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متهيد
قواعــد اللعبــة :مقدمــة لعمــل منظمــة العمــل الدوليــة املتعلــق مبعايــر العمــل
الدوليــة يقــدم عرضـاً موجـزا ًلسياســة منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن املعايــر
بهــدف تيســر فهــم وملكيــة الهيئــات املكونــة التقليديــة ملنظمــة العمــل
الدوليــة ،فضــاً عــن منظومــة األمــم املتحــدة ،والجهــات غــر املتخصصــة
والجمهــور األوســع .ففــي القســم األول ،يشــر املنشــور إىل األســباب األساســية
لعمــل منظمــة العمــل الدوليــة املتعلــق باملعايــر وفائدتــه عــى املســتوى
الوطنــي ويف الســياق الحــايل للعوملــة .ويجــري بعــد ذلــك عــرض محتــوى معايــر
العمــل الدوليــة حســب املوضوعــات يف القســم الثــاين .ويتكــون القســم الثالــث
مــن وصــف لآلليــات اإلرشافيــة لتطبيــق معايــر العمــل الدوليــة مــن قبــل
الــدول األعضــاء يف منظمــة العمــل الدوليــة .ويشــهد تحديــث هــذا العمــل
املرجعــي ،الــذي نُــر ألول مــرة يف عــام  2005وصــدرت أحــدث طبعــة منــه يف
عــام  ،2014عــى الطبيعــة الديناميكيــة لسياســة منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن
املعايــر .وتصــف الطبعــة  2019الجديــدة ،التــي تتزامــن مــع الذكــرى املئويــة
ملنظمــة العمــل الدوليــة ،التطــورات األخــرة ،مبــا يف ذلــك الصكــوك الجديــدة
املعتمــدة ،وإطــاق مبــادرة الذكــرى املئويــة للمعايــر ،والتــي تهــدف إىل تعزيــز
النظــام اإلرشايف ،وإنشــاء آليــة اســتعراض املعايــر .كــا تحــدد هــذه الطبعــة
مكانــة املســاهمة األساســية ملعايــر العمــل الدوليــة يف خطــة التنمية املســتدامة
لعــام  2030التــي اعتمدتهــا الــدول األعضــاء يف األمــم املتحــدة يف عــام ،2015
والتفكــر األكــر عموميــة حــول مســتقبل العمــل .وتســاهم هــذه الطبعــة ،التــي
أعدهــا إريــك غرافيــل ،مــن إدارة معايــر العمــل الدوليــة ،يف تعزيــز العمــل
املتعلــق باملعايــر يف املنظمــة ونــر معلومــات عــن واليتهــا املتعلقــة باملعايــر
عــى نطــاق أوســع.
كورين فارغا
مديرة إدارة معايري العمل الدولية
منظمة العمل الدولية ،جنيف
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إقامة اقتصاد عاملي يتسم بالعدالة االجتامعية
ما هي معايري العمل الدولية؟
كيف يتم وضع معايري العمل الدولية؟
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إن واليــة منظمــة العمــل الدوليــة املتمثلــة يف الســعي جاهــدا ً مــن أجــل مســتقبل أفضــل
للجميــع يف عــامل العمــل تتطلــب منهــا [ ]...فهــم وتوقــع املحــركات التحويليــة للتغيــر التــي
تعمــل بالفعــل؛ واالســتعداد لالســتجابة الرسيعــة لألحــداث والتحديــات التــي ال ميكــن توقعها
بشــكل معقــول ]...[ .يبــدو أنــه مــن غــر املعقــول أن تتحقــق مســاعي منظمــة العمــل
الدوليــة لتحقيــق العدالــة االجتامعيــة بصــورة مرضيــة إذا مل تواصــل املنظمــة الوصــول إىل
أكــر الفئــات ضعفـاً ]...[ .منظمــة العمــل الدوليــة [ ]...ســيتم الحكــم عليهــا عــن حــق عــى
أســاس مــا نقــوم بــه مــن أجــل الفئــات األكــر ضعف ـاً واألكــر حرمان ـاً ،ولألشــخاص الذيــن
يعيشــون يف فقــر ،وبــدون عمــل ،وبــدون فــرص ،وآفــاق أو أمــل ،وألولئــك الذيــن يعانــون
()١
مــن الحرمــان مــن الحقــوق والحريــات األساســية.
غي رايدر ،املدير العام ملنظمة العمل الدولية2016 ،

منــذ عــام  ،1919وضعــت منظمــة العمــل الدوليــة وطــورت نظامــاً ملعايــر
العمــل الدوليــة يهــدف إىل تعزيــز فــرص النســاء والرجــال يف الحصــول عــى
عمــل الئــق ومنتــج ،تحــت ظــروف مــن الحريــة واإلنصــاف واألمــان والكرامــة
اإلنســانية .وتعتــر معايــر العمــل الدوليــة ،يف ظــل العوملــة االقتصاديــة الراهنــة،
عنــرا ً أساســياً مــن اإلطــار الــدويل الــذي يضمــن إفــادة الجميــع مــن منــو
االقتصــاد العاملــي.
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إقامة اقتصاد عاملي يتسم بالعدالة االجتامعية

يتطلــع البــر ،رجــاالً ونســا ًء ،إىل العدالــة االجتامعيــة ،التــي ميكــن لــكل
رجــل وامــرأة يف ســوق العمــل أن يطالــب مــن خاللهــا بنصيبــه العــادل مــن
الــروة التــي تحققــت بفضلهــم .وال يقــل هــذا الطمــوح حجــا عــا كان عليــه
عندمــا أنشــئت منظمــة العمــل الدوليــة يف عــام  .1919وبينــا تحتفــل منظمــة
العمــل الدوليــة بالذكــرى املئويــة لتأسيســها يف عــام  ،2019فقــد أصبحــت
أهميــة تحقيــق العدالــة االجتامعيــة أكــر إلحاح ـاً ،مــع تزايــد عــدم املســاواة
واالســتبعاد ،وهــو مــا يشــكل تهديــدا ً للتامســك االجتامعــي والنمــو االقتصــادي
والتقــدم البــري .ومــع تغــر املنــاخ ،والتغــرات الدميغرافيــة ،والتطــور
التكنولوجــي ،وبشــكل أعــم العوملــة ،فإننــا نشــهد عاملــاً مــن العمــل يتغــر
بوتــرة وحجــم غــر مســبوقني .فكيــف ميكــن التصــدي لهــذه التحديــات لتوفــر
إمكانــات لتحقيــق العدالــة االجتامعيــة يف عــامل العمــل األكــر تعقيــدا ً مــن أي
وقــت مــى؟

نحو عوملة عادلة
لعــل أكــر ســات االقتصــاد العاملــي بــروزا ً خــال الســنوات األخــرة هــي
العوملــة .فالتكنولوجيــا الجديــدة تعنــي تحــرك األشــخاص والبضائــع ورأس املــال
برسعــة أكــر مــن أي وقــت مــى بــن البلــدان ،مــا أدى إىل إنشــاء شــبكة
اقتصاديــة عامليــة مرتابطــة تؤثــر عــى كل النــاس تقريب ـاً عــى هــذا الكوكــب.
والعوملــة اليــوم تعنــي تدويــل اإلنتــاج والتمويــل والتجــارة والهجــرة أيض ـاً.
وال تـزال مســألة مــا إذا كانــت العوملــة املعــارصة مصــدرا ً لالزدهــار أو مصــدرا ً
لزيــادة عــدم املســاواة والظلــم محــل نقــاش ســاخن .وقــد احتلــت منظمــة
العمــل الدوليــة دامئـاً مكانــة بــارزة يف هــذا النقــاش يف ضــوء رســالتها املتمثلــة
يف تعزيــز عوملــة أكــر عــدالً وإنصافـاً .ويهــدف إعــان منظمــة العمــل الدوليــة
بشــأن العدالــة االجتامعيــة مــن أجــل عوملــة عادلــة (انظــر القســم  3أدنــاه)،
الــذي اعتمدتــه الحكومــات والعــال وأصحاب العمــل يف حزيران/يونيــو ،2008
إىل تعزيــز قــدرة منظمــة العمــل الدوليــة عــى تعزيــز برنامــج العمــل الالئــق
وصياغــة اســتجابة فعالــة للتحديــات الكبــرة املتزايــدة للعوملــة .ويغطــي
برنامــج العمــل الالئــق ،الــذي يقــوم عــى أربــع ركائــز (تشــجيع العاملــة،
والحاميــة االجتامعيــة ،والحقــوق األساســية يف العمــل والحــوار االجتامعــي)،
العديــد مــن التحديــات التــي كانــت املنظمــة تواجههــا بالفعــل عنــد إنشــائها
ألول مــرة ،ويهــدف إىل الســاح للجميــع بالحصــول عــى عمــل الئــق مــن
خــال تعزيــز الحــوار االجتامعــي والحاميــة االجتامعيــة وخلــق فــرص العمــل،
فض ـاً عــن اح ـرام معايــر العمــل الدوليــة.
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ومــن املؤكــد أن العوملــة تســببت يف حــدوث اضطرابــات يف هيــاكل اإلنتــاج
العامليــة ،مــا أدى إىل انعكاســات كبــرة عــى املؤسســات وفــرص العمــل .وتبــن
سالســل التوريــد واإلمــداد العامليــة ،التــي توفــر وظيفــة واحــدة مــن بــن كل
خمــس وظائــف يف جميــع أنحــاء العــامل ،التنــوع املتزايــد لإلنتــاج .ويف حــن
أنهــا خلقــت فــرص عمــل وفتحــت آفاقـاً للنمــو االقتصــادي ،رمبــا كان لعالقــات
العمــل ورسعــة اإلنتــاج يف بعــض الحــاالت تأثـرات ســلبية عــى ظــروف العمــل.
وعــى ســبيل املثــال ،يف أعقــاب الحرائــق التــي وقعــت يف املصانــع يف باكســتان
وبنغالديــش يف عــام  2012وانهيــار مبنــى رنــا بــازا يف عــام  ،2013والتــي أودت
بحيــاة أكــر مــن  1500شــخص ،ارتفعــت األصــوات مــرة أخــرى ،ال ســيام يف
ضــوء أوجــه القصــور املحليــة يف مجــايل اإلرشاف واإلدارة الســديدة ،املطالبــة
بالعمــل عــى املســتوى العاملــي .ويتمثــل الــدور الــذي يتعــن أن تقــوم بــه
الجهــات الفاعلــة يف عــامل العمــل يف تحســن إدارة سالســل التوريــد واإلمــداد
وضــان احـرام معايــر العمــل الدوليــة ،وخاصــة الحقــوق األساســية .ويف هــذا
الســياق ،اعتمــدت الــدورة الخامســة بعــد املائــة ملؤمتــر العمــل الــدويل ق ـرارا ً
بشــأن «العمــل الالئــق يف سالســل التوريــد واإلمــداد العامليــة”.
ويكمــن جانــب رمــزي آخــر لالقتصــاد املعــارص يف إضفــاء الطابــع التمويــي عــى
التجــارة ،مــع الرتكيــز عــى العائــد املــايل عــى حســاب االســتثامر الحقيقــي.
ففــي غيــاب اللوائــح املناســبة ،يــؤدي إضفــاء هــذا الطابــع التمويــي إىل زيــادة
تقلبــات االقتصــاد وســوق العمــل وضعفهــا مــن خــال الرتكيــز عــى األربــاح
قصــرة األجــل ويكــون لــه تأثـرات ضــارة عــى إعــادة توزيــع الدخــل ،مــع مــا
يرتتــب عــى ذلــك مــن آثــار عــى خلــق فــرص العمــل واإلنتاجيــة واســتدامة
املؤسســات .وأســباب األزمــة املاليــة واالقتصاديــة لعــام  ،2008وآثارهــا املدمــرة
عــى االقتصــاد الحقيقــي ،معروفــة وتشــمل عــى وجــه الخصــوص أوجــه
القصــور يف إدارة وتنظيــم األســواق املاليــة .ولكــن ال يـزال مــن غــر املؤكــد مــا
إذا كان تــم االنتبــاه إىل هــذه الــدروس بالفعــل.

الضعف يف عامل العمل
عــى الرغــم مــن فوائــد العوملــة التــي ال ميكــن إنكارهــا ،فمــن الواضــح أنهــا مل
تســفر عــن حقبــة جديــدة مــن الرخــاء للجميــع .وقــد تحقــق بعــض التقــدم من
حيــث التنميــة واالعـراف بالحقــوق :الحــد مــن الفقــر املدقــع ،وزيــادة وجــود
املــرأة يف ســوق العمــل ،ووضــع نظــم الحاميــة االجتامعيــة ،وخلــق فــرص عمــل
مســتدامة يف القطــاع الخــاص ،ومــا إىل ذلــك .ولكــن أدى االقتصــاد املعــومل اليــوم
أيض ـاً إىل اضطرابــات اجتامعيــة كــرى ،مبــا يف ذلــك ارتفــاع معــدالت البطالــة
يف أج ـزاء معينــة مــن العــامل ،وانتقــال العــال واملؤسســات ،وعــدم االســتقرار
املــايل .وال يـزال الوضــع الحــايل يف ســوق العمــل العاملــي هشـاً للغايــة.
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وعــى الرغــم مــن العديــد مــن حــاالت الركــود ،مبــا يف ذلــك األزمــة املاليــة
واالقتصاديــة العامليــة لعــام  ،2008فقــد بلــغ إجــايل عــدد الوظائــف يف جميــع
أنحــاء العــامل  3.2مليــار وظيفــة يف عــام ( 2016أو مــا يقــرب مــن مليــار وظيفــة
أكــر مــن عــام  ،)1990مــا يؤكــد االتجــاه اإليجــايب لخلــق فــرص العمــل .ولكــن
ظلــت معــدالت البطالــة مرتفعــة :يف عــام  ،2017كان هنــاك حــوايل  198مليــون
شــخص يبحثــون بنشــاط عــن عمــل يف جميــع أنحــاء العــامل ،يعيــش ثالثــة
أرباعهــم يف البلــدان ذات االقتصــادات الناشــئة .وزاد ضعــف العاملــة أيضــاً
(يعمــل مــا يقــرب مــن  1.4مليــار عامــل يف وظائــف معرضــة للخطــر يف عــام
 ،2017مــا أثــر عــى ثالثــة مــن كل أربعــة عــال يف البلــدان الناميــة) ،كــا
زاد عــدم املســاواة يف الدخــل ،الــذي ارتفــع بشــكل كبــر يف معظــم مناطــق
()٢
العــامل.
ويبــدو أن تعميــق عــدم املســاواة أصبــح أحــد الخصائــص الرئيســية للعــامل
املعــارص .وأصبــح توزيــع األجــور عــى املســتوى الفــردي أكــر تفاوتـاً ،وتتزايــد
الفجــوة بــن أعــى  10يف املائــة وأدىن  10يف املائــة عــى جــدول األجــور .ويف
املامرســة العمليــة ،وباســتثناء أمريــكا الالتينيــة ،شــهدت جميــع املناطــق
األخــرى اتســاعاً يف عــدم املســاواة يف الدخــل ،مصحوبــاً بانخفــاض يف نســبة
الدخــل مــن العمــل .وال يــؤدي عــدم املســاواة إىل انخفــاض اإلنتاجيــة فحســب،
ولكنــه يــؤدي أيضــاً إىل الفقــر وعــدم االســتقرار االجتامعــي وحتــى النــزاع.
ولهــذا الســبب بالتحديــد ،أقــر املجتمــع الــدويل بالحاجــة املســتمرة إىل وضــع
قواعــد أساســية للعبــة مــن أجــل ضــان أن متنــح العوملــة الجميــع نفــس
الفرصــة لتحقيــق الرخــاء.

مستقبل العمل عىل املحك
أدت سلســلة مــن التغيـرات العامليــة ،منــذ مثانينــات القــرن املــايض ،إىل تغيــر
جــذري يف العاملــة والعمــل :تســارع عوملــة التجــارة ،والتغــر التكنولوجــي،
وارتفــاع معــدل نشــاط املــرأة ،وتجــزؤ سالســل القيمــة والتعاقــد مــن الباطــن،
والتغــرات يف الطلــب ،والطموحــات الفرديــة ،ومهــارات الســكان النشــطني
اقتصاديــا ،ومــا إىل ذلــك .ولكــن اليــوم ،مــع تغــر املنــاخ والنمــو الســكاين
والتحــول التكنولوجــي ،ظهــرت تحديــات جديــدة للجميــع ،وخاصــة لعــامل
العمــل ،مبــا يف ذلــك :تنويــع أنــواع العاملــة ،وتطــور االقتصــاد الرقمــي ،وخاصــة
املنصــات ،وعالقــة جديــدة مــع معنــى العمــل ،والتوفيــق بــن العمــل والحيــاة
الشــخصية.
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ويكمــن أحــد أكــر الخالفــات الرمزيــة املتعلقــة مبســتقبل العمــل يف مســألة
مــا إذا كان التقــدم التكنولوجــي ســيؤدي إىل تدمــر فــرص العمــل أو خلقهــا.
ولــدى منظمــة العمــل الدوليــة خــرة جيــدة بشــأن هــذا النقــاش ،الــذي بــات
يظهــر طــوال القــرن العرشيــن بأشــكال مختلفــة ،ولكنــه يأخــذ بعــدا ً جديــدا ً يف
عــر الروبوتــات والــذكاء االصطناعــي .وباإلضافــة إىل الســيناريوهات املتشــامئة
واملتفائلــة ،فــإن التحــدي الحقيقــي الــذي يفــي إليــه التقــدم التكنولوجــي هــو
تحديــد كيــف ميكــن ،يف هــذا الســياق االنتقــايل ،تقديــم املســاعدة للمؤسســات
والعــال ملســاعدتهم عــى التكيــف مــع الوظائــف الجديــدة (جســديا ومــن
حيــث املهــارات) نظــرا ً ألن هــذا مــن املحتمــل أن يكــون عمليــة مســتمرة
وديناميكيــة طــوال الحيــاة املهنيــة للشــخص.
ولفهــم هــذه التحديــات الجديــدة وتقديــم اســتجابة فعالــة لهــا ،أطلقــت
منظمــة العمــل الدوليــة «مبــادرة مســتقبل العمــل» وأنشــأت يف آب/أغســطس
 2017اللجنــة العامليــة بشــأن مســتقبل العمــل .وتركــز ســت مجموعــات
مواضيعيــة عــى املســائل الرئيســية التــي يتعــن مراعاتهــا إذا كان لعمــل الغــد
أن يوفــر األمــن واملســاواة واالزدهــار :دور العمــل لألفـراد واملجتمــع؛ واســتمرار
عــدم املســاواة الــذي تعــاين منــه املــرأة يف عــامل العمــل عــى املســتوى العاملــي؛
والتكنولوجيــا مــن أجــل التنميــة االجتامعيــة والبيئيــة واالقتصاديــة؛ وتنميــة
املهــارات عــى مــدار دورة الحيــاة؛ والنــاذج الجديــدة للنمــو الشــامل للجميــع؛
وإدارة العمــل يف املســتقبل .وأصــدرت اللجنــة العامليــة تقريرهــا يف كانــون
الثاين/ينايــر .2019

التحول يف مجال الطاقة كفرصة؟
أصبــح العمــل عــى مكافحــة تغــر املنــاخ عــى رأس جــدول األعــال الــدويل،
حيــث يتمثــل الهــدف طويــل األجــل التفــاق باريــس لعــام  2015يف احتــواء
ارتفــاع درجــة الح ـرارة العامليــة مــا دون درجتــن مئويتــن بالنســبة ملســتويات
مــا قبــل حقبــة التصنيــع .ويتمثــل التحــدي بالنســبة ملنظمــة العمــل الدوليــة
يف االســتجابة للتداعيــات عــى عــامل العمــل ،حيــث بــدأت اآلثــار الســلبية
تتجــى :اضط ـراب التجــارة وتدمــر أماكــن العمــل وأثرهــا عــى ســبل عيــش
األف ـراد .وتعتمــد حالي ـاً مــا مجموعهــا  1.2مليــار وظيفــة بشــكل مبــارش عــى
اإلدارة الفعالــة لبيئــة ســليمة واســتدامتها )٣(.واألثــر املحتمــل لتغــر املنــاخ عــى
املؤسســات والعــال وأســواق العمــل والدخــل والحاميــة االجتامعيــة والفقــر
يعنــي أن تخفيــف آثــار تغــر املنــاخ والتكيــف معــه ميثــان عنـرا ً رئيســياً مــن
عنــارص واليــة منظمــة العمــل الدوليــة وعملهــا .وســيؤدي االنتقــال إىل االقتصــاد
األخــر حتـاً إىل فقــدان وظائــف يف بعــض القطاعــات ،ولكــن ســيعوض هــذه
الخســائر عــدد أكــر مــن فــرص العمــل الجديــدة ،بــرط اعتــاد سياســات
تفــي إىل العمــل الالئــق وإعــادة توزيــع العــال.
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الدور الحاسم ملعايري العمل الدولية
مــن املهــم أن نتذكــر أنــه مــن أجــل وضــع التحديــات الحاليــة يف منظورهــا
الصحيــح ،أنشــأت الــدول املوقعــة عــى معاهــدة فرســاي ،يف عــام ،1919
منظمــة العمــل الدوليــة اعرتاف ـاً منهــا بــأن «ظــروف العمــل القامئــة تنطــوي
عــى قــدر كبــر مــن الظلــم واملعانــاة والحرمــان بالنســبة ألعــداد كبــرة مــن
النــاس مــا يــؤدي إىل اضط ـراب شــديد لدرجــة أن الســلم والتناغــم يف العــامل
يصبحــان مهــددان» .وملعالجــة هــذه املشــكلة وضعــت املنظمــة الوليــدة نظامـاً
ملعايــر العمــل الدوليــة :اتفاقيــات وتوصيــات دوليــة يضعهــا ممثلــون عــن
الحكومــات وأصحــاب العمــل والعــال مــن مختلــف أنحــاء العــامل ،تتنــاول
كافــة األمــور املتعلقــة بالعمــل .وقــد أدرك مؤسســو منظمــة العمــل الدوليــة يف
عــام  1919أن االقتصــاد العاملــي بحاجــة إىل قواعــد واضحــة لضــان أن يســر
التقــدم االقتصــادي جنبـاً إىل جنــب مــع العدالــة االجتامعيــة والرخــاء والســام
للجميــع .ومل يفقــد هــذا املبــدأ أي مــن أهميتــه :ســتكون معايــر العمــل يف
املســتقبل ،وحتــى أكــر مــن اليــوم ،مصــدرا ً للتامســك االجتامعــي واالســتقرار
االقتصــادي يف عــر يشــهد تغ ـرات كثــرة تؤثــر عــى العمــل.
وقــد تطــورت معايــر العمــل الدوليــة أيضـاً لتوفــر نظــام عاملــي مــن الصكــوك
بشــأن العمــل والسياســة االجتامعيــة ،التــي تدعمهــا نظــام إرشاف للتغلــب
عــى كل أنــواع املشــاكل الناشــئة يف تطبيقهــا عــى املســتوى الوطنــي .وهــي
مكــون قانــوين مــن اسـراتيجية منظمــة العمــل الدوليــة إلدارة العوملــة ،وتعزيــز
التنميــة املســتدامة ،والقضــاء عــى الفقــر ،وضــان أن يكــون بوســع كل النــاس
العمــل بكرامــة وســامة .ويؤكــد اإلعــان بشــأن العدالــة االجتامعيــة مــن
أجــل عوملــة عادلــة أنــه مــن أجــل تحقيــق أهــداف منظمــة العمــل الدوليــة
يف ســياق العوملــة ،عــى املنظمــة أن «تعــزز سياســة وضــع املعايــر ملنظمــة
العمــل الدوليــة ،باعتبارهــا ركن ـاً أساســياً ألنشــطة املنظمــة مــن خــال تعزيــز
مالءمتهــا لعــامل العمــل ،وضــان دور املعايــر كأداة مفيــدة يف تحقيــق األهداف
الدســتورية للمنظمــة “.
وقــد جعلــت تحديــات العوملــة معايــر العمــل الدوليــة أكــر أهميــة مــن أي
وقــت مــى .ولكــن مــا هــي الفوائــد التــي تقدمهــا اليــوم؟
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تعنــي معايــر العمــل الدوليــة يف املقــام األول بتنميــة األفــراد كبــر .وقــد
أقــر املجتمــع الــدويل يف إعــان فيالدلفيــا ( )1944بــأن «العمــل ليــس ســلعة».
فالعمــل ليــس منتج ـاً ال حيــاة فيــه مثــل التفاحــة أو جهــاز تليفزيــون ميكــن
املفاوضــة فيــه لجلــب أكــر ربــح أو أقــل ســعر .فالعمــل جــزء مــن الحيــاة
اليوميــة لــكل شــخص ورضورة لكرامتــه كإنســان ورفاهتــه وتطــوره كبــر.
وينبغــي أن تشــمل التنميــة االقتصاديــة خلــق الوظائــف وظــروف العمــل التــي
يســتطيع األفـراد العمــل يف ظلهــا بحريــة وأمــان وكرامــة .وبعبــارة أخــرى ،فــإن
التنميــة االقتصاديــة ليســت هدف ـاً يف حــد ذاتهــا لكنهــا وســيلة نحــو تحســن
حيــاة البــر .وتــأيت معايــر العمــل الدوليــة لتضمــن اســتمرار الرتكيــز عــى
تحســن الحيــاة وكرامــة الرجــال والنســاء.
ويســاعد العمــل الالئــق عــى أن يحقــق البــر تطلعاتهــم فيــا يتعلــق بالعمــل.
فهــو يجمــع بــن الوصــول إىل العمــل املنتــج بأجــر مناســب ،والســامة يف
مــكان العمــل والحاميــة االجتامعيــة لــأرس ،وآفــاق أفضــل للتنميــة الشــخصية
والتكامــل االجتامعــي ،وحريــة األفـراد يف تحديــد مطالبهــم والتنظيــم واملشــاركة
يف القـرارات التــي تؤثــر عــى حياتهــم ،واملســاواة يف الفــرص واملعاملــة لجميــع
الرجــال والنســاء.
والعمــل الالئــق ليــس مجــرد هــدف ،بــل وســيلة لتحقيــق األهــداف املحــددة
للربنامــج الــدويل الجديــد بشــأن التنميــة املســتدامة .ويف الجمعيــة العامــة
لألمــم املتحــدة يف أيلول/ســبتمرب  ،2015أصبــح العمــل الالئــق والركائــز األربــع
لربنامــج العمــل الالئــق  -خلــق فــرص العمــل والحاميــة االجتامعيــة والحقــوق
يف العمــل والحــوار االجتامعــي  -العنــارص األساســية لخطــة التنميــة املســتدامة
الجديــدة لعــام  .2030ويدعــو الهــدف  8مــن خطــة عــام  2030إىل تعزيــز
النمــو االقتصــادي املطــرد والشــامل للجميــع واملســتدام ،والعاملــة الكاملــة
واملنتجــة ،وتوفــر العمــل الالئــق للجميــع .وباإلضافــة إىل ذلــك ،يتــم دمــج
العنــارص الرئيســية للعمــل الالئــق عــى نطــاق واســع يف غايــات عــدد كبــر مــن
األهــداف الســتة عــر لرؤيــة األمــم املتحــدة الجديــدة بشــأن التنميــة.
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إطار قانوين دويل لعوملة منصفة ومستقرة
يتطلــب تحقيــق هــدف العمــل الالئــق يف ظــل عوملــة االقتصــاد عم ـاً عــى
الصعيــد الــدويل .ويواجــه املجتمــع الــدويل هــذا التحــدي جزئي ـاً عــن طريــق
وضــع صكــوك قانونيــة دوليــة بشــأن التجــارة والتمويــل والبيئــة وحقــوق
اإلنســان والعمــل .وتســاهم منظمــة العمــل الدوليــة يف هــذا اإلطــار القانــوين
بوضــع وتعزيــز معايــر دوليــة للعمــل تهــدف إىل أن يســر النمــو االقتصــادي
والتنميــة يــدا ً بيــد مــع خلــق فــرص لعمــل الالئــق .وتضمــن البنيــة الثالثيــة
الفريــدة ملنظمــة العمــل الدوليــة دعــم هــذه املعايــر مــن جانــب الحكومــات
وأصحــاب العمــل والعــال عــى حــد ســواء .لــذا ،فــإن معايــر العمــل الدوليــة
تضــع الحــد األدىن األســايس مــن املعايــر االجتامعيــة املتفــق عليهــا بــن جميــع
املشــاركني يف االقتصــاد العاملــي.

ملعب مست ِو للجميع
يضمــن اإلطــار القانــوين الــدويل للمعايــر االجتامعيــة توافــر ملعــب مســتو
عــى صعيــد االقتصــاد العاملــي .فهــو يســاعد الحكومــات وأصحــاب العمــل
عــى تجنــب اإلغـراء بتخفيــض معايــر العمــل عــى أمــل أن يحقــق لهــم ذلــك
ميــزة نســبية أكــر يف التجــارة الدوليــة .ومثــل هــذه املامرســات ال تفيــد أحــدا ً
عــى املــدى الطويــل .فتخفيــض معايــر العمــل ميكــن أن يشــجع انتشــار األجور
املنخفضــة واملهــارات املحــدودة وارتفــاع نســبة اســتبدال العاملــن يف الصناعــة
ويحــول بــن الدولــة وبــن تنميــة العمــل املســتقر ذي املهــارات العاليــة ،مــا
يــؤدي إىل تباطــؤ النمــو االقتصــادي للــركاء يف التجــارة .ونظــرا ً ألن معايــر
العمــل الدوليــة متثــل الحــد األدىن مــن املعايــر التــي تعتمدهــا الحكومــات
وجميــع الــركاء االجتامعيــن ،فــإن مــن مصلحــة الجميــع تطبيــق هــذه املعايري
تطبيقـاً عامـاً ،بحيــث ال يقــوض أولئــك الذيــن ال يضعــون هــذه املعايــر موضــع
التنفيــذ جهــود أولئــك الذيــن يطبقونهــا.

وسيلة لتحسني األداء االقتصادي
نُظــر إىل معايــر العمــل الدوليــة أحيانــاً عــى أنهــا مكلفــة ولذلــك تعــوق
التنميــة االقتصاديــة .غــر أن مجموعــة متزايــدة مــن البحــوث أشــارت إىل أن
االلت ـزام مبعايــر العمــل الدوليــة كث ـرا ً مــا يكــون مصحوب ـاً بتحســن اإلنتاجيــة
واألداء االقتصــادي.
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فالحــد األدىن لألجــور واملعايــر الخاصــة بفــرة العمــل واحـرام املســاواة ميكــن
أن تســفر عــن مزيــد مــن الرضــا لــدى العــال وتحســن أدائهــم والحــد مــن
اســتبدال العاملــن .كــا أن االســتثامر يف التدريــب املهنــي ميكــن أن يــؤدي
إىل وجــود قــوى عاملــة أفضــل تدريب ـاً وإىل مســتويات أعــى مــن التشــغيل.
وميكــن ملعايــر الســامة أن تقلــل مــن تكلفــة الحــوادث والنفقــات عــى الرعايــة
الصحيــة .وتشــجع حاميــة الوظائــف العــال عــى املجازفــة واالبتــكار .وميكــن
لتدابــر الحاميــة االجتامعيــة ،مثــل نظــم البطالــة والسياســات اإليجابيــة لســوق
العمــل ،أن توفــر املرونــة يف ســوق العمــل؛ كــا تســاعد عــى تقبــل الجمهــور
بقــدر أكــر لسياســات التحــرر االقتصــادي والخصخصــة واســتدامتهام .كــا
ميكــن أن تــؤدي الحريــة النقابيــة واملفاوضــة الجامعيــة إىل مشــاورة وتعــاون
أفضــل بــن العــال واإلدارة ،األمــر الــذي يــؤدي إىل تحســن ظــروف العمــل
وتقليــل النزاعــات العامليــة املكلفــة واملزيــد مــن االســتقرار االجتامعــي.
وال يغفــل املســتثمرون األجانــب اآلثــار الطيبــة التــي تحدثهــا معايــر العمــل.
وقــد أظهــرت الدراســات أن املســتثمرين األجانــب عنــد اختيارهــم للبلــدان
التــي يقومــون فيهــا باســتثامراتهم يضعــون كمــؤرشات الختياراتهــم نوعيــة
العاملــة واالســتقرار الســيايس واالجتامعــي يف مرتبــة أعــى مــن تلــك املــؤرشات
التــي تعنــي بتقليــل تكلفــة العمــل .كــا أنــه ال توجــد أدلــة كافيــة عــى أن
البلــدان التــي ال تحــرم معايــر العمــل أكــر قــدرة عــى املنافســة يف االقتصــاد
العاملــي .وال تســتجيب معايــر العمــل الدوليــة للتغ ـرات يف عــامل العمــل مــن
أجــل حاميــة العــال فحســب ،ولكنهــا تأخــذ يف االعتبــار أيضــاً احتياجــات
الــركات املســتدامة.

شبكة أمان يف أوقات األزمات االقتصادية
حتــى االقتصــادات رسيعــة النمــو التــي لديهــا عــال ذوي مهــارات عاليــة ميكــن
أن تشــهد ركــودا ً اقتصاديــاً غــر متوقــع .وأظهــرت األزمــة املاليــة اآلســيوية
لعــام  ،1997وانفجــار فقاعــة رشكات التكنولوجيــا يف عــام  2000واألزمــة املاليــة
واالقتصاديــة لعــام  2008كيــف ميكــن أن تفقــد عقــود مــن النمــو االقتصــادي
بســبب تخفيضــات حــادة يف قيمــة العمــات أو انخفــاض أســعار الســوق .وعــى
ســبيل املثــال ،زادت البطالــة بشــكل كبــر خــال األزمــة اآلســيوية لعــام ،1997
فضــا عــن أزمــة عــام  ،2008يف العديــد مــن البلــدان املتأثــرة .وتفاقمــت اآلثــار
الكارثيــة لهــذه األزمــات عــى العــال نظــرا ً ألن نظــم الحاميــة االجتامعيــة،
وخاصــة البطالــة والتأمــن الصحــي ،وسياســات ســوق العمــل النشــط والحــوار
االجتامعــي مل تكــن متطــورة يف العديــد مــن هــذه البلــدان.
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وميكــن أن يســاعد تبنــي نهــج يحقــق التــوازن بــن األهــداف االقتصاديــة
الكليــة والعاملــة ،ويراعــي يف الوقــت نفســه اآلثــار االجتامعيــة ،يف التغلــب
عــى هــذه التحديــات.

اسرتاتيجية للحد من الفقر
تعتمــد التنميــة االقتصاديــة دامئــاً عــى القبــول بالقواعــد .فالترشيعــات
واملؤسســات القانونيــة الفعالــة تضمــن حقــوق امللكيــة وتنفيــذ العقــود
واح ـرام اإلج ـراءات والحاميــة مــن الجرميــة – وكلهــا عنــارص قانونيــة لــإدارة
الســديدة التــي ال ميكــن ألي اقتصــاد أن يعمــل بدونهــا .فالســوق التــي تنظمهــا
مجموعــة منصفــة مــن القواعــد واملؤسســات تكــون أكــر كفــاءة وتحقــق نفعـاً
للجميــع .وســوق العمــل ال تختلــف عــن ذلــك .فاملامرســات املنصفــة يف العمــل
كــا تحددهــا معايــر العمــل الدوليــة والتــي تطبــق مبوجــب النظــام القانــوين
الوطنــي تضمــن كفــاءة ســوق العمــل واســتقراره لصالــح العــال وأصحــاب
العمــل عــى الســواء.
ويف العديــد مــن االقتصــادات الناميــة واالنتقاليــة ،يعمــل جــزء كبــر مــن القــوى
العاملــة يف االقتصــاد غــر املنظــم .وباإلضافــة إىل ذلــك ،تفتقــر هــذه البلــدان
يف كثــر مــن األحيــان القــدرة عــى توفــر عدالــة اجتامعيــة فعالــة .ومــع ذلــك،
ميكــن أن تكــون معايــر العمــل الدوليــة أدوات فعالــة أيضـاً يف هــذه الحــاالت.
وتنطبــق معظــم معايــر منظمــة العمــل الدوليــة عــى جميــع العــال ،وليــس
عــى أولئــك الذيــن يعملــون مبوجــب ترتيبــات اســتخدام رســمي فقــط .وتتناول
بعــض املعايــر ،مثــل تلــك املتعلقــة بالعــال املنزليــن ،والعــال املهاجريــن
والريفيــن ،والشــعوب األصليــة والقبليــة ،مجــاالت معينــة مــن االقتصــاد
غــر املنظــم عــي وجــه التحديــد .وقــد تثبــت أن تعزيــز الحريــة النقابيــة،
ومتديــد نطــاق الحاميــة االجتامعيــة ،وتحســن الســامة والصحــة املهنيتــن،
وتطويــر التدريــب املهنــي ،وغريهــا مــن التدابــر التــي تقتضيهــا معايــر العمــل
الدوليــة تعتــر اســراتيجيات فعالــة يف الحــد مــن الفقــر ونقــل العــال إىل
االقتصــاد املنظــم .وباإلضافــة إىل ذلــك ،تدعــو معايــر العمــل الدوليــة إىل إنشــاء
مؤسســات وآليــات ميكــن أن تنفــذ حقــوق العــال .وإىل جانــب مجموعــة مــن
الحقــوق والقواعــد املحــددة ،ميكــن أن تســاعد املؤسســات القانونيــة العاملــة
عــى تنظيــم االقتصــاد وخلــق منــاخ مــن الثقــة والنظــام الــذي يعتــر أساســياً
()٤
للنمــو االقتصــادي والتنميــة.
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حصيلة الخربة واملعارف الدولية
إن معايــر العمــل الدوليــة هــي مثــرة املناقشــات بــن الحكومــات وأصحــاب
العمــل والعــال بالتشــاور مــع الخ ـراء مــن جميــع أنحــاء العــامل .وهــي متثــل
التوافــق الــدويل حــول كيفيــة معالجــة مشــكلة معينــة تتعلــق بالعمــل عــى
املســتوى العاملــي ،كــا أنهــا تعكــس املعــارف والخ ـرات القامئــة مــن مختلــف
أرجــاء العــامل .وميكــن للحكومــات ،وملنظــات أصحــاب العمــل والعــال،
واملؤسســات الدوليــة ،واملؤسســات متعــددة الجنســيات ،واملنظــات غــر
الحكوميــة األخــرى أن تســتفيد مــن هــذه املعــارف بــإدراج هــذه املعايــر يف
سياســاتها وأهدافهــا التشــغيلية ونشــاطها اليومــي .والطابــع القانــوين للمعايــر
يعنــي أنــه ميكــن اســتخدامها يف النظــم القانونيــة واإلدارات عــى الصعيــد
الوطنــي ،كــا يســمح بــأن تكــون جــزءا ً مــن مجموعــة قواعــد القانــون الــدويل
الــذي مــن شــأنه أن يحقــق مزيــدا ً مــن التكامــل للمجتمــع الــدويل.

نبذة عن منظمة العمل الدولية

أنشـئت منظمـة العمـل الدولية ف� عـام  ١٩١٩وأصبحـت وكالة متخصصـة تابعة أ
للمم
ي
المتحـدة ف ي� عـام  .١٩٤٦وهـي تضـم حاليـاً ف ي� عضويتهـا  ١٨٧دولـة عضـواً .وللمنظمـة
ين
بنيـة «ثالثيـة» فريـدة تجمـع ي ن
ممثلـ� عـن الحكومـات وأصحـاب العمـل والعمال
بـ�
على قـدم المسـاواة فيمـا بينهـم لمعالجـة المسـائل المتعلقـة بالعمـل والسياسـة
الـدول السياسـات العريضـة لمنظمـة العمـل
االجتماعيـة .ويضـع مؤتمـر العمـل
الدوليـة .وينعقـد مؤتمـر العمـل الـدول يمـرة واحـدة سـنويا ويلتقـي فيـه أ
الطـراف
ي
معايـر دوليـة جديـدة للعمـل كمـا
الثالثـة الذيـن يشـكلونه .ويعتمـد المؤتمـر كذلـك
ي
يعتمـد خطـة عمـل المنظمـة ي ز
وم�انيتهـا.
وفيمـا ي ن
الدارة الـذي يضـم ف ي�
بـ� دورات المؤتمـر ،يوجـه أعمـال المنظمـة مجلـس إ
عضويتـه  ٢٨ممثلا ً عـن الحكومـات و ١٤ممثلا ً عـن أصحـاب العمـل و ١٤ممثلا ً عـن
العمـال .ومكتـب العمـل الـدول هـو أ
المانـة العامـة لمنظمـة العمـل الدوليـة .ومقر
ي
أ
ف
المانـة العامـة يكمـن بجنيف بسـويرسا .ولهـا مكاتب ميدانيـة � ث
أك� مـن  ٤٠بلداً .وقد
في
ين
حصلـت المنظمـة ،عنـد االحتفال بالعيد
الخمسـ� إلنشـائها ي� عـام  ،١٩٦٩عىل جائزة
الحـال للمنظمـة هـو السـيد  Guy Ryderالـذي أعيد
نوبـل للسلام .والمديـر العـام
ي
انتخابـه ف� عـام  2017ت
لفـرة واليـة ثانيـة مدتهـا خمـس سـنوات .وسـتحتفل المنظمـة
ي
بالعيـد المائـة إلنشـائها ف ي� عـام .2019
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ما هي معايري العمل الدولية؟

معايــر العمــل الدوليــة هــي صكــوك قانونيــة وضعتهــا األطـراف التــي تشــكل
منظمــة العمــل الدوليــة (الحكومــات وأصحــاب العمــل والعــال) والتــي
تتضمــن املبــادئ والحقــوق األساســية يف مجــال العمــل .واملعايــر عبــارة إمــا
عــن اتفاقيــات (أو بروتوكــوالت) ،وهــي معاهــدات دوليــة ملزمــة قانونـاً ميكــن
أن تصــدق عليهــا الــدول األعضــاء ،أو توصيــات ،التــي تعــد مبثابــة توجيهــات
إرشــادية غــر ملزمــة .ويف كثــر مــن األحيــان ،تضــع االتفاقيــة املبــادئ األساســية
التــي يتعــن عــى الدولــة املصدقــة عليهــا تطبيقهــا بينــا تكمــل التوصيــة ذات
الصلــة االتفاقيــة حيــث تتضمــن إرشــادات أكــر تفصيـاً حــول كيفيــة تطبيقهــا.
وميكــن أيض ـاً أن تكــون التوصيــات قامئــة بحــد ذاتهــا أي غــر متعلقــة بــأي
اتفاقيــة.
وتوضــع االتفاقيــات والتوصيــات بواســطة ممثــي الحكومــات وأصحــاب العمــل
والعــال ،وتعتمــد خــال مؤمتــر العمــل الــدويل الــذي يعقــد ســنوياً .ومبجــرد
اعتــاد أي معيــار مــن املعايــر فــإن الــدول األعضــاء تكــون مطالبــة ،بحكــم
املــادة  )6(19مــن دســتور منظمــة العمــل الدوليــة ،بعرضــه عــى الســلطات
املختصــة (عــادة مــا تكــون الربملــان) يف غضــون فــرة مدتهــا اثنــي عــر شــهرا ً
لبحثهــا .وبالنســبة لالتفاقيــات ،فــإن ذلــك يعنــي بحثهــا مــن أجــل التصديــق
عليهــا .فــإذا مــا قــررت الدولــة التصديــق عــى االتفاقيــة ،فإنهــا تصبــح ســارية
املفعــول عــادة بعــد ســنة مــن تاريــخ التصديــق .وتتعهــد الــدول املصدقــة
بتطبيــق االتفاقيــة مــن خــال ترشيعهــا الداخــي واملامرســة العمليــة ،كــا
أنــه يطلــب منهــا تقديــم تقريــر فيــا يخــص تطبيــق االتفاقيــات املعنيــة عــى
فـرات منتظمــة .وتقــوم منظمــة العمــل الدوليــة بتقديــم املســاعدة الفنيــة إذا
احتــاج األمــر .هــذا ومــن املمكــن اتخــاذ إج ـراءات االحتجــاج والشــكوى ضــد
الــدول النتهاكهــا االتفاقيــات التــي صدقــت عليهــا( .انظــر القســم الثالــث).

االتفاقيات األساسية
حــدد مجلــس إدارة منظمــة العمــل الدوليــة مثــاين اتفاقيــات «أساســية» تغطــي
املوضوعــات التــي تعتــر مبــادئ وحقوق ـاً أساســية يف مجــال العمــل :الحريــة
النقابيــة واالعــراف الفعــي بالحــق يف املفاوضــة الجامعيــة؛ والقضــاء عــى
جميــع أشــكال العمــل الجــري أو اإللزامــي؛ والقضــاء الفعــي عــى عمــل
األطفــال؛ والقضــاء عــى التمييــز يف االســتخدام واملهنــة .ويغطــي إعــان منظمــة
العمــل الدوليــة بشــأن املبــادئ والحقــوق األساســية يف مجــال العمــل ()1998
هــذه املبــادئ أيضـاً (انظــر القســم الثالــث) .وحســب الوضــع يف كانــون الثاين/ينايــر
 ،2019كان هنــاك  1376تصديقـاً عــى هــذه االتفاقيــات ،وهــو مــا ميثــل  92يف
املائــة مــن العــدد املمكــن مــن التصديقــات .ويف ذلــك التاريــخ ،كانــت ال تـزال
هنــاك حاجــة إىل  121تصديقـاً آخـرا ً لتحقيــق هــدف التصديــق العاملــي عــى
جميــع االتفاقيــات األساســية.
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واالتفاقيــات األساســية الثامين هي:
• اتفاقيــة الحريــة النقابيــة وحامية حق التنظيم ،لســنة ( 1948رقم )87
• اتفاقيــة حــق التنظيم واملفاوضة الجامعية ،لســنة ( 1949رقم )98
• اتفاقية العمل الجربي ،لســنة ( 1930رقم ( )29وبروتوكولها لســنة )2014
• اتفاقيــة إلغــاء العمل الجربي ،لســنة ( 1957رقم )105
• اتفاقية الحد األدىن للســن ،لســنة ( 1973رقم )138
• اتفاقية أســوأ أشــكال عمل األطفال ،لســنة ( 1999رقم )182
• اتفاقية املســاواة يف األجور ،لســنة ( 1951رقم )100
• اتفاقية التمييز (يف االســتخدام واملهنة) ،لســنة ( 1958رقم )111

االتفاقيات (ذات األولوية) املتعلقة باإلدارة السديدة
حــدد مجلــس إدارة منظمــة العمــل الدوليــة أيضــاً أربــع اتفاقيــات أخــرى
كصكــوك متعلقــة بــاإلدارة الســديدة (أو ذات أولويــة) ،مشــجعاً بالتــايل الــدول
األعضــاء عــى التصديــق عليهــا ملــا لهــا مــن أهميــة يف تســيري نظــام معايــر
العمــل الدوليــة .وشــدد إعــان منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن العدالــة
االجتامعيــة مــن أجــل عوملــة عادلــة ،يف متابعتــه ،عــى أهميــة هــذه االتفاقيــات
مــن منظــور اإلدارة الســديدة.
واالتفاقيات األربع هي:
• اتفاقية تفتيش العمل ،لســنة ( 1947رقم ( )81وبروتوكولها لســنة )1995
• اتفاقيــة تفتيــش العمل (الزراعة) ،لســنة ( 1969رقم )129
• اتفاقية املشاورات الثالثية (معايري العمل الدولية) ،لسنة ( 1976رقم )144
• اتفاقية سياســة العاملة ،لســنة ( 1964رقم )122
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كيف يتم وضع معايري العمل الدولية؟

تنبثــق معايــر العمــل الدوليــة عــن االهتــام الــدويل املتزايــد بالحاجــة إىل
الــروع يف عمــل ملعالجــة قضيــة بعينهــا ،مثــل توفــر الحاميــة لألمومة بالنســبة
لألمهــات العامــات أو توفــر ظــروف عمــل آمنــة بالنســبة للعــال الزراعيــن.
وتوضــع معايــر العمــل الدوليــة يف منظمــة العمــل الدوليــة وفقــاً ألســلوب
ترشيعــي فريــد يشــرك فيــه ممثلــون عــن الحكومــات والعــال وأصحــاب
العمــل مــن جميــع أنحــاء العــامل .وكخطــوة أوىل يوافــق مجلــس اإلدارة عــى
إدراج املوضــوع عــى جــدول أعــال مؤمتــر العمــل الــدويل يف إحــدى دوراتــه
القادمــة .ثــم يعــد مكتــب العمــل الــدويل تقري ـرا ً يحلــل فيــه قانــون الــدول
األعضــاء ومامرســتها فيــا يتعلــق باملوضــوع قيــد البحــث .ويُرســل التقريــر إىل
الــدول األعضــاء وإىل منظــات العــال وأصحــاب العمــل إلبــداء مالحظاتهــم،
ثــم يقــدم إىل مؤمتــر العمــل الــدويل إلجـراء مناقشــة أوىل بشــأنه .وبعــد ذلــك
يعــد املكتــب تقريـرا ً ثانيـاً يتضمــن مرشوعـاً للصــك املقــرح ،الــذي يُرســل أيضـاً
إلبــداء املالحظــات عليــه ثــم يقــدم للمناقشــة يف الــدورة التاليــة للمؤمتــر حيــث
يجــري مناقشــة وتعديــل مــروع الصــك وفق ـاً ملــا تقتضيــه الحاجــة ويطــرح
عــى املؤمتــر العتــاده .وتتيــح عمليــة «املناقشــة املزدوجــة» هــذه الوقــت
الــكايف للمشــاركني يف املؤمتــر لدراســة مــروع الصــك وإبــداء مالحظــات عليــه.
ويتعــن أن يتــم التصويــت بأغلبيــة الثلثــن العتــاد املعيــار.

21

كيف يتم اعتامد معيار من معايري العمل الدولية؟

تحدد املشكلة

يدرج مجلس اإلدارة
املوضوع عىل
جدول أعامل مؤمتر
العمل الدويل

يعد املكتب تقريراً
بشأن النواحي
القانونية والعملية
مع استبيان حول
محتوى صك جديد
محتمل

يرسل التقرير إىل
الحكومات وأصحاب
العمل والعامل
إلبداء مالحظاتهم
يحلل املكتب
املالحظات
ويقرتح
استنتاجات

الحكومات
أصحاب
العامل
العمل

مناقشة أوىل يف
املؤمتر لالستنتاجات
املقرتحة

يعد املكتب
التقرير مع خالصة
للمناقشات
ومرشوعاً للصك

يرسل التقرير إىل
الحكومات وأصحاب
العمل والعامل
إلبداء مالحظاتهم

يعد املكتب نسخة
منقحة من مرشوع
الصك

معاي� العمل الدولية؟
من الذي يعتمد
ي

الحكومات
أصحاب
العامل
العمل

مناقشة ثانية يف املؤمتر
ملرشوع الصك

يجمـع مؤتمـر العمـل الـدول وفـود جميع الـدول أ
العضـاء ف ي� منظمة العمـل الدولية.
ي
ويتكـون الوفـد لدولـة عضو من:
مندوب� ي ن
ين
اثن� عن الحكومة
مندوب عن أصحاب العمل
مندوب عن العمال
ولـكل واحـد مـن ممثل� الحكومـة ،وأصحـاب العمـل والعمال صـوت مسـاو آ
للخرين
ي
ف ي� الجلسـات العامة.

ُيعتمد الصك يف
املؤمتر بأغلبية
ثلثي األصوات
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التصديق عىل االتفاقيات والربوتوكوالت
الــدول األعضــاء يف منظمــة العمــل الدوليــة مطالبــة بعــرض أي اتفاقيــة أو
بروتوكــول يعتمدهــا مؤمتــر العمــل الــدويل عــى الســلطات املختصــة لديهــا
إلصــدار الترشيعــات ذات الصلــة أو غــر ذلــك مــن اإلجــراءات مبــا فيهــا
التصديــق .وعــادة مــا تدخــل االتفاقيــة أو الربوتوكــول التــي يتــم اعتامدهــا
حيــز النفــاذ بعــد إثنــي عــر شــهرا ً مــن تاريــخ التصديــق عليهــا مــن جانــب
دولتــن مــن الــدول األعضــاء .والتصديــق عبــارة عــن إجــراء رســمي تقبــل
الدولــة مبقتضــاه االتفاقيــة أو الربوتوكــول باعتبارهــا وثيقــة ملزمــة قانونــاً.
ومبجــرد التصديــق عــى االتفاقيــة أو الربوتوكــول ،تصبــح الدولــة خاضعــة
لنظــام اإلرشاف املنتظــم ملنظمــة العمــل الدوليــة ،الــذي يكــون مســؤوالً عــن
ضــان تطبيــق الصــك .وميكــن االطــاع عــى مزيــد مــن التفاصيــل عــن نظــام
اإلرشاف ملنظمــة العمــل الدوليــة يف القســم الثالــث.

العاملية واملرونة
تُعتمــد املعايــر بالتصويــت عليهــا بأغلبيــة ثلثــي األعضــاء الذيــن يشــكلون
منظمــة العمــل الدوليــة ،ومــن ثــم ،فإنهــا تعــر عــن مبــادئ معــرف بهــا
عامليــاً .ويف ذات الوقــت تعــر املعايــر عــن اختــاف الــدول مــن حيــث
ثقافاتهــا وتاريخهــا ونظمهــا القانونيــة ومســتويات منوهــا االقتصــادي .وقــد
صيغــت معظــم املعايــر عــى نحــو يجعلهــا تتســم بدرجــة كافيــة مــن املرونــة
تســمح بإدراجهــا يف الترشيعــات واملامرســات الوطنيــة مــع مراعــاة االختالفــات
الســابقة .فاملعايــر الخاصــة بالحــد األدىن لألجــور ،عــى ســبيل املثــال ،ال
تتطلــب مــن الــدول األعضــاء أن تحــدد حــدا ً أدىن لألجــر ولكنهــا تتطلــب وضــع
نظــام وآليــة لتحديــد معــدالت األجــور الدنيــا مبــا يتناســب مــع مســتوى منوهــا
االقتصــادي .وتحتــوي معايــر أخــرى عــى مــا تســمى «بنــود املرونــة» التــي
تســمح للــدول بوضــع معايــر مؤقتــة تقــل عــادة عــا ينــص عليــه املعيــار
األصــي ،أو باســتبعاد بعــض فئــات العــال مــن نطــاق تطبيــق االتفاقيــة ،أو
بتطبيــق بعــض نصــوص الصــك فقــط دون بعضهــا اآلخــر .وعــادة مــا يطلــب
مــن الــدول املصدقــة أن تقــدم إىل املديــر العــام ملنظمــة العمــل الدوليــة بيانـاً
يوضــح مــا إذا كانــت تطبــق أيـاً مــن خيــارات املرونــة املتاحــة ،وأال يتــم ذلــك
إال بالتشــاور مــع الــركاء االجتامعيــن .غــر أنــه ال يســمح بإبــداء تحفظــات
عــى اتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة.

23

تحديث معايري العمل الدولية
هنــاك حاليـاً  189اتفاقيــة و 205توصيــات يرجــع بعضهــا إىل عــام  ،1919وســتة
بروتوكــوالت .وكــا ميكــن توقعــه ،فــإن بعــض هــذه الصكــوك مل تعــد مالمئــة
لالحتياجــات الراهنــة .وملعالجــة هــذه املشــكلة فــإن منظمــة العمــل الدوليــة
تعتمــد اتفاقيــات معدلــة تحــل محــل االتفاقيــات القدميــة ،أو بروتوكــوالت
تضــاف مبقتضاهــا نصــوص جديــدة التفاقيــات ســابقة.

آلية استعراض املعايري
آليــة اســتعراض املعايــر هــي آليــة أساســية لسياســة منظمــة العمــل الدوليــة
بشــأن املعايــر تهــدف إىل ضــان أن يكــون لــدى منظمــة العمــل الدوليــة
مجموعــة واضحــة وقويــة وحديثــة مــن املعايــر التــي تســتجيب لألمنــاط
املتغــرة لعــامل العمــل ،لغــرض حاميــة العــال ومراعــاة احتياجــات املؤسســات
املســتدامة.
وقــد أنشــأ مجلــس اإلدارة آليــة اســتعراض املعايــر يف ترشيــن الثاين/نوفمــر
 ،2011ولكنهــا دخلــت حيــز النفــاذ يف وقــت الحــق ،يف عــام  ،2015نتيجــة
لقراريــن:
•ق ـرار صــادر عــن مجلــس اإلدارة يف آذار/مــارس  2015بإنشــاء فريــق عامــل
ثــايث معنــي بآليــة اســتعراض املعايــر يتكــون مــن  32عضــوا ً ( 16ميثلــون
الحكومــات ومثانيــة ميثلــون أصحــاب العمــل ومثانيــة ميثلــون العــال)؛
•قــرار ات ُخــذ يف ترشيــن الثاين/نوفمــر  2015باملوافقــة عــى اختصاصــات
الفريــق العامــل الثــايث املعنــي بآليــة اســتعراض املعايــر.
وتــم تكليــف الفريــق العامــل الثــايث املعنــي بآليــة اســتعراض املعايــر
باســتعراض معايــر العمــل الدوليــة التــي وضعتهــا منظمــة العمــل الدوليــة
بهــدف تقديــم توصيــات إىل مجلــس اإلدارة حــول:
•وضــع املعايــر التــي تــم فحصهــا ،مبــا يف ذلــك املعايــر الحديثــة واملعايــر التــي
تحتــاج إىل تنقيــح واملعايــر القدمية؛
•اســتعراض الفجــوات يف التغطيــة ،مبــا يف ذلــك تلــك التــي تتطلــب معايــر
جديــدة؛
• إجراء عميل ومحدد زمنياً بشأن املتابعة ،حسب االقتضاء.
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ويجتمــع الفريــق العامــل الثــايث املعنــي بآليــة اســتعراض املعايــر مــرة واحــدة
يف الســنة ويســتعرض الصكــوك املختلفــة بنــا ًء عــى نهــج مواضيعــي .وبالتــوازي
مــع إطــاق آليــة اســتعراض املعايــر ،أدى دخــول صــك تعديــل دســتور منظمــة
العمــل الدوليــة لســنة  1997إىل تعزيــز جهــود منظمــة العمــل الدوليــة الراميــة
إىل ضــان أن لديهــا مجموعــة واضحــة ومحدثــة مــن معايــر العمــل الدوليــة
ميكــن أن تعمــل مبثابــة نقطــة مرجعيــة عامليــة .ومــع دخــول صــك تعديــل
الدســتور حيــز النفــاذ ،أصبــح بوســع املؤمتــر اآلن ،بأغلبيــة ثلثــي األعضــاء
وبتوصيــة مــن مجلــس اإلدارة ،إلغــاء أي اتفاقيــة ســارية إذا بــدا أن االتفاقيــة
فقــدت الهــدف منهــا أو أنهــا مل تعــد تقــدم مســاهمة مفيــدة يف تحقيــق
أهــداف املنظمــة .ويف دورتــه املنعقــدة يف حزيران/يونيــو  ،2017عقــد املؤمتــر
مناقشــته األوىل بعــد دخــول صــك التعديــل حيــز النفــاذ وبحــث وقــرر إلغــاء
اتفاقيتــن مــن اتفاقيــات العمــل الدوليــة .وقــرر املؤمتــر يف دورتــه املنعقــدة يف
حزيران/يونيــو  2018إلغــاء ســت اتفاقيــات أخــرى وســحب ثــاث توصيــات.
وباإلضافــة إىل ذلــك ،وبنــا ًء عــى عمــل آليــة اســتعراض املعايــر ،قــرر مجلــس
اإلدارة وضــع بنــد عــى جــدول أعــال دورة مؤمتــر العمــل الــدويل لعــام 2021
فيــا يتعلــق بإمكانيــة وضــع معيــار جديــد عــن التلمــذة الصناعيــة مــن أجــل
ســد الفجــوة عــى املســتوى الــدويل يف هــذا الصــدد.
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مناذج لقانون العمل وأهدافه
معايــر العمــل الدوليــة هــي يف املقــام األول أدوات للحكومــات التــي تســعى،
بالتشــاور مــع أصحــاب العمــل والعــال ،إىل صياغــة وتطبيــق قوانــن العمــل
وسياســات اجتامعيــة تتمــى مــع املعايــر املقبولــة دوليـاً .وتبــدأ هــذه العملية،
بالنســبة لكثــر مــن البلــدان ،بق ـرار منهــا بالنظــر يف التصديــق عــى اتفاقيــة
مــن اتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة .وعــادة مــا متــر البلــدان مبرحلــة مــن
الدراســة ،وإذا اقتضــت الــرورة مــن املراجعــة لترشيعاتهــا وسياســتها مــن أجل
التوفيــق بينهــا وبــن الصــك الــذي تريــد التصديــق عليــه .ومــن ثــم فــإن معايــر
العمــل الدوليــة تعتــر مبثابــة أهــداف يجــب أن تتوافــق معهــا الترشيعــات
واملامرســات الوطنيــة يف مجــال بعينــه؛ ورمبــا جــاء التصديــق يف مرحلــة الحقــة
مــن خــال تطبيــق املعيــار املحــدد .وتقــرر بعــض البلــدان عــدم التصديــق
عــى اتفاقيــة مــا ولكنهــا توفــق مــع ذلــك بينهــا وبــن ترشيعاتهــا .ومثــل هــذه
البلــدان تســتخدم معايــر املنظمــة كنــاذج لصياغــة قوانينهــا وسياســاتها .عــى
أن بلدانــاً أخــرى تصــدق عــى اتفاقيــات املنظمــة برسعــة نســبياً ثــم تبــذل
الجهــود مــن أجــل التقريــب بينهــا وبــن ترشيعاتهــا ومامرســتها الوطنيــة بعــد
التصديــق .وميكــن أن تسرتشــد هــذه البلــدان مبالحظــات الجهــات اإلرشافيــة
يف املنظمــة ومبســاعداتها الفنيــة (انظــر القســم الثالــث) يف هــذه العمليــة.
والتصديــق بالنســبة لهــذه البلــدان هــو الخطــوة األوىل يف ســبيل تطبيــق معيــار
معــن.
		

مصادر القانون الدويل املطبقة عىل املستوى الوطني
يف بلــدان كثــرة ،تطبــق االتفاقيــات التــي تــم التصديــق عليهــا بصفــة تلقائيــة
عــى املســتوى الوطنــي .ويف تلــك الحالة تســتطيع محاكمهــا أن تســتخدم معايري
العمــل الدوليــة للفصــل يف القضايــا التــي ال يكــون القانــون الداخــي فيهــا وافيـاً
أو حيــث ال يوجــد ترشيــع بعينــه .وكذلــك ميكــن للمحاكــم املحليــة أن تعتمــد
عــى التعاريــف املحــددة يف املعايــر كتلــك التــي تتعلــق « بالعمــل الجــري»
أو «بالتمييــز» .وإىل جانــب املبــادرات الطوعيــة والقواعــد غــر القانونيــة ،فــإن
النظــام القانــوين ميثــل أحــد الوســائل التــي يتــم مــن خاللهــا نــر املعايــر
الدوليــة .ويشــهد اســتخدام هــذه املعايــر مــن قبــل أعــى املحاكــم يف بعــض
البلــدان ،كــا الحظــت منظمــة العمــل الدوليــة ألكــر مــن عقــد مــن الزمــان،
عــى تزايــد قبولهــا واســتخدامها عــى املســتوى الوطنــي .وبهــذه الطريقــة ،تعــد
النظــم الوطنيــة والدوليــة لتنظيــم العمــل مصــدرا ً متبــادالً لإللهــام .ويبــدو أن
معايــر العمــل الدوليــة يف تلــك البلــدان متثــل نقطــة مرجعيــة عامليــة لعــدد
متزايــد مــن الجهــات الفاعلــة عــى املســتوى الــدويل ،مــا يعــزز قانــون العمــل
الــدويل ،الــذي بــدأ يصبــح مــوردا ً أساســياً يف نبــذ عــدم املســاواة يف عــامل العمــل
وتنظيــم عالقــات العمــل وظروفــه ونزاعــات العمــل ،عــى النحــو الــذي ينعكــس
يف االحـرام الواســع للقيــم التــي تدافــع عنهــا منظمــة العمــل الدوليــة.
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توجيهات إرشادية للسياسات االجتامعية
باإلضافــة إىل دورهــا يف تشــكيل القانــون ،فــإن معايــر العمــل الدوليــة ميكــن أن
تكــون مبثابــة توجيهــات إرشــادية لوضــع السياســات الوطنيــة واملحليــة ،مثــل
سياســات التشــغيل وسياســات العمــل واألرسة .كــا أنــه ميكــن اســتخدامها
لتحســن البنيــات اإلداريــة املختلفــة مثــل إدارة شــؤون العمــل ،وتفتيــش
العمــل ،والضــان االجتامعــي ،وخدمــات االســتخدام .كــا ميكــن ملعايــر
العمــل الدوليــة أن تكــون أساسـاً لعالقــات صناعيــة طيبــة إذا طبقتهــا جهــات
فــض املنازعــات العامليــة ،وأن تكــون منــاذج لالتفاقــات الجامعيــة.

املجاالت األخرى التي تؤثر فيها املعايري
يف حــن أن الهيئــات املكونــة ملنظمــة العمــل الدوليــة هــي املســتخدم الرئيــي
ملعايــر العمــل الدوليــة ،فقــد خلصــت جهــات فاعلــة أخــرى أيض ـاً إىل أنهــا
مفيــدة .ويف الواقــع ،تســتخدم جهــات فاعلــة جديــدة معايــر العمــل الدوليــة،
وبالتــايل تشــارك يف نرشهــا عــى املســتوى الــدويل.
•املســؤولية االجتامعيــة للــركات – تعزيــز املامرســات الشــاملة للجميــع
واملســؤولة واملســتدامة يف مــكان العمــل
ت ُعــ ّرف منظمــة العمــل الدوليــة املســؤولية االجتامعيــة للــركات باعتبارهــا
طريقــة تراعــي مبوجبهــا الــركات أثــر عملياتهــا عــى املجتمــع وتؤكــد مبادئهــا
وقيمهــا ،يف أســاليبها وإجراءاتهــا الداخليــة وتفاعلهــا مــع الجهــات الفاعلــة
األخــرى .وقــد دفــع تزايــد اهتــام املســتهلكني بالبُعــد األخالقــي للمنتجــات
وظــروف العمــل التــي تُنتــج فيهــا الــركات متعــددة الجنســيات إىل تبنــي
مدونــات ســلوك طوعيــة تنظــم ظــروف العمــل يف مواقعهــا اإلنتاجيــة ويف
سالســل التوريــد واإلمــداد الخاصــة بهــا .واعتمــدت األغلبيــة العظمــى مــن
أكــر  500رشكــة يف الواليــات املتحــدة واململكــة املتحــدة نوعــاً مــن أنــواع
مدونــات قواعــد الســلوك ،وتشــر العديــد منهــا إىل مبــادئ مســتمدة مــن
معايــر منظمــة العمــل الدوليــة .ويف حــن أن هــذه املدونــات ليســت بدي ـاً
عــن الصكــوك الدوليــة امللزمــة ،فإنهــا تــؤدي دورا ً هامـاً يف املســاعدة عــى نــر
املبــادئ الــواردة يف معايــر العمــل الدوليــة.
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وميكــن أن تــؤدي منظمــة العمــل الدوليــة دورا ً هامــاً يف مجــال املســؤولية
االجتامعيــة للــركات مــن خــال نقطتــن مرجعيتــن رئيســيتني :إعــان منظمــة
العمــل الدوليــة بشــأن املبــادئ والحقــوق األساســية يف مجــال العمــل ()1998
وإعــان املبــادئ الثــايث بشــأن املنشــآت متعــددة الجنســيات والسياســة
االجتامعيــة («إعــان املنشــآت متعــددة الجنســيات») ،الــذي اعتمــد مجلــس
اإلدارة نســخة منقحــة منــه يف عــام  2017اســتجابة للواقــع االقتصــادي الجديــد،
ال ســيام الزيــادة يف االســتثامر والتجــارة عــى الصعيــد الــدويل ،والنمو يف سالســل
التوريــد واإلمــداد العامليــة .وعــزز هــذا التنقيــح إعــان املنشــآت متعــددة
الجنســيات مــن خــال إدراج مبــادئ تعالــج جوانــب محــددة من العمــل الالئق،
مثــل الضــان االجتامعــي والعمــل الجــري واالنتقــال مــن االقتصــاد غــر املنظــم
إىل االقتصــاد املنظــم واألجــور ووصــول الضحايــا إىل ســبل االنتصــاف والتعويــض.
كــا أنــه يحتــوي عــى إرشــادات بشــأن عمليــة «العنايــة الواجبــة» لتحقيــق
العمــل الالئــق ،وخلــق فــرص عمــل الئقــة ،وإنشــاء مؤسســات مســتدامة،
وتحقيــق منــو أكــر شــموالً ،وتحســن تقاســم منافــع االســتثامر األجنبــي املبــارش
التــي تعــد ذات صلــة خاصــة بتحقيــق هــدف التنميــة املســتدامة  .8وباإلضافــة
إىل ذلــك ،تشــر العديــد مــن املبــادرات التــي تشــجع املامرســات املؤسســية
الشــاملة للجميــع واملســؤولة واملســتدامة إىل صكــوك منظمــة العمــل الدوليــة،
مبــا يف ذلــك املبــادئ التوجيهيــة املتعلقــة باألعــال التجاريــة وحقــوق اإلنســان:
تنفيــذ إطــار األمــم املتحــدة املعنــون «الحاميــة واالحـرام واالنتصــاف» ،واالتفاق
العاملــي لألمــم املتحــدة واملبــادئ التوجيهيــة ملنظمــة التعــاون والتنميــة يف
امليــدان االقتصــادي للــركات متعــددة الجنســيات.
ويف عــام  ،2009أطلقــت منظمــة العمــل الدوليــة مكتــب مســاعدة يوفــر
للهيئــات املكونــة للمنظمــة واملنشــآت إمكانيــة الوصــول بســهولة إىل املعلومات،
واملســاعدة واإلحالــة واملشــورة فيــا يتعلــق باملســؤولية االجتامعيــة للــركات
وتنفيــذ معايــر العمــل بهــدف مواءمــة مامرســات املؤسســات مــع معايــر
()٥
العمــل الدوليــة.
• املنظامت الدولية األخرى
يشــدد إعــان منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن العدالــة االجتامعيــة مــن أجــل
عوملــة عادلــة عــى أن املنظــات الدوليــة واإلقليميــة األخــرى املعهــود إليهــا
بواليــات يف مياديــن وثيقــة الصلــة تســهم إســهاماً مه ـاً ،وال ســيام مــن خــال
أهــداف برنامــج العمــل الالئــق .وتســتخدم مؤسســات دوليــة أخــرى بانتظــام
معايــر العمــل الدوليــة يف أنشــطتها .وت ُقــدم تقاريــر عــن تطبيــق معايــر
العمــل الدوليــة بانتظــام إىل هيئــات األمــم املتحــدة املعنيــة بحقــوق اإلنســان
والكيانــات الدوليــة األخــرى .وقــد أدمجــت املؤسســات املاليــة الدوليــة مثــل
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البنــك الــدويل ومــرف التنميــة اآلســيوي ومــرف التنميــة األفريقــي بعــض
جوانــب معايــر العمــل يف بعــض أنشــطتها .فعــى ســبيل املثــال ،أدخــل
مــرف التنميــة األفريقــي يف عــام  2013يف سياســته الخاصــة بالضامنــات
البيئيــة واالجتامعيــة ضامنـاً تشــغيلياً بشــأن ظــروف العمــل والســامة والصحــة
(الضــان التشــغييل  ،)5يحــدد فيــه متطلبــات مــرف التنميــة األفريقــي فيــا
يتعلــق باملقرتضــن والعمــاء لديــه ،ويشــر الضــان إشــارة رصيحــة إىل معايــر
العمــل الدوليــة ملنظمــة العمــل الدوليــة .وبذلــك ،ينضــم مــرف التنميــة
األفريقــي إىل املانحــن الدوليــن اآلخريــن الذيــن تبنــوا نُهجـاً مامثلــة يف سياســة
الضامنــات أو الوثائــق االســراتيجية األخــرى ،مبــا يف ذلــك البنــك الــدويل يف
عمليتــه بشــأن ورقــات اسـراتيجية الحــد مــن الفقــر ومعيــار األداء  2ملؤسســة
التمويــل الدوليــة (جــزء مــن مجموعــة البنــك الــدويل) الــذي يقــر بــأن الســعي
إىل تحقيــق النمــو االقتصــادي مــن خــال خلــق فــرص عمــل يجــب أن ميتثــل
أيض ـاً لحاميــة الحقــوق األساســية للعــال .وباإلضافــة إىل ذلــك ،تؤثــر معايــر
العمــل الدوليــة تأث ـرا ً مبــارشا ً عــى القطاعــات املعوملــة مثــل النقــل البحــري.
فهــي ال ت ُســتخدم لتشــكيل الترشيــع البحــري الوطنــي للــدول األعضــاء
فحســب ،ولكنهــا تؤخــذ كأســاس لعمليــات تفتيــش الســفن يف دولــة املينــاء،
وتؤثــر تأثـرا ً مبــارشا ً عــى لوائــح ومدونــات املنظــات الدوليــة األخــرى ،مثــل
املنظمــة البحريــة الدوليــة.
• اتفاقات التجارة الحرة
يحتــوي عــدد متزايــد مــن اتفاقــات التجارة الحــرة الثنائيــة ومتعــددة األطراف،
وكذلــك ترتيبــات التكامــل االقتصــادي اإلقليميــة ،عــى أحــكام اجتامعيــة
وأحــكام بشــأن العمــل تتعلــق بحقــوق العــال .وبالفعــل ،زاد عــدد اتفاقــات
التجــارة الحــرة التــي تشــتمل عــى أحــكام بشــأن العمــل بشــكل كبــر عــى
مــدار العقديــن املاضيــن :تضمــن  70اتفاق ـاً تجاري ـاً أحكام ـاً بشــأن العمــل
يف عــام  ،2016باملقارنــة مــع  58يف عــام  2013و 21يف عــام  2005وأربعــة
يف عــام  )٦(.1995وتشــر اتفاقــات التجــارة الحــرة بشــكل متزايــد إىل صكــوك
منظمــة العمــل الدوليــة يف بنودهــا بشــأن العمــل ،وال ســيام اإلعــان بشــأن
املبــادئ والحقــوق األساســية يف مجــال العمــل ( ،)1998ويف حالــة اتفاقــات
االتحــاد األورويب األخــرة ،إىل اتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة أيضـاً .ومنــذ
عــام  ،2013تحتــوي  80يف املائــة مــن االتفاقــات التــي دخلــت حيــز النفــاذ
عــى هــذه البنــود ،بــدءا ً باالتفاقــات التــي تضــم االتحــاد األورويب والواليــات
املتحــدة وكنــدا .غــر أن هــذه البنــود ظهــرت مبكــرا ً جــدا ً .وعــى ســبيل
املثــال ،يف ســياق االتحــاد األورويب ،ينــص ترتيــب الحوافــز الخــاص مــن أجــل
التنميــة املســتدامة واإلدارة الســديدة (نظــام األفضليــات املع ّمم/الرتتيــب
الخــاص) عــى فوائــد إضافيــة للبلــدان التــي تطبــق معايــر دوليــة معينــة فيــا

29

يتعلــق بحقــوق اإلنســان والعمــل .ومنــذ التوقيــع عــى اتفــاق التجــارة الحــرة
ألمريــكا الشــالية (نافتــا) يف عــام  1992واســتكامله يف عــام  1994باتفــاق أمريكا
الشــالية بشــأن التعــاون يف مجــال العمــل (( )NAALCأعيــد التفــاوض بصــورة
شــاملة بشــأن هــذا االتفــاق يف ترشيــن األول/أكتوبــر  ،)2018ووقعــت الواليــات
املتحــدة عــى العديــد مــن اتفاقــات التجارة الحــرة مع بلــدان مثل شــييل واألردن
وجمهوريــة كوريــا واملغــرب وســنغافورة وبلــدان أمريــكا الوســطى .ويف هــذه
االتفاقــات ،أكــدت البلــدان املوقعــة مــن جديــد التزامهــا ملنظمــة العمــل الدوليــة
وعــى وجــه الخصــوص اح ـرام وتعزيــز إعــان منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن
املبــادئ والحقــوق األساســية يف مجــال العمــل .ويف اآلونــة األخــرة ،يشــر اتفــاق
التجــارة الحــرة بــن اليابــان واالتحــاد األورويب ،املوقــع يف عــام  ،2017إىل برنامــج
العمــل الالئــق وإعــان منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن العدالــة االجتامعيــة مــن
أجــل عوملــة عادلــة ( )2008كمعايــر ملزمــة لألطـراف ،التــي ينبغــي أن تســعى
أيضـاً إىل التصديــق عــى االتفاقيــات األساســية الثــاين ملنظمــة العمــل الدوليــة.
ويحتــوي االتفــاق أيضـاً عــى بنــود بشــأن املســؤولية االجتامعيــة للــركات مــع
إحــاالت مرجعيــة إىل إعــان املنشــآت متعــددة الجنســيات.
• املجتمع املدين
تســتند مجموعــات الرتويــج واملنظــات غــر الحكوميــة إىل معايــر العمــل
الدوليــة لتدعــو إىل إجــراء تغيــرات يف السياســة أو القانــون أو التطبيــق.

دور منظامت أصحاب العمل والعامل
تضطلــع منظــات أصحــاب العمــل والعــال ذات الصفــة التمثيليــة بــدور
أســايس يف نظــام معايــر العمــل الدوليــة ،وليــس كمســتخدمات للنظــام فقــط
ولكــن كهيئــات تأسيســية للمنظمــة .فهــي تشــارك يف اختيــار املوضوعــات
للمعايــر الجديــدة ملنظمــة العمــل الدوليــة ويف صياغــة نصوصهــا؛ كــا أن
تصويتهــا عليهــا ميكــن أن يحــدد مــا إذا كان مؤمتــر العمــل الــدويل ســيعتمد
معيــارا ً حديــث الصياغــة أم ال .وإذا مــا اعتمــدت اتفاقيــة مــا ،ميكــن ألصحــاب
العمــل والعــال تشــجيع الحكومــات عــى التصديــق عليهــا .فــإذا مــا صدقــت
الحكومــات عــى االتفاقيــة ،فــإن عليهــا أن تقــدم تقريــرا ً بصفــة دوريــة إىل
منظمــة العمــل الدوليــة حــول كيفيــة تطبيقهــا لهــا قانون ـاً وعملي ـاً (ينطبــق
نفــس الــيء عــى الربوتوكــوالت) .ويجــب أن تقــدم تقاريــر الحكومــة كذلك إىل
أكــر منظــات أصحــاب العمــل والعــال متثي ـاً التــي ميكنهــا إبــداء مالحظــات
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بشــأن محتواهــا .وميكــن ملنظــات أصحــاب العمــل والعــال أيض ـاً أن تقــدم
املعلومــات بشــأن تطبيــق االتفاقيــات إىل منظمــة العمــل الدوليــة مبــارشة
مبوجــب املــادة  )2(23مــن دســتور املنظمــة .وميكنهــا أن تقــدم احتجاجــاً
مبوجــب املــادة  24مــن دســتور املنظمــة .وكهيئــات تأسيســية للمنظمــة ،ميكنهــا
أن تشــارك أيضـاً يف اللجــان الثالثيــة املنشــأة لدراســة االحتجاجــات .وباإلضافــة
إىل ذلــك ،يجــوز ملنــدويب أصحــاب العمــل أو العــال يف مؤمتــر العمــل الــدويل
تقديــم شــكوى مبوجــب املــادة  26مــن الدســتور .وإذا مــا صدقــت دولــة
عضــو عــى اتفاقيــة املشــاورات الثالثيــة (معايــر العمــل الدوليــة) ،لســنة
( 1976رقــم  ،)144عــى غ ـرار مــا فعلــه حتــى اآلن  145بلــدا ً حتــى  1كانــون
الثاين/ينايــر  ،2019فإنــه يُطلــب منهــا إجـراء مشــاورات ثالثيــة عــى املســتوى
الوطنــي حــول الصكــوك الجديــدة املقرتحــة التــي سيناقشــها املؤمتــر ،وعــرض
الصكــوك عــى الســلطات املختصــة ،والتقاريــر املتعلقــة باالتفاقيــات التــي تــم
التصديــق عليهــا ،والتدابــر املتعلقــة باالتفاقيــات التــي مل يتــم التصديــق عليهــا
والتوصيــات ،واالقرتاحــات الخاصــة بنقــض االتفاقيــات.
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تســتجيب معايــر العمــل الدوليــة لعــدد متزايــد بشــكل غــر مســبوق مــن
االحتياجــات والتحديــات التــي يواجههــا العــال وأصحــاب العمــل يف االقتصــاد
العاملــي .ويبــن هــذا القســم املوضوعــات التــي تتناولهــا معايــر العمــل الدولية
ويعــرض بعــض االتفاقيــات والتوصيــات .كــا أنــه يوضــح املشــكالت القامئــة
اليــوم يف مجــال بعينــه وكيــف أن هــذه املعايــر ميكــن أن تســاعد عــى إيجــاد
حلــول لهــا .وأخ ـرا ً ،يتــم إب ـراز بعــض الحــاالت عــى ســبيل املثــال ،التــي أدى
فيهــا تطبيــق معايــر العمــل الدوليــة أو املبــادئ التــي تتضمنهــا إىل إســهام
إيجــايب يف وضــع بعينــه.
ويلخــص هــذا القســم مجموعــة مختــارة مــن اتفاقيــات منظمــة العمــل
الدوليــة وتوصياتهــا .وتهــدف امللخصــات إىل تقديــم بعــض املعلومــات وهــي
ليســت بديـاً عــن مراجعــة النــص الكامــل ذي الحجيــة حيــث إن هنــاك العديد
مــن االتفاقيــات والتوصيــات األخــرى التــي مل تلخــص رغــم أن كث ـرا ً منهــا لــه
صلــة باملوضــوع ومــا زال ســارياً .وينبغــي للقـراء الرجــوع إىل قامئــة مســتوفاة
مــن معايــر منظمــة العمــل الدوليــة عــى موقــع املنظمــة عــى اإلنرتنــت
 . www.ilo.org/normesوقــد تــم اختيــار األمثلــة لغــرض التوضيــح وال يقصــد
بهــا اإلشــارة إىل بلــد معــن أو وضــع معــن.
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ينــدرج مبــدأ الحريــة النقابيــة يف جوهــر قيــم منظمــة العمــل الدوليــة :فهــو
منصــوص عليــه يف دســتور منظمــة العمــل الدوليــة ( ،)1919وإعــان املنظمــة
الصــادر يف فيالدلفيــا ( )1944وإعــان املنظمــة بشــأن املبــادئ والحقــوق
األساســية يف مجــال العمــل ( .)1998وهــذا الحــق منصــوص عليــه كذلــك يف
اإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان ( .)1948فالحــق يف التنظيــم وتشــكيل
النقابــات العامليــة ومنظــات أصحــاب العمــل هــو الــرط األســايس املســبق
مــن أجــل املفاوضــة الجامعيــة الســليمة والحــوار االجتامعــي .ومــع ذلــك ،فإنــه
ال ت ـزال هنــاك تحديــات تواجــه تطبيــق هــذه املبــادئ يف كثــر مــن البلــدان.
ففــي بعــض البلــدان ،ينكــر هــذا الحــق عــى بعــض فئــات العــال (مثــل
املوظفــن العموميــن ،والبحــارة ،والعاملــن يف مناطــق تجهيــز الصــادرات) .كــا
توقــف أعــال منظــات العــال وأصحــاب العمــل أو تتعــرض ألفعــال تدخــل
يف شــؤونها ،ويف بعــض الحــاالت القصــوى يعتقــل النقابيــون أو يقتلــون .وتســهم
معايــر منظمــة العمــل الدوليــة ،مقرتنــه بعمــل لجنــة الحريــة النقابيــة وآليــات
اإلرشاف األخــرى (انظــر القســم الثالــث) يف حــل هــذه الصعوبــات وضــان
اح ـرام هــذا الحــق األســايس مــن حقــوق اإلنســان يف جميــع أنحــاء العــامل.

صكوك منظمة العمل الدولية ذات الصلة
اتفاقية الحرية النقابية وحامية حق التنظيم ،لسنة ( 1948رقم )87
تــرز هــذه االتفاقيــة األساســية حــق العــال وأصحــاب العمــل يف تأســيس
املنظــات التــي يريدونهــا واالنضــام إليهــا دون ترخيــص مســبق .فمنظــات
العــال وأصحــاب العمــل لهــم الحــق يف إنشــاء تنظيامتهــم بحريــة وال يجــوز
حــل أو إيقــاف تنظيامتهــم بواســطة الســلطات اإلداريــة ،ويكــون لهــا الحــق يف
إنشــاء االتحــادات أو االتحــادات الفرعيــة واالنضــام إليهــا ،وتســتطيع هــذه
األخــرة بدورهــا االنضــام إىل املنظــات الدوليــة للعــال وأصحــاب العمــل.
اتفاقية حق التنظيم واملفاوضة الجامعية ،لسنة ( 1949رقم )98
تنــص هــذه االتفاقيــة األساســية عــى أن يتمتــع العــال بالحاميــة املناســبة مــن
أي متييــز ضدهــم بســبب عملهــم النقــايب ،مبــا يف ذلــك اشـراط عــدم االنضــام
إىل نقابــة أو التخــي عــن عضويتهــم حتــى يتــم توظيفهــم ،أو فصــل عامــل
بســبب عضويتــه يف نقابــة أو مشــاركته يف أنشــطتها .وتتمتــع منظــات العــال
وأصحــاب العمــل بالحاميــة املناســبة ضــد أي تدخــل مــن جانــب أي منهــا يف
شــؤون اآلخــر ،وبوجــه خــاص فيــا يتعلــق بإنشــاء منظــات للعــال تحــت
ســيطرة أصحــاب العمــل أو منظامتهــم ،أو مســاندة منظــات العــال بالوســائل
املاليــة أو غريهــا مــن الوســائل ،بغــرض وضــع هــذه املنظــات تحــت ســيطرة
أصحــاب العمــل أو منظامتهــم .وتنــص االتفاقيــة كذلــك عــى الحــق يف املفاوضة
الجامعيــة (انظــر كذلــك فقــرة املفاوضــة الجامعيــة).
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اتفاقية ممثيل العامل ،لسنة ( 1971رقم )135
يتمتــع ممثلــو العــال يف أي مؤسســة بالحاميــة الفعليــة ضــد أي فعــل ضــار
بهــم ،مبــا يف ذلــك الفصــل ،يكون الســبب فيه صفتهــم أو نشــاطهم كممثلني عن
العــال أو عضويتهــم يف نقابــة أو مشــاركتهم يف أنشــطتها ،مــا دامــوا يترصفــون
يف حــدود القوانــن أو االتفاقــات الجامعيــة القامئــة أو غريهــا مــن الرتتيبــات
املتفــق عليهــا بصفــة مشــركة .وتقــدم التســهيالت يف املنشــآت ملمثــي العــال
كــا يكــون مناســباً لتمكينهــم مــن أداء مهامهــم برسعــة وكفــاءة.
اتفاقية منظامت العامل الريفيني ،لسنة ( 1975رقم )141
يكــون لجميــع فئــات العــال الريفيــن ،ســواء كانــوا يعملــون مقابــل أجــر أو
كانــوا يعملــون لحســابهم الخــاص ،الحــق يف إنشــاء املنظــات التــي يختارونهــا
أو االنضــام إليهــا دون الحاجــة إىل ترخيــص مســبق ووفقـاً للقواعــد املعمــول
بهــا لــدى منظمتهــم املعنيــة وحدهــا .ويجــب احـرام مبــادئ الحريــة النقابيــة
بصــورة كاملــة .وتكــون منظــات العــال الريفيــن مســتقلة وذات طابــع
طوعــي وتكــون متحــررة مــن أي تدخــل أو إكـراه أو قمــع .والسياســة الوطنيــة
يجــب أن تيــر إنشــاء ومنــو منظــات مســتقلة وقويــة للعــال الريفيــن،
تقــوم عــى أســاس طوعــي ،باعتبارهــا وســيلة فعالــة لضــان مشــاركة هــؤالء
العــال يف التنميــة االقتصاديــة واالجتامعيــة.
اتفاقية عالقات العمل يف الخدمة العامة ،لسنة ( 1978رقم )151
يتمتــع املوظفــون العموميــون ،كــا ورد يف االتفاقيــة ،بالحاميــة الكافيــة ضــد
أعــال التمييــز املضــادة للنقابــات فيــا يتعلق باســتخدامهم ،وتتمتــع منظامت
املســتخدمني العموميــن باالســتقالل الكامــل مــن الســلطات العامــة وتتمتــع
بالحاميــة الكافيــة مــن أي تدخــل مــن جانــب ســلطة عامــة يف إنشــائها أو ســر
عملهــا أو إدارتهــا (انظــر كذلــك فقــرة املفاوضــة الجامعيــة).
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تقدي
أشـارت
(،)2017
خـر بعنـوان «انتهـاكات حقـوق
»
النقابيـ�
ال ي
ي
لنقابـات العمـال إىل أن أعضـاء النقابـات واجهوا عنفاً ف ي�  59من  139بلداً (متاح بشـأنها
و� عـام  ،2017قُتـل نقابيـون ف� البلـدان أ
ف
الحـد عرش التاليـة :بنغالديـش
ي
معلومـات) .ي
وبـرو
وال�ازيـل وكولومبيـا وغواتيمـاال وهنـدوراس وإيطاليـا وموريتانيـا والمكسـيك ي
ب
والفلبـ� وجمهوريـة ف�نز ويلا البوليفاريـة .ف
ن
حرية
تقييد
تـم
ً،
ا
أيض
و�
التعب�
2017
عام
ي
ي
ي
ف
وبالضافة إىل ذلك ،يتم اسـتبعاد فئـات معينة من
وحريـة التجمـع بشـدة ي�  50بلـداً .إ
الـدول لنقابـات العمال ف ي�
العمـال مـن ت�ش يعـات العمـل ف ي�  84بلـداً .وأطلق االتحاد
ي
«مـؤ� الحقـوق العالميـة» الـذي يصنـف  139بلـداً على أسـاس  97ش
ش
مـؤ�اً
عـام 2014
معـرف بهـم دوليـاً لتقييـم أيـن تحظـى حقـوق العمـال بأكـر قـدر مـن الحمايـة� ،ف
ت
ب
ي
ف
القانـون والتطبيـق .ووفقـاً لهـذا التصنيف ،ال يوجـد ي�  64بلداً ،بالمقارنـة مع  32بلد ًا
ف ي� عـام  ،2014مـا يضمـن حقـوق النقابـات ،مثلا ً نتيجـة االفتقـار إىل سـيادة القانـون
غـر عادلـة .والحريـة النقابية ليسـت بـأي حال
ويتعـرض العمـال إىل ممارسـات عمـل ي
مجـرد قضيـة للعمـال .وقدمـت بعـض منظمـات أصحـاب العمـل أيضـاً شـكاوى عىل
ين
مـر
السـن� إىل لجنـة منظمـة العمل الدوليـة المعنية بالحريـة النقابية بشـأن التدخل
ف
رش
غـر الم وع ي� أنشـطة منظماتهـم ،على سـبيل المثال.
ي
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املفاوضة الجامعية

تضمــن الحريــة النقابيــة للعــال وأصحــاب العمــل إمكانيــة تشــكيل تنظيمهــم
للتفــاوض حــول عالقــات العمــل بفعاليــة .فاملامرســات الســليمة يف املفاوضــة
الجامعيــة ،مقرتنــة بحريــة نقابيــة قويــة ،تضمــن ألصحــاب العمــل والعــال أن
يكــون لهــم صــوت متســاو يف املفاوضــات وأن تكــون النتيجــة منصفــة وعادلــة.
وتســمح املفاوضــة الجامعيــة للجانبــن بالتفــاوض حــول عالقــات عمــل منصفــة
وبتجنــب األعبــاء الباهظــة للنزاعــات العامليــة .وقــد أوضحــت بعــض األبحــاث
بالفعــل أن البلــدان التــي يوجــد بهــا مفاوضــة جامعيــة جيــدة التنســيق توجــد
بهــا درجــة أقــل مــن عــدم املســاواة يف األجــور وبطالــة أقــل مــن حيــث حجمها
واســتمرارها ،وإرضابــات أقــل مــن حيــث عددهــا ومدتهــا ،عــن البلــدان التــي مل
ترتســخ فيهــا املفاوضــة الجامعيــة .فقــد كانــت مامرســات املفاوضــة الجامعيــة
الجيــدة يف بعــض األحيــان مــن بــن العنــارص التــي ســمحت لبعــض البلــدان
بتجــاوز األزمــات املاليــة التــي وقعــت .وتدعــو معايــر منظمــة العمــل الدوليــة
إىل املفاوضــة الجامعيــة وتســاعد عــى ضــان إفــادة الجميــع مــن عالقــات
العمــل الطيبــة.

صكوك منظمة العمل الدولية ذات الصلة
اتفاقية حق التنظيم واملفاوضة الجامعية ،لسنة ( 1949رقم )98
تنــص هــذ االتفاقيــة األساســية عــى أنــه عنــد االقتضــاء تتخــذ تدابــر مناســبة
للظــروف الوطنيــة لتشــجيع وتعزيــز التطويــر واالســتخدام الكاملــن آلليــات
التفــاوض الطوعــي بــن أصحــاب العمــل أو منظامتهــم ومنظــات العــال،
بغيــة تنظيــم أحــكام ورشوط االســتخدام باتفاقــات جامعيــة( .انظــر كذلــك يف
فقــرة الحريــة النقابيــة)
اتفاقية عالقات العمل يف الخدمة العامة ،لسنة ( 1978رقم )151
تدعــو االتفاقيــة إىل اتبــاع أســلوب املفاوضــة الجامعيــة بالنســبة للموظفــن
العموميــن وكذلــك األســاليب األخــرى التــي تســمح ملمثــي املوظفــن
العموميــن باملشــاركة يف تحديــد ظــروف عملهــم .وهــي تنــص كذلــك عــى
تســوية النزاعــات عــن طريــق التفــاوض بــن األط ـراف أو عــن طريــق آليــة
مســتقلة ومحايــدة مثــل الوســاطة والتوفيــق والتحكيــم.
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اتفاقية املفاوضة الجامعية ،لسنة ( 1981رقم )154
تُعــ ّرف االتفاقيــة املفاوضــة الجامعيــة وتدعــو إىل تعزيزهــا يف جميــع فــروع
النشــاط االقتصــادي مبــا يف ذلــك الخدمــة العامــة.

المفاوضة الجماعية ف� قطاع المالبس ف� أ
الردن
ي
ي

()٨

يعمـل حـوال  65000عامـل ف� قطـاع المالبـس ف� أ
الردن ،ثالثـة أرباعهـم مـن العمـال
ي
ي
ي
المهاجريـن ،ومعظمهـم مـن جنـوب وجنـوب ش�ق آسـيا .وبعد سلسـلة مـن ال�نز اعات
الجماعيـة المتعلقـة بظـروف المعيشـة والعمـل ،تـم التوقيـع على اتفـاق جماعـي
قطاعـي ف ي� أيار/مايـو  .2013ويمثـل هـذا االتفـاق العالمـي الـذي تبلـغ مدتـه سـنتان،
الول مـن نوعـه ف� أ
وهـو أ
الردن الـذي صـدق على االتفاقيـة رقـم  ،98تقدمـاً هامـاً ف ي�
ي
ف
اسـتخدام المفاوضـة الجماعيـة الطوعيـة لتحديـد ظـروف العمـل ي� قطـاع المالبس.
تـ� ،المـرة أ
وجـرى تنقيـح وتجديـد االتفـاق الجماعي مر ي ن
الوىل ف ي� عام  2015ثـم ف ي� عام
ين
 .2017وأبـرم االتفـاق ي ن
جمعيتـ� مـن جمعيات أصحـاب العمل (جمعيـة مصدرين
بـ�
أ
المنسـوجات أ
والكسسـوارات والمالبـس الردنيـة ( )JGATEوجمعية أصحـاب المصانع
ف
ين
للعاملـ� ي� صناعـة المنسـوجات والغزل
وورش العمـل والمالبـس) ،والنقابـة العامـة
والنسـيج أ
واللبسـة ،وأسـفر عـن تغيـرات كبـرة وملموسـة ف� قطـاع المالبـس ،بمـا �ف
ي
ي
أ ي
ي
أ
ذلـك :إدخـال مكافأة القدمية ،وتنسـيق ش�وط العمل الرئيسـية واالسـتخدام (الجور
الضافيـة) ي ن
بـ�
واسـتحقاقات الضمـان االجتماعـي والدفـع مقابـل سـاعات العمـل إ
والمواطن� أ
ال ي ن
ين
وتوف� الرعاية الطبيـة الطارئة .وأدى إدراج
العمـال المهاجريـن
ردنيـ� ،ي
تيسـر
إىل
المبيـت
وأماكـن
المصانـع
إىل
بالوصـول
للنقابـات
تسـمح
بنـود ف ي� االتفـاق
ي
إنشـاء لجـان العمـال ،وانتخـاب قـادة العمـال وتثقيف العمـال وإعالمهـم بحقوقهم
ومسـؤولياتهم .وكاتفـاق قطاعـي ،فإنـه يغطـي جميـع العمـال وجميـع الرش كات ف ي�
()٨
صناعـة المالبس.
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ين
ين
الريفي�
الريفي� :إعطاء صوت للعمال
حق التنظيم ومنظمات العمال

ف
ت
الخـراء اتفاقية
ال� أعدتهـا لجنة ب
ي� عـام  ،2015غطـت الدراسـة االسـتقصائية العامـة ي
ين
الريفيـ�
حـق التجمـع (الزراعـة) ،لسـنة ( 1921رقـم  ،)11واتفاقيـة منظمـات العمـال
ين
الريفيـ� (رقـم  ،)149لسـنة  .1975وقـد قـررت
(رقـم  )141وتوصيـة منظمـات العمـال
منظمـة العمـل الدولية تكريس الدراسـة االسـتقصائية العامة لهـذه الصكوك من أجل
التذكـر بـأن العمـال الزر ي ن
اعيـ� غالبـاً مـا يُحرمون مـن حقهـم ف ي� التنظيـم والمفاوضة
ي
أ
ين
الريفيـ� معرضـون للخطـر بشـكل خاص ،لنهـم ال يتمتعون
الجماعيـة ،وأن العمـال
بالحمايـة الكافيـة بموجـب القانـون ولديهـم إمكانيـة محـدودة للوصـول إىل آليـات
العمـل الجماعـي .وعلى الرغـم مـن أ
الهميـة الواضحـة للزراعـة واالقتصـاد الريفـي
على المسـتوى العالمـي ،ف ي� ضـوء طبيعتهـا ،هنـاك القليـل مـن المعلومـات الموثوقة
والقابلـة للمقارنـة (وال سـيما البيانـات المصنفـة حسـب العمر والجنس) حـول طبيعة
هـذا القطـاع وأهميتـه االقتصاديـة ووضعـه الحقيقـي ،وبالفعـل نطاقـه .وعلى وجـه
الريفي� أو الزر ي ن
ين
اعي�
الخصـوص ،تختلف تعاريـف االقتصاد الريفي والزراعة والعمـال
ن
كبـراً مـن بلد إىل آخـر ،ونتيجة لذلك ،غالبـاً ما ال تكون المقارنـات يب� البلدان
اختالفـاً ي
ف
حـوال  40ي� المائـة
موثوقـة للغايـة .ووفقـاً لبيانـات منظمـة العمـل الدوليـة ،يعيـش
ي
ف
ف
ن
بـ� البلدان.
كب�ة ي
مـن السـكان ي� سـن العمـل ي� المناطـق الريفية ،وهنـاك اختالفات ي
وال يعمـل معظـم هـؤالء العمـال ف ي� عمـل بأجـر ف ي� االقتصـاد المنظـم ،ولكنهـم
يعملـون لحسـابهم الخـاص أو يعملـون ف� أعمـال أرسيـة غـر مدفوعـة أ
الجـر ،على
ي
سـبيل المثـال ف� الزراعة ،وال سـيما زراعة يالكفـاف .ف
و� المناطق الريفيـة ،يمثل العمل
ي
ي
إجمـال العمالـة الريفيـة ،و 96ف ي� المائـة مـن العمالة
غـر المنظـم  82.1ف ي� المائـة مـن
ي
ي
الزراعيـة .وبالمقارنـة ،يعمـل  24.5ف� المائـة فقـط مـن العمـال ف� المناطـق ض
الح�يـة
ي
ي
ف
غـر منظمـة .ومـا يقـرب مـن ثمانيـة مـن كل عرش ة عمـال فقـراء مـن الذيـن
ي� أعمـال ي
يعيشـون على أقـل مـن  1.25دوالر
أمريك� ف ي� اليـوم يقطنـون ف ي� المناطـق الريفيـة،
ي
للعاملـ�ن
ً
ممـا يوضـح أن معظـم الوظائـف ف ي� المناطـق الريفيـة ال تؤمـن دخلا ً كافيـا
ي
ين
كاف ،ف� ي ن
العاملـ� بأجـر أقـل عمومـاً مـن
حـ� تكـون أجـور
إلطعـام ف أرسهـم بشـكل ٍ ي
ف
مثيلتهـا � المناطـق ض
وأخـراً ،يحصـل أقـل مـن  20ي� المائـة مـن العمـال
الح�يـة .ي
ي
أ
الزر ي ن
اعيـ� على الحمايـة االجتماعيـة الساسـية.
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العمل الجربي

عــى الرغــم مــن إدانــة العمــل الجــري عامليـاً ،تشــر تقديـرات منظمــة العمــل
الدوليــة إىل أن هنــاك  24.9مليــون شــخص مــا زالــوا يتعرضــون لــه حــول العــامل.
ومــن العــدد اإلجــايل لضحايــا العمــل الجــري ،يُســتغل  20.8مليــون ( 83يف
املائــة) يف االقتصــاد الخــاص ،مــن قبــل أفـراد أو منشــآت ،والعــدد املتبقــي البالغ
 4.1مليــون شــخص ( 17يف املائــة) فيُســتغلون يف أشــكال مــن العمــل الجــري
الــذي تفرضــه الدولــة .ومــن بــن أولئــك الذيــن يســتغلهم األف ـراد أو املنشــآت
الخاصــة ،هنــاك  8ماليــن ( 29يف املائــة) مــن ضحايــا االســتغالل الجنــي الجربي
و 12مليــون ( 64يف املائــة) ضحايــا اســتغالل يف العمــل الجــري .ويحقــق العمــل
الجــري يف االقتصــاد الخــاص نحــو  150مليــار دوالر أمريــي مــن األربــاح غــر
املرشوعــة كل ســنة :ثلثــا املجمــوع التقديــري (أو  99مليــار دوالر أمريــي) يــأيت
مــن االســتغالل الجنــي التجــاري ،يف حــن أن  51مليــار دوالر أمريــي ناتــج
عــن االســتغالل االقتصــادي الجــري ،مبــا يف ذلــك العمــل يف املنــازل والزراعــة
()١٠
وأنشــطة اقتصاديــة أخــرى.
وال تــزال بقايــا الــرق موجــودة يف بعــض أجــزاء مــن أفريقيــا ،يف حــن أن
العمــل الجــري الــذي يتخــذ شــكل التجنيــد القــري موجــودا ً يف كثــر مــن
بلــدان أمريــكا الالتينيــة ،ويف بعــض مناطــق الكاريبــي وأجــزاء أخــرى مــن
العــامل .ويف العديــد مــن البلــدان ،يجــد العــال املنزليــون أنفســهم محصوريــن
يف أوضــاع العمــل الجــري ،ويف كثــر مــن الحــاالت مينعــون مــن تــرك منــزل
صاحــب العمــل نتيجــة التهديــد أو مامرســة العنــف .وال يـزال العمــل الجــري
املقــرن بالديــون مســتمرا ً يف جنــوب آســيا حيــث يجــد ماليــن الرجــال والنســاء
واألطفــال أنفســهم مضطريــن للعمــل بســبب الحلقــة املفرغــة للديــون .ويف
أوروبــا وأمريــكا الشــالية ،يقــع عــدد كبــر مــن النســاء واألطفــال ضحايــا
التجــار الذيــن يبيعونهــم إىل شــبكات الدعــارة القرسيــة أو املصانــع الرسيــة
التــي تســتغل العــال .وأخــرا ً ،ال يــزال العمــل الجــري يُســتخدم كعقــاب
للتعبــر عــن آراء سياســية.
وبالنســبة للكثــر مــن الحكومــات حــول العــامل ،ال ي ـزال القضــاء عــى العمــل
الجــري ميثــل تحديـاً كبـرا ً يف القــرن الحــادي والعرشيــن .فالعمــل الجــري ليــس
فقــط انتهــاكاً خطـرا ً لحقــوق اإلنســان األساســية ،بــل إنــه ســبب رئيــي للفقــر
وعائــق أمــام التنميــة االقتصاديــة .وتعتــر معايــر منظمــة العمــل الدوليــة
بشــأن العمــل الجــري ،مقرتنــة باملســاعدة الفنيــة جيــدة االســتهداف ،األدوات
الرئيســية عــى املســتوى الــدويل ملكافحــة هــذا الوبــاء.
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صكوك منظمة العمل الدولية ذات الصلة
اتفاقية العمل الجربي ،لسنة ( 1930رقم )29
تحظــر هــذه االتفاقيــة األساســية كافــة أشــكال العمــل الجــري أو اإللزامــي
والــذي يعــ ّرف عــى أنــه «كل أعــال أو خدمــات تغتصــب مــن أي شــخص
تحــت التهديــد بــأي عقوبــة ومل يتطــوع هــذا الشــخص بأدائهــا مبحــض
اختيــاره» .واســتثنت االتفاقيــة مــن ذلــك األعــال التــي تتطلبهــا الخدمــة
العســكرية اإلجباريــة ،والواجبــات املدنيــة العاديــة ،أو تلــك التــي تتــم بنــاء
عــى إدانــة مــن محكمــة قانونيــة (بــرط أن تنفــذ هــذه األعــال والخدمــات
تحــت إرشاف ورقابــة ســلطة عامــة وأال يؤجــر الشــخص ألف ـراد أو رشكات أو
جمعيــات أو يكــون موضوعـاً تحــت ترصفهــا) ،ويف حــاالت الطــوارئ والخدمــات
املجتمعيــة البســيطة التــي يؤديهــا أف ـراد املجتمــع املحــي ملصلحــة املجتمــع
املبــارشة .وتقتــي االتفاقيــة كذلــك أن يعاقــب عــى التكليــف غــر املــروع
بعمــل جــري أو إلزامــي بوصفــه جرميــة جنائيــة وأن تضمــن الــدول املصدقــة
عليهــا أن تكــون العقوبــات التــي ينــص عليهــا القانــون مالمئــة وتنفــذ بصــورة
قاطعــة.
اتفاقية إلغاء العمل الجربي ،لسنة ( 1957رقم )105
تحظــر هــذه االتفاقيــة األساســية العمــل الجــري أو اإللزامــي كوســيلة لإلكـراه
أو التوجيــه الســيايس أو كعقــاب عــى اعتنــاق آراء سياســية أو آراء تتعــارض
مذهبيــاً مــع النظــام الســيايس أو االجتامعــي أو االقتصــادي القائــم أو عــى
الترصيــح بهــذه اآلراء ،أو كأســلوب لحشــد األيــدي العاملــة أو اســتخدامها
ألغــراض التنميــة االقتصاديــة ،أو كوســيلة لفــرض االنضبــاط عــى األيــدي
العاملــة ،أو كعقــاب عــى املشــاركة يف إرضابــات ،أو كوســيلة للتمييــز العنــري
أو االجتامعــي أو الوطنــي أو الدينــي.
ويف حــن أن هذيــن الصكــن مــن بــن أكــر الصكــوك التــي تــم التصديــق
عليهــا ،فــإن اســتمرار مامرســات العمــل الجــري عــى نطــاق واســع يكشــف
عــن وجــود ثغــرات يف تنفيذهــا .وأدى ذلــك إىل أن يطلــب مجلــس اإلدارة
إىل مؤمتــر العمــل الــدويل بعقــد مناقشــة يف حزيران/يونيــو  2014للنظــر يف
اعتــاد صــك تكميــي لالتفاقيــة رقــم  .29وكانــت النتيجــة اعتــاد بروتوكــول
ســنة  2014التفاقيــة العمــل الجــري ،لســنة 1930؛ وتوصيــة العمــل الجــري
(تدابــر تكميليــة) ،لســنة ( 2014رقــم .)203
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ويعــد بروتوكــول ســنة  2014بشــأن العمــل الجــري صــكا ملزمـاً قانونـاً يهــدف
إىل تعزيــز تدابــر الوقايــة والحاميــة والتعويــض ،وتكثيــف الجهــود للقضــاء عــى
أشــكال الــرق املعــارصة .وقــد دخــل الربوتوكــول حيــز التنفيــذ يف ترشيــن الثــاين/
نوفمــر  2016وصــدق عليــه حتــى  30ترشيــن الثاين/نوفمــر  2018بالفعــل 27
بلد ا ً.
الج�ي ف ي� التطبيق
العمل ب

ال ش�افيـة لمنظمـة العمـل الدوليـة ف ي� مناسـبات عديـدة على أهمية
شـددت الهيئـات إ
اعتمـاد ت
الجـري بهـدف ضمـان أن تتخـذ
اسـراتيجية وطنيـة شـاملة لمكافحـة العمـل ب
مختلـف الـوكاالت العامـة المسـؤولة إجـراءات شـاملة ومنسـقة ،مـع الرجـوع بصفـة
خاصـة لدوائـر تفتيـش العمـل ،وإنفـاذ القانـون والتحقيـق .وتوفـر السياسـة الوطنية
الج�ي
الجـري نقطة انطالق أساسـية للعمل عىل منـع العمل ب
الواضحـة ضـد العمل ب
ت
ز
كـر بوجـه خـاص على تحديـد القطاعـات
والقضـاء عليـه وحمايـة ضحايـاه ،مـع ال� ي
والمهـن ذات أ
الولويـة ،وزيـادة الوعـي العام ،وتنمية القدرات المؤسسـية وتنسـيقها،
وحمايـة الضحايـا وضمان إمكانيـة لجوئهم إىل العدالة وحصولهـم عىل تعويض .وقد
وضعـت كل هـذه الجوانـب ف ي� بروتوكول سـنة  2014وبدأت الـدول ف ي� تقديم تقارير عن
ف
الخـراء بالفعل علماً
التدابـر المتخـذة ي� هـذه المجـاالت المختلفـة .وأحاطت لجنـة ب
ي
الـ� اتخـذت ف
ت
ات
ر
بالمبـاد
كبـر جـداً مـن البلـدان لتنفيـذ نهـج منسـق متعدد
عـدد
�
ي
ي
ي
لمكافحـة االتجـار أ
بالشـخاص ،بمـا ف ي� ذلك:
القطاعـات ،وال سـيما
 ف� السـلفادور ،اعتمـاد قانـون خـاص لمكافحـة االتجـار أبالشـخاص (المرسـوم رقـم
ي 824المـؤرخ  16ت�ش يـن أ
الول/أكتوبـر  .)2014ويتضمن القانون تعريفاً واسـعاً لجريمة
بالشـخاص وينـص على أن السياسـة الوطنيـة لمكافحة االتجار أ
االتجـار أ
بالشـخاص
ت
االسـراتيجية التاليـة :الكشـف عـن جريمـة االتجـار
يجـب أن تسـتند إىل العنـارص
أ
ين
الشـاملت�
بالشـخاص ومنعهـا والمعاقبـة عليهـا ،وتقديـم المسـاعدة والحمايـة
للضحايـا واسـتعادة حقوقهـم ،وكذلـك التنسـيق والتعـاون.
 ف ي� المملكـة المتحـدة ،اعتمـاد قانـون الـرق المعـارص ف ي� عـام  ،2015الـذي يحـددت
واللزامـي واالتجـار
الجـري إ
الـ� تشـكل جرائـم الـرق والعبوديـة والعمـل ب
العنـارص ي
بالبرش  .وينـص القانـون أيضاً عىل إنشـاء وظيفـة المفوض المسـتقل لمكافحة الرق؛
ويعـزز القانـون صالحيـات سـلطات إنفـاذ القانـون عـن طريـق السـماح للمحاكـم
ت
الـ� تلـزم
بإصـدار أوامـر المنـع ،ومصـادرة الممتلـكات ،وإصـدار أوامـر التعويـض ي
الجنـاة بدفـع تعويضـات للضحايـا؛ ويتطلـب أن تنرش الرش كات بيانـاً سـنوياً عـن
الخطـوات المتخـذة لضمـان عـدم حـدوث الرق المعـارص ف ي� منظماتهم أو سالسـل
والمـداد الخاصـة بهـم.
التوريـد إ
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عمل األطفال

يعتــر عمــل األطفــال انتهــاكاً لحــق أســايس مــن حقــوق اإلنســان وثبــت أنــه
يعــوق منــو األطفــال ،األمــر الــذي ميكــن أن يــؤدي إىل رضر بــدين أو نفــي
ملــدى الحيــاة .وتشــر األدلــة إىل وجــود عالقــة وثيقــة بــن فقــر األرسة وعمــل
األطفــال .ويــؤدي عمــل األطفــال إىل اســتدامة الفقــر عــر األجيــال بإبقــاء أبنــاء
الفق ـراء خــارج املــدارس والحــد مــن فرصتهــم يف التقــدم االجتامعــي .وهــذا
اإلهــدار لــرأس املــال البــري تــم ربطــه ببــطء النمــو االقتصــادي والتنميــة
االجتامعيــة .وقــد أوضحــت دراســات منظمــة العمــل الدوليــة األخــرة أن
القضــاء عــى عاملــة األطفــال يف البلــدان ذات االقتصــادات االنتقاليــة والناميــة
ميكــن أن يحقــق منافــع اقتصاديــة أكــر بكثــر مــن التكاليــف ،التــي تتعلــق
معظمهــا باالســتثامر يف خدمــات مدرســية واجتامعيــة أفضــل .وتعــد معايــر
منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن عمــل األطفــال الركيزتــن القانونيتــن للعمــل
العاملــي ملكافحــة عمــل األطفــال.

صكوك منظمة العمل الدولية ذات الصلة
اتفاقية الحد األدىن للسن ،لسنة ( 1973رقم )138
تضــع هــذه االتفاقيــة األساســية الحــد األدىن العــام لســن االســتخدام أو العمــل
وتحــدده بخمســة عــر عام ـاً (أو ثالثــة عــر لألعــال الخفيفــة) وبثامنيــة
عــر عام ـاً لألعــال الخطــرة (ســتة عــر يف ظــل بعــض الظــروف املحــددة
بدقــة) .وهــي تتيــح إمكانيــة تحديــد الســن بأربعــة عــر عامــاً مبدئيــاً
(أو إثنــي عــر عامــاً لألعــال الخفيفــة) إذا مل يكــن االقتصــاد واإلمكانــات
التعليميــة للبلــد قــد بلغــت درجــة كافيــة مــن النمــو.
اتفاقية أسوأ أشكال عمل األطفال ،لسنة ( 1999رقم )182
تعـ ّرف هــذه االتفاقيــة األساســية «الطفــل» عــى أنــه أي شــخص مل يبلــغ مثانيــة
عــر عام ـاً .وهــي تتطلــب مــن الــدول املصدقــة عليهــا القضــاء عــى أســوأ
أشــكال عمــل األطفــال مبــا يف ذلــك كافــة أشــكال الــرق أو املامرســات الشــبيهة
بالــرق كبيــع األطفــال واالتجــار بهــم ،وعبوديــة الديــن والقنانــة والعمــل
الجــري أو اإللزامــي مبــا يف ذلــك تشــغيل األطفــال جــرا ً الســتخدامهم يف
النزاعــات املســلحة؛ ودعــارة األطفــال والصــور اإلباحيــة؛ واســتخدام األطفــال يف
أنشــطة غــر مرشوعــة وبصفــة خاصــة يف إنتــاج وتهريــب املخــدرات؛ واألعــال
التــي يكــون مــن شــأنها اإلرضار بصحــة األطفــال أو ســامتهم أو أخالقياتهــم.
وتتطلــب االتفاقيــة مــن الــدول املصدقــة عليهــا أن تقــدم املعونــة املبــارشة
الالزمــة واملناســبة إلبعــاد األطفــال عــن أســوأ أشــكال عمــل األطفــال وإلعــادة
تأهيلهــم واندماجهــم اجتامعيــاً .وتطالــب االتفاقيــة الــدول كذلــك بضــان
إمكانيــة تلقــي األطفــال التعليــم األســايس املجــاين ،وكلــا كان ذلــك ممكنــاً
ومناســباً ،بتوفــر التدريــب املهنــي لألطفــال الذيــن أبعــدوا عــن أســوأ أشــكال
عمــل األطفــال.
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وحتــى  1كانــون الثاين/ينايــر  ،2019كان  171بلــدا ً قــد صــدق عــى االتفاقيــة رقــم  138و182
بلــدا ً قــد صــدق عــى االتفاقيــة رقــم  .182وهنــاك حاجــة إىل خمســة تصديقــات أخــرى
فقــط لتحقيــق التصديــق العاملــي عــى االتفاقيــة رقــم .182

عمل األطفال باألرقام
تشــر تقدي ـرات منظمــة العمــل الدوليــة إىل اســتخدام  152مليــون طفــل يف
جميــع أنحــاء العــامل ،وهــو مــا يشــكل نحــو  10يف املائــة مــن عــدد األطفــال
ككل .ويشــارك مــا يقــرب مــن  73مليــون طفــل ممــن تـراوح أعامرهــم بــن 5
ســنوات و 17ســنة يف أعــال خطــرة 35.4 :مليــون طفــل بــن ســن  5و 14ســنة،
و 37.1مليــون طفــل بــن ســن  14و 17ســنة .ويعــد عمــل األطفــال أكــر انتشــارا ً
يف القطــاع الزراعــي ،الــذي يشــكل  71يف املائــة مــن جميــع األطفــال العاملــن،
وهــو مــا ميثــل نحــو  108ماليــن طفــل .ويف حــن ال يـزال هنــاك الكثــر الــذي
يتعــن القيــام بــه ،فقــد تحقــق تقــدم يف هــذا املجــال :انخفــض عــدد األطفــال
العاملــن بأكــر مــن الثلــث بــن عامــي  2000و ،2016وهــو انخفــاض قــدره 94
()١١
مليــون طفــل تقريبـاً.
وبحسب المنطقة ،ال يزال هناك:
ف
 72.1مليون طفل عامل ت
ن
(ت�اوح أعمارهم يب�  5و )17ي� أفريقيا
 62.1مليون طفل ف ي� آسيا والمحيط الهادئ
 10.7مليون طفل ف� أ
ين
مريكت�
ال
ي
 1.2مليون طفل ف ي� الدول العربية
 5.5مليون طفل ف ي� أوروبا وآسيا الوسطى

وال تقتــر مكافحــة عمــل األطفــال عــى أفقــر البلــدان .ففــي حــن أن حــاالت
عمــل األطفــال أعــى يف البلــدان األكــر فقــرا ً ( 19.4يف املائــة مــن األطفــال
يف البلــدان منخفضــة الدخــل يعملــون ،مقارنــة بنســبة  8.5يف املائــة يف الفئــة
الدنيــا مــن البلــدان متوســطة الدخــل و 6.6يف املائــة يف الفئــة العليــا مــن
البلــدان متوســطة الدخــل و 1.2يف املائــة يف البلــدان مرتفعــة الدخــل) ،وتســتأثر
البلــدان متوســطة الدخــل بأكــر عــدد مــن األطفــال العاملــن.
وتشــر أحــدث تقدي ـرات منظمــة العمــل الدوليــة ملعــدالت عمــل األطفــال يف
العــامل إىل أن البلــدان متوســطة الدخــل لديهــا مــا مجموعــه  84مليــون طفــل
عامــل ،باملقارنــة مــع  65مليــون طفــل عامــل يف البلــدان منخفضــة الدخــل.
وتبــن هــذه اإلحصــاءات بوضــوح أنــه يف حــن تحتــاج البلــدان الفقــرة إىل
اهتــام خــاص ،فلــن يتــم تحقيــق النــر يف مكافحــة عمــل األطفــال مــن خــال
الرتكيــز عــى أشــد البلــدان فق ـرا ً فقــط.
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معايري عمل األطفال يف التطبيق:
إجراءات مكافحة عمل األطفال يف أوزبكستان والربازيل
متثــل االتفاقيــة رقــم  182التزام ـاً بالقضــاء عــى أســوأ أشــكال عمــل األطفــال،
مبــا يف ذلــك اســتخدام األطفــال يف النزاعــات املســلحة .وقــد صدقت أوزبكســتان
يف عــام  2008عــى االتفاقيــة رقــم  .182وللعديــد مــن الســنوات ،قامــت لجنــة
الخــراء ولجنــة املؤمتــر املعنيــة بتطبيــق املعايــر باســرعاء انتبــاه الحكومــة
إىل حالــة األطفــال الذيــن يتعرضــون للعمــل الجــري يف أوضــاع خطــرة
يف إنتــاج القطــن .ويف عــام  ،2013اعتمــدت الحكومــة ونفــذت خطــة مــن
التدابــر التكميليــة لتنفيــذ االتفاقيتــن رقــم  29ورقــم  .182ويف عــام ،2015
أنشــأ مجلــس التنســيق الوطنــي املعنــي بعمــل األطفــال آليــة رصــد لتلقــي
الشــكاوى والتحقيــق فيهــا .كــا حظــر مجلــس الــوزراء يف اجتامعــه ،املعقــود يف
حزيران/يونيــو  ،2016اســتخدام الطــاب الذيــن تقــل أعامرهــم عــن  18عام ـاً
يف حصــاد القطــن .وتظهــر نتائــج الرصــد املشــرك واإلرشاف عــى املرشوعــات
التــي أجرتهــا منظمــة العمــل الدوليــة وحكومــة أوزبكســتان منــذ عــام 2013
التقــدم الكبــر املحــرز نحــو تطبيــق االتفاقيــة تطبيقـاً كامـاً .وبشــكل عــام ،مل
يعــد هنــاك عمــل أطفــال خــال موســم حصــاد القطــن .كــا تعهــدت حكومــة
أوزبكســتان بــأن تظــل يقظــة للغايــة فيــا يتعلــق بهــذا الوضــع .وقــد حققــت
االتفاقيــة رقــم  182تصديقـاً عامليـاً تقريبـاً ،مــا يعكــس اإلجــاع الدامــغ عــى
أن أشــكال معينــة مــن عمــل األطفــال تتطلــب اتخــاذ إجـراءات عاجلــة وفوريــة
للقضــاء عليهــا.
ومنــذ التصديــق عــى االتفاقيــة رقــم  182يف عــام  2000واالتفاقيــة رقــم  138يف
عــام  ،2001حققــت الربازيــل قفـزات هائلــة نحــو القضــاء عــى عمــل األطفــال.
وتراجــع معــدل النشــاط االقتصــادي لألطفــال الذيــن ت ـراوح أعامرهــم بــن 7
ســنوات و 17ســنة مــن  19يف املائــة إىل  5يف املائــة بــن عامــي  1992و،2015
()١٢
يف حــن ارتفــع معــدل االلتحــاق باملــدارس مــن  80يف املائــة إىل  95يف املائــة.
وقــد تحقــق هــذا التقــدم مــن خــال نهــج منظــم ومتكامــل شــمل إصالحــات
يف السياســات ،وبرنامــج ناجــح للتحويــات النقديــة املرشوطــة بااللتحــاق
باملدرســة وتعزيــز هيئــة مجهــزة ومدربــة لتفتيــش العمــل ،مبــا يف ذلــك إنشــاء
مجموعــات تفتيــش متنقلــة خاصــة.
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ال يوجــد مجتمــع خــال مــن التمييــز .وبالفعــل ،فــإن التمييــز يف االســتخدام
واملهنــة يشــكل ظاهــرة آخــذة يف التطــور عامليــاً وبشــكل مســتمر .فماليــن
النســاء والرجــال يف العــامل يُحرمــون مــن إمكانيــة الحصــول عــى الوظائــف
والتدريــب ،أو يحصلــون عــى أجــور زهيــدة ،أو يُحــرون يف وظائــف معينــة
بســبب جنســهم أو لــون برشتهــم أو أصلهــم اإلثنــي أو معتقداتهــم بــرف
النظــر عــن قدراتهــم ومهاراتهــم .ففــي بعــض البلــدان املتقدمــة مث ـاً تحصــل
النســاء عــى أجــر يقــل عــن زمالئهــن مــن الرجــال بنســبة ت ـراوح مــا بــن 20
يف املائــة و 25يف املائــة بالرغــم مــن أدائهــن ألعــال ذات قيمــة متســاوية،
مــا يبــن بــطء التقــدم املحــرز عــى مــدى الســنوات األخــرة يف هــذا الصــدد.
والتحــرر مــن التمييــز حــق أســايس مــن حقــوق اإلنســان وهــو رضوري للعــال
ليكــون بوســعهم اختيــار وظائفهــم بحريــة وتنميــة قدراتهــم بالكامــل وجنــي
مثارهــا االقتصاديــة عــى أســاس الجــدارة .وكذلــك فــإن تحقيــق املســاواة يف
مــكان العمــل لــه فوائــد اقتصاديــة جمــة .فأصحــاب العمــل الذيــن يطبقــون
املســاواة يســتطيعون الوصــول إىل قــوى عاملــة أوســع نطاقـاً وأكــر تنوعـاً وأعىل
جــودة .والعــال الذيــن يتمتعــون باملســاواة يســتطيعون الحصــول عــى مزيــد
مــن التدريــب ،وكثـرا ً مــا يحصلــون عــى أجــور أعــى .كــا أن املنافــع الناجمــة
عــن عوملــة االقتصــاد ميكــن أن تــوزع عــى نحــو أكــر إنصافـاً يف مجتمــع تســوده
املســاواة ،األمــر الــذي يــؤدي إىل مزيــد مــن االســتقرار االجتامعــي وإىل دعــم
أكــر مــن جانــب الجمهــور للمزيــد مــن التنميــة االقتصاديــة )١٣(.وتوفــر معايــر
منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن املســاواة أدوات للقضــاء عــى التمييــز يف كل مــا
يتصــل بالعمــل ويف املجتمــع ككل .كــا أنهــا توفــر كذلــك األســاس الــذي ميكــن
مبوجبــه تطبيــق اس ـراتيجيات تعميــم املســاواة بــن الجنســن يف مجــال العمــل.

صكوك منظمة العمل الدولية ذات الصلة
اتفاقية املساواة يف األجور ،لسنة ( 1951رقم )100
تتطلــب هــذه االتفاقيــة األساســية مــن الــدول املصدقــة عليهــا ضــان تطبيــق
مبــدأ املســاواة يف األجــر عــى جميــع العــال والعامــات القامئــن بعمــل ذي
قيمــة متســاوية .ويعـ ّرف مصطلــح «األجــر» تعريفـاً واســعاً ليشــمل الحــد األدىن
لألجــر أو املرتــب العــادي واألســايس وأيــة مخصصــات إضافيــة يدفعهــا صاحــب
العمــل إىل العامــل بطريقــة مبــارشة أو غــر مبــارشة ،ســواء نقــدا ً أو عينـاً مقابــل
تشــغيل صاحــب العمــل للعامــل.

46

املوضوعات التي تتناولها معايري العمل الدولية

ف� دراسـتها االسـتقصائية العامـة لسـنة  2102بشـأن االتفاقيـات أ
الساسـية المتعلقـة
ي
بالحقـوق ف ي� العمـل ف ي� ضـوء إعلان منظمـة العمـل الدولية لسـنة  8002بشـأن العدالة
الخـراء مـن جديـد على المبـادئ
االجتماعيـة مـن أجـل عولمـة عادلـة ،أكـدت لجنـة ب
المنصـوص عليهـا بالفعـل ف� مالحظتهـا العامة لسـنة  7002بشـأن اتفاقية المسـاواة �ف
ي
ي
أ
الجـور ،لسـنة ( 1591رقـم  )001فيمـا يتعلق بمفهـوم «العمل ذي القيمة المتسـاوية»،
حـ� أن مسـاواة العمـال والعاملات ف� أ
ف
«� ي ن
الجر عن عمـل ذي قيمة
يل� :ي
ي
وذكـرت مـا ي
هـذا المفهـوم وتطبيقـه �ف
متسـاوية مبـدأ مقبـول على نطـاق واسـع ،فـإن نطـاق
ي
الممارسـة ث
أكـر صعوبـة ف ي� الفهـم والتطبيـق ف ي� بعـض البلـدان ]...[ .وقـد الحظـت
ف
ت
الـ� تواجـه تطبيـق االتفاقيـة ي� القانـون والممارسـة تنشـأ عىل
اللجنـة أن الصعوبـات ي
وجـه الخصـوص من عـدم فهم مفهوم «العمـل ذي القيمة المتسـاوية» [ ]...ويكمن
أ
ف
سـاس ف ي� المسـاواة ف ي�
مفهـوم «العمـل ذي القيمـة المتسـاوية» ي� صميـم الحـق ال ي
أ
الجـر ي ن
بـ� الرجـل والمـرأة عـن العمـل ذي القيمـة المتسـاوية ،وتعزيز المسـاواة.

ولجنــة الخ ـراء ،إذ تالحــظ أن العديــد مــن البلــدان ال ت ـزال تحتفــظ بأحــكام
قانونيــة أضيــق مــن املبــدأ املنصــوص عليــه يف االتفاقيــة ،نظ ـرا ً ألنهــا ال تعــر
عــن مفهــوم «العمــل ذي القيمــة املتســاوية» ،وأن هــذه األحــكام تعيــق التقدم
نحــو القضــاء عــى التمييــز يف األجــور عــى أســاس الجنــس ،تحــث حكومــات
تلــك البلــدان مــرة أخــرى عــى اتخــاذ الخطــوات الالزمــة لتعديــل ترشيعاتهــا.
وال ينبغــي أن ينــص هــذا الترشيــع عــى املســاواة يف األجــر عــن العمــل ذي
القيمــة املتســاوية أو املتامثــل أو املشــابه ،ولكنــه ينبغــي أن يتنــاول أيضــاً
الحــاالت التــي يــؤدي فيهــا الرجــال والنســاء عمــاً مختلفــاً مــع ذلــك «ذي
قيمــة متســاوية» .ومــن أجــل تحديــد مــا إذا كانــت وظيفتــان ذاتــا قيمــة
متســاوية ،يتعــن اعتــاد أســلوب مــا لقيــاس ومقارنــة قيمتهــا النســبية مــع
األخــذ بعــن االعتبــار عوامــل مثــل املهــارة والجهــد واملســؤوليات وظــروف
العمــل .غــر أن االتفاقيــة ال تنــص عــى طريقــة محــددة إلجـراء هــذا التقييــم
املوضوعــي للوظائــف.
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اتفاقية التمييز (يف االستخدام واملهنة) ،لسنة ( 1958رقم )111
تع ـ ّرف هــذه االتفاقيــة األساســية التمييــز عــى أنــه «أي تفريــق أو اســتبعاد
أو تفضيــل يقــوم عــى أســاس العــرق أو اللــون أو الجنــس أو الديــن أو الــرأي
الســيايس أو األصــل الوطنــي أو األصــل االجتامعــي ويكــون مــن شــأنه إبطــال أو
إضعــاف تطبيــق مبــدأ تكافــؤ الفــرص أو املســاواة يف املعاملــة يف االســتخدام أو
املهنــة» .وتنــص االتفاقيــة أيضـاً عــى إمكانيــة توســيع قامئــة األســباب املحظــورة
للتمييــز بعــد التشــاور مــع ممثــي منظــات أصحــاب العمــل والعــال،
والهيئــات املهنيــة ذات الصلــة .وقــد أدرج الترشيــع الوطنــي ،يف الســنوات
األخــرة ،مجموعــة واســعة مــن األســباب اإلضافيــة املحظــورة للتمييــز ،مبــا
يف ذلــك الوضــع الحقيقــي أو املتصــور بشــأن فــروس نقــص املناعــة البرشيــة،
والســن ،واإلعاقــة ،والتوجــه الجنــي والهويــة الجنســية ،ضمــن غريهــا .وتغطــي
االتفاقيــة التمييــز فيــا يتعلــق بالحصــول عــى التعليــم والتدريــب املهنــي،
والحصــول عــى فــرص العمــل ومهــن معينة ،فضـاً عــن رشوط وظــروف العمل.
وتتطلــب االتفاقيــة مــن كل دولــة مصدقــة عليهــا إعــان وإتبــاع سياســة وطنيــة
ترمــي إىل تشــجيع تكافــؤ الفــرص واملســاواة يف املعاملــة يف االســتخدام واملهنــة،
بإتبــاع نهــج يناســب الظــروف واملامرســات الوطنيــة بغيــة القضــاء عــى أي
متييــز يف هــذه املجــاالت .وينبغــي تقييــم واســتعراض هــذه السياســة والتدابــر
املعتمــدة بشــكل مســتمر مــن أجــل ضــان أن تظــل مناســبة وفعالــة يف ســياق
متغــر بصــورة منتظمــة.
وشــددت لجنــة الخـراء يف دراســتها االســتقصائية العامــة لســنة  2012عــى أن
«االتفاقيــة تقتــي أن تكــون السياســة الوطنيــة للمســاواة فعالــة .ومــن ثــم
ينبغــي اإلشــارة إىل ذلــك بوضــوح ،مــا يعنــي أنــه ينبغي وضــع الربامــج أو تكون
قــد وضعــت بالفعــل ،وإلغــاء جميــع القوانــن واملامرســات اإلداريــة التمييزيــة
أو تعديلهــا ،والتصــدي للســلوكيات النمطيــة واملواقــف الضــارة وتعزيــز منــاخ
مــن التســامح ،ووضــع نطــام للرصــد .وينبغــي أن تكــون تدابــر التصــدي للتمييز
ملموســة ومحــددة ،يف القانــون ويف التطبيــق .وينبغــي أن تســهم مســاهمة
فعالــة يف القضــاء عــى التمييــز املبــارش وغــر املبــارش وتعزيــز املســاواة يف
الفــرص واملعاملــة لجميــع فئــات العــال ،يف جميــع جوانــب االســتخدام واملهــن
وفيــا يتعلــق بجميــع األســباب التــي تشــملها االتفاقيــة .وقــد تكــون هنــاك
حاجــة إىل معاملــة مجموعــات معينــة بشــكل مختلــف للقضــاء عــى التمييــز
وتحقيــق املســاواة املوضوعيــة لجميــع الفئــات التــي تشــملها االتفاقيــة».

48

املوضوعات التي تتناولها معايري العمل الدولية

اتفاقية العامل ذوي املسؤوليات العائلية ،لسنة ( 1981رقم )156
بغيــة إيجــاد مســاواة فعليــة يف الفــرص واملعاملــة بــن العــال مــن الجنســن،
تتطلــب االتفاقيــة مــن الــدول املصدقــة عليهــا أن تجعــل مــن مقاصد سياســاتها
الوطنيــة متكــن األشــخاص ذوي املســؤوليات العائليــة ،الذيــن يعملــون أو
يرغبــون يف العمــل ،مــن مامرســة حقهــم يف ذلــك دون أن يتعرضــوا للتمييــز،
وبقــدر اإلمــكان ،دون تعــارض بــن مســؤوليات العمــل واملســؤوليات العائليــة.
وتطالــب االتفاقيــة الحكومــات كذلــك بــأن تأخــذ يف الحســبان احتياجــات
العــال ذوي املســؤوليات العائليــة عنــد التخطيــط املجتمعــي املحــي وأن
تنمــي وتعــزز خدمــات املجتمــع املحــي ،العامــة أو الخاصــة ،مثــل رعايــة
األطفــال والخدمــات والتســهيالت التــي توفــر لــأرسة.
وباإلضافــة إىل هــذه املعايــر ،فــإن العديــد مــن املعايــر األخــرى ملنظمــة العمل
الدوليــة تتضمــن نصوصـاً عــن املســاواة يف املجــال املحــدد الــذي تتناوله.
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املشاورات الثالثية

تقــوم منظمــة العمــل الدوليــة عــى مبــدأ األطـراف الثالثــة – الحــوار والتعــاون
بــن الحكومــات وأصحــاب العمــل والعــال يف صياغــة املعايــر والسياســات
املتعلقــة بشــؤون العمــل .ويتــم وضــع معايــر العمــل الدوليــة واإلرشاف عليهــا
مــن خــال هيــكل ثــايث األطـراف ،األمــر الــذي يجعــل ملنظمــة العمــل الدوليــة
طابعــاً فريــدا ً يف منظومــة األمــم املتحــدة .ويســمح هــذا النهــج الثــايث يف
اعتــاد املعايــر بضــان حصولهــا عــى تأييــد واســع مــن جانــب جميــع الهيئات
املكونــة ملنظمــة العمــل الدوليــة.
ولهــذا النهــج ثــايث األطــراف أهميتــه عــى الصعيــد الوطنــي كذلــك .فمــن
خــال املشــاورات الثالثيــة املنتظمــة ،تســتطيع الحكومــات أن تضمــن أن معايــر
منظمــة العمــل الدوليــة تصــاغ وتطبــق ويتــم اإلرشاف عليهــا مبشــاركة أصحــاب
العمــل والعــال .ومعايــر املنظمــة بشــأن املشــاورات الثالثيــة تحــدد اإلطــار
الــازم للمشــاورات الثالثيــة الفعالــة عــى املســتوى الوطنــي .وتضمــن مثــل
هــذ املشــاورات تحقيــق مزيــد مــن التعــاون بــن الــركاء االجتامعيــن ومزيــد
مــن الوعــي واملشــاركة يف األمــور املتعلقــة مبعايــر العمــل الدوليــة ،وميكــن أن
تفــي إىل إدارة أفضــل وإىل خلــق ثقافــة الحــوار االجتامعــي بشــأن القضايــا
االجتامعيــة واالقتصاديــة األوســع نطاق ـاً.
ونظ ـرا ً ألهميــة النظــام ثــايث األط ـراف ،فقــد أعطــت منظمــة العمــل الدوليــة
األولويــة للتصديــق عــى اتفاقيــة املشــاورات الثالثيــة (معايــر العمــل الدوليــة)،
لســنة ( 1976رقــم  )144وتطبيقهــا .ويؤكــد إعــان ســنة  2008بشــأن العدالــة
االجتامعيــة مــن أجــل عوملــة عادلــة عــى الــدور الرئيــي لهــذا الصــك (إىل
جانــب االتفاقيــات أرقــام  81و 122و )129مــن منظــور اإلدارة الســديدة.
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صك منظمة العمل الدولية ذو الصلة
اتفاقية املشاورات الثالثية (معايري العمل الدولية) ،لسنة ( 1976رقم )144
تعــ ّرف هــذه االتفاقيــة املعنيــة بــاإلدارة مفهــوم «املنظــات ذات الصفــة
التمثيليــة ألصحــاب العمــل والعــال» وتتطلــب مــن الــدول املصدقــة أن تتخــذ
اإلجـراءات الكفيلــة بإجـراء مشــاورات فعالــة بــن ممثــي الحكومــة وأصحــاب
العمــل والعــال حــول املســائل املتصلــة ببنــود عــى جــدول أعــال مؤمتــر
العمــل الــدويل ،وحــول عــرض املعايــر عــى الســلطات الوطنيــة املختصــة حــال
اعتامدهــا ،وإعــادة بحــث االتفاقيــات والتوصيــات التــي مل يتــم التصديــق
عليهــا ،والتقاريــر عــن االتفاقيــات التــي تــم التصديــق عليهــا ،واقرتاحــات
التخــي عــن االتفاقيــات التــي صدقــت عليهــا الدولــة .وميثــل أصحــاب العمــل
والعــال عــى قــدم املســاواة يف جميــع األجهــزة التــي تجــرى فيهــا املشــاورات،
وتتــم املشــاورات مــرة واحــدة يف الســنة عــى األقــل.
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بالتصديـق على اتفاقيـة العمـل البحـري ،لسـنة  ،2006وبروتوكـول سـنة  2014الملحـق
الجـري ،لسـنة  ،1930اللذيـن تـم التصديـق عليهمـا ف ي� عـام .2018
باتفاقيـة العمـل ب
ف
ف
ين
الفلبـ� ،أدت المشـاورات الثالثيـة واسـعة النطـاق إىل التصديـق ي� عام  2017عىل
و�
ي
اتفاقيـة عالقـات العمل (الخدمـة العامة) ،لسـنة ( 1978رقم .)151
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إدارة شؤون العمل

تطبــق معايــر العمــل الدوليــة عــادة مــن خــال القانــون الوطنــي والسياســة
الوطنيــة .لــذا ،فــإن مــن الــروري أن يكــون لــدى كل دولــة نظامــاً نشــطاً
وحيويــاً إلدارة شــؤون العمــل يكــون مســؤوالً عــن جميــع جوانــب صياغــة
وتطبيــق سياســة العمــل عــى املســتوى الوطنــي .وتســعى معايــر منظمــة
العمــل الدوليــة ،باإلضافــة إىل ترويــج نظــم إدارة شــؤون العمــل بصــور مختلفــة،
إىل تشــجيع جمــع إحصــاءات العمــل ،والتــي لهــا قيمــة كــرى يف تحديــد
االحتياجــات وصياغــة سياســة العمــل عــى املســتويني الوطنــي والــدويل .ورغــم
وجــود إدارات لشــؤون العمــل يف معظــم بلــدان العــامل إال أن الكثــر منهــا يواجه
صعوبــات ماليــة وماديــة .لــذا ،فــإن توفــر التمويــل الــكايف لنظــم إدارة شــؤون
العمــل أمــر رضوري للمحافظــة عــى أداة التنميــة الهامــة هــذه ودعمهــا.

صكوك منظمة العمل الدولية ذات الصلة
اتفاقية إدارة العمل ،لسنة ( 1978رقم )150
عــى الــدول املصدقــة عــى هــذه االتفاقيــة أن يضمنــوا ،مبــا يتناســب مــع
الظــروف الوطنيــة ،التنظيــم والتطبيــق الفعــال يف دولهــم لنظــام إدارة العمــل
التــي تكــون مهامــه ومســؤولياته منســقة بشــكل صحيــح .ويكــون نظــام إدارة
شــؤون العمــل مســؤوالً عــن صياغــة وتنفيــذ معايــر العمــل الوطنيــة واإلرشاف
عليهــا؛ وعــن تطويــر االســتخدام واملــوارد البرشيــة ،وعــن الدراســات والبحــوث
واإلحصــاءات الخاصــة بالعمــل ،وعــن تقديــم املســاندة لعالقــات العمــل .كــا
يجــب ضــان مشــاركة العــال وأصحــاب العمــل ومنظامتهــم فيــا يخــص
سياســة االســتخدام عــى املســتوى الوطنــي .ويجــب أن يتوافــر ملوظفــي إدارة
شــؤون العمــل املكانــة الالزمــة والوســائل املاديــة واملــوارد املاليــة الكفيلــة بــأداء
واجباتهــم عــى نحــو فعــال.
اتفاقية إحصاءات العمل ،لسنة ( 1985رقم )160
عــى الــدول املصدقــة عــى هــذه االتفاقيــة أن تقــوم بانتظــام بجمــع وتصنيــف
ونــر إحصــاءات العمــل األساســية ،وأن توســعها تدريجيـاً مبــا يتفــق ومواردهــا
لتشــمل الســكان النشــطون اقتصادي ـاً ،والعاملــة ،والبطالــة ،والبطالــة الجزئيــة
الظاهــرة إن أمكــن؛ وهيــكل وتوزيــع الســكان النشــطني اقتصادي ـاً ،ومتوســط
الكســب وســاعات العمــل (ســاعات العمــل الفعليــة أو الســاعات مدفوعــة
األجــر) ،وعنــد االقتضــاء ،املعــدالت الزمنيــة لألجــور وســاعات العمــل العاديــة؛
وهيــكل األجــور وتوزيعهــا؛ وتكلفــة العمــل؛ ومــؤرشات أســعار املســتهلكني؛
ومرصوفــات األرس املعيشــية ،أو عنــد االقتضــاء مرصوفــات األرسة ،وإن أمكــن،
دخــل األرسة املعيشــية ،أو عنــد االقتضــاء ،دخــل األرسة؛ وإصابــات العمــل،
وبقــدر اإلمــكان األم ـراض املهنيــة؛ واملنازعــات النقابيــة.
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يتوقــف التطبيــق الســليم لترشيعــات العمــل عــى وجــود تفتيــش فعــال
للعمــل .فمفتشــو العمــل يفحصــون كيفيــة تطبيــق معايــر العمــل الوطنيــة
يف مــكان العمــل ويقدمــون املشــورة ألصحــاب العمــل والعــال حــول كيفيــة
تحســن طريقــة تطبيقهــم للقوانــن الوطنيــة فيــا يتعلــق مبجــاالت مثــل
مواعيــد العمــل واألجــور والســامة والصحــة املهنيتــن وعمــل األطفــال .وفضـاً
عــن ذلــك ،يحيــط مفتشــو العمــل الســلطات الوطنيــة علــاً بالفجــوات
والعيــوب التــي قــد توجــد يف الترشيــع الوطنــي .وهــم يضطلعــون بــدور هــام
يف ضــان تطبيــق قوانــن العمــل عــى جميــع أصحــاب العمــل والعــال عــى
قــدم املســاواة .ونظـرا ً ملــا يوليــه املجتمــع الــدويل مــن أهميــة لتفتيــش العمــل،
فــإن منظمــة العمــل الدوليــة جعلــت مــن أولوياتهــا الدعــوة إىل التصديــق
عــى اتفاقيتــي تفتيــش العمــل (االتفاقيتــان رقــم  81ورقــم  .)129ويف  1كانــون
الثاين/ينايــر  ،2019كان  146بلــدا ً (نحــو  80يف املائــة مــن الــدول األعضــاء
يف منظمــة العمــل الدوليــة) قــد صــدق عــى اتفاقيــة تفتيــش العمــل ،لســنة
( 1947رقــم  ،)81وصــدق  53بلــدا ً عــى االتفاقيــة رقــم .129
ومــع ذلــك ،فإنــه ال ت ـزال هنــاك تحديــات يف البلــدان التــي ال تحصــل نظــم
التفتيــش عــى العمــل فيهــا عــى التمويــل الــازم وعــى املوظفــن الالزمــن،
ومــن ثــم يكونــون غــر قادريــن عــى القيــام مبهــام وظائفهــم .وتــدل بعــض
التقديـرات عــى أنــه يف بعــض البلــدان الناميــة يخصــص أقــل مــن  1يف املائــة
مــن امليزانيــة الوطنيــة إلدارة شــؤون العمــل وال تحصــل منهــا نظــم تفتيــش
العمــل إال عــى نســبة ضئيلــة .وتفيــد دراســات أخــرى بــأن التكلفــة الناجمــة
عــن حــوادث العمــل وأمراضــه ،والتغيــب عــن العمــل ،وســوء معاملــة
العاملــن ،ونزاعــات العمــل ،ميكــن أن تكــون أعــى بكثــر .وميكــن أن يســاعد
تفتيــش العمــل يف منــع هــذه املشــكالت ومــن ثــم ،تزيــد اإلنتاجيــة والتنميــة
االقتصاديــة.

صكوك منظمة العمل الدولية ذات الصلة
اتفاقية تفتيش العمل ،لسنة ( 1947رقم )81
تقتــي هــذه االتفاقيــة املتعلقــة بــاإلدارة الســديدة أن تحتفــظ الــدول املصدقة
عليهــا بنظــام لتفتيــش العمــل ألماكــن العمــل يف الصناعــة والتجــارة؛ وميكــن أن
تضــع الــدول اســتثناءات فيــا يتعلــق بالتعديــن والنقــل .وهــي تضــع سلســلة
مــن املبــادئ تتعلــق بتحديــد املجــاالت الترشيعيــة التــي يغطيهــا تفتيــش
العمــل ،ومهــام نظــام التفتيــش وهيئاتــه ،ومعايــر التعيــن فيــه ،ووضــع مفتيش
العمــل وظــروف ورشوط عملهــم وســلطاتهم والتزاماتهــم .وعــى مفتشــية
العمــل أن تنــر وترســل إىل منظمــة العمــل الدوليــة تقري ـرا ً ســنوياً يشــر إىل
العمــل العــام لدوائرهــا بشــأن عــدد مــن القضايــا.
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بروتوكول سنة  1995التفاقية تفتيش العمل ،لسنة 1947
تقــوم كل دولــة مصدقــة عــى هــذا الربوتوكــول بتوســيع نطــاق تطبيــق نصــوص
اتفاقيــة تفتيــش العمــل ،لســنة ( 1947رقــم  ،)81إىل أماكــن العمــل التــي تعتــر
غــر تجاريــة ،أي تلــك التــي ال تعتــر صناعيــة أو تجاريــة باملعنــى الــذي تقصــده
االتفاقيــة .كــا أنــه يســمح كذلــك للــدول املصدقــة عليــه باتخــاذ ترتيبــات
خاصــة بالتفتيــش عــى املرافــق العامــة املتعــددة.
اتفاقية تفتيش العمل (الزراعة) ،لسنة ( 1969رقم )129
تتطلــب هــذه االتفاقيــة املتعلقــة بــاإلدارة ،والتــي تشــابه يف مضمونهــا االتفاقيــة
رقــم  ،81مــن الــدول املصدقــة عليهــا أن تنشــئ وتتبــع نظامـاً لتفتيــش العمــل
يف الزراعــة .وميكــن أن ميتــد نطــاق تفتيــش العمــل ليشــمل كذلــك املســتأجرين
الذيــن ال يســتخدمون عــال خارجيــن والذيــن يعملــون باملزارعــة والفئــات
املامثلــة مــن العــال الزراعيــن؛ واألشــخاص الذيــن يشــاركون يف مــروع
اقتصــادي جامعــي مثــل أعضــاء التعاونيــات أو أفــراد أرسة القائــم بتشــغيل
املنشــأة الزراعيــة ،وذلــك وفق ـاً ملــا تحــدده القوانــن والنظــم الوطنيــة.
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أكـر مـن نصـف القـوى العاملـة العالمية ث
غـر المنظـم ث
وأكـر من 90
يشـكل االقتصـاد ي
ف
الصغـرة ومتناهيـة الصغـر ي� جميـع أنحـاء العالـم .ويشـمل
ف ي� المائـة مـن الرش كات
ي
كبـرة ومتنوعـة مـن الحـاالت وأصحـاب العمـل والعمـال ،معظمهـم يعمل
مجموعـة ي
ف
ف ي� اقتصـاد الكفـاف ،خاصـة ي� البلـدان الناميـة ،حيث قـد ال تكون الحمايـة الممنوحة
بموجـب اللوائـح مطبقـة قانونـاً ،أو قـد ال يتـم تطبيقهـا ف ي� الممارسـة العمليـة على
غـر الرسـمية وعمالهـا .كمـا يمكـن أن تـؤدي الموارد الشـحيحة
الوحـدات االقتصاديـة ي
ت
غـر المنظم
باالقتصـاد
المتعلقـة
الخاصـة
والتحديـات
التفتيـش
الـ� لـدى خدمـات
ي
ي
ف
و� حزيران/يونيـو
إىل أن تركـز الحكومـات جهودهـا على المؤسسـات الرسـمية فقـط .ي
 ،2015اعتمـد مؤتمـر العمـل
غر المنظم إىل
الـدول توصيـة االنتقـال مـن االقتصاد ي
ي
ت
االقتصـاد المنظـم ،لسـنة ( 2015رقـم  ،)204اع�افـاً مـن الهيئـات المكونـة لمنظمـة
غـر المنظم ،بجميع أشـكاله ،بالنظـر إىل حجمه ،يمثل
العمـل الدوليـة بـأن االقتصاد ي
احـرام حقـوق العمال ،بمـا ف� ذلك المبـادئ والحقوق أ
عقبـة رئيسـية أمـام ت
الساسـية
ي
ف ي� العمـل والحمايـة االجتماعيـة وظـروف العمـل الالئقـة والتنميـة الشـاملة للجميـع
واليـرادات
تأثـراً ضـاراً على تنميـة المؤسسـات المسـتدامة إ
وأولويـة القانـون ،وأن لـه ي
العامـة وإجـراءات الدولـة ،ال سـيما فيمـا يتعلـق بالسياسـة االقتصاديـة واالجتماعيـة
والبيئية ،وكذلك المتانة المؤسسـية والمنافسـة العادلة ف� أ
السـواق الوطنية والدولية.
ي

صياغة مبادئ أخالقية لدوائر تفتيش العمل

ف ي� فرنسـا ،دخـل مرسـوم إصـدار قانـون أخالقيـات دوائـر تفتيـش العمـل العـام
حـر التنفيـذ ف� عـام  .2017ويعـزز القانـون قواعـد أ
يز
الخالقيـات المهنيـة المطبقـة
ي
ين
ين
االتفاقيتـ� رقـم  81ورقـم  .129ويذكّـر بالمبـادئ
ويشـر تحديـداً إىل
المفتشـ�
على
ي
والقواعـد أ
ت
الـ� تنطبق على أي موظف عمومي ،فضال ً عـن المبادئ والقواعد
خالقيـة
ال
ي
ت
الـ� تنظـم تفتيـش العمـل ف ي� ضـوء طبيعـة وظائفـه وصالحياتـه اسـتناداً إىل أهـداف
ي
ن
ن
ش
المواطنـ� والخدمة العامة
المسـتخدم� ،وتعزيز �عية الدائـرة وحماية
ضمـان ثقـة
ي
ي
وكل مـن موظفيهـا.
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إن الحصــول عــى عمــل هــو الوســيلة بالنســبة لغالبيــة النــاس لتجنــب الفقــر.
وأقــرت منظمــة العمــل الدوليــة أن وضــع معايــر للعمــل بــدون معالجة مســألة
العاملــة أمــر ال معنــى لــه .ولذلــك فقــد خصصــت جانب ـاً كب ـرا ً مــن برنامجهــا
لخلــق مزيــد مــن الفــرص أمــام النســاء والرجــال لضــان عمــل ودخــل الئــق.
وتحقيقـاً لهــذا الهــدف ،فإنهــا تســعى إىل تعزيــز املعايــر الدوليــة بشــأن سياســة
العاملــة التــي تهــدف ،مــع برامــج التعــاون الفنــي ،إىل الوصــول إىل التوظيــف
الكامــل واملنتــج يف عمــل يتــم اختيــاره بحريــة .وال توجــد سياســة واحــدة ميكــن
وصفهــا للوصــول إىل هــذه الغايــة .فــكل بلــد ،ســواء كانــت ناميـاً أو متقدمـاً أو
ميــر مبرحلــة انتقــال ،بحاجــة إىل أن يضــع سياســاته الخاصــة لتحقيــق التوظيــف
الكامــل .وتقــدم معايــر منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن سياســة العاملــة أدوات
لتصميــم وتنفيــذ تلــك السياســات ،مــا يســمح بأقــى قــدر مــن فــرص الحصول
عــى وظائــف تضمــن لصاحبهــا العمــل الالئــق.

صك منظمة العمل الدولية ذو الصلة
اتفاقية سياسة العاملة ،لسنة ( 1964رقم )122
تتطلــب هــذه االتفاقيــة املتعلقــة بــاإلدارة الســديدة مــن الــدول املصدقــة عليها
أن تعلــن وأن تتبــع سياســة نشــطة ترمــي إىل تعزيــز العاملــة الكاملــة واملنتجــة
واملختــارة بحريــة .وتســتهدف هــذه السياســة كفالــة توفــر فــرص عمــل لجميــع
املتاحــن للعمــل والباحثــن عنــه ،وأن يكــون هــذا العمــل منتجــاً إىل أقــى
حــد ممكــن ،وأن تتوافــر حريــة اختيــاره وأن توفــر أفضــل فرصــة ممكنــة
لشــغل الوظيفــة التــي تناســب قدراتــه ومؤهالتــه ،بحيــث يكــون هــذا العمــل
مناســباً لــه بــرف النظــر عــن العــرق أو اللــون أو الجنــس أو الديــن أو الــرأي
الســيايس أو األصــل الوطنــي أو األصــل االجتامعــي .وتضيــف توصيــة سياســة
العاملــة (أحــكام تكميليــة) ،لســنة ( 1984رقــم  ،)169أن السياســات والخطــط
والربامــج االقتصاديــة واالجتامعيــة املصممــة للنهــوض بالعاملــة الكاملــة
واملنتجــة واملختــارة بحريــة ينبغــي أن تهــدف إىل ضــان املســاواة يف الفــرص
واملعاملــة لجميــع العــال مــن حيــث الوصــول إىل العمــل ،وظــروف العمــل،
ويف التوجيــه والتدريــب والرتقــي يف املجــال املهنــي .وباإلضافــة إىل ذلــك ،بالنظــر
إىل الصعوبــات التــي تواجههــا بعــض الفئــات املحرومــة يف العثــور عــى عمــل،
تدعــو التوصيــة الــدول إىل أن تتخــذ تدابــر لتلبيــة احتياجــات جميــع فئــات
األشــخاص الذيــن كث ـرا ً مــا يالقــون صعوبــات يف العثــور عــى عمــل مســتديم،
كالنســاء والشــباب مــن العــال واملعوقــن والعــال املســنني والعاطلــن عــن
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العمــل منــذ أمــد طويــل والعــال املهاجريــن املقيمــن بصــورة مرشوعــة يف
أراضيهــا .وعــى هــذه السياســة أن تضــع يف االعتبــار عــى النحــو الواجــب
مرحلــة التنميــة االقتصاديــة ومســتواها ،والعالقــة املتبادلــة بني أهــداف العاملة
وغريهــا مــن األهــداف االقتصاديــة واالجتامعيــة .ويجــري العمــل عــى متابعــة
هــذه السياســة بأســاليب تالئــم الظــروف واملامرســات الوطنيــة .وتتطلــب
االتفاقيــة كذلــك مــن الــدول املوقعــة اتخــاذ التدابــر الالزمــة لتطبيــق سياســة
عاملــة بالتشــاور مــع ممثــي العــال وأصحــاب العمــل ،وممثــي األشــخاص
املتأثريــن بالتدابــر املقــرر اتخاذهــا.
توصية عالقة االستخدام ،لسنة ( 2006رقم )198
يتمثــل الهــدف مــن هــذه التوصيــة يف حاميــة العــال الذيــن يواجهــون
صعوبــات يف تحديــد وجــود أو عــدم وجــود عالقــة اســتخدام يف الحــاالت التــي
تكــون فيهــا حقــوق والتزامــات كل مــن األطــراف املعنيــة غــر واضحــة ،أو
الحــاالت التــي ُســعي فيهــا إىل التســر عــى عالقــة االســتخدام ،أو الحــاالت
التــي توجــد فيهــا نواقــص أو قيــود يف اإلطــار القانــوين أو يف تفســره أو تطبيقــه.
وتتوخــى التوصيــة اعتــاد سياســة وطنيــة لضــان حاميــة فعالــة للعــال
الذيــن يــؤدون العمــل يف ســياق عالقــة اســتخدام.
الـدول ،ف ي� حزيران/يونيو  ،2017توصيـة العمالة والعمل الالئق
واعتمـد مؤتمـر العمل
ي
ت
مـن أجل السلام والقدرة عىل الصمود ،لسـنة ( 2017رقـم  ،)205اع�افاً من الهيئات
المكونـة بأهميـة العمالـة والعمـل الالئـق ف� تعزيـز السلام ،ومنـع حـاالت أ
الزمـات
ي
ين
وتمكـ� االنتعـاش وتعزيـز القـدرة على الصمـود،
الناجمـة عـن ال�نز اعـات والكـوارث،
اح�ام جميع حقوق النسـان وسـيادة القانـون ،بما �ف
وتأكيـداً على الحاجـة إىل ضمان ت
إ
ي
أ
ف
ذلـك ت
ومعاي� العمـل الدولية.
احـرام المبـادئ والحقـوق الساسـية ي� العمـل
ي

برنامج العاملة العاملي ومتابعة إعالن 2008
اعتمــد مجلــس إدارة منظمــة العمــل الدوليــة يف عــام  2003برنامــج العاملــة
العاملــي ،الــذي يحــدد عــر عنــارص جوهريــة مــن أجــل وضــع اس ـراتيجية
عامليــة لزيــادة العاملــة .وهــي تشــمل اس ـراتيجيات اقتصاديــة مثــل النهــوض
بالتجــارة واالســتثامر مــن أجــل توفــر العمــل املنتــج وإتاحــة إمكانيــة وصــول
البلــدان الناميــة إىل األســواق والتنميــة املســتدامة مــن أجــل اســتدامة ســبل
العيــش ،وتكامــل السياســات عــى مســتوى االقتصــاد الــكيل .والعنــارص
الجوهريــة األخــرى تشــمل االســراتيجيات التــي تدعمهــا معايــر العمــل
الدوليــة مثــل النهــوض بالتعاونيــات واملرشوعــات الصغــرة واملتوســطة الحجــم،
والتدريــب والتعليــم ،والحاميــة االجتامعيــة ،والســامة والصحــة املهنيتــن،
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واملســاواة واملفاوضــة الجامعيــة )١٤(.وتشــتمل عمليــة متابعــة إج ـراءات إعــان
عــام  2008بشــأن العدالــة االجتامعيــة مــن أجــل عوملــة عادلــة عــى خطــة مــن
املناقشــات املتكــررة يف مؤمتــر العمــل الــدويل .واســتجابة للمتطلبــات املنصــوص
عليهــا يف اإلعــان بشــأن نهــج متكامــل ملســاعدة الــدول األعضــاء يف تحقيــق
أهــداف منظمــة العمــل الدوليــة ،تقــرر إعــداد تقريــر دوري يعــده املكتــب
للمناقشــات يف مؤمتــر العمــل الــدويل .ويف ترشيــن الثاين/نوفمــر  ،2008اتخــذ
مجلــس اإلدارة قـرارا ً بشــأن أول هــدف اسـراتيجي تتــم مناقشــته ،كبنــد متكرر.
وأجــرى مؤمتــر العمــل الــدويل حتــى اآلن نقاشــن متكرريــن حــول الهــدف
االس ـراتيجي للعاملــة .وعقــدت املناقشــة املتكــررة األوىل يف عــام  2010حــول
«سياســات العاملــة مــن أجــل العدالــة االجتامعيــة وعوملــة عادلــة» .وعقــدت
املناقشــة املتكــررة الثانيــة حــول العاملــة يف عــام  ،2014عندمــا ناقــش املؤمتــر
«سياســات العاملــة مــن أجــل االنتعــاش والتنميــة املســتدامني» .وســتكون
املناقشــة املتكــررة التاليــة حــول التوظيــف يف عــام .2021
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النهوض بالعاملة

تضــع االتفاقيــة رقــم  122هــدف العاملــة الكاملــة واملنتجــة والتــي يتــم
اختيارهــا بحريــة ،يف حــن تضــع صكــوك أخــرى ملنظمــة العمــل الدوليــة
االســراتيجيات الالزمــة لتحقيــق هــذه الغايــة .فــإدارات التوظيــف (العامــة
والخاصــة) واســتخدام وتشــغيل األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،واملرشوعــات الصغــرة
واملتوســطة الحجــم ،والتعاونيــات كلهــا تضطلــع بــدور يف توفــر فــرص العمــل.
وتقــدم معايــر منظمــة العمــل الدوليــة يف هــذه املجــاالت إرشــادات حــول
كيفيــة اســتخدام هــذه الوســائل بفاعليــة مــن أجــل توفــر فــرص العمــل.

صكوك منظمة العمل الدولية ذات الصلة
اتفاقية إدارات التوظيف ،لسنة ( 1948رقم )88
تقتــي االتفاقيــة أن تنشــئ الــدول املصدقــة وتشــغل إدارة توظيــف مجانيــة،
تتألــف مــن نظــام وطنــي مــن مكاتــب التوظيــف تحــت إرشاف ســلطة وطنيــة.
والصــات الوثيقــة بــن االتفاقيتــن رقــم  88ورقــم  122واضحــة يف املــادة
 )2(1مــن االتفاقيــة رقــم  ،88التــي تنــص عــى أنــه «يكــون الواجــب األســايس
إلدارة التوظيــف هــو أن تكفــل ،بالتعــاون عنــد الــرورة مــع الهيئــات العامــة
والخاصــة املعنيــة األخــرى ،أفضــل تنظيــم ممكــن لســوق العاملــة كجــزء ال
يتجــزأ مــن الربنامــج الوطنــي لتحقيــق العاملــة الكاملــة والحفــاظ عليهــا،
ولتنميــة املــوارد اإلنتاجيــة واســتخدامها ».وينبغــي أن تســاعد إدارة التوظيــف
العامــة العــال عــى إيجــاد عمــل مناســب وأن تســاعد أصحــاب العمــل يف
العثــور عــى العــال املناســبني .وتتوخــى االتفاقيــة اعتــاد تدابــر محــددة
لتلبيــة احتياجــات فئــات معينــة مــن العــال ،مثــل املعوقــن والشــباب.
اتفاقية التأهيل املهني والعاملة (املعوقون) ،لسنة ( 1983رقم )159
تضــع االتفاقيــة املبــادئ التــي تقــوم عليهــا السياســة الوطنيــة للتأهيــل املهنــي
وتشــغيل األشــخاص املعاقــن وتنــص عــى رضورة توفــر وتقييــم خدمــات
التوجيــه والتدريــب املهنيــن والتوظيــف وخدمــات البطالة لألشــخاص املعوقني.
ويجــب أن تهــدف السياســة الوطنيــة إىل ضــان إتاحــة تدابــر التأهيــل املهنــي
املناســبة لجميــع فئــات املعوقــن ،وتعزيــز فــرص العمــل للمعوقــن يف ســوق
العمــل املفتوحــة .ويجــب أن تســتند السياســة إىل مبــدأ تكافــؤ الفــرص بــن
العــال املعوقــن والعــال عمومـاً .كــا تتطلــب االتفاقيــة استشــارة املنظــات
املمثلــة ألصحــاب العمــل والعــال واملنظــات املمثلــة للمعوقــن.
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اتفاقية وكاالت االستخدام الخاصة ،لسنة ( 1997رقم )181
تتطلــب االتفاقيــة مــن الــدول املصدقــة عليهــا التأكــد مــن احــرام وكاالت
االســتخدام الخاصــة للمبــادئ املتعلقــة بعــدم التمييــز .وتنــص االتفاقيــة عــى
التعــاون بــن إدارات االســتخدام العامــة والخاصــة وتضــع مبــادئ عامــة لحاميــة
الباحثــن عــن عمــل مــن املامرســات غــر األخالقيــة وغــر املناســبة ،وحاميــة
العــال الذيــن يعملــون مبوجــب ترتيبــات عقــود مــن الباطــن والعــال الذيــن
يســتجلبون مــن الخــارج .كــا تنطبــق االتفاقيــة عــى وكاالت االســتخدام ألعــال
مؤقتــة.
توصية العامل املسنني ،لسنة ( 1980رقم )162
تــويص بــأن يتمتــع العــال األكــر ســناً باملســاواة مــع العــال اآلخريــن يف
الفــرص ويف املعاملــة فيــا يخــص توظيفهــم أو تشــغيلهم دون متييــز ضدهــم
بســبب ســنهم.
توصيــة خلــق الوظائــف يف املنشــآت الصغــرة واملتوســطة ،لســنة 1988
(رقم )189
تــويص بــأن تتخــذ الــدول األعضــاء تدابــر تتناســب مــع الظــروف واملامرســات
الوطنيــة لتشــجيع املنشــآت الصغــرة واملتوســطة يف ضــوء أهميتهــا يف إيجــاد
فــرص العمــل وتعزيــز النمــو االقتصــادي املســتدام.
توصية تعزيز التعاونيات ،لسنة ( 2002رقم )193
يتمثــل الهــدف مــن هــذه التوصيــة يف تشــجيع التعاونيــات وبوجــه خــاص يف
ضــوء دورهــا يف خلــق فــرص العمــل وتعبئــة املــوارد وتوليــد االســتثامرات.
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ين
ين
المعوق�
تأم� العمالة للعمال

ت
ين
وقوان�
الـ� صدقت على االتفاقية رقـم  159سياسـات
اعتمـدت العديـد مـن الـدول ي
ين
للمعوقـ� بعـد مشـاورات مـع الرش كاء
وطنيـة بشـأن التأهيـل المهن ي والعمالـة
ن
ين
للمعوقـ� .وعلى سـبيل المثـال ،اعتمـدت أيرلندا،
االجتماعيـ� والمنظمـات الممثلـة
ي
ت
ن
للمعوقـ� .واعتمـدت اليابـان ومنغوليـا
ف ي� عـام  ،2015اسـراتيجية توظيـف شـاملة
ي
ين
يز
المعوقـ� .وكان برنامـج «طريـق العمل»
التميـر ضـد
أيضـاً ت�ش يعـات للقضـاء على
( )Workwayأول مرش وع ف� أوروبـا يطبـق نهـج ال�ش اكـة اسـتجابة الرتفـاع البطالة ي ن
ب�
ف ي
ف
ين
والنصـاف .ويهدف
المعوقـ� .وتأسـس ي� عـام  2001ي� إطـار برنامـج من أجـل الرخاء إ
ف
ين
المعوقـ� ي� القطـاع الخـاص والتشـجيع عليهـا.
ال�نامـج إىل رفـع الوعـي بعمالـة
ب
ومـن أجـل القيـام بذلـك ،يعمـل ال�نامـج مـن خالل ثلاث شـبكات محلية أنشـئت �ف
ب
ي
واشـرك ف� تمويل هذا ال�نامـج الحكومة أ
مناطـق البلـد أ
الربـع .ت
اليرلنديـة والمفوضية
ب
ي
ثلا� أ
أ
ث
الطـراف والحـوار االجتماعـي أيضـاً ف ي� صميـم الجهـود
الوروبيـة .وكان العمـل ي
ت
العاقـة وعـن طريـق
الـ� بذلتهـا أيسـلندا عـن طريـق سـن بعـض الت�ش يعـات بشـأن إ
ي
ن
�ش
المه� .وترجع أصول هذا الت يـع إىل االتفاقات الجماعية
تشـغيل صنـدوق للتأهيـل
ي
ت
الـ� تضمنت أحكاماً بشـأن وضـع ترتيبات جديدة إلعـادة التأهيل مصممة
لعـام  2008ي
ت
لتوفـر سـبل انتصـاف للعمال الذيـن مرضوا لفـرات طويلة أو تعرضـوا لحوادث أدت
ي
إىل الحـد مـن قدرتهـم على العمـل .وأنشئ صنـدوق التأهيـل المهن ي أيضـاً لتفعيـل
اتفـاق توصـل إليـه الرش كاء االجتماعيـون بشـأن تقديم أصحـاب العمل لمسـاهمات.

تشغيل الشباب :التحديات آ
والفاق

الـدول حجم وخصائص
ف ي� عـام  ،2012اسـتعرضت المناقشـة العامـة ف ي� مؤتمر العمل
ي
أزمـة تشـغيل الشـباب .ونظـرت بصفـة خاصـة ف ي� المسـتويات العاليـة للبطالـة
والعمالـة الناقصـة ،واالنخفـاض ف ي� نوعيـة الوظائـف المتاحـة للشـباب ،وابتعادهـم
ف
و� أعقـاب تلك
عـن سـوق العمـل والتحـوالت البطيئـة والصعبـة إىل العمـل الالئـق .ي
المناقشـة ،اع ُتمـد قـرار يدعـو إىل إجـراء فـوري وموجـه ومتجـدد للتغلـب على أزمـة
معايـر العمل الدوليـة تـؤدي دوراً هامـاً ف ي� حماية
تشـغيل الشـباب .وأقـر القـرار بـأن
ي
معايـر العمل الدوليـة ذات الصلة
يرسد
ال
تذيي
يتضمـن
حقـوق العمـال الشـباب .كما
ً
ي
ف
بالعمـل والشـباب .وتؤكـد البيانـات الواردة ي� تقريـر اتجاهات العمالـة العالمية لعام
 2017أن الشـباب ث
ين
البالغـ� بثالثـة أضعـاف .وعندمـا تجـد
أكـر عرضـة للبطالـة مـن
الشـابات والشـبان عملاً ،تكـون جـودة العمـل مدعـاة للقلـق ،ويكـون الشـباب ث
أكـر
ف
الخ�اء
عرضـة لالسـتخدام ي� الوظائـف يغ� المسـتقرة بمقدار الضعف .وأكـدت لجنة ب
ف
ت
الـ� يواجههـا الشـباب ي� العثـور عىل عمل دائم أسـوأ بالنسـبة للفئات
أن التحديـات ي
أ
ف
ئ
ال ث
كـر معانـاة مـن نقص العمـل الالئق ،بمـا � ذلك الشـابات ،الال� ي ن
كث�اً من
يعانـ� ي
ي
ي
وغ�هم.
ارتفـاع معـدالت البطالـة مقارنـة بالشـباب ،فضال ً عن الشـباب ذوي إ
العاقـة ي
الخـراء الحظت الجهـود المبذولـة ف ي� بعض البلدان من خالل سياسـات
غـر أن لجنـة ب
ي
وبرامـج لتعزيـز عمالـة الشـباب وخلـق وظائـف عاليـة الجودة.
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يعتــر التعليــم والتدريــب املفتــاح الــذي يجعــل النــاس قابلــن للتشــغيل ،األمــر
الــذي يســمح لهــم بالحصــول عــى عمــل الئــق وعــى تجنــب الفقــر .ويتعــن
مــن أجــل توفــر القــدرة عــى املنافســة يف االقتصــاد العاملــي اليــوم أن يتــدرب
العــال وأصحــاب العمــل تدريبـاً جيــدا ً عــى تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــال،
وعــى األشــكال الجديــدة لتنظيــم أعاملهــم ،وعــى أســاليب عمــل قــوى الســوق
الدوليــة .لــذا فــإن املجتمعــات التــي تتطلــع إىل تحقيــق التشــغيل الكامــل
والتنميــة االقتصاديــة املســتدامة بحاجــة إىل االســتثامر يف التعليــم وتنميــة
املــوارد البرشيــة .فبتوفريهــا للتعليــم األســايس ،ومهــارات العمــل الجوهريــة،
وفــرص التعلــم مــدى الحيــاة لجميــع القــوى العاملــة ،تســتطيع البلــدان ضــان
مســاعدة العــال عــى االحتفــاظ بقابليتهــم للتوظيــف وتحســينها ،مــا يــؤدي
إىل وجــود قــوى عاملــة أكــر مهــارة وإنتاجيــه .ومــع ذلــك ،ال تــزال هنــاك
فجــوات كبــرة بــن البلــدان ويف داخــل كل منهــا مــن حيــث التعليــم وإمكانيــة
الحصــول عــى تكنولوجيــا املعلومــات .وتشــجع معايــر منظمــة العمــل الدوليــة
البلــدان عــى تطويــر مامرســات وسياســات تدريــب ســليمة فيــا يتعلــق باملوارد
البرشيــة يســتفيد منهــا جميــع الــركاء االجتامعيــن .وبالنظــر لألهميــة الراهنــة
لهــذا املوضــوع ،اعتمــد مؤمتــر العمــل الــدويل يف عــام  2004توصيــة محدثــة
بشــأن تنميــة املــوارد البرشيــة ،لســنة ( 2004رقــم  ،)195التــي تركــز عــى
التعليــم والتدريــب والتعلــم مــدى الحيــاة.

صكوك منظمة العمل الدولية ذات الصلة
اتفاقية اإلجازات الدراسية مدفوعة األجر ،لسنة ( 1974رقم )140
تتطلــب االتفاقيــة مــن الــدول املصدقــة عليهــا ،وبالطــرق املناســبة للظــروف
واملامرســات الوطنيــة وعــى مراحــل إذا اقتــى األمــر ،وضــع وتطبيــق سياســة
ترمــي إىل تشــجيع منــح إجــازات دراســية مدفوعــة األجــر مــن أجــل التدريــب
عــى أي مســتوى ،ســواء كان عــى مســتوى التعليــم العــام واالجتامعــي واملــدين،
والتثقيــف النقــايب.
اتفاقية تنمية املوارد البرشية ،لسنة ( 1975رقم )142
يتطلــب الصــك مــن الــدول املصدقــة عليهــا أن تضــع سياســات وبرامــج للتوجيــه
والتدريــب املهنيــن ،تكــون مرتبطــة ارتباطـاً وثيقـاً بالعاملــة ،وبوجــه خــاص عــن
طريــق مكاتــب التشــغيل العامــة .ولهــذا الغــرض ،فــإن الــدول مطالبــة بوضــع
نظــم تكميليــة للتعليــم العــام والتقنــي واملهنــي ،وللتعليــم والتوجيــه والتدريــب
املهنــي ،وأن متتــد تدريجيـاً بحيــث تشــمل الشــباب والكبــار ،مبــا يف ذلــك برامــج
تالئــم األشــخاص ذوي اإلعاقــة.
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التعليم والتدريب يف التطبيق
ميكــن للمنشــآت ،مــن خــال االســتثامر يف املــوارد البرشيــة ،تحســن اإلنتاجيــة
والتنافــس بنجــاح أكــر يف األســواق العامليــة .وقــد خلصــت إحــدى الدراســات
يف الدامنــرك ،عــى ســبيل املثــال ،إىل أن الــركات التــي تجمــع بــن ابتــكارات
اإلنتــاج والتدريــب املوجــه غالبـاً مــا تكــون قــادرة عــى تحقيــق منــو يف الناتــج
والوظائــف وإنتاجيــة العمــل مقارنــة بالــركات التــي مل تتبــع مثــل هــذه
االسـراتيجيات .وتوصلــت الدراســات بشــأن أملانيــا وإيطاليــا واليابــان والواليــات
املتحــدة إىل اســتنتاجات مامثلــة .وال يعــود التدريــب بفائــدة عــى العامــل
مبفــرده فقــط ،ولكــن عــن طريــق زيــادة مســتوى إنتاجيتــه ومهاراتــه ،يجنــي
()١٥
صاحــب العمــل الثــار أيض ـاً.

تشـمل الدراسـة االسـتقصائية العامـة لصكـوك العمالـة لسـنة  2010إشـارة إىل العالقـة
الحاسـمة ي ن
بـ� االتفاقيـة رقـم  ،142المسـتكملة بالتوصيـة رقـم  ،195تحقيـق العمالـة
ف
الكاملـة والعمـل الالئـق ،وإعمـال الحـق ي� التعليـم للجميـع .وتقـر الدراسـة
يز
التميـر.
االسـتقصائية العامـة أيضـاً بالـدور الهـام لالتفاقيـة رقـم  142ف ي� مكافحـة
ين
الخـراء أن هنـاك مشـكلة بطالـة متناميـة ي ن
المتعلمـ�،
بـ� العمـال
والحظـت لجنـة ب
غـر القادريـن على العثـور على عمـل آمن
خاصـة خريجـي الجامعـات مـن الشـباب ،ي
وبالتـال ،كانـت هـذه مشـكلة بالنسـبة القتصـادات
يتناسـب مـع مسـتوى مهاراتهـم.
ي
الخـراء الحكومات عىل
السـوق المتقدمـة فضلا ً عن البلـدان النامية .وشـجعت لجنة ب
وضـع سياسـات بشـأن خلـق فـرص العمـل والتوجيـه المهن ي تسـتهدف هـذه الفئـة
ين
ين
العاطلـ� عـن العمـل.
المتعلمـ�
الجديـدة مـن
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مــن املرجــح أن يــؤدي إنهــاء عالقــة أو عقــد العمــل إىل صدمــة نفســية للعامــل
كــا أن لفقــدان الدخــل أثــر مبــارش عــى رفاهيــة األرسة .ومــع ســعي املزيــد
مــن البلــدان إىل تحقيــق املرونــة يف التشــغيل ،ومــع مــا تحدثــه العوملــة مــن
اختــال يف أمنــاط االســتخدام التقليديــة ،فــإن مــن املرجــح أن يواجــه املزيــد
مــن العــال إنهــاء أعاملهــم بغــر طواعيــة منهــم يف مرحلــة مــا مــن حياتهــم
املهنيــة .ويف الوقــت نفســه فــإن املرونــة يف إنقــاص عــدد العاملــن وفصــل
غــر املالمئــن منهــم إجـراء رضوري ألصحــاب العمــل للمحافظــة عــى إنتاجيــة
املرشوعــات .وتســعى معايــر منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن إنهــاء العمــل إىل
تحقيــق التــوازن بــن الحفــاظ عــى حــق صاحــب العمــل يف فصــل العــال
ألســباب وجيهــة ،وبــن ضــان أن يكــون هــذا الفصــل منصفـاً وأال يتــم اللجــوء
إليــه إال كمــاذ أخــر ،وأال يكــون أثــره الســلبي عــى العامــل مبالغ ـاً فيــه.

صك منظمة العمل الدولية ذات الصلة
اتفاقية إنهاء االستخدام ،لسنة ( 1982رقم )158
يــرز هــذا الصــك مبــدأ عــدم وجــوب إنهــاء عمــل العامــل مــا مل يكــن هنــاك
ســبب وجيــه لذلــك يرتبــط بقــدرة العامــل أو ســلوكه أو يرجــع إىل اعتبــارات
تشــغيل املنشــأة أو املؤسســة أو املرفــق .وتشــمل أســباب الفصــل التــي ال تعتــر
أســباباً وجيهــة تلــك التــي ترجــع إىل عضويــة نقابــة أو املشــاركة يف أنشــطتها ،أو
تقديــم شــكوى ضــد صاحــب عمــل ،أو إىل العــرق أو اللــون أو الجنــس أو الحالة
االجتامعيــة أو املســؤوليات العائليــة ،أو الحمــل ،أو الديــن أو الــرأي الســيايس أو
النســب القومــي أو األصــل االجتامعــي ،أو التغيــب املؤقــت بســبب املــرض أو
التغيــب عــن العمــل خــال إجــازة الوضــع .وإذا مــا فصــل العامــل فإنــه يكــون
لــه الحــق يف الدفــاع عــن نفســه ضــد أيــة ادعــاءات توجــه إليــه .ويف حــاالت
الفصــل الجامعــي ،عــى الحكومــات أن تشــجع أصحــاب العمــل عــى التشــاور
مــع ممثــي العــال وأن تضــع بدائــل لعمليــات الفصــل الجامعــي (مثــل تجميــد
التعيينــات أو تخفيــض ســاعات العمــل) .وتتنــاول االتفاقيــة كذلــك أمــورا ً تتعلق
مبكافــأة نهايــة الخدمــة ،ومهلــة اإلخطــار ،وإج ـراءات الطعــن يف ق ـرار الفصــل،
والتأمــن ضــد البطالــة ،واإلنــذار املســبق الــذي يلــزم إبــاغ الســلطات بــه يف
()١٦
حالــة الفصــل الجامعــي.
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السياسة االجتامعية

ينــص دســتور منظمــة العمــل الدوليــة ،الــوارد يف إعــان فيالدلفيــا ،عــى «أن
لجميــع البــر ،بــرف النظــر عــن العــرق أو العقيــدة أو الجنــس ،الحــق يف
الســعي مــن أجــل رفاهيتهــم املاديــة وتطورهــم الروحــي يف ظــل ظــروف مــن
الحريــة والكرامــة واألمــان االقتصــادي والفــرص املتكافئــة»؛ وعــى أن تحقيــق
هــذا الهــدف «يجــب أن يشــكل الغايــة األساســية للسياســات الوطنيــة والدولية
عــى حــد ســواء» .والسياســة االجتامعيــة التــي توضــع مــن خــال الحــوار بــن
الــركاء االجتامعيــن هــي التــي تتوفــر لهــا أكــر فــرص النجــاح يف تحقيــق
األهــداف املتفــق عليهــا مــن جانــب املجتمــع الــدويل .وتوفــر معايــر منظمــة
العمــل الدوليــة إطــارا ً للعمــل عــى وضــع سياســات اجتامعيــة تضمن اســتفادة
جميــع املشــاركني يف التنميــة االقتصاديــة مــن منافعهــا.

صكوك منظمة العمل الدولية ذات الصلة
اتفاقية رشوط العمل (العقود العامة) ،لسنة ( 1949رقم )94
تهــدف هــذه االتفاقيــة إىل ضــان االمتثــال للحــدود الدنيــا الــواردة يف معايــر
العمــل عنــد تنفيــذ العقــود العامــة.
اتفاقيــة السياســة االجتامعيــة (األهــداف واملعايــر األساســية) ،لســنة 1962
(رقــم )117
تضــع االتفاقيــة مبــدأ عام ـاً مفــاده أنــه يجــب أن تســعى جميــع السياســات
إىل تحقيــق رفاهيــة الشــعوب وتنميتهــا ،وإىل تعزيــز رغبتهــا يف تحقيــق التقــدم
االجتامعــي .وباإلضافــة إىل ذلــك ،يعتــر العمــل عــى تحســن مســتويات
املعيشــة الهــدف األســايس يف تخطيــط التنميــة االقتصاديــة .وتنــص االتفاقيــة
عــى رشوط أخــرى كذلــك تتعلــق بالعــال املهاجريــن ،واملنتجــن الزراعيــن،
واملنتجــن املســتقلني ،والعاملــن بأجــر ،وعــى تحديــد حــد أدىن لألجــور
ودفعهــا ،وعــدم التمييــز ،والتعليــم والتدريــب املهنيــن.
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ت ُعــد مــدة العمــل ،إىل جانــب األجــور مــن بــن ظــروف العمــل التــي لهــا أكــر
تأثــر مبــارش وملمــوس عــى حيــاة العــال اليوميــة .وعــى الرغــم مــن أن
األجــور رضوريــة لحيــاة العــال وأرسهــم ،إال أن الحصــول عــى أجــور كافيــة
ومنتظمــة غــر مضمــون يف كثــر مــن أنحــاء العــامل.
وال تـزال متأخـرات األجــور يف بعــض البلــدان متثــل مشــكلة بالفعــل .ويف بعــض
الحــاالت ،ال يتــم الدفــع أبــدا ً للعــال الذيــن مل يحصلــوا عــى أجورهــم بســبب
إفــاس املــروع .وميكــن أن تنشــأ مشــاكل أيض ـاً يف الحــاالت التــي يتــم فيهــا
دفــع جــزء مــن األجــور ،وأحيان ـاً جــزء كبــر منهــا ،يف صــورة عينيــة .وتدفــع
مثــل هــذه الحــاالت العــال املعنيــن إىل الفقــر .ويف بعــض الحــاالت ،ميكــن أن
تعرضهــم هــذه املامرســات ملخاطــر عبوديــة الديــن أو العمــل الجــري.
وكان مبــدأ توفــر األجــر الــكايف للمعيشــة منصوصـاً عليــه بالفعــل يف معاهــدة
فرســاي .ويف أعقــاب تراجــع القــوة الرشائيــة نتيجــة األزمــة االقتصاديــة لعــام
 ،2008رأت منظمــة العمــل الدوليــة أنــه مــن املهــم التأكيــد عــى الصلــة بــن
تحديــد الحــد األدىن لألجــور وإج ـراءات مكافحــة الفقــر .وبنــاء عليــه ،تضمــن
امليثــاق العاملــي لفــرص العمــل ،الــذي اعتمــده مؤمتــر العمــل الــدويل يف عــام
 ،2009عــدة إشــارات إىل الحــد األدىن لألجــور كإحــدى وســائل االســتجابة لألزمــة
االقتصاديــة الدوليــة .وتــم تحديــد التعديــل املنتظــم لألجــور ،بالتشــاور مــع
الــركاء االجتامعيــن ،يف امليثــاق ،باعتبــاره وســيلة للحــد مــن عــدم املســاواة
وزيــادة الطلــب واملســاهمة يف االســتقرار االقتصــادي.
وتتنــاول معايــر منظمــة العمــل الدوليــة املتعلقــة باألجــور جميــع هــذه
القضايــا .وهــي تنــص عــى دفــع األجــور بانتظــام وحاميــة األجــور يف حالــة
إعســار صاحــب العمــل وتحديــد مســتويات الحــد األدىن لألجــور.
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صكوك منظمة العمل الدولية ذات الصلة
اتفاقية حامية األجور ،لسنة ( 1949رقم )95
تُدفــع األجــور نقــدا ً بالعملــة الســائدة قانونــاً عــى فــرات منتظمــة .ويف
الحــاالت التــي يكــون فيهــا جــزء مــن األجــر عينيــاً فــإن قيمتــه يجــب أن
تكــون عادلــة ومعقولــة .ويكــون للعــال حريــة التــرف يف أجورهــم وفق ـاً
الختيارهــم ويف حالــة إعســار صاحــب العمــل يكــون لألجــور األولويــة عنــد
توزيــع األصــول املســيلة.
اتفاقية تحديد املستويات الدنيا لألجور ،لسنة ( 1970رقم )131
تتطلــب االتفاقيــة مــن الــدول املصدقــة عليهــا أن تنشــئ آليــة لتحديــد الحــد
األدىن لألجــور لتحديــد املســتويات الدنيــا لألجــور ومراجعتهــا وتعديلهــا دوريـاً
بحيــث يكــون لقراراتهــا قــوة القانــون.
اتفاقيــة حاميــة مســتحقات العــال عنــد إعســار صاحــب عملهــم ،لســنة
( 1992رقــم )173
تنــص االتفاقيــة عــى حاميــة مطالــب العــال املتعلقــة باألجــور يف إج ـراءات
اإلعســار واإلفــاس وذلــك عــن طريــق االمتيــاز املقــرر لهــا أو مــن خــال
مؤسســة ضامنــة.
وأيضاً ذات صلة:
اتفاقية املساواة يف األجور ،لسنة ( 1951رقم )100
تضــع االتفاقيــة مبــدأ املســاواة يف األجــر عــى جميــع العــال والعامــات
القامئــن بعمــل ذي قيمــة متســاوية.
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الجور والتنمية المستدامة

كجـزء مـن برنامجهـا بشـأن العمـل الالئـق ،تشـجع منظمـة العمـل الدوليـة الـدول
أد� أ
أ
العضـاء على تطبيـق حـد ن
وتوفـر الحمايـة االجتماعيـة
للجـور للحـد مـن الفقـر
ي
للعاملـ� .كمـا تـم تحديـد تطبيق السياسـات المناسـبة أ
ين
للجـور كوسـيلة لتنفيذ خطة
ف
التنميـة المسـتدامة لعـام  .2030ويتمثـل هدف التنميـة المسـتدامة  8ي� «تعزيز النمو
وتوف�
االقتصـادي المطـرد والشـامل للجميع والمسـتدام ،والعمالة الكاملـة والمنتجة ي
كـر على ضمـان المسـاواة ف� أ
العمـل الالئـق للجميـع» ،مـع ت
ال� ي ز
الجـر عـن العمل ذي
ي
القيمـة المتسـاوية للجميـع .ويسـعى هدف التنميـة المسـتدامة  10إىل «الحد من عدم
النجـاز التدريجـي لتحقيـق قـدر
المسـاواة داخـل البلـدان وفيمـا بينهـا» ويؤكـد على إ
أكـر من المسـاواة.
ب
أ
ف
وتقـوم منظمـة العمـل الدوليـة بتحليـل اتجاهـات الجـور ي� جميـع أنحـاء العالـم
وتنرش بانتظـام التقريـر العالمي أ
للجـور .وخلصت طبعـة  2017/2016مـن التقرير إىل
أ
أنـه ف� أعقـاب أ
ف
الزمـة الماليـة ف ي�  ،2009-2008انتعـش نمـو الجـور الحقيقيـة ي� العالـم
ي
ف� عـام  ،2010لكنـه تباطـأ منـذ ذلـك ي ن
الحـ� ،بـل وانعكـس ف ي� بعـض البلـدان .ويتمثل
يأحـد اسـتنتاجات التقريـر ف� أن نمـو أ
الجـور ف ي� المتوسـط أقـل من نمـو إنتاجية العمل
ي
(متوسـط قيمـة السـلع والخدمـات ت
ويشـر التقرير أيضـاً إىل أن
الـ� ينتجهـا العمـال).
ي
ف ي
أد� أ
أ
خـرة حـداً ن
للجـور أو تزيـده
العديـد مـن البلـدان بـدأت تطبـق ي� السـنوات ال ي
الجور المنخفضـة والحد من عدم المسـاواة ف� أ
كوسـيلة لدعـم العمـال ذوي أ
الجور.
ي
د� أ
ووفقـاً للتقريـر ،عندمـا يكـون الحـد أ
ال ن
للجـور على مسـتوى مناسـب ،يمكـن أن
أ
وكثـر منهـم من
تأثـر على زيـادة دخـل العمـال ذوي الجـور المنخفضـة ،ي
يكـون لـه ي
وأخ�اً ،يخلـص التقرير
كب�ة على العمالـة .ي
النسـاء ،دون أن يكـون لذلـك آثـار سـلبية ي
أ
أ
خـرة لمجموعة
إىل أن إدراج سياسـة بشـأن الجـور على جـدول أعمـال االجتماعـات ال ي
الع�ش يـن يعـد تطـوراً إيجابيـاً ،ويذكّـر بـأن مجموعـة الع�ش يـن قـد دعـت إىل وضـع
مبـادئ لسياسـة أ
الجـور المسـتدامة لتعزيـز مؤسسـات وسياسـات سـوق العمـل ،بمـا
للجـور والمفاوضـة الجماعيـة ،بحيـث تعكـس زيـادة أ
د� أ
ف� ذلـك الحـد أ
ال ن
الجور نمو
ي
النتاجيـة بشـكل أفضل.
إ
و� عـام  ،2016نرش ت منظمـة العمـل الدوليـة دليـل سياسـة الحـد أ
د� أ
ف
ال ن
للجـور،
ي
الـذي يصـف تنـوع الممارسـات ويحـدد الخيـارات المختلفـة ،بنـا ًء على التفضيلات
أ
والوضـاع الوطنيـة .ودون السـعي إىل ت
ال�ويـج لنمـوذج ي ن
معـ� ،يشـدد الدليـل على
أ
أ
أ
المبـادئ الساسـية والممارسـات الجيـدة لتحديـد الحـد ال ن
د� للجـور ويقـدم أمثلـة
على مزايـا وعيـوب مختلـف الخيـارات .ونُرش الدليـل بعد إعداد دراسـة اسـتقصائية
عامـة بشـأن الحـد أ
ال ن أ
الخـراء إىل أن
د� للجـور ( ،)2014خلصـت بنـاء عليهـا لجنـة ب
الهـداف والمبـادئ أ
أ
والسـاليب المحـددة ف ي� االتفاقيـة رقـم  131ال تـزال صالحة اليوم
ف
ت
ال�
كمـا كانـت عنـد اعتمـاد االتفاقية ي� عـام  1970وهي تتكيف مـع السياسـات العامة ي
تهـدف إىل التوفيـق ي ن
بـ� أهـداف التنميـة االقتصاديـة ومبـادئ العدالـة االجتماعيـة.
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مدة العمل

يعتــر تنظيــم مــدة العمــل مــن أقــدم اهتاممــات الترشيعــات العامليــة .فمنــذ
أوائــل القــرن التاســع عــر ،كان مــن املعــرف بــه أن العمــل لعــدد مبالــغ فيــه
مــن الســاعات يعــرض صحــة العــال ويعــرض عائالتهــم كذلــك للخطــر .وكانت
أوىل اتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة ،التــي اعتمــدت يف عــام ( 1919انظــر
أدنــاه) عــدد ســاعات عمــل محــدود .واليــوم متثــل معايــر منظمــة العمــل
الدوليــة بشــأن مــدة العمــل إطــارا ً لتنظيــم ســاعات العمــل ،وف ـرات الراحــة
األســبوعية واإلجــازات الســنوية والعمــل أثنــاء الليــل والعمــل لبعــض الوقــت.
وتضمــن هــذه الصكــوك تحقيــق إنتاجيــة عاليــة مــع الحفــاظ عــى صحــة
العــال البدنيــة والعقليــة .وقــد أصبحــت املعايــر الخاصــة بالعمــل لبعــض
الوقــت صكــوكاً ذات أهميــة متزايــدة ملعالجــة قضايــا مثــل خلــق الوظائــف
وتشــجيع املســاواة بــن الرجــال والنســاء.

صكوك منظمة العمل الدولية ذات الصلة
اتفاقية ساعات العمل (الصناعة) ،لسنة ( 1919رقم )1
اتفاقية ساعات العمل (التجارة واملكاتب) ،لسنة ( 1930رقم )30
تحــدد هاتــان االتفاقيتــان املعيــار العــام بثامنيــة وأربعــن ســاعة يف األســبوع
بحــد أقــى مثانيــة ســاعات يف اليــوم الواحــد.
اتفاقية أسبوع العمل ذي األربعني ساعة ،لسنة ( 1935رقم )47
توصية تخفيض ساعات العمل ،لسنة ( 1962رقم )116
يضع هذان الصكان مبدأ العمل أربعني ساعة أسبوعياً.
اتفاقية الراحة األسبوعية (الصناعة) ،لسنة ( 1921رقم )14
اتفاقية الراحة األسبوعية (التجارة واملكاتب) ،لسنة ( 1957رقم )106
يحــدد هــذان الصــكان معيــارا ً عام ـاً بــأن يحصــل العــال عــى فــرة راحــة ال
تقــل عــن أربــع وعرشيــن ســاعة متتابعــة كل ســبعة أيــام.
اتفاقية اإلجازة مدفوعة األجر (مراجعة) ،لسنة ( 1970رقم )132
تنــص هــذه االتفاقيــة عــى أنــه يحــق لــكل شــخص تنطبــق عليــه هــذه
االتفاقيــة الحصــول عــى إجــازة ســنوية مدفوعــة األجــر ملــدة ثالثــة أســابيع
عمــل عــن كل ســنة خدمــة.
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ش
والع�ين
مدة العمل ف� القرن الحادي

ي
بالنظـر إىل أهميـة قضايـا مـدة العمـل ف ي� سـياق التحـوالت الحاليـة ف ي� عالـم العمـل،
الدارة أن تغطي الدراسـة االسـتقصائية العامة لسـنة  2018صكوك منظمة
قرر مجلس إ
العمـل الدوليـة المتعلقـة بمـدة العمـل .ف
و� هـذه الدراسـة االسـتقصائية العامـة
ي
حـ� أن ت
الخـراء أنـه ي ن
ال�تيبـات الجديـدة لمـدة العمـل ،مثل
الواسـعة ،تالحـظ لجنـة ب
العمـل تحـت الطلـب والعمـل عـن بُعـد واقتصـاد المنصـات ،قد توفـر مزايـا لكل من
العمـال وأصحـاب العمـل ،فإنهـا ترتبـط أيضـاً بعدد من العيـوب ،بمـا ف ي� ذلك تداخل
العمـل على ت
فـرات الراحـة ،وعدم القـدرة عىل التنبؤ بسـاعات العمـل ،وانعدام أمن
الدخـول والضغـط المرتبـط بالحاجـة المتصـورة إىل االرتبـاط الدائـم بالعمـل .ولذلك
مـن المهـم تنظيـم هـذه المسـائل بموجـب الت�ش يعـات الوطنيـة ،مع مراعـاة كل من
احتياجـات العمـال فيمـا يتعلـق بصحتهـم البدنيـة والعقليـة والتـوازن ي ن
بـ� العمـل
ف
الخـراء أيضـاً أنـه على
والحيـاة ،ومتطلبـات المرونـة ي� المؤسسـات .والحظـت لجنـة ب
ت
الـ� تـم اسـتعراضها ت
�ش
تع�ف على نطاق
الرغـم مـن أن الت أ يعـات الوطنيـة للبلـدان ي
واسـع بالحـدود السـبوعية عىل سـاعات العمـل ،فإن الحـدود اليومية ليسـت محددة
ف
ت
تـرر اللجـوء إىل االسـتثناءات مـن
الـ� ب
بوضـوح ي� العديـد مـن البلـدان وأن الظـروف ي
سـاعات العمـل القانونيـة العاديـة ليسـت محـددة بوضـوح دائمـا ،أو تتجـاوز تلـك
ت
المعـرف بهـا ف ي� صكـوك منظمـة العمـل الدوليـة .وعالوة على ذلك ،فـإن القيود عىل
ف
ف
كثـر مـن
عـدد السـاعات إ
الضافيـة المسـموح بهـا ي� القانـون والممارسـة تتجـاوز ي� ي
أ
ت
الـ� تتطلبهـا االتفاقيـات ،وغالبـا ما ال يتـم التعويض عن
الحيـان الحـدود المعقولـة ي
الخـراء أيضـاً أنـه على الرغـم
السـاعات إ
الضافيـة ماليـاً أو بإجـازة .والحظـت لجنـة ب
أ
ف
ت
�ش
مـن أن مبـدأ الراحـة السـبوعية معـرف به عىل نطـاق واسـع ي� الت يعـات الوطنية،
إال أن هنـاك حـاالت متكـررة للجـوء إىل خطـط الراحـة أ
السـبوعية الخاصـة وميـل إىل
أ
توفـر تعويـض مـال عـن العمـل المنجز أثناء ت
فـرات الراحة السـبوعية ،بـدال ً من منح
ي
ي
الجـازات المدفوعة
مبـدأ
أن
مـن
الرغم
على
أنـه
كذلـك
والحظـت
بالوقـت.
تعويـض
إ
أ
الجـر مقبـول على نطـاق واسـع ،فإن هنـاك اتجاهـاً لتأهيل ت
الفـرات عىل أنهـا طويلة
الجـازة السـنوية وتقسـيمها إىل أجـزاء ،وهـو مـا يتعـارض
للغايـة ،وميـل إىل تأجيـل إ
ف
مـع الغـرض مـن ضمـان اسـتفادة العمـال مـن ت
والتعـا� من
احـة
ر
لل
كافيـة
إجـازة
ة
فـر
ي
الخـراء أن الت�ش يعات الوطنية ف ي� العديـد من البلدان
وأخـراً ،الحظـت لجنة ب
التعـب .ي
حى آ
ت
الليل.
بالعمـل
يتعلـق
فيمـا
حمايـة
تدابـر
ن
ال
لـم تضـع
ي
ي

اتفاقية العمل اللييل ،لسنة ( 1990رقم )171
تتطلــب االتفاقيــة مــن الــدول املصدقــة عليهــا اتخــاذ التدابــر التــي تقتضيهــا
طبيعــة العمــل الليــي لحاميــة العــال أثنــاء الليــل ،مبــا يف ذلــك حاميــة صحتهم
ومســاعدتهم عــى الوفــاء مبســؤولياتهم األرسيــة واالجتامعيــة ،وتوفــر فــرص
للرتقــي املهنــي وتعويضهــم بشــكل مناســب .كــا تتطلــب عــرض بدائــل للعمــل
الليــي عــى النســاء لفـرات معينــة أثنــاء الحمــل وبعــده.
اتفاقية العمل بعض الوقت ،لسنة ( 1994رقم )175
تنــص االتفاقيــة عــى حصــول العاملــن لبعــض الوقــت عــى نفــس الحاميــة
املمنوحــة لنظرائهــم الذيــن يعملــون طيلــة الوقــت ،فيــا يتعلــق بالحــق يف
التنظيــم والحــق يف املفاوضــة الجامعيــة والســامة والصحــة املهنيتــن وعــدم
التمييــز يف االســتخدام واملهنــة .ويجــب أن يتمتعــوا أيضـاً بظــروف عمــل مكافئة
فيــا يتعلــق بحاميــة األمومــة وإنهــاء العمــل ورشوط وظــروف العمــل األخــرى.
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السالمة والصحة املهنيتان

أرىس دســتور منظمــة العمــل الدوليــة مبــدأ وجــوب حاميــة العــال مــن العلــة
واملــرض واإلصابــة الناجمــة عــن العمــل الــذي يؤدونــه .ومــع ذلــك ،فــإن الواقــع
مختلــف متامــاً بالنســبة ملاليــن العــال .ووفقــاً ألحــدث تقديــرات عامليــة
ملنظمــة العمــل الدوليــة ،ميــوت  2.78مليــون شــخص كل ســنة ألســباب تتعلــق
بالعمــل ،منهــا  2.4مليــون حالــة وفــاة مرتبطــة بأمـراض مهنيــة .وباإلضافــة إىل
املعانــاة الهائلــة التــي تســببها للعــال وعائالتهــم ،تكــون التكاليــف االقتصاديــة
املرتبطــة بهــا ضخمــة بالنســبة للمؤسســات والبلدان والعــامل .وتشــكل التكاليف
مــن حيــث التعويضــات وأيــام العمــل الضائعــة وتعطيــل اإلنتــاج والتدريــب
وإعــادة التحويــل ،فض ـاً عــن نفقــات الرعايــة الصحيــة نحــو  3.94يف املائــة
مــن الناتــج املحــي اإلجــايل للعــامل )١٧(.ويتحمــل أصحــاب العمــل تكاليــف
باهظــة بســبب التقاعــد املبكــر ،وفقــدان العــال املهــرة ،والتغيــب عــن العمل،
وارتفــاع أقســاط التأمــن .عــى أنــه مــع ذلــك ميكــن تفــادى أو الوقايــة مــن
الكثــر مــن هــذه املــآيس مــن خــال إتبــاع مامرســات ســليمة للوقايــة والتبليــغ
والتفتيــش .وتوفــر معايــر منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن الســامة والصحــة
املهنيتــن أدوات أساســية يف يــد الحكومــات وأصحــاب العمــل والعــال إلرســاء
مثــل هــذه املامرســات ولتوفــر أقــى قــدر مــن الســامة يف مــكان العمــل.

صكوك منظمة العمل الدولية ذات الصلة
اعتمــدت منظمــة العمــل الدوليــة أكــر مــن أربعــن اتفاقيــة وتوصيــة تعنــي
تحديــدا ً بالســامة والصحــة املهنيتــن ،وأيضــاً أكــر مــن أربعــن مدونــة
للمامرســات .وباإلضافــة إىل ذلــك ،تتنــاول نصــف صكــوك منظمــة العمــل
الدوليــة تقريب ـاً قضايــا متعلقــة بالســامة والصحــة املهنيتــن ســواء بطريقــة
مبــارشة أو غــر مبــارشة.

املبادئ األساسية للسالمة والصحة املهنيتني
اتفاقية اإلطار الرتويجي للسالمة والصحة املهنيتني ،لسنة ( 2006رقم )187
ُصممــت هــذه االتفاقيــة ،بوصفهــا صــكاً يضــع إطــارا ً ترويجي ـاً ،لتوفــر نهج ـاً
متامســكاً ومنهجيــاً لقضايــا الســامة والصحــة املهنيتــن وتشــجع االعــراف
باالتفاقيــات القامئــة املعنيــة بالســامة والصحــة املهنيتــن .وتهــدف االتفاقية إىل
وضــع وتنفيــذ سياســات وطنيــة متامســكة بشــأن الســامة والصحــة املهنيتــن
مــن خــال الحــوار بــن الحكومــات ومنظــات أصحــاب العمــل والعــال
وتشــجيع ثقافــة الســامة والصحــة الوقائيــة الوطنيــة .وقــد بــدأ نفــاذ االتفاقيــة
يف أوائــل عــام  2008وصــدق عليهــا بالفعــل مــا يقــرب مــن  50دولــة عضــوا ً.
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اتفاقيــة الســامة والصحــة املهنيتــن ،لســنة ( 1981رقــم  )155والربوتوكــول
التابع لها لسنة 2002
تنــص االتفاقيــة عــى اعتــاد سياســة وطنيــة متامســكة بشــأن الســامة والصحــة
املهنيتــن وكــذا اإلج ـراءات التــي ينبغــي اتخاذهــا مــن جانــب الحكومــات ويف
داخــل املنشــآت لتعزيــز الســامة والصحــة املهنيتــن وتحســن ظــروف العمــل.
وتراعــى عنــد وضــع هــذه السياســة الظــروف واملامرســات املحليــة .ويدعــو
الربوتوكــول إىل وضــع االشـراطات واإلجـراءات الالزمــة لتســجيل إصابــات العمل
وأمراضــه واإلخطــار بهــا ومراجعتهــا بصفــة دوريــة ،وإىل إصــدار إحصــاءات
ســنوية بهــذا الشــأن.
اتفاقية خدمات الصحة املهنية ،لسنة ( 1985رقم )161
تنــص هــذه االتفاقيــة عــى إيجــاد خدمــات للصحــة املهنيــة عــى مســتوى
املنشــأة تكــون مهمتهــا وقائيــة يف املقــام األول وتكــون مســؤولة عــن تقديــم
املشــورة لصاحــب العمــل وللعــال وممثليهــم يف املنشــأة حــول كيفيــة الحفــاظ
عــى بيئــة عمــل ســليمة وصحيــة.

السالمة والصحة يف فروع معينة من النشاط االقتصادي
اتفاقية القواعد الصحية (التجارة واملكاتب) ،لسنة ( 1964رقم )120
يهــدف هــذا الصــك إىل الحفــاظ عــى صحــة ورعايــة العــال الذيــن يعملــون يف
منشــآت تجاريــة أو يف منشــآت أو مؤسســات أو إدارات للخدمــات يقــوم العامل
فيهــا أساسـاً بعمــل مكتبــي وبخدمــات أخــرى لهــا صلــة بالعمــل املكتبــي وذلــك
مــن خــال تدابــر صحيــة أوليــة تســتجيب إىل متطلبــات الرعايــة يف مــكان
العمــل.
اتفاقيــة الســامة والصحــة يف عمليــات املناولــة باملوانــئ ،لســنة 1979
(رقم )152
انظر تحت بند املناولة باملوانئ.
اتفاقية السالمة والصحة يف البناء ،لسنة ( 1988رقم )167
تنــص هــذه االتفاقيــة عــى تدابــر فنيــة تفصيليــة حــول الوقايــة والحاميــة
آخــذة يف الحســبان االشـراطات الخاصــة لهــذا القطــاع .وتتعلــق هــذه التدابــر
بســامة أماكــن العمــل ،واآلالت واملعــدات املســتخدمة والعمــل يف أماكــن
مرتفعــة أو تحــت الهــواء املضغــوط.
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اتفاقية السالمة والصحة يف املناجم ،لسنة ( 1995رقم )176
ينظــم هــذا الصــك مختلــف الجوانــب املتعلقــة بخصائــص الســامة والصحــة
الالزمــة للعمــل يف املناجــم ،مبــا يف ذلــك التفتيــش ،واألجهــزة الخاصــة التــي
يتطلبهــا هــذا العمــل ،واملعــدات الخاصــة بحاميــة العــال .كــا أنهــا تتضمــن
نصوص ـاً تحــدد الــروط الالزمــة لإلنقــاذ يف املناجــم.
اتفاقية السالمة والصحة يف الزراعة ،لسنة ( 2001رقم )184
تهــدف هــذه االتفاقيــة إىل منــع وقــوع الحــوادث واإلصابــات الضــارة بالصحــة
والتــي تكــون ناجمــة عــن العمــل يف األنشــطة الزراعيــة والحراجيــة أو مرتبطــة
بــه أو تقــع أثنــاءه .ولذلــك ،تضــع االتفاقيــة تدابــر تعنــى بســامة اآلالت
ومالءمتهــا للعمــل البــري ،وتــداول ونقــل املــواد ،واإلدارة الســليمة للمــواد
الكيميائيــة ،والتعامــل مــع الحيوانــات ،والحاميــة مــن املخاطــر البيولوجيــة،
وتســهيالت الرعايــة واإلســكان.

الحامية من مخاطر محددة
اتفاقية الحامية من اإلشعاعات ،لسنة ( 1960رقم )115
تهــدف هــذه االتفاقيــة إىل وضــع اشــراطات أساســية لحاميــة العــال مــن
املخاطــر املقرتنــة بالتعــرض لإلشــعاعات املؤينــة .وتشــمل تدابــر الحاميــة التــي
ينبغــي اتخاذهــا الحــد مــن تعــرض العــال لإلشــعاعات املؤينــة وتجنــب أي
تعــرض غــر رضوري لــه ،فض ـاً عــن مراقبــة مــكان العمــل وصحــة العــال.
وتحــدد االتفاقيــة كذلــك اش ـراطات تتعلــق مبــا قــد ينشــأ مــن حــاالت الطــوارئ.
اتفاقية الرسطان املهني ،لسنة ( 1974رقم )139
يهــدف هــذا الصــك إىل إنشــاء آليــة لتطبيــق تدابــر للوقايــة مــن مخاطــر
الرسطــان املهنــي الناجــم عــن التعــرض ،لفــرة طويلــة عــادة ،لعوامــل كيميائيــة
وفيزيائيــة مــن أنــواع مختلفــة تكــون موجــودة يف مــكان العمــل .ولذلــك عــى
الــدول املصدقــة أن تحــدد بصفــة دوريــة املــواد والعوامــل التــي تــؤدي لإلصابة
بالرسطــان التــي يجــب أن تحظــر أو ينظــم التعــرض لهــا ،وعليهــا أن تبــذل
قصــارى جهودهــا الســتبدال هــذه العوامــل واملــواد بغريهــا التــي ال تــؤدي
لإلصابــة بالرسطــان أو أقــل تســبباً لــه ،وأن تتخــذ تدابــر الحاميــة واإلرشاف
الالزمــة وأن تحــدد الفحــص الطبــي للعــال الذيــن يتعرضــون لهــذه املخاطــر.
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اتفاقيــة بيئــة العمــل (تلــوث الهــواء ،والضوضــاء ،واالهتـزازات) ،لســنة 1977
(رقــم )148
تنــص هــذه االتفاقيــة عــى رضورة أن تكــون بيئــة العمــل خاليــة ،بقــدر
اإلمــكان ،مــن املخاطــر التــي يســببها تلــوث الهــواء أو الضوضــاء أو االهتـزازات.
وتحقيق ـاً لذلــك ،تطبــق التدابــر الفنيــة الالزمــة عــى املنشــآت أو العمليــات،
وحيــث ال يكــون ذلــك ممكن ـاً تتخــذ بــدالً مــن ذلــك تدابــر تكميليــة تتعلــق
بكيفيــة تنظيــم العمــل.
اتفاقية الحرير الصخري (األسبستوس) ،لسنة ( 1986رقم )162
تهــدف هــذه االتفاقيــة إىل الوقايــة مــن اآلثــار الضــارة الناجمــة عــن التعــرض
للحريــر الصخــري (األسبســتوس) عــى صحــة العــال عــن طريــق تحديــد
الطــرق والتقنيــات املعقولــة والعمليــة للتقليــل مــن التعــرض للحريــر الصخــري
(األسبســتوس) أثنــاء العمــل إىل أدىن حــد ممكــن .ومــن أجــل تحقيــق هــذا
الهــدف ،تعــدد االتفاقيــة تدابــر مختلفــة بالتفصيــل تعتمــد أساس ـاً عــى منــع
املخاطــر الصحيــة الناجمــة عــن التعــرض للحريــر الصخــري (األسبســتوس) أثنــاء
العمــل والتحكــم فيــه وحاميــة العــال مــن هــذه املخاطــر.
اتفاقية املواد الكيميائية ،لسنة ( 1990رقم )170
تنــص االتفاقيــة عــى رضورة اعتــاد وتطبيــق سياســة متســقة بشــأن الســامة
عنــد اســتخدام املــواد الكيميائيــة أثنــاء العمــل ،ويشــمل ذلــك إنتــاج ومناولــة
وتخزيــن ونقــل املــواد الكيميائيــة وكذلــك التخلــص مــن النفايــات الكيميائيــة
ومعالجتهــا ،وانبعــاث املــواد الكيميائيــة نتيجــة لألنشــطة التــي تتــم أثنــاء العمل
وصيانــة وإصــاح وتنظيــف املعــدات وحاويــات املــواد الكيميائيــة .وباإلضافــة
إىل ذلــك ،تلقــي االتفاقيــة مبســؤوليات معينــة عــى املورديــن والــدول املصــدرة.
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ين
المهنيت�
الحال فيما يتعلق بالسالمة والصحة
الوضع
ي

الخـراء ف ي� عام  2017دراسـة اسـتقصائية عامة مهمة عىل صكوك السلامة
نرش ت لجنـة ب
بالطـار ت
ين
ال�ويجـي بشـأن البنـاء والتعديـن والزراعـة.
والصحـة
المهنيتـ� تتعلـق إ
ف
ت
الخـراء ي� الدراسـة االسـتقصائية العامة اع�افـاً عالمياً تقريبـاً بأهمية
والحظـت لجنـة ب
ضمـان ظـروف آمنـة ومأمونـة ف� العمـل ،بشـكل عـام ،ف
و� قطاعـات البنـاء والتعدين
ي
ي
أ
تداب� متخـذة ف ي� القانون
والزراعـة بشـكل خـاص .وأبلغـت جميع الـدول العضاء عـن ي
ين
المهنيتـ� ولحمايـة العمـال مـن الحـوادث
أو الممارسـة لتعزيـز السلامة والصحـة
أ
تداب� اتخـذت مؤخراً لتنشـيط وتكثيف
والمـراض المهنيـة ،وأبلغـت دول عديـدة عـن ي
ف
الجهـود ي� هـذا الصدد.

سالمة وصحة العمال الشباب

بمناسـبة اليـوم العالمـي للسلامة والصحـة ف� العمـل لعـام  ،2018ت
اسـرعت منظمـة
ي
العمـل الدوليـة االنتبـاه إىل مسـألة سلامة وصحـة العمـال الشـباب .ويشـكل العمـال
الشـباب البالـغ عددهـم  541مليـون عامـل ( 24-15سـنة) عىل مسـتوى العالـم ،بما ف ي�
ذلـك  37مليـون طفـل يعملـون ف� أعمـال خطـرة ،ث
أكـر مـن  15ف ي� المائـة مـن القـوى
ي
ف
للصابات المهنيـة يغ� القاتلة بنسـبة  40ي� المائة
العاملـة ف ي� العالـم ويزيـد تعرضهـم إ
ت
ين
الـ�
عـن العمـال
البالغـ� فـوق  25سـنة مـن العمـر .وهنـاك العديـد مـن العوامـل ي
ن
المهنيتـ� ،مثل مرحلة
يمكـن أن تزيـد مـن تعرض الشـباب لمخاطر السلامة والصحة
ي
البـد� والنفس� ،وقلـة خـرة العمـل والتدريب ،والوعـي المحـدود أ
ن
بالخطار
نموهـم
ب
ي
ي
المرتبطـة بالعمـل وضعـف القـدرة على المفاوضـة ،ممـا يمكـن أن يدفـع العمـال
الخطـرة أو والوظائـف ف ي� ظـروف عمـل سـيئة .وركـزت
الشـباب إىل قبـول المهـام
ي
أ
وتحسـ�ن
منظمـة العمـل الدوليـة على الهميـة الحاسـمة للتصـدي لهـذه التحديـات
ي
سلامة وصحة العمال الشـباب ،وليس لتعزيز العمل الالئق للشـباب فحسـب ،ولكن
الطفـال ف� أ
أيضـاً لربـط هذه الجهـود بالعمل عىل مكافحة اسـتخدام أ
العمال الخطرة
ي
الخـرى مـن عمـل أ
والشـكال أ
أ
الطفال.
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مدونات املامرسة
تضــع مدونــات املامرســة ملنظمــة العمــل الدوليــة مبــادئ توجيهيــة عمليــة
للســلطات العامــة وأصحــاب العمــل والعــال واملؤسســات وهيئــات الســامة
والصحــة املهنيتــن املتخصصــة (مثــل لجــان الســامة يف املؤسســات) .وهــي
ليســت صكــوكاً ملزمــة قانون ـاً وال تهــدف إىل أن تحــل محــل أحــكام القوانــن
أو اللوائــح الوطنيــة أو املعايــر املقبولــة .وتوفــر مدونــات املامرســة توجيهــات
حــول الســامة والصحــة يف العمــل يف بعــض القطاعــات االقتصاديــة (مبــا يف
ذلــك البنــاء واملناجــم املكشــوفة ومناجــم الفحــم وصناعــات الحديــد والصلــب
وصناعــات املعــادن غــر الحديديــة والزراعــة وبنــاء الســفن وإصــاح الســفن
والحراجــة) ،وحاميــة العــال مــن بعــض األخطــار (مثــل اإلشــعاع ،وأشــعة
الليــزر ،ووحــدات العــرض املرئيــة ،واملــواد الكيميائيــة ،واألسبســتوس واملــواد
املحمولــة جــوا ً) وبعــض تدابــر الســامة والصحــة (مثــل الســامة املهنيــة ونظــم
إدارة الصحــة؛ واملبــادئ التوجيهيــة األخالقيــة ملراقبــة صحــة العــال؛ وتســجيل
الحــوادث واألمــراض املهنيــة واإلبــاغ عنهــا؛ وحاميــة البيانــات الشــخصية
للعــال؛ والســامة والصحــة وظــروف العمــل يف نقــل التكنولوجيــا إىل البلــدان
الناميــة).
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الضامن االجتامعي

إن الضــان االجتامعــي حــق مــن حقــوق اإلنســان يســتجيب للحاجــة العامليــة
للحاميــة ضــد بعــض مخاطــر الحيــاة واالحتياجــات االجتامعيــة .وتضمــن
نظــم الضــان االجتامعــي الفعالــة تأمــن الدخــل وحاميــة الصحــة ،وبالتــايل
تســهم يف الوقايــة مــن الفقــر وعــدم املســاواة والحــد منهــا ،وتعزيــز االندمــاج
االجتامعــي والكرامــة البرشيــة .وتقــوم هــذه النظــم بذلــك مــن خــال
توفــر مزايــا ،نقديــة أو عينيــة ،تهــدف إىل ضــان الحصــول عــى الرعايــة
الطبيــة والخدمــات الصحيــة ،فض ـاً عــن تأمــن الدخــل طــوال دورة الحيــاة،
ال ســيام يف حالــة املــرض والبطالــة وإصابــة العمــل واألمومــة واملســؤوليات
العائليــة والعجــز عــن العمــل وفقــدان معيــل األرسة ،وكذلــك أثنــاء التقاعــد
والشــيخوخة .ولذلــك تشــكل نظــم الضــان االجتامعــي اســتثامرا ً مهــاً يف
رفاهيــة العــال واملجتمــع ككل ،وتيــر الوصــول إىل التعليــم والتدريــب
املهنــي والتغذيــة والســلع والخدمــات األساســية .وفيــا يتعلــق بالسياســات
األخــرى ،يســهم الضــان االجتامعــي يف تحســن اإلنتاجيــة وقابليــة التوظيــف،
ويف التنميــة االقتصاديــة .وبالنســبة ألصحــاب العمــل واملؤسســات ،يســاعد
الضــان االجتامعــي يف الحفــاظ عــى قــوة عمــل مســتقرة ميكنهــا التكيــف مــع
التغي ـرات .وأخ ـرا ً ،فإنــه يعــزز التامســك االجتامعــي ،وبالتــايل يســهم يف بنــاء
الســام االجتامعــي واملجتمعــات الشــاملة وعوملــة عادلــة مــن خــال ضــان
ظــروف معيشــية الئقــة للجميــع.
وتعــد االتفاقيــات والتوصيــات التــي تشــكل إطــار معايــر منظمــة العمــل
الدوليــة بشــأن الضــان االجتامعــي فريــدة مــن نوعهــا :فهــي تضــع معايــر
دنيــا للحاميــة لتوجيــه عمليــات وضــع خطــط االســتحقاقات ونظــم الضــان
االجتامعــي الوطنيــة ،بنــا ًء عــى املامرســات الجيــدة مــن جميــع مناطــق العــامل.
وهــي تســتند بالتــايل إىل مبــدأ أنــه ال يوجــد منــوذج واحــد للضــان االجتامعــي،
وأنــه عــى كل بلــد أن يحــدد الحاميــة املطلوبــة .ولهــذا الغــرض ،فإنهــا توفــر
مجموعــة مــن الخيــارات والبنــود التــي تتيــح املرونــة لتحقيــق هــدف التغطيــة
الشــاملة للســكان بشــكل تدريجــي وتغطــي املخاطــر االجتامعيــة مــن خــال
اســتحقاقات عــى مســتويات كافيــة .كــا أنهــا تضــع إرشــادات بشــأن تصميــم
ومتويــل وتنفيــذ وإدارة وتقييــم خطــط ونظــم الضــان االجتامعــي ،وفقـاً لنهــج
قائــم عــى الحقــوق .ويف عــامل يتحــول إىل العوملــة ،يتعــرض فيــه األفـراد ملخاطر
اقتصاديــة أكــر مــن أي وقــت مــى ،مــن الواضــح أن وجــود سياســة وطنيــة
واســعة للحاميــة االجتامعيــة ميكــن أن يســهم يف تخفيــف اآلثــار الســلبية
الكثــرة لألزمــات .ولهــذا الســبب ،اعتمــد مؤمتــر العمــل الــدويل صــكاً جديــدا ً
يف عــام  ،2012توصيــة أرضيــات الحاميــة االجتامعيــة (رقــم  .)202وباإلضافــة
إىل ذلــك ،فــإن الدراســة االســتقصائية العامــة لســنة  ،2019التــي تركــز عــى
الحاميــة االجتامعيــة الشــاملة للعيــش بكرامــة وصحــة ،والتــي أعدتهــا لجنــة
الخـراء وستدرســها الهيئــات املكونــة ملنظمــة العمــل الدوليــة يف مؤمتــر العمــل
الــدويل يف عــام  ،2019تغطــي هــذه التوصيــة.
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اتفاقية الضامن االجتامعي (املعايري الدنيا) ،لسنة ( 1952رقم )102
تضــع هــذه االتفاقيــة املعايــر الدنيــا ملســتوى إعانــات الضــان االجتامعــي
ورشوط منحهــا .وهــي تغطــي األفــرع التســعة الرئيســية للضــان االجتامعــي
وهــي الرعايــة الطبيــة ،واملــرض ،والبطالــة ،والشــيخوخة ،وإصابــات العمــل،
واألرسة ،واألمومــة ،والعجــز ،وإعانــات الورثــة .ومــن أجــل ضــان إمكانيــة
تطبيقهــا يف ظــل مختلــف الظــروف الوطنيــة ،تتيــح االتفاقيــة للــدول املوقعــة
إمكانيــة التصديــق بقبولهــا يف البدايــة لثالثــة عــى األقــل مــن هــذه األفــرع
التســعة عــى أن تقبــل بعــد ذلــك االلتزامــات التــي تفرضهــا األفــرع األخــرى
مــا يتيــح لهــا أن تحقــق تدريجيــاً جميــع األهــداف التــي تنــص عليهــا
االتفاقيــة .وميكــن تحديــد مســتوى الحــد األدىن لإلعانــات بالرجــوع إىل مســتوى
األجــور يف البلــد املعنــي .وميكــن كذلــك أن تكــون هنــاك اســتثناءات مؤقتــة
بالنســبة للبلــدان التــي مل يصــل اقتصادهــا وتســهيالتها الطبيــة إىل درجــة كافيــة
مــن التطــور ،مــا يســمح لهــذه البلــدان بالحــد مــن نطــاق االتفاقيــة والتغطيــة
لإلعانــات املقــررة فيهــا.
توصية األرضيات الوطنية للحامية االجتامعية ،لسنة ( 2012رقم )202
يقــدم هــذا الصــك توجيهــات بشــأن إدخــال أرضيــات الحاميــة االجتامعيــة
أو الحفــاظ عليهــا وبشــأن تنفيــذ أرضيــات الحاميــة االجتامعيــة كجــزء مــن
االســراتيجيات الراميــة إىل توفــر مســتويات أعــى مــن الضــان االجتامعــي
ألكــر عــدد ممكــن مــن النــاس ،وفق ـاً للمبــادئ التوجيهيــة الــواردة يف معايــر
منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن الضــان االجتامعــي.
اتفاقية املساواة يف املعاملة (الضامن االجتامعي) ،لسنة ( 1962رقم )118
اتفاقيــة الحفــاظ عــى الحقــوق يف مجــال الضــان االجتامعــي ،لســنة 1982
(رقــم )157
تنــص هاتــان االتفاقيتــان عــى بعــض الحقــوق املتعلقــة بالضــان االجتامعــي
واإلعانــات التــي تقــدم للعــال املهاجريــن املعرضــن لفقــدان حقوقهــم يف
الحصــول عــى إعانــات الضــان االجتامعــي التــي كانــوا يتمتعــون بهــا يف
بلدهــم األصــي.
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صكوك أخرى بشأن الضامن االجتامعي
هنــاك جيــل جديــد مــن االتفاقيــات يوســع مــن نطــاق الحاميــة التــي قررتهــا
االتفاقيــة رقــم  .102وبينــا تقــدم هــذه الصكــوك درجــة أكــر مــن الحاميــة
مــن حيــث التغطيــة ومســتوى اإلعانــات املضمونــة فإنهــا تســمح ببعــض
االســتثناءات توخي ـاً للمرونــة.
ويــرد أدنــاه بيــان باإلعانــات التــي تنــص عليهــا االتفاقيــة رقــم  102واالتفاقيــات
الالحقــة لهــا .وال تتضمــن هــذه املعلومــات بيانــاً عــن املــدد والــروط
املطلوبــة الســتحقاق اإلعانــات ،أو باإلعفــاءات التــي تســمح بهــا هــذه الصكــوك
()١٨
أو باملســتويات األعــى لإلعانــات التــي تنــص عليهــا التوصيــات ذات الصلــة.
الرعاية الطبية
• االتفاقيــة رقــم  :102تنــص عــى توفــر الرعايــة الوقائيــة ،والرعايــة بواســطة
مــارس طبــي عــام ،مبــا يف ذلــك الزيــارات املنزليــة ،والرعايــة مــن جانــب
املتخصصــن ،واإلمــدادات الدوائيــة األساســية التــي يتــم وصفهــا ،والرعايــة
فيــا قبــل وبعــد الوضــع مبعرفــة أطبــاء أو قابــات (مولــدات) مؤهــات
لذلــك ،ودخــول املستشــفى إذا كان ذلــك رضوريــاً.
• االتفاقيــة رقــم  :130توفــر نفــس املزايــا التــي تنــص عليهــا االتفاقيــة رقم 102
باإلضافــة إىل رعايــة األســنان وإعــادة التأهيــل الطبي بالنســبة للمســتفيد.
إعانة املرىض
• االتفاقيــة رقــم  :102مدفوعــات دوريــة ال تقــل عــن  45يف املائــة مــن األجــر
األصــي.
• االتفاقيــة رقــم  :130مدفوعــات دوريــة ال تقــل عــن  60يف املائــة مــن األجــر
األصــي .كــا تنــص عــى تقديــم مصاريــف الجنــازة يف حالــة وفــاة املســتفيد.
إعانة البطالة
• االتفاقيــة رقــم  :102مدفوعــات دوريــة ال تقــل عــن  45يف املائــة مــن األجــر
األصــي.
• االتفاقيــة رقــم  :168مدفوعــات دوريــة ال تقــل عــن  50يف املائــة مــن األجــر
األصــي .وميكــن بعــد مــي الفــرة األوىل تطبيــق قواعــد حســابية خاصــة،
عــى أن مجمــوع اإلعانــات التــي يســتحقها العاطــل عــن العمــل يجــب أن
تضمــن لــه ظــروف حيــاة صحيــة ومعقولــة وفق ـاً للمعايــر الوطنيــة.
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إعانة الشيخوخة
• االتفاقيــة رقــم  :102مدفوعــات دوريــة ال تقــل عــن  40يف املائــة مــن األجــر
األصــي .ويجــب إعــادة النظــر يف معــدالت اإلعانــات عقــب حــدوث تغـرات
جوهريــة يف املســتوى العــام للدخــل و/أو يف تكاليــف املعيشــة.
• االتفاقيــة رقــم  :128مدفوعــات دوريــة ال تقــل عــن  45يف املائــة مــن األجــر
األصــي .وتتضمــن نفــس الــروط التــي تنــص عليهــا االتفاقيــة رقــم 102
بشــأن إعــادة النظــر يف املعــدالت.
إعانات إصابة العمل
• االتفاقيــة رقــم  :102الرعايــة الطبيــة ،ومدفوعــات دوريــة ال تقــل عــن 50
يف املائــة مــن األجــر األصــي يف حــاالت عــدم القــدرة عــى العمــل أو العجــز
عنــه .وإعانــات لألرملــة واألطفــال املعالــن يف حالــة وفــاة العائــل بواســطة
مدفوعــات دوريــة ال تقــل عــن  40يف املائــة مــن األجــر األصــي .وإمكانيــة
اســتبدال املدفوعــات الدوريــة مببلــغ إجــايل وفقـاً لبعــض الــروط باســتثناء
يف حالــة العجــز عــن العمــل ،وهنــاك التــزام بإعــادة النظــر يف معــدالت
املدفوعــات الدوريــة عقــب حــدوث تغي ـرات جوهريــة يف تكاليــف املعيشــة.
• االتفاقيــة رقــم  :121تتضمــن نفــس مــا ورد يف االتفاقيــة  102باإلضافــة إىل
بعــض أنــواع الرعايــة يف مــكان العمــل .ومدفوعــات دوريــة ال تقــل عــن 60
يف املائــة مــن األجــر األصــي يف حالــة عــدم القــدرة املؤقتــة عــى العمــل
أو العجــز ،واإلعانــة لألرملــة واملعاقــن واألرمــل املعــال واألطفــال املعالــن يف
حالــة وفــاة العائــل ،باإلضافــة إىل مدفوعــات دوريــة ال تقــل عــن  50يف املائــة
مــن األجــر األصــي .وااللت ـزام بتحديــد حــد أدىن ملقــدار هــذه املدفوعــات،
وإمكانيــة تحويلهــا إىل مبلــغ إجــايل وفقـاً لبعــض الــروط وإعانــات إضافيــة
لألشــخاص املعاقــن الذيــن يحتاجــون إىل مســاعدة دامئــة مــن شــخص آخــر.
اإلعانات العائلية
• االتفاقيــة رقــم  :102تنــص عــى تقديــم مدفوعــات دوريــة أو توفــر املــأكل
وامللبــس واملســكن واإلجــازات أو الخدمــة املنزليــة ،أو الجمــع بــن عــدد مــن
هــذه العنــارص.
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إعانة األمومة
• االتفاقيــة رقــم  :102الرعايــة الطبيــة عــى األقــل قبــل الوضــع وأثنائــه وفيــا
بعــد الوضــع ســواء مــن جانــب مــاريس الطــب أو القابــات (املولــدات)
املؤهــات ودخــول املستشــفى عنــد االقتضــاء؛ ومدفوعــات دوريــة ال تقــل
عــن  45يف املائــة مــن األجــر األصــي.
• االتفاقيــة رقــم  :183إعانــات طبيــة مبــا فيهــا الرعايــة فيــا قبــل الوضــع
وأثنائــه وبعــده ودخــول املستشــفى عنــد االقتضــاء؛ وإعانــات نقديــة لضــان
متكــن املــرأة مــن الحفــاظ عــى نفســها وعــى طفلهــا يف ظــروف صحيــة
مالمئــة ومبســتوى مناســب ،تعــادل مــا ال يقــل عــن ثلثــي الدخــل الســابق أو
مبلــغ مامثــل لذلــك.
إعانة العجز
• االتفاقيــة رقــم  :102مدفوعــات دوريــة ال تقــل عــن  40يف املائــة مــن
األجــر األصــي؛ ويجــب إعــادة النظــر يف معــدل اإلعانــات املقــررة يف هــذا
الشــأن عقــب حــدوث تغيـرات جوهريــة يف املســتوى العــام للدخــل و/أو يف
تكاليــف املعيشــة.
• االتفاقيــة رقــم  :128مدفوعــات دوريــة ال تقــل عــن  50يف املائــة مــن األجــر
األصــي؛ ويجــب إعــادة النظــر يف معــدل اإلعانــات املقــررة يف هــذا الشــأن
عقــب حــدوث تغيـرات جوهريــة يف املســتوى العــام للدخــل و/أو يف تكاليف
املعيشــة .وااللت ـزام بتوفــر خدمــات إلعــادة التأهيــل واتخــاذ التدابــر التــي
تيــر توظيــف األشــخاص املعاقــن يف أعــال مناســبة.
إعانات الورثة
• االتفاقيــة رقــم  :102مدفوعــات دوريــة ال تقــل عــن  40يف املائــة مــن
األجــر األصــي؛ ويجــب إعــادة النظــر يف معــدل اإلعانــات املقــررة يف هــذا
الشــأن عقــب حــدوث تغيـرات جوهريــة يف املســتوى العــام للدخــل و/أو يف
تكاليــف املعيشــة.
• االتفاقيــة رقــم  :128مدفوعــات دوريــة ال تقــل عــن  45يف املائــة مــن
األجــر األصــي؛ ويجــب إعــادة النظــر يف معــدل اإلعانــات املقــررة يف هــذا
الشــأن عقــب حــدوث تغيـرات جوهريــة يف املســتوى العــام للدخــل و/أو يف
تكاليــف املعيشــة.
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إن إقامــة أرسة هــو مــن األهــداف العزيــزة عــى كثــر مــن األشــخاص العاملــن.
إال أن فــرة الحمــل واألمومــة هــي فــرة تضــع الســيدات العامــات وأرسهــن يف
وضــع وهــن .فاألمهــات الحوامــل واملرضعــات يحتجــن إىل حاميــة خاصــة ملنــع
اإلرضار بصحتهــن أو صحــة الرضيــع .ويحتجــن إىل وقــت كاف حتــى يضعــن
حملهــن والســرداد عافيتهــن وإرضــاع أطفالهــن .وهــن يف الوقــت نفســه يحتجن
إىل الحاميــة كذلــك لضــان عــدم فقدانهــن لوظائفهــن ملجــرد الحمــل أو بســبب
إجــازة الوضــع .فهــذه الحاميــة ال تضمــن حصــول املــرأة عــى فرصــة متكافئــة
لاللتحــاق بعمــل فحســب ولكنهــا تضمــن كذلــك اســتمرار حصولهــا عــى دخــل
هــام رضوري لرفــاه جميــع أفــراد أرستهــا .فالحفــاظ عــى صحــة األمهــات
الحوامــل واملرضعــات وحاميتهــن مــن التمييــز ضدهــن يف العمــل يعتــر رشطـاً
أساســياً مســبقاً للتوصــل إىل مســاواة حقيقيــة يف الفــرص واملعاملــة بــن الرجــال
والنســاء يف العمــل ولتمكــن العــال مــن تنشــئة أرسهــن يف ظــل ظــروف آمنــة
اقتصادي ـاً.

صكوك منظمة العمل الدولية ذات الصلة
اتفاقية حامية األمومة ،لسنة ( 2000رقم )183
تعتــر هــذه االتفاقيــة أحــدث معايــر العمــل الدوليــة بشــأن حاميــة األمومــة
رغــم أن الصكــوك الســابقة ،وهــي اتفاقيــة حاميــة األمومــة ،لســنة ( 1919رقــم
 )3واالتفاقيــة املعدلــة لحاميــة األمومــة ،لســنة ( 1952رقــم  )103ال تزال ســارية
املفعــول يف بعــض البلــدان.
وتنــص االتفاقيــة رقــم  183عــى حصــول النســاء الــايت تنطبــق عليهــن هــذا
الصــك عــى إعانــات الوضــع ملــدة أربعــة عــر أســبوعاً .وتســتحق النســاء
الــايئ يتغيــن عــن العمــل لحصولهــن عــى إجــازة وضــع ،إعانــات نقديــة تؤمــن
للمــرأة الحفــاظ عــى نفســها وعــى طفلهــا يف ظــروف صحيــة مقبولــة ومســتوى
معيــي مناســب ،وال تقــل هــذه اإلعانــة عــن ثلثــي دخلهــا الســابق أو مبلــغ
مامثــل لذلــك .وتتطلــب االتفاقيــة كذلــك مــن الــدول املصدقــة عليهــا اتخــاذ
التدابــر التــي تضمــن عــدم اضطــرار الحوامــل واألمهــات املرضعــات للقيــام
بأعــال مــن املعــروف أنهــا ضــارة بصحتهــن أو صحــة طفلهــن ،وتحميهــن مــن
التمييــز بســبب األمومــة .وتحظــر االتفاقيــة كذلــك عــى أصحــاب العمــل إنهــاء
خدمــة املــرأة أثنــاء فــرة الحمــل أو فــرة التغيــب يف إجــازة الوضــع أو خــال
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الفــرة التــي تعقــب عودتهــا إىل عملهــا إال إذا كان ذلــك ألســباب ال عالقــة
لهــا بالحمــل أو الوضــع ومــا يرتتــب عليــه أو الرضاعــة .ويتعــن عنــد عــودة
املــرأة لعملهــا أن تعــود إىل نفــس وظيفتهــا الســابقة أو وظيفــة مامثلــة لهــا
تحصــل فيهــا عــى نفــس معــدل األجــر .كــا تقــرر االتفاقيــة للمــرأة الحــق
يف الحصــول عــى اس ـراحة واحــدة أو أكــر كل يــوم أو تقليــل عــدد ســاعات
العمــل للســاح لهــا بإرضــاع وليدهــا.
إجازة أ
لمعاي� منظمة العمل الدولية
المومة :البلدان الممتثلة
ي

()١٩

ف
ت
ال� شـملتها الدراسـة
على الصعيـد العالمـي ،تمنح  52ي� المائة أ( 99بلداً) من البلدان ي
ت
فـرة إجـازة أمومـة مدتها  14أسـبوعاً على القل ،وهـو المعيار الذي وضعتـه االتفاقية
ث
رقـم  .183ومـن ي ن
بـ� تلك البلـدان ،يمنح  48بلداً  18أسـبوعاً أو أك� كإجـازة عىل النحو
ت
المقـرح ف ي� التوصيـة رقـم 191؛ ويمنـح  49بلـداً مـن  12إىل  13أسـبوع إجـازة  -أقـل مـن
المـدة المحـددة ف� االتفاقيـة رقـم  ،183ولكـن بمـا يتفـق مـع المسـتوى المحـدد �ف
ي
االتفاقيتـ� رقمـي ي 102و 103والبالـغ  12أسـبوعاً على أ
ين
القل كإجازة .وال تمنح إال نسـبة 16
ن
ف ي� المائـة ( 30بلـداً) أقـل من  12أسـبوعاً كإجـازة أمومة .ومن يب�  192بلداً متاح بشـأنهم
فـرة إجـازة أ
اثنـ� إعانـات نقديـة للمـرأة أثنـاء ت
معلومـات ،تمنـح جميعهـا إال ي ن
المومـة.
واالسـتثناءان همـا بابـوا غينيـا الجديـدة والواليـات المتحدة ،اللتـان تمنحـان نوعاً من
أنـواع إجـازة أ
ن
العانـات النقدية.
المومـة ولكـن ليـس لديهمـا نـص
قانـو� عـام بشـأن إ
ي
وعلى الصعيـد العالمـي ،تمنح نسـبة  38ف ي� المائة ( 73بلداً) من  192بلداً متاح بشـأنها
أ
ف
ث
و�
ثلـ� الدخـل لمـدة  14أسـبوعاً على ف القـل .ي
معلومـات إعانـات فنقديـة ال تقـل عـن ي
الواقـع ،تتجـاوز  14ي� المائـة ( 26بلـداً) من البلدان هذا المعيار بمنـح  100ي� المائة من
الدخـل السـابق لمـدة  14أسـبوعاً عىل أ
القل .يغ� أنه ف ي� نسـبة  44ف ي� المائـة من البلدان
أ
أ
غـر مدفوعـة الجـر ،أو تدفـع على أسـاس أقـل من
( 84بلـداً) ،تكـون إجـازة المومـة ي
ث
ثلـ� الدخـل السـابق ،أو تدفـع ت
لفـرة أقل من  14أسـبوعاً.
ي
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يشــكل العــال املنزليــون جــزءا ً كبـرا ً مــن قــوة العمــل العامليــة يف قطــاع العمل
غــر الرســمي وهــم مــن بــن أكــر فئــات العــال ضعفـاً .وهــم يعملــون لصالــح
أرس خاصــة ،ويف كثــر مــن األحيــان بــدون عقــود عمــل حقيقيــة ،وبــدون اإلعالن
عــن العمــل ،ويســتبعدون مــن نطــاق ترشيــع العمــل .ويوجــد حاليـاً مــا ال يقــل
عــن  67مليــون عامــل منــزيل يف جميــع أنحــاء العــامل ،بخــاف األطفــال العاملــن
يف املنــازل ،ويتزايــد هــذا العــدد بشــكل مطــرد يف البلــدان املتقدمــة والناميــة.
و 80يف املائــة مــن العــال املنزليــن مــن النســاء.
وظــروف العمــل التــي يــرىث لهــا ،واالســتغالل يف العمــل ،وانتهــاكات حقــوق
اإلنســان هــي املشــاكل الرئيســية التــي تواجــه العــال املنزليــون .وال يغطــي
ترشيــع العمــل العــام إال  10يف املائــة مــن جميــع العــال املنزليــن عــى النحــو
الــذي يغطــي العــال اآلخريــن .وعــى النقيــض مــن ذلــك ،يُســتبعد أكــر مــن
الربــع متامـاً مــن نطــاق ترشيعــات العمــل الوطنيــة .وغالبـاً مــا يحصــل العــال
املنزليــون عــى أجــور منخفضــة للغايــة ،ويعملــون لســاعات عمــل مفرطــة،
وبــدون ضــان للراحــة األســبوعية ،ويقعــون أحيان ـاً ضحايــا لإليــذاء البــدين أو
النفــي أو الجنــي ،أو تفــرض قيــود عــى حريــة حركتهــم.

صكوك منظمة العمل الدولية ذات الصلة
اتفاقية العامل املنزليني ،لسنة ( 2011رقم )189
تنــص هــذه االتفاقيــة ،والتوصيــة املصاحبــة لهــا رقــم  ،201عــى أن يكــون
للعاملــن املنزليــن يف جميــع أنحــاء العــامل الذيــن يرعــون العائــات واألرس،
نفــس حقــوق العمــل األساســية التــي يتمتــع بهــا العــال اآلخــرون :ســاعات
عمــل معقولــة ،وراحــة أســبوعية مدتهــا  24ســاعة متتاليــة عــى األقــل ،وحــد
أقــى عــى الدفــع العينــي ،ومعلومــات واضحــة عــن رشوط وظــروف العمــل،
وكذلــك احــرام املبــادئ والحقــوق األساســية يف العمــل مبــا يف ذلــك الحريــة
النقابيــة والحــق يف املفاوضــة الجامعيــة.
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ويف  1كانــون الثاين/ينايــر  ،2019كان  27بلــدا ً قــد صــدق عــى االتفاقيــة
رقــم  ،189واتخــذ معظمهــم تدابــر لتنفيــذ أحكامهــا .وعــى ســبيل املثــال،
وســعت كوســتاريكا نطــاق االســتفادة مــن نظــام الضــان االجتامعــي ليشــمل
جميــع العــال املنزليــن .واتُخــذت تدابــر لــإذن بتفتيــش العمــل يف عــدد مــن
البلــدان ،مــع الحفــاظ عــى حرمــة املنــزل (كوســتاريكا وأوروغــواي) .ويف بلــدان
أخــرى ،حيــث تــم تحديــد حــد أدىن ألجــور العــال املنزليــن يقــل عــن الحــد
األدىن لألجــور الوطنيــة ،اتُخــذت تدابــر لزيــادة مســتويات أجورهــم ومتكينهــم
وأرسهــم مــن العيــش حيــاة كرميــة (األرجنتــن).

الم�لية أ
العمالة نز
بالرقام

كبـراً للعمالة ،حيث يشـكل ما يقـرب مـن  1.7ف ي� المائة
يشـكل العمـل المنز يل مصـدراً ي
ف
إجمـال العمالـة ف ي� جميع أنحاء العالـم ،و 3.6ي� المائة مـن العمالة بأجر .ويكون
مـن
ي
نز
رش
مـن الصعـب للغايـة تجميـع معلومـات عـن العمـل الم يل .ون ت منظمـة العمـل
الدوليـة تقديراتهـا أ
الوىل للعمـل المنز يل ف ي� عـام  2013ف ي(� تقريـر العمـال الم�نز ليـون ف ي�
ف
جميـع أنحـاء العالـم) .وجـرى تنقيـح وتعديل هـذه المنهجيـة الحقاً وتكييفهـا ي� عام
 ،2016ونُرش ت ف ي� سـياق تقديـرات عـدد العمـال المهاجريـن ف ي� جميـع أنحـاء العالـم.
وتكـون هـذه المصـادر الرئيسـية مصحوبـة بأدلـة عـن البحـوث النوعية والكمية بشـأن
أ
وتعـر عـن وسـائل قيـاس القيمـة االجتماعيـة واالقتصاديـة
العمـل المنز يل للطفـال ب
()٢٠
للعمل المنز يل.
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أدى ازديــاد رسعــة العوملــة االقتصاديــة إىل وجــود مزيــد مــن العــال املهاجريــن
أكــر مــن أي وقــت مــى .وقــد دفعــت البطالــة والفقــر املتزايــد بالكثــر مــن
العــال يف البلــدان الناميــة للســعي للحصــول عــى عمــل يف أماكــن أخــرى.
وتشــر التقديـرات إىل أن  73يف املائــة مــن املهاجريــن مــن العــال .ويف البلــدان
الصناعيــة ،زاد الطلــب عــى العاملــة وبصفة خاصــة العاملة غري املاهــرة .ونتيجة
لذلــك ،فــإن ماليــن العــال وأرسهــم يســافرون إىل بلــدان غــر بلدانهــم للبحــث
عــن عمــل .وبذلــت جهــود كبــرة عــى مــدى الســنوات األخــرة للحصــول عــى
بيانــات موثوقــة وقابلــة للمقارنــة حــول هجــرة العاملــة .غــر أنــه كــا الحظــت
منظمــة العمــل الدوليــة واملجتمــع الــدويل ،ال تــزال هنــاك فجــوات كبــرة.
واســتجابة لذلــك ،نــرت منظمــة العمــل الدوليــة تقدي ـرات عامليــة وإقليميــة
للعــال املهاجريــن .ووفق ـاً لهــذه التقدي ـرات ،هنــاك يف الوقــت الحــايل حــوايل
 244مليــون مهاجــر حــول العــامل ،ميثلــون  3.3يف املائــة مــن ســكان العــامل.
وتشــكل النســاء حــوايل نصــف املهاجريــن تقريبـاً )٢١(.ويســهم هــؤالء املهاجــرون
يف اقتصــادات البلــدان املضيفــة لهــم ،وتســاعد التحويــات التــي يرســلونها عــى
دفــع اقتصــادات بلدانهــم األصليــة .ومــع ذلــك فــإن العــال املهاجريــن كث ـرا ً
مــا ال يحصلــون عــى حاميــة اجتامعيــة كافيــة ويكونــون معرضــن لالســتغالل
واالتجــار يف البــر .والعــال املهــرة املهاجــرون أقــل عرضــة لالســتغالل لكــن
تركهــم لبالدهــم يحــرم بعــض البلــدان الناميــة مــن عاملــة ق ّيمــة تحتــاج إليهــا
اقتصاداتهــا .وتوفــر معايــر منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن الهجــرة أدوات
بــن أيــدي الــدول املرســلة والــدول املســتقبلة عــى حــد ســواء إلدارة تدفقــات
الهجــرة وتوفــر الحاميــة الكافيــة لهــذه الفئــة مــن العــال املعرضــة للمخاطــر.

صكوك منظمة العمل الدولية ذات الصلة
اتفاقية العامل املهاجرين (مراجعة) ،لسنة ( 1949رقم )97
تتطلــب هــذه االتفاقيــة مــن الــدول املصدقــة عليهــا تســهيل الهجــرة الدوليــة
مــن أجــل العمــل وذلــك بإقامــة واســتمرارية خدمــة مجانيــة للمســاعدة
وإعــام العــال املهاجريــن واتخــاذ اإلجـراءات ضــد الدعايــات املضللــة املتعلقــة
بالهجــرة إىل الخــارج والهجــرة الوافــدة .وتتضمــن االتفاقيــة كذلــك نصوصــاً
بشــأن الخدمــات الطبيــة املناســبة للعــال املهاجريــن وبشــأن تحويــل الدخــول
واملدخ ـرات .وعــى الــدول أن تطبــق عــى العــال املهاجريــن معاملــة ال تقــل
عــن تلــك التــي يحظــى بهــا مواطنوهــا فيــا يتعلــق بعــدد مــن األمــور مبــا فيهــا
رشوط االســتخدام والحريــة النقابيــة والضــان االجتامعــي.
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اتفاقية العامل املهاجرين (أحكام تكميلية) ،لسنة ( 1975رقم )143
تحــدد االتفاقيــة إج ـراءات ملكافحــة الهجــرة الخفيــة وغــر القانونيــة وتنشــئ
يف نفــس الوقــت التزامــاً عامــاً باحــرام الحقــوق األساســية لجميــع العــال
املهاجريــن .كــا أنهــا توســع مــن نطــاق املســاواة يف املعاملــة بــن العــال
املهاجريــن املقيمــن إقامــة قانونيــة والعــال الوطنيــن مبــا يتجــاوز مــا جــاء يف
االتفاقيــة رقــم  97لضــان الفــرص املتكافئــة واملعاملــة املتســاوية فيــا يتعلــق
بالتشــغيل واملهنــة والضــان االجتامعــي والحقــوق النقابيــة والثقافيــة ،كذلــك
الحريــات الفرديــة والجامعيــة بالنســبة لألشــخاص الذيــن يقيمــون عــى أرايض
الدولــة املصدقــة عــى االتفاقيــة إقامــة قانونيــة بصفتهــم عــاالً مهاجريــن أو
أعضــاء يف أرسهــم .وتتطلــب االتفاقيــة أيض ـاً أن تيــر الــدول املصدقــة عليهــا
توحيــد أرس العــال املهاجريــن الذيــن يقيمــون عــى أراضيهــا إقامــة قانونيــة.
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ف
والقليمية
المهاجرون ي� عالم العمل اليوم :االتجاهات العالمية إ

على الرغـم مـن أن الهجرة تمثـل بُعداً حيويـاً ف ي� النقاش الدائر حول مسـتقبل العمل،
التغـر التكنولوجـي والتعديلات عىل عالقـة العمل وتدهـور العقد
فـإن عوامـل مثـل
ي
بـ� الدولـة والجهـات الفاعلة أ
االجتماعـي ي ن
الخرى سـتجعل مـن الصعـب إدارة الهجرة
ف
و� الواقـع ،أصبحـت الهجـرة مـن أجـل العمـل معقـدة وديناميـة
مـن أجـل العمـل .ي
بشـكل ت ز
م�ايـد ف ي� جميـع أنحـاء العالم ،داخـل المناطق وفيما بينهـا .وعىل بعض طرق
الهجـرة ،عىل سـبيل المثال ي ن
ب� آسـيا والـدول العربية ،أو داخل جنوب ش�ق آسـيا ،زاد
ين
الدوليـ� ،وأغلبيتهـم العظمـى مـن العمـال ،بمقدار ثالثـة أضعاف
عـدد المهاجريـن
منـذ عـام  .1990وأصبحـت الهجـرة المؤقتـة للعمـل ،وخاصـة للعمـال ذوي المهارات
ين
الدائم� ،مما يـؤدي إىل تحديـات حقيقية
أكـر مـن تدفقـات المهاجريـن
المنخفضـة ،ب
بـالدارة ،وال سـيما فيمـا يتعلـق بكيفيـة ضمـان العمـل الالئـق وخفـض
فيمـا يتعلـق إ
تكاليـف الهجـرة لهـذه الفئة مـن العمـال المهاجرين.
وظلـت منظمـة العمـل الدوليـة تشـعر بالقلق منـذ إنشـائها إزاء حماية حقـوق العمال
ت
الـ� يعانـون منهـا
المهاجريـن ،واعتمـدت ي
تدابـر للحـد مـن المخالفـات واالنتهـاكات ي
أ
أ
ف
ن
بعـ� االعتبـار الكامـل التـوازن المعقـد المطلـوب مـن
ي� بعـض الحيـان ،مـع الخـذ ي
النواحـي االجتماعيـة واالقتصاديـة والسياسـية .وتدعـو الصكوك المتعلقـة بالهجرة من
ف
و� دراسـتها
دول لتعزيـز النهج القائـم عىل الحقوق .ي
أجـل العمـل أساسـاً إىل تعـاون ي
اعت�ت
المهاجرين،
بالعمال
المتعلق
الصكوك
بشـأن
االسـتقصائية العامة لسـنة 2016
ب
لجنـة الخـراء أن هـذا الهـدف مهـم آ
الن مثلمـا كان عندمـا تـم اعتمـاد الصكـوك �ف
ب
ي
حى لـو بـدت بعـض تفاصيـل أ
عامـي  1949و ،1975ت
الحـكام قديمـة إىل حـد مـا ،نظراً
ف
الخـراء عىل إمكانات
لعـدم توخـي التطـورات ي� مجال الهجرة حينئذ .وشـددت لجنة ب
ت
الـ� تواجههـا الدول
الصكـوك على االسـتجابة للعديـد مـن تحديـات الهجـرة الحالية ي
أ
العضـاء ،فضلا ً عـن طبيعتهـا المرنـة المتأصلـة ،فشـجعت منظمـة العمـل الدوليـة
ين
على القيـام بحملـة شـاملة لتعزيـز التنفيـذ الفعـال
لالتفاقيتـ� رقـم  97ورقـم 143
ين
والوعـي بهمـا ،وكذلـك تنفيـذ
التوصيتـ� رقـم  86ورقـم  ،151ف ي� سـياق جـدول أعمال
ف
التدابـر الرامية
الخـراء ،ي� هـذا الصدد ،على أهمية
ي
الهجـرة العادلـة .وأكـدت لجنـة ب
إىل تلبيـة احتياجـات النسـاء ،وكذلـك فئـات معينـة مـن العمـال المهاجريـن ،مثـل
صليـ� ،والشـباب ،أ
أ
الريفيـ� أ
وال ي ن
ين
والشـخاص
القليـات العرقيـة والدينيـة ،والسـكان
ذوي العاقـة ،أ
ين
بفـروس نقـص المناعـة الب�ش
والشـخاص
ية/اليـدز.
إ
إ
المصابـ� ي
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البحارة

ميــر مــا يقــدر بنحــو  90يف املائــة مــن التجــارة العامليــة مــن خــال النقــل
البحــري أو النهــري ويتطلــب بحــارة لتشــغيل تلــك الســفن .وبالتــايل ،يعتــر
البحــارة أساســيني للتجــارة الدوليــة والنظــام االقتصــادي الــدويل .ويجــدر
التشــديد عــى أن النقــل البحــري هــو أول قطــاع معــومل بالفعــل .وهــذا يعنــي
أن بحــارة مــن بلــدان عديــدة يعملــون يف كثــر مــن األحيــان عــى مــن ســفن
مســجلة يف بلــد آخــر أو «ترفــع عل ـاً» لبلــد آخــر وميلكهــا أصحــاب ســفن ال
يكونــون يف بعــض األحيــان مــن نفــس جنســية الســفينة أو أي مــن البحــارة.
ومبوجــب القانــون الــدويل ،يكــون البلــد الــذي ترفــع الســفينة علمــه هــو البلــد
صاحــب املســؤولية الدوليــة عــن وضــع التدابــر الالزمــة لضــان الســامة يف
البحــر ،وال ســيام فيــا يتعلــق بظــروف العمــل ،بــرف النظــر عــن جنســية
البحــارة أو مالــك الســفينة.
وعــى مــن الســفن التــي ترفــع أعــام بلــدان ال متــارس الواليــة القضائيــة
الفعليــة والســيطرة عليهــا ،كــا هــو مطلــوب مبوجــب القانــون الــدويل ،يضطــر
البحــارة يف كثــر مــن األحيــان إىل العمــل يف ظــل ظــروف غــر مقبولــة ،تــر
برفاهيتهــم وصحتهــم وســامتهم وســامة الســفينة التــي يعملــون عليهــا.
وبالنظــر إىل أن البحــارة يعملــون معظــم األوقــات خــارج أوطانهــم ،كــا أن
مقــر أصحــاب عملهــم ال يكــون يف كثــر مــن األحيــان يف بلدهــم ،فــإن املعايــر
الدوليــة الفعالــة تكــون أساســية لهــذا القطــاع .وبالطبــع يجــب تطبيــق هــذه
املعايــر أيض ـاً عــى املســتوى الوطنــي ،وال ســيام مــن قبــل الحكومــات التــي
لديهــا ســجل للســفن وترخــص للســفن برفــع علمهــا .وهنــاك إقـرار جيــد بذلــك
بالفعــل فيــا يتصــل بضــان ســامة وأمــن الســفن وحاميــة البيئــة البحريــة.
ومــن املهــم أيض ـاً التشــديد عــى أن العديــد مــن أصحــاب الســفن يوفــرون
ظــروف عمــل ومعيشــة الئقــة للبحــارة عــى مــن ســفنهم .وتواجــه هــذه
البلــدان وأصحــاب الســفن هــؤالء ،مــع ذلــك ،منافســة غــر عادلــة مــن جانــب
مــاك الســفن الذيــن يشــغلون ســفناً دون املســتوى املطلــوب.
ومبــا أن الســفينة تكــون محــل إقامــة البحــارة ومــكان عملهــم لفـرات طويلــة
مــن الزمــن ،فــإن ظــروف عملهــم ومعيشــتهم تكتــي أهميــة قصــوى.
وباإلضافــة إىل ذلــك ،يتعــرض البحــارة للعديــد مــن املخاطــر املهنيــة الفريــدة.
كــا أنهــم يواجهــون خطــر التعــرض لظــروف الطقــس القاســية باإلضافــة إىل
مخاطــر هجرهــم يف بلــد أجنبــي إذا واجــه مالــك الســفينة صعوبــات ماليــة أو
غريهــا مــن الصعوبــات .وباإلضافــة إىل ذلــك ،جعلــت الشــواغل املعــارصة إزاء
تعزيــز األمــن الوطنــي والضوابــط عــى الحــدود مــن الصعــب عــى البحــارة
مامرســة حقهــم يف الذهــاب إىل الشــاطئ لف ـرات قصــرة مــن أجــل صحتهــم
ورفاهيتهــم أو الســفر لالنضــام إىل ســفينة أثنــاء رحلتهــا أو تركهــا.
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مــن أجــل حاميــة بحــارة العــامل وإســهامهم يف التجــارة الدوليــة ،اعتمــدت
منظمــة العمــل الدوليــة أكــر مــن  70صــكاً ( 41اتفاقيــة وتوصيــة ذات صلــة) يف
دورات بحريــة خاصــة ملؤمتــر العمــل الــدويل .وتضــع املعايــر الدوليــة ملنظمــة
العمــل الدوليــة لهــذا القطــاع الــروط الدنيــا «للعمــل الالئــق» وتتنــاول تقريبـاً
كل جوانــب العمــل مبــا يف ذلــك الحــد األدىن مــن املتطلبــات للعمــل عــى مــن
الســفينة (مثــل الحــد األدىن للســن ،واللياقــة الطبيــة والتدريــب) واألحــكام
املتعلقــة بــروط العمــل مثــل ســاعات العمــل والراحــة ،واألجــور ،واإلجــازة،
واإلعــادة إىل الوطــن ،والســكن ،واملرافــق الرتفيهيــة ،والغــذاء واملطاعــم ،وحاميــة
الســامة والصحــة املهنيتــن ،والرفاهيــة ،وحاميــة الضــان االجتامعــي .وباإلضافة
إىل ذلــك ،فإنهــا تتنــاول قضايــا مثــل معاشــات التقاعــد والوثيقــة املعــرف بهــا
دوليـاً للبحــارة (وثيقــة هويــة البحــارة) للمســاعدة يف مراقبــة الحــدود.
تعزيز املعايري البحرية الخاصة مبنظمة العمل الدولية
يف شــباط/فرباير  ،2006اعتمــد مؤمتــر العمــل الــدويل يف دورته الرابعة والتســعني
خــال الــدورة البحريــة العــارشة اتفاقيــة العمــل البحــري ،لســنة  .2006وتنقــح
هــذه االتفاقيــة وتوحــد  37اتفاقيــة قامئــة والتوصيــات ذات صلــة .وتســتخدم
اتفاقيــة العمــل البحــري ،لســنة  ،2006شــك ًال جديــدا ً مــع بعــض التحديــث،
حســب االقتضــاء ،لتعكــس الظــروف والصيغــة املعــارصة .وبهــذه الطريقــة،
فإنهــا تحــدد ،يف صــك واحــد ،حقـاً لبحــارة العــامل البالــغ عددهــم  1.5مليــون يف
ظــروف عمــل الئقــة لــكل جوانــب عملهــم وظروفهــم املعيشــية تقريبـاً مبــا يف
ذلــك ،الحــد األدىن للســن ،واتفاقــات العمــل ،وســاعات العمــل والراحــة ،ودفــع
األجــور ،واإلجــازة الســنوية مدفوعــة األجــر ،واإلعــادة إىل الوطــن ،والرعايــة
الطبيــة عــى مــن الســفينة ،واســتخدام خدمــات التوظيــف والتعيــن ،واإلقامــة،
واألغذيــة واملطاعــم ،وحاميــة الصحــة والســامة والوقايــة مــن الحــوادث
()٢٢
وإج ـراءات الشــكاوى املتاحــة للبحــارة.
وتنطبــق اتفاقيــة العمــل البحــري ،لســنة  2006عــى مجموعــة واســعة مــن
الســفن التــي تعمــل عــى رحــات دوليــة ووطنيــة أو محليــة ،باســتثناء اإلبحــار
حـرا ً يف امليــاه الداخليــة أو يف ميــاه داخــل مناطــق محميــة ،أو مجــاورة للغايــة
لهــا حيــث تنطبــق فيهــا لوائــح املينــاء؛ وســفن صيــد األســاك أو املشــاركة يف
أعــال مامثلــة؛ والســفن تقليديــة البنــاء مثــل املراكــب أو الســفن الرشاعيــة أو
الســفن الحربيــة أو الســفن البحريــة املســاعدة.
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ولدخــول اتفاقيــة العمــل البحــري ،لســنة  2006حيــز النفــاذ ،كانــت هنــاك
حاجــة إىل أن يصــدق عليهــا مــا ال يقــل عــن  30دولــة عضــوا ً يف منظمــة العمــل
الدوليــة متثــل مــا ال يقــل عــن  33يف املائــة مــن إجــايل حمولــة الســفن يف
العــامل .ويف  20آب/أغســطس  ،2012تــم الوفــاء بالرشطــن املســبقني ،ودخلــت
االتفاقيــة حيــز النفــاذ بعــد  12شــهرا ً ،يف  20آب/أغســطس .2013
وحتــى  30ترشيــن الثاين/نوفمــر  ،2018كان قــد صــدق عــى االتفاقيــة بالفعــل
أكــر مــن  90بلــدا ً متثــل أكــر مــن  90يف املائــة مــن الحمولــة اإلجامليــة يف
العــامل ويتواصــل التصديــق عليهــا برسعــة.
ومــن أجــل ضــان أن يكــون أثــر منظمــة العمــل الدوليــة بعيــد املــدى عــى
املســتوى الوطنــي ،وأن تواصــل تعزيــز التصديــق واســع النطــاق عليهــا ،فإنهــا
توفــر مجموعــة واســعة مــن أنشــطة بنــاء القــدرات مثــل النــدوات الثالثيــة
الوطنيــة ،ووضعــت مجموعــة واســعة مــن املــوارد ،مبــا يف ذلــك موقــع شــبيك
مخصــص التفاقيــة العمــل البحــري ،لســنة  ،2006يحتــوي عــى معلومــات
محدثــة عــن األنشــطة يف إطــار االتفاقيــة وقاعــدة بيانــات تحتــوي عــى
معلومــات قطريــة محــددة وتوجيهــات بشــأن الترشيــع والتدابــر املعتمــدة
لتنفيذهــا .وباإلضافــة إىل ذلــك ،تنظــم أكادمييــة العمــل البحــري التــي يوجــد
مقرهــا يف مركــز التدريــب الــدويل التابــع ملنظمــة العمــل الدوليــة يف تورينــو
ورش عمــل بشــأن االتفاقيــة ،مبــا يف ذلــك دورات تدريبيــة باإلقامــة عــى املــدى
القصــر ملفتــي ومــدريب مفتــي العمــل البحــري ،وورش عمــل بالتعــاون
مــع املنظــات الدوليــة التــي متثــل البحــارة وأصحــاب الســفن وورش عمــل
ألخصــايئ القانــون.
ويف حزيران/يونيــو  ،2013أنشــأ مجلــس إدارة منظمــة العمــل الدوليــة اللجنــة
الثالثيــة الخاصــة ،املكلفــة مبوجــب املــادة الثالثــة عــرة مــن اتفاقيــة العمــل
البحــري ،لســنة  2006بالحفــاظ عــى عمــل االتفاقيــة قيــد االســتعراض بشــكل
مســتمر .ومبوجــب االتفاقيــة ،تشــتمل اختصاصــات اللجنــة عــى النظــر يف
تعديــات عــى قانــون االتفاقيــة واقـراح التعديــات عــى مؤمتــر العمــل الدويل
وتــؤدي أيضـاً دورا ً استشــارياً هامـاً مبوجــب املــادة الســابعة بالنســبة للبلــدان
التــي ليــس لديهــا منظــات وطنيــة ألصحــاب الســفن أو البحــارة الستشــارتها
عنــد تنفيــذ اتفاقيــة العمــل البحــري ،لســنة  .2006وعقــدت اللجنــة الثالثيــة
الخاصــة أول اجتــاع لهــا يف نيســان/أبريل  ،2014الــذي اعتمــدت خاللــه
تعديــات مهمــة جــدا ً عــى القانــون ملعالجــة توفــر أمــن مــايل رسيــع وفعــال
لتعويــض البحــارة يف حــاالت اإلصابــة الشــخصية طويلــة األجــل واملــوت والهجر.
ووافــق مؤمتــر العمــل الــدويل عــى هــذه التعديــات يف حزيران/يونيــو 2014
ودخلــت حيــز النفــاذ يف  18كانــون الثاين/ينايــر .2017
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ومنــذ ذلــك الحــن ،تــم اعتــاد مجموعتــن أخريــن مــن التعديــات عــى مدونة
االتفاقيــة يف عامــي  2016و .2018والغــرض مــن التعديــات هــو أن تشــمل منــع
املضايقــات والتســلط يف تدابــر الســامة والصحــة املهنيتــن واالســتجابة لحالــة
البحــارة املحتجزيــن كأرسى نتيجــة أعــال القرصنــة والســطو املســلح .ويف هــذه
الحالــة ،يتــم االحتفــاظ باتفــاق العمــل خــال فــرة األرس ،بينــا يســتمر دفــع
األجــور والحفــاظ عــى الحــق يف اإلعــادة إىل الوطــن .ومــن املقــرر أن تدخــل
هــذه التعديــات حيــز التنفيــذ عــى مــدار الســنوات القادمــة.
وبالتــوازي مــع ذلــك ،تــم إيــاء الكثــر مــن االهتــام التفاقيــة وثائــق هويــة
البحــارة (مراجعــة) ،لســنة ( 2003رقــم  ،)185بهــدف تحديــث أحكامهــا ودمــج
التقــدم املحــرز منــذ اعتــاد االتفاقيــة فيــا يتعلــق بأمــن وثائــق الهويــة.
وأســفرت املناقشــات عــن اعتــاد تعديــات عــى مرفقــات االتفاقيــة ،والتــي
دخلــت حيــز النفــاذ يف  8حزيران/يونيــو  .2017وتقــدم االتفاقيــة مســاهمة
حيويــة ألمــن النقــل البحــري مــن أجــل مكافحــة التهديــدات اإلرهابيــة ،وال
ســيام االســتجابة الحتياجــات البحــارة أثنــاء العبــور أو النقــل لالنضــام إىل
ســفينة أو إلعادتهــم إىل الوطــن .كــا أنهــا تيــر إجــازة الشــاطئ ،وهــو أمــر
رضوري لصحــة وراحــة البحــارة ،الذيــن غالب ـاً مــا يظلــون عــى مــن ســفنهم
لعــدة أشــهر يف كل مــرة.
وأخــرا ً ،يف إطــار آليــة مراجعــة املعايــر ،بــدأت اللجنــة الثالثيــة الخاصــة يف
نيســان/أبريل  2018تقييـاً ألهميــة الصكــوك البحريــة املعتمــدة قبــل اتفاقيــة
العمــل البحــري ،لســنة  .2006وكان الهــدف مــن التقييــم هــو ضــان الحفــاظ
عــى مجموعــة قويــة وحديثــة مــن معايــر العمــل البحري الــدويل التــي تتكيف
مــع احتياجــات البحــارة مــن حيــث الحاميــة وضــان ظــروف املنافســة العادلــة
للجهــات الفاعلــة يف صناعــة النقــل البحــري .ويف نيســان/أبريل  ،2018ركــزت
اللجنــة الثالثيــة الخاصــة عــى الحاجــة إىل الرتكيــز عــى التصديــق عــى اتفاقيــة
العمــل البحــري ،لســنة  ،2006بصيغتهــا املعدلــة ،وهــي الصــك املرجعــي
املعــرف بــه عاملي ـاً يف قطــاع النقــل البحــري.

92

املوضوعات التي تتناولها معايري العمل الدولية

صيادو األسامك

تشــر التقديــرات إىل أن أكــر مــن  58مليــون شــخص يشــاركون يف القطــاع
األويل ملصايــد األســاك وتربيــة األحيــاء املائيــة .ويشــمل ذلــك  37يف املائــة
يعملــون بــدوام كامــل ،و 23يف املائــة يعملــون بــدوام جــزيئ ،والباقــي يعملــون
إمــا كصياديــن لبعــض الفــرات أو وضعهــم غــر محــدد .ويعمــل أكــر مــن
 15مليــون شــخص لوقــت كامــل عــى مراكــب الصيــد .ويشــمل الصيــد
ســاعات طويلــة ونشــاطاً مرهقـاً يف بيئــة بحريــة صعبــة يف كثــر مــن األحيــان.
وقــد يســتخدم الصيــادون آالت خطــرة بســيطة أو معقــدة لصيــد األســاك
وفرزهــا وتخزينهــا .وتكــون معــدالت اإلصابــات والوفيــات يف قطــاع األســاك
أعــى بكثــر مــن املعــدالت الوطنيــة لجميــع العــال يف العديــد مــن البلــدان.
ويف حالــة اإلصابــة أو املــرض يف البحــر ،قــد يكــون الصيــادون بعيديــن عــن
الرعايــة الطبيــة املهنيــة ويجــب أن يعتمــدوا عــى اآلخريــن عــى مــن الســفينة
للحصــول عــى هــذه الرعايــة؛ وتختلــف خدمــات اإلخــاء الطبــي اختالفــاً
كبـرا ً بــن البلــدان واملناطــق .وميكــن أن تظــل ســفن الصيــد يف البحــر لفـرات
طويلــة ،وتعمــل يف مناطــق صيــد بعيــدة .وكثـرا ً مــا يواجــه الصيــادون صعوبــة
يف دخــول املوانــئ األجنبيــة لقضــاء إجــازة ومشــاكل يف الحصــول عــى تأشـرات
دخــول تســمح لهــم بالصعــود عــى مــن الســفينة أو مغادرتهــا يف بلــدان
أجنبيــة .والعالقــات بــن أصحــاب العمــل (مالكــو ســفن الصيــد يف الغالــب)
والعــال متنوعــة .وهنــاك نوعــان رئيســيان مــن نظم الدفــع يف القطــاع :األجور
الثابتــة ونظــام التقاســم .واألجــر الثابــت عبــارة عــن راتــب محــدد يف كل فــرة
دفــع .ويف إطــار عقــد نظــام التقاســم ،ميكــن أن يحصــل الصيــادون عــى نســبة
مئويــة مــن إجــايل إيـرادات أو أربــاح رحلــة صيــد معينــة .ويف بعــض األحيــان،
يحصــل الصيــادون عــى الحــد األدىن لألجــور ،ويكــون الجــزء املتبقــي مــن
أجرهــم عــى أســاس حصــة مــن الصيــد أو مكافــآت (عــى ســبيل املثــال للعثــور
عــى األســاك) .ويف العديــد مــن البلــدان ،تضــع هــذه الرتتيبــات الصياديــن يف
فئــة «العامــل لحســابه الخــاص» .ولتلبيــة احتياجــات العــال الذيــن يعملــون
يف مجــال صيــد األســاك ،وضعــت منظمــة العمــل الدوليــة معايــر محــددة
لحاميتهــم .ونظ ـرا ً ألهميــة صناعــة صيــد األســاك والتطــورات التــي حدثــت
منــذ اعتــاد معايــر الصيــد يف عامــي  1959و 1966عــى التــوايل ،ونظ ـرا ً ألن
ســفن الصيــد اســتبعدت تحديــدا ً مــن اتفاقيــة العمــل البحــري ،لســنة ،2006
اعتمــد مؤمتــر العمــل الــدويل يف دورتــه الســابعة والتســعني اتفاقيــة العمــل
يف قطــاع صيــد األســاك ،لســنة ( 2007رقــم  )188وتوصيــة العمــل يف قطــاع
صيــد األســاك ،لســنة ( 2007رقــم  ،)199اللتــن يتمثــل الهــدف منهــا يف
وضــع معايــر شــاملة تتنــاول ظــروف املعيشــة لصيــادي األســاك وظــروف
عملهــم .وقــد دخلــت االتفاقيــة رقــم  188حيــز النفــاذ يف  16ترشيــن الثــاين/
نوفمرب .2017
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ومــع األخــذ بعــن االعتبــار الحاجــة إىل إعــادة النظــر يف االتفاقيــات التــي
اعتمدهــا مؤمتــر العمــل الــدويل وتحديــدا ً فيــا يتعلــق بقطــاع صيــد األســاك،
وهــي اتفاقيــة الحــد األدىن للســن (صيــادو األســاك) ،لســنة ( 1959رقــم ،)112
واتفاقيــة الفحــص الطبــي (صيــادو األســاك) ،لســنة ( 1959رقــم  ،)113واتفاقيــة
عقــود اســتخدام صيــادي األســاك ،لســنة ( 1959رقــم  ،)114واتفاقيــة إقامــة
األطقــم عــى ظهــر ســفن الصيــد (صيــادو األســاك) ،لســنة ( 1966رقــم ،)126
فــإن اتفاقيــة رقــم  188تحــدث تلــك الصكــوك وتهــدف إىل الوصــول إىل عــدد
أكــر مــن الصياديــن يف العــامل ،وخاصــة أولئــك الذيــن يعملــون عــى مــن ســفن
صغــرة .والهــدف مــن االتفاقيــة هــو ضــان أن يتمتــع الصيــادون بظــروف عمــل
الئقــة عــى مــن ســفن الصيــد فيــا يتعلــق باملتطلبــات الدنيــا للعمــل عــى مــن
الســفن؛ ورشوط الخدمــة واإلقامــة والغــذاء؛ والســامة املهنيــة وحاميــة الصحــة؛
والرعايــة الطبيــة والضــان االجتامعــي .وهــي تنطبــق عــى جميــع أشــكال صيــد
األســاك التجــاري ،مــا عــدا صيــد الكفــاف والصيــد الرتفيهــي؛ وعــى جميــع
الســفن بــرف النظــر عــن حجمهــا؛ وعــى جميــع صيــادي األســاك ،مبــا يف ذلك
أولئــك الذيــن يحصلــون عــى أجــر عــى أســاس حصــة مــن الصيــد.
ومن بني التحسينات العديدة ،فإن االتفاقية:
• ترفع الحد األدىن لسن العمل عىل منت سفن صيد األسامك إىل  16سنة؛
• تحدد املدة القصوى لصالحية الشهادة الطبية وهي سنتان؛
• تقتــي اعتــاد القوانــن فيــا يتعلــق باملســتويات الدنيــا مــن عــدد أف ـراد
الطاقــم وتحــدد فـرات دنيــا للراحــة اليوميــة واألســبوعية للســفن التــي تظــل
يف البحــر ألكــر مــن ثالثــة أيــام؛
• تنــص عــى حــق الصياديــن يف العــودة إىل الوطــن عــى حســاب مالــك ســفينة
صيــد األســاك؛
• وأخـرا ً ،فإنهــا تشــتمل عــى أحــكام للرقابــة يف دولــة املينــاء عــى غـرار تلــك
املطبقــة يف القطــاع البحــري.

صك منظمة العمل الدولية القديم
اتفاقية شهادات كفاءة صيادي األسامك ،لسنة ( 1966رقم )125
تتطلــب االتفاقيــة مــن الــدول املصدقــة عليهــا أن تضــع معايــر مؤهــات
للحصــول عــى شــهادة كفــاءة بالنســبة لربــان ســفينة الصيــد وضابــط الســفينة
أو املهنــدس عــى ظهــر ســفينة صيــد األســاك وأن تنظــم وتــرف عــى امتحــان
املرشــحني لهــذه الوظائــف للتأكــد مــن وجــود املؤهــات الالزمــة لديهــم .وهــي
تبــن الحــد األدىن للســن والخــرة املهنيــة الالزمــة لــكل مهنــة والكفــاءات
املطلوبــة لفئــات معينــة ودرجــات الشــهادات التــي يتعــن عــى املرشــحني أن
يثبتــوا تأهلهــم مبوجبهــا.
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عامل املناولة باملوانئ

أصبحــت صناعــة الشــحن والتفريــغ بالنســبة لكثــر مــن البلــدان حلقــة مهمــة
يف شــبكة النقــل تتطلــب تحديــث مســتمر لتلبــي مطالــب التجــارة الدوليــة.
فقــد أدى تزايــد حجــم حركــة النقــل ،والتقــدم املتزايــد يف البنيــة األساســية
وانتشــار اســتخدام الحاويــات وقــوة اســتثامر رأس املــال الــذي يتطلبــه تطويــر
أنشــطة الشــحن والتفريــغ إىل إجـراء إصالحــات عميقــة يف هــذا القطــاع .ورغــم
أن هــذا القطــاع كان غالبـاً مــا يعتمــد يف املــايض عــى العــال املوســميني ذوي
املهــارات املحــدودة ،فــإن العمــل يف الشــحن والتفريــغ يتطلــب اآلن عــاالً ذوي
مهــارات عاليــة جــدا ً كــا أن االتجــاه نحــو العــال املســجلني يتزايــد كذلــك.
وتتزايــد يف نفــس الوقــت مطالبــة عــال الشــحن والتفريــغ بــأن يكونــوا أكــر
إنتاجيــة وأن يعملــوا بنظــام النوبــات بينــا خفــض العــدد اإلجــايل للقــوى
العاملــة يف هــذا املجــال .وتواجــه البلــدان الناميــة صعوبــة يف متويــل عمليــات
تطويــر املوانــئ التــي تتطــور تطــورا ً رفيعـاً عــى نحــو متزايــد .وتســاعد معايــر
منظمــة العمــل الدوليــة عــى مواجهــة هــذه التحديــات بتناولهــا خاصتــن مــن
خصائــص العمــل يف الشــحن والتفريــغ :الحاجــة إىل حاميــة محــددة للعــال
بســبب املخاطــر التــي يتعرضــون لهــا خــال عملهــم مــن حيــث الســامة
والصحــة ،وتأثــر التقــدم التكنولوجــي والتجــارة الدوليــة عــى وظائفهــم وعــى
تنظيــم العمــل يف املوانــئ.

صكوك منظمة العمل الدولية ذات الصلة
اتفاقية العمل يف املوانئ ،لسنة ( 1973رقم )137
تتنــاول هــذه االتفاقيــة طــرق العمــل يف الشــحن والتفريــغ وتأثريهــا عــى
العاملــة وعــى تنظيــم املهنــة ولهــا هدفــن رئيســيني :األول توفــر الحاميــة
لعــال الشــحن والتفريــغ يف حياتهــم املهنيــة مــن خــال تدابــر تتعلــق
بإمكانيــة التحاقهــم بالعمــل وأدائهــم لــه ،والثــاين توقــع التقلبــات التــي تطــرأ
عــى العمــل والقــوى العاملــة الالزمــة لــه وإدارتهــا عــى أحســن نحــو مســتطاع
مــن خــال تدابــر مالمئــة.
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اتفاقيــة الســامة والصحــة يف عمليــات املناولــة باملوانــئ ،لســنة 1979
(رقم )152
تتطلــب هــذه االتفاقيــة مــن الــدول املصدقــة عليهــا اتخــاذ التدابــر الراميــة إىل
توفــر أماكــن عمــل ومعــدات وأســاليب عمــل آمنــة واملحافظــة عليهــا بحيــث
ال تنطــوي عــى مخاطــر تــر بالصحــة وتوفــر وســائل آمنــة للوصــول إىل أي
مــكان عمــل واملحافظــة عليهــا ،وتوفــر املعلومــات والتدريــب واإلرشاف الــازم
لحاميــة العــال مــن مخاطــر اإلصابــة أو اإلرضار بصحتهــم خــال عملهــم،
وتوفــر معــدات الحاميــة الشــخصية للعــال وكذلــك املالبــس واألجهــزة الالزمــة
– عــى نحــو معقــول – إلنقــاذ حياتهــم ،وتوفــر تســهيالت مناســبة لإلســعاف
األويل واإلنقــاذ واملحافظــة عليهــا ،ووضــع وتطويــر اإلجـراءات املناســبة ملواجهــة
حــاالت الطــوارئ التــي ميكــن أن تنشــأ.
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الشعوب األصلية والقبلية

للشــعوب األصليــة والقبليــة ثقافاتهــم الخاصــة وأســاليب حياتهــم وتقاليدهــم
وقوانينهــم العرفيــة .ومــع األســف فــإن عــدم احـرام ثقافــات الشــعوب األصلية
والقبليــة عــر التاريــخ أدى إىل حــاالت عديــدة مــن التنــازع االجتامعــي وإىل
ســفك الدمــاء .ولكــن املجتمــع الــدويل اليــوم قــد قبــل املبــدأ الــذي مفــاده أن
ثقافــات الشــعوب األصليــة والقبليــة ،وطريقــة عيشــها ،وتقاليدهــا ،وقوانينهــا
العرفيــة ،لهــا قيمتهــا ويتعــن احرتامهــا وحاميتهــا ،وأنــه ال بــد مــن أن تشــارك
الشــعوب األصليــة والقبليــة يف عمليــات اتخــاذ القـرار يف البلــدان التــي تعيــش
فيهــا .وينــص أحــدث معيــار ملنظمــة العمــل الدوليــة حــول هــذا املوضــوع
عــى هــذه املبــادئ ويضــع إطــار عمــل للحكومــات ومنظــات الشــعوب
األصليــة والقبليــة واملنظــات غــر الحكوميــة لضــان تنميــة الشــعوب املعنيــة
مــع االح ـرام الكامــل الحتياجاتهــا ورغباتهــا.

صكوك منظمة العمل الدولية ذات الصلة

اتفاقيــة الشــعوب األصليــة والقبليــة ،لســنة ( 1989رقــم  )169واتفاقيــة
الســكان األصليــن والقبليــن ،لســنة ( 1957رقــم  )107األقــدم هــا حتــى
اآلن املعاهدتــان الدوليتــان الوحيدتــان اللتــان تتنــاوالن فقــط موضــوع حقــوق
الشــعوب األصليــة والقبليــة .وتنــص االتفاقيــة رقــم  ،169التــي تعتــر صــكاً
حديثـاً تــم مبقتضــاه مراجعــة االتفاقيــة رقــم  ،107عــى التشــاور مــع الشــعوب
األصليــة والقبليــة ومشــاركتهم فيــا يتعلــق بالسياســات والربامــج التــي
ميكــن أن تؤثــر عليهــم ،وهــي تنــص عــى متتعهــم بالحقــوق األساســية وتضــع
سياســات عامــة بشــأن أعـراف وتقاليــد الشــعوب األصليــة والقبليــة وحقوقهــم
يف أراضيهــم واســتخدام املــوارد الطبيعيــة املوجــودة يف األرايض التابعــة لهــم
تقليدي ـاً ،وبشــأن التشــغيل والتدريــب املهنــي والصناعــات الحرفيــة اليدويــة
والريفيــة والضــان االجتامعــي والصحــة والتعليــم واملعــارف واالتصــاالت عــر
الحــدود.

حقوق الشعوب األصلية والقبلية يف التطبيق
أصــدرت كثــر مــن البلــدان عــى مــر الســنني ترشيعــات ،أو تعديــات ترشيعية،
تضــع االتفاقيــة رقــم  169موضــع التنفيــذ .وقــد أقــر عــدد مــن بلــدان أمريــكا
الالتينيــة ،منهــا دولــة بوليفيــا املتعــددة القوميــات وكولومبيــا واملكســيك
ونيكاراغــوا وبــرو وجمهوريــة فنزويــا البوليفاريــة ،يف دســاتريها بالطابــع
متعــدد األع ـراق ومتعــدد الثقافــات لســكانها .واتخــذت بلــدان عديــدة أيض ـاً
خطــوات لضــان الحكــم الــذايت واملشــاركة والتشــاور .فقــد أنشــأت الرنويــج يف
عــام  ،1987عــى ســبيل املثــال ،الصامتينــج ( ،)Sametingوهــو برملــان لشــعب
صامــي ( )Samiلــه ســلطات استشــارية وإداريــة محــدودة.
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وأنشــأت الدامنــرك ســلطات للحكــم الــذايت يف غرينالنــد حتــى يتــم الحكــم يف
كثــر مــن الشــؤون املحليــة بواســطة شــعب اإلينــوى يف غرينالنــد ولصالحــه.
ويف اآلونــة األخــرة ،أصبحــت جمهوريــة أفريقيــا الوســطى يف  30آب/أغســطس
 ،2012أول بلــد أفريقــي يصــدق عــى االتفاقيــة رقــم  .169ويف عــام ،2018
أصبحــت لكســمربغ البلــد الثالــث والعرشيــن الــذي يصــدق عــى االتفاقيــة.
الشــعوب األصليــة وتغــر املنــاخ :مــن الضحايــا إىل وكالء التغيــر مــن خــال
العمــل الالئــق
يف تقريــر بعنــوان «الشــعوب األصليــة وتغــر املنــاخ :مــن الضحايــا إىل وكالء
التغيــر مــن خــال العمــل الالئــق ،قامــت منظمــة العمــل الدوليــة بتحليــل
وضــع الشــعوب األصليــة يف ســياق تغــر املنــاخ .ويشــر التقريــر إىل أن الشــعوب
األصليــة تتأثــر بطــرق مختلفــة بتغــر املنــاخ ،وكذلــك بالسياســات أو اإلجـراءات
التــي تهــدف إىل معالجتــه .ويف الوقــت نفســه ،يشــدد عــى أن الشــعوب األصلية،
باعتبارهــا وكالء تغيــر ،رضوريــة لنجاح السياســات والتدابري الراميــة إىل التخفيف
مــن آثــار تغــر املنــاخ والتكيــف معــه ،وخاصــة منوذجهــا االقتصــادي املســتدام
ومعارفهــا التقليديــة .ويشــدد التقريــر عــى أهميــة برنامــج العمــل الالئــق ،مبا يف
ذلــك االتفاقيــة رقــم  169واملبــادئ التوجيهيــة ملنظمــة العمــل الدوليــة مــن أجل
االنتقــال العــادل نحــو اقتصــادات ومجتمعــات مســتدامة بيئيـاً للجميــع ،لتمكــن
النســاء والرجــال مــن الشــعوب األصليــة ،وضــان قدرتهــم عــى الظهــور كــركاء
يف تحقيــق التنميــة املســتدامة والعمــل املنــاخ القــوي.
االتفاقية رقم  169واتفاقات السالم
تــم التصديــق عــى االتفاقيــة رقــم  169يف مناســبتني كجــزء ال يتجــزأ مــن
اتفاقــات ســام ،لوضــع حــد لن ـزاع مســلح داخــي ترجــع جــذوره إىل اســتبعاد
املجتمعــات األصليــة .ففــي غواتيــاال ،وضــع اتفــاق بشــأن الســام الوطيــد
والدائــم حــدا ً ألكــر مــن  36ســنة مــن الحــرب األهليــة ،يف ديســمرب/كانون األول
 .1996وأدى اتفــاق  1996إىل وضــع عــدد مــن االتفاقــات الســابقة املتفــاوض
بشــأنها عــى مــدى ســت ســنوات موضــع التنفيــذ مثــل االتفــاق بشــأن هويــة
وحقــوق الشــعوب األصليــة الــذي تــم التوقيــع عليــه يف  31مــارس/آذار ،1995
مــن قبــل الحكومــة واالتحــاد الثــوري الوطنــي الغواتيــايل .ويــرت اتفاقــات
الســام تصديــق غواتيــاال عــى االتفاقيــة رقــم  169يف  5حزيران/يونيــو .1996
ويف نيبــال ،تــم التوصــل يف  21ترشيــن الثاين/نوفمــر  2006إىل نهايــة رســمية
للنـزاع املســلح الــذي كان قــد بــدأ يف شــباط/فرباير  ،1996بالتوقيــع عــى اتفــاق
الســام الشــامل بــن الحكومــة والحــزب الشــيوعي النيبــايل .وتألفــت عمليــة
الســام مــن اتفاقــات مختلفــة ،شــملت بعضهــا أحكامـاً بشــأن التصديــق عــى
االتفاقيــة رقــم 169؛ وصدقــت نيبــال عــى االتفاقيــة يف  14أيلول/ســبتمرب .2007
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فئات محددة أخرى من العامل

ملعايــر العمــل الدوليــة يف معظــم األحــوال قيمــة عامليــة وتنطبــق عــى جميــع
العــال وجميــع املنشــآت .عــى أن بعــض املعايــر التــي ســبقت اإلشــارة إليهــا
تغطــي صناعــات بعينهــا ،مثــل العمــل يف البحــار .وأخ ـرا ً ،هنــاك عــدد مــن
املعايــر تتنــاول القضايــا املتصلــة بالعمــل يف قطاعــات محــددة مــن النشــاط
االقتصــادي (امل ـزارع ،والفنــادق ،واملطاعــم) أو بفئــات محــددة مــن العــال
(العاملــون يف التمريــض ،والعاملــون يف املنــازل).

صكوك منظمة العمل الدولية ذات الصلة
اتفاقيــة امل ـزارع ،لســنة ( 1958رقــم  )110والربوتوكــول الخــاص بهــا لســنة
1982
ال تـزال املـزارع تشــكل قطاعـاً اقتصاديـاً مهـاً يف العديــد مــن البلــدان الناميــة.
وتتنــاول هــذه الصكــوك تعيــن العــال املهاجريــن وتوظيفهــم وتوفــر الحاميــة
لعــال املــزارع فيــا يتعلــق بعقــود عملهــم ،وأجورهــم ،وفــرة عملهــم،
والرعايــة الطبيــة ،وحاميــة األمومــة ،والتعويــض عــن إصابــة العمــل ،والحريــة
النقابيــة ،وتفتيــش العمــل ،واإلســكان.
اتفاقية العاملني بالتمريض ،لسنة ( 1977رقم )149
نظـرا ً الزديــاد حجــم الخدمــات الصحيــة ،تفتقــر كثري مــن البلــدان إىل عدد كاف
مــن موظفــي التمريــض املؤهلــن .وكثــر مــن املشــتغلني بالتمريــض يدخلون يف
عــداد العــال املهاجريــن الذيــن يواجهــون تحديــات خاصــة .وتتطلــب هــذه
االتفاقيــة مــن الدولــة املصدقــة عليهــا أن تتخــذ التدابــر املالمئــة للظــروف
الوطنيــة التــي تســمح بتوفــر التعليــم والتدريــب للمشــتغلني بالتمريــض
وكذلــك ظــروف العمــل مبــا يف ذلــك إمكانــات الرتقــي املهنــي واألجــور التــي
يرجــح معهــا أن تجتــذب النــاس إىل هــذه املهنــة والبقــاء فيهــا .ويجــب أن
يحصــل املشــتغلون بالتمريــض عــى رشوط مســاوية عــى األقــل ملــا يحصــل
عليــه العاملــون اآلخــرون يف البــاد فيــا يتعلــق بســاعات العمــل ،والراحــة
األســبوعية ،واإلجــازات الســنوية مدفوعــة األجــر ،واإلجــازة التعليميــة ،وإجــازة
الوضــع ،واإلجــازة املرضيــة ،والضــان االجتامعــي.
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اتفاقية ظروف العمل (الفنادق واملطاعم) ،لسنة ( 1991رقم )172
يعــد قطــاع الفنــادق واملطاعــم والســياحة أحــد القطاعــات االقتصاديــة ذات أعىل
معــدل منــو يف العــامل .كــا أنــه أحــد القطاعــات التــي تخلــق أكــر قــدر مــن فرص
العمــل ،نظـرا ً للعــدد الكبــر مــن العــال الذيــن يســتخدمهم وتأثــره املضاعــف
عــى العاملــة يف القطاعــات األخــرى ذات الصلــة .غــر أنــه يعــاين مــن ســمعة
أنــه يوفــر ظــروف عمــل رديئــة لعــدة أســباب :تجــزؤ القطــاع ،ومعظــم الــركات
التــي تعمــل فيــه صغــرة ومتوســطة حيــث يكــون معــدل االنتــاء النقــايب
منخفض ـاً؛ وتنخفــض فيــه األجــور واملتطلبــات مــن املهــارات ،ويتســم بالعمــل
يف نوبــات والعمــل الليــي والعمــل املوســمي .وإذ تهــدف هــذه االتفاقيــة إىل
تحســن ظــروف عمــل هــؤالء العاملــن والتقريــب بينهــا وبــن تلــك الســائدة يف
القطاعــات األخــرى فإنهــا تتضمــن نصوصـاً بشــأن عــدد ســاعات العمــل املعقول،
واألحــكام الخاصــة بســاعات العمــل اإلضــايف ،وفـرات الراحــة ،واإلجازة الســنوية.
كــا أنهــا تحظــر بيــع ورشاء االســتخدام يف الفنــادق واملطاعــم.
اتفاقية العمل يف املنزل ،لسنة ( 1996رقم )177
يشــكل العاملــون يف املنــازل ،وغالبيتهــم مــن النســاء ،فئــة وهنــة مــن العاملــن
بســبب وضعهــم غــر الرســمي يف أغلــب األحيان وعــدم توفــر الحاميــة القانونية
لهــم وبســبب عزلتهــم وموقفهــم التفــاويض الضعيــف .وتســتهدف االتفاقيــة
تعزيــز املســاواة يف املعاملــة بــن العاملــن يف املنــازل وبــن غريهــم مــن الذيــن
يعملــون بأجــر وبوجــه خــاص فيــا يتعلــق بالحريــة النقابيــة والحاميــة مــن
التمييــز ،والســامة والصحــة املهنيتــن ،واألجــور ،والضــان االجتامعــي ،وإمكانية
الحصــول عــى التدريــب ،والحــد األدىن لســن العمــل ،وحاميــة األمومــة.
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من االستغالل الجنس إىل وظائف ف� قطاع الفنادق

()٢٣

ي
ي
يقـود الفقـر وعـدم وجـود فرص عمـل الشـباب الذين يعيشـون ف ي� المناطق السـاحلية
مـن مدغشـقر إىل الوقـوع ف� فـخ االسـتغالل الجنس� التجـاري أ
للطفـال .ويدعـم
ي
ي
مرش وع لمنظمـة العمـل الدوليـة الجهـود المبذولـة محلياً لمكافحة أحد أسـوأ أشـكال
عمـل أ
الطفـال .ي ن
وبـ� عامـي  2014و ،2016وضعت منظمة العمل الدوليـة ،بالتعاون مع
ف
ين
اليونيسـف ،م�ش وعـاً
لتمكـ� الشـباب الذيـن وقعـوا ي� هـذا النظـام مـن تركـه بهدف
تعلـم التجـارة .والشـباب المعنيـون هـم أساسـاً مـن البنات ،ولكـن أيضـا أوالد عملوا
ق
الفنـد� (النـوادل
«كقواديـن» .وحصلـوا على تدريـب لمـدة ثالثـة أشـهر على العمـل
ي
ن
يعـا� فيه أصحـاب العمل
وعمـال النظافـة والطهـاة فوموظفـو البـارات) ،وهـو قطـاع ي
ين
الموظفـ� المهـرة .واسـ ُتكمل التدريـب النظـري
المحليـون مـن صعوبـات ي� تشـغيل
ف
رش
عمل� لمـدة ثالثـة أشـهر ي� ال كات ،ممـا أدى إىل تشـغيل العديـد مـن
بتدريـب
ي
وتوضـح إحدى المسـتفيدات مـن ال�نامج ،وتبلغ من العمـر آ
ن
الن  22عاماً،
.
المتدربـ�
ب
ي
أنهـا وقعـت ف� فـخ االسـتغالل الجنس� التجـاري عندمـا كانـت تبلـغ مـن العمـر ي ن
بـ�
ي
ي
وتحك� محنتهـا ولقاءاتهـا
فقـرة لديهـا خمسـة أطفـال،
 15و 20سـنة .وهـي مـن عائلـة ي
آي
مـع العملاء مقابـل مبالـغ هزيلـة ،ولكنهـا تركـت هـذا المجـال الن تمامـاً .ونتيجـة
للتدريـب الـذي حصلـت عليه ،أصبحـت آ
الن نادلة ف ي� مطعم ف ي� أحـد الفنادق .وتقول
صغـر لبيـع الوجبات
إنهـا سـعيدة وتحلـم بـأن يكـون لهـا بعـد بضـع سـنوات منفـذ
ي
الرسيعـة (المعـروف محليـاً باسـم «.)»gargote

ظروف العمل ف ي� قطاع الصحة

ين
العاملـ� ،تدعـم منظمـة
بالضافـة إىل تعزيـز الحمايـة الصحيـة االجتماعيـة لجميـع
إ
العمـل الدوليـة ظـروف العمـل أ
ن
ين
معايـر العمل
الصحيـ� من خالل
للعامل�
الفضـل
ي
ي
ين
ين
ين
القطاعيـة والحـوار االجتماعـي .ت ز
المدربـ� مع زيادة
الصحي�
العاملـ�
وي�امـن نقص
متوسـط العمـر المتوقع ،وزيـادة اسـتخدام التكنولوجيا الطبيـة المتخصصة ،وظهور
أ
ف
المـراض الجديـدة والمقاومة
تعت� المستشـفيات
ي
و� الوقت ذاته ،نادراً ما ب
للعقاقـر .ي
والمرافـق الصحيـة أ
الخـرى أماكـن عمـل .ومـع زيـادة الطلب على الخدمـات الصحية
ين
ين
ين
المؤهلـ� ،تتدهـور ظـروف العمـل وقـد تتعـرض
الصحيـ�
العاملـ�
وزيـادة نقـص
ف
ف
ن
نوعيـة الرعايـة الصحية للخطر .ويتفاقـم النقص الحاد ي�
الفق�ة
ي
العاملـ� ي� البلدان ي
ين
ين
للعاملـ�
الصحي� المهاجرين .وتتعاون
ألن البلـدان الغنيـة توفر ظروف عمل أفضل
منظمـة العمـل الدوليـة مـع منظمـة الصحـة العالميـة لمواجهـة هـذه التحديـات عن
طريـق اعتبـار المرافـق الصحيـة كبيئـات عمـل فريدة وتشـجيع التحسـينات ف ي� ظروف
لتوفـر رعايـة
العمـل بحيـث يتشـجع العاملـون الصحيـون ويحصلـون على الدعـم
ي
عاليـة الجـودة ف ي� مجتمعاتهم.
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نظام اإلرشاف املنتظم
االحتجاجات
الشكاوى
الحرية النقابية
تطبيق االتفاقيات يف حالة عدم تصديق البلدان عليها
املساعدة الفنية والتدريب
إعالن منظمة العمل الدولية بشأن املبادئ والحقوق األساسية يف العمل ومتابعته
إعالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة االجتامعية من أجل عوملة عادلة
مبادرة معايري الذكرى املئوية

٣

تطبيق معايري العمل الدولية وتعزيزها
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تســاهم منظمــة العمــل الدوليــة منــذ مــا يقــرب مــن قــرن يف التقــدم املحــرز
يف تحقيــق العدالــة االجتامعيــة عــى هــذا الكوكــب .وللقيــام بذلــك ،فإنهــا
تطبــق عمليــة صنــع قــرار تعتــر فريــدة مــن نوعهــا مــن بــن مؤسســات
اإلدارة الدوليــة .فالقيمــة «الثالثيــة» ،وهــو املبــدأ الــذي يكمــن يف جوهــر
عمــل منظمــة العمــل الدوليــة ،معــرف بــه عــى نطــاق واســع ،ويعتــر هــذا
املبــدأ الســبب يف األثــر الــذي ليــس لــه مثيــل للمنظمــة عــى إعــال الحقــوق
يف العمــل يف جميــع أنحــاء العــامل .ومــع ذلــك ،عــى الرغــم مــن أن املرحلــة
األوىل مــن الحاميــة القانونيــة للعــال وأصحــاب العمــل عــى املســتوى الــدويل
هــي يف الواقــع اعتــاد معايــر العمــل ،فــإن اإلرشاف عــى تطبيقهــا ال يقــل
أهميــة .ونظــام اإلرشاف يف منظمــة العمــل الدوليــة متعــدد األبعــاد ،ويرتكــز
عــى معايــر املنظمــة ومبادئهــا .ومــن بــن العديــد مــن اآلليــات اإلرشافيــة
القامئــة يف املنظــات الدوليــة واإلقليميــة ،يعتــر النظــام املحــدد الــذي أنشــأته
منظمــة العمــل الدوليــة لتعزيــز االمتثــال ملعايــر العمــل مــن أكــر النظــم
تطــورا ً وفعاليــة.
وتدعــم معايــر العمــل الدوليــة بالفعــل هيئــات إرشافيــة فريــدة مــن نوعهــا
عــى الصعيــد الــدويل ،وتســاعد عــى التأكــد مــن أن البلــدان تطبــق االتفاقيــات
التــي تصــدق عليهــا .وتفحــص منظمــة العمــل الدوليــة بانتظــام تطبيــق املعايري
يف الــدول األعضــاء وتبــن املجــاالت التــي ميكــن فيهــا تطبيقهــا عىل نحــو أفضل.
وإذا نشــأت أي مشــكالت بصــدد تطبيــق املعايــر ،تســعى املنظمة إىل مســاعدة
البلــدان عــى ذلــك عــن طريــق الحــوار االجتامعــي واملســاعدة الفنيــة.

103

نظام اإلرشاف املنتظم

مبجــرد أن يصــدق بلــد مــا عــى اتفاقيــة ملنظمــة العمــل الدوليــة ،يُطلــب منــه
أن يقــدم بانتظــام تقريـرا ً حــول التدابــر التــي اتخذهــا لتنفيذهــا ،ويتعــن عــى
الحكومــات أن تقــدم كل ثــاث ســنوات تقاريــر بالخطــوات القانونيــة والعمليــة
التــي اتخذتهــا لتطبيــق أي مــن االتفاقيــات الثــاين األساســية أو مــن االتفاقيــات
األربــع ذات األولويــة التــي تكــون قــد صدقــت عليهــا .أمــا بالنســبة لالتفاقيــات
األخــرى ،فيجــب أن تقــدم التقاريــر كل ســت ســنوات باســتثناء االتفاقيــات التــي
وضعــت جانبـاً (أي التــي مل يعــد اإلرشاف عليهــا يتــم بصــورة منتظمــة) .وميكــن
أن تطلــب تقاريــر حــول تطبيــق االتفاقيــات عــى فـرات أقــر مــن ذلــك .وعــى
الحكومــات أن تقــدم نســخاً مــن تقاريرهــا إىل منظــات أصحاب العمــل والعامل.
ويجــوز لهــذه املنظــات أن تعلــق عــى تقاريــر الحكومــة كــا ميكنهــا أن ترســل
مالحظاتهــا مبــارشة إىل منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن تطبيــق االتفاقيــات.

لجنة الخرباء املعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات
أنشــئت لجنــة الخــراء يف عــام  1926لفحــص العــدد املتزايــد مــن التقاريــر
الحكوميــة بشــأن االتفاقيــات التــي تــم التصديــق عليهــا .وهــي تتكــون اليــوم
مــن عرشيــن شــخصية قانونيــة مرموقــة يعينهــم مجلــس اإلدارة ملــدة ثــاث
ســنوات قابلــة للتجديــد .وينتمــي الخـراء إىل أقاليــم جغرافيــة ونظــم قانونيــة
وثقافيــة مختلفــة .ويتمثــل دور لجنــة الخ ـراء يف إج ـراء تقييــم فنــي محايــد
للحالــة التــي ميــر بهــا تطبيــق معايــر العمــل الدوليــة يف الــدول األعضــاء يف
منظمــة العمــل الدوليــة.
وعنــد فحصهــا لتطبيــق معايــر العمــل الدوليــة ،ت ُبــدي لجنــة الخ ـراء نوعــن
مــن التعليقــات للحكومــات :مالحظــات وطلبــات مبــارشة .وتتضمــن املالحظــات
تعليقــات عــى املســائل األساســية التــي تثــار بســبب تطبيــق اتفاقيــة معينــة
يف دولــة مــا .وتنــر هــذه املالحظــات يف التقريــر الســنوي للجنــة الخــراء.
وتتعلــق الطلبــات املبــارشة باستفســارات ذات طابــع فنــي أكــر أو طلــب املزيــد
مــن املعلومــات وهــي ال تنــر يف التقريــر ولكنهــا توجــه مبــارشة إىل الحكومــة
()٢٤
املعنيــة.
ويتكــون التقريــر الســنوي للجنــة الخـراء مــن ثالثــة أقســام .فيتضمــن القســم
األول التقريــر العــام الــذي يحتــوي عــى تعليقــات عــن امتثــال الــدول األعضــاء
اللتزاماتهــا الدســتورية .ويتضمــن القســم الثــاين مالحظــات لجنــة الخــراء
حــول تطبيــق معايــر العمــل الدوليــة بينــا يتضمــن القســم الثالــث دراســة
اســتقصائية عامــة بشــأن موضــوع محــدد اختــاره مجلــس إدارة منظمــة العمــل
الدوليــة (انظــر القســم املتعلــق بالدراســات االســتقصائية العامــة).

104

معايري العمل الدولية :قواعد اللعبة القتصاد عاملي

عملية اإلرشاف املعتادة
تقدم الحكومات
تقارير بشأن
االتفاقيات التي
صدقت عليها ويجوز
ألصحاب العمل
والعامل التعليق

ترسل لجنة الخرباء
طلباً مبارشاً إىل
الحكومة وإىل
منظامت أصحاب
العمل والعامل
تستعرض لجنة
الخرباء التقارير
والتعليقات والوثائق
ذات الصلة

أو

أو
تنرش لجنة الخرباء
مالحظة يف تقريرها
السنوي

الحكومات
أصحاب
العامل
العمل

تناقش لجنة ثالثية
باملؤمتر التقرير
واملالحظات
املختارة

يناقش املؤمتر
ويعتمد تقرير
اللجنة املنبثقة عنه
يف جلسة عامة

لجنة املؤمتر املعنية بتطبيق املعايري
يُنــر التقريــر الســنوي للجنــة الخـراء ،الــذي يتــم اعتــاده عــادة يف ديســمرب/
كانــون األول ،يف شــهر شــباط/فرباير مــن الســنة التاليــة ويقــدم إىل مؤمتــر العمل
الــدويل يف حزيران/يونيــو التــايل ،حيــث تبحثــه لجنــة املؤمتــر املعنيــة بتطبيــق
املعايــر؛ وهــي لجنــة دامئــة مــن لجــان املؤمتــر تتشــكل مــن مندوبــن عــن
الحكومــات وأصحــاب العمــل والعــال .وهــي تناقــش التقريــر يف إطــار ثــايث
وتنتقــي منــه عــددا ً مــن املالحظــات بغــرض مناقشــتها .والحكومات املشــار إليها
يف املالحظــات املذكــورة تقــدم لهــا الدعــوة إىل الــرد عليهــا أمــام لجنــة املؤمتــر
وتقديــم معلومــات عــن الحالــة .ويف كثــر مــن األحيــان تتوصــل لجنــة املؤمتر إىل
اســتنتاجات تــوىص فيهــا الحكومــات باتخــاذ خطــوات محــددة ملعالجــة مشــكلة
مــا أو أن تقبــل زيــارات منظمــة العمــل الدوليــة أو املســاعدة الفنيــة التــي
تقدمهــا .وتنــر مناقشــات لجنــة املؤمتــر واســتنتاجاتها بشــأن الحــاالت الفرديــة
(عــادة  24حالــة) حــول األوضــاع التــي بحثتهــا يف تقريرهــا .ويتــم إبـراز األوضاع
التــي تثــر قلقـاً خاصـاً يف فقـرات خاصــة مــن تقريرهــا العــام.
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حاالت التقدم التي الحظتها لجنة الخرباء بشأن تطبيق االتفاقية والتوصية
تتبعــت لجنــة الخ ـراء ،منــذ عــام  ،1964عــدد الحــاالت التــي الحظــت فيهــا
إحـراز تقــدم ،حيــث الحظــت وجــود تغـرات يف الترشيــع ويف املامرســة العمليــة
أدت إىل تطبيــق االتفاقيــة املصــدق عليهــا تطبيق ـاً أفضــل .وهنــاك حتــى اآلن
أكــر مــن  3000حالــة حتــى اليــوم لوحــظ فيهــا مثــل هــذا التقــدم (حــاالت
أعربــت فيهــا اللجنــة عــن «الرضــا»).
ومنــذ تحديــد حــاالت الرضــا يف تقاريرهــا ألول مــرة ،واصلــت لجنــة الخــراء
اتبــاع نفــس املعايــر العامــة .فتعــرب اللجنــة عــن الرضــا عــن الحــاالت التــي
اتخــذت فيهــا الحكومــات ،بعــد التعليقــات التــي أبدتهــا بشــأن حالــة محــددة،
تدابــر مــن خــال اعتــاد ترشيعــات جديــدة أو تعديــل ترشيعــات قامئــة أو
إج ـراء تغيــر كبــر يف السياســة أو املامرســة الوطنيــة ،وبالتــايل تحقيــق امتثــال
أكــر اللتزاماتهــا مبوجــب االتفاقيــات املعنيــة .وعنــد التعبــر عــن رضاهــا،
تشــر اللجنــة إىل الحكومــات والــركاء االجتامعيــن إىل أنهــا تعتــر أن املســألة
املحــددة قــد تــم حلهــا .وينقســم ســبب تحديــد حــاالت الرضــا إىل شــقني:
• تســجيل تقديــر اللجنــة لإلجــراءات اإليجابيــة التــي اتخذتهــا الحكومــات
اســتجابة لتعليقاتهــا؛
• تقديــم مثــال للحكومــات والــركاء االجتامعيــن اآلخريــن الذيــن يتعــن
عليهــم معالجــة قضايــا مامثلــة.
وال يقتــر أثــر نظــام اإلرشاف املنتظــم عــى الحــاالت التــي يحــدث فيهــا تقــدم.
وتقــوم لجنــة الخـراء كل ســنة ببحــث مــا إذا كانــت الــدول األعضــاء قــد أوفــت
بالتزامهــا بعــرض الصكــوك املعتمــدة عــى جهاتهــا الترشيعيــة لبحثهــا .فحتــى
إذا قــرر أحــد البلــدان عــدم التصديــق عــى اتفاقيــة مــا فقــد يــرى توفيــق
ترشيعاتــه لتكــون متمشــية معهــا .فالــدول األعضــاء تراجــع بانتظــام تعليقــات
اللجنــة حــول تطبيــق االتفاقيــة يف البلــدان األخــرى وقــد تقــوم بتعديــل قوانينها
ومامرســاتها لتفــادي مشــكالت مامثلــة يف تطبيــق معيــار مــا أو إلتباع مامرســات
جيــدة مشــابهة .وإذا كانــت االتفاقيــة مصدقـاً عليهــا ،فكثــر مــا توجــه اللجنــة
طلبــات مبــارشة إىل الحكومــات تبــن فيهــا بعــض املشــكالت التــي ظهــرت يف
تطبيــق معيارهــا مــع إعطــاء البلــدان املعنيــة الوقــت الــازم للــرد وملعالجــة
هــذه املشــكالت قبــل نــر أي تعليــق يف تقريرهــا .وتســهل مداخــات اللجنــة
إجـراء الحــوار االجتامعــي حيــث تطالــب الحكومــات مبراجعــة تطبيقهــا ملعيــار
مــا وأن تــرك األطــراف االجتامعيــن يف هــذه املعلومــات .وميكــن أن يقــوم
الــركاء االجتامعيــون بدورهــم بتقديــم معلومــات كذلــك .وميكــن أن يــؤدي
الحــوار االجتامعــي الناجــم عــن ذلــك إىل حــل املزيــد مــن املشــكالت وتوقيهــا.
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وتقاريــر كل مــن لجنــة الخ ـراء ولجنــة املؤمتــر متاحــة عــى اإلنرتنــت ملاليــن
مــن املســتخدمني .وبذلــك يكــون لــدى الحكومــات والــركاء االجتامعيــن
حافــز أكــر عــى حــل املشــكالت املتصلــة بتطبيــق املعايــر تفاديـاً لالنتقــادات
التــي توجههــا هــذه الجهــات .ويقــدم مكتــب العمــل الــدويل ،بنــاء عــى طلــب
الــدول األعضــاء ،مســاعدة فنيــة كبــرة يف صياغة الترشيعــات الوطنيــة وتعديلها
لضــان توافقهــا مــع معايــر العمــل الدوليــة .وبهــذه الطريقــة ،تقــوم الهيئــات
اإلرشافيــة بــدور هــام لتجنــب ظهــور املشــكالت املتعلقــة بتطبيــق املعايــر.
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تُنظــم املادتــان  24و 25مــن دســتور منظمــة العمــل الدوليــة إجــراءات
االحتجــاج ،حيــث تعطيــان لالتحــادات النقابيــة الصناعيــة ألصحــاب العمــل أو
العــال الحــق يف أن تقــدم إىل مجلــس إدارة منظمــة العمــل الدوليــة احتجاجـاً
ضــد أي دولــة عضــو تكــون يف نظرهــا «قــد قــرت عــى أي نحــو عــن تأمــن
االلتـزام الفعــي يف نطــاق ســلطتها الترشيعيــة بــأي اتفاقيــة هــي طــرف فيهــا».
ويجــوز ملجلــس اإلدارة أن يشــكل لجنــة ثالثيــة األطــراف مــن ثالثــة أعضــاء
لبحــث االحتجــاج ورد الحكومــة عليــه .ويبــن التقريــر الــذي تقدمــة اللجنــة
إىل مجلــس اإلدارة الجوانــب القانونيــة والعمليــة للحالــة املعروضــة ويفحــص
املعلومــات املقدمــة ويختتــم بتوصيــات اللجنــة .وقبــل العقــد األول مــن القــرن
الحــايل ،إذا مــا اعتــرت إجابــة الحكومــة غــر مرضيــة ،كان يجــوز ملجلــس اإلدارة
أن ينــر االحتجــاج والــرد عليــه .وعــى مــدار الســنوات األخــرة ،أتيحــت تقارير
اللجــان الثالثيــة بشــكل منهجــي للجمهــور عــى موقــع منظمــة العمــل الدوليــة
عــى اإلنرتنــت .وعــاوة عــى ذلــك ،إذا مل تتخــذ الحكومــة التدابــر الالزمــة ،فقــد
يُطلــب مــن لجنــة الخ ـراء متابعــة الحالــة ،أو يف األوضــاع األكــر خطــورة ،قــد
تــؤدي الحالــة إىل تقديــم شــكوى ،ويف هــذه الحالــة قــد يقــرر مجلــس اإلدارة
إنشــاء لجنــة تحقيــق .وأخـرا ً ،عــادة مــا تحــال االحتجاجــات املتعلقــة بتطبيــق
االتفاقيتــن رقمــي  87و 98إىل لجنــة الحريــة النقابيــة لبحثهــا ،وفقــاً إلجــراء
فحــص االحتجاجــات.

من الذي يحق له االحتجاج؟

()٢٤

وفقـاً للمـادة  24مـن دسـتور منظمـة العمـل الدوليـة ،يجـوز لالتحـادات الوطنيـة
والدوليـة ألصحـاب العمـل والعمـال أن تقـدم االحتجاجات .وال يجـوز أ
للفراد تقديم
احتجاجـات ش
مبـا�ة إىل منظمـة العمـل الدوليـة ولكـن يجوز لهـم تقديـم المعلومات
ت
الـ� ينتمـون إليهـا.
ذات الصلـة إىل منظمـات العمـال أو أصحـاب العمـل ي
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إجراءات االحتجاج
تقديم االحتجاجات
إىل منظمة العمل
الدولية من جانب
منظامت أصحاب
العمل والعامل

يرسل مجلس اإلدارة
االحتجاجات إىل لجنة
الحرية النقابية
أو
تخطر منظمة
العمل الدولية
الحكومة املعنية
وتقدم االحتجاج
إىل مجلس اإلدارة

يعني مجلس
اإلدارة لجنة
ثالثية
أو

تطلب اللجنة
الثالثية معلومات
من الحكومة
وتقدم تقريرها
متضمناً استنتاجاتها
وتوصياتها

أو
مجلس اإلدارة
يقرر عدم قبول
االحتجاج

يضع مجلس
اإلدارة استنتاجاته
ويعتمد التقرير
ويحيل املوضوع
إىل لجنة الخرباء
ملتابعته
يطلب مجلس
اإلدارة تشكيل
لجنة تقيص الحقائق
للنظر يف األمر
باعتباره شكوى

االحتجاج يف التطبيق العميل
صدقــت اليونــان عــى اتفاقيــة تفتيــش العمــل ،لســنة ( 1947رقــم  )81يف عــام
 .1955ويف عــام  1994ســنت قانون ـاً بشــأن ال مركزيــة تفتيــش العمــل بحيــث
أصبــح يتبــع اإلدارات املحليــة املســتقلة ،ويدخــل يف مســؤولياتها .وعقــب
ذلــك تقــدم اتحــاد منظــات املوظفــن العموميــن العاملــن يف وزارة العمــل
اليونانيــة ( )FAMTTباحتجــاج إىل منظمــة العمــل الدوليــة يدعــى فيــه أن
القانــون خالــف املبــدأ املنصــوص عليــه يف االتفاقيــة رقــم  81بــأن يتبــع تفتيــش
العمــل لســلطة مركزيــة ويكــون تحــت إرشافهــا ورقابتهــا .وقــد وافقــت اللجنــة
الثالثيــة التــي شــكلت لفحــص هــذا االحتجــاج عــى ذلــك وحثــت الحكومــة
اليونانيــة عــى تعديــل قانونهــا ليكــون متمشــياً مــع االتفاقيــة .ويف عــام ،1998
اعتمــدت الحكومــة ترشيعــات جديــدة أعيــد تفتيــش العمــل مبقتضاهــا تحــت
إرشاف ســلطة مركزيــة .ويف نفــس هــذا العــام أشــادت لجنــة الخـراء بالحكومــة
اليونانيــة عــى «حرصهــا وعنايتهــا الفائقــة» بتوصيــات اللجنــة الثالثيــة.
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تُنظــم املــواد مــن  26إىل  34مــن دســتور منظمــة العمــل الدوليــة إج ـراءات
الشــكوى ،التــي يجــوز مبوجبهــا تقديــم شــكوى ضــد دولــة عضــو لعــدم امتثالهــا
التفاقيــة صدقــت عليهــا وذلــك مــن جانــب دولــة أخــرى مصدقــة عــى نفــس
االتفاقيــة أو مــن منــدوب إىل مؤمتــر العمــل الــدويل أو مــن جانــب مجلــس
اإلدارة مــن تلقــاء نفســه .ومبجــرد تلقــي الشــكوى ،يجــوز ملجلــس اإلدارة إنشــاء
لجنــة تحقيــق تتكــون مــن ثالثــة أعضــاء مســتقلني تكــون مكلفــة بإجــراء
تحقيــق شــامل يف الشــكوى والتثبــت مــن كل وقائعهــا وتقديــم توصيــات حــول
التدابــر التــي ينبغــي اتخاذهــا لحــل املشــكالت موضــع الشــكوى .ولجنــة
التحقيــق هــي أعــى مســتوى إجــراءي للتحقيــق وفقــاً إلجــراءات منظمــة
العمــل الدوليــة وهــي تشــكل عــادة عنــد اتهــام دولــة عضــو بارتــكاب مخالفات
خطــرة ومســتمرة ورفضهــا املتكــرر ملعالجتهــا .وقــد كونــت حتــى اليــوم 13
لجنــة لتقــي الحقائــق ،وآخرهــا التــي أنشــأها مجلــس اإلدارة يف آذار/مــارس
 2018بنــاء عــى شــكوى مقدمــة مبوجــب املــادة  26ضــد حكومــة جمهوريــة
فنزويــا البوليفاريــة.
وإذا رفــض بلــد مــا تنفيــذ توصيــات لجنــة تقــي الحقائــق ،يجــوز ملجلــس
اإلدارة اتخــاذ اإلج ـراءات املنصــوص عليهــا يف املــادة  33مــن دســتور منظمــة
العمــل الدوليــة .وتنــص املــادة عــى أنــه «يف حالــة عــدم قيــام أي عضــو بتنفيــذ
التوصيــات التــي يتضمنهــا تقريــر لجنــة التحقيــق ،إن وجــدت ،أو قـرار محكمــة
العــدل الدوليــة ،بحســب األحــوال ،خــال الفــرة املحــددة لذلــك ،يجــوز ملجلــس
اإلدارة أن يــويص املؤمتــر باتخــاذ اإلجـراءات التــي يراهــا مالمئــة وكفيلــة بتحقيق
االمتثــال لهــا عــى وجــه الرسعــة» .وقــد طبــق نــص املــادة  33ألول مــرة يف
تاريــخ منظمــة العمــل الدوليــة يف عــام  2000عندمــا طلــب مجلــس اإلدارة
مــن مؤمتــر العمــل الــدويل اتخــاذ التدابــر الالزمــة لحمــل ميامنــار عــى إنهــاء
اســتخدام العمــل الجــري .وقــد قدمــت شــكوى ضــد ميامنــار وفقـاً للــادة 26
وذلــك يف عــام  1996ملخالفتهــا التفاقيــة العمــل الجــري ،لســنة ( 1930رقــم
 )29وخلصــت لجنــة تقــي الحقائــق إىل أن العمــل الجــري «واســع االنتشــار
ويســتخدم بانتظــام» يف البــاد.
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إجراءات الشكوى
تقدم الشكوى دولة
عضو أو مندوب
إىل مؤمتر العمل
الدويل أو مجلس
اإلدارة

يجوز ملجلس
اإلدارة تعيني
لجنة تحقيق

تفحص لجنة
التحقيق الشكوى
وتعتمد تقريرها
متضمناً التوصيات

أو
يحيل مجلس اإلدارة
الشكاوى املتعلقة
بالحقوق النقابية
إىل اللجنة املختصة
بالحرية النقابية
يحيط مجلس
اإلدارة علامً بالتقرير
ويحيل املوضوع إىل
لجنة الخرباء
للمتابعة

تنرش منظمة
العمل الدولية
التقرير
تقبل الحكومة
التوصيات أو
تطعن فيها
أمام محكمة
العدل الدولية

يجوز ملجلس
اإلدارة اتخاذ
إجراء وفقاً
للامدة 33

الشكاوى يف التطبيق العميل
صدقــت بولنــدا يف عــام  1957عــى كل مــن اتفاقيــة الحريــة النقابيــة وحاميــة
حــق التنظيــم ،لســنة ( 1948رقــم  )87واتفاقيــة حــق التنظيــم واملفاوضــة
الجامعيــة ،لســنة ( 1949رقــم  .)98وعندمــا أعلنــت األحــكام العرفيــة يف البــاد
يف عــام  1981أوقفــت الحكومــة أنشــطة نقابــة التضامــن العامليــة واعتقلــت
أو فصلــت العديــد مــن قادتهــا وأعضائهــا .وبعــد أن فحصــت لجنــة الحريــة
النقابيــة هــذه الحالــة قــدم ممثلــو األعضــاء إىل مؤمتــر العمــل الــدويل يف عــام
 1982شــكوى مبوجــب املــادة  26ضــد بولنــدا .وخلصــت لجنــة التحقيــق التــي
شــكلت لبحــث الحالــة إىل أن هنــاك انتهــاكات خطــرة لــكل مــن االتفاقيتــن.
وبنــاء عــى اســتنتاجات اللجنــة ،مارســت منظمــة العمــل الدوليــة والعديــد
مــن الــدول واملنظــات ضغوطـاً عــى بولنــدا لتصحيــح الوضــع .ويف عــام 1989
أعطــت الحكومــة البولنديــة لنقابــة التضامــن وضعــاً قانونيــاً وعلــق ليــش
فاليســا زعيــم نقابــة التضامــن ورئيــس بولنــدا فيــا بعــد «أن لجنــة التحقيــق
التــي أنشــأتها منظمــة العمــل الدوليــة بعــد فــرض األحــكام العرفيــة يف بــادي
()٢٥
أســهمت إســهاماً هام ـاً يف التغي ـرات التــي أتــت بالدميقراطيــة إىل بولنــدا».
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اللجنة املعنية بالحرية النقابية
إن الحريــة النقابيــة واملفاوضــة الجامعيــة مــن املبــادئ األساســية التــي
تقــوم عليهــا منظمــة العمــل الدوليــة .وبعــد اعتــاد كال مــن االتفاقيــة رقــم
 87واالتفاقيــة رقــم  98بشــأن الحريــة النقابيــة واملفاوضــة الجامعيــة بفــرة
وجيــزة انتهــت منظمــة العمــل الدوليــة إىل أن مبــدأ الحريــة النقابيــة يحتــاج
إىل إج ـراءات إرشافيــة إضافيــة لضــان االمتثــال لــه يف البلــدان التــي مل تكــن
قــد صدقــت عــى االتفاقيــات ذات الصلــة .وبنــاء عــى ذلــك شــكلت منظمــة
العمــل الدوليــة لجنــة الحريــة النقابيــة ( )CFAيف عــام  1951بغــرض فحــص
الشــكاوى عــن مخالفــة مبــدأ الحريــة النقابيــة ســواء كانــت البلــدان املعنيــة
قــد صدقــت عــى االتفاقيــات ذات الصلــة أم مل تصــدق عليهــا .وميكــن أن تقــدم
الشــكوى ضــد دولــة عضــو مــن جانــب منظــات أصحــاب العمــل والعــال.
ولجنــة الحريــة النقابيــة هــي إحــدى لجــان مجلــس اإلدارة وتتكــون مــن رئيــس
مســتقل وثالثــة ممثلــن ميثــل أحدهــم الحكومــات واآلخــر أصحــاب العمــل
والثالــث العــال .وإذا قــررت اللجنــة قبــول النظــر يف الحالــة املعروضــة عليهــا
فهــي تتثبــت مــن وقائعهــا مــن خــال الحــوار مــع الحكومــة املعنيــة؛ فــإذا
خلصــت إىل أن هنــاك انتهــاكاً ملبــادئ أو معايــر الحريــة النقابيــة فهــي تصــدر
تقريــرا ً مــن خــال مجلــس اإلدارة وتقــدم توصيــات حــول كيفيــة معالجــة
الوضــع .ويطلــب مــن الحكومــة بعــد ذلــك أن تقــدم تقريــرا ً حــول كيفيــة
تنفيذهــا لتلــك التوصيــات .ويف الحــاالت التــي يكــون البلــد فيهــا قــد صــدق
عــى الصكــوك ذات الصلــة فإنــه ميكــن إحالــة الجوانــب الترشيعيــة يف الحالــة
املعروضــة إىل لجنــة الخـراء .ويجــوز للجنــة الحريــة النقابيــة كذلــك أن تقــرح
إيفــاد بعثــة «لالتصــال املبــارش» بالحكومــة املعنيــة ملعالجــة املشــكلة مبــارشة
مــع املســؤولني الحكوميــن والــركاء االجتامعيــن مــن خــال أســلوب الحــوار.
وخــال مــا يقــرب مــن ســبعني عامـاً مــن العمــل ،بحثــت لجنــة الحريــة النقابيــة
أكــر مــن  3300حالــة .وقــد أخــذت بتوصياتهــا أكــر مــن ســتني دولــة تقــع يف
خمــس قــارات وأبلغتهــا بحــدوث تطــورات إيجابيــة يف مجــال الحريــة النقابيــة
()٢٦
يف العقــود األخــرة.
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اإلجراءات املتبعة يف مجال الحرية النقابية

تقدم الشكوى إىل
اللجنة املختصة
بالحرية النقابية من
منظامت أصحاب
العمل أو العامل

يجوز تشكيل
لجنة اتصاالت
مبارشة

موافقة مجلس
اإلدارة عىل
توصيات اللجنة

الحكومات
أصحاب
العامل
العمل

تستعرض اللجنة الشكوى وإما أن
تويص بحفظها أو تصدر توصيات
بشأنها وتطلب من الحكومة
مواصلة إحاطتها مبا يتم

املتابعة من
جانب لجنة
الحرية النقابية
إذا كانت الحكومة
قد صدقت عىل
االتفاقيات ذات
الصلة يجوز إحالة
املوضوع إىل لجنة
الخرباء

اللجنة املعنية بالحرية النقابية :إجراء مبتكر يف القانون الدويل
تنــص الفقــرة  14مــن اإلجــراءات الخاصــة لفحــص الشــكاوى التــي تدعــي
حــدوث انتهــاكات للحريــة النقابيــة عــى أن واليــة لجنــة الحريــة النقابيــة
«تتمثــل يف تحديــد مــا إذا كان أي ترشيعــات مــا أو مامرســة مــا تتوافــق مــع
مبــادئ الحريــة النقابيــة واملفاوضــة الجامعيــة املنصــوص عليهــا يف االتفاقيــات
ذات الصلــة ».وقــد وافــق مجلــس اإلدارة بانتظــام عــى هــذه الواليــة وقــرر يف
عــام  2009أن يدرجهــا يف مجموعــة القواعــد التــي تنطبــق عــى مجلــس اإلدارة.
وال تتمثــل وظيفــة لجنــة الحريــة النقابيــة يف صياغــة اســتنتاجات عامــة بشــأن
الوضــع النقــايب يف بلــدان معينــة عــى أســاس بيانــات عامــة غامضــة ،ولكنهــا
تتمثــل ببســاطة يف تقييــم االدعــاءات املحــددة املتعلقــة باالمتثــال ملبــادئ
الحريــة النقابيــة .وال يتمثــل الهــدف مــن إج ـراء الشــكاوى يف لجنــة الحريــة
النقابيــة إىل انتقــاد الحكومــات ،بــل الدخــول يف حــوار ثــايث ب ّنــاء لتعزيــز
اح ـرام الحقــوق النقابيــة يف القانــون واملامرســة.
ولتقديــم شــكوى إىل اللجنــة ،يجــب اســتيفاء رشوط معينــة للقبــول .فيجــب
أن يشــر صاحــب الشــكوى بوضــوح إىل أن الشــكوى مقدمــة إىل لجنــة الحريــة
النقابيــة؛ ويجــب أن تقــدم الشــكوى منظمــة مــن منظــات أصحــاب العمــل أو
العــال؛ ويجــب أن تكــون الشــكوى مكتوبــة وموقع ـاً عليهــا مــن ِقبــل ممثــل
الجهــة التــي يحــق لهــا تقديــم شــكوى .ويحــق للمنظــات غــر الحكوميــة التي
تتمتــع مبركــز استشــاري لــدى منظمــة العمــل الدوليــة أيض ـاً تقديــم شــكاوى.
ومــن حيــث املضمــون ،يجــب أال تكــون االدعــاءات الــواردة يف الشــكوى ذات
طابــع ســيايس بحــت؛ ويجــب أن تكــون واضحــة ومدعومــة عــى النحــو الواجب
بأدلــة .وليــس مــن الــروري أن يكــون قــد تــم اســتنفاد جميــع اإلجــراءات
الوطنيــة ،ولكــن قــد تأخــذ لجنــة الحريــة النقابيــة يف الحســبان أن الحالــة قيــد
الدراســة مــن قبــل ســلطة قضائيــة وطنيــة .وتجتمــع لجنــة الحريــة النقابيــة
()٢٧
ثــاث م ـرات يف الســنة يف األســبوع الــذي يســبق دورات مجلــس اإلدارة.
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آ
بمعاي� العمل
الليـات الثالثيـة الوطنيـة لمنع وتسـوية المنازعات المتعلقـة
ي
ت
الـ� تـروج لها منظمة العمـل الدولية
الدوليـة ي
آ
ت

عملـت منظمـة العمـل الدولية لسـنوات عديدة عىل ال�ويـج للليات الثالثيـة الوطنية
بمعايـر العمـل الدوليـة ،وال
ف ي� أمريـكا الالتينيـة لمنـع وتسـوية المنازعـات المتعلقـة
ي
سـيما فيمـا يتعلـق بالحريـة النقابيـة والمفاوضة الجماعيـة ،بنا ًء عىل طلـب الحكومات
ت
ال ش�افية
الـ� تـم تقديم شـكاوى ضدها إىل لجنـة الحرية النقابية .والحظـت الهيئات إ
ي
آ
لمنظمـة العمـل الدوليـة و/أو دعمت اسـتخدام هـذه الليات وشـجعت المكتب عىل
مواصلـة ت
ال�ويج لتطويرها بشـكل مناسـب.
آ
ف
وقـد أثبتـت هـذه الليـات أنهـا مفيـدة للغايـة ي� منـع وتسـوية العديد مـن المنازعات
المتعلقـة بالحريـة النقابيـة ،كما قدمـت أحياناً إطـاراً إلبرام االتفاقـات الجماعية .وقد
ف
و� الجمهورية
أنشـأت كولومبيـا وبنمـا لجـان من هـذا النوع وحققت نتائـج مشـجعة .ي
الدومينيكيـة ،تقـرر إنشـاء مائـدة مسـتديرة ،تشـمل مسـؤولياتها منـع وتسـوية أي نزاع
يتعلـق بتطبيـق اتفاقيـات منظمـة العمـل الدولية المصـدق عليها بهـدف إيجاد حلول
والتوصـل إىل اتفاقـات .ي ن
المعايـر التاليـة تـؤدي إىل عمـل هـذه
وتبـ� التجربـة أن
ي
الهيئـات بشـكل فعال:
على وزارات العمـل أن تخصـص المـوارد الب�ش يـة والماليـة الالزمـة لتنسـيق عمـلآليـات التوفيـق ،وينبغـي أن يكـون مـن الممكن التنسـيق مع الـوزارات والمؤسسـات
أ
ف
ت
الـ� تعقد للبـت ف ي� الحاالت قيد
العامـة الخـرى ودعوتهـا للمشـاركة ي� االجتماعـات ي
الدراسة؛
 يجب أن يستند قبول آلية الوساطة إىل اتفاق ثثال�؛
ي
ينبغـي للمنظمـات أال ث
كـر تمثيلا ً ألصحـاب العمـل والعمـال والحكومـة أن ترشـح
وسيطاً/منسـقاً وطنيـاً دائمـاً يتمتـع بثقـة جميـع أ
الطـراف؛
ف
يجـب أن تسـتند تالجراء
مق�حـات التوفيـق واالسـتنتاجات المعتمـدة ي� سـياق هـذا إ
ف
معايـر العمـل الدوليـة ذات الصلـة وأن تأخـذ ي� الحسـبان تعليقـات الهيئـات
إىل
ي
ال ش�افية؛
إ
آ
أ
ف
الم�مة لتعزيز ثقة الطراف ي� اللية؛
 ينبغي إنشاء آلية متابعة لالتفاقات بمعايـر
يجـب أن يحصـل أعضـاء آليـات الوسـاطة أيضـاً على تدريـب خـاص علىي
ال ش� ف يا� لمنظمـة العمـل الدوليـة؛
العمـل الدوليـة والنظـام إ
يجـب أن يكـون إجـراء التوفيق مجانيـاً واختيارياً ،ويجب أال يمنـع اللجوء إىل الهيئاتال ش�افية لمنظمـة العمل الدولية.
إ
آ
ف
وال يوجـد شـك ف
الـدول قـد وجـد ي� هـذه الليـات أداة أخـرى لتعزيـز
المجتمـع
أن
�
ي
ي
الحـوار االجتماعـي .ويكمـن التحـدي ف ي� «تصديـر» هـذه الهيئـات إىل خـارج أمريـكا
معايـر
الالتينيـة .وتسـتجيب المبـادرة التجـاه حديـث ف ي� السـعي الدائـم لتطبيـق
ي
العمـل الدوليـة تطبيقـاً كاملاً.
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تطبيق االتفاقيات يف حالة عدم تصديق الدول عليها

الدراسة االستقصائية العامة (املادة )19
تعتــر معايــر العمــل الدوليــة صكــوكاً عامليــة معتمــدة مــن املجتمــع الــدويل
وتعكــس قيــم ومبــادئ مشــركة بشــأن القضايــا املتعلقــة بالعمــل .وللــدول
األعضــاء أن تختــار التصديــق عــى االتفاقيــات ،لكــن منظمــة العمــل الدوليــة
تعتــر أن مــن املهــم تتبــع التطــورات التــي تحــدث يف جميــع البلــدان ،ســواء
التــي صدقــت أو التــي مل تصــدق عليهــا .فوفقــاً للــادة  19مــن دســتور
منظمــة العمــل الدوليــة ،يتعــن عــى الــدول األعضــاء أن تقــدم عــى ف ـرات
منتظمــة وبنــاء عــى طلــب مجلــس اإلدارة تقاريــر عــن التدابــر التــي اتخذتهــا
لتنفيــذ نصــوص بعــض االتفاقيــات والتوصيــات وأن تبــن أيــة عقبــات تكــون
قــد حالــت دون التصديــق عــى اتفاقيــة معينــة أو أدت إىل تأخــره.
وبنــاء عــى املــادة  19مــن الدســتور ،تنــر لجنــة الخــراء ســنوياً دراســة
اســتقصائية عامــة متعمقــة عــن الترشيعــات الداخليــة يف الــدول األعضــاء
ومامرســاتها املتعلقــة باتفاقيــات و/أو توصيــات يختارهــا مجلــس اإلدارة .وتعــد
هــذه الدراســات االســتقصائية أساس ـاً بنــا ًء عــى التقاريــر الــواردة مــن الــدول
األعضــاء واملعلومــات التــي تقدمهــا منظــات أصحــاب العمــل والعــال .وتلــك
املعلومــات متكــن لجنــة الخ ـراء مــن دراســة تأثــر االتفاقيــات والتوصيــات،
وتحليــل الصعوبــات التــي تبلــغ الحكومــات أنهــا تواجههــا يف تطبيقهــا وتحديــد
الوســائل الكفيلــة بالتغلــب عليهــا.
وتشمل أحدث الدراسات االستقصائية العامة التي أجريت:
•  - 2010صكوك العاملة
•  – 2011صكوك الضامن االجتامعي
•  - 2012االتفاقيات األساسية
•  - 2013عالقات العمل (الخدمة العامة) واملفاوضة الجامعية
•  - 2014صكوك تحديد الحد األدىن لألجور
•  - 2015الحرية النقابية (الزراعة) ومنظامت العامل الريفيني
•  – 2016صكوك العامل املهاجرين
•  - 2017صكوك السالمة والصحة املهنيتني
•  - 2018صكوك مدة العمل
•  - 2019التوصية بشأن أرضيات الحامية االجتامعية (رقم )202
• (قادمة  - )2020الصكوك املتعلقة بالهدف االسرتاتيجي لالستخدام
• (قادمة  - )2021الصكوك املتعلقة بالعاملني يف التمريض والعامل املنزليني
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املساعدة الفنية والتدريب

ال تقــوم منظمــة العمــل الدوليــة فقــط بــاإلرشاف عــى تطبيــق االتفاقيــات
املصــدق عليهــا وإمنــا تقــوم بتقديــم أشــكاالً مختلفــة مــن املســاعدة الفنيــة
مــن خــال موظفيهــا مبكتــب املنظمــة أو غريهــم مــن الخـراء الذيــن يســاعدون
يف معالجــة املشــكالت التــي تواجههــا الدولــة املعنيــة يف ترشيعاتهــا ومامرســاتها
لتتــاىش مــع التزاماتهــا وفقـاً للصكــوك التــي صدقــت عليهــا .وتتضمــن أشــكال
املســاعدة الفنيــة بعثــات استشــارية وبعثــات االتصــاالت املبــارشة التــي يلتقــي
فيهــا املســؤولون باملنظمــة مــع املســؤولني يف الحكومــات ملناقشــة الصعوبــات
القامئــة يف تطبيــق املعايــر بقصــد إيجــاد حلــول لهــا ،كــا تتضمــن أنشــطة
ترويجيــة مبــا يف ذلــك عقــد النــدوات وورش العمــل الوطنيــة بقصــد زيــادة
التوعيــة باملعايــر وزيــادة قــدرة األط ـراف الوطنيــة عــى اســتخدامها ،وتقديــم
املشــورة الفنيــة حــول كيفيــة تطبيقهــا لصالــح الجميــع .وتقــدم املنظمــة
املســاعدة كذلــك يف صياغــة الترشيعــات الوطنيــة عــى النحــو الــذي يتفــق مــع
معايريهــا.

شبكة عاملية من املتخصصني يف معايري العمل الدولية
تتــم كث ـرا ً مــن أنشــطة املســاعدة الفنيــة ســالفة الذكــر بواســطة املتخصصــن
يف معايــر العمــل الدوليــة الذيــن يعملــون يف مكاتــب املنظمــة يف مختلــف
أنحــاء العــامل .ويلتقــي هــؤالء األخصائيــون باملســؤولني الحكوميــن ومنظــات
أصحــاب العمــل والعــال لتقديــم املســاعدة بشــأن املســائل الناشــئة يف
املنطقــة والتصديقــات الجديــدة عــى االتفاقيــات وواجبــات التبليــغ املرتتبــة
عليهــا ،وملناقشــة الحلــول للمشــكالت التــي تطرحهــا هيئــات اإلرشاف ،وملراجعــة
مرشوعــات القوانــن للتأكــد مــن أنهــا متفقــة مــع معايــر العمــل الدوليــة.
ويتواجــد أخصائيــو معايــر العمــل الدوليــة يف كل مــن:
أفريقيا :القاهرة ،داكار ،بريتوريا ،ياوندي
األمريكتني :ليام ،سان خوسيه ،سانتياغو
الكاريبي :بورت أوف سبان
الدول العربية :بريوت
رشق آسيا :بانكوك
جنوب آسيا :نيودلهي
رشق أوروبا ووسط آسيا :بودابست ،موسكو
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مركز التدريب الدويل ملنظمة العمل الدولية
تتمثــل مهمــة مركــز التدريــب الــدويل التابــع ملنظمــة العمــل الدوليــة ،والقائــم
يف تورينــو ،إيطاليــا ،يف تقديــم التدريــب والتعليــم وبنــاء القــدرات للحكومــات
ومنظــات أصحــاب العمــل والعــال والــركاء الوطنيــن والدوليــن اآلخريــن
لتعزيــز العمــل الالئــق والتنميــة املســتدامة .وينظــم املركــز كل ســنة أكــر مــن
 450برنامج ـاً ومرشوع ـاً لحــوايل  12000مشــارك مــن  190بلــدا ً .وعــى وجــه
الخصــوص ،يقــدم املركــز تدريبــاً عــى معايــر العمــل الدوليــة للمســؤولني
الحكوميــن ،وأصحــاب العمــل ،والعــال ،واملحامــن ،والقضاة وأســاتذة القانون،
فضـاً عــن دورات متخصصــة بشــأن معايــر العمــل ،وتحســن اإلنتاجيــة وتنمية
الــركات ،ومعايــر العمــل الدوليــة والعوملــة ،وحقــوق العامــات.
كــا يســتضيف مركــز تورينــو أكادمييــة العمــل البحــري ،التــي توفــر برنامج ـاً
مــن الــدورات املتخصصــة التــي تهــدف إىل تعزيــز قــدرة الحكومــات ومــاك
الســفن والبحــارة عــى تطبيــق اتفاقيــة العمــل البحــري ،لســنة .2006
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إعــان منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن املبــادئ والحقوق األساســية
يف مجــال العمل ومتابعتــه ()1998
وضعــت منظمــة العمــل الدوليــة يف عــام  1998إجـرا ًء ترويجيـاً خاصـاً لتعزيــز
تطبيــق املبــادئ األربعــة والحقــوق املصاحبــة لهــا التــي تعتــر أساســية لتحقيــق
العدالــة االجتامعيــة .فباعتــاد الــدول األعضــاء يف منظمــة العمــل الدوليــة
إلعــان املبــادئ والحقــوق األساســية يف العمــل ومتابعتــه فإنهــا تقــر بالتزامهــا،
الناشــئ عــن عضويتهــا يف املنظمــة ،بالســعي نحــو تحقيــق بعض القيم األساســية
وهــي :الحريــة النقابيــة واالعــراف الفعــي بالحــق يف املفاوضــة الجامعيــة؛
والقضــاء عــى كافــة أشــكال العمــل الجــري أو اإللزامــي ،وإلغــاء عمــل األطفــال
إلغــا ًء فعلي ـاً؛ وإلغــاء التمييــز يف العمــل واملهنــة .ويكــون هــذا االلت ـزام قامئ ـاً
حتــى إذا مل تكــن الدولــة قــد متكنــت بعــد مــن التصديــق عــى االتفاقيــات
الثــاين األساســية التــي تتضمــن هــذه املبــادئ (مبــا يف ذلــك بروتوكــول ســنة
 2014التفاقيــة العمــل الجــري) .ويف الوقــت نفســه تلتــزم منظمــة العمــل
الدوليــة نفســها بتقديــم املســاعدة الالزمــة لتحقيــق هــذه األهــداف.
وعــاوة عــى ذلــك ،تؤكــد الفقــرة  5مــن اإلعــان عــى أنــه ال ينبغــي اســتخدام
معايــر العمــل ألغـراض التجــارة الحامئيــة ،وأنــه ال يجــوز التــذرع بــأي يشء يف
اإلعــان ومتابعتــه أو اســتخدامه بطريقــة أخــرى لهــذه األغـراض .وباإلضافــة إىل
ذلــك ،ال ينبغــي بــأي حــال مــن األحــوال التشــكيك يف امليــزة النســبية ألي بلــد
يف اإلعــان ومتابعتــه.
وقــد اعتمــدت يف نفــس الوقــت آليــة متابعــة لإلعــان للمســاعدة يف تحديــد
احتياجــات الــدول مــن أجــل تحســن تطبيــق هــذا املبــادئ والحقــوق .والــدول
األعضــاء مطالبــة بتقديــم تقاريــر ســنوية حــول جميــع الحقــوق األساســية التــي
مل تصــدق بعــد عــى االتفاقيــات الخاصــة بهــا يف إطــار منظمــة العمــل الدوليــة.
ويفحــص مجلــس اإلدارة هــذه التقاريــر وتنــر تعليقاتــه يف مقدمــة املراجعــة
الســنوية للتقاريــر ،التــي تــدرس تنفيــذ املبــادئ والحقــوق األساســية للعمــل يف
البلــدان املعنيــة ،مــع الرتكيــز عــى التطــورات واالتجاهــات.
ويرمــي اإلعــان ومتابعتــه إىل تعزيــز املبــادئ والحقــوق التــي ينــص عليهــا وإىل
تيســر التصديــق عــى االتفاقيــات األساســية مــن خــال الحــوار واملســاعدة
الفنيــة .وال يهــدف اإلعــان ومتابعتــه إىل إيجــاد مجموعــة موازيــة مــن املعايــر
بــل إنــه ،عــى العكــس ،يهــدف إىل مســاعدة الــدول األعضــاء عــى تحقيــق
االحــرام الكامــل لهــذه املبــادئ والحقــوق يف العمــل مبــا يف ذلــك التصديــق
عــى جميــع االتفاقيــات األساســية ،فض ـاً عــن بروتوكــول ســنة  2014التفاقيــة
العمــل الجــري .ومتــى تحقــق ذلــك ،ســتكون جميــع الــدول األعضــاء خاضعــة
للنظــام اإلرشايف املنتظــم ملنظمــة العمــل الدوليــة فيــا يتعلــق بهــذه الصكــوك.
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إعــان منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن العدالــة االجتامعيــة مــن
أجــل عوملــة عادلــة ()2008
وســط حالــة مــن عــدم اليقــن واســع النطــاق يف عــامل العمــل ،بــدءا ً مــن
االضطرابــات املاليــة والرتاجــع االقتصــادي إىل ارتفــاع معــدالت البطالــة،
واالقتصــاد غــر املنظــم والحاميــة االجتامعيــة غــر الكافيــة ،اعتمــدت
الحكومــات والعــال وأصحــاب العمــل يف منظمــة العمــل الدوليــة يف حزيـران/
يونيــو  2008إعــان العدالــة االجتامعيــة مــن أجــل عوملــة عادلــة الــذي يهــدف
إىل تعزيــز قــدرة منظمــة العمــل الدوليــة عــى النهــوض بربنامجهــا بشــأن
العمــل الالئــق ووضــع اســتجابة فعالــة للتحديــات املتزايــدة للتحــول يف عــامل
العمــل يف ســياق العوملــة .وكان هــذا هــو البيــان الرئيــي الثالــث حــول املبادئ
والسياســات الــذي يعتمــده مؤمتــر العمــل الــدويل منــذ دســتور منظمــة العمــل
الدوليــة لســنة  .1919وهــو يســتند إىل إعــان فيالدلفيــا لســنة  1944وإىل
ويجســد إعــان
إعــان املبــادئ والحقــوق األساســية يف العمــل لســنة .1988
ّ
ســنة  2008الرؤيــة املعــارصة لواليــة منظمــة العمــل الدوليــة يف عــر العوملــة.
وعــى جميــع الــدول األعضــاء يف املنظمــة اتبــاع سياســات تقــوم عــى األهــداف
االس ـراتيجية  -العاملــة والحاميــة االجتامعيــة والحــوار االجتامعــي والحقــوق
يف العمــل .ويؤكــد اإلعــان ،يف الوقــت نفســه ،اتبــاع نهــج شــمويل ومتكامــل
مــن خــال االعــراف بــأن هــذه األهــداف «غــر قابلــة للتجزئــة ومرتابطــة
ومتكافلــة» ،يضمــن دور معايــر العمــل الدوليــة باعتبارهــا وســيلة فعالــة
لتحقيقهــا جميعهــا.
ويؤكــد اإلعــان أيضــاً عــى الحاجــة إىل تعزيــز سياســة املعايــر يف منظمــة
العمــل الدوليــة باعتبارهــا حجــر الزاويــة يف أنشــطة املنظمــة مــن خــال تعزيــز
أهميتهــا بالنســبة لعــامل العمــل ،فضـاً عــن ضــان دور املعايــر كوســيلة مفيدة
لتحقيــق األهــداف الدســتورية للمنظمــة .ويشــر اإلعــان إىل أن الطريقــة التــي
تحقــق بهــا الــدول األعضــاء األهــداف االس ـراتيجية ملنظمــة العمــل الدوليــة
متثــل مســألة يحددهــا كل عضــو معنــي رهنــاً بالتزاماتــه الدوليــة القامئــة
واملبــادئ والحقــوق األساســية يف العمــل مــع إيــاء االعتبــار الواجــب ،لجملــة
أمــور ،مــن بينهــا مبــادئ وأحــكام معايــر العمــل الدوليــة ويذكّــر اإلعــان
أيض ـاً بأنــه ال يجــوز التــذرع بانتهــاك املبــادئ والحقــوق األساســية يف العمــل
أو اســتخدامها بخــاف ذلــك كميــزة نســبية مرشوعــة وأنــه ال يجــوز اســتخدام
معايــر العمــل لألغ ـراض التجاريــة الحامئيــة.
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وأخــرا ً ،يتضمــن اإلعــان آليــة متابعــة لضــان الوســائل التــي ميكــن بهــا
للمنظمــة مســاعدة األعضــاء يف جهودهــم الراميــة إىل تعزيــز برنامــج العمــل
الالئــق ،مبــا يف ذلــك اســتعراض املامرســات املؤسســية ملنظمــة العمــل الدوليــة
واإلدارة فيهــا؛ وقيــام مؤمتــر العمــل الــدويل بإجـراء مناقشــات منتظمــة اســتجابة
للوضــع واالحتياجــات يف الــدول األعضــاء وتقييــم نتائــج أنشــطة منظمــة العمــل
الدوليــة؛ واالســتعراضات القطريــة الطوعيــة ،واملســاعدة الفنيــة والخدمــات
االستشــارية؛ وتعزيــز القــدرات البحثيــة ،وجمــع املعلومــات وتبادلهــا.
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مبادرة الذكرى املئوية ملعايري العمل الدولية

مبــادرة املعايــر هــي واحــدة مــن املبــادرات الســبع املئويــة التــي تــم تنفيذهــا
يف الفــرة التــي ســبقت العــام املئــوي ملنظمــة العمــل الدوليــة يف عــام .2019
وتشــتمل املبــادرة عــى هدفــن:
• تعزيز أهمية معايري العمل الدولية من خالل آلية مراجعة املعايري؛
• توطيد توافق اآلراء الثاليث بشأن نظام إرشايف رسمي.
 -1آلية مراجعة املعايري
إن آليــة مراجعــة املعايــر هــي آليــة مدمجــة يف سياســة منظمــة العمــل
الدوليــة بشــأن املعايــر لضــان أن يكــون ملنظمــة العمــل الدوليــة مجموعــة
واضحــة وقويــة ومحدثــة مــن معايــر العمــل الدوليــة التــي تســتجيب لألمنــاط
املتغــرة لعــامل العمــل ،لغــرض حاميــة العــال ومراعــاة احتياجــات املؤسســات
املســتدامة (انظــر القســم  ،1تحديــث معايــر العمــل الدوليــة).
 -2توافق ثاليث يف اآلراء موحد بشأن نظام إرشايف رسمي.
بــدأ تنفيــذه بطلــب مــن مجلــس اإلدارة يف آذار/مــارس  2015بــأن يقــوم كل
مــن رئيــس لجنــة الخــراء ورئيــس لجنــة الحريــة النقابيــة بإعــداد تقريــر
مشــرك حــول العالقــة بــن مختلــف اإلجـراءات اإلرشافيــة املتصلــة باملــواد 22
و 23و 24و 26مــن دســتور منظمــة العمــل الدوليــة وآليــة تقديــم الشــكاوى
املتعلقــة بالحريــة النقابيــة وإدارتهــا وتحســينها.
واعتمــد مجلــس اإلدارة يف دورتــه املعقــودة يف آذار/مــارس  2017خطــة عمــل
وجــدوالً زمنيـاً لتعزيــز النظــام اإلرشايف ،مبــا يف ذلــك عــرة مقرتحــات مجمعــة
يف أربعــة مجــاالت تركيــز .وتغطــي املقرتحــات العــرة مجموعــة واســعة مــن
املوضوعــات ،مثــل :العالقــة بــن الهيئــات اإلرشافيــة ملنظمــة العمــل الدوليــة،
وتبســيط اإلبــاغ ،وتبــادل املعلومــات مــع املنظــات ،واليقــن القانــوين .ويجري
اآلن تنفيــذ خطــة العمــل.
وتوجــه مبــادرة املعايــر سياســة معايــر العمــل الدوليــة الحاليــة .وتهــدف
هــذه السياســة إىل تعزيــز دور معايــر العمــل الدوليــة يف املــي قدمـاً بالهــدف
األســايس للمنظمــة املتمثــل يف تدعيــم العدالــة االجتامعيــة مــن خــال تعزيــز
العمــل الالئــق .ولتحقيــق هــذا الهــدف ،تقــوم سياســة املعايــر أيض ـاً بإرشــاد
الجهــود الراميــة إىل:
• زيادة وضوح معايري العمل الدولية؛
• الوصــول إىل الهيئــات املكونــة مــن خــال املســاعدة الفنيــة والتعــاون الفنــي
وبنــاء القــدرات.
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«نحــن ال ميكننــا أن نحقــق التنميــة عــى حســاب العدالــة االجتامعيــة .وال نســتطيع
أن نتنافــس بــدون أســاس مــن املعايــر اإلنســانية األساســية .وإذا كان ذلــك صحيحـاً
داخــل مجتمعنــا فإنــه صحيــح كذلــك بالنســبة للعــامل ككل».
نيلسون مانديال ،رئيس املؤمتر الوطني اإلفريقي.1994 .

()2٨

تعــد معايــر العمــل الدوليــة ،عــى نحــو مــا حــاول هــذا الكتيــب تبيانــه ،أدوات
مهمــة لضــان إفــادة الجميــع مــن منافــع االقتصــاد العاملــي والفــرص التــي
يتيحهــا .فمــن الحريــة النقابيــة إىل الضــان االجتامعــي ومــن مكافحــة عمــل
األطفــال إىل تعزيــز التدريــب املهنــي ،تتيــح معايــر العمــل الدوليــة الفرصــة
إليجــاد ظــروف عمــل كرميــة والئقــة ومــا ينتــج عنهــا مــن منافــع اقتصاديــة
عــى املســتوى الوطنــي وعــى مســتوى املنشــأة .ويضمــن نظــام اإلرشاف أن تفي
الــدول بالتزاماتهــا التــي تنــص عليهــا االتفاقيــات التــي صدقــت عليهــا وأن تفــي
بالتزاماتهــا املنصــوص عليهــا يف دســتور منظمــة العمــل الدوليــة بوجــه عــام.
ومــا زال نظــام معايــر العمــل الدوليــة ينمــو ويتطــور اســتجابة لالحتياجــات
العامليــة الراهنــة .وكانــت هنــاك حــاالت عديــدة شــهدت تقدمــاً أســهم يف
تحقيقهــا نظــام معايــر العمــل الدوليــة .ولكــن ال يـزال هنــاك عمــل كثــر البــد
مــن القيــام بــه .وعــى الرغــم مــن أن نظــام معايــر العمــل الدوليــة يعد أساسـاً
أداة تســتخدمها الحكومــات الوطنيــة ومنظــات أصحــاب العمــل والعــال،
فــإن للجمهــور العــام دورا ً كذلــك ينبغــي أن يضطلــع بــه .فبوســع األفــراد،
واملنظــات غــر الحكوميــة ،واملؤسســات ،والنشــطاء العمــل عــى التوعيــة
بالنظــام ،وعــى تشــجيع حكوماتهــم عــى التصديــق عــى االتفاقيــات والعمــل
مــع منظــات أصحــاب العمــل والعــال املعنيــة للتعــرف عــى املشــكالت
التــي تواجــه تطبيــق املعايــر .ومــن املأمــول أن يــؤدي هــذا التقديــم لعمــل
منظمــة العمــل الدوليــة املتعلــق مبعايــر العمــل الدوليــة ليــس فقــط إىل متكــن
الهيئــات املكونــة ملنظمــة العمــل الدوليــة ولكــن كذلــك متكــن املجتمــع ككل
مــن االســتفادة مــن هــذه األدوات القويــة يف ســبيل التنميــة.
وتبــن الصفحــات التاليــة عرضـاً عامـاً ألهــم الوثائــق املتعلقــة مبعايــر العمــل
الدوليــة وللمصــادر التــي ميكــن الرجــوع إليهــا للمزيــد مــن املعلومــات.
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• االتفاقيات والتوصيات
• دستور منظمة العمل الدولية
• تقرير لجنة الخرباء فيام يتعلق بتطبيق االتفاقيات والتوصيات
التقرير السنوي الذي يتضمن:
التقريــر العــام :تعليقــات حــول مــدى امتثــال الــدول األعضــاء اللتزاماتهــا
مــن حيــث تقديــم التقاريــر ،والحــاالت التــي أحــرز فيهــا تقــدم ،والعالقــة بــن
معايــر العمــل الدوليــة والنظــام متعــدد األطـراف (التقريــر الثالــث – القســم
( 1ألــف))
مالحظــات :تعليقــات حــول تطبيــق االتفاقيــات يف الــدول املصدقــة عليهــا
(التقريــر الثالــث – القســم ( 1ألــف))
الدراســة االســتقصائية العامــة :بحث القوانني واملامرســات يف مجــال موضوعي
معــن يف الــدول األعضــاء التــي صدقــت أو مل تصــدق عــى االتفاقيــات ذات
الصلــة (التقريــر الثالــث – القســم ( 1بــاء))
• تقرير لجنة املؤمتر املعنية بتطبيق املعايري
ويشتمل عىل:
التقرير العام
بحث حاالت فردية
هــو متــاح يف املحــر املؤقــت ملؤمتــر العمــل الــدويل ويُنــر بشــكل مســتقل
كمقتطفــات مــن محــر مــداوالت مؤمتــر العمــل الــدويل.
• تقرير لجنة الحرية النقابية
ينــر ثــاث م ـرات كل ســنة كوثيقــة مــن وثائــق مجلــس اإلدارة وكذلــك يف
النــرة الرســمية ملنظمــة العمــل الدوليــة.
• تقارير اللجان املشكلة لبحث االحتجاجات (املادة )24
تنرش ضمن وثائق مجلس اإلدارة.
• تقارير لجان تقيص الحقائق (املادة )26
تنــر ضمــن وثائــق مجلــس اإلدارة وكذلــك يف النــرة الرســمية ملنظمــة
العمــل الدوليــة.
وجميــع الوثائــق ســالفة الذكــر متاحــة يف قاعــدة بيانــات NORMLEX
وعنوانهــاwww.ilo.org/normlex :
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•وثائــق مجلــس اإلدارة ،مبــا يف ذلــك قســم الشــؤون القانونيــة ومعايــر العمــل
الدولية وهــي متاحــة يفwww.ilo.org/gb/lang--en/index.htm :
•وثائــق مؤمتــر العمــل الــدويل ،مبــا يف ذلــك التقاريــر التحضرييــة العتــاد
االتفاقيــات والتوصيــات وهــي متاحــة يفwww.ilo.org/ilc/ILCSessions/ :
lang--eng/index.htm
•وثائــق متابعــة إعــان املبــادئ والحقوق األساســية يف العمل .وهــي متاحة يف:
www.ilo.org/declaration/follow-up/annualreview/annualreports/
lang--en/ index.htm
وتتوافــر وثائــق منظمــة العمــل الدوليــة أيض ـاً مــن خــال مكاتــب املنظمــة
ومكتبــة اإليــداع.

منشورات مختارة
تتوفــر مجموعــة مختــارة مــن املنشــورات حــول مختلــف املوضوعــات التــي
تغطيهــا معايــر العمــل الدوليــة ونظــام اإلرشاف يف منظمــة العمــل الدوليــة
مــن خــال موقــع منظمــة العمــل الدوليــة عــى اإلنرتنــت بشــأن معايــر العمــل
الدوليــة .وتغطــي هــذه املنشــورات املوضوعــات التاليــة ،مــن بــن موضوعــات
أخــرى:
 األعامل العامة املتعلقة مبعايري العمل الدولية أنشطة منظمة العمل الدولية يف مجال وضع املعايري والنظام اإلرشايف الحرية النقابية واملفاوضة الجامعية عمل األطفال والعمل الجربي البحارة والعمل البحري حامية األمومة االقتصاد غري املنظم التجارة وحقوق العامل إدارة العمل والتفتيش -املساواة يف املعاملة
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•انظر موقع معايري العمل تحت عنوان «املنشورات» عىل العنوان التايل:
www.ilo.org/global/standards/information-resources-andpublications/publications/lang--en/index.htm

املوارد املتاحة عىل اإلنرتنت
•  NORMLEXهــي قاعــدة بيانــات بثــاث لغــات (اإلنكليزيــة والفرنســية
واإلســبانية) تجمــع املعلومــات حــول معايــر العمــل الدوليــة (مثــل املعلومات
املتعلقــة بالتصديقــات وتقديــم التقاريــر املطلوبــة وتعليقــات الهيئــات
اإلرشافيــة ملنظمــة العمــل الدوليــة ومــا إىل ذلــك) ،فض ـاً عــن الترشيعــات
الوطنيــة املتعلقــة بالعمــل والحاميــة االجتامعيــة .وقــد أنشــئت قاعــدة
البيانــاتلتوفــرمعلومــاتكاملــةوســهلةاالســتخدامحــولهــذهاملوضوعــات.
 NATLEXهــي قاعــدة بيانــات بثــاث لغــات (اإلنكليزيــة والفرنســية
واإلســبانية – وتتضمــن كذلــك العديــد مــن النصــوص باللغــة األصليــة) حــول
العمــل والضــان االجتامعــي وقانــون حقــوق اإلنســان .وتشــمل حــوايل 90000
نــص ترشيعــي مــن  196بلــدا ًوأكــر مــن  160إقليــاًومقاطعــة وكيانــات أخــرى.
وميكــن الوصــول إىل قواعــد البيانــات هــذه مــن خــال موقــع معايــر العمــل
الدوليــة عــى:
www.ilo.org/normes
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ﺗﺤــﺪد اﺗﻔﺎﻗﻴــﺎت وﺗﻮﺻﻴــﺎت ﻣﻨﻈﻤــﺔ اﻟﻌﻤــﻞ اﻟﺪوﻟﻴــﺔ اﻹﻃــﺎر اﻟﻘﺎﻧــﻮين اﻟــﺪوﱄ ﻟﻀــامن اﻟﻌﺪاﻟــﺔ
اﻻﺟﺘامﻋﻴــﺔ ﰲ اﻻﻗﺘﺼــﺎد اﻟﻌﺎﳌــﻲ اﻟﻴــﻮم .وﻳﻌﺘﻤــﺪ ﻣﻤﺜﻠــﻮ اﻟﺤﻜﻮﻣــﺎت وأﺻﺤــﺎب اﻟﻌﻤــﻞ
واﻟﻌــامل ﻣﻌﺎﻳــري اﻟﻌﻤــﻞ اﻟﺪوﻟﻴــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗﻐﻄــﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋــﺔ واﺳــﻌﺔ ﻣــﻦ اﳌﻮاﺿﻴــﻊ ،مبــﺎ ﰲ ذﻟــﻚ
اﻟﺤﺮﻳــﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴــﺔ واﳌﻔﺎوﺿــﺔ اﻟﺠامﻋﻴــﺔ ،واﻟﻌﻤــﻞ اﻟﺠــﱪي ،وﻋﻤــﻞ اﻷﻃﻔــﺎل ،وﺗﻜﺎﻓــﺆ اﻟﻔــﺮص
واﳌﺴــﺎواة ﰲ اﳌﻌﺎﻣﻠــﺔ ،واﳌﺸــﺎورات اﻟﺜﻼﺛﻴــﺔ ،وإدارة ﺷــﺆون اﻟﻌﻤــﻞ وﺗﻔﺘﻴــﺶ اﻟﻌﻤــﻞ،
وﺳﻴﺎﺳــﺔ اﻟﻌﻤــﻞ واﻟﻨﻬــﻮض ﺑﺎﻟﻌامﻟــﺔ ،واﻟﺘﻮﺟﻴــﻪ واﻟﺘﺪرﻳــﺐ اﳌﻬﻨﻴــﺎن ،واﻷﻣــﺎن اﻟﻮﻇﻴﻔــﻲ،
واﻟﺴﻴﺎﺳــﺔ اﻻﺟﺘامﻋﻴــﺔ ،واﻷﺟــﻮر ،وﻣــﺪة اﻟﻌﻤــﻞ ،واﻟﺴــﻼﻣﺔ واﻟﺼﺤــﺔ اﳌﻬﻨﻴﺘــﺎن ،واﻟﻀــامن
اﻻﺟﺘامﻋــﻲ ،وﺣامﻳــﺔ اﻷﻣﻮﻣــﺔ ،واﻟﻌــامل اﳌﻨﺰﻟﻴــﻮن ،واﻟﻌــامل اﳌﻬﺎﺟــﺮون ،واﻟﺒﺤــﺎرة ،وﺻﻴــﺎدو
اﻷﺳــامك ،وﻋــامل اﳌﻨﺎوﻟــﺔ ﺑﺎﳌﻮاﻧــﺊ ،واﻟﺸــﻌﻮب اﻷﺻﻠﻴــﺔ واﻟﻘﺒﻠﻴــﺔ ،وﻓﺌــﺎت ﻣﺤــﺪدة أﺧــﺮى
ﻣــﻦ اﻟﻌــامل .ومتﺘﻠــﻚ ﻣﻨﻈﻤــﺔ اﻟﻌﻤــﻞ اﻟﺪوﻟﻴــﺔ ﻋــﺪدا ً ﻣــﻦ اﻵﻟﻴــﺎت اﻟﻔﺮﻳــﺪة ﻟــﻺﴍاف وﺗﻘﺪﻳــﻢ
اﻟﺸﻜﺎوى اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﺎﻳري اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
وﻳﺴــﺘﻬﺪف ﻫــﺬا اﻟﻜﺘﻴــﺐ اﳌﻨﻘــﺢ اﻟﺠﻤﻬــﻮر ﻏــري اﳌﺘﺨﺼــﺺ وﻳﻮﻓــﺮ ﻣﻘﺪﻣــﺔ ﳌﻌﺎﻳــري اﻟﻌﻤــﻞ
اﻟﺪوﻟﻴــﺔ وﻳﻨﺎﻗــﺶ أﻫﻤﻴﺘﻬــﺎ ﰲ اﻻﻗﺘﺼــﺎد اﻟﻌﺎﳌــﻲ اﻟﻴــﻮم ،واﳌﻮاﺿﻴــﻊ اﻟﺘــﻲ ﺗﻐﻄﻴﻬــﺎ ،وﻛﻴــﻒ ﻳﺘــﻢ
ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ واﻹﴍاف ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﻣﻦ أﻳﻦ ميﻜﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت.
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