عمل     31
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 وسائل عمل منظمة العمل الدولية  -رابعًا 
عمل في بالخطر الذي یمثله النقص الحاد في االستثمار في مجال تفتيش الوصانعي القرار  الرأي العام نذارإن إ .٣٤

القانون وحمایة العمال موضع سؤال ویشكل واحدًا من سيادة الكثير من البلدان إنما یضع اإلدارة الجيدة و
فإن ضمان . عناصر الدعم الرئيسية التي یمكن أن توفرها منظمة العمل الدولية لهيئات تفتيش العمل الوطنية

مة، والتدریب النظامي والمكاتب والنقل، وال سيما عدد آاٍف من المفتشين المؤهلين الذین یتلقون أجورًا مالئ
العمل، إنما هو أمر حيوي جدًا الحترام معایير العمل الوطنية تفتيش في الوقت الذي یتزاید فيه الطلب على 

 الفعال لقوانين العمل السليمة إسهامًا رئيسيًا في اإلنتاجية وبالتالي في التنمية سهم التنفيذویمكن أن ی. والدولية
 فيًا حيویًا دور خدمات تفتيش العمل لعبوت. االقتصادیة واالجتماعية، بما في ذلك الحد من الفقر العالمي

 . قدرة على حمایة أنفسهماألقل ضمان العمل الالئق، ال سيما بالنسبة للناس 

 المتاحة  الوسائلمنجزءًا أساسيًا یشكل التفویض بمعاقبة أصحاب العمل الذین یخرقون القانون ال یزال و .٣٥
وعلى آل حال فإن المنهج الوقائي یمكن أن یؤدي، عند االقتضاء، إلى .  للقانون لضمان االمتثالينللمفتش

ظروف العمل األفضل وإلى حوادث أقل وصحة أفضل ودرجة غياب أدنى إلى زیادة احترام حقوق العمال و
قر یوآما . ٣٢لمنشآتدى ادي عام أفضل لوبالتالي إلى بواعث أعلى لدى الموظفين، وإنتاجية أعلى وأداء اقتص

 . ٣٣جدیدة لتعزیز الخدمات الوطنية لتفتيش العملحملة  فإن ذلك یستدعي ،بذلك الكثير من البلدان

 تعزیز خدمات تفتيش العمل على الصعيد الوطني

ئيسية إحدى الوسائل الریشكل الترویج المستمر للتصدیق على معایير العمل الدولية ذات الصلة وتطبيقها و .٣٦
 وقد أثبت الحوار وتبادل الخبرات .المتوفرة لمنظمة العمل الدولية لتقدیم الدعم من أجل تعزیز األنظمة الوطنية

مع الهيئات المكونة للمنظمة عن طریق استخدام اإلطار العام لمعایير منظمة العمل الدولية جدارته آوسيلة 
 ه القانونية وهياآلهياسات تفتيش العمل وأطرقّيمة لمساعدة الدول األعضاء على استعراض وتحدیث س

وقد أصبحت هذه العملية بالنسبة لتفتيش العمل منظمة من خالل .  فيه وتنمية الموارد البشریةته وإدارهوتنظيم
 اختبارها التي تم ،ویمكن لهذه األداة التقنية. ٣٤  تفتيش العمل الثالثية لمنظمة العمل الدوليةمراجعةأعمال 

طورت على مدى عدد من السنوات، أن تساعد وزارات العمل في وضع سياسات تلتي بشكل جيد وا
التحدیات واستراتيجيات واضحة ومتسقة ودقيقة وشاملة لتفتيش العمل من أجل التصدي للتحدیات القائمة و

 . الجدیدة في عالم العمل

 ٢٠٠٥العمل الدولي لتفتيش العمل،  مراجعة ثالثية قام بها مكتب : التفيا
فقد وضع .  في التفيا على طلب وزير العمل بناًء٢٠٠٥ لتفتيش العمل في عام ةثالثيت مراجعة أجري

 االختصاصات باتفاق مع الوزير والمدير العام - من خالل بعثة أولى لتقصي الحقائق - العمل الدوليمكتب 
 . لهيئة تفتيش العمل

 الخبراء المؤهلين الذين اقتراحذا النشاط بوقد دعم مكتب أنشطة العمال ومكتب أنشطة أصحاب العمل ه
العمل في مكتب  جنبًا إلى جنب مع مسؤول حكومي واألشخاص المرجعيين التقنيين المراجعة هأجروا هذ
 الثالثي مجموعة من التوصيات الشاملة لتعزيز خدمات تفتيش العمل وقدم مراجعةووضع فريق ال. الدولي

 . لعمل التي وافقت على نشره لوزارة االنهائي للمراجعةتقرير ال

. وال تزال عملية تنفيذ التوصيات قيد التنفيذ حاليًا وتشارك فيها منظمات أصحاب العمل والعمال في التفيا
وتوخيًا لتحسين الكفاءة والفعالية، شرعت التفيا في إعادة هيكلة هيئة تفتيش العمل فيها باالستناد إلى نهج اإلدارة 

 العمل وإقامة ثقافة للوقاية والربط مفتشيويشمل ذلك الترآيز على الوظائف الرئيسية ل. القائمة على النتائج

 

 .  GB.295/ESP/3   الوثيقة   32

تحقيق " و،"الوحدة فوق الخالفات: "منظمة العمل الدولية/ التحاد األوروبيالمشترك ل المؤتمر الثالثي    أنظر مثًال استنتاجات 33
 -أغسطس /  آب٢٩ عشر لمنظمة العمل الدولية الذي عقد في بوسان، لالجتماع اإلقليمي اآلسيوي الرابع" العمل الالئق في آسيا

، وآذلك االستراتيجية العالمية للسالمة والصحة المهنيتين، وهي استنتاجات اعتمدها مؤتمر العمل ٢٠٠٦سبتمبر / األول من أیلول
 . ٢٣، الفقرة ٢٠٠٣الدولي في دورته الحادیة والتسعين، جنيف، 

34    audit.pdf_http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/labinsp/latvia 
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 وتدريب المفتشين ،بشكل أفضل ما بين أنشطة مفتشي العمل وخطة العمل الوطنية للسالمة والصحة المهنيتين
 .  مفتشًا جديدًا٣٩وتوظيف 

اد األوروبي للمساعدة من أجل إعادة الهيكلة مشروع االتح"إلى حٍد آبير مع  العمل الدولي كتبتعاون ميو
 من خالل ، مثًال،، وذلك على المراجعةئمونالقا في التفيا، والذي سيتابع التوصيات التي وضعها "االقتصادية

 آما سيقدم الدعم للوصول ،تقديم المشورة وآذلك الدعم المادي إلقامة معهد وطني للسالمة والصحة المهنيتين
الحوادث وهيئة التفتيش من أجل ضمان ضد تأمين المن جمع البيانات والتبادل بين نظام إلى مستوى أفضل 

 . التنفيذ الناجح

 ١٨٢ و١٣٨ و٢٩ هذه في تصديق التفيا على االتفاقيات أرقام مراجعة أسهمت عملية ال،وآعنصر إضافي
  .٢٠٠٦في عام 

آوسيلة لزیادة  زیز نهج تكاملي لتفتيش العمل بتع- على مدار عدد من السنوات -قامت منظمة العمل الدولية  .٣٧
والنظام المتكامل لتفتيش العمل هو  .٣٥ التقنيةلمشورةل من خالل خدماتها معایير التفتيش على الصعيد الوطني

متعدد (التكامل اإلداري واإلجرائي والتقني : تصور شمولي ومتسق ومرن یشتمل على عناصر مثل"
 إلى ترآيز ، الذي یستخدم بشكل متزاید في الكثير من البلدان،نهجویهدف مثل هذا ال. ٣٦)"التخصصات

ویمكن تحقيق ذلك من خالل . الموارد المتوفرة وتقدیم خدمات أفضل وزیادة تواجد المفتشين في مكان العمل
، جنوب أفریقيافي مؤخرًا وقد استهلت . زیارات المفتشين المدعومة بمشورة المتخصصين عند االقتضاء

 مفتش جدید، من ١٠٠حملة آبرى، تشمل توظيف أآثر من  ،٣٧ ذلك شأن الكثير من البلدان األخرىشأنها في
محدود النطاق، بنهج أآثر توحيدًا وأقل آل واحد منها كون ی التفتيش المتعددة التي نشطةأجل تخفيض أ
حدهم واون نفس المنشأة وتلغي هذه االستراتيجية الحاجة إلى الموظفين العدیدین الذین یزور. استهالآًا للوقت

 في سدون على علم بأنشطة اآلخر، حتى ألنهم ی، في الكثير من األحيان،منهمأي بعد اآلخر في حين ال یكون 
 . ٣٨ مع أصحاب العمل ونقابات العمالًا وثيقًاویقتضي تنفيذ هذا النهج تعاون. بعض األحيان نصائح متضاربة

طار الموارد الموجودة بالطبع، بيد أن هناك في الكثير من البلدان یرحب على الدوام بالكفاءة المتزایدة في إ .٣٨
حاجة واضحة إلعطاء األولویة لتفتيش العمل في إطار الميزانيات الوطنية من أجل توظيف مفتشي العمل، 

البحوث وجمع البيانات المحّسنة وتوفير التجهيزات المكتبية وتجهيزات النقل وتوسيع نطاق وتدریبهم وإجراء 
ومن المهم في هذا الصدد إبراز اإلسهام الذي تقدمه أنظمة تفتيش العمل في . تعاون مع الشرآاء االجتماعيينال

حمالت الرئيسية لتفتيش العمل من خالل معالم ومن المهم لدى القيام بذلك شرح ال. التنمية الوطنية بشكل جلي
 -تقدیم المشورة فرض العقوبات و - للمفتشين األدوار المختلفة وتوضيح العالقة بين ،الشبكاتعمل  والتوعية

ویمكن أن یكون التعاون الوثيق بين هيئات تفتيش .  الطوعية الجدیدةإلشراف مع مبادرات احتملةوالتكاملية الم
 .  للقوانينالعمل والمنظمات النقابية ومنظمات أصحاب العمل وسيلة هامة ومحققة للتكاليف لتعزیز االمتثال

 التقنية االستشاریةوطنية من خالل خدماته الالجهود دعم هذه  في موقع جيد یؤهله لوالدولي ه العمل كتبإن م .٣٩
وال بد من المحافظة على التعاون الوثيق لمنظمة العمل الدولية مع . ونشر المعلومات عن الممارسات الجيدة

 وال سيما مع ،لتعاون وتوسيع نطاق هذا ا٣٩الشبكات الدولية لهيئات تفتيش العمل والشبكات ذات الصلة
ما في ذلك ب بلدًا، ٨٨ من اءعضأ مؤسسات ١٠٩وتتشكل هذه الرابطة من . الرابطة الدولية لتفتيش العمل

الرابطة وتمثل . لمفتشي العملالخدمات الحكومية آهيئات تفتيش العمل الحكومية وآذلك الرابطات الوطنية 
 . ل في العالم لخبرات ومعارف تفتيش العموسعالهيئة الجماعية األ

 

35    G. Albracht" :في " استراتيجية منظمة العمل الدولية: األنظمة المتكاملة لتفتيش العملLabour Education ١٤٠، رقم. 

الحاجة إلى نظام متكامل : فوق الخالفاتالوحدة األعمال وتقریر المؤتمر، :  العظمىغدوقية لكسمبور/    منظمة العمل الدولية 36
 .، مصدر سابق)٢٠٠٥، غلكسمبور(، لتفتيش العمل

 . هولندا وبلدان أخرى آثيرةونيجيریا ومنغوليا وفيتنام وفرنسا وجنوب أفریقيا وبلغاریا وإندونيسيا وألمانيا :    مثًال 37

قانونية بالتعاون على مستوى المصنع نفسه حيث تتعاون  االشتراطات الاإلشراف على تطبيق   تتصل معظم أنشطة اإلنفاذ و 38
 . التخاذ اإلجراءات یومًا بيوملجان المنشأة للسالمة والصحة المهنيتين أو ممثلو السالمة 

لرابطة أمم جنوب شرق آسيا، ومنظمة الصحة العالمية، المهنيتين  السالمة والصحة شبكةالرابطة الدولية لتفتيش العمل، و    39
لماني للرابطات المهنية ألصحاب العمل في الصناعة، واللجنة ألآبار مفتشي العمل لالتحاد األوروبي، واالتحاد المرآزي اولجنة 

 . الدولية للصحة المهنية، والمرآز األفریقي اإلقليمي إلدارة العمل، والرابطة الدولية للضمان االجتماعي
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یشكل التدریب المنتظم المستمر للمفتشين والذي یهدف إلى زیادة القدرات التقنية والمهارات التفاوضية  .٤٠
من القيام  من أجل تمكين المفتشين وسيلة هامةفالتدریب . للمفتشين أساسًا جوهریًا لنظام التفتيش الفعال والكفؤ

وتقوم منظمة العمل . ٤٠م للعولمة ویتسم بالتغيير السریعالذي یخضع اليو الصحيح في عالم العمل بدورهم
تنظيم ب -التابع لمنظمة العمل الدولية في تورینو  يتدریب الدولال وبشكل خاص من خالل مرآز -الدولية 

حلقات عملية للتدریب على تفتيش العمل على أساس منتظم باالستناد إلى النظام المتكامل للتدریب على تفتيش 
 . ٤١العمل

 لنظام المتكامل للتدريب على تفتيش العملا

معارف من أجل زيادة لقد وضعت منظمة العمل الدولية منهجية للنظام الكامل للتدريب على تفتيش العمل، 
 الموجهةمصممة لتوفير التدريب الشامل والمستند إلى النماذج ذه المنهجية وه.  ومهاراتهمآفاءاتهمالمفتشين و

ظروف أماآن العمل وتحسين هذه على  اإلشرافن الموظفين الحكوميين المسؤولين عن لمفتشي العمل ولغيرهم م
 مجموعة - ب المدربيدرتالذي يقوم على مفهوم  -ويقدم النظام المتكامل للتدريب على تفتيش العمل . الظروف

 بالمرونة أيضًا حيث  ولكنه يتسم، من مواضيع السياسات والمواضيع العمليةًا واسعًاشاملة من الوثائق تغطي نطاق
  .مة الحتياجاتهاء الخاصة بها والتي تكون أآثر مالبرامجهان السلطات الوطنية من وضع يمّك

 االستنتاجات والتوصيات -خامسًا 
وال بد من أن تعالج . لتفتيش العمل دور رئيسي في تعزیز العمل الالئق وتنفيذ معایير العمل في مكان العمل .٤١

ویتعرض دور . ًاهی ونزًا وآفؤ فعاًالعالجًا تقدم للمفتشين في حينها وبالطریقة المالئمة الطلبات الكثيرة التي
وهناك حاجة الستراتيجيات . تفتيش العمل في الكثير من البلدان للخطر بسبب االفتقار للموارد المالية الكافية

 إنعاشهحدیث تفتيش العمل و مع التغييرات في أماآن العمل وفي سوق العمل من أجل تةكيفموأدوات مالئمة 
 ال سيما في البلدان ،ویمكن أن تسهم منظمة العمل الدولية إسهامًا آبيرًا في تعزیز أداء تفتيش العمل. من جدید

 . طلبات هلى خدماتها األآبر من العبءالتي تواجه فيها هيئات التفتيش ال

 على األمور إنعاشهدیث تفتيش العمل ووتشتمل العناصر الرئيسية الستراتيجية منظمة العمل الدولية لتح .٤٢
 : التالية

ویمكن أن یكون ذلك . تحضير ورقة سياسة عن دور تفتيش العمل في البرامج القطریة للعمل الالئق )أ(
 إلدماج تفتيش العمل في استراتيجيات وظفيهابمثابة وسيلة للهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية وم

بين مفتشي العمل یجمع راض مشروع مثل هذه الورقة في اجتماع للخبراء ویمكن استع. التنمية الوطنية
 . والهيئات المكونة للمنظمة ومتخصصي التنمية والموظفين الميدانيين لمنظمة العمل الدولية

 إدارة عالم إطارتنظيم اجتماع دولي لمفتشي العمل لوضع المزید من االستراتيجيات لمستقبلهم في  )ب(
 . العمل

وستشتمل .  لهاشكال المالئمةاألع المزید من صحائف الوقائع واألدلة ودراسات الممارسة الجيدة بوض )ج(
هذه األمور على منفذ على االنترنت للمعلومات المتعلقة بتفتيش العمل بحيث یرآز على نشر 

ومن . ش العملبالبحوث والسياسة والقضایا القانونية وقضایا التنفيذ المتعلقة بتفتيالمتعلقة المعلومات 
 : بين األدوات العملية المتوفرة من خالل مثل هذا المنفذ هناك

 العمل؛ صحيفة وقائع بشأن تفتيش  "١"

 

 االستنتاجات النهائية). ٢٠٠٥ ،لكسمبورغ" (حاجة إلى نظام متكامل لتفتيش العملال"منظمة العمل الدولية /    االتحاد األوروبي 40
 http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/labinsp/luxconf.pdf    .  بلدًا مشارآًا٧٥التي اعتمدها 

41    G. Albracht ،F. Martin-Daza ،B. Brückner" مكتب العمل الدولي، " (ى تفتيش العملالنظام المتكامل للتدریب عل
 .)٢٠٠٦ جنيف،
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 على ١٢٩ و٨١مبادئ التفتيش العالمي من أجل توفير اإلرشادات بشأن تنفيذ االتفاقيتين رقمي  "٢"
  ؛ًا آامًالالصعيد الوطني من خالل الترویج للتصدیق عليهما وتطبيقهما تطبيق

 ،مدونة ممارسة أخالقية ومهنية لمفتشي العمل بالتعاون مع الرابطة الدولية لتفتيش العمل "٣"
 . ومبادئ توجيهية لتعزیز الشفافية واإلدارة الجيدة، ٤٢وطنيةالمبادرات المقارنة مع الو

 وذلك من أجل ،یةالتي وضعتها البلدان النورد" تسجيل النقاطآلوحة "تكييف وسائل قياس األداء  "٤"
تحدید مؤشرات تفتيش العمل ومقارنتها بالممارسات الوطنية وتسليط الضوء على االتجاهات 

 . ٤٣واقتراح تدابير لزیادة فعالية وآفاءة المفتشين

نظم تقييم المخاطر وإدارة السالمة والصحة المهنيتين لمفتشي العمل والوسائل المشابهة بشأن  "٥"
وف العمل آالعمالة غير الشرعية والتمييز، وذلك من أجل زیادة جوانب رئيسية أخرى لظر

 . المسؤولية الذاتية في مكان العمل من خالل الوظائف االستشاریة واإلشرافية لمفتشي العمل

في تعزیز أثر نظم تفتيش العمال مواد إعالمية بشأن دور منظمات أصحاب العمل ونقابات  "٦"
 . العمل

 وتطبيقهما، مع التشدید بشكل خاص ١٢٩ و٨١لتصدیق على االتفاقيتين رقمي الترویج المتواصل ل )د(
، لتعزیز العمل الالئق ١٢٩اإلسهام الجوهري لنظام تفتيش العمل الذي یعمل وفقًا لالتفاقية رقم "على 

 . ٤٤"في الزراعة

  :لتدریب توخيًا لزیادة آفاءة خدمات التفتيش وفعاليتها، مثلاوضع أدوات للسياسة و )ه(

 تقييم احتياجات التفتيش؛ "١"

 وأنظمتها؛العمل لمساعدة الحكومات على تحسين سياساتها المراجعات الثالثية لنظام تفتيش  "٢"

 .  الدولي في تورینومرآز التدریبتفتيش العمل بالتعاون مع على لتدریب المتكامل لنظام ال "٣"

 -زید من الدراسة بشأن دور منظمة العمل الدولية إجراء اللجنة الفرعية للمنشآت متعددة الجنسية للم )و(
 في إطار المبادرة الدولية للمسؤولية - فيما یتصل بهذه النظم الخاصة والعالقة بالتفتيش العام

منتدى مرآزي إلعالم الهيئات المكونة ٢٠٠٦نوفمبر / في تشرین الثانيوسيعقد . االجتماعية للشرآات
 وستبحث هذه القضية مرة أخرى خالل اجتماع اللجنة الفرعية .تطوراتلمنظمة العمل الدولية بال
 . ٢٠٠٧مارس / في آذارللمنشآت متعددة الجنسية 

ومع أنه تم النص على بعض عناصر .  فإن استراتيجية من هذا القبيل ستحتاج إلى التمویل،وبالطبع .٤٣
، وأن هناك فریق عمل ٢٠٠٧-٢٠٠٦ في البرنامج والميزانية للفترة ٤٢االقتراحات المدرجة في الفقرة 

في األجزاء المختلفة من المكتب رتآة  حاليًا على تحدید أوجه التآزر المحتملة ما بين األنشطة المكفعداخلي ی
والمتعلقة بتفتيش العمل، إال أنه ستكون هناك حاجة للعثور على طرق ووسائل لزیادة الموارد المخصصة 

من خارج منصوص عليها لتوفير الدعم د من اإلمكانيات الفعلى المدى القصير هناك عد. لتفتيش العمل
وعلى المدى الطویل من المهم ضمان . الميزانية ألنشطة محددة آالتدریب والمواد اإلعالمية واالجتماعات

اعتبار دور تفتيش العمل في إدارة أسواق العمل عنصرًا ضروریًا في استراتيجيات التنمية المستدامة للحد من 
 سيكون من المهم مواصلة الحوار مع وآاالت التنمية آالبنك الدولي وبرنامج األمم ، هذا الصددوفي. الفقر

وسيستدعي ذلك بدوره تحدیدًا أدق للنتائج . المتحدة اإلنمائي واللجنة األوروبية وآذلك مع المانحين الوطنيين

 

 . ٢٠٠٤   أعد دليل بشأن السلوك األخالقي في فرنسا بسبب قتل المفتشين في عام  42

. ٢٠٠٣ "لوحة تسجيل النقاط"االستراتيجية األوروبية بشأن السالمة والصحة في مكان العمل، :    المجلس النوردي للوزراء 43
 الحوادث الحد منولویات السنویة لهيئات التفتيش النوردیة ویحدد مؤشرات أنشطة التفتيش المختلفة، بما فيها ویضع هذا المجلس األ

 . المهنية والنمو في اإلنتاجية واألداء االقتصادي والتدابير الوقائية

 . ٣٦٧، مصدر سابق، الفقرة ٢٠٠٦الدراسة االستقصائية العامة، : مكتب العمل الدولي    44
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البلدان فمثًال یمكن تحدید هدف لعدد  .حشد الموارد للفترة القادمةالمبذولة لجهود الالقابلة للقياس آجزء من 
معمق التقييم وسيكون ال .الستخدام مجموعة النظام المتكامل للتدریب على تفتيش العملالتي یتعين تهيئتها 

 بمثابة إسهام هام في لفعالية أعمال منظمة العمل الدولية في مجال تفتيش العمل في غضون السنوات األخيرة
 .  بلوغهاتحدید النتائج التي یتعين

 : تود اللجنة أن .٤٤

تبحث وظائف تفتيش العمل واستراتيجياته وممارساته في إطار برنامج العمل الالئق لمنظمة العمل  "١"
 الدولية؛

  الوطني والدولي؛ يينتدابير وأدوات لتعزيز تفتيش العمل على المستوقترح وت "٢"

 وتنفيذ هذه إنعاشه تحديث تفتيش العمل وهيئة المكتب لوضع استراتيجية دولية لدعمأعضاء دعو وت "٣"
 . االستراتيجية

 
 

  .٢٠٠٦أآتوبر /  تشرین األول١٣جنيف، 
 

 . ٤٤الفقرة  : نهاأ نقطة یتخذ قرار بش
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