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  دـتمهي

أمريكا  فيالعمالة  إجمالي من المائة في ٥٢٫٢االقتصاد غير المنظم حول العالم يمثل اليوم  إّن
ما يستوعب االقتصاد غير المنظم  وغالبًا .١فريقياأ في في المائة ٥٥٫٧و ياآس في في المائة ٧٨٫٢و الالتينية

وإن  - البلدان النامية  فيالحالة السائدة بصفة خاصة  هيوهذه . عماًال يصبحون بدونه بال عمل أو دخل
لبلدان ، اقوى عاملة آبيرة وسريعة النمو، ومن ذلك مثًالب تتمتع التيالبلدان  هيو -  آانت ال تقتصر عليها

االقتصاد غير  فيوال يدخل معظم الناس . التكيف الهيكليأصبح لديها عمالة زائدة بعد إجراء برامج  التي
، الجزئيةوالبطالة ظروف ارتفاع البطالة  في وخصوصًا .المنظم باختيارهم، ولكن بحكم ضرورة البقاء

توليد الدخل، نظرًا للسهولة النسبية من فرص العمل، ومنافذ ل االقتصاد غير المنظم آثيرًا يوفروالفقر، 
أو مهارات أو تكنولوجيا أو  يلدخول سوق االقتصاد غير المنظم، وعدم ارتفاع ما يتطلبه من مستوى تعليم

االقتصاد غير  فيفالعمال  .معايير العمل الالئق يغالبًا ما ال تلب المستحدثةفرص العمل  ولكّن ؛رأس مال
، آما ال يتمتعون بحماية اجتماعية، فضًال وانخفاض مستوى األمن الوظيفي يعانون من تدني األجورالمنظم 

  .عن ضعف احتماالت التحاقهم بالتعليم والتدريب الرسميين

تنظيم  فيثمة ارتباطًا بين التغيرات  سواء، نجد أّنحد  على النامية والصناعية، البلدانآثير من  فيو
 فيالعمال والوحدات االقتصادية ينخرطون بشكل متزايد  ونجد أّن .العمل ونمو االقتصاد غير المنظم

وتوجد بعض هذه . من الباطن التعاقدأو  إسناد األنشطة إلى الخارجذلك  فيترتيبات مرنة للعمل، بما 
الترتيبات على هامش المشاريع األساسية، أو عند الطرف األدنى من سلسلة اإلنتاج، وتفتقر إلى مواصفات 

 .العمل الالئق

فمن منظور العمال  .االقتصاد غير المنظم فيكون أوضح ما تالعمل الالئق  فيالعجز  ن مواطنوتكو
االقتصاد غير المنظم، تفوق بكثير الجوانب  فيالذين ال يتمتعون بالحماية، ثمة جوانب سلبية للعمل 

 يتمتعون بالحماية االقتصاد غير المنظم، غير معترف بهم، وغير مسجلين، وال فيالعمال  ذلك أّن .اإليجابية
فإنهم ال يستطيعون التمتع بحقوقهم  ،ولهذا .ظل قوانين العمل، بل إنهم مستبعدون من الحماية االجتماعية في

ولمّا آان هؤالء العمال عادة، غير . العمل، وال يستطيعون ممارسة تلك الحقوق أو الدفاع عنها فياألساسية 
مواجهة أصحاب  في -  أو بال تمثيل على اإلطالق - ضعيف  ياعمنظمين، فإنهم ال يتمتعون إال بتمثيل جم

االقتصاد غير المنظم، بوجود أماآن عمل محدودة، أو  فيوغالبًا ما يتسم العمل . العمل أو السلطات العامة
اإلنتاجية، وانخفاض و من المهارات متدنية ياتغير محددة، وظروف عمل غير آمنة وغير صحية، ومستو

 التدريبو التمويلو األسواقو ، وانعدام النفاذ إلى المعلومات،طويلة عملساعات ظامها، والدخول وعدم انت
  .بدرجات متفاوتة االقتصاد غير المنظم يعانون من التبعية واالستضعاف فيالعمال  آما أّن. التكنولوجياو

نمو االقتصاد و .السديدةدارة باإل مسألة تتعلق أساسًا المنظمة هي غير السمةويجب التأآيد على أن 
بعض األحيان، إلى عدم مالءمة السياسات االجتماعية، أو عدم فعاليتها، أو  فيغير المنظم يمكن أن ُيعزى، 

سوء توجيهها، أو سوء تخطيطها، أو سوء تنفيذها، آما أن تلك السياسات غالبًا ما ُتتَّخذ بدون مشاورات 
  .والفعال للسياسات والقوانين السليميذ من أجل التنف السديدةثالثية، وتفتقر إلى اإلدارة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأمانة منظمة  يدراسة مشترآة لمكتب العمل الدول ،"البلدان النامية يالعولمة والوظائف غير المنظمة ف  ": نظرا   ١

   .٢٧ فحة، ص٢٠٠٩ ،التجارة العالمية، جنيف
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ال يمكن تصميمها إال  نموهاالستجابات الفعالة والمالئمة لواقع االقتصاد غير المنظم و أّن فيشك  الو
وبمشارآة آاملة من الشرآاء االجتماعيين، مع الترآيز بصفة خاصة على  ي،والمحل يعلى الصعيدين الوطن

عمال ال، ويينعمال الريفالو األصليينألطفال والعمال المهاجرين والسكان الفئات المستضعفة مثل النساء وا
أن تكون بمثابة خريطة طريق تسترشد بها مثل تلك الدولية  لعملا ويمكن لمعايير. يين، الخالمنزل

هذه على تدعيم تطبيق االتفاقيات  الطريقوتؤآد خريطة . االستجابات والتوافقات المالئمة للسياسات
تساعد بشكل حاسم على االبتعاد تدريجيًا عن  التيتشتمل على الحقوق األساسية  التي يالثمان األساسية

 - السديدة أو صكوك اإلدارة  - آما ترتكز على االتفاقيات األربع ذات األولوية . الفقرو االقتصاد غير المنظم
م للقوانين، وتعزيز اإلشراف من إلى تعزيز السياسات الفعالة لسوق العمل، وضمان اإلنفاذ المالئ يترم التي

ويشكل التطبيق . عن الحلول من خالل الحوار الثالثيجانب السلطات العامة، وتشجيع البحث المشترك 
األرضية األساسية للخروج  -  بذاته وانطالقًا منه -  يعشرة على الصعيد الوطني الفعال لهذه الصكوك اإلثنت

تقريره، أمام  في، بحق، كتب العمل الدوليذآر المدير العام لموآما . من االقتصاد غير المنظم يالتدريج
جميع الحاالت  فيلمعايير العمل، يتعين، أال ينتظر  إن التطبيق التدريجي: "١٩٩١ي عام مؤتمر العمل الدول

وثمة معايير أساسية معينة، تعتبر . القطاع الحديثبرآب  "اللحاق" فيحتى يبدأ القطاع غير المنظم 
بشأن  ١٩٩٨عالن عام إقد أآد و. ٢"ى حد آبير، لدرجة أنه ال يجب التسامح إزاء عدم مراعاتهاجوهرية إل
واإلقرار الفعلي بالحق  الحرية النقابية: العمل، على تلك المعايير، حيث تشمل يالحقوق األساسية فو المبادئ

الفعلي على عمل القضاء ، يأو اإللزام يأشكال العمل الجبر جميعالقضاء على ة الجماعية، المفاوض في
  .االستخدام والمهنة فيالقضاء على التمييز األطفال، 

الصكوك األساسية، نجد أن ثمة معايير إضافية معينة تتصل باالقتصاد غير  هذهوباإلضافة إلى 
المنظم بشكل خاص، ويشتمل بعضها على أدوات أساسية للسياسات لمعالجة االقتصاد غير المنظم، ويشتمل 

االقتصاد غير المنظم، بينما يرتبط  فيتغطيه، على العمال  يالنطاق الذ في، صراحة، منها آلخرالبعض ا
ومن الطبيعي أن تتداخل تلك المعايير مع الصكوك  .هذا االقتصاد فيبأحوال العمال  وثيقًا بعضها ارتباطًا

  . قتصاديةجزءًا ال يتجزأ من عملية االنتعاش من األزمة المالية واال شكلت التياألخرى 

بشأن تطبيق صكوك  إلى التعليقات الكثيرة الصادرة عن هيئات اإلشرافستند ي الملخص الذي اوهذ
محاولة تقييم  فيخطوة أولى  يجب النظر إليه باعتباره ،مجال االقتصاد غير المنظم فيمنظمة العمل الدولية 

تعترض تطبيق معايير  التييد المعوقات مدى تطبيق القوانين واللوائح والممارسات الوطنية، فضًال عن تحد
. ذلك القطاع، وآيفية معالجة تلك المعوقات فيالعمال  والمطروحة أمامالعمل الدولية ذات الصلة، 

 إريك جرافيل وأود أن أتقدم بخالص الشكر للسيد ،العمل هو ثمرة جهد إدارة معايير العمل الدولية وهذا
)Eric Gravel( ي والسيد يان تانج)Yann Tanguy( األمل  يويحدون. هذا الملخص في، على مساهمتهما
 على وضع الثالثية الهيئات المكونة عة لطرح مقترحات من شأنها مساعدةأن يكون هذا الملخص أداة ناف في

 فيالحماية على العمال  من أجل توسيع نطاق، يالقوانين والسياسات والمؤسسات على الصعيد الوطن
  . ةالمنظم السمة، من أجل تيسير عملية االنتقال إلى االقتصاد غير المنظم

  يهنر-آليوباترا دومبيا
  مديرة إدارة معايير العمل الدولية

  ، جنيف مكتب العمل الدولي
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  ةــمقدم

خارج نطاق تطبيق هم االقتصاد غير المنظم،  فيالعمال  من المفاهيم المغلوطة الشائعة االعتقاد بأّن
االقتصاد  في العاملينالحقيقة، فإن معظم معايير العمل الدولية لها صلة بأولئك  فيو. معايير العمل الدولية

، بشأن العمل الالئق ٢٠٠٢ في يمؤتمر العمل الدول االستنتاجات التي اعتمدهاوتعكس . غير المنظم
لجميع  ةواقع حقيقة العمل الالئق وهيئاتها المكونة بجعلواالقتصاد غير المنظم، التزام منظمة العمل الدولية 

تعزيز العمل الالئق لجميع العمال، نساًء " أّن االستنتاجاتتلك  فيوقد ورد . العمال وأصحاب العمل
إعمال المبادئ والحقوق األساسية في : ورجاًال، بغض النظر عن مكان عملهم، يتطلب استراتيجية عريضة

ية االجتماعية؛ وتعزيز الحوار العمل؛ وتهيئة فرص أآبر وأفضل للعمالة والدخل؛ ومد نطاق الحما
  .٣"إن أبعاد العمل الالئق هذه يعزز بعضها البعض وتتضمن استراتيجية متكاملة للحد من الفقر. االجتماعي

في  واسعًا حقيقة مؤداها أن ثمة توافقًا فيوالغرض من هذا الملخص أن يكون بمثابة أداة للتفكير 
 ياألدنى، الذ ي، إنما تمثل الحد االجتماعيات األساسية الثمانيتشملها االتفاق التيعلى أن الحقوق  اآلراء

أو غير المنظم، /االقتصاد المنظم و فييجب أن يطبق على جميع العمال، بغض النظر عن أوضاعهم 
والسالمة والصحة المهنيتين  ي، بسياسة العمل وحماية الضمان االجتماعوالمعايير األخرى المتعلقة، مثًال

 وتفتيش العمل وإدارة العمل، وآلها معايير تتصل أيضًا يينوالتوجيه والتدريب المهن وحماية األجور
صاغتها هيئات مختلفة  التي وهذه المجموعة من المبادئ والتعليقات. االقتصاد غير المنظم فيبالعاملين 

 تفاقيات والتوصياتبتطبيق اال المعنيةلجنة الخبراء  ال سيما منظمة العمل الدولية،في  لنظام اإلشرافتابعة 
التي  عامةال والدراسات االستقصائية الحكومات، إلىالمباشرة  طلباتهامن خالل مالحظاتها المعتادة و(

ست حصرًا استقصائيًا لما وضعته لي ،ولجنة المؤتمر المعنية بتطبيق المعايير، ولجنة الحرية النقابية، )تعدها
االقتصاد غير المنظم، من خالل ما أبدته  فيالعمال  واقعأن حسبانها، أو فكرت فيه، بش في هيئات اإلشراف

 على أّن ويجب التأآيد أيضًا. عامة على أهم تلك التعليقات نظرة بكل بساطةوإنما تقدم  .حيالها من تعليقات
هو منظمة العمل الدولية، إنما في  رافهيئات اإلشاالقتصاد غير المنظم من جانب  في امليناإلشارة إلى الع

تم وقد  .السنوات األخيرة في نظام اإلشرافطريقة تناول هذه القضية من ِقَبل  فيعن تطور جديد  بيرتع
تلك التي تنشرها سنويًا  هذا الملخص، من التقارير الرسمية في وردت التيجميع المبادئ والتعليقات  استيفاء
  .الهيئات
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، منظمة العمل ٩٠ ةدوري، العمل الالئق واالقتصاد غير المنظم، مؤتمر العمل الدولاالستنتاجات بشأن ال :نظرا   ٣

  . ٢فقرة ال، ٢٥/٥٣، ص الثانيالمجلد  محضر األعمال،، ٢٠٠٢، جنيف، يةالدول
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  الجزء األول
   في تعليقات هيئات اإلشراف

   بشأندولية منظمة العمل ال
  االقتصاد غير المنظم

ساعد ي، يعلى الصعيد الدول نظام اإلشراف، فريد من نوعهتحظى معايير العمل الدولية بمؤازرة 
 بانتظام باستعراض يةوتقوم منظمة العمل الدول. تصدق عليها التيبتنفيذ االتفاقيات  البلدانعلى ضمان قيام 
. يمكن فيها تطبيق تلك المعايير بشكل أفضل التيح المجاالت الدول األعضاء، وتوضي فيتطبيق المعايير 
إلى مساعدتها من  تسعىتلك الدول، فإن منظمة العمل الدولية  فيتطبيق المعايير  في لةمشك يوإذا ظهرت أ

في  لهيئات اإلشراف موجزًا ويقدم هذا الباب وصفًا. توفير المساعدة التقنية، ويخالل الحوار االجتماع
من خالل  االسترشاد لقارئل على أداء تلك الهيئات، حتى يتسنى نظرة عامةمل الدولية، وآذلك منظمة الع

  .االقتصاد غير المنظم في بشأن العاملين التي تبديها هيئات اإلشرافالتعليقات المختلفة 

 )CEACR(بتطبيق االتفاقيات والتوصيات  المعنيةلجنة الخبراء 
األعداد المتزايدة من التقارير الحكومية بشأن  فيللنظر  ١٩٢٦عام  فيأنشئت لجنة الخبراء 

من الفقهاء القانونيين المرموقين الذين يعّينهم فردًا  ٢٠من  اليوم وتتألف اللجنة. االتفاقيات المصدق عليها
ونظم قانونية، وثقافات  مناطق جغرافيةمن هؤالء الخبراء  ينحدرو .ثالث سنوات لوالية منمجلس اإلدارة 

  .عن أحوال تطبيق معايير العمل الدولية تقني ومحايدة، وينصرف دور اللجنة إلى تقديم تقييم مختلف

مالحظات ال: نوعين من التعليقات يلجنة الخبراء تطبيق معايير العمل الدولية، تبد ما تستعرضوعند
 ا تطبيق اتفاقيةيثيره التياألساسية  المسائل؛ وتشتمل المالحظات على تعليقات بشأن الطلبات المباشرةو

المباشرة  الطلباتأما . للجنة يالتقرير السنو فينشر تلك المالحظات ويتم . بعينها من جانب دولة عضو
التقرير وإنما يتم إبالغ  فيوال يتم نشرها  .مزيد من المعلوماتال تستلزمأو  أآثر تقنيةفتنصرف إلى مسائل 

  .الحكومات المعنية بها مباشرة

  ةئيالدراسات االستقصا
، يمن خالل مؤتمر العمل الدول يصكوك عالمية أقرها المجتمع الدول هيمعايير العمل الدولية  إّن

 فيوإذا آان للدول األعضاء حق االختيار . وتعكس قيمًا ومبادئ مشترآة بشأن القضايا المتعلقة بالعمل
تبر من األهمية بمكان، تتبُّع منظمة العمل الدولية تع التصديق، أو عدم التصديق، على أية اتفاقية، فإّن

  .صدقت على االتفاقيات أم لم تصدق عليها سوءًا، البلدانجميع  فيالتطورات 

الدول األعضاء مطالبة بتقديم تقرير على  منظمة العمل الدولية، فإّندستور من  ١٩وبموجب المادة 
أحكام االتفاقيات  إلنفاذاتخذتها  التيبشأن التدابير  ،على طلب مجلس اإلدارة بناًء ،فترات دورية منتظمة

والتوصيات، واإلشارة إلى أية عقبات تكون قد حالت دون التصديق على اتفاقية معينة أو عطلت ذلك 
  .التصديق
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بشأن القوانين  ةمتعمق يةسنو ةعام دراسة استقصائيةبنشر لجنة الخبراء ، تقوم ١٩واستنادًا إلى المادة 
الدراسات عضاء، حول موضوع يختاره مجلس اإلدارة، وترتكز تلك الدول األ فيوالممارسات الوطنية 

إليها  ترسلها التيتتلقاها اللجنة من الدول األعضاء، والمعلومات  التيأساسًا على التقارير  االستقصائية
أثر االتفاقيات والتوصيات،  فيتسمح للجنة الخبراء بالنظر  هيو .منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال

نها التغلب على أمن ش التيأشارت إليها الحكومات عند التطبيق، وتحديد الوسائل  التيل الصعوبات وتحلي
  .تلك العقبات

  لجنة المؤتمر المعنية بتطبيق المعايير
 يعلى مؤتمر العمل الدول ،مارس /آذار شهر فينشر ُي يالذ، للجنة الخبراء ييعرض التقرير السنو

وتتشكل اللجنة  .بالنظر فيه المعنية بتطبيق المعايير حيث تقوم لجنة المؤتمر ،يالتال هيوني /حزيرانشهر  في
 .وعن العمال العمل مندوبين عن الحكومات وعن أصحاب الدائمة للمؤتمر، والمعروفة بلجنة المؤتمر، من

 وتدعي، لمناقشتها، وتختار من بين ثناياه عددًا من المالحظات إطار ثالثي فيالتقرير  وتستعرض
معلومات بشأن الهذه التعليقات، إلى إبداء ردودها أمام لجنة المؤتمر، وتقديم  فيحكومات المشار إليها ال

فيها الحكومات المعنية  يتوص استنتاجاتلجنة المؤتمر  صوغت ،تلك الحاالت فيو. الموضوع قيد المناقشة
العمل على االستفادة  لدولية، أوالمشكلة، أو دعوة بعثات من منظمة العمل ا لمعالجةباتخاذ خطوات معينة 

  .من المساعدة التقنية التي يوفرها المكتب

  لجنة الحرية النقابية
 في، بغرض النظر (CFA)لحرية النقابية الجنة منظمة العمل الدولية ، أنشأت ١٩٥١عام  في

لى االتفاقيات أو لم تصدق ع الشكاوى حول انتهاآات الحرية النقابية، سواء آانت الدولة المعنية قد صدقت
. منظمات العمالو ويمكن تقديم الشكاوى ضد الدولة العضو من قبل منظمات أصحاب العمل. ذات الصلة

عن  وتتشكل من رئيس مستقل وثالثة ممثلين ،دارةاإلمجلس تابعة لبمثابة لجنة  هيولجنة الحرية النقابية 
لمعايير أو مبادئ  للجنة أن ثمة انتهاآًا وإذا ثبت .العمالو أصحاب العملات والحكوم :المجموعات الثالث

 .توصيات بشأن آيفية عالج الموقف ًا عن طريق مجلس اإلدارة، وتقدمتقرير فإنها تصدرالحرية النقابية، 
 وعندما يكون البلد المعني قد صّدق. تقديم تقارير بشأن تنفيذ توصيات اللجنةبعد ذلك  الحكوماتُيطلب من و

  .لجنة الخبراءفإنه يجوز إحالة الجوانب القانونية للموضوع إلى على الصكوك ذات الصلة، 

  جنة الخبراءلل والطلبات المباشرة مالحظاتال  -أوًال 
 االقتصاد غير المنظم بشأن

قدمتها لجنة الخبراء  التيالمباشرة  الطلباتجرى اختيارها من المالحظات و التي تعليقات التاليةال إّن
قد ظهر  "القطاع غير المنظم"وإذا آان اصطالح . ر حديثة بما فيه الكفايةتعتب ،٢٠١٠و ٢٠٠٢ عامي بين

 فيبشأن أوضاع العمال الفقراء منظمة العمل الدولية  دراسات بحثية أجرتها في ،اتالسبعين فيأول ما ظهر 
، ٢٠٠٢عام  يالقطاع غير المنظم، أثناء مؤتمر العمل الدول فيللعمل  مفهوميفإنه قد ُطرح إطار آينيا، 
شملت العناصر األآثر و .دارت بشأن العمل الالئق واالقتصاد غير المنظم التيسياق المناقشات  فيوذلك 

  :ياإلطار ما يل بروزًا لهذا

حتى يستوعب ، "القطاع غير المنظم" بدًال من" االقتصاد غير المنظم" جرى اقتراح اصطالح  ■
 -  من الناحية القانونية أو التطبيقية -  الرسمية الترتيبات لم تغطها التيآافة األنشطة االقتصادية "

االعتبار، التنوع الهائل  فيويأخذ هذا االصطالح الموسع  ".أو غّطتها ولكن بشكل غير آاٍف
، الريفية والحضرية األوساط فيمختلف قطاعات االقتصاد، و فيللعمال وللوحدات االقتصادية 
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خاص والتي غالبًا ما تجد نفسها عالقة في شراك والتي تعاني من الحرمان وانعدام األمن بشكل 
 الفقر واإلنتاجية المتدنية؛

، والعمال العاملين لحسابهم الخاص، وأفراد األسرة بأجريضم االقتصاد غير المنظم العمال   ■
 ؛إلى آخر وضعالعمل، والعمال الذين ينتقلون من  فيالمشارآين 

ترتيبات عمل جديدة مرنة، والذين يجدون  فيرطون العمال الذين ينخ غير المنظم يضم االقتصاد  ■
 ؛، أو عند أدنى طرف سلسلة اإلنتاجيةاألساس المنشأةأنفسهم على أطراف 

دعا القرار الحكومات إلى وضع وتنفيذ مجموعة من السياسات والبرامج، وطالب الشرآاء   ■
سلسلة من اتخاذ ب إلى المكت وتوسيع نطاقه، آما دعا العمال تمثيلالتدخل لصالح االجتماعيين 

االقتصاد غير المنظم من  فيحتياجات العمال والوحدات االقتصادية ا تلبيةاإلجراءات من أجل 
 . ٤ة، على نحو أفضلالمنظم خالل

، منهجية أآثر على نحومعالجة القضايا المتعلقة باالقتصاد غير المنظم لجنة الخبراء  قررت يه،وعل
بعض التعليقات بموضوعات مثل الحرية  تتعلقوفيما  .٢٠٠٢عام  ا المؤتمرالتي أجراه مناقشاتالبعد وذلك 

سيما فيما يتعلق بنطاق تطبيق تلك الصكوك، نجد أن معظم تعليقات  النقابية، أو التمييز، أو إدارة العمل، وال
 مر،حقيقة األ فيو. اللجنة تنصرف إلى اتفاقيات عمل األطفال، آما تنصرف بدرجة أقل إلى سياسة العمل

 ١٩٩٩ واتفاقية أسوأ أشكال عمل األطفال،) ١٣٨رقم ( ١٩٧٣ آل من اتفاقية الحد األدنى للسن، إطار في
 فيالوضع الخاص بعمل األطفال  ، أّنمنتظمةأوضحت اللجنة للحكومات بطريقة لطالما ) ١٨٢رقم (

 لطالما )١٢٢رقم ( ١٩٦٤ وبموجب اتفاقية سياسة العمل،. االقتصاد غير المنظم يستحق اهتمامًا خاصًا
بوجوب مراعاة خبرات وآراء الشرآاء  ياالتفاقية تقض بطريقة منتظمة، أّن أوضحت اللجنة أيضًا

 فياالجتماعيين مراعاة تامة، عند اتخاذ التدابير المتعلقة بسياسة العمل بغرض ضمان تعاونهم الكامل 
آما  .االقتصاد غير المنظمفي و فيلقطاع الريا فيذلك آراء العاملين  فيصياغة وتنفيذ سياسات العمل، بما 

ترتبط مباشرة باالقتصاد غير المنظم،  أنه بينما قد ال توجد تعليقات من لجنة الخبراء إلى أيضًا تجدر اإلشارة
العديد من  توجد ،)هذا الملخص فيولهذا السبب لم تظهر ( يبالعمل الجبر من حيث االتفاقيات ذات الصلة

سياق االقتصاد غير  فيتوجد  التي، ويانت لّلجنة باعتبارها حاالت من العمل الجبراستب التياألوضاع 
 يتعلقوعلى سبيل المثال، . اتخاذ تدابير بشأنها المعنية بذلك المنظم، ومن ثم فقد طلبت اللجنة من الحكومات

 يأو العمل الجبر دينسدادًا لتجار بالبشر من أجل استغاللهم جنسيًا، وحاالت العمل باال عدد من التعليقات
حاالت  هي، واألصليينأو العمال  العمال المنزليين وأللفئات المستضعفة من العمال، مثل العمال المهاجرين 

  . سياق االقتصاد غير المنظم فيغالبًا ما توجد 

ت معظمها من المالحظا فياسُتمدت  التيولجنة الخبراء  صاغتها التي ،وقد تم تقسيم التعليقات التالية
بين االتفاقيات األساسية، واالتفاقيات الفنية، واتفاقيات األولوية؛ وها نحن نعرضها  ،أو المطالب المباشرة
  .حسب الموضوعات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٣ الحاشيةمرجع السابق، ، الاالستنتاجات :انظر   ٤
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 مباشرة ترتبط باالتفاقيات األساسية طلباتمالحظات و  -ألف 

 الجماعية ةالحرية النقابية والمفاوض  - ١

  مالحظاتال

 فردية مالحظة: قيات والتوصياتبتطبيق االتفا المعنيةلجنة الخبراء 
 ،)٨٧رقم ( ١٩٤٨ حق التنظيم،تفاقية الحرية النقابية وحماية تتعلق با

  )مقتطفات( ٢٠٠٨ :ُنشرت في) ١٩٧٢: تصديق(الديش نغب
لنقابات العمال الحرة  يأفاد بها االتحاد الدول التيللحريات المدنية  اإلضافيةفيما يتعلق باالنتهاآات 

)ICFTU (إلىالشرطة  لجوءالنقابات من جانب أجهزة المخابرات، ومضايقة ذلك  فيسابقة، بما  رسائل في 
تعترض إنشاء  التيعن المصاعب  العنف ضد العمال المحتجين، وإلقاء القبض على القيادات النقابية، فضًال

 ضايقاتم يصناعة تدوير السفن، تالحظ اللجنة أن مالحظات الحكومة لم تشر إلى أ فينقابات عمالية 
لنقابات من جانب أجهزة إنفاذ القانون، بل إن أجهزة إنفاذ القانون قد اضطرت إلى القيام بواجباتها، عندما لم ل

يكن باستطاعة زعماء النقابات الذين يقودون المسيرات، والتجمعات، والمظاهرات السيطرة على الجماهير، 
وباإلضافة . لخإ الممتلكات، وقطع الطرق الرئيسيةحتى سمح الجو للغوغاء بالقيام بأعمال الشغب، وإتالف 

ظل قانون العمل الجديد الصادر عام  فيإنشاء نقابات  فيقطاع الحق  أي فيللعمال إلى ذلك، إذا آان 
ال يحصلون على أية فرصة لتشكيل  ،وهم عمال مؤقتون ،السفن تكسيرقطاع  في، إال أن العمال ٢٠٠٦

من االتفاقية  ٨وتذّآر اللجنة بأن المادة ). سفينة معينة تكسيرالمرتبطة ب(لضيق فترة عملهم  نقابات نظرًا
 - المنظمة أو الجماعات األشخاص غيرهم من شأن في ذلك شأنهم -  العمال ومنظماتهم أن يحترم تنص على
 .وال يجوز أن ينطوي قانون البلد على مساس بالضمانات المنصوص عليها في هذه االتفاقية، قانون البلد

يتعرض  التيالحاالت  فيهذا الصدد، تود اللجنة التأآيد على وجوب عدم استخدام السلطات للقوة إال  فيو
 التيويجب أن يكون تدخل قوات النظام متناسبًا مع األخطار  .فيها القانون والنظام العام لتهديدات خطيرة

عها تحت السيطرة، ويجب على تسعى السلطات إلى وض التياألخطار  هيو ،القانون والنظام لها يتعرض
تضمن حصول السلطات المختصة على المعلومات الكافية بغية إزالة األخطار  التيالحكومات اتخاذ التدابير 

قد تسفر عن اضطراب  التياستلزمها استخدام العنف المفرط عند محاولة السيطرة على المظاهرات  التي
بمن  ، دون أي تمييز،للعمال من االتفاقية، فإّن ٢وجب المادة وعالوة على ذلك، تستذآر اللجنة أنه بم. السلم

منظمات تكوين  في الحق السفن، فكيكصناعة ت فيالقطاع غير المنظم  فيفيهم العمال المؤقتون والعمال 
أية  يتقريرها التال فيوتطلب اللجنة من الحكومة أن توضح . يختارونها، وآذلك الحق في االنضمام إليها

مخاطر  يأصدرتها لسلطات إنفاذ القوانين، حتى يتسنى تفاد التيذلك التعليمات  فيذتها، بما تدابير اتخ
العنف المفرط عند محاولة السيطرة على المظاهرات، وعدم القيام بإلقاء القبض على بعض المتظاهرين إال 

  . بناًء على ارتكاب جرائم

الحظة عامة م: بتطبيق االتفاقيات والتوصيات المعنيةلجنة الخبراء 
 )٨٧رقم ( ١٩٤٨ تعلق باتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم،ت

  )مقتطفات( ٢٠٠٩: في ُنشرت
االقتصاد غير المنظم فيما يتعلق بالحقوق  فييواجهها العمال  التيتود اللجنة طرح التحديات الخاصة 

المنظم يمثل ما بين نصف إلى ثالثة  االقتصاد غير نجد أّن ،حول العالم البلدانآثير من  فيو. التنظيمية
على جميع العمال وأصحاب  ٨٧وإذ تؤآد اللجنة من جديد سريان االتفاقية رقم . إجمالي القوى العاملةأرباع 
اتخذتها الحكومات  التي الُنهج االبتكاريةفإنها تشعر باالرتياح والتشجيع إزاء  ،يزيتم أي دونالعمل 

االقتصاد غير  فيالعمل خالل السنوات األخيرة، بغية تنظيم العاملين ومنظمات العمال ومنظمات أصحاب 



 تعليقات هيئات اإلشراف في منظمة العمل الدولية بشأن االقتصاد غير المنظم

7 

تلك آانت حاالت نادرة وأقل آثيرًا من المطلوب، وأنه نادرًا ما تصل المزايا  المنظم، ولكنها تالحظ أّن
  .الكاملة لالتفاقية إلى االقتصاد غير المنظم

االستنتاجات لق بمناطق تجهيز الصادرات، ومجلس اإلدارة فيما يتع فيدارت  التيللمناقشات  ومتابعة
 فياللجنة ترغب  العمل الالئق واالقتصاد غير المنظم، فإّن شأنب ٢٠٠٢لجنة المؤتمر لعام  المنبثقة عن

  : تقريرها الالحق المنتظر، بشأن فيدعوة الحكومات إلى تقديم معلومات 

  االقتصاد غير المنظم

والنسبة المئوية  نساءذلك النسبة المئوية لل فيالبالد، بما  فيطبيعة ونطاق االقتصاد غير المنظم   ■
 ؛للمهاجرين

بموجب االتفاقية،  ،سةالممار فيأو  القانون في، الحقوق تحقيقأية مبادرات اتُّخذت لضمان   ■
 .االقتصاد غير المنظم فيبالنسبة للعاملين 

  طلب مباشر

 طلب مباشر: فاقيات والتوصياتبتطبيق االت المعنيةلجنة الخبراء 
  ١٩٤٩ الجماعية، ةيتعلق باتفاقية حق التنظيم والمفاوض فردي

  ٢٠٠٦: في مقدم )١٩٦٢: تصديق(النيجر  ،)٩٨رقم (
بعث  التيخر مالحظاتها، من الحكومة الرد على التعليقات آ فيطلبت اللجنة، . من االتفاقية ٤ة الماد

لنقابات  يقد الحظ االتحاد الدولو. ٢٠٠٣سبتمبر  /أيلول ٢٣ فيلنقابات العمال الحرة   يبها االتحاد الدول
 إذ يتواجدمن العمال،  أن قوانين العمل تطبق على عدد محدود جدًا ،ضمن جملة أمور أخرى، العمال الحرة

الحكومات حقوق  تطبقحيث ال  ،غير المنظم والحضري فياالقتصاد الري فيمن العمال  في المائة ٩٥
حق التنظيم لكافة  يوتحم سيرد الحكومة يتضمن أن مدونة قانون العمل ُتر وتالحظ اللجنة أّن. العمال

 توضح اللجنة أّن ،ومع ذلك .االقتصاد غير المنظمفي و فزراعة الكفا فيمعظمهم يعمل  العمال، رغم أّن
مقابل أجر، تحت  يشخص يقوم بنشاطه المهن يأ"من مدونة قانون العمل ُيعّرف العامل بأنه  يالباب الثان

وتطلب اللجنة من الحكومة توضيح ". أم خاصًا سواًء آان عامًا يخر طبيعي أو معنوآإدارة وسلطة شخص 
لحسابهم الخاص من إطار قانون العمل، وبذلك يستبعد نسبة آبيرة  العاملينما إذا آان هذا التعريف يستبعد 

الجماعية،  ةة النقابية والمفاوضالقطاع غير المنظم لالقتصاد، من األحكام المعنية بالحري فيمن العمال 
  .بصفة خاصة

 األطفالعمل   - ٢

  المالحظات

فردية  مالحظة: بتطبيق االتفاقيات والتوصيات المعنيةلجنة الخبراء 
 ،)١٨٢رقم ( ١٩٩٩عمل األطفال، أسوأ أشكال  اتفاقيةتتعلق ب

  )مقتطفات( ٢٠٠٥ :ُنشرت في )٢٠٠٠: تصديق(المكسيك 
 الثاني الدوريمالحظاتها الختامية بشأن التقرير  في رحبتقوق الطفل أّن لجنة حتالحظ اللجنة 

بالتدابير  ،)٣٢و ٣٠ الفقرتان، CRC/C/15/Add. 112( ١٩٩٩نوفمبر  /تشرين الثاني فيللمكسيك الصادر 
 االقتصاديالحظت بنوع من القلق أن االستغالل  غير أنهااتُّخذت من أجل القضاء على عمل األطفال،  التي
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وأعربت اللجنة عن قلقها الخاص . المكسيك فيفال ال يزال يشكل مشكلة رئيسية تؤثر على األطفال لألط
المفاهيم يؤثر  فيلط غهذا ال واعتبرت اللجنة أّن ."أطفال عاملون"على أنهم " أطفال الشوارع"إزاء تصنيف 

ن قلقها الخاص إزاء أعربت اللجنة ع ،هذا الخصوص فيو. على نطاق ومفهوم هذه الظاهرة االجتماعية
آما تعرب  .الزراعة فياالقتصاد غير المنظم و فيالعمل، والسيما  فياستمرار أعداد آبيرة من األطفال 

وأوصت اللجنة المعنية بحقوق . آافية رصدإنفاذ القوانين وعدم وجود آليات  فيعن قلقها إزاء القصور 
هتمام خاص ا استرعاء آما دعت إلى .مل األطفالع مسألةموقفها إزاء  فيالطفل، الحكومة بإعادة النظر 

وقد أوصت اللجنة آذلك . القطاع غير المنظم فيسيما  عمال خطرة، واليضطلعون بأوضع األطفال الذين ل
 فيالعقوبات المفروضة  شديدبعمل األطفال، وتدعيم دوائر تفتيش العمل، وت القانون المعنيبوجوب إنفاذ 
  .هذا القانونحاالت انتهاك 

 فردية مالحظة: بتطبيق االتفاقيات والتوصيات المعنيةلجنة الخبراء 
  ،)١٨٢رقم ( ١٩٩٩ تتعلق باتفاقية أسوأ أشكال عمل األطفال،

  )مقتطفات( ٢٠٠٧ :في ُنشرت )٢٠٠٠: تصديق(النيجر 
أحاطت . المناجم والمحاجر فياألطفال الذين يعملون  .األعمال المحفوفة بالمخاطر).  د(٣ ةمادال

تفيد  التيلنقابات العمال الحرة و الدولياالتحاد  هاأرسل التيتعليقاتها السابقة بالمعلومات  في لجنة علمًاال
عمليات التعدين  فيبشأن عمل األطفال  ١٩٩٩عام  فيبإجراء دراسة بمعرفة منظمة العمل الدولية 

منطقة بوبويا، وتعدين  في المعدنيتعدين الزجاج (تشمل أربعة أنواع من المناجم التقليدية  التيالصغيرة، و
وقد  ،)منطقة لبتاآو جورما فيمنطقة ماداوا، وتعدين الذهب  فيمنطقة تونوجا، وتعدين الجبس  فيالملح 

العمل  االقتصاد غير المنظم، وأّن فيالنيجر، وبصفة خاصة  فيعمل األطفال منتشر  أوضحت الدراسة أّن
 ١٥٢ المادةوالحظت اللجنة أن . القطاع غير المنظم فيطة خطورة المناجم الصغيرة هو أشد أنواع األنش في

 أصحابنص على عدم جواز استخدام ت ١٩٦٧سبتمبر  /أيلول ٧بتاريخ  MFP/T/126-67من المرسوم 
وطالبت الحكومة بمضاعفة جهودها من أجل ضمان تطبيق . باطن األرض فيأعمال  فيالعمل لألطفال 

  . المناجم، تطبيقًا فعاًال فيباطن األرض  فين العمل األطفال م يتحم التيالقوانين 

اتفاقيات منظمة العمل  تحظره الذيهذا الشأن، بين عمل األطفال  في، ثمة اختالفًا وتوضح اللجنة أّن
يمكن اعتبارها بأنها تلعب دورًا  التيمحيط األسرة، و فيقد يقوم بها األطفال  التيالدولية والمهام الصغيرة 

اتفاقيات منظمة العمل الدولية يشير  ظرهتح الذي األطفالعمل و .للطفل االجتماعيعملية اإلعداد  فيرئيسًا 
من أشكال العبودية، بما يفتح الطريق  حقيقة األمر شكًال فيفي ُتخ التييقوم بها األطفال، و التيإلى األعمال 

عرضهم ال وبين الدراسة، ويصة، بين األطفإساءة العمل من جميع األنواع، مما يحول، بصفة خا مأما
تم التنويه عنه بمعرفة  الذيوعلى الرغم من عدم انتشار المشكلة بالشكل . لمخاطر تهدد صحتهم ونموهم

األعمال الخطرة  فياللجنة تشعر بالقلق إزاء عمل األطفال  إال أّن ،لنقابات العمال الحرة الدولياالتحاد 
وتالحظ اللجنة أن النيجر، شأنها شأن آثير من . غير المنظمالقطاع  فيالمناجم والمحاجر  فيا يمس وال

البلدان النامية األخرى، يتفشى فيها عمل األطفال بسبب فقر السكان وتوسُّع االقتصاد غير المنظم على 
تطبيق القانون الوطني الحكومَة باتخاذ الخطوات الضرورية لضمان  وتطالب اللجنة. سب القطاع المنظمح

  .على المناجم والمحاجر غير المنظمة طفال من العمل تحت سطح األرض في المناجم،بشأن حماية األ

 فردية مالحظة: والتوصيات بتطبيق االتفاقيات المعنيةلجنة الخبراء 
 الروسياالتحاد  ،)١٣٨رقم ( ١٩٧٣ تتعلق باتفاقية الحد األدنى للسن،

  )مقتطفات( ٢٠٠٨: في ُنشرت )١٩٧٩: تصديق(
 آانت اللجنة قد أبدت مالحظتها من قبل، بأّن .نطاق التطبيق. ١ .من االتفاقية، ١ة فقرال ،٢مادة ال
وآانت اللجنة قد . سنة، إبرام عقود عمل ١٦حظر على األطفال دون سن قانون العمل تمن ) ١(٦٣ المادة

تطبيق لضمان  المزمع اتخاذها،اتخذتها، أو  التيطلبت من الحكومة تزويدها بمعلومات بشأن التدابير 
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وأحاطت اللجنة علمًا ببيان الحكومة حول . عالقة االستخداماالتفاقية على آافة أنواع العمل خارج إطار 
 .االقتصاد غير المنظم فيالعمل  فيلألحداث، وانتهاك حقوقهم  القانونيوجود حاالت آثيرة من العمل غير 

 فإّن ،هذا الشأن فيو. ثانويةوبأعمال ية، ببعض األعمال التجاروويشمل ذلك قيام األحداث بغسل السيارات، 
آافة  ي، وتغطالنشاط االقتصاديعلى آافة قطاعات  ياالتفاقية تسر اللجنة تذّآر الحكومة مرة أخرى بأّن

أم ال، وسواًء آان هذا العمل يتم بمقابل  تعاقدي استخدامسواًء آانت هنالك عالقة  ،أشكال االستخدام أو العمل
 هاتكفل التي اللجنة تطالب الحكومة مرة أخرى باتخاذ التدابير الالزمة لضمان إسباغ الحماية فإّن ؛ولهذا .أم ال

د عمل، مثل األطفال الذين يعملون لحسابهم يقومون بأنشطة اقتصادية بدون عق االتفاقية على األطفال الذين
  .االقتصاد غير المنظم فيالخاص واألطفال الذين يعملون 

 فرديةمالحظة : بتطبيق االتفاقيات والتوصيات ةالمعنيلجنة الخبراء 
الجزائر  ،)١٣٨رقم ( ١٩٧٣ تتعلق باتفاقية الحد األدنى للسن،

  )مقتطفات( ٢٠٠٩ :في ُنشرت )١٩٨٤: تصديق(
يحظر العمل  الجزائريالقانون  تقريرها أّن فيالحكومة  توضح .نطاق التطبيق .١فقرة ، ال٢مادة ال

 ،هذا الصدد فيو. مجال العمل بدون أجر فيوذلك فيما يتعلق بسن الدخول  سنة، ١٨على األحداث دون سن 
قاصر شب عن الطوق،  أي نص على أّنت يتال ،من قانون التجارة ٥ المادةتشير الحكومة، مرة أخرى، إلى 

ز االشتغال باألنشطة التجارية، ال يجو فيمن أيٍّ من الجنسين، وبلغ سن الثامنة عشر أو ما فوقها، ويرغب 
االلتزامات الخاصة  فيله مزاولة األعمال التجارية، وال يعتبر من دائرة الكبار، فيما يتعلق بالدخول 

حالة  فيباألغراض التجارية، ما لم يكن الشخص المذآور قد حصل على تصريح مسبق من أبيه أو أمه، و
وتالحظ . ه إحدى المحاآمعدم وجود األب أو األم يكون الترخيص بقرار من مجلس العائلة على أن تعتمد

 ٢المادة وبموجب أحكام  .من قانون التجارة ٣و ٢ المادتين فياألنشطة التجارية جرى تعريفها  اللجنة أّن
صورتها  فياألنشطة التجارية عمليات شراء المنقوالت بغرض إعادة بيعها، إما  من هذا القانون، تشمل

 قانون فيهذه النصوص  وتالحظ اللجنة أّن. تجهيزها الراهنة وإما بعد إجراء بعض العمليات عليها أو
سنة فأآثر،  ١٨التجارة، تنظم إمكانية قيام القاصرين الذين بلغوا سّن التصرف، من آال الجنسين، من سن 

يقوم به  الذيالعمل  ولهذا السبب، تفهم اللجنة أّن .االقتصاد المنظم في التجاريالنشاط  فيالعمل على 
، مثًال ، آتاجر صغيرالقطاع غير المنظم فيملك حرية التصرف، لحسابه الخاص أو ال ي الذيالقاصر 

قانون التجارة هذه، ال تنظم آافة  أحكام ومع ذلك، فإن اللجنة تالحظ أن. محظور بموجب قانون التجارة
 ،الخاصاالقتصاد غير المنظم أو لحسابه  فيقد يمارسها طفل دون السادسة عشرة  التياألنشطة االقتصادية 

هذا  فيو. مثًال الخدمة المنزليةو ةالزراع قطاعي فيتغطيها االتفاقية، آما هو الحال  التياألمور  هيو
 الثاني الحكوميمالحظاتها الختامية على التقرير  فياللجنة المعنية بحقوق الطفل،  الشأن، تالحظ اللجنة أّن

القلق ألن بتشعر ) ٧٤، الفقرة CRC/C/15/Add.269( ٢٠٠٥أآتوبر  /ولاألتشرين  فيللحقوق، الصادر 
االقتصاد غير المنظم  فيال ينطبق على األطفال الذين يعملون ) سنة ١٦( االستخدامالحد األدنى لسّن 

ولهذا، أوصت اللجنة المعنية بحقوق الطفل، الحكومة باتخاذ التدابير ). الزراعة والخدمة المنزلية مثًال(
االقتصاد غير المنظم، حيث يكون  فيلألطفال، وال سيما  االقتصادي الفعالة من أجل حظر االستغالل

  .استغالل األطفال أآثر شيوعًا

  مالحظة: بتطبيق االتفاقيات والتوصيات المعنيةلجنة الخبراء 
  أوآرانيا ،)١٣٨رقم ( ١٩٧٣ تتعلق باتفاقية الحد األدنى للسن،

  )مقتطفات( ٢٠١٠ :فيمقدمة ) ١٩٧٩: تصديق(
من قبل بمعلومات  آانت اللجنة قد أحاطت علمًا .نطاق التطبيق. من االتفاقية ١فقرة لا ،٢ة الماد

العمل، وآذلك  فيمن قانون العمل، المنظِّمة للحد األدنى لسن الدخول  ١٨٨ المادةالحكومة بأن أحكام 
لمؤسسات وا المنشآتآافة  فيعلى العمال  يتسراألعمال الخطرة،  فيتحظر عمل األطفال  التياألحكام 

وقد الحظت اللجنة أنه منذ . القطاعيوالمنظمات، بغض النظر عن أشكال الملكية ونوع النشاط واالنتماء 



 االقتصاد غير المنظمليشمل نطاق تطبيق قوانين العمل  توسيع

 10 

والسياسة االجتماعية،  االجتماعيالهيئة التابعة لوزارة العمل ( Goznadzortrudشارآت هيئة  ٢٠٠٥عام 
التابع  ،للقضاء على عمل األطفال الدوليمج مشروع البرنا تنفيذ في) المعنية بمتابعة االلتزام بقانون العمل

عمل  رصدنظام  فيالتنمية المؤسسية لتفتيش العمل من أجل المشارآة : "تحت عنوان لمنظمة العمل الدولية
وبموجب هذا المشروع، جرت متابعة ". Khersonوإقليم  Donetskإقليم  في رائدتينمنطقتين  فياألطفال 

وعالوة على ذلك فإنه تم تحديد . االقتصاد المنظم واالقتصاد غير المنظمأماآن العمل على مستوى آل من 
القطاعات  في العاملينالتعرف على األطفال  ياإلقليمين المذآورين، حيث يجر في، ٢٠٠٦ فيمراآز،  ستة

  .المنظمة وغير المنظمة

 ،األطفالعمل  رصدنظام  بأن تجربةتفيد  التيوآانت اللجنة قد الحظت باهتمام معلومات الحكومة 
خطة العمل الوطنية "وفق  القطريعلى المستوى  ستتكرر ،Khersonوإقليم  Donetskإقليم  فيجرت  التي

 في اعتمدت التي ،"٢٠١٦- ٢٠٠٦الرامية إلى تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة المعنية بحقوق الطفل خالل الفترة 
إمكانية تتبع حاالت  أن يتيح لعمل الطفل، مالرصد الدائومن شأن استحداث نظام . ٢٠٠٧يونيه  /حزيران
. األطفال من أسوأ أشكال عمل األطفال نتشالا، فضًال عن إمكانية الطفلعمل  إلى القانونيغير  اللجوء

القطاع غير المنظم  فييشير إلى أن مراقبة استغالل عمل األطفال  الذيوأحاطت اللجنة علمًا ببيان الحكومة 
القطاع  فيحق الوصول إلى أماآن العمل ، شيءآل  قبلذلك،  تناولوي. ية قائمةقضزال ت االقتصاد ال في

 الحدائق فياألطفال  عمل اللجوء إلى عند غير المنظم، وإن آان انعدام معايير تقييم وجود عالقات عمل
تكمن ولهذا السبب  .العقوبات اإلدارية األسس الالزمة لتطبيقال يتيح للمفتشين  ،الشوارع فيخاصة أو ال

غيبة من  فيعمل، أن طفًال يعمل لحساب صاحب تثبت  التيجمع األدلة لوضع آلية  فيالمشكلة األساسية 
للقضاء على عمل  الدوليتنفيذ البرنامج  فيوقد قام مفتشو العمل المنخرطون . مكتوبة ترتيباتوجود أية 

، ببذل الجهود لوضع هذه اآللية Khersonوإقليم  Donetskإقليم  فياألطفال التابع لمنظمة العمل الدولية 
بعد أن الحظت عدم وجود  ،ولقد أعربت اللجنة مرة أخرى. األخرى اإلشرافهيئات  ممثليبمشارآة 
القطاع  فيتعزيز عنصر تفتيش العمل بخصوص عمل األطفال  فيعن أملها  ،تقرير الحكومة فيمعلومات 

وطلبت إلى الحكومة مضاعفة . القطريلمستوى على ا األطفالعمل  رصدغير المنظم، بعد إقرار نظام 
 أن تشمل الحمايةالقطاع غير المنظم، لضمان  فيوتدعيم خدمات تفتيش العمل  لتكييفجهودها من جديد 

هذا القطاع، آما طلبت إلى الحكومة تزويدها بالمعلومات عن أثر  فياألطفال العاملين  ،أرستها االتفاقية التي
العمل على  مفتشي، على تحسين قدرات الوطنيطفال مؤخرًا على المستوى عمل األ رصدنظام  اعتماد
سوأ أو األطفالهؤالء األطفال من عمل  انتشالالقطاع غير المنظم بغية  فيحاالت عمل األطفال  آشف
  .أشكاله

آانت اللجنة قد أعربت من قبل عن قلقها  .لالتفاقية العمليالتطبيق . من نموذج التقرير خامسًاالجزء 
الواقع،  في ن يمارسون العملالذيدون سن السادسة عشرة،  م ظاهرة العدد الكبير من األطفالإزاء تفاق

يذهب إلى أن التعرف على  الذيآما أحاطت اللجنة علمًا ببيان الحكومة  .القطاع غير المنظم فيوخصوصًا 
معلومات عن مواقع تلك بسبب عدم توفر ال مناجم غير قانونية، أمٌر صعب فياألطفال الذين يعملون 

للقضاء على عمل  الدوليإطار البرنامج  في مجموعة من اإلجراءاتوضعت قد فومع ذلك، . المناجم
المناجم غير القانونية،  فيإلى التعرف على األطفال الذين يعملون  يرم، ت٢٠٠٦منذ عام األطفال 

إلى التعرف على هؤالء  هدف يرميالوآان  .تصنيف الفحم وتحميله على األسطح المكشوفة فيويشترآون 
بما أوردته  أيضًا أحاطت اللجنة علمًاو .أوآرانيا فياألطفال بمشارآة أعضاء نقابة عمال التعدين األحرار 

األآاديمية  فيمعهد العلوم االجتماعية في الخبرات االجتماعية  الحكومة من معلومات عن قيام مرآز
تة لالقتصاد غير المنظم القطاعات الس فيالل عمل األطفال استغ عن بإجراء دراسة الوطنية للعلوم،

واألنشطة غير  التجاري الجنسيواالستغالل  المناجم وقطاع الخدمات فيوالعمل  الزراعة وتجارة الشوارع(
منظمة ل التابع للقضاء على عمل األطفال الدوليإطار البرنامج  في، وذلك )ذلك التسول فيالقانونية بما 
وآانت . Khersonومنطقة  Donetskمنطقة  فيتم تطبيقه  الذيأوآرانيا، اقتداء بالمثال  فيية العمل الدول

لألطفال المعرضين لمخاطر االنخراط  المهنيانطلقت منه برامج التدريب  الذيتلك الدراسة بمثابة األساس 
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بشأن  الوطنيى الصعيد ومع ذلك، فإن نقص البيانات اإلحصائية الحديثة عل. أشكالهسوأ أعمل األطفال و في
  .القطاع غير المنظم، ال يزال يمثل إحدى المشكالت فياستغالل عمل األطفال 

 فيأجريت  التيمن أنه نتيجة لعمليات التفتيش  وتالحظ اللجنة ما أوردته الحكومة من معلومات
، رًاقاص ٢٢٣٧منشأة زراعية جرى التعرف على  ١٦٠، بما فيها نشأةم ٦٦٠على  ٢٠٠٨أغسطس  /آب
 ١٤طفًال ممن يعملون تحت سن  ٦٦ومن بين هؤالء آان هنالك . األطفالإطار انتهاآات قوانين عمل  في

وآانت هنالك انتهاآات أخرى فيما يتعلق بالحفاظ على سجالت . منشآت زراعية فييعملون  ٦٤سنة، منهم 
شاقة وضارة، فضًال  ظل ظروف فيلألحداث لدى صاحب العمل، وانتهاآات أخرى تتعلق بعمل األطفال 

وتالحظ اللجنة آذلك، ما أوردته الحكومة من معلومات بشأن ما أصدره مفتشو . عن طول ساعات العمل
وقرارًا، ضد أصحاب العمل بسبب انتهاآات األحكام  أمرًا ٤٥٣العمل من أوامر وقرارات إدارية بلغت 

لية ؤولتحميل أصحاب العمل المسدمت إلى المحاآم مذآرة ق ٣٥١األطفال، فضًال عن  الخاصة بعمل
أجراها مرآز الخبرات  التين الدراسة عتقديم نسخة من الحكومة  -  مرة أخرى - اللجنة  وقد طلبت. اإلدارية

توضيح نتائج من الحكومة  لبتألآاديمية الوطنية للعلوم، آما طافي معهد العلوم االجتماعية في االجتماعية 
منظمة العمل الدولية ل التابع ل األطفالللقضاء على عم الدوليرنامج إطار الب فيخذت ات التيالتدابير 

عمليات تصنيف الفحم وتحميله  فيالمناجم غير القانونية والمشترآين  في العاملينللتعرف على األطفال 
مواصلة تزويدها بمقتطفات من خدمات التفتيش  الحكومة من اللجنة طلبتوأخيرًا، . المكشوفةعلى األسطح 

عن معلومات بشأن عدد وطبيعة  القطاع غير المنظم، فضًال فييما ما يتعلق باألطفال العاملين والس
  .المبلغ عنها والعقوبات الموقعة بشأنها المخالفات

  مباشرة طلبات

خاص مباشر  طلب: بتطبيق االتفاقيات والتوصيات المعنيةلجنة الخبراء 
، غينيا ١٩٧٣للسن،  ، اتفاقية الحد األدنى١٣٨يتعلق باالتفاقية رقم 

  )مقتطفات( ٢٠٠٢: مقدم في) ١٩٨٥: تصديق( االستوائية
بما أشارت إليه  أحاطت اللجنة علمًا .المشاريع العائلية يالقطاع غير المنظم وف يالحد األدنى للسن ف

ية المنشآت العائل يالقطاع غير المنظم وف فيتقريرها من وجوب استبعاد االستخدام أو العمل  يالحكومة ف
ومع ذلك، فإن اللجنة توضح أن االتفاقية  .من االتفاقية ٥للمادة  تطبيق االتفاقية، وفقًا نطاق من الصغيرة

على جميع أنواع االستخدام أو العمل بغض النظر عن الطبيعية النظامية لذلك العمل، ما لم يتم اللجوء  يتسر
ودة من العمال أو فروع معينة من النشاط الستبعاد فئات محد ٥و ٤للمادتين  إلى شروط المرونة وفقًا

باإلضافة إلى ذلك، فإنه إذا آان ال بد من استخدام شروط . يأو أنواع من المنشآت، على التوال ياالقتصاد
التقرير األول  فيأن تكون الفئات المستبعدة مدرجة  أي أنه يجبالمرونة، فإن ثمة مقتضيات إجرائية، 

  ).٢فقرة ال ،٥ مادةال(إعالن يتعين إصداره وقت التصديق  في، أو )٢فقرة ال ،٤مادة ال(

اتخاذ إجراءات لضمان مرة ثانية،  الحكومة من اللجنة تطلبة أعاله، المذآور الوقائعوبالنظر إلى 
 ،آانت عمل أو مهنة، أيًا يبممارسة أ) سنة ١٤(شخص دون الحد األدنى للسن المحدد  يعدم السماح أل

 وإذ. تلك التدابير ببيانلحكومة ، وقيام اذلك العمل لحسابه الخاص مثًال فيبما  ،١ فقرة، ال٢للمادة  وفقًا
القطاع غير المنظم، فإنها تطلب  فيتعترض تنظيم العمل  يتالحظ اللجنة إشارة الحكومة إلى الصعوبات الت

فيها عدة تدابير اللجنة  ذآرت ي، والت١٩٩٥عام  فيأبدتها  يالرجوع إلى المالحظة العامة التمن الحكومة 
مجال  فيالتسهيالت : على عمل األطفال، مثل الفعليالسياسة الوطنية، من أجل القضاء  فيقابلة للتطبيق 

  .مستويات المعيشة لألسرةاالقتصادية واالجتماعية لكفالة واتخاذ التدابير  يالتعليم والتدريب المهن
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لب خاص مباشر ط: بتطبيق االتفاقيات والتوصيات المعنيةلجنة الخبراء 
 نيبال ، )١٣٨ رقم( ١٩٧٣ يتعلق باتفاقية الحد األدنى للسن،

  )مقتطفات( ٢٠٠٦ :في مقدم) ١٩٩٧ :تصديق(
) ١(٣آانت اللجنة قد أحاطت علمًا من قبل بأن الباب  .التطبيق نطاق .من االتفاقية ١فقرة ال ،٢ المادة

سنة  ١٤دام األطفال آعمال، ما لم يبلغوا شخص استخ يمن قانون عمل األطفال ينص على أنه ال يجوز أل
 ذّآرت، واللجنة، إذ "العامل"أو " العمل" مفهومأن القانون لم يعّرف  آما الحظت اللجنة أيضًا. من العمر

 لى أية إجراءات إلشارة إطلبت من الحكومة اعلى جميع أنواع العمل أو االستخدام، فإنها  يأن االتفاقية تسرب
حددته الحكومة، على  يالذ) سنة ١٤(، لضمان تطبيق شرط الحد األدنى للسن ذهايزمع اتخا أواتخذت 

اللجنة علمًا  تحيطو. جميع أنواع العمل خارج نطاق عالقة االستخدام، مثل عمل الشخص لحسابه الخاص
 طتحيالقطاع غير المنظم تغطية آافية، و يال يغط من أن القانون الصادر بهذا الشأنبما أوضحته الحكومة 

قام ولهذا، . بغرض تحسين ذلك القانون مناقشات مع الشرآاء االجتماعيين علمًا آذلك، بقيام الحكومة بإجراء
 فيالتكليف بإجراء دراسة للتعرف على الثغرات الموجودة بللقضاء على عمل األطفال  يالبرنامج الدول

" العمل" مفهوموسوف يتم تعريف  حدد،م يإطار برنامج زمن فيمع االتفاقية، وذلك  لجعله متماشيًاالقانون 
وتحيط اللجنة علمًا آذلك بما أوضحته الحكومة بأنها ستواصل بذل قصارى . على وجه التحديد" والعامل"

من الحكومَة  وتطلب اللجنة .جهدها من أجل تطبيق أحكام الحد األدنى للسن على القطاع غير المنظم أيضًا
  .ذا الصدده فيإحاطتها علمًا بالتقدم المحرز 

بشأن تنفيذ  للقضاء على عمل األطفال يأنه وفقًا للتقارير المرحلية للبرنامج الدول - وتالحظ اللجنة 
فقد جرى تعديل األهداف  ،٢٠٠٤ديسمبر  /آانون األول يوليه، وشهر /تموز لشهر المحدد يالبرنامج الزمن

وحًا واألقصر أجًال، وذلك بسبب األزمة بغية تحقيق األهداف األقل طم المحدد ياألولية للبرنامج الزمن
آذلك بما أوردته الحكومة من معلومات  علمًا وتحيط اللجنة. أصابت البالد بالشلل يالسياسية واالقتصادية الت

، ١٩٩٩/ ١٩٩٨ فيالستقصاء القوى العاملة  وطبقًا. الفقر وعمل األطفال بين حالة وثيقًا بأن ثمة ارتباطًا
العمل  فيسنة آانوا منخرطين  ١٤- ٥الفئة العمرية من  في) في المائة ٤١( ليون طفلم ٢ُوجد أن ما يناهز 

- ٢٠٠٣ فيلإلحصاء  يأجراه المكتب المرآز يالذ ،لمستوى المعيشة يلالستقصاء الوطن نيبال، وطبقًا في
بعد  أنه .وتحيط اللجنة علمًا ببيان الحكومة. في المائة ٣١ناهز نسبة عمل األطفال ت، اتضح أن ٢٠٠٤

وعلى الرغم . ملحوظًا القطاع المنظم تناقصًا فيعمل األطفال  انتشار التصديق على االتفاقية تناقص حجم
العمل من حيث الموارد البشرية والمادية والمالية، إال أنهم يعملون على  يمن اإلمكانات المحدودة لمفتش

اآلن بذل العديد من الجهود  يمنشآت، آما يجرتنفيذ أحكام االتفاقية، ويقومون بعمليات تفتيش منتظمة على ال
 يالقطاع غير المنظم الذ في ومع ذلك، فإن استغالل عمل األطفال ال يزال جاريًا .على المستويات الثالثية

ندرة التقارير والشكاوى بشأن عمل  وتالحظ اللجنة أيضًا. من العمال في المائة ٩٥يعمل فيه أآثر من 
وتالحظ اللجنة ما أشارت إليه الحكومة  .القطاع غير المنظم فياالنتهاآات تحدث األطفال، وذلك ألن معظم 

وغيرهم من األطراف المعنية  يناالجتماعي شرآاءمن أن مشاورات تجرى اآلن، على قدم وساق، بين ال
وإذ تالحظ اللجنة أن الحكومة تواجه أزمة سياسية  .القطاع غير المنظم في رصدلل نظام فعاللوضع 

 فيسنة الذين يعملون  ١٤صادية حادة، إال أنها ال تزال تشعر بقلق عميق إزاء أعداد األطفال دون سن واقت
طراد، بالحكومة العمل على تجديد جهودها من أجل تحسين الوضع باوتهيب اللجنة . القطاع غير المنظم

   .هذا الشأن فيوتدعوها إلى تزويدها بمعلومات تفصيلية بشأن التدابير المتخذة 

خاص مباشر  طلب: بتطبيق االتفاقيات والتوصيات المعنيةلجنة الخبراء 
البهاما  جزر ،)١٣٨ رقم( ١٩٧٣ يتعلق باتفاقية الحد األدنى للسن،

  )مقتطفات( ٢٠٠٨: في مقدم) ٢٠٠١: فيتصديق (
من ) ١(٥٠أن الباب  ،تعليقاتها السابقة في آانت اللجنة قد الحظت .، نطاق التطبيق١فقرة ال ،٢ة الماد

 في) سنة ١٤شخص دون سن  يأ( األطفال، ينص على عدم جواز عمل ٢٠٠١ عام قانون العمل الصادر
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تزويدها من الحكومَة  لبت اللجنةوقد ط. الجدول األول في اللهم إال ما تم النص عليه صراحةمنشأة،  يأ
وع من المشاريع، ومدى مشر يأ فييعمل فيها األطفال خارج عالقة العمل  يبمعلومات بشأن الظروف الت

لعمل  يالمشروع اإلقليملدراسة أجراها  وتالحظ اللجنة أنه طبقًا. تكفلها االتفاقية يتمتعهم بالحماية الت
 فيُوجد أن األطفال يعملون  والوآالة الكندية الدولية للتنمية، منظمة العمل الدولية المشترك بيناألطفال 

فيما ترتبط،  عمل األطفال، وآانت معظم الحاالت ترتبط ن األمر هوتوحي بأ يأنواع مختلفة من األنشطة الت
 يوأنها تغط يعلى جميع فروع النشاط االقتصاد يتذآر اللجنة أن االتفاقية تسرو. بالقطاع غير المنظم

أو بدون ذلك، وسواء  مل سواء آان ذلك بموجب عالقة عمل أو عقد استخدامجميع أنواع االستخدام أو الع
 فيتفكر  يأو الت من الحكومَة توضيح التدابير المتخذة اللجنة تطلبو. مقابل أو بدون مقابلآان ذلك ب

  .يعملون خارج عالقة االستخدام يآفلتها االتفاقية على األطفال الذ ياتخاذها، لضمان إسباغ الحماية الت

بأن وحدة تفتيش العمل  تحيط اللجنة علمًا .لالتفاقية يالتطبيق العمل. من نموذج التقرير الجزء خامسًا
الالزم إلجراء عمليات التفتيش الضرورية  يوال اإلطار اإلدار لديها إمكانيات الموارد البشرية ال تتوفر

منظمة العمل  األطفال المشترك بين لعمل يلدراسة المشروع اإلقليم على أماآن عمل األطفال، وذلك طبقًا
القطاع غير المنظم  فيعالوة على ذلك، فإن معظم األطفال يعملون  .الوآالة الكندية للتنمية الدوليةوالدولية 

الدراسة بمنح والية محددة لوحدة تفتيش  يوتوص. ال يخضع عادة للتفتيش من جانب وحدة التفتيش يالذ
 فيو. تقوم بها يحمالت التفتيش الت فيالعمل وتدبير الموارد الالزمة لها، من أجل استهداف عمل األطفال 

 فيتفكر  يتزويدها بمعلومات بشأن التدابير المتخذة، أو التلب اللجنة من الحكومَة بق، تطضوء ما س
آما . ة المتعلقة بعمل األطفالاتخاذها، من أجل تدعيم وحدة تفتيش العمل، حتى تضمن إنفاذ األحكام القانوني

حصائية إبيانات  ،ذلك مثًال فيتطبيق االتفاقية، بما  طريقةبمعلومات عن  تزويدها أيضًامن الحكومة  لبتط
خدمات التفتيش، وآذلك معلومات بشأن عدد  تقارير بشأن عمل األطفال واألحداث، وتزويدها بمقتطفات من

  .المبلغ عنها وطبيعتها المخالفات

طلب خاص مباشر : بتطبيق االتفاقيات والتوصيات المعنيةلجنة الخبراء 
الديش ، بنغ١٩٩٩) ١٨٢قم ر( يتعلق باتفاقية أسوأ أشكال عمل األطفال،

  )مقتطفات( ٢٠٠٩ :فيمقدم ) ٢٠٠١: في تصديق(
نت اللجنة قد آا .برامج العمل من أجل القضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال .١ فقرةال، ٦مادة ال

 في مل األطفالبإطالق عدد من المشاريع الرامية إلى القضاء على أسوأ أشكال ع أحاطت علمًا من قبل
يرآز  يوالذ التابع لمنظمة العمل الدولية،" للقضاء على عمل األطفال يالبرنامج الدول"إطار  فيالديش، بنغ

للّف  bidiمصانع  فيوبصفة خاصة (واألعمال الخطرة  القطاع غير المنظم فيبصفة خاصة على العمل 
 يببيان الحكومة الذآذلك  اللجنة علمًا تحيطو. )، ومدابغ الجلود وصناعة الثقابالبناءأعمال  في، والسجاير

طفل،  ١٠٥٠٠ نتشالقطاع المالبس الجاهزة، حيث تم ا فيأشار إلى أن البرنامج الناجح األول قد تحقق 
وتوضح الحكومة أنه مع الوقت، . ، ومنحهم مكافآت شهريةيوتدريب مهن يوتزويدهم بتعليم غير رسم
بالتعاون مع الحكومة والمنظمات غير ، و"الوطنية الثالثية اللجنة التوجيهية"وبموجب توجيه وإشراف 
، تّم توسيع البرامج منظمة العمل الدوليةالتابع ل للقضاء على عمل األطفال يالحكومية، والبرنامج الدول

وتوضح الحكومة آذلك، أن وزارة العمل . على مستوى آل من القطاعين المنظم وغير المنظم تدريجيًا
تنفيذ ب، منظمة العمل الدوليةل التابع للقضاء على عمل األطفال يالدولالبرنامج  تقوم باالشتراك مع والتشغيل

أن  وتالحظ اللجنة أيضًا .هتنفيذ األطفال لرصد قد أنشأت مؤخرًا وحدة عملو، المحدد يالبرنامج الزمن
، ٢٠١٥يستهدف القضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال بحلول عام  المحدد يللبرنامج الزمن يالوطناإلطار 

: هي رئيسية" عناصر"تم تصنيفها تحت تسعة  يالتدخالت، الت/ على مراحل للبرنامج متدرجًا قترح تنفيذًاوي
االقتصاد غير المنظم  ؛وإصالح السياسات ياإلصالح القانون والتوعية؛ يزيادة الوع ؛بناء القدرات الوطنية

أسوأ أشكال  ؛الحد من الفقر التقني؛م التعلي ؛يالتعليم األساس ؛الريف فياالقتصاد غير المنظم  ؛المدن في
تزويدها بمعلومات بشأن التنفيذ المتدرج للبرنامج من الحكومة  اللجنة تطلبو. ألطفال بدون تحفظعمل ا
حيث عدد  من القضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال، وخصوصًا في، والنتائج المحققة المحدد يالزمن
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من  عنصر أشكال عمل األطفال من خالل آل إعادة تأهيلهم، من أسوأ أو انتشالهمأو  األطفال الذين تم منعهم
  .المحدد يالعناصر التسعة للبرنامج الزمن

الخاص بمشروع  يالمرحل التقنيللتقرير  تحيط اللجنة علمًا بأنه طبقًا .القطاع غير المنظم فياألطفال 
 ٧ فيالصادر  ،"آااد فيقتصاد غير المنظم اال فيمنع أسوأ األشكال المنتقاة لعمل األطفال والقضاء عليها، "
أطفال جزئيًا، من  ٣٠٠٧بالكامل، وسحب  طفًال ٤٦٤٨أثناء فترة المشروع، سحب  تم ،٢٠٠٧ مارس /ارذآ

إطار  فيأنه  وتالحظ اللجنة أيضًا. ، عن طريق توفير الخدمات التعليمية وفرص التدريباالستغالليالعمل 
يوجد  ،للقضاء على عمل األطفال يالبرنامج الزمن الذي ينفذه ،ددالمح يالبرنامج الزمنمشروع دعم 

 فيغير المنظم، واالقتصاد الري ياالقتصاد الحضر: إطار هما فيعنصران من بين العناصر التسعة للتدخل 
إطار برنامج  فيغير المنظم  يهذا الشأن، تنفيذ برنامج االقتصاد الحضر فيومن المزمع، . غير المنظم

وضواحيها، حتى تتاح الفرصة للبرنامج للتطور " آااد"، ويقتصر ذلك البرنامج على منطقة محدد يزمن
االقتصاد  فيوالقضاء عليها،  وإثبات إمكانية اتخاذه آنموذج صالح من أجل منع أسوأ أشكال عمل األطفال

تحيط و. الديشغبن فيمناطق حضرية أخرى  في تكرارهأو  توسيعهغير المنظم، بحيث يمكن  يالحضر
 يإطار زمن فيغير المنظم  فيلالقتصاد الري ياآلن اإلعداد لبرنامج تفصيل ي، بأنه يجرأيضًا اللجنة علمًا

 فيغير المنظم  يتزويدها بمعلومات بشأن تنفيذ برنامج االقتصاد الحضر الحكومة من لب اللجنةوتط. محدد
 يإطاره الزمن يغير المنظم ف فيلريلالقتصاد ا يوبشأن وضع البرنامج التفصيل المحدد يإطاره الزمن

من أسوأ  تشلينوبشأن النتائج المحققة، إعماًال لهذين البرنامجين، من حيث عدد األطفال المن أيضًا المحدد
  .يوالريف ياالقتصاد غير المنظم الحضر يقطاع يأشكال عمل األطفال ف

شر خاص مبا طلب: بتطبيق االتفاقيات والتوصيات المعنيةلجنة الخبراء 
جزر القمر  ،)١٣٨رقم ( ١٩٧٣ يتعلق باتفاقية الحد األدنى للسن،

  )مقتطفات( ٢٠٠٩ :يمقدم ف) ٢٠٠٤: تصديق(
 - من مدونة قانون العمل ) ١(١٢٣للباب  تالحظ اللجنة أنه وفقًا. نطاق التطبيق. ١فقرة ال، ٢مادة ال

وتالحظ اللجنة أن هذا النص . ةسن ١٥، حتى آمتدربين، قبل سن منشأة يأ ييجوز استخدام األطفال ف ال
، ومن ثم فإنه استخداماالستخدام أو العمل ينطبق فحسب على عالقة  يف القبوليوضح أن الحد األدنى لسّن 

خارج  يال يَنصُّ على الحد األدنى لسن االستخدام أو العمل فيما يتعلق باألطفال الذين يقومون بنشاط اقتصاد
وتّذآر . لقطاع غير المنظما يين يعملون لحسابهم الخاص، أو الذين يعملون فسيما أولئك الذ هذا السياق، وال
نوع من االستخدام  ي، وأنها تشمل أيعلى آافة فروع النشاط االقتصاد يبأن االتفاقية تسر اللجنة الحكومة

من ة لب اللجنوتط. دفوع األجر أم الأم ال، وسواء آان م استخدامأو العمل، سواء قام على أساس عالقة 
َصد وُيق. تسبغها االتفاقية ييستفيد بها األطفال من الحماية الت يتزويدها بمعلومات بشأن الطريقة الت الحكومة

باألطفال هنا، األطفال الذين ال يرتبطون بعالقة عمل، مثل أولئك الذين يعملون لحسابهم الخاص أو يعملون 
إمكانية اتخاذ التدابير الالزمة  يالنظر ف ،هذا الشأن يفالحكومة  من لب اللجنةوتط. المنظم القطاع غير يف
  .وتدعيم خدمات تفتيش العمل، بغرض ضمان تلك الحماية كييفلت

خاص مباشر  طلب: بتطبيق االتفاقيات والتوصيات المعنيةلجنة الخبراء 
، آوت ديفوار )١٣٨رقم ( ١٩٧٣ يتعلق باتفاقية الحد األدنى للسن،

  )مقتطفات( ٢٠٠٩ :يمقدم ف) ٢٠٠٣: تصديق(
العمل، المحدد  يل فالقبوتالحظ اللجنة أن الحد األدنى لسن  .نطاق التطبيق. ٤و ١ الفقرتان، ٢مادة ال
أوردتها  يهذا الشأن بالمعلومات الت يف وتحيط اللجنة علمًا. سنة ١٤التصديق على االتفاقية، هو  وقت

، ألن اقتصاد البالد لم يْنُم بما يناالجتماعي الشرآاءتفيد بأنه قد تم تحديد هذا السن بموافقة  يالحكومة، والت
من القانون  ٢٣/٨، أنه بموجب الباب أيضًا وتحيط اللجنة علمًا. فيه الكفاية، وآذلك المؤسسات التعليمية فيها

مدونة قانون العمل لسنة : ويطلق عليه الحقًا( ١٩٩٥ يناير/ آانون الثاني ١٢ يالصادر ف ٩٥/١٥رقم 
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إال  سنة، ١٤منشأة من المنشآت، حتى ولو آمتدربين، قبل سن  يأ ييجوز استخدام األطفال فوال  ،)١٩٩٥
 يف القبولبأن الحد األدنى لسن  وتحيط اللجنة علمًا. يبناء على أمر تنظيم إذا صدر إعفاء من هذا الشرط

رط الحد األدنى فقط على عالقة العمل بموجب هذا النص، ومن ثم ال يوجد ش ياالستخدام أو العمل، يسر
خارج سياق العمل هذا،  ياالستخدام أو العمل بالنسبة لألطفال الذين يقومون بنشاط اقتصاد يف للقبولللسن 

 يبأن االتفاقية تسر وتذّآر اللجنة الحكومة. اصالقطاع غير المنظم، أو العمل لحسابهم الخ يف وخصوصًا
أنواع االستخدام أو العمل، سواء قام ذلك على ، وأنها تشمل جميع يعلى جميع فروع النشاط االقتصاد

تزويدها بمعلومات  الحكومة من لب اللجنةوتط. بأجر أو بدون أجرأساس عالقة عمل أم ال، وسواء آان ذلك 
األطفال الذين ال يرتبطون بعالقة  بحماية االتفاقية، وخصوصًا من خاللها يتمتع األطفال يبشأن الطريقة الت

من لب اللجنة هذا الشأن تط يوف. القطاع غير المنظم يأو ف يعملون لحسابهم الخاص ينعمل، مثل أولئك الذ
خدمات تفتيش العمل وتعزيزها، بطريقة  تكييفمكانية اتخاذ بعض التدابير من أجل إ أن تنظر في الحكومة

  .تكفل توفير تلك الحماية

تحيط اللجنة علمًا بما تشير إليه  .يعملالواقع ال يتطبيق االتفاقية ف. من نموذج التقرير خامساًَجزء ال
، CRC/C/8/Add.41( ٢٠٠٠عام  يإلى اللجنة المعنية بحقوق الطفل ف يتقريرها األّول يف الحكومة

الوظائف المواءمة بين التدريب وبين  يواإلخفاق ف من أن االفتقار إلى التدريب ،)١٧٢و ٨٦الفقرتان 
واقع األمر إلى ارتفاع البطالة بين الشباب، ولجوء  يف جميعها يد، تؤة االقتصاديةاألزماستمرار و المطلوبة

وعدم آفاية ما  التخلي عن المسؤولية األبويةإلى أن  وتشير الحكومة أيضًا. بعضهم إلى القطاع غير المنظم
قطاع العمل، وآية ذلك أن بعض  يإلى استغالل األطفال ف انيتقوم به السلطات العامة من إجراءات، يؤد

عالوة على ذلك، تشير . أولياء أمورهم -  أو بدون موافقة - يذهبون إلى العمل بموافقة  ١٤فال تحت سن األط
المدن وبعض المناطق الريفية،  يف ،بسبب الفقر ،االزدياد يالحكومة إلى أن استغالل عمل األطفال آخذ ف

توريد ات مثل النجارة وبعض الخدم يالصناعات التحويلية، وآذلك ف منشآت يويوجد العمال األطفال ف
ولقد قامت . والتعدين مة واألعمال الحرفية وتجارة الشوارع واألعمال المنزلية والصناعات الهندسيةعاألط

بنشر دراسة تحت  (DCI)" الدولية للدفاع عن األطفالالمنظمة " يإحدى المنظمات غير الحكومية وه
تكشف فيها  ،"Issiaو Tortiyaضاحية من مناجم مناجم آوت ديفوار مع صور إي يف األطفالعمل ": عنوان

من لب اللجنة ، وتطTortiya األلماس في ومنجم Issia الذهب في منجم ييعملون ف طفًال ١١٥٠عن وجود 
بيانات  ،على سبيل المثال ،ذلك ي، بما فيالواقع العمل يتزويدها بمعلومات بشأن تطبيق االتفاقية ف الحكومة

والسن، بخصوص طبيعة عمل األطفال واألحداث ومداه واتجاهاته،  إحصائية مفصلة حسب الجنس
التصديق على االتفاقية،  وقت حددته الحكومة يسيما الذين يعملون وهم دون الحد األدنى للسن الذ وال

  .وآذلك تزويدها بمقتطفات من تقارير خدمات التفتيش

مباشر  خاص طلب: بتطبيق االتفاقيات والتوصيات المعنيةلجنة الخبراء 
 غابون، )١٨٢رقم ( ١٩٩٩ يتعلق باتفاقية أسوأ أشكال عمل األطفال،

  )مقتطفات( ٢٠٠٩ :يمقدم ف) ٢٠٠١: تصديق(
 يدارت داخل اللجنة المعنية بتطبيق المعايير ف يمن المناقشات الت يستخلصتالحظ اللجنة أنه 

القلق، حيث  لىغير المنظم يبعث عاالقتصاد  ياألطفال الذين يعملون ف عدد، أن ٢٠٠٧سنة  يونيه/ حزيران
 في المائة ٩٥ زهاء ٢٠٠٤حسب التقديرات عام  االقتصاد غير المنظم يبلغت نسبة األطفال الذين يعملون ف

دارت داخل  ي، أنه ينبثق عن المناقشات التآما الحظت اللجنة أيضًا. ابونغ يطفل يعملون ف ٢٥٠٠٠من 
 يما يستخدمون ف ابون غالبًاغ يطفال األجانب الذين يعيشون فأن األ ،اللجنة المعنية بتطبيق المعايير
 يف ،آما تالحظ اللجنة آذلك. الشوارع أو متسولين يأو باعة ف منزلييناالقتصاد غير المنظم آعمال 

، أن اللجنة المعنية بتطبيق المعايير قد طالبت ٢٠٠٧ يونيه/ حزيران يخلصت إليها ف يالت االستنتاجات
  . إنفاذًا للقانون صالحيات خدمات تفتيش العمل توسيعالحكومة ب

  ).٢٠٠٧عام  يدارت أمام لجنة المؤتمر ف يالمناقشة الت انظر أيضًا(
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خاص مباشر  طلب: بتطبيق االتفاقيات والتوصيات المعنيةلجنة الخبراء 
مبيق ا، موز)١٣٨رقم ( ١٩٧٣ يتعلق باتفاقية الحد األدنى للسن،

  )مقتطفات( ٢٠٠٩ :يمقدم ف) ٢٠٠٣: تصديق(
 ياألطفال الذين يعملون لحسابهم الخاص، وف "١" .نطاق التطبيق. ١ .من االتفاقية ١الفقرة  ،٢ المادة

من قانون العمل،  ٢و ١للبابين  تعليقاتها السابقة أنه، طبقًا يف آانت اللجنة قد الحظت .القطاع غير المنظم
 يبتزويدها بمعلومات بشأن الطريقة الت ة الحكومةوقد طالبت اللجن. لعملالقانون فقط على عالقة ا ييسر

ها االتفاقية، وخصوصًا األطفال الذين ال تشملهم عالقة عمل، مثل ستأر ييتمتع فيها األطفال بالحماية الت
تفيد  يوالت أوردتها الحكومة يوتحيط اللجنة علمًا بالمعلومات الت. األطفال الذين يعملون لحسابهم الخاص

وتذّآر . مبيق لوائح أو نظم محددة تحكم وضع األطفال الذين ال تشملهم عالقة عملاموز يبأنه ال يوجد ف
، وتشمل جميع أنواع االستخدام أو العمل، يعلى آافة فروع النشاط االقتصاد ياللجنة بأن االتفاقية تسر

تطالب اللجنة  بدون مقابل، ولهذاسواء ُوجدت عالقة عمل تعاقدية أم ال، وسواء آان العمل بمقابل أو 
 يالت لها لضمان إسباغ الحماية تزمع اتخاذهااتخذتها أو  يبتزويدها بمعلومات بشأن التدابير الت الحكومة

آما . لحسابهم الخاصتكفلها االتفاقية على األطفال الذين ال يرتبطون بعالقة عمل، أو األطفال الذين يعملون 
 ،أرستها االتفاقية يالت ل وتدعيمها بغرض إسباغ الحمايةخدمات تفتيش العم بتكييف تطالب اللجنة الحكومة

  .القطاع غير المنظم يعلى األطفال الذين يعملون لحسابهم الخاص، أو األطفال الذين يعملون ف

خاص مباشر  طلب: بتطبيق االتفاقيات والتوصيات المعنيةلجنة الخبراء 
غينيا الجديدة  - ابابو ،)١٣٨ رقم( ١٩٧٣ يتعلق باتفاقية الحد األدنى للسن،

  )مقتطفات( ٢٠٠٩ :يمقدم ف) ٢٠٠٠: تصديق(
لمنظمة العمل  يظل البرنامج القطر يف آانت اللجنة قد الحظت من قبل أنه .من االتفاقية ١ المادة

العاملة من  يآان قد تم التخطيط إلجراء استقصاء بشأن األيد ،غينيا الجديدة - بابوا الدولية من أجل 
أن  وآانت اللجنة قد الحظت أيضًا). اليونيسيف(ن مع صندوق األمم المتحدة إلغاثة الطفولة بالتعاو ،األطفال

الحكومة قد أعدت خطة عمل وطنية، ومن ثم طلبت إلى الحكومة تزويدها بمعلومات بشأن المشاريع 
للحد بشكل فعال ُوضعت  يتم التوصل إليها، وبشأن تدابير السياسة الوطنية الت يوالنتائج الت المذآورة آنفًا

تفيد  يوردت من الحكومة والت يوقد أحاطت اللجنة علمًا بالمعلومات الت. من عمل األطفال، والقضاء عليه
بين الحكومة واليونيسيف، وأنه تم االتفاق بين الطرفين  ٢٠٠٥سنة  مايو/ أيارشهر  يف يبعقد اجتماع أّول

أن يشتمل ذلك المشروع على إجراء استقصاء ، و٢٠٠٥من عام  يالنصف الثان يعلى إجراء استقصاء ف
 مدىلتحديد أنواع و يبورت هورسبووروآا وغرابول و يال: بعض المناطق الحضرية مثل يف يتجريب

آذلك بقيام الحكومة بإعداد  وقد أحاطت اللجنة علمًا. البالد، قبل إجراء دراسة شاملة يعمل األطفال ف
بشأن العمل الالئق وتخفيف  ةيعمل وطن خطةوآذلك " دة الفقرآتاب أبيض بشأن العمل الالئق وتخفيف ح"

، ٢٠٠٥ مارس/ آذار ٢٣ يوآانت هاتان الوثيقتان قد ُقدمتا إلى ورشة عمل وطنية ثالثية، ف ،حدة الفقر
بشأن ما أوردته الحكومة من  وأحاطت اللجنة علمًا أيضًا. اآلراء بشأنهما يولكن لم يتم التوصل إلى توافق ف

قانون يسمح وإدارة القطاع غير المنظم، وهو قانون ضبط ، ٢٠٠٤عام  يف حول إقرار البرلمانمعلومات 
وقد تم تفويض وزارة تنمية  .مشاريع األعمال غير المنظمة من أجل معيشتهم يلألشخاص باالشتراك ف

شراف على تنفيذ ذلك القانون، ومن ثم اإل رصد، بالتنسيق والرصدللتنفيذ و يالمجتمع والمجلس االستشار
، مرة أخرى، الحكومة وتطالب اللجنة. ميع أنحاء البالدج يالقطاع غير المنظم ف يعمل األطفال ف وضع

الكتاب األبيض "العاملة من األطفال وخطة العمل الوطنية، و يبإحاطتها علمًا بشأن تنفيذ استقصاء األيد
هذا الشأن، آما تطلب إلى الحكومة  يل إليها فتم التوص يوالنتائج الت" بشأن العمل الالئق وتخفيف حدة الفقر

  .أقرته حديثًا بشأن ضبط وإدارة القطاع غير المنظم يتزويدها بنسخة من القانون الذ

 رةـأن الفق سابقًاآانت اللجنة قد الحظت . فئات محدودة من االستخدام أو العمل استبعاد. ٤مادة ال
 االستخدامسن ليعّين الحد األدنى  ياستثناء من النص الذ ،من قانون العمل، قد نصت ١٠٣من الباب  )د()٣(
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مشروع يعمل فيه فقط أفراد  يسنة ف ١٦و ١١عمره بين  يتراوح يعلى جواز عمل الشخص الذ ،أو العمل
 ي، والذ١٩٧٢) البحر يلعمل فا(من قانون الحد األدنى للسن  ٦ب أن البا آما الحظت اللجنة أيضًا. أسرته
سفينة  يعلى الخدمة ف ،)٢( يللباب الفرع طبقًا ،ين السفن، ال يسرلسن العمل على مت ن الحد األدنىيعّي

، ٤بموجب المادة  ،أنه يجوز للسلطة المختصةبرت اللجنة ذّآوقد . ها فقط أفراد نفس األسرةيعمل علي
هذه االتفاقية، إذا عليها  يبحيث ال تسر ،من االستخدام أو العمل استبعاد فئات محدودة ،من االتفاقية ١ فقرةال

، ٤أنه بموجب المادة ب رت اللجنة أيضًاذّآالتطبيق، آما  يما ثارت بشأنها مشكالت جوهرية أو خاصة ف
القانون  وضعتقاريرها الالحقة  يعلى آل دولة عضو تصّدق على االتفاقية أن تذآر ف ،يتعين ٢فقرة ال

ى رح أن ُيعطأو ُيقت يعطأ يدة، ومدى التفعيل الذالمعمول به فيها وتطبيقاته فيما يتعلق بالفئات المستبع
 وضعتقاريرها الالحقة  يوآانت اللجنة قد طلبت إلى الحكومة أن تذآر ف. لالتفاقية بخصوص تلك الفئات

 وأحاطت اللجنة علمًا. مشاريع أسرية يالقانون المعمول به وتطبيقاته، فيما يتعلق باألطفال الذين يعملون ف
سيما قانون االستخدام، بما يتفق ومقتضيات االتفاقية، آما  راجعة قوانين العمل، والباعتزام الحكومة م

أثارها عامة الناس فيما  يبما أشارت إليه الحكومة من وجود بعض مواطن القلق الت أيضًا أحاطت علمًا
 القطاع غير المنظم، وهو ما الحظه المجلس يمشاريع أسرية ف ييتصل باألطفال الذين يعملون ف

بإحاطتها علمًا بوضع القانون المعمول به فيها  وتطالب اللجنة الحكومة. الرصدللتنفيذ و ياالستشار
  .  مراجعة القوانين ذات الصلة يوتطبيقاته فيما يتعلق باألطفال، وبالتقدم المحرز ف

مباشر  طلب: بتطبيق االتفاقيات والتوصيات المعنيةلجنة الخبراء 
  ، تشاد )١٣٨رقم ( ١٩٧٣، نى للسنيتعلق باتفاقية الحد األد

  )مقتطفات( ٢٠١٠ :يمقدم ف) ٢٠٠٠: تصديق(
 يالحظت اللجنة ف .األطفال الذين يعملون لحسابهم الخاص. األعمال المحفوفة بالمخاطر). د( البند

يشكل جزءًا جوهريًا من  يالذ تعليقاتها السابقة، ما أشارت إليه الحكومة من أن االقتصاد غير المنظم
وقد . ، على الرغم من أن عددًا آبيرًا من األطفال يعملون فيهيال يخضع لهيكل تنظيم ،يقتصاد الوطناال

على األحداث دون   PR/MTJS-DOMPS/55اللجنة من تلك المعلومات، عدم سريان المرسوم رقم الحظت
حظ اللجنة عدم وإذ تال. االقتصاد غير المنظم يسنة، الذين يقومون بأعمال محفوفة بالمخاطر ف ١٨سن 

يتمتع فيها  يتقرير الحكومة، فإنها تطالب الحكومة، مرة أخرى، بتوضيح الطريقة الت يتوفر المعلومات ف
 يحظر العمل ف: من االتفاقية، وفحواها) د(٣ نصت عليها المادة يبالحماية الت ،سنة ١٨دون سن  األحداث

على احتماالت اإلضرار بصحة األطفال  ،تجرى فيها يبحكم طبيعتها أو الظروف الت ،يأعمال تنطو
  .يوسالمتهم وسلوآهم األخالق

المدارس، على المستويين  يللحضور ف يالمعدل الصاف يوتعرب اللجنة عن قلقها الكبير إزاء تدن
وبالنظر إلى أن التعليم يساهم . غير مصلحة البنات ي، وآذلك الفجوة بين الجنسين، فمعًا يوالثانو ياالبتدائ

أسوأ أشكال عمل األطفال، فإن اللجنة تهيب بالحكومة أن تكثف جهودها من  ينخراط األطفال فمنع ا يف
بتزويدها بمعلومات بشأن التدابير الفعالة  وتطالب اللجنة الحكومة. البالد يأجل تحسين أداء نظام التعليم ف

، يوالثانو يين االبتدائالمدارس على المستوي ياتخذتها لزيادة معدل الحضور ف ي، التوالمحددة زمنيًا
. البنات وتقليص الفجوة بين الجنسين فيما يتعلق بالحصول على التعليم، مع الترآيز بصفة خاصة على

  .تحققت يبتزويدها بمعلومات بشأن النتائج الت وتطالب اللجنة الحكومة

أشارت إليه تحيط اللجنة علمًا بما . أطفال الشوارع .١ .أطفال يتعرضون لمخاطر خاصة) د( البند
 ٢٠٠٧ يونيه/ حزيران يوالتوصيات ف باالتفاقيات المعنية لجنةالإلى  المقدم تقريرها يالحكومة ف

(CRC/C/TCD/2) بشأن األطفال الذين  ٢٠٠٣عام  يأجرتها اليونيسيف ف يبخصوص الدراسة الت
 يون أو يعملون فمن هؤالء األطفال يعيش ٧٠٣١حماية خاصة، حيث أفادت تلك الدراسة أن  ىيحتاجون إل
، موندو )١١٠٣(، آيلو )٢٢٢(، دوبا )٥٠٥(ور ، بونغ)٤٦٧( يأبيش: المدن السبع التالية يالشوارع ف

 وتالحظ اللجنة أيضًا). ٣٠٢و ٣٠١الفقرتان  ،CRC/C/TCD/2) (٥٨٢( ح، سار)٣٥٧٠(، نجامينا )٥٨٢(
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، CRC/C/TCD/CO/2( ٢٠٠٩ رايرفب/ شباط يمالحظاتها الختامية ف يوالتوصيات ف أن لجنة االتفاقيات
الشوارع، ومعظمهم من األطفال  يأعربت عن قلقها إزاء ارتفاع عدد األطفال الذين يعيشون ف) ٧٥الفقرة 

 المعنية لجنةالوأعربت . الفقراء، وإزاء المخاطر العالية الستغالل هؤالء األطفال جنسيًا واقتصاديًا
ات لتلبية احتياج مأوىء عدم وجود مؤسسات متخصصة أو والتوصيات آذلك، عن قلقها إزا تفاقياتاالب

بأن أطفال الشوارع، بصفة خاصة، عرضة ألسوأ أشكال عمل  وتذّآر اللجنة الحكومة. هؤالء األطفال
 تطالب اللجنة الحكومةالشوارع،  يبالنظر إلى األعداد الضخمة من األطفال الذين يعيشون فو .األطفال

ذلك ضمان إعادة  ي، لحماية أطفال الشوارع من أسوأ أشكال عمل األطفال، بما فًايزمن محددةباتخاذ تدابير 
الشوارع بالفعل، وذلك عن طريق إقامة مؤسسات  انتشلوا منالذين  لألطفال ياالجتماع واإلدماجتأهيل ال

 يالتبتزويدها بمعلومات بشأن النتائج  وتطالب اللجنة الحكومة .ء لهؤالء األطفالخاصة، أو أماآن إيوا
  .تحققت

ما أشارت إليه الحكومة من أنها قد  ،تعليقاتها السابقة يف الحظت اللجنة. األطفال العمال المنزليون. ٣
بما  وتحيط اللجنة علمًا. األعمال المنزلية يالواقع، أن األطفال يستخدمون بشكل غير الئق ف يوجدت ف

ما تحيط اللجنة علمًا، بما أشارت إليه الحكومة آ .أشارت إليه الحكومة من أن القطاع بصدد عملية التنظيم
، الفقرة CRC/C/TCD/2( ٢٠٠٧ يونيه/ حزيران يوالتوصيات ف باالتفاقيات المعنية لجنةالتقريرها إلى  يف

، وتالحظ ٢٠٠٥عام  ينجامينا، ف يالبيوت ف يمشكلة عمل األطفال ف بشأندراسة أجريت أن  من) ٧٩
هم ضحايا  ،وخصوصًا الفتيات الصغيرات العمل المنزلي، يمون فاللجنة أن األطفال الذين يستخد

لهذا بسبب الطبيعة الخفية  رصد ظروف االستخداميتخذ أشكاًال مختلفة وأنه من الصعب  ياالستغالل الذ
فال تتخذ لحماية األط يالت المحددة زمنيًا،وتطالب اللجنُة الحكومَة بتزويدها بمعلومات بشأن التدابير . العمل
من أسوأ أشكال عمل األطفال، وانتشالهم من هذا العمل، وتقديم المساعدات المباشرة  ال المنازلعم

، وخصوصًا عن طريق إقامة أماآن يالضرورية والمالئمة لهم لضمان إعادة تأهيلهم واندماجهم االجتماع
عام  يأجريت ف يالتوتطالب الحكومة بتزويدها بنسخة من الدراسة . إيواء لهم مزودة بالموارد الضرورية

  .اعتمادها ، والنظم واللوائح المنوه عنها آنفًا، عند٢٠٠٥

خاص  طلب: بتطبيق االتفاقيات والتوصيات المعنيةلجنة الخبراء 
، موريتانيا )١٣٨رقم ( ١٩٧٣ يتعلق باتفاقية الحد األدنى للسن،

  )مقتطفات( ٢٠١٠ :يمقدم ف) ٢٠٠١: تصديق(
الحظت اللجنة  .سنة ١٦األطفال اعتبارًا من سّن  استخدام ترخيص. قيةمن االتفا ٣فقرة ال، ٣ المادة

، ١٩٥٤ سبتمبر/ أيلول ١٧ يالصادر ف ٢٣٩تعليقاتها السابقة، أن الباب األول من المرسوم رقم  يف
مرسوم عمل (بخصوص عمل األطفال  ١٩٦٥ يونيه/ حزيران ٢ يف ١٠٣٠٠والمعدل بالمرسوم رقم 

جميع  يأية أعمال محفوفة بالمخاطر، ف يسنة ف ١٨ل األطفال دون سن ينص على حظر عم) األطفال
ومع . الخاصة البيوت يذلك المشاريع األسرية أو العمل ف يآانت طبيعتها، بما ف المؤسسات والمنشآت أيًا

مرسوم ( ١٩٥٤سنة  سبتمبر/ أيلول يالصادر ف ٢٣٩المرسوم  يذلك، فقد الحظت اللجنة أن عدة نصوص ف
األطفال اعتبارًا من  استخدامتسمح ب، ٣٢، ٢٧، ٢٦، ٢٥، ٢٤، ٢١، ١٥ذلك األبواب  يبما ف ،)٢٣٩رقم 
من المرسوم  ١وأخيرًا، الحظت اللجنة أن الباب . أنواع من األعمال المحفوفة بالمخاطر يسنة ف ١٦سن 
 فتكليينص على أنه ال يجوز ) R- ٠٣٠مرسوم رقم ( ١٩٩٢ مايو/ أيار ٢٦ يالصادر ف R- ٠٣٠رقم 

رات تدوير أو إعطاء إشا ذلك ترآيب السقاالت يبما ف ،لية رفع األحمالسنة بمسؤو ١٦دون سن شخص 
فيما  للشباببموافاتها بمعلومات بشأن التدابير المتخذة، لضمان عدم السماح  وتطالب اللجنة الحكومة. اآلالت

من  ٣فقرة ، ال٣المادة ق مع أحكام سنة بالقيام بأية أعمال محفوفة بالمخاطر، إال بما يتف ١٨و ١٦بين سن 
  .االتفاقية

من مرسوم عمل األطفال قد نص بدون  ١أن الباب  ىأعدته الحكومة، أشارت إل يالتقرير الذ يوف
ية أعمال تنوء أ يسنة، ف ١٨من الجنسين، دون سن  ياألطفال من أ استخداميحظر : "مواربة على أنه
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على احتماالت تعرضهم لألذى أخالقيًا،  يأو أية أعمال تنطوعلى مخاطر،  يأو تنطو بطاقتهم الجسمانية
على  إال أن اللجنة تالحظ أن هذا النص ينشئ حظرًا عامًا ."تجرى فيها يبحكم طبيعتها أو الظروف الت

أنواع خطرة من األعمال، بينما نجد أن نصوص المرسوم رقم  يسنة، ف ١٨دون سن  األحداث استخدام
. سنة ١٨و ١٦وضح االستثناءات على ذلك الحظر بالنسبة لألطفال فيما بين ت R- ٠٣٠، والمرسوم ٢٣٩

فيما بين سن  استخدام الشبابفقط  تجيزمن االتفاقية،  ٣فقرة ، ال٣المادة وتذّآر اللجنة الحكومة، بأن 
 ولهذا السبب، تطالب اللجنة الحكومة. مسبقظل شروط مشددة من الحماية والتدريب ال يسنة ف ١٨و ١٦
عمل من  يسنة بمزاولة أ ١٨و ١٦للشباب فيما بين سن  السماحخاذ التدابير الضرورية لضمان عدم بات

صحتهم وسالمتهم وأخالقهم،  حفاظًا علىاألعمال المحفوفة بالمخاطر إال بشرط توفير الحماية الكاملة لهم 
 ألحكام الصلة، طبقًا يع النشاط ذيتصل بفر مهنيًا آافيًا أو تدريبًا وبعد أن يكونوا قد تلقوا تعليمًا نوعيًا

  .٣فقرة ال ،٣ المادة

 يالحظت اللجنة ف .يقصر سريان نطاق االتفاقية على فروع معينة من النشاط االقتصاد .٥مادة ال
صر نطاق سريان االتفاقية، االتفاقية آانت قد أعلنت أنها تقعند التصديق على  تعليقاتها السابقة، أن موريتانيا

من  ٣فقرة ال ،٥المادة تشملها  يوأنواع المشاريع الت ي، على فروع النشاط االقتصادمن حيث المبدأ
خدمات ؛ الكهرباء والغاز والمياه؛ األشغال العامة؛ البناء والتصنيع ؛التعدين والتحجير: ياالتفاقية، وه

تنتج أساسًا  يتالمزارع والمشروعات الزراعية األخرى ال؛ النقل والتخزين والمواصالت ؛المرافق الصحية
، يُتنتج من أجل االستهالك المحل يألغراض تجارية، ولكنها تستبعد الحيازات األسرية الصغيرة النطاق الت

من ) أ(٤فقرة ال، ٥المادة أنه بموجب وتذّآر اللجنة الحكومة . مستأجرين بانتظامال تستخدم عماًال  يوالت
تقاريرها  يبأن توضح ف ،االتفاقية بمقتضى تلك المادةقصرت نطاق تطبيق  يالت االتفاقية، تلتزم الحكومة

فروع النشاط المستبعدة من نطاق  يالالحقة، الوضع العام فيما يتعلق باستخدام أو عمل األحداث واألطفال ف
 يتقدم يكون قد تم إحرازه صوب التطبيق الموسع ألحكام االتفاقية ف يتطبيق هذه االتفاقية، وفيما يتعلق بأ

بالتعاون مع  ٢٠٠٤عام  يلدراسة أجرتها الحكومة ف طبقًا ،وآانت اللجنة قد الحظت من قبل. هذا الشأن
 يف جّوالينالين أو باعة االقتصاد غير المنظم آعت يأن األطفال يعملون لحسابهم الخاص ف ،اليونيسيف

  .منزليات الشوارع، بينما تعمل البنات، خصوصًا، آعامالت

فروع  يرت إليه الحكومة من أن عمل األطفال يكاد يكون غير موجود فوتحيط اللجنة علمًا بما أشا
ومع ذلك، فإن الحكومة قد اعتزمت توسيع نطاق تطبيق االتفاقية  .النشاط المستبعدة من نطاق تطبيق االتفاقية

بتوضيح الوضع  وتطالب اللجنة الحكومة. ل األطفال يعملونبحيث تشمل االقتصاد غير المنظم، حيث ال يزا
فروع النشاط المستبعدة من نطاق تطبيق االتفاقية،  يواألطفال ف األحداثالعام فيما يتعلق باستخدام أو عمل 

  ).أ(٤فقرة ، ال٥للمادة  طبقًا

مباشر  طلب: بتطبيق االتفاقيات والتوصيات المعنيةلجنة الخبراء 
، نيبال )١٨٢رقم ( ١٩٩٩يتعلق باتفاقية أسوأ أشكال عمل األطفال، 

  )مقتطفات( ٢٠١٠ :يمقدَّم ف) ٢٠٠٢: تصديق(
آانت اللجنة قد الحظت من قبل أن العمال الذين يعملون  .األطفال الذين يعملون لحسابهم الخاص. ٢

). الحظر والتنظيم(قانون عمل األطفال  يلحسابهم الخاص ال يستفيدون من الحماية المنصوص عليها ف
زارة العمل وإدارة النقل، ووزارة العمل وإدارة تشجيع يفيد بأن و يوأحاطت علمًا ببيان الحكومة الذ

لين عن العمل والمفتشين يلة لتدعيم قدرات الموظفين المسؤو، قد عقدت خمس ورش عمل، آوساالستخدام
وقد . ذلك القطاع غير المنظم يعلى المصانع، بغية دراسة أسوأ أشكال عمل األطفال دراسة جادة، بما ف

بما قدمته الحكومة من معلومات بشأن محاولة ثالثة اتحادات نقابية، على المستوى  ًاأيض أحاطت اللجنة علمًا
القطاع  يف يمد نطاق مكافحة عمل األطفال إلى القطاع غير المنظم عن طريق إقامة تنظيم نقاب ،يالوطن
  .لدوليةمنظمة العمل ال التابع للقضاء على عمل األطفال يالبرنامج الدولمن  ، وذلك بمساندةيالزراع
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، وفحواه أنه على الرغم من ١٣٨تقريرها بشأن االتفاقية رقم  يببيان الحكومة ف وتحيط اللجنة علمًا
ال تذآر، إال أنها أآثر  تكاد القطاع المنظم يأن عمليات تفتيش العمل توضح أن حاالت عمل األطفال ف

ته الحكومة من معلومات عن الصعوبة آذلك بما أورد وتحيط اللجنة علمًا. القطاع غير المنظم يانتشارًا ف
وتطالب . والموارد الماليةالقطاع غير المنظم بسبب محدودية البنية األساسية  يالبالغة إلنفاذ أحكام االتفاقية ف

الذين يعملون  ،سنة ١٨دون سن  باتخاذ تدابير عاجلة وفعالة، لضمان حماية األطفال اللجنة الحكومة
 أخالقهمعلى احتماالت تعريض صحتهم أو سالمتهم أو  يتنطو يعمل التأنواع ال منلحسابهم الخاص، 

سياق اتخاذ التدابير  يف ،التي تجرى فيها، آما تدعو اللجنة الحكومةللضرر، بحكم طبيعتها أو الظروف 
، حتى يتسنى ضمان المفتشينمهام  تكييفمكانية إ النظر فيإلى  ،العمل مفتشيالرامية إلى تدعيم قدرة 

  .القطاع غير المنظم ياالتفاقية فيما يتعلق بعمل األطفال ف المنصوص عليها في الحماية

  )١٣٨بخصوص االتفاقية  ٢٠٠٦المباشر لعام  طلبال انظر أيضًا(

  المعاملة يتكافؤ الفرص والمساواة ف  - ٣

  مباشر طلب

خاص مباشر  طلب: بتطبيق االتفاقيات والتوصيات المعنيةلجنة الخبراء 
، )١١١رقم ( ١٩٥٨ ،)ةوالمهن االستخدام يف(ة التمييز يتعلق باتفاقي

  )مقتطفات( ٢٠٠٦: في مقدم )٢٠٠٢: تصديق(جمهورية تنزانيا المتحدة 
في  ٥٤، تشكل المرأة العمالة الوطنيةلسياسة  أنه، طبقًا تحيط اللجنة علمًا .المساواة بين الجنسين

 يمع ذلك، فقد آشف االستقصاء المتكامل للقوى العاملة فو .يإقليم تنزانيا الرئيس يمن القوى العاملة ف المائة
سوق  يلإلحصاء، عن فوارق تتعلق بوضع المرأة ف يأجراه المكتب الوطن يالذ، ٢٠٠١- ٢٠٠٠ الفترة
المنظمات شبه  يفقط من األشخاص المستخدمين ف في المائة ١٨٫٦وعلى سبيل المثال، نجد أن  .العمل

فئة العمل  يمن سوء التمثيل ف يالمرأة تعان بالوضع في االستخدام فإنلق فيما يتعو .من النساء الحكومية
اإلنمائية  دةاألمم المتحدة للمساع إطار عملتالحظ اللجنة أن ، هذا السياق يفو .)في المائة ٢٩٫٣(بأجر 

المهن النمطية ذات المستويات الدنيا من  يضد المرأة انعكس ف وجد تمييزًا) ٢٠٠٦- ٢٠٠٢(لتنزانيا 
إلى إحاطتها علمًا بشأن التدابير المتخذة بغرض  نة الحكومةوتدعو اللج. ، مما يشكل قلقًا آبيرًالمؤهالتا

سوق العمل المنظم وغير المنظم، وتزويدها بالمعلومات بشأن التدابير المتخذة  يتدعيم وضع المرأة ف
أو القطاع  الوظائف الحكومية يوصول الرجل والمرأة على السواء إلى العمل، سواء ف يلتعزيز التكافؤ ف

االقتصاد غير  يالعام أو القطاع الخاص، وتعزيز الوصول المتكافئ للمرأة إلى األنشطة المدّرة للدخل فشبه 
  .المنظم

خاص  طلب: بتطبيق االتفاقيات والتوصيات المعنيةلجنة الخبراء 
، ١٩٥١) ١٠٠رقم (األجور،  يمباشر يتعلق باتفاقية المساواة ف

  )مقتطفات( ٢٠٠٩: في مقدم) ١٩٩٣: تصديق( يندوبور
قام بنشره  يبشأن القطاع غير المنظم والذ ٢٠٠٧بتقرير  تحيط اللجنة علمًا .االقتصاد غير المنظم

 يإلفريقيا جنوب الصحراء، ومعهد اإلحصاء والدراسات االقتصادية ف يواإلحصائ يالمرصد االقتصاد
 يوبحسب التقرير، نجد أن ثمة ترآزًا شديدًا للمرأة ف. كومة، وهو التقرير المرفق بتقرير الحيندوبور

 ي، بينما يترآز الذآور ف)تقريبًا يندوفرنك بور ٤٥٠٠ يحيث يبلغ متوسط األجر الشهر(صناعة المالبس 
فرنك  ٢٩٩٠٠فرنك بوروندي و ٢٠٠٠٠ يحيث يبلغ متوسط األجر الشهر( قطاع النقل وخدمات الصيانة

حتى ولو آانت المرأة تحمل  باإلضافة إلى ذلك، يوضح التقرير أنه). يلى التوالآل منهما ع يف يندوبور
وتطلب اللجنة من الحكومة توضيح . الرجل، فإنها تحصل على أجر أقل منه التي يحملها مؤهالتالنفس 
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ذلك  يف االقتصاد غير المنظم، بما ياألجور ف ياتخاذها، لمعالجة التمييز ف تزمع يالتدابير المتخذة، أو الت
عن برامج حفز  ، فضًاليالمبادرات الرامية إلى تشجيع وصول البنات إلى التعليم والتدريب المهنمن خالل 

  .المجتمع يمن أجل التغلب على األنماط التقليدية بشأن دور المرأة ف يالوع

خاص مباشر  طلب: بتطبيق االتفاقيات والتوصيات المعنيةلجنة الخبراء 
، )١١١رقم ( ١٩٥٨ ،)ةوالمهن االستخدام في(مييز يتعلق باتفاقية الت

  )مقتطفات( ٢٠١٠: في مقدم )١٩٦١: تصديق(آوت ديفوار 
 العامة، وحماية األشخاص بدون عقود لخدمةا فيالتمييز  منالحماية . من االتفاقية ١ ةمادال .١
من مدونة قانون  ٤الباب تعليقاتها السابقة من الحكومة الترآيز على ما بّينه  فيطلبت اللجنة . استخدام
لدولة، نظرًا خدمة ا فيوالمستخدمين  ينون لمدد غير محدودةحماية األشخاص الذين ُيع فتحدد طريقةالعمل، 
وتالحظ اللجنة أنه ال يوجد نص . يبدو آما لو أنه يستبعد هاتين الفئتين من نطاق المدونة) ٣(٢الباب  إلى أن

 يومع ذلك، توضح الحكومة أن األشخاص ذو. العاملين من التمييزهؤالء  يالمدنية يحم الخدمةالئحة  في
تمييز يقوم على العرق أو  أيالدولة، يتمتعون بالحماية من  فيالوظائف العامة  فيالتعيين الدائم والعاملين 

. الحقوق والواجبات في، ولهذا فإنهم يتمتعون بالمساواة الدولة ألنهم رعايا االجتماعيالدين أو األصل 
 فيال يك لحقوق والواجبات لجميع المواطنينا فياللجنة انتباه الحكومة، إلى أن منح المساواة  يتسترعو

لضمان الحماية الفعالة  استباقيةظل االتفاقية، وإنما يتعين على الحكومة اتخاذ تدابير  فيللوفاء بالتزاماتها 
القطاع العام بمن فيهم المعينون  فييع العاملين االتفاقية، لجم فيالتمييز بناًء على جميع األسس المبّينة  من
والحكومة مطالبة بتقديم معلومات بشأن آيفية . لدولةا في الوظائف العامة فيوالعاملون  وظائف دائمة في

ينات الدائمة، وآذلك يالمعاملة فيما يتعلق بالتع في ،يالواقع العمل في ،المساواةو تكافؤ الفرص ضمان
أن مدونة قانون العمل تطبقَّ  وإذ تالحظ اللجنة أيضًا. لدولةا في الوظائف العامة فيين المساواة بين العامل

فحسب على األشخاص الحاصلين على عقود عمل، فإنها تطلب من الحكومة تزويدها بمعلومات بشأن آيفية 
ملون لحسابهم التمييز، على العمال غير الحائزين على عقود عمل، مثل العمال الذين يع من إسباغ الحماية

 العمليوتطلب اللجنة من الحكومة تزويدها بمعلومات بشأن التطبيق . الخاص وعمال االقتصاد غير المنظم
 .هذا الشأن فيالمحاآم المختصة  صادرة عنمن قانون العمل، وبشأن أية أحكام  ٤للباب 

   مباشرة ترتبط طلباتمالحظات و  -اء ب
  األولوية ذات تفاقياتالبا

  مالحظات

مالحظة خاصة : بتطبيق االتفاقيات والتوصيات المعنيةنة الخبراء لج
   فنزويال، ١٩٦٤، ، سياسة العمالة١٢٢ن االتفاقية رقم بشأ

  )مقتطفات( ٢٠٠٢ :في منشور) ١٩٨٢: تصديق(
من دستور منظمة العمل الدولية،  ٢٤تشير اللجنة، مرة أخرى، إلى الشكوى المقدمة بمقتضى المادة 

، واتحاد نقابات عمال أمريكا الالتينية (CLAT)لعمال أمريكا الالتينية  المرآزي من جانب التجمع
(FELTRALOS) )وثيقة الGB.273/14/5 توضح أنه  التيو) ١٩٩٨ نوفمبر/ تشرين الثاني في، المعتمدة

يبذلها العمال  التيالجهود  االستفادة منتطالب بها االتفاقية، فإنه يجب على الحكومة  التيمع التدابير  اتساقًا
انطالقًا من روح المادة و السعي، عن طريق الحوارالقطاع غير المنظم من أجل تنظيم أنفسهم، من أجل  في
وتهيب اللجنة . محلول لمشكالت العمل الناجمة عن وجود قطاع ضخم غير منظ ، إلى إيجادمن االتفاقية ٣

اتخذتها فيما  التي سياسة العمالة تدابيرلية عن يّمَن تقريرها الالحق معلومات آاملة وتفصبالحكومة أن ُتض
  .يتعلق بالقطاع غير المنظم
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مالحظة عامة : بتطبيق االتفاقيات والتوصيات المعنيةلجنة الخبراء 
العمالة  سياسة) ١٢٢رقم ( ١٩٦٤تتعلق باتفاقية سياسة العمالة، 

  )مقتطفات( ٢٠٠٦ :في ، منشورةوتعزيزها
تقارير  فيوردت  التي، قامت بتمحيص المعلومات ١٢٢ رقم التفاقيةعند استعراض اللجنة لتطبيق ا

سوق  في تقليديًا ، وآذلك بالنسبة للفئات المحرومةوالبطالة عمومًا العمالةالحكومات بخصوص اتجاهات 
ولقد آان من . القطاع غير المنظم فيوالعمال  الشعوب األصليةوواألقليات  والنساء الشباب ، من قبيلالعمل
 في أفضل من نتائج االقتصادياهتمام اللجنة بشكل خاص، جمع المعلومات حول ما يحققه النمو  يدواع

ند لتاي فيوالحظت اللجنة باهتمام أنه قد تم توسيع خطط الحماية االجتماعية . والحد من الفقر العملسوق 
  .العمالة حيث آان قد تم تنفيذ إعانات البطالة، آعنصر مكمل لسياسة

عّبرت عنها مالحظات الشرآاء االجتماعيين  التيحاالت، الحظت اللجنة مظاهر القلق بعض ال فيو
وتذّآر اللجنة بما تنص عليه االتفاقية من  .لعمالةتصميم وتقييم سياسات ا فيبخصوص عدم آفاية اشتراآهم 

بغرض  ماعيينخبرات وآراء الشرآاء االجتالة، فيما يتعلق بسياسة العم التدابير المتخذة أن تراعيوجوب 
 فيالقطاع الري فيذلك آراء العاملين  فيالكامل عند صياغة وتنفيذ تلك السياسات، بما  همتعاونتأمين 

 ،تقاريرها المستقبلية في ،قيام المزيد من الحكومات فيوتعرب اللجنة عن أملها . واالقتصاد غير المنظم
لعب دورًا هامًا ت عزيز العمالة، التيالمتعلقة بت تنفيذ أهداف االتفاقيات والتوصيات فيبعرض التقدم المحرز 

  .االجتماعيمكافحة الفقر واالستبعاد  في

مالحظة خاصة : بتطبيق االتفاقيات والتوصيات المعنيةلجنة الخبراء 
ربادوس ، ب١٩٦٤لسنة ) ١٢٢رقم ( سة العمالةبشأن اتفاقية سيا

  )مقتطفات( ٢٠٠٨: في منشورة) ١٩٧٦: تصديق(
يتابع بدقة األحكام الخاصة  الذي ،ربادوسبالبيان الصادر عن نقابات عمال بعلمًا تحيط اللجنة 

يعرب  الذيو ،)١٦٩رقم ( ١٩٨٤) تكميليةأحكام ( العمالةتوصية سياسة  فيباالقتصاد غير المنظم، الواردة 
لجنة علمًا ط الوتحي. االقتصاد المنظم فياالقتصاد غير المنظم عنه  فيمتوسط الدخول  يعن القلق إزاء تدّن

الصغر والعاملين لحسابهم الخاص،  المنشآت بالغةربادوس لسياسة التدخل بالنيابة عن بتأييد نقابات عمال ب
والتعليم والتدريب  الحصول على التسهيالت االئتمانية ومعلومات السوقإلى تشجيع زيادة  يترم التيو

هذا الشأن، إلى  فيوتشير اللجنة، . اد غير المنظماالقتص فيالرسميين، وتوفير العمل الالئق، بصفة عامة، 
مؤتمر العمل ( الدوليمؤتمر العمل  فيدارت بشأن االقتصاد غير المنظم  التيالمناقشة العامة  استنتاجات

ن ع، وتدعو الحكومة إلى اإلفادة )٢٠٠٢ ،، جنيف٩٠ ، الدورة٢٥المؤقت رقم  محضر األعمال، الدولي
  .العمل الالئق من أجل عمال االقتصاد غير المنظم جهودها الرامية إلى تعزيز

ظة خاصة مالح: بتطبيق االتفاقيات والتوصيات المعنيةلجنة الخبراء 
  ، بيرو ١٩٦٤لسنة ) ١٢٢رقم ( بشأن اتفاقية سياسة العمالة

  )مقتطفات( ٢٠٠٨: ة فيمنشور) ١٩٦٧: تصديق(
التنافسية وإضفاء الطابع القدرة جيع التنمية والرامية إلى تش الوطنيةالخطة  إقرارتحيط اللجنة علمًا ب

لعام  الوطنية للعمالةوترآز الخطة  .)٢٠٠٩- ٢٠٠٥(الصغر وبالغة  الصغيرةالمنشآت  في المنظم عليها
 وطبقًا. سكان النشطين اقتصاديًااليوجد معظم وبالغة الصغر، حيث الصغيرة المنشآت ، على قطاع ٢٠٠٦

نشرتها اإلدارة الوطنية للخطة، التابعة لوزارة العمل  التي للعمالة،الوطنية الخطة إحصاءات لدراسة 
 مع ، مقارنةمنشأةمليون  ١٫٨يبلغ  وبالغة الصغر، غير المنظمة الصغيرة نشآتعدد الم ، فإنوتعزيز العمالة

 شآتالمن فيواضحًا بين الفقر والعمل  وبصفة عامة نجد أن ثمة ارتباطًا. القطاع المنظم في نشأةم ٦٤٨١٤٧
منطقة من  فيغير المنظمة،  المنشآت فيغير المنظمة، بمعنى أنه آلما زادت النسبة المئوية لعدد العاملين 
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اد غير المنظم يشكل وتدرك اللجنة أن االقتص. تلك المنطقة فيالمناطق، آانت درجة الفقر بين السكان عالية 
 فيمن االقتصاد  في المائة ٥٧٫٩اد غير المنظم البالد، ويمثل االقتص في ةمنتج تحديًا أمام استحداث عمالة

إن اللجنة يحدوها األمل ). في المائة ٦٥٫٦(يا فبولي فينسبة ال تتفوق عليها إال النسبة الموجودة  هيبيرو، و
الصغر، وأن تساعد الحوافز على إضفاء  بالغةالمنظمة  المنشآتسياسات الحكومة إلى تحفيز نمو  يبأن تؤد

وتطلب اللجنة من الحكومة تزويدها بمعلومات بشأن التدابير . غير المنظمة المنشآتعلى  المنظمةالصبغة 
ر اندماج القطاع غير يالقطاع غير المنظم وتيس فيالمتخذة لزيادة فرص العمل وتحسين شروط العمل 

تيجية إدراج البيانات بشأن نتائج المكونات االسترا وترجوها. الوطنياالقتصاد  فيالمنظم بشكل مطرد 
وبالغة  الصغيرة المنشآتالتنافسية وتنمية  القدرة ، من أجل تشجيع٢٠٠٩- ٢٠٠٥ الوطنية للفترةللخطة 
والجودة على  المنظمعليها، وبيان مدى ما يسفر عنه تشجيع إضفاء الطابع  المنظم، وإضفاء الطابع الصغر

مواصلة  اللجنة من الحكومة أيضًا وتطلب. العمليالواقع  في عمالة منتجةالعمل غير المنظم من خلق فرص 
المنشآت الصغيرة وبالغة  فيتزويدها بإحصاءات بشأن ترآيبة السكان النشطين اقتصاديًا والذين يعملون 

  .على السواء المناطق الحضرية والريفية فيلهم  في، والتوزيع الجغراالصغر

يضطلع بها المجلس  التينشطة تالحظ اللجنة باهتمام األ .مشارآة الشرآاء االجتماعيين .٣مادة ال
ريع السياسات أو للعمل وتعزيز العمالة، والتقدم المحرز بشأن إقامة هيئة لمراجعة ومناقشة مشا وطنيال

وتطلب اللجنة من الحكومة تزويدها بمعلومات بشأن . المهنيفيما يتعلق بالعمل والتدريب  مشاريع القوانين
وتؤآد اهتمامها من جديد، بتمحيص المعلومات بشأن التدابير  ،مالةللعمل وتعزيز الع الوطنيأنشطة المجلس 

يتعين اتخاذها بغية  التياالقتصاد غير المنظم، بخصوص السياسات  ممثليالمتخذة من أجل التشاور مع 
  .تحسين فرص الحصول على العمل الالئق

مالحظة خاصة : بتطبيق االتفاقيات والتوصيات المعنيةلجنة الخبراء 
آمبوديا  ،١٩٦٤لسنة ) ١٢٢رقم ( تفاقية سياسة العمالةباتتعلق 

  )مقتطفات( ٢٠١٠: في مقدمة) ١٩٧١: تصديق(
تقريرها إلى عدم التشاور مع اللجنة  فيتشير الحكومة . مشارآة الشرآاء االجتماعيين .٣مادة ال. ٦

موجب االتفاقية، فإن ذآر اللجنة أنه بوت. وضع ومراجعة سياسات وبرامج العمالة االستشارية للعمل عند
 فيالحكومات مطالبة باستطالع آراء منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل واستشارتهم، وآذلك العمال 

". ووجهات نظرهم آاملة في الحسبانتهم خبرع وض هدفب"االقتصاد غير المنظم  فيو فيالقطاع الري
آلراء أصحاب  فييولى بها االعتبار الكا التيالطريقة  علىوتطلب اللجنة من الحكومة تزويدها بأمثلة عملية 

  .العمالةالعمل والعمال وغيرهم من الجماعات المعنية عند وضع وتنفيذ ومراجعة سياسات وبرامج 

خاصة  مالحظة: بتطبيق االتفاقيات والتوصيات المعنيةلجنة الخبراء 
  منغوليا، )١٢٢رقم ( ١٩٦٤، تتعلق باتفاقية سياسة العمالة

  )مقتطفات( ٢٠١٠: في مقدمة) ١٩٧٦: تصديق(
يشير إلى وضع سياسات  الذيتحيط اللجنة علمًا ببيان الحكومة . االقتصاد غير المنظم فيالعمال  .٧

وإلحاقًا . تواجه سوق العمل التيالقطاع غير المنظم، وهو ما يعتبر أحد التحديات  فيمحددة بشأن العمل 
 فيالدولة مع العمال  نهجلتنسيق  التدابيررى اتخاذ بعض بشأن العمل غير المنظم، ج الوطنيةبالسياسة 

، وإدخال هؤالء االجتماعياالقتصاد غير المنظم، وتزويدهم بالمعلومات بشأن قوانين العمل والضمان 
االقتصاد غير  في، وإقامة دورات تدريبية لتزويد العمال والصحي االجتماعيمين أالعمال تحت مظلة الت
مزاولة ووالرعاية االجتماعية والشراآة  تينعالقات العمل والسالمة والصحة المهنيالمنظم بالمعرفة عن 

للتعرف على مدى الحاجة إلى دعم  أساسياستقصاء  يرعالوة على ذلك، ُأج. األعمال على النحو السليم
كومة وتوضح الح. سنة ٤٥بالنسبة للمرأة والمواطنين حتى سن  وضع االستخداموالخدمات، وتحديد  العمالة

القطاع غير المنظم، قامت  فيوتطوير خدمات المعلومات للعمال  على السجالت الرسميأنه إلضفاء الطابع 
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والوآاالت األخرى لخدمات العمل والرعاية االجتماعية بإجراء استقصاء بشأن العمال  Aimagإيماج  وآالة
شخص، وإعطاؤهم  ٨٠٠٠٠جيل ، وعلى أثر هذا االستقصاء تم تس٢٠٠٧عام  فيالقطاع غير المنظم  في

 قتصاد غير المنظم، وتدعو اللجنةاال فيلمعالجة احتياجات العمال  بذلك النهجوترحب اللجنة . بطاقات هوية
الحكومَة إلى تضمين تقريرها الالحق، معلومات بشأن تنفيذ التدابير الرامية إلى انتقال العمال من االقتصاد 

إلى تعزيز العالقات التكاملية بين  ي، وآذلك أية تدابير ترمريجيًاتد غير المنظم إلى االقتصاد المنظم
القطاع غير المنظم، إلى  فياالقتصاد المنظم واالقتصاد غير المنظم، وإتاحة نفاذ المشروعات بشكل أوسع 

والتكنولوجيا  التقنيةالتدريب والخبرات  مرافقواالئتمان والبنية األساسية و المنتجاتسواق أالموارد و
  .))١٦٩رقم ( ١٩٨٤) تكميلية أحكام( ة العمالةسياس ةمن توصي خامسًاجزء ال(لمحّسنة ا

مالحظة خاصة : بتطبيق االتفاقيات والتوصيات المعنيةلجنة الخبراء 
  قبيامموز ،)١٢٢رقم ( ١٩٦٤، العمالة تتعلق باتفاقية سياسة

  )مقتطفات( ٢٠١٠: في مقدمة) ١٩٩٦: تصديق(
فيما يتعلق  .والتعاونيات بالغة الصغرالصغيرة و المنشآتدعم  .غير المنظماالقتصاد  فيالعمال  .٧

عمل من الفرص  استحداثالصغر لتشجيع  بالغةالصغيرة و نشآتظل برنامج تمويل الم فيبالتدابير المتخذة 
، القطاع المنظم فيأنشطة االقتصاد غير المنظم  وبالغة الصغر وإدماج والصغيرة المتوسطة المنشآتخالل 

بالتنسيق مع وزارة  ،الصغر وبالغة والصغيرة المتوسطة المنشآتتحيط اللجنة علمًا بإنشاء صندوق تنمية 
 مخططاتالمحلية للنفاذ إلى  المنشآتأمام  المجالفضًال عن فتح  لمالية، وبتقديم حوافز ماليةالتخطيط وا

لتنشيط تقريرها من اتخاذ تدابير  فيكومة وتحيط اللجنة علمًا آذلك بما أشارت إليه الح. المشتريات الحكومية
 لألفراد االجتماعياإلدماج  أمور من بينها مجال اإلنتاج، بغية تيسير فيالجمعيات والتعاونيات  العمالة تدعم

وتطلب اللجنة من الحكومة، مواصلة تزويدها بمثل تلك المعلومات بشأن التدابير . من السكانالمستضعفين 
والتعاونيات،  الصغر وبالغة والصغيرة المتوسطةللمنشآت  والتنظيمي القانونيس لتحسين األسا المتخذة
  .الجهود المبذولة لتحويل األنشطة من االقتصاد غير المنظم إلى االقتصاد المنظمبشأن وآذلك 

ت سابقة، ايقلرّدًا على تع .وضع وتطبيق السياسات فيمشارآة الشرآاء االجتماعيين  .٣مادة ال. ٨
مرونة  فيقد ساهمت  العمالةوضع سياسة  فيمنظمات العمال  لممثليحكومة أن المشارآة الفعالة تصّرح ال

بشأن القضايا  االجتماعينفس الوقت الحوار  فيودعمت وتعزيز الشروط العادلة للعمل،  سوق العمل
ل إنشاء صندوق تعبئة الموارد من أج فيويشارك الشرآاء االجتماعيون . المهنيالمتعلقة بالعمل والتدريب 

 لألشغال المعدنية، آما يشارآون أيضًا المهنيعن إنشاء مرآز للتدريب  ، فضًالالمهنيللعمل والتدريب 
إلى حماية حقوق المصابين بفيروس نقص  يتشريعات جديدة ترم اعتمادالحملة الداعية إلى  في نشطبشكل 

 فيمعلومات بشأن مشارآة الشرآاء االجتماعيين يها للوتقّدر اللجنة استمرار تلق. يدزاإل /المناعة البشرية
وترجو اللجنة توضيح . المهنيينأنشطة مؤسسات التعليم والتدريب  في، ومشارآتهم العمالةصياغة سياسة 

لسكان من ا القطاعات األخرى ممثليبغرض العمل على انخراط اتخذت أو يزمع اتخاذها  التيالتدابير 
المشاورات  في ،االقتصاد غير المنظم فيو فيالقطاع الري فيالعاملين  مثل األشخاص ،النشطين اقتصاديًا

  .تطالب بها االتفاقية التي

خاصة  مالحظة: بتطبيق االتفاقيات والتوصيات المعنيةلجنة الخبراء 
 يواوغأور ،)١٢٢رقم ( ١٩٦٤، تتعلق باتفاقية سياسة العمالة

  )مقتطفات( ٢٠١٠: في مقدمة) ١٩٧٧: تصديق(
لإلحصاء،  الوطنيلمصادر المعهد  تحيط اللجنة علمًا، أنه طبقًا .االقتصاد غير المنظم في العمال .٣

لضمان ا تسجيل في أي ينطوي علىال  الذي، وهو العمل في المائة ٣٣٫٤تبلغ نسبة العمل غير المنظم 
كومة والشرآاء الجودة، وهو يمثل تحديًا أمام الح متدنيواالقتصاد غير المنظم هو قطاع عمل . االجتماعي

سوق العمل،  فياالجتماعيين، من أجل وضع وتنفيذ سياسات وأطر قانونية بغية تيسير اندماج هؤالء العمال 
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، المنزليبما فيها قانون العمل  ،وتالحظ اللجنة أن الحكومة قد اتخذت مقاربات مختلفة. ظروف مالئمة في
يمنح مزايا للشرآات المسجلة وفق نظام  لذيا، العمالةهدف برنامج يشجع على تسجيل العمال، و الذي

بالعمل والدخل  الوطنيسياق االلتزام  في، وإنشاء لجنة معنية بالعمل غير المنظم االجتماعيالضمان 
وتطلب اللجنة من الحكومة مواصلة تزويدها بالمعلومات بشأن التدابير المتخذة من أجل . لياتوالمسؤو
تقديم  وترجو اللجنة أيضًا. سوق العمل المنظم في المنظم، تدريجيًا االقتصاد غير فيمن يعملون  اندماج

 فيمن يعملون  دماجبإأصدرتها اللجنة حول العمل غير المنظم، والمتعلقة  التيمعلومات بشأن التوصيات 
  . سوق العمل فياالقتصاد غير المنظم، 

/ تشرين األول فين التعاونيات بشأ ١٨٤٠٧تالحظ اللجنة باهتمام صدور القانون رقم  .التعاونيات. ٤
وينشئ . التعاونيقانون يهدف إلى تقنين إنشاء وتنظيم وتشغيل التعاونيات والقطاع ، وهو ٢٠٠٨ أآتوبر

، التعاونيللتعاونيات لتعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية للقطاع  الوطنيالمعهد  القانون أيضًا
وتطلب اللجنة من الحكومة تزويدها بمعلومات بشأن التقدم . البالدفي  ميةتيار التن في دماجهوالعمل على إ
للتعاونيات، من أجل تعزيز تعاونيات العمل والتعاونيات االجتماعية، بغرض  الوطنيالمعهد  الذي يحرزه

العمل ألرباب األسر الذين ينتمون إلى فئات ال تحصل على  فيواالندماج  االجتماعيتحقيق االندماج 
 االستضعافمن  يوأية فئة أخرى تعان الشباب والمعوقين واألقليات العرقيةياجاتها األساسية، مثل احت

  .الشديد االجتماعي

  مباشر طلب

خاصة  مالحظة: بتطبيق االتفاقيات والتوصيات المعنيةلجنة الخبراء 
  زامبيا ،)١٢٢رقم ( ١٩٦٤، تتعلق باتفاقية سياسة العمالة

  )مقتطفات( ٢٠٠٦ :ة فيمقدم) ١٩٧٩: تصديق(
تشرين  فيتلقته من الحكومة  الذيتالحظ اللجنة أن التقرير الموجز  .من االتفاقية ٢و ١ المادتان

القطاع  فيتميزت بزيادة االستخدام  االستعراضأن الفترة قيد  والذي يفيد، ٢٠٠٣سنة  أآتوبر/ األول
حيث ارتفع  في المائة ١٫٥م قد زاد بنسبة وآان االستخدام المنظ. اإليرادات االسمية فيالمنظم، وبزيادة 
 فيوآانت الزيادة . القطاع الخاص فيوظيفة، معظمها  ٤٩٤٤٥٧وظيفة إلى  ٤٨٧٣٤٠حجم العمل من 

واستمر . وتجارة الجملة والتجزئة قطاع التصنيع في اإلنتاج قد أسفرت عن تلك الزيادة، وخصوصًا
وآانت اللجنة، ). قطاع الزراعة فيومعظمها (القوى العاملة النمو متمشيًا مع نمو  فياالقتصاد غير المنظم 

أنه يمكن  طبيق االتفاقية، قد الحظت بالفعلالسابقة الموجهة مباشرة إلى الحكومة بشأن ت تعليقاتها في
المناطق  فياالقتصاد غير المنظم ضمن فئة الفقراء، وأن تلك الظاهرة أآثر انتشارًا  فيتصنيف العاملين 

للبيانات  ، طبقًاالتواليلكل منهما على  في المائة ٥٦مقابل  في المائة ٨٣(المناطق الحضرية  فيها الريفية من
ولكن النسبة ارتفعت مؤخرًا ) ٢٠٠٢ أبريل/ نيسان فيورقة استراتيجية الحد من الفقر، الصادرة  فيالواردة 

المناطق الريفية فنجد  فيأما . الةالصناعة وارتفاع البط يالمناطق الحضرية بسبب ترّد فيبوتيرة متسارعة 
  .المتوسطة المزارعذوو  المزارعون، يليهم صغار المزارعينأن معظم الفقراء من 

تطالب اللجنة الحكومة، مرة أخرى، بتزويدها بمعلومات تفصيلية بخصوص المشاورات . ٣ المادة
 اشتراك الهيئات الحكومية يية يقتضاالتفاق فيوتوضح اللجنة أن هذا النص الهام . العمالةالمتعلقة بسياسة 

والهدف . العمالةخذ بخصوص سياسة ُتت التيبالتدابير  األشخاص المتأثرين ممثليإلى جانب  المشاورات في
الكامل عند  أولئك األشخاص، وضمان تعاونهمالحسبان تمامًا آراء وخبرات  فيمن المشاورات هو أن تؤخذ 

ظمات أصحاب العمل من ممثلي األشخاص المتأثرينأن يضم ممثلو  من وال بد .العمالةصياغة وتنفيذ سياسة 
. واالقتصاد غير المنظم فياقتصاديًا مثل القطاع الري ينالنشط السكان قطاعات وممثلي ومنظمات العمال

 من معلومات بشأن أية التاليالتقرير  فيوبالنظر إلى أهمية االقتصاد غير المنظم فإن اللجنة تقّدر ما تتلقاه 
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تشملها  التياالقتصاد غير المنظم بشأن المسائل  يمثلمو فيالقطاع الري ممثليمشاورات مزمعة مع 
  .االتفاقية

  التقنيةمباشرة ترتبط باالتفاقيات  طلباتمالحظات و  -جيم 

  مالحظات

مالحظة خاصة : بتطبيق االتفاقيات والتوصيات المعنيةلجنة الخبراء 
، )١٥٥رقم ( ١٩٨١ ،لمهنيتينالسالمة والصحة اتتعلق باتفاقية 

  )مقتطفات( ٢٠٠٦ :ة فيمنشور) ١٩٩٢: تصديق(البرازيل 
وعلى جميع العمال  االقتصاديسريان االتفاقية على آافة فروع النشاط . من االتفاقية ٢و ١المادتان 

ا تبذله التيُقدمت لها بخصوص الجهود  التيتالحظ اللجنة باهتمام المعلومات  .الفروع المشمولة في
، عن طريق السالمة المهنية والحماية الصحية بحيث تشمل جميع العمال البرازيليين نطاق الحكومة لتوسيع

. البالد فياالقتصاد غير المنظم  فيهؤالء العمال لحق الحماية  تمنح التيالتشريعات  منها عدة أساليب
االتفاقية، وتدعو الحكومة إلى هذه  هامة لتوسيع نطاق تطبيق فرصةتمثل  التيوترحب اللجنة بهذه المبادرة 

يتم بها ترجمة هذه المبادرة  التيعلى الطريقة  العها باستمرار، ليس فقط على التقدم المحرز، ولكن أيضًاإط
  .عمليإلى تطبيق 

مالحظة خاصة : بتطبيق االتفاقيات والتوصيات المعنيةلجنة الخبراء 
  ) ر الصناعيةالمهن غي( لألحداث الطبيتتعلق باتفاقية الفحص 

  ) ١٩٧٠: تصديق(، الكاميرون ١٩٤٦) ٧٨رقم (
  )مقتطفات( ٢٠٠٧: ة فيمنشور

تعليقاتها السابقة أنه لم تكن هنالك نصوص  فيالحظت اللجنة  .نطاق التطبيق. من االتفاقية ١ المادة
لحسابهم التشريعات الوطنية تسمح بسريان االتفاقية على األطفال والشباب الذين يعملون  فيقانونية 

، ١٩٦٩ مايو/ أيار ٢٧ فيالصادر  ١٧الخاص، والعاملين أو المتدربين الذين تشملهم أحكام المرسوم رقم 
الفحص  تطبيقأن الحكومة آانت قد أشارت، مرة أخرى، إلى ضرورة  والحظت اللجنة أيضًا. قانون العملو

االقتصاد  فينشطة لحسابهم الخاص أ فيالشباب الذين يعملون  ي،يغط فيما يلشباب بحيث يغطعلى ا الطبي
 وبالمثل، أحاطت اللجنة علمًا. قيام بعض البلديات بذلك بالفعل لصالح تلك الفئة من العمالوإلى غير المنظم، 
وفحواها أنه على الرغم من النصوص الصادرة  ،أبداها االتحاد العام لعمال الكاميرون التيبالمالحظات 

االقتصاد غير  فيخذ أية تدابير من أجل الشباب اع المنظم، إال أنه لم ُتتالقط بشأن التفتيش المنتظم على
يروس نقص المناعة فسياق مكافحة  فيالمنظم، على الرغم من الجهود الجارية من أجل الشباب 

من الصعوبة بمكان توجيه الشباب غير المنظم صوب  هذا الشأن أن فيوقد أفادت الحكومة . اإليدز /البشرية
نوع من الرقابة على  أيبقدر صعوبة ممارسة  وص طبية إلثبات اللياقة من أجل العمل، تمامًاإجراء فح

قيام الحكومة باتخاذ الخطوات  فيوأعربت اللجنة عن أملها . القطاع غير المنظم فيأصحاب العمل 
  .تكفل تطبيق االتفاقيةل ،بمساعدٍة من منظمة العمل الدولية ،الضرورية

االقتصاد غير المنظم  فيبما بعثت به الحكومة من معلومات تفيد أن بعض الشباب  وتحيط اللجنة علمًا
خصصتها لهم  التيمناطق البيع  فييعملون  ة، ومنهم باعة شوارع غير مسجلينفحوصات طبي يجرون

، سوف المهنيبأن وزارة العمل والتدريب  ،لمصادر حكومية طبقًا ،آذلك علمًا تحيطآما . الخدمات العامة
وتالحظ اللجنة، مرة أخرى، بأن النصوص القانونية بشأن . بشأن هذه المسألة الصادرة اط علمًا بالتعليقاتتح

القطاع المنظم، ومن ثم  فيفقط على الشباب العاملين  يالفحوص الطبية إلثبات اللياقة من أجل العمل، تسر
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على األطفال الذين يعملون ) ١ فقرةال ،١ دةماال(بسريان االتفاقية تلقائيًا فإنها تذّآر الحكومة، مرة أخرى، 
التخاذ الخطوات الضرورية لضمان تطبيق  السبب، فإن اللجنة تهيب بالحكومةولهذا . لحسابهم الخاص

االقتصاد  فياالتفاقية نصًا وروحًا على جميع العمال الشباب الذين تشملهم االتفاقية، بمن فيهم الذين يعملون 
االقتصاد غير المنظم،  فيلمكتب، يعمل عدد من األطفال ل طبقًا للمعلومات المتاحةغير المنظم، نظرًا ألنه 
معلومات عن أن تقدم الحكومة  فيوتعرب اللجنة، مرة أخرى، عن أملها الوطيد . وبعضهم لحسابه الخاص

  .تقريرها الالحق فيهذا الشأن  فيلتقدم المحرز ا

مالحظة خاصة : وصياتبتطبيق االتفاقيات والت المعنيةلجنة الخبراء 
 جمهورية ،)١٤٢ رقم( ١٩٧٥ ،تتعلق باتفاقية تنمية الموارد البشرية

  )مقتطفات( ٢٠١٠ :في منشورة) ١٩٨٣: تصديق( المتحدة تنزانيا
بما قدمته الحكومة  تحيط اللجنة علمًا .للفئات المستضعفة المهنيشمول نظام التدريب  .٣مادة ال .٢

زيادة قيد  ، وخصوصًاالعاليات االلتحاق بالمدارس الثانوية ومعاهد التعليم من معلومات بشأن زيادة مستوي
، إال أنها تالحظ ٢٠٠٨عام  في ١٢٢٢٤٠٣إلى  ٢٠٠٥عام  في ٥٢٤٣٢٥المدارس الثانوية من  فيالتالميذ 

 ئةفي الما ٦٨المدارس الثانوية ومن  في في المائة ٤٤٫٤إلى  في المائة ٤٧تراجع نسبة التحاق اإلناث من 
تأخذ بعين االعتبار،  المهنيوتشير الحكومة إلى أن سياسة التدريب . العاليالتعليم  يف في المائة ٦٥إلى 

تكتنف إقامة نوع من  التيومع ذلك، فإنها تشير إلى الصعوبات  ؛احتياجات التدريب لجميع فئات العمال
وتشير . بين المناطق الريفية والحضريةالقطاع غير المنظم وفيما  فيسيما  توفير التدريب، وال فيالتوازن 

للتدريب على المهارات  وضعت برنامجًا وزارة العمل والتشغيل وتنمية الشبابأن إلى  الحكومة أيضًا
وتالحظ اللجنة أنه من بين األهداف . مرآزًا ريفيًا ١١١ في يموضع التنفيذ بالتعاون مع سلطات الحكم المحل

 سيما للفئات المستضعفة، مثل ، تشجيع تكافؤ فرص النفاذ إلى العمل والةالوطني العمالةالمحددة لسياسة 
القطاع  فيعن االرتفاع بمستوى المهارات والكفاءات للعمال  والمعوقين، فضًال المرأة والشباب

 للفترة للعمل الالئق ريأن البرنامج القط ا تالحظ أيضًاآم. المناطق الريفية فيالمنظم، وخصوصًا  غير
يشتمل ضمن أولوياته على الحد من الفقر عن طريق خلق فرص عمل، مع الترآيز على  ٢٠١٠- ٢٠٠٦

الحكومَة إلى تزويدها بمعلومات تفصيلية بشأن اإلجراءات المتخذة  وتدعو اللجنة. الشباب عمالة ضاياق
مية واستخدام لتحقيق التوازن بين الجنسين فيما يتعلق بااللتحاق بالتعليم والتدريب، وتشجيع المرأة على تن

وترجو . لياتلى آافة مستويات المهارات والمسؤوآافة فروع األنشطة االقتصادية وع فيقدراتها المهنية 
 يلذو المتواصلم شجيع االلتحاق بالتعليم والتدريب والتعلاللجنة اإلشارة أيضًا إلى التدابير المتخذة لت

والفئات األخرى من  االقتصاد غير المنظم فيمال والع الشباب والعمال الريفيين مثل ،االحتياجات الخاصة
  .١٩٥من التوصية رقم ) ح(٥الفقرة  فياألشخاص المستضعفين الذين تّم تعريفهم 

  مباشرة طلبات

  خاص  طلب: بتطبيق االتفاقيات والتوصيات المعنيةالخبراء  لجنة
، آمبوديا )١٥٠ رقم( ١٩٧٨، يتعلق باتفاقية إدارة العمل مباشر

  )مقتطفات( ٢٠١٠: في مقدم) ١٩٩٩ :تصديق(
على بالتعاون مع منظمة العمل الدولية،  قد دأبت وزارة العمل أنتالحظ اللجنة باهتمام  .٧ المادة

اهتمام الحكومة إلى الفقرات  يللجنة، إذ تسترعاو .القطاع غير المنظم فيوتحسين ظروف العمل  رصد
رة العمل، فإنها تود أن تطلب من الحكومة تزويدها بشأن إدا ةالعام ئيةاالستقصا الدراسة من ١٣٧- ١٢٨

يشملها هذا التعاون، بشأن النتائج المحققة والمرجوة، وبشأن أية  التيبمعلومات تفصيلية بشأن القضايا 
، بحيث يضم فئات من العمال تدريجيًا تدابير أخرى متخذة أو مزمعة، من أجل توسيع مهام نظام إدارة العمل

  .٧من المادة ) د(- )أ( الفقرات في فئاتهمأشخاصًا مستخدمين أمثال هؤالء المدرجة  ،قانوننظر ال في ،ليسوا
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  خاص  طلب: بتطبيق االتفاقيات والتوصيات المعنية الخبراء لجنة
  ، ليسوتو ١٩٧٨) ١٥٠رقم (مباشر يتعلق باتفاقية إدارة العمل 

  )مقتطفات( ٢٠١٠: في مقدم) ٢٠٠١ :تصديق(
من  ١٣٧- ١٢٨إلى الفقرات  تشير اللجنة. لمهام نظام إدارة العمل لتدريجييع االتوس .٧ المادة

تذّآر بأن مسألة توسيع أنشطة إدارة العمل  ٥،أعاله بشأن إدارة العمل ةالمذآور ةالعام ئيةاالستقصاالدراسة 
 القطاع ، وأنالبلدانآثير من  فيمسألة بالغة األهمية  تبحيث تشمل العمال من غير المستخدمين، قد أصبح

من ) د(- )أ( الفقرات في المذآورينالعمال  وبات يضم الكثير من طراد،غير المنظم قد تزايدت أهميته با
وتعرب اللجنة عن امتنانها . من االتفاقية، ويمثل الشطر األآبر من اقتصاد آثير من البلدان النامية ٧المادة 

بشأن التدابير المتخذة من أجل إجراء دراسة عن  حال قيام الحكومة بتزويد منظمة العمل الدولية بمعلومات
تقريرها األول، والغرض من تلك الدراسة، أن تسمح  فيالحكومة  بذلكنوهت  آما ،القطاع غير المنظم

آما تطلب اللجنة . للحكومة بوضع سياسة بشأن توسيع نطاق معايير العمل بحيث يشمل القطاع غير المنظم
إلى توسيع مهام نظام إدارة العمل بحيث  يدابير أخرى متخذة أو مزمعة، ترممن الحكومة اإلشارة إلى أية ت

من ) د(- )أ( اتالفقر في، مثل العمال الوارد بيانهم مستخدمينغير ، نظر القانون في ،تشمل العمال الذين هم
  .من االتفاقية ٧ المادة

خاص  طلب: بتطبيق االتفاقيات والتوصيات المعنيةالخبراء  لجنة
، )١٤٢ رقم( ١٩٧٥ تعلق باتفاقية تنمية الموارد البشرية،مباشر ي
  )مقتطفات( ٢٠١٠ :في مقدم) ١٩٩٣: تصديق(النيجر 
ارتباط وثيق . ريب المهنيينوتنفيذ سياسات وبرامج التوجيه والتد اعتماد. من االتفاقية ١ المادة. ١
 ،٢٠٠٤عام  فيلى الطلب المباشر للجنة ردًا ع، بعثت به الحكومة يتحيط اللجنة علمًا بالتقرير الذ .بالعمالة
وتتحدث الحكومة، مرة أخرى، عن اإلجراءات التشريعية . ٢٠٠٨ أآتوبر/ تشرين األول فيتلقته  يوالذ

وتوضح الحكومة أن أحد المكونات األساسية . يسياق نظام التعليم والتوجيه المهن في اعتمدتها التيالمختلفة 
تمت المصادقة  وأنه قد ييتناول التدريب المهن ،"لتنمية والحد من الفقرإستراتيجية المسار السريع ل" في

. ٢٠٠٧عام  فيعقد  يالذ ،يالوطنالعمالة مؤتمر العمالة الوطنية، عطفًا على  لسياسةعلى وثيقة إطارية 
ق وتالحظ اللجنة أن تلك الوثائق والمذآرات توضح أهمية التنسيق بين سياسات التعليم والتدريب وبين آفا

من  في المائة ٨٣منها  ييعان التيمواجهة األمية  فيوتالحظ أيضًا، أنه  .من أجل الحد من الفقر العمالة
برنامج السنوات العشر " :، منهاالتقنيو يالسكان، أقرت الحكومة برامج لتدعيم التعليم والتدريب المهن

لك، توضح الحكومة أنها أنشأت وعالوة على ذ ."لتوظيف الشباب يالبرنامج الوطن"و" لتطوير التعليم
من القطاع  الوافدينبغرض توفير التدريب لألشخاص " والتلمذة الصناعية يصندوقًا لتدعيم التدريب المهن"

وتطلب اللجنة من الحكومة موافاتها بمعلومات . فيغير المنظم أو قطاع الحرف اليدوية أو القطاع الري
، يسيما فيما يتعلق بالتدريب المهن حققتها البرامج، وال التيتقريرها الالحق بشأن النتائج  فيتفصيلية 

  .فرص العملمن  المستفيدين توظيفو

إستراتيجية المسار السريع للتنمية والحد " فيالحكومة  تذآر .تكافؤ الفرص  .٥فقرة ال ،١ المادة. ٢
وبحسب تقديرات . آبيرةال تزال  يمجال التعليم والتدريب المهن فيأن الفجوة بين الجنسين  ،"من الفقر

 ١٨ مع نسبةمقارنة  في المائة ١٠٫٢ التعليم أو التدريب فيتبلغ نسبة المرأة ، يبرنامج األمم المتحدة اإلنمائ
إلى إنشاء مشاريع وبرامج للتدعيم،  للعمالة،سياستها الوطنية  في ،وتشير الحكومة. للرجل في المائة

القطاع غير المنظم، والتلمذة الصناعية والمساعدات األسرية،  فيالصغيرة  بالمنشآتوخصوصًا فيما يتعلق 
هذا الخصوص، تطلب اللجنة من الحكومة تزويدها  فيو. حيث إن غالبية العاملين فيها من النساء أو الشباب

اتخذتها من أجل تشجيع المرأة والشباب والفئات األخرى من العمال  التيبأحدث المعلومات بشأن الخطوات 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٩٩٧، جنيف، ٨٥الدورة  ،بشأن إدارة العمل، مؤتمر العمل الدولي ةالعام ئيةاالستقصا الدراسة: نظرا  ٥
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آافة  فياالقتصاد غير المنظم، بغية تطوير واستغالل مهاراتهم المهنية  فيين، مثل العاملين المستضعف
  .ليةالمؤهالت والمسؤووعلى جميع مستويات  فروع النشاط

بشأن نظم التوجيه  إعداد وبث المعلومات يتوضح الحكومة أنه يجر .نظم المعلومات. ٣ المادة. ٣
، مثل الوآالة الوطنية يلة عن العمل والتدريب المهناألجهزة المسؤوبواسطة مختلف  ،والتدريب المهنيين

وتؤآد اللجنة من جديد . وصندوق تدعيم التلمذة الصناعية والتلمذة الصناعية يلتعزيز العمل والتدريب المهن
 فير ذلك االستمرا فيلديها، بما  يلنظم التوجيه المهن يع التدريجيالتوس" إلىآل دولة عضو  أن تعمدأهمية 

هذا  فيو ".توفير معلومات عن العمل، لضمان إتاحة المعلومات الشاملة وتوسيع التوجيه بقدر اإلمكان
الخصوص، تطلب اللجنة من الحكومة توضيح الخطوات المتخذة لضمان إتاحة المعلومات الشاملة، 

آما تطلب من الحكومة  .)١ رةفق، ال٣مادة ال(والبالغين  وجيه بأوسع أبعاده، لجميع األطفال والشبابوالت
  ، وتقديم عينات من الوثائق المتاحةيتحديد نوعية المعلومات من أجل أهداف التوجيه المهن

  ).٣و ٢ تانفقرال، ٣ مادةال(

 المعنيةأمام لجنة المؤتمر  مقدمةحاالت   - ثانيًا
  ير المنظمد غباالقتصا تتعلق ،تطبيق المعاييرب

 فينشرتها لجنة الخبراء  التيالتعليقات  إلىاالت الفردية تستند لما آانت مناقشات لجنة المؤتمر للح
ن بيالفترة الزمنية  ي، حيث تغطالتالية، فإن ذلك يوضح سبب حداثة المقتطفات عن الحاالت يتقريرها السنو

تثير قضايا تتعلق باالقتصاد غير المنظم، ترجع إلى سياسة  التيوإذا آانت بعض الحاالت . ٢٠٠٩و ٢٠٠٤
 ،ولقد أآدت لجنة المؤتمر. األطفال اتفاقيات عملمرة أخرى،  تتناول لة أو التمييز، فإن معظم الحاالت،االعم
بين منظمة العمل الدولية وبين الدول األعضاء فيها، من  يعلى أهمية وجود إطار تعاون ،معظم الحاالت في

آذلك على  شددتإن اللجنة ثم . االقتصاد غير المنظم فيأجل معالجة قضية عدم حماية حقوق العمل 
االقتصاد غير  فيالفاعلة  الهيئاتالتواصل مع  لتعزيزالعمل بصورة أفضل،  يضرورة تدريب مفتش

تعريفًا أوضح  ي، بحيث تعطعن هذا القطاع المنظم، وأآدت على ضرورة جمع بيانات إحصائية أفضل
 فينعالج قضايا العمال  يأنه لك: وهو آخر رآزت عليه اللجنة، أال يوثمة عنصر أساس. غير المنظم لقطاعل

للحد من  يباعتباره العنصر األساس، أن تجعل العمل ر المنظم، فإنه يتعين على الحكوماتاالقتصاد غي
وأخيرًا، فإن لجنة المؤتمر آثيرًا ما تذّآر . يقلب السياسات االجتماعية وسياسات االقتصاد الكل في ،الفقر

ا آانت تتوخى تحسين تنفيذ أحكام االتفاقيات، من خالل التفعيل الكامل لتلك جميع تعليقاتها، إنم فيبأنها 
المقتطفات التالية عن  أما. االقتصاد المنظم واالقتصاد غير المنظم فيأساسًا العمال  تتناول التياألحكام 

  .حسب الموضوع فقد قّسمتالسنوات األخيرة،  فيناقشتها لجنة المؤتمر  التيالحاالت الفردية 

  عمل األطفال

، ١٩٧٣، الحد األدنى للسن، ١٣٨دراسة حالة خاصة بشأن االتفاقية رقم 
  )مقتطفات( ٢٠٠٤: في منشورة) ١٩٧٩: تصديق(أوآرانيا 

آانت تجتازها  التيأن التغييرات العميقة ) وزير العمل والسياسة االجتماعية(الحظ ممثل الحكومة 
أسوأ أشكال عمل األطفال  القضاء على وظل. على السطحأوآرانيا، قد جعلت قضايا عمل األطفال تطفو 

 فيأوآرانيا  فيبدأ تطبيقه  يالذ، لقضاء على عمل األطفالل يإطار البرنامج الدول فييمثل أهمية بالغة 
وطبقًا لشروط مذآرة التفاهم بين منظمة العمل الدولية وحكومة أوآرانيا، تم إنشاء . ٢٠٠١ يوليه/ تموز

أصحاب األعمال، وآذلك  اتواتحاد رآة ممثلين من ست وزارات ونقابات العمالبمشا فيمجلس إشرا
ورقة اإلستراتيجية  اعتمدت، ٢٠٠٣ يونيه/ حزيران فيو. المنظمات غير الحكومية المعنية بحماية األطفال

ولقد رآزت هاتان . تهدف إلى القضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال، وخطة العمل المتعلقة بها التي
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 استحداث ؛تحقيق مفهوم العمل الالئق على أرض الواقع؛ القضاء على الفقر: وثيقتان على المجاالت التاليةال
 المنتشلين إعادة تأهيل األطفال؛ إقامة نظام للمساعدات االجتماعية؛ معنية بعمل األطفال غير المشروعآليات 

توفير وسائل الترفيه ؛ م مؤسسات األسرةتدعي؛ يالتعليم المهن نظامتحسين ؛ من أسوأ أشكال عمل األطفال
إتاحة ؛ تحكم عمل األطفال التيتحسين القوانين ؛ إقامة مؤسسات لتنظيم األنشطة الترفيهية لألطفال؛ لألطفال

 ،٢٨٦بابه  في ة،ويحظر مشروع مدونة العمل الجديد. المعلومات الرسمية المتعلقة بقضايا عمل األطفال
 يضد األطفال، وآذلك العمل الذ يوالجنس يوالنفس يذلك العنف البدن فيا أسوأ أشكال عمل األطفال، بم

زيادة آفاءة  فيويلعب تفتيش العمل دورًا مهمًا  .يؤثر تأثيرًا سلبيًا على صحة األطفال وسلوآياتهم األخالقية
راحة وفترات ال ألجورومستوى ا طفال، حيث يشمل شروط عمل األطفالمراقبة األمور المتعلقة بعمل األ

االقتصاد غير المنظم تمثل مشكلة آبرى  المراقبة فيوآانت عملية . واحترام الضمانات الممنوحة لألحداث
ومن ثم تقدمت الحكومة إلى البرلمان بمشروع قانون من أجل التصديق على اتفاقية تفتيش  .أوآرانيا في

لمنظمة العمل الدولية من  التقنية ةاالستفادة من المساعد فيوآانت الحكومة تأمل  .١٩٤٧) ٨١رقم (العمل 
ويمكن  .القطاع غير المنظم فيلعمل األطفال  يبغية إجراء استقصاء إحصائوأجل تنفيذ االتفاقية المذآورة، 

  .٢٠٠٥عام  فيالمقرر  ،للقضاء على عمل األطفال يالمرحلة الثانية من البرنامج الدول فيإجراء ذلك 

وسط وشرق  فيشأنها شأن آثير من الدول األخرى  ،آرانياولقد ذآر األعضاء عن العمال أن أو
الوفاء بالتزاماتها بموجب  فيتواجه تحديات آبرى  ة،السابق يسيما جمهوريات االتحاد السوفيت با، والوأور

سلسلة من االتفاقيات المصدق عليها، بسبب المشكالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية الناجمة عن 
ذلك شبكات األمان والضمان  فياالجتماعية السابقة بما  الهياآل والبنى األساسيةعة النهيار الوتيرة المتسار

 رأىو. الجريمة المنظمة على نطاق واسع ي، وتفشخاضع للتنظيماقتصاد غير  وسرعة اعتماد، ياالجتماع
ال تملك  يالمنظم الذاالقتصاد غير  فيالتزايد  فيأوآرانيا أن عمل األطفال آخذ  فياتحادا نقابات العمال 
من مّد خدمات تفتيش  يهوقد طلبت اللجنة من الحكومة توضيح ما اعتزمت عل. عمليًا الحكومة سيطرة عليه

ال بد  التطبيق الشامل التفاقية تفتيش العمل أمرف .جميع المواطنين بحكم القانون يالعمل الفعلية بحيث تحم
أن تكون جميع أماآن العمل مفتوحة أمام التفتيش، وإال  من  بدوال .ما أريد القضاء على عمل األطفال إذا منه

 التيويهم العمال أن يسمعوا من الحكومة عن التدابير . فإنه يتعذر اآتشاف األشكال الخفية لعمل األطفال
لمكافحة عمل  أوآرانيا فيالواسع  ياالجتماعالتحالف و يالثالث الهيكلتعتزم اتخاذها من أجل تعزيز 

  .مثل هذا التحالف فيمبدعة لتفتيش العمل  هيئةوالدور المنتظر أن تلعبه  األطفال،

وليس االتفاقية  ١٣٨الحالة تخص االتفاقية رقم  هذهوالحظ األعضاء عن أصحاب العمل أن 
عام  فيأن لجنة الخبراء آانت قد بدأت إبداء بعض المالحظات بشأن هذه الحالة بذآروا ، و١٨٢ رقم

المعمول به من  وع القوانين أو نظام تفتيش العملمن مالحظات لجنة الخبراء، ن ، ولكن لم يتضح١٩٩٧
جميع قطاعات االقتصاد، آما لم يتضح من بيان الحكومة متى بدأ العمل  فيأجل تنفيذ التزامات االتفاقية 

قريٍر ت فيتقديم تلك المعلومات إلى لجنة الخبراء  نبغيوي .من قانون العمل ١٩٠و ١٨٨بموجب البابين 
من أجل  االستخدامممثل الحكومة من إنشاء خدمات  إلى ما ذآرهآذلك  أشارواو. مكتوب لمزيد من الدراسة

أن إتاحة العمل  واوالحظ. شاب مسّجلون حاليًا لدى تلك الخدمات ٣٣٠٠٠الشباب، وأن ما يزيد على 
االتفاقية  فيمع مبادئ معينة  فىيتنا حالة األطفال األيتام، قد فيلألطفال على أساس الحاجة االقتصادية، آما 

 أيضًا تقديم نصوص مشروع قانون العمل بخصوص العمل الخفيف، إلى لجنة الخبراء ينبغي، لذا ١٣٨رقم 
ن األمر أ، وقد قدمت المساعدة فعًال والحظ األعضاء عن أصحاب العمل أن منظمة العمل الدولية. لدراستها
معروضة على البرلمان، ولكنهم  ٨١حظوا باهتمام أن االتفاقية رقم تقديم مساعدات إضافية، آما ال ييقتض

يتعين بذل المزيد من الجهود لمعالجة  اع المنظم فحسب، وأنه لهذا السببالقط يتناولأن تفتيش العمل بذآروا 
 ظمة العمل الدولية تقديممنل ينبغياالقتصاد غير المنظم، وأنه  فيعمل األطفال  هيو ،المشكلة الشائكة

ن بالقول إ مالحظاتهم ختمواو. أوآرانيا فيمن أجل إجراء استقصاء شامل عن عمل األطفال  المساعدة
مواجهة ى ذلك إلى مستوى أن يرق فيهذا الشأن، وأعربوا عن أملهم  فيالحكومة تبذل جهودًا حقيقية 

  .تطبيق االتفاقية تطبيقًا آامًال نصًا وروحًا فيالمتمثل  يالتحد
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  الستنتاجاتا
آما أحاطت  ؛أعقبت ذلك التيوالمناقشات  ما قدمه ممثل الحكومة من معلوماتحاطت اللجنة علمًا بأ

. أثارتها لجنة الخبراء سوف تؤخذ بعين االعتبار التيعلمًا بتصريح ممثل الحكومة بأن مختلف المسائل 
مع منظمة العمل  تقنيالبرنامج التعاون  أنوالحظت اللجنة بصفة خاصة، ما أشار إليه ممثل الحكومة من 

وأخذت اللجنة علمًا مع االهتمام بأن . مؤخرًا قد استهل للقضاء على عمل األطفال، يالبرنامج الدول /ةيالدول
للحكومة والشرآاء  التقنيةبناء القدرات المؤسسية و، منها أمورعلى جملة  هذا البرنامج سوف يرآز

 ١٩٩٩، ضًال عن اتفاقية أسوأ أشكال عمل األطفال، ف١٣٨االجتماعيين من أجل تطبيق االتفاقية رقم 
دون  معالجة أوضاع األطفال في التقنيأن ينجح برنامج التعاون  فيوأعربت اللجنة عن أملها  .)١٨٢ رقم(

االقتصاد غير  فيتفتيش العمل  هيئةالقطاع غير المنظم، عن طريق تنمية قدرات  فيالعاملين  ،سنة ١٦سن 
تقريرها  في، التقنيمن الحكومة موافاتها بالمعلومات بشأن تنفيذ برنامج التعاون وطلبت اللجنة . المنظم
القطاع غير  في مجال القضاء على عمل األطفال في، وآذلك بشأن النتائج المحققة إلى لجنة الخبراء الالحق
تتضمن  ،تقريرها الالحق في وطلبت اللجنة من الحكومة، عالوة على ذلك، تزويدها بمعلومات. المنظم

  .القطاع غير المنظم فيإحصاءات عن أعداد وأعمار األطفال الذين يعملون 

من أجل القضاء على عمل األطفال،  ١٣٨اللجنة باألهمية األساسية لالتفاقية رقم  تذّآروإذ 
 ،آما حددته الحكومة عند التصديق على االتفاقية ،سنة ١٦ هو وخصوصًا أهمية وضع حد أدنى للسن

من الحكومة اتخاذ الخطوات  تطلبجميع القطاعات، فإن اللجنة  فياالستخدام أو العمل في  للقبولآشرط 
أية  فيسنة باالستخدام أو العمل  ١٦طفل دون سن  يالضرورية، على أرض الواقع، لضمان عدم السماح أل

مكافحة عمل  فيهو أحد أآثر الوسائل فعالية  ياللجنة بأن التعليم اإللزام ذّآرتهذا الشأن،  فيو. مهنة
القبول األدنى لسن متناسبًا مع الحد  يسّن استكمال التعليم اإللزام أن يكوناألطفال، وأنه من المستصوب، 

وطلبت اللجنة من الحكومة توضيح الوضع فيما يتعلق بسّن استكمال التعليم . االستخدام أو العملفي 
ذات الصلة  األحكام الوطنيةعمل، واإلشارة إلى االستخدام أو الالقبول في والحد األدنى لسّن  ياإللزام

دون سن  األحداث الستخدامحظر التشريعات الوطنية  الحظتوأخيرًا، فإن اللجنة إذ  .هذا الشأن فيالمطبقة 
 يجرى فيها التيبحكم طبيعته أو الظروف  يينطو الذي نوع من أنواع االستخدام أو العمل، يأ فيسنة  ١٨

من  ٣اتساقًا مع المادة  للخطر، األخالقيةأو سالمتهم أو سلوآياتهم  الشباب على احتماالت تعرض صحة
سنة الذين تتزايد أعداد  ١٨دون سن  األحداثعن قلقها بشأن أوضاع آثير من  ، أعربت اللجنةاالتفاقية

جنة والحظت الل. القطاع غير المنظم فيسيما  ، واليالواقع العمل فياألعمال الخطرة  فيالعاملين منهم 
 دعتو. ٦معروضة اآلن على البرلمان للتصديق عليها )٨١رقم ( ١٩٤٧ ،باهتمام أن اتفاقية تفتيش العمل

الواقع  في من االتفاقية ٣تطبيق المادة طريقة دها بمعلومات تفصيلية بشأن تزو أن اللجنة الحكومة أيضًا إلى
األعمال  فين عمل األطفال واألحداث البيانات اإلحصائية بشأ ، وأن تشمل تلك المعلومات مثًاليالعمل

التجاوزات المبلغ طبيعة وعدد ومعلومات بشأن  قتطفات من تقارير إدارات التفتيشالمحفوفة بالمخاطر، وم
إلى الحكومة حتى  التقنية الضرورية ةالمساعد آاملأن منظمة العمل الدولية سوف تقدم عنها، وأّآدت اللجنة 

  .القطاع غير المنظم فيعمل األطفال  وضع يتسنى لها إجراء استقصاء بشأن

أشكال عمل األطفال، أسوأ : ١٨٢دراسة حالة خاصة تتعلق باالتفاقية رقم 
  )مقتطفات( ٢٠٠٧ :في منشورة) ٢٠٠١ :تصديق( ، غابون١٩٩٩

إلى أن جميع القوانين المطلوبة قد جرى  يتعلق ببيع األطفال واالّتجار بهم، أشار ممثل الحكومة فيما
. تكون متاحة للمكتب يلك يياوند فيلمنظمة العمل الدولية  يموعدها إلى المكتب دون اإلقليم فيها إرسال

 فياألطفال ب تّم إنشاء مجلس لمنع ومكافحة االتجار الوة على ذلك، فإنه فيما يتعلق بآليات اإلشراف،ع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من  قليلة ، بعد أشهر٢٠٠٤نوفمبر  /يثانالتشرين  ١٠ يف ٨١الواقع، صدقت أوآرانيا على االتفاقية رقم  يف   ٦

   .يمؤتمر العمل الدولالمناقشة أمام لجنة المؤتمر، أثناء 
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 التيلجنة المتابعة  هي، فصة حاليًاالتقنية المختأما الهيئة . ، ولكنه لم يمارس مهامه بعد٢٠٠٤ سبتمبر/ أيلول
داخل البالد واالضطالع  فيالظاهرة  مهمتها مراقبة إقليميةأجهزة  هيتشرف على لجان المراقبة، و

بإلقاء  ،بما فيها إدارة تفتيش العمل ،السلطات الوطنية وتخّول القوانين الحالية. لضحاياا لرعايةلية بالمسؤو
تزويد لجنة الخبراء بالمعلومات عن األنشطة  يوسوف يجر. لقّصرشخص يقوم بتشغيل ا يالقبض على أ

  . تقوم بها جميع تلك الهيئات المختلفة التي

 فيلدى النقابات  يوآانت الحكومة قد اتخذت خطوات معينة، منها بصفة خاصة، زيادة مستوى الوع
 التيمن األعمال  ،نةس ١٨دون سن  ينرة، من أجل حماية العمال المستقلالصغي نشآتقطاع النقل والم

فيها على احتماالت اإلضرار بصحتهم أو سالمتهم أو  يتجر التيبحكم طبيعتها أو الظروف  يتنطو
أوصت بها لجنة الخبراء لزيادة  التيمكانية اتخاذ التدابير إآما تدرس الحكومة أيضًا . األخالقيةسلوآياتهم 
مراقبة مشترآة على الحدود  دورياتية، وتشكيل الشرطة على المنافذ البرية والبحرية والجو عدد قوات

  .ومراآز الترانزيت المفتوحة على حدود الدول المجاورة

واختتم ممثل الحكومة آلمته مؤآدًا على رغبة والتزام حكومة بالده بتنفيذ توصيات اللجنة، وطلب 
 ١٨٢ليها واالتفاقية رقم ية من منظمة العمل الدولية، بغية تحسين تطبيق الصكوك المصدق عالتقن المساعدة

  .على وجه الخصوص

طلبات  يبدا أنها تلب التيو قدمتها التيلحكومة على المعلومات ا األعضاء عن أصحاب العمل شكرو
. شكل تقرير إلى لجنة الخبراء فيمن الحكومة تقديم تلك المعلومات  يلجنة الخبراء، وإن آان األمر يقتض

 الداخل وعبر الحدود فياألطفال بواالتجار  بانتشار عمل األطفالوتتعلق الحالة بقضايا خطيرة تختص 
أقرت  التيوجميع المشاآل  - ، وعمليات التحريات األطفال عملاألطفال الذين جرى إنقاذهم من  ومعاملة

للقضاء  ي، وتوقيع مذآرة تفاهم مع البرنامج الدول٢٠٠١عام  فيبها الحكومة بعد التصديق على االتفاقية 
بطريقة رسمية  تشير إلى أن الحكومة تشارك التيوتوفرت آافة األدلة . ٢٠٠٣عام  فياألطفال  على عمل

  .لمنظمة العمل الدولية آليات اإلشرافالحوار مع لجنة الخبراء، ومع  فيعلى األقل 

وقد ألمح إلى إمكانية استمرار المشكلة بالنظر إلى طبيعتها الخطرة وضخامة االقتصاد غير المنظم 
، قدرت ٢٠٠٤عام  فيو. مع ذلك، التأآد مما إذا آانت المشكلة تتحسن أم تسوء الحيويومن  .ه الهائلوحجم

طفل آانوا  ٢٠٠٠٠ -  ١٧٠٠٠طفل منهم  ٢٥٠٠٠البالد بما يناهز  فياللجنة عدد األطفال الذين يعملون 
ومع ذلك، لم يقَّدم تقرير . االقتصاد غير المنظم في من هذه الحاالت واقعة في المائة ٩٥جار، وضحايا االت

من الصعب معرفة من يعمل ومن ال يعمل، ووال رّد الحكومة، بياناٍت مقارنة أآثر حداثة،  لجنة الخبراء
  .صميم التزامات الحكومة بموجب االتفاقية فيدخل مسألة ت يوه

على  سياق مشروع واسع فيمعلومات إضافية بشأن مبادرات المواءمة الوارد ذآرها  من المطلوبو
 ي، وبشأن المجلس اإلدار٢٠٠٥عام  فيذلك مرسومان جديدان صدرا  في، بما يالمستوى دون اإلقليم

ومن المطلوب أيضًا معلومات إضافية . المجلس في يالمنشأ لمنع ومكافحة المشكلة، وبشأن التمثيل الثالث
وال يقل عن ذلك أهمية،  .ربوع البالد فيمدن أخرى  فيتعميمها  يفترض التيبشأن الحملة اإلعالمية 

ذلك ما  فيجار، بما م من االتلألطفال الذين تم إنقاذه ةخذ بموجب االتفاقية لتقديم المساعدتت التيالخطوات 
واد آافية ولم تكن الحكومة قد قدمت م. وتدريب عليه االتفاقية من مساعدات طبية واجتماعية وتعليم نصت

  .رغم من سابق اإلشارة إلى دليل اإلجراءاتهذا المقام، على ال في إلى لجنة الخبراء

قدمتها  التيأية معلومات من  تقرير لجنة الخبراء في ترداألعضاء عن العمال فقد صرحوا أنه لم  أما
وعلى الرغم من التدابير المنوه عنها، . وقت سابق فيالدورة، وأنه آان من األفضل إتاحتها  هذه فيالحكومة 

 ينطوبهم، جريمة ضد اإلنسانية وتبيع األطفال واالتجار  أن، ذلك القلقلى إال أن الوضع الزال يبعث ع
  .القارة بأسرهاديد لمستقبل البالد وبقائها، بل على ته
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لدى األسر المحرومة، والتعاون مع حكومات دول  يومن األمور الهامة التأآيد على زيادة الوع
. نظم تهم الحكومة هيو ،األطفالبلوقف االتجار  ظمًافاسو ن وبورآينا يومال فواروقد أقامت آوت دي. المنشأ

 يبدونها ال يمكن تحقيق أ التي الحقيقية ختتم المتحدث حديثه بمطالبة الحكومة بإبداء اإلرادة السياسيةاو
  .يءش

فريقيا، أحلت بغرب  التي، أن عمل األطفال هو من الويالت غابونمن  وذآر العضو عن العمال
االقتصاد غير المنظم،  في غابون فيلبًا ما ينخرط األطفال األجانب الذين يعيشون وغا .وامتدت إلى آسيا

 تواجه تلك الظاهرة هيو غابون،لذا اتخذت حكومة . أو متسّولين الشوارع فيأو باعة  منزليينآعمال 
 ة، من خالل حمالت التوعيبالتعاون مع الشرآاء االجتماعيين ٢٠٠١بعض اإلجراءات منذ عام  المخزية،

المراآز االقتصادية  في حمالت وطنية ضد عمل األطفالوحمالت التنديد بتلك الظاهرة، حيث انطلقت 
ليات ومسؤو ملصقات اإلعالنات واإلعالنات التليفزيونية بشأن حقوق األطفال :في البالد، متمثلة فيالكبرى 

وعلى الرغم من . خرىأاذ نفإوعمليات  يقوم بها جهاز الشرطةمنظمة عمليات مراقبة  ؛أولياء األمور
من  بسبب انعدام التعاون تبذلها الحكومة، إال أن المشكلة ال زالت قائمة على وجه الخصوص التيالجهود 

ويبلغ طول  .تدفقات المهاجرين فيعن الزيادة المستمرة  جانب الممثلين الدبلوماسيين للدول المعنية، فضًال
 تلك النقمة مواجهةبدائية آثيفة فيها، ومن ثم ال يمكنها  آم، فضًال عن وجود غابات ٨٠٠ غابونسواحل 

  .تدفقات المهاجرين ،دون أدنى شك تسببت فيها التي

في أعمال منظمة العمل ، مالحظة فحواها أن خبرتها غابونوأبدت العضو عن أصحاب العمل من 
. خبراء فيما يتعلق بعمل األطفالها لجنة الَأْبدت التيبالدها، تؤآد المالحظات  فيواألوضاع العملية  الدولية

رغم ذلك تشجيع الحكومة على طلب  ينبغي يذآر، إال أنه ابون لم يحقق تقدمًاغ في يوإذا آان الوضع الحال
 ظروف خاصة فيصحيح أن الحكومة صّدقت على االتفاقية و .نية من منظمة العمل الدوليةالتق ةالمساعد

األنشطة ف. األطفالبجار عن القضاء على االت طفال، فضًالوالتزمت بالقضاء على أسوأ أشكال عمل األ
جزء من  هي، وحصرًاأنشطة غير مشروعة  هيأدت إلى أسوأ أشكال العمل هذه،  التياالقتصادية 

ال، على القيام بأسوأ أشكال عمل األطف جارويتم إرغام األطفال ضحايا االت .االقتصاد غير المنظم
ذين هم أنفسهم من ضحايا االتجار أيضًا، أو أنهم من المعوقين بصورة أو الغالب، ال في أمرهم أولياء مع

  .أخرى

يقدمه المكتب يمكن أن يأخذ أشكاًال متعددة، ويمكن أن تنخرط فيه  يالذ ينالتقفإن التعاون  ،ولهذا
ين المتكامل بتعقب النخاس يجار، بما يسمح للعمل الميداننشأ فيها االت التيعناصر فاعلة من البلدان 

العمل بطريقة  يإدخال األطفال بصورة غير قانونية إلى البالد، آما يمكن تدريب مفتش فيالمشارآين 
من أسوأ  ، التي تستفيداالقتصاد غير المنظم فيأفضل، بحيث يكون تواصلهم أفضل من العناصر الفاعلة 

لياء أمرهم بخصوص ويمكن من خالل فرق متعددة التخصصات توعية األطفال وأو. أشكال عمل األطفال
  .تحسين أحوالهم المعيشية فيمساوئ تلك الظاهرة، وأهمية التعليم 

زمت الدول الت التيالمعنية بالتدابير  ٧ بالمادة ، نوهتوبعد التذآير بنصوص ديباجة االتفاقية
ف وأشارت إلى وجوب االعترا. باتخاذها ضمانًا لتنفيذ تلك النصوص واحترامها المصدقة على االتفاقية

صد طفال، على الرغم من أنها دولة مقاألابون من أجل القضاء على أسوأ أشكال عمل غتبذلها  التيبالجهود 
 التيواختتمت آلمتها بدعوة الحكومة إلى تزويد لجنة الخبراء بكافة المعلومات  .جارلألطفال موضوع االت

  .هاتطلب
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  الستنتاجاتا
تخذتها ا التيمعلومات تفصيلية تبرز التدابير الشاملة أحاطت اللجنة علمًا بما قدمته الحكومة من 

 اعتمدآان قد  يعن برنامج العمل الذ جار بهم والقضاء على تلك الظاهرة، فضًاللتحريم بيع األطفال واالت
لقضاء على عمل األطفال، النتشال األطفال من تلك ل يالبرنامج الدول/ بالتعاون مع منظمة العمل الدولية

 التيمواصلة الجهود  فيابون من رغبتها غأحاطت اللجنة علمًا بما أعربت عنه حكومة  آما. األوضاع
 فيو. من جانب منظمة العمل الدولية وتعاون معها تقنيةتبذلها بغرض القضاء على تلك األوضاع بمساعدٍة 
أسوأ أشكال  بشأن عمل األطفال، بغية تقدير حجم وطنيةهذا الشأن، أهابت اللجنة بالحكومة إجراء دراسة 

  .البالد فيعمل األطفال 

طفال بعد اآلن تم اتخاذها، فإنها تحث الجميع على أال يبقى األ التيوفيما ترحب اللجنة بالتدابير 
هذا الشأن، توسيع  في وطلبت اللجنة من الحكومة. ن عنهاليجار، وإنزال العقاب بالمسؤوضحايا عمليات االت

وزيادة الموارد البشرية والمالية لتلك اإلدارات، آما طلبت من  ذ القانونإنفا فيسلطات إدارات تفتيش العمل 
األشخاص الذين انتهكوا  مقاضاةالحكومة ضمان قيام إدارات تفتيش العمل بزيارات دورية، وضرورة 

  .ورادعة بحقهم آافية فعالةاالتفاقية وإنزال عقوبات 

منع أسوأ  في يوالمجان يالرسم يالعام اإللزامفإن اللجنة، إذ تبرز أهمية التعليم  وة على ذلكوعال
 يالتعليم األساس الحصول علىأشكال عمل األطفال، فإنها تدعو الحكومة إلى اتخاذ التدابير الالزمة لضمان 

  .لكل من البنين والبنات على السواء يالمجان

فعالة ذات اإلطار وأخيرًا، طلبت اللجنة من الحكومة تزويدها بمعلومات تفصيلية بشأن التدابير ال
من األعمال المحفوفة بالمخاطر، والعمل على إعادة  جارحدد، النتشال األطفال ضحايا االتالم يالزمن

عادة اإلأن تشتمل تلك التدابير على  ينبغيو. من االتفاقية) ٢(٧للمادة  المجتمع، وفقًا فيتأهيلهم واندماجهم 
اللجنة على ضرورة  شددتو. جارقين لالتايا السابودعم األطفال من الضح إلى الوطن ولم شمل األسر
  .التعاون مع الدول المعنية

الحد األدنى للسن، ): ١٣٨رقم (دراسة حالة خاصة تتعلق باالتفاقية 
  )مقتطفات( ٢٠٠٨: في منشورة) ١٩٧٦: تصديق(، زامبيا ١٩٧٣

، ٢٠٠٦ام ع فيف .عدد األطفال خارج المدارس فيأفاد ممثل الحكومة بأنه قد حدث انخفاض ملحوظ 
 سنة، طبقًا ١٨و ٧فقط من األطفال خارج المدارس، بين سن  في المائة ١١٫٢ سجلت البالد ما متوّسطه

عن  ٢٠٠٧عام  فيثم آشفت النشرات اإلحصائية . ٢٠٠٦لنشرات اإلحصاءات التعليمية الصادرة عام 
 فيمدرسة  ٤٢٦٩إلى  ٢٠٠٦عام  فيمدرسة  ٤٠٢١من  ٧ إلى ١زيادة عدد المدارس ذات الصفوف من 

مدرسة  ٢٤٩٨مدرسة إلى  ٢٢٢١من  ٩إلى  ١المدارس ذات الصفوف من  عدد ، فيما زاد٢٠٠٧عام 
خالل الفترة من  ٩ إلى ١بالصفوف من  يطراد معدل االلتحاق اإلجمالوبالمثل، فقد زاد با. نفس الفترةخالل 
التعليم الخاص،  مقدميتشجيع في  لحكومةل الثابتةَزى ذلك التحسن إلى السياسة وُيع. ٢٠٠٧إلى  ٢٠٠٣

 التيمختلف أشكال المؤسسات التعليمية  في، والزيادة ٢٠٠٧المسجلين لدى وزارة التربية والتعليم منذ 
آما آانت الحكومة . الخاصة والجامعات على المهاراتتدريب الُأنشئت ابتداًء من رياض األطفال إلى آليات 

وإعادة قبول قيد الفتيات  يدابير اإليجابية مثل األخذ بنظام التعليم المجانباتخاذ بعض الت قد قامت أيضًا
ت الحكومة سياسة رفع باإلضافة إلى ذلك، تبن. عالمدارس بعد الوض فيسن المراهقة  فيالحوامل 
حتى الصف  يالتعليم األساس فيحتى تضمن لألطفال مكانًا  يالتعليم األساس فيالمدارس االبتدائية  مستوى

  .تاسعال
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ولقد أآدت الحكومة من جديد على التزامها بمكافحة عمل األطفال، على الرغم من وجود صعوبات 
كثير من البلدان الشأنها شأن  ،وآانت زامبيا. القطاع غير المنظم فيآثيرة، مثل الطبيعة المتفشية للمشكلة 

قتصاد غير المنظم آمصدر اال فيلسريع قد واجهت تحديات النمو والتنمية مقترنة بالتوسع ا ،النامية األخرى
اتخذت الحكومة مجموعة من التدابير  ،وعلى الرغم من تلك التحديات. أمام غالبية الفقراء ب العيشبديل لكس

الحد من  في، وقد جرى إحراز بعض التقدم للقضاء على عمل األطفال يبالتعاون مع البرنامج الدول
االقتصادية غير المنظمة األآثر شيوعًا مثل قطاع الزراعة  األنشطة في عمل األطفالحاالت  ارتفاع

  .والمحاجر

 يلك) ١٨٢رقم ( ١٩٩٩ ،، صّدقت الحكومة على اتفاقية أسوأ أشكال عمل األطفال٢٠٠١عام  فيو
األبعاد لمكافحة عمل األطفال، مع إيالء اهتمام  اعتمد نهج متعددوقد . ١٣٨تفاقية رقم لال االمتثالتدعم 

وزارات العمل والضمان  من جانبجهود منّسقة  تهذا الصدد، بذل فيو .اد غير المنظمخاص لالقتص
، وتنمية المجتمع والخدمات االجتماعية، والتربية والتعليم، ورياضة الشباب وتنمية األطفال، ياالجتماع

يهية وطنية تحت وقد تم تشكيل لجنة توج. تدعمه منظمة العمل الدولية يًازمن ظل برنامج محدد فيوالداخلية، 
، المقاطعاتلجان عمل األطفال على مستوى  جرى التعاون مع، ويرعاية وزارة العمل والضمان االجتماع

رتكز وي. ةالقاعد ىمستوعلى  مشارآةاللتسهيل إنشاء لجان مجتمعية لعمل األطفال، لتهيئة المجال من أجل 
  .هعينموقع ب فيطفال ومدى تعقيد بلوى عمل األ تشكيل تلك اللجان على طبيعة وحجم

" المثلثالمعيار " الحظواوإذ  .قدمها ممثل الحكومة التيورحب األعضاء عن العمال بالمعلومات 
فقد ) العمل الالئقتحقيق التعليم والقضاء على عمل األطفال و(للمسيرة العالمية المناهضة لعمل األطفال 

حتى  يمجان يإلزام يالحاجة إلى تعليم أساس: سيةأربعة عناصر أسا فيأن تقرير لجنة الخبراء نظر بذآروا 
 ؛الزراعة واالقتصاد غير المنظم فيمكافحة انتشار عمل األطفال  ؛العمل فيالحد األدنى لسن الدخول 

. للقضاء على عمل األطفال يالبرنامج الدول منفعالية البرامج المدعومة  ؛الحاجة إلى إحصاءات دقيقة
لقضاء ل يبالتعاون مع البرنامج الدول بذلهات التيالجهود  لجنة ال يعني البتة إنكارأمام الحكومة زامبيا  مثولو

 ولكن التقرير أوضح الحاجة إلى بذل جهود أآبر لتطبيق القانون نصًا .على عمل األطفال وفاًء بالتزاماتها
، يوالمجان يواإللزام ينظام للتعليم العام الرسم ال يوجد لدى زامبيا بعدو. وروحًا بما ينسجم مع االتفاقية

، يوقد تم اإلعالن عن مجانية التعليم االبتدائ .القضاء على عمل األطفال فيى لها النجاح ن ثم لن يتأتوم
 يمنظورة مثل الزال يزال هناك تكاليف غير ولكن على الرغم من بعض المنح لألطفال المستضعفين، 

وهم أطفال يرجح ، إلى المدرسة طفال من األسر الفقيرةاأل ترددوالكتب المدرسية، تمثل عقبة أمام  يالمدرس
لتعليم مما ساعد على االستعانة ل الدولة وعلى الرغم من زيادة ميزانية. أطفال عمال أن يتحولوا إلى جدًا

، إال أن تلك الميزانية ال تزال متخلفة بالمقارنة بنظيرتها على المستوى هناك حاجة ماسة إليهم بمدرسين جدد
لمزيد من الفصول  المانحة، إال أن ثمة حاجة ملحة ورغم التمويل الضخم من بعض الجهات .ياإلقليم

  . الدراسية والمعدات

التقرير المطروح  فيُقدمت  التيظّال غير آافيين، آما أن األرقام  أضف إلى أن جمع البيانات واإلنفاذ
، عندما آان عدد األطفال ١٩٩٩عام استقصاء منذ  يِر أولم َيج .لخبراء تحتاج إلى إيضاحعلى لجنة ا

 فيولكن ) البيوت فيذلك الخدمة  فيبما (االقتصاد غير المنظم  فينصف مليون طفل، ليس فقط  العاملين
وآان األعضاء عن العمال يتطلعون إلى استكمال االستقصاء الخاص بالقوى . واسعة النطاق أيضًاالمزارع 

 يعمل األطفال على الصعيدين القطاع انتشارمن المعلومات حول بمزيد  رحبواكانوا لالعاملة الوطنية، و
لحكومة ل ينبغيتدعيم إدارة تفتيش العمل، آما  ينبغيو. هذين القطاعين في واإلجراءات المتخذة فيوالجغرا

، بشأن ٢٠٠١عام  في يهرار فيُعقد  ي، الذياإلقليم يالثالث الخبراءجتماع اإلى توصيات  اإلشارة أيضًا
  .مكافحة عمل األطفال فييش العمل دور تفت
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 يالصادرة عن البرنامج الدول ١٩٩٩لبيانات  وأوضح األعضاء عن أصحاب العمل أنه طبقًا
من البنات  في المائة ١٠٫٣و الصبيانمن  في المائة ١١٫٣زامبيا، ُوجد أن  فيعلى عمل األطفال،  لقضاءل

من هؤالء األطفال  في المائة سبعةة العمل، وأن أنشط فييشارآون مشارآة فعلية  نةس ١٤و سنوات ٥بين 
  . ال يذهبون إلى المدارس

الوقت  فيو. حسب مصادر لجنة الخبراء ، جرى إحراز بعض التقدميوفيما يتعلق بالتعليم اإللزام
 باإلضافة إلى. ١٢ًا، وثمة التزام يجعل التعليم بالمجان حتى الصف يمجان يالراهن، أصبح التعليم االبتدائ

غير أن الحكومة لم تقدم معلومات  .قطاع التعليم فيتنفيذه اآلن لالستثمار  يأساسيًا يجر ك، فإن برنامجًاذل
المناطق الريفية،  فيتسمح بتقييم التقدم المحرز، وال سيما فيما يتعلق بالتسرب من المدارس، وخصوصًا 

  .حيث اآُتشف أآبر عدد من حاالت عمل األطفال

تواجهها زامبيا بخصوص الوضع  التين أصحاب العمل بالصعوبات ولقد اعترف األعضاء ع
يعتبر  يواستئصال شأفة الفقر، الذ ى التعاون من أجل دفع عجلة النموعن الحاجة إل ، فضًالياالقتصاد

وعلى أية حال، فقد أآد هؤالء األعضاء على وجوب أن تكون . مكافحة عمل األطفال في يالعنصر األساس
 يولقد شهدت زامبيا مؤخرًا تطورًا اقتصاديًا هامًا حيث حقق الناتج القوم. التعليم نظاماألولوية لتحسين 

. يالوضع السياس فيتحسنًا  ولقد شهدت زامبيا أيضًا .في المائة ٦- ٥نسبة نمو تتراوح ما بين  ياإلجمال
تدعيم التعليم وشدد األعضاء عن أصحاب العمل على أهمية االستفادة من تلك التحسينات من أجل زيادة 

هذا الشأن،  فيوأهابوا بالحكومة، . إطار االستراتيجية العالمية لمكافحة عمل األطفال في، ياإللزام
لمضاعفة جهودها بغية الحصول على بيانات إحصائية وعرضها، بشأن عدد األطفال الذين ال يحضرون 

ما أهابوا بالحكومة أيضًا لتقديم آ. ومعدالت التسّرب رسالمدا فيإلى المدارس، وآذلك نسبة المواظبة 
 يالتعليم اإللزام فترة من أجل مد ،يذلك من خالل التعاون الدول فيبما  ،معلومات بشأن التدابير المتخذة

  .على األقل ١٢حتى الصف 

قد حقق نتائج  لقضاء على عمل األطفالل ياألعضاء عن أصحاب العمل أن البرنامج الدول الحظو
ارتفاع نسبة  فيولكن المشكلة الكبرى تكمن  .ض حاالت عمل األطفال ومنعهاالتعرف على بعب هامة

لعمل ، حيث توجد أعلى نسبة يالقطاع الزراع في االقتصاد غير المنظم، وخصوصًا فياألطفال العاملين 
  ).البالد فيعمل األطفال  يمن إجمال في المائة ٩٠ يحوال(ألطفال ا

اإليدز  /يروس نقص المناعة البشريةفية األخرى، أدت محنة وباء البلدان اإلفريق فيزامبيا، آما  فيو
لقضاء ل يالبرنامج الدول/ للبيانات الصادرة عن منظمة العمل الدولية وطبقًا. إلى تفاقم مشكلة عمل األطفال

طفل  ٦٣٠٠٠٠أآثر من  تضم ،مليون نسمة ١١٫٨يبلغ عدد سكانها  التيعلى عمل األطفال، نجد أن زامبيا 
  .اإليدز/ يروس نقص المناعة البشريةفحيث فقد معظم هؤالء األطفال والديهم بسبب  يتيم،

على مبادرة الحكومة بإنشاء لجان عمل األطفال على  ية، أثنى األعضاء عن أصحاب العملالنها فيو
  .، حيث إن من شأنها حل المشكالت القائمة بطريقة فعالةالمقاطعاتمستوى 

لجنة بشأن تطبيق زامبيا لالتفاقية، والحظوا في ال ل بالمناقشات المثمرةولقد رحب األعضاء عن العما
بشأن قضايا عمل األطفال، وآذلك المعلومات  يحوار اجتماع فيبصفة خاصة استعداد الحكومة لالنخراط 

زامبيا  ينبغي أن تواصلو. لشرآات التعدين يوالنظام الضريب قدمتها بخصوص تفتيش العمل التياإلضافية 
  .تنتظرها، بما فيها ما يتعلق باالقتصاد غير المنظم التيلكثرة التحديات  نظرًا الُنهج المبتكرةعتماد على اال
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  الستنتاجاتا
تتعلق  لنقابات العمال يت من االتحاد الدولليقاالحظت اللجنة أن تقرير لجنة الخبراء، أشار إلى تع

االقتصاد غير المنظم  فيير من األطفال الذين يعملون عن العدد الكب لألطفال، فضًال يبغياب التعليم اإللزام
  .وهم دون الحد األدنى للسن

أبرزت القوانين والسياسات  التيقدمتها الحكومة، و التيوأحاطت اللجنة علمًا بالمعلومات التفصيلية 
لفعل بالتعاون مع تم القيام بها با التي، وآذلك برامج العمل يمجان يالقائمة، الرامية إلى إتاحة تعليم ابتدائ

النتشال األطفال من أوضاع عمل  ،لقضاء على عمل األطفالل يالبرنامج الدول/ منظمة العمل الدولية
بالتعاون  ،مواصلة جهودها فيبما أعربت عنه حكومة زامبيا من رغبة  أيضًا وأحاطت اللجنة علمًا. األطفال

نية والتعاون مع تقال ةل، من خالل المساعدمن أجل القضاء على عمل األطفا ،مع الشرآاء االجتماعيين
  .ةيمنظمة العمل الدول

األطفال  كثير منالعددًا من التدابير لمعالجة أوضاع  الحكومة اتخذت آذلك بأن وأحاطت اللجنة علمًا
 المحفوفالعمل  في غالبًا االقتصاد غير المنظم فييعملون على نحو متزايد الذين دون الحد األدنى للسن، 

النهوض بعملية  من أجل يالتعاون الدول تشجعو ق السياساتاتساواعترفت اللجنة بأهمية . اطربالمخ
وعلى أية حال، فقد . والقضاء على عمل األطفال عزيز التنمية المستدامة والمنصفةوت القضاء على الفقر

على وجه  بكل قوة على تحسين األوضاع، عن طريق اتخاذ التدابير الالزمة، شجعت اللجنة الحكومة
وتعزيز دور لجان عمل األطفال على صعيد  تفتيش العمل إدارةقدرات  تدعيمالخصوص، من أجل 

  .المقاطعات

جرى  التي، بشأن الطريقة المقبلتقريرها  فيإلى تقديم معلومات وافية  أيضًا دعت اللجنة الحكومةو
البيانات اإلحصائية المدعمة بشأن  على وجه الخصوص ذلك في، بما يالواقع الفعل فيبها تطبيق االتفاقية 

قتطفات من وم هم وقطاعات النشاطجنساالقتصاد غير المنظم، وأعمارهم ونوع  فيعدد األطفال العاملين 
. ُوّقعت بشأنها التيوالعقوبات  المخالفات المبلغ عنهاومعلومات بشأن عدد وطبيعة  تقارير إدارات التفتيش

 تعزيزًاية إلى الحكومة والشرآاء االجتماعيين، التقن ةقديم المساعدوتشجع اللجنة المكتب على مواصلة ت
  .جهودهمل

  التمييز

األجور،  فيالمساواة : ١٠٠دراسة حالة خاصة تتعلق باالتفاقية رقم 
  )مقتطفات( ٢٠٠٩: في منشورة) ٢٠٠١: تصديق(، موريتانيا ١٩٥١

حتى  ، وأنها صّدقت١٩٦١منذ عام منظمة العمل الدولية  عضو فيذآر ممثل الحكومة أن موريتانيا 
 - وقد التزمت موريتانيا بكل عزم . اتفاقية، منها االتفاقيات األساسية الثمانية ٤٠على ما يناهز  ،تاريخه
 ٩٠قامت عليه منظمة العمل الدولية خالل  ي، وهما األساس الذيبقيم العدالة والسالم االجتماع -  وستظل
وتقديم  صلب قوانينها الوطنية، وإنفاذها فيومة بترجمة هذه االتفاقيات وقد التزمت الحك. من وجودها عامًا

الوقت المناسب، آافة التقارير  فيوآانت موريتانيا تقدم دائمًا، و. تقارير دورية منتظمة بشأن تنفيذها
ة من دستور منظمة العمل الدولية، أما عدم الرد على مالحظات لجن ٢٢للمادة  طبقًا ٢٠٠٨المطلوبة لعام 

  . ، فإنه يرجع إلى مجرد السهو١٠٠الخبراء بشأن االتفاقية رقم 

همشة، ال تقوم على موريتانيا م فيتذهب إلى أن المرأة  التيوصرح ممثل الحكومة بأن المزاعم 
 .جميع مجاالت صنع القرار فيموريتانيا حقيقة راسخة، وأن المرأة موجودة  فير المرأة أساس، وأن تحر

الجمعية الوطنية  فيلديمقراطية تتميز بوجود نسبة ملحوظة من النساء فيها، وال سيما ثم إن المؤسسات ا
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ًال عن وأن ثمة وزيرًا مسؤو) في المائة ٣٠(المجالس البلدية  فيومجلس الشيوخ، وآذلك ) في المائة ١٧(
 -  والزلن يشغلن -  من النساء قد شغلن ، وأن آثيرًاعامًا ٢٠المجتمع منذ ما يزيد على  فيتعزيز دور المرأة 
ى مستوى الدولة، مثل منصب السفير واألمناء العامين للوزراء ورؤساء ووظائف عليا عل مناصب وزارية
، وقوات يالحرس الوطن فيومحافظات للواليات، آما يوجد حضور ملحوظ لإلناث  مصالح وزارية

  .اتحيث يعملن آطبيب يالجيش الوطن فيوبالمثل، توجد المرأة آذلك  .الشرطة

للعمل  من االتفاق العام ٣٧العمل إلى المادة قانون  ١٩١وفيما يتعلق بالقوانين، أشارت المادة 
بمعنى آخر،  .ذي القيمة المتساوية األجور عن العمل فينّصت بوضوح على المساواة  التي، يالجماع

النظر عن خلفياتهم أو  العاملين بغض المرتبات لجميع فيوالمساواة  شروط العمل واإلنتاجية فيالمساواة 
  .ياالجتماع هموضعهم أو سنهم أو جنسنوع 

 فيختام، أشار المتحدث إلى إعالن منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق األساسية ال فيو
 شموليةاتفاقيات  هيأشار إليها  التييرى أن االتفاقيات  ي، وهو اإلعالن الذ١٩٩٨الصادر عام  ،العمل
وموريتانيا ملتزمة  .الشعوب والدول بغض النظر عن مستوى التنمية االقتصادية فيها على جميع يوتسر

حتى تكون  ،إطار مراجعة قانون العمل في إدخال التعديالت الالزمة يالتزامًا تامًا بهذا المبدأ، وسوف يجر
باإلضافة إلى . فيهاموريتانيا طرفًا  برُتعت التيجميع النصوص متوافقة مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية 

 فيالتابع لمنظمة العمل الدولية،  يمن المكتب دون اإلقليم ينتقبدعم  تبذلها الحكومة التيذلك، فإن الجهود 
 ،بأسرع ما يمكن داآار من أجل إنشاء نظام للمعلومات وقاعدة بيانات إلحصاءات العمل، سوف يوفر

، أوضح وأخيرًا. بها، ومن ثم يرد على األسئلة المتعلقة بمستويات األجور معلومات إحصائية موثوقًا
  . ١٠٠ت اللجنة بخصوص تطبيق االتفاقية رقم الرد على تعليقا في المتحدث أن الحكومة لن تألو جهدًا

يتعلق بتعديل القوانين الوطنية بحيث تعبر عن  يوأّيد األعضاء عن العمال طلب لجنة الخبراء الذ
وطلبوا من الحكومة تقديم التقارير . نية من المكتبتقتعبيرًا آامًال، بمساعدة  ١٠٠االتفاقية رقم مبادئ 

 الممثلة منظماتالوالمعلومات الضرورية لمتابعة هذه المسألة، وإحياء المفاوضات الخاصة باألجور مع 
ومن . جال والنساءتضييق فجوة األجور بين الرإلى  صحاب العمل، مع إيالء اهتمام خاصأللعمال ول

وواقع األمر أن نسبة آبيرة . هذا المجال على االقتصاد المنظم فياألمور الهامة للغاية، عدم قصر األنشطة 
 هذا المجال، أوًال فياتخاذ سياسة مالئمة  يمن الضرور القطاع غير المنظم، وأن فيمن النساء يعملن 

تقال المرأة إلى االقتصاد ، واألهم من ذلك من أجل انالقطاع غير المنظم فيلضمان احترام مبدأ المساواة 
  .يوفر حماية أفضل ويقدم ضمانات اجتماعية من أجل تطبيق معايير العمل يالذ المنظم

  الستنتاجاتا
والحظت اللجنة أن لجنة الخبراء  .أعقبته التيوالمناقشات  الحكومة يببيان ممثل أحاطت اللجنة علمًا

األجور بين الرجل  فيسوق العمل، والفجوة الهائلة  فيبين الجنسين  الكبيرالفصل آانت قد أشارت إلى 
آما استرعت لجنة الخبراء االنتباه إلى أحكام قانون العمل،  .في المائة ٦٠المتوسط  فيتبلغ  التيوالمرأة، و
 في صراحة على مبدأ المساواةالعامة، وضرورة أن ينص القانون  بشأن الخدمة) ٠٣- ٩٣رقم (والقانون 

  .االتفاقية فيالقيمة المتساوية، المبين  ياألجور بين الرجل والمرأة بالنسبة للعمل ذ

 فيسوق العمل، و فيوأحاطت اللجنة علمًا بما قدمته الحكومة من معلومات بخصوص تمثيل المرأة 
الحكومة  آذلك بالتزام علمًا وأحاطت .الخدمة المدنية فيوظائف المستويات العليا في مؤسسات الدولة و

  .هذا الخصوص فينية تق ةمساعد تبتعديل القوانين بما يتمشى مع االتفاقية، وطلب

تفعيل االتفاقية المبين  فيالعمال، منظمات وشّددت اللجنة على الدور الهام لمنظمات أصحاب العمل و
 فيإلى سابق عهده  يالحقيق يعادة الحوار االجتماعإهذا السياق أهابت اللجنة بالحكومة  فيو .٤المادة  في
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 المتساويةالقيمة  يالعمل ذ عناألجور بين الرجل والمرأة  فيذلك قضية ضمان المساواة  فيالبالد، بما 
  .وتقليص فجوة األجور

 فيتعديل قوانينها الوطنية بما يعكس التعبير الكامل عن مبادئ االتفاقية وأهابت اللجنة بالحكومة 
 في جدًا دراسة أسباب الفجوة الكبيربالحكومة  وأهابت اللجنة أيضًا .القطاعين العام والخاص على السواء

من خالل مجموعة واسعة من  لبالد، واتخاذ التدابير الضروريةا في ألجور القائمة بين الرجل والمرأةا
العمال، من أجل تضييق منظمات الفرص من أجل التعليم والتدريب، بالتشاور مع منظمات أصحاب العمل و

االقتصاد غير المنظم، وزيادة فرص المرأة للنفاذ إلى مجموعة واسعة من  فيجوة، وال سيما تلك الف
  .الوظائف والمهن، بما فيها الفرص ذات المستويات العالية من األجور

 مناصب فيوإذ تحيط اللجنة علمًا بما قدمته الحكومة من معلومات بخصوص زيادة تمثيل المرأة 
لتضييق الفجوة القائمة ، بطريقة فعالة وقابلة للتحقيقو حثيثةى ضرورة بذل جهود فإن اللجنة تر ،المسؤولية

هذا السياق، تحيط اللجنة علمًا بالجهود الجارية بخصوص تطوير نظام  فيو .األجور بين الرجل والمرأة في
زيع سوق العمل، وشددت على أهمية جمع وتحليل البيانات اإلحصائية المفصلة بشأن تو عنالمعلومات 

  .المقابلة لذلكالرجال والنساء بين مختلف القطاعات االقتصادية والوظائف والمهن ومستويات األجور 

تى م ،ية من منظمة العمل الدولية، بخصوص جمع وتحليل البياناتتقن ةوطلبت اللجنة تقديم مساعد
رآاء االجتماعيين، على ومساعدة الحكومة بالتعاون مع الش ،يإلقامة حوار اجتماع ياتؤالمناخ الم استتب
في  وطلبت اللجنة من الحكومة تقديم معلومات وافية. مع االتفاقية نظريًا وتطبيقيًا تتمشى قوانينها جعل

  . أثارتها اللجنة التيإلى لجنة الخبراء بخصوص جميع المسائل  تقريرها الالحق،

  سياسة العمالة

، ة العمالة، عن سياس١٢٢التفاقية رقم دراسة حالة خاصة تتعلق با
  )مقتطفات( ٢٠٠٦ :ة فيمنشور) ١٩٦٩ :تصديق(ند ل، تاي١٩٦٤

فيما يتعلق بالمعلومات عن سوق العمل، أفاد ممثل الحكومة بأن إدارة العمل قد أنشأت شبكة لتسجيل 
العامة  التوظيفالبطالة على مستوى البالد، وآذلك شبكة معلومات عن سوق العمل تربط بين خدمات 

. والمجتمعات المحلية المقاطعاتو على صعيد المحافظات، ويواإلقليم يلصعيد الوطنوالخاصة على ا
وقد  .وتقوم إدارة العمل بإصدار مجلة شهرية للمعلومات عن سوق العمل، ومجلة فصلية، ومجلة سنوية

ق عن طري وإرشاد السياسات مؤشرات لسوق العمل، إلقامة نظام لإلنذار المبكر وضعت إدارة العمل أيضًا
إلى موضوع منع  وانتقاًال. واإلنتاجية العمل إيراداتوضع مؤشرات بشأن قضايا سوق العمل وتحليلها، و

إقرار تكافؤ الفرص  فيالمعاملة بين الرجل والمرأة بصفة عامة، فإن الهدف يتمثل  فيالتمييز، والمساواة 
وأخذت الحكومة بالمبدأ . تدريبوال الوصول إلى العمل والتعليم فيبين العاملين من الرجال والنساء، 

أمام القانون، ويتمتعون بنفس الحماية، والتأآيد على أن الرجل  القائل إن جميع األشخاص سواء يالدستور
بالمعوقين، أشار ممثل وفيما يتعلق . والمرأة يتمتعان بحقوق متساوية، وحظر التمييز على أساس نوع الجنس

مشروع لتنمية المهارات للمرأة  :دعم فرص العمل، ومنهااريع محددة لاآلن تنفيذ مش يإلى أنه يجر الحكومة
مشروع للعمل بعض الوقت للشباب المحرومين، واألشخاص  ؛المنطقة الشمالية من البالد فيالمحرومة 
 يتمتعون ن والمستقبل، حيث يقدم المشروع مدرب فيمشروع لتقديم دورات تمهيدية لموظ؛ واأليتام المعوقين

اإليدز وإساءة / يروس نقص المناعة البشريةف والوقاية من العالقات الحميمة مجاالت فيامة معارف عب
لبحث ا تقنياتوقانون العمل و الجنسينووضع  استخدام العقاقير والحفاظ على البيئة والطاقة وحقوق األطفال

  .مشروع لتشجيع فرص العمل للشباب الجانحين، بالتعاون مع اليونيسيف ؛عن العمل
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غير  هجرةمن أجل تسجيل العمال المهاجرين  أرسيقد  مخططًاأضاف ممثل الحكومة أن ثمة و
تسجيل عدة آالف من العمال  المعنيين فإنإلى األشخاص  على الرغم من عدم وصول التسجيل شرعية، وأنه

، منح العمال المهاجرين هجرة غير شرعية المخططويتوخى . المهاجرين قد أدى إلى تحسين أوضاعهم
نديون، وقد أنشئ ذلك يتمتع بها الرعايا التايل التي اإلعاناتتعادل نفس الحقوق و إعاناتقانونية و حقوقًا

. ، وقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة١٩٧٨الصادر سنة  ،قانون عمل األجانببما يتماشى مع المشروع 
غير  هجرةأعداد المهاجرين  إلى الحد من يترم إضافية قرارات اعتمد مجلس الوزراءوعالوة على ذلك، 

، ٢٠٠٤عام  فيالصادر  المخططظل  في ورة، والسماح للمهاجرين المسجلينشرعية من الدول المجا
رين هؤالء بالعمل وقد تم السماح للعمال المهاج .٢٠٠٦ يونيه/ حزيران ٣٠ند حتى تايل فيباإلقامة والعمل 

مح لهم سآما  .العمل عند سفرهم إلى مناطق أخرى أو لمرافقة أصحاب البيوت في آعمال غير مهرة أو خدم
، ٢٠٠٥عام  فيو. عند مواجهة مشكالت تتعلق بشروط العمل المجحفة بالعمل مع أصحاب عمل جدد أيضًا

معظمهم من ميانمار مهاجر،  عامل ٧٠٥٢٩٣عدد العمال المهاجرين الذين طلبوا تصاريح عمل  يبلغ إجمال
القطاع  فيوفيما يتعلق بالعمال . الديمقراطية الشعبية يا وجمهورية الو، وآذلك من آمبود)في المائة ٧٥(

بأنه قد تم اتخاذ بعض التدابير بقصد تحسين  اللجنةممثل الحكومة  أبلغاالقتصاد غير المنظم،  فيو فيالري
عن طريق تمكينهم من الحصول على عقود عمل من أصحاب العمل  المنازل، أوًال فيإنتاجية العاملين 

المحاسبة : ية إلدارة األعمال مثلالفروع األساس فيمن خالل دورات تدريبية  مؤهلين لهذا الغرض، وثانيًاال
وقد ُأنشئ صندوق . مجال إنتاج السلع عالية الجودة فيوتنمية المهارات  واإلدارة والمعلومات القانونية

قال و. خام وآالت لتصنيع المنتجاتحتى يتسّنى لهم اقتراض بعض األموال لشراء مواد  في المنازل عماللل
بصدد عملية صياغة قانون لتشجيع العمل من أجل الحصول على بيانات عالية  أيضًا هي إدارة العملإن 

ند عن تايل فيخطة طويلة األجل لتنمية الموارد البشرية  فيوالبطالة، وإدماج العمال  العمالةالجودة بشأن 
  .طريق المؤسسات التعليمية

على  امًا للمشاورات بشأن قضايا العملأن حكومته قد أولت دورًا ه ذآر ممثل الحكومة، وأخيرًا
االقتصاد غير المنظم  يجرت مع ممثل التيوفيما يتعلق بالمشاورات  .مستوى الهيئات الثالثية المختلفة

تنفيذ برنامج  في، بانكوك فيلمنظمة العمل الدولية  يند مع المكتب اإلقليم، تعاونت تايلفيوالقطاع الري
 وُعقدت ندوات وورش عمل .ينالمعنيلالقتصاد غير المنظم بغرض توفير قدر أآبر من الحماية للعمال 

 .حماية العمل نطاق وتدعيم القدرات لتمهيد السبيل أمام توسيع يوأجريت بحوث بغرض رفع مستوى الوع
  . المنظماالقتصاد غير  فيمن أجل حماية العاملين  مشروع قانونإعداد  يويجر

ومة على ما قدمه من معلومات، أعرب األعضاء عن أصحاب العمل عن شكرهم لممثل الحكو
، وأنه ةيوالطوع ةوالمنتج ةالكامل ذ سياسات فعالة تستهدف ضمان العمالةروا بأن االتفاقية تدعو إلى تنفيذّآو

 هاوأوضحوا أن .الجتماعيينبالتشاور مع الشرآاء ايتعين مراجعة تلك السياسات بطريقة دورية وصياغتها 
 هذهواحدة فقط على  مالحظةوأن لجنة الخبراء أبدت  فيها بحث هذه القضية ييجر التيالمرة األولى 

المنطقة منذ عام  في يند قد شهدت واحدًا من أعلى معدالت النمو االقتصادوأآدوا على أن تايل. القضية
على الرغم من األثر المدمر  في المائة ١٫٨ى جعل من الممكن تخفيض البطالة إل ي، األمر الذ٢٠٠٢

أثارتها لجنة  التيثم أشاروا بعد ذلك إلى بعض المسائل . وزيادة أسعار البترول يتسونام الناشئ عن موجة
طلبت لجنة الخبراء بشأنها معلومات حول نمو إعانات البطالة  التيوفيما يتعلق بالنقطة األولى . الخبراء

سياق االتفاقية، إال إذا  في، فقد اعتبروا أن المسألة ال طائل من ورائها لعمالةاآعنصر مكمل لسياسات 
 في اإلعانات القائمة، أو بمعنى آخر، أنه ال نجاح للسياسات السلبية والعمالة النشطةسياسات بفعالية  ارتبطت

ق بالنقطة الثانية، نوهت وفيما يتعل. العمالة النشطةسياسة  بتدابير العمل إال إذا اقترنت تشجيع العودة إلى
تخفيف حدة الفقر  والسياسات االجتماعية، من أجل يلجنة الخبراء بعملية التنسيق بين سياسات االقتصاد الكل

هذا الشأن، إجراء تقييم ألثر السياسات االجتماعية الحكومية وسياسات  في يومن الضرور .ثم القضاء عليه
وعلقت لجنة الخبراء . استطاعة ممثل الحكومة تقديمها فيد يكون ، بناء على أية بيانات قياالقتصاد الكل

هذا الخصوص على أن قضية  في على العالقة بين سوق العمل وسياسات التدريب، وأآدت اللجنة أيضًا
بالغة األهمية بالنظر إلى الحاجة المتزايدة  ،تستهدف تحقيق العمالة الكاملة التيسياق السياسات  في التدريب،
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على الحاجة إلى معلومات بشأن فعالية تلك السياسات، ومشارآة منظمات  تواتفق ؛العمال اتآفاء لتحديث
  . صياغة تلك السياسات وتطبيقها فيأصحاب العمل منظمات العمال و

على  المعوقينمجال تشجيع حصول  فيتحقق  يوطلبت لجنة الخبراء آذلك، معلومات بشأن التقدم الذ
هذا الشأن على  في وأآدت .المعوقين اآلن لتعديل قانون إعادة تأهيل يلية تجرأن عم يبدوو .عملالفرص 

توظيف التدريب وتشجيع  المادية ونواقصضرورة اتخاذ تدابير وبرامج فعالة للتغلب على المعوقات 
 استغالل تعيين العمالوفيما يتعلق بالسياسات الرامية إلى منع . القطاع الخاص في المعوقيناألشخاص 

 لى أية حال، فإنه يتعين على سياساتوع. بيانات تساعد على تقييم أبعاد المشكلة ليس هناك، ينهاجرالم
. على نحو أفضل وثقافيًا العمال المهاجرين اجتماعيًا اندماجالتدابير الداعمة لضمان  توفيرالعمالة المهاجرة 

 فيو فيالقطاع الري فيلزيادة فرص العمل اتُّخذت  التيلجنة الخبراء بشأن التدابير  تعليقاتوباإلشارة إلى 
 والسياسات المالية ياالقتصاد غير المنظم، الحظ األعضاء عن أصحاب العمل أن سياسات االقتصاد الكل

 فيأو إلى اندماجه  إلى تقليص االقتصاد غير المنظم يوسياسات التدريب والعمل جميعًا، يمكن أن تؤد
الختام، أآدوا على أهمية  فيو. لشروط عمل أفضل لجميع العمالاالقتصاد المنظم، حتى تتوفر ضمانات 

عالم األعمال، آعامل  فيالتنافسية  القدرة من شأنه تشجيع ياألمر الذ ،ياستقرار وضع االقتصاد الكل
واستنادًا إلى البيانات المتاحة، يمكن أن نستنتج أن االتجاهات . والعمل المنتج اتخلق الثرو في يأساس

 الحكومَة أيضًا طلبوا منو. للغاية على حالة العمالة ي، آان لها أثر إيجابياالقتصاد التايلند فياألخيرة 
  .هذا الشأن فيمواصلة تقديم المعلومات 

عن شكرهم للحكومة على المعلومات اإلضافية، وإن آانت قراءة  وأعرب األعضاء عن العمال
ال يزال هنالك الكثير  ،تحقق يرغم من بعض التقدم الذعلى ال ت لجنة الخبراء قد أعطت انطباعًا بأنهليقاتع
عرضها ممثل الحكومة قد ألقت بعض الضوء على الجوانب  التيعلى أن المعلومات . يتعين القيام به يالذ

ء من تنسيق أفضل بين سياسات وفيما يتعلق بما طلبته لجنة الخبرا .التعليقاتاآتنفت بعض  التيالغامضة 
بعين الرضا، التدابير  الحكومة، الحظ األعضاء عن العمالتّتبعها  التيحماية االجتماعية وسياسات ال العمالة
أما بخصوص . إلعانات البطالة وخطة شاملة للرعاية الصحيةوضع نظام : هياتخذتها الحكومة، و التي

ه الكفاية، على الرغم بما في ، فقد أآدوا أن ذلك التنسيق ليس آبيرًاالفقروالحد من  العمالةالتنسيق بين سياسة 
عام  فينزوليًا منذ األزمة المالية  حالة من الفقر، قد أظهر اتجاهًا فيمن أن عدد األشخاص الذين يعيشون 

 فيالقطاع الري فيق على العمال ن واضحًا ما إذا آانت سياسة العمالة ُتطبعالوة على ذلك، لم يك. ١٩٩٧
مستضعفة، أوضح القائمة من أجل الفئات ال يالتدريب المهنوفيما يتعلق ببرامج . واالقتصاد غير المنظم
الشباب، فإن ثمة  لعمالةأنه على الرغم من وجود بعض النتائج اإليجابية بالنسبة  األعضاء عن العمال

وة على ذلك، لم تنجح عال. المنزل فيوعن العاملين  المناطق الفقيرة فيمعلومات ضئيلة للغاية عن المرأة 
هذا  فيالقضاء على بعض أشكال التمييز، على الرغم مما أحرزته الحكومة من تقدم  في سياسة العمالة

 ضخموعلى الرغم من قلة عدد العامالت من النساء عن عدد العاملين من الرجال، فإن تمثيل المرأة . الشأن
والعمال  .عةالزراعة والصنا فيوالعمل  المنازل فيبتًا مثل العمل اال تكفل دخًال ث التياألنشطة  في

أنه على الرغم من وجود عدة برامج للتوجيه  أضف إلى ذلك. أجر العمال اآلخرين ييتقاضون ثلث المعوقون
ومن بين تلك البرامج  ،القرى فياالقتصاد غير المنظم  فيو فيالقطاع الري فيللعمال  يوالتدريب المهن

برامج  هيالمنازل، و فيللعاملين  مهنيتينوالصحة المشروع زيادة إنتاجية العمال والحفاظ على السالمة 
، آما أن العمال المهاجرين، فإن نتائج تلك البرامج لم تكن متاحة ة،يأقيمت بالتعاون مع منظمة العمل الدول

ومن  .العمل فيأو استغاللهم  بالتعيين، سواء فيما يتعلق التجاوزاتخرى، ال يزالون ضحايا أناحية من 
، وأخيرًا. صالح العمال المهاجرين فيرفض مشروع منظمة العمل الدولية  فيالصعب فهم قرار الحكومة 

على الرغم من أن الحكومة أخذت بعين االعتبار و، الةفإنه فيما يتعلق بالمشاورات الثالثية بشأن سياسة العم
. اء القدراتسياستها لبن في يءإال أنها لم تفعل نفس الش ،إنشاء نظام للتأمين ضد البطالة فيبعض التوصيات 

 فياألعضاء عن العمال أنه آان من األفضل لو قامت الحكومة بإرسال المعلومات إلى اللجنة  الحظوختامًا، 
  .مبكروقت 
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  الستنتاجاتا
ها ممثل الحكومة بخصوص المالحظة قدم التيالحظت اللجنة باهتمام المعلومات المفّصلة والشاملة 

خذت ات التيسوق العمل، بما فيها التدابير  فيلومات بأحدث االتجاهات المع تتعلقو .لجنة الخبراء أبدتها التي
عن التدابير  وتعزيز الحماية االجتماعية، فضًال بغرض تشجيع خلق فرص عمل والنهوض بتنمية المهارات

ة التقني ةبالمساعد علمًا آما أحاطت اللجنة. المعنية بفئات خاصة من العمال، ومنهم العمال المهاجرون
 فيالتابع لمنظمة العمل الدولية  ياحة للحكومة وللشرآاء االجتماعيين، عن طريق المكتب دون اإلقليمالمت

وضع  في ظمات أصحاب العمل ومنظمات العمالتوطيد انخراط من التقنية ةومن شأن تلك المساعد. بانكوك
  . ، اتساقًا مع هذه االتفاقية ذات األولويةعمالة نشطةوتنفيذ سياسة 

ما أعرب عنه مختلف  جرت، وخصوصًا التيبالمناقشات الثالثية  أيضًا علمًا اللجنةوأحاطت 
 فيو فيالري القطاع في، والعمال المعوقينوالعمال  فيما يتعلق بحظوظ المرأة العاملةالمتحدثين من قلق 

افئة في آذلك ما يتعلق بالفرص المتكالحصول على فرص عمل والحفاظ عليها، و فياالقتصاد غير المنظم، 
إطار سياسة  فيوالحظت اللجنة أن ثمة حاجة إلى اتخاذ إجراءات . والعمل ل على التعليم والتدريبلحصوا

 التجاوزات ءًا لحاالتالمجتمع ودر فيللعمال المهاجرين على االندماج الفعال  ، تشجيعًاعمالة نشطة
ومنظمات العمال بغية  عملب العلى التشاور مع منظمات أصحا آما شجعت اللجنة الحكومة. واالستغالل

تحتل على ضرورة اتخاذ إجراءات لضمان أن  ،مثلها مثل لجنة الخبراء ،وشددت اللجنة .تحقيق هذا الهدف
  .والسياسات االجتماعية يصميم سياسات االقتصاد الكل ،عنصرًا أساسيًا للحد من الفقر هاباعتبار العمالة،

النقابية،  حريةجنة الل الحاالت المعروضة على  -  ثالثًا
  االقتصاد غير المنظمب فيما يتعلق

االقتصاد غير المنظم، على  فيللعمال  فضفاض للغاية قامت منظمة العمل الدولية بوضع تعريف
أنشطتهم ال "هو أن  العمالوالقاسم المشترك بين هؤالء  .والعمال لحسابهم الخاص بأجرالعمال : "أنهم

إما ألن القانون ال يعرف عنهم شيئًا، وإما ألنهم غير مشمولين " ميةتشملها آل أو بعض الترتيبات النظا
  .٧التمييز بين هذه األنشطة، وبين األنشطة غير المشروعة نبغيوي .يالواقع العمل فيبالترتيبات القانونية، 

بشأن الحرية النقابية تنصان ) ٩٨ورقم  ٨٧رقم (إن االتفاقيتين األساسيتين لمنظمة العمل الدولية 
االقتصاد غير المنظم،  فيبمن فيهم العمال  ينوع، أ يراحة على أن جميع العمال، بدون تمييز من أص

االقتصاد غير المنظم  فيوعلى هذا، فإن العمال  .تنبثق عن الحرية النقابية التييتمتعون بالحقوق األساسية 
ويجوز لهم بكل  .)ب عملحيثما يكون هنالك صاح(إجراء مفاوضات جماعية  التنظيم وفي فيلهم الحق 

حرية إنشاء نقابات أو االنضمام إلى نقابات من اختيارهم، من أجل النهوض بمصالحهم المهنية، ويجوز لهم 
هم من األو .بدون تدخل من جانب السلطات العامة) انتخابات، إدارة، وضع برامج(القيام بأنشطتهم النقابية 

  .يمختلف الهيئات الثالثية ومنتديات الحوار االجتماع فيتمثيل أعضاء نقابتهم  فيذلك، لهم الحق 

بشكل متكافئ على آل  ييسر ،اتفاقيات منظمة العمل الدولية فيالمتجذر  ،الحرية النقابية في حقالإن 
 فياالقتصاد غير المنظم قد يرغبون  فيوعلى هذا، فإن أولئك الذين يعملون  .من أصحاب العمل والعمال
فيما  ارهم آأصحاب عمل وليس آعمال، ويتمتعون بنفس الحقوق المنوه عنها آنفًاإنشاء منظمات من اختي
  .يتعلق بالعمال ومنظماتهم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٥و ٤و ٣ ، الفقرات٣ملحوظة ال، المرجع السابق، االستنتاجاتانظر    ٧
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لقد أآدت منظمة العمل الدولية األهمية العملية للحرية النقابية من أجل تحسين أحوال العمال تحسينًا 
 صلدون التنظيم والتمثيل، ال يحب"و :االقتصاد غير المنظم، وخصوصًا أحوال المرأة والشباب فيفعاًال 

 فهم .العمل فيخرى األ من الحقوق على مجموعة بوجه عاماالقتصاد غير المنظم  فيالعاملون أولئك 
 ممارسة الضغط على مقرريالجماعية أو  العمل من خالل المفاوضة فييستطيعون متابعة مصالحهم  ال

 يوالنظام الضريب اآل األساسية وحقوق الملكيةالهيإلى  إمكانية الوصولالسياسات بشأن القضايا مثل 
تحديدًا  االقتصاد غير المنظم، هم فيالعمال  يشكلون جّلوالشباب الذين  إن النساء. يوالضمان االجتماع

يمكن أن تلعبه النقابات  يعلى الدور الهام الذ وأآدت المنظمة أيضًا. ٨"صوت والتمثيل  يعملون بال الذين
االقتصاد  فيالعمال  العمال توعيةلنقابات يمكن : "االقتصاد غير المنظم، حيث فيلعمال تنظيم ا فيالقائمة، 

 في ونظرًا إلى أن النساء يمثلون غالبية العاملين....  يتمثيل جماع لديهمأن يكون  إلى ضرورة غير المنظم
احتياجاتها  تراعي... و، هاوتمثيل المرأة مشارآة تعزيز...  العمال لنقاباتينبغي االقتصاد غير المنظم، 

معلومات الذلك  فيلعمال االقتصاد غير المنظم، بما العمال أن تقدم خدمات خاصة  لنقاباتويمكن . ةالخاص
ونظم االئتمان  يوتوفير التأمين الطب التعليم والتوعية والمساعدة القانونيةعن حقوقهم القانونية، ومشاريع 

استراتيجيات إيجابية لمكافحة  وتشجيع حاجة إلى وضع ن هناكآما أ.....  وإقامة التعاونيات والقروض
  . ٩"خاصة ورةاالقتصاد غير المنظم بص والذي يتعرض لهالتمييز بجميع أشكاله، 

في االقتصاد غير المنظم رفع شكوى أمام لجنة الحرية النقابية  فيويجوز ألولئك الذين يعملون 
أو من (الحرية النقابية، من جانب الحكومة  فياك لحقوقهم منظمة العمل الدولية، إذا رأوا أنه حدث انته

  ). شخص ولم تتخذ الحكومة التدابير الالزمة لضمان ممارسة الحرية النقابية دون قيود يجانب أ

مجموعة  بنسب متساوية يمثلون دائمينمكونة من تسعة أعضاء  هيئة ثالثية هيولجنة الحرية النقابية 
، ويرأسها مكتب العمل الدوليمجلس إدارة  فيالعمال مجموعة لعمل وأصحاب امجموعة و الحكومات

باإلجماع،  تصدر استنتاجاتهاو. شخص مستقل، ويعهد إليها بسماع شكاوى انتهاآات حق الحرية النقابية
 ٨٧رقم (الجماعية  بشأن الحرية النقابية والمفاوضة تتضمنها االتفاقيتان األساسيتان التيعلى أساس المبادئ 

وما  استنتاجاتوإن ما تخلص إليه اللجنة من . وتقترح التوصيات على الحكومات المعنية، )٩٨قم ور
  . آبير وتأثير مقنع معنويتصدره من توصيات يتم نشره وله وزن 

المعنية قد صّدقت  البلدانويجوز للجنة الحرية النقابية بحث الشكاوى، بغض النظر عما إذا آانت 
صالحياتها،  فيعالوة على ذلك ال تخضع اللجنة . مل الدولية بشأن الحرية النقابيةعلى اتفاقيات منظمة الع

خالصة قرارات ومبادئ لجنة الحرية النقابية، [. يالمعمول بها على الصعيد الوطن الستنفاد اإلجراءات
وقوع  ةبدعوالحرية النقابية لبحث الشكاوى  ، القواعد اإلجرائية للجنة٥، فقرة ٢٠٠٦الطبعة الخامسة، 

  .]٣٠، ٢٩انتهاآات للحرية النقابية، الفقرتان 

أن تصدر الشكاوى المقدمة إلى لجنة الحرية النقابية، عن إحدى النقابات أو عن إحدى  نبغيوي
، ومن المهم التأآيد على أنه ال يلزم )ومن الناحية النظرية، عن الحكومة أيضًا(منظمات أصحاب العمل 

، من أجل طرح شكاواهما ياب العمل أو االعتراف بهما على الصعيد الوطنتسجيل النقابة أو منظمة أصح
تحديد ما إذا آانت  في، على الحرية الكاملة للجنة صراحة وتنص القواعد اإلجرائية للجنة. ةعلى اللجن
ية، حدده دستور منظمة العمل الدول يالذ المفهوم فيمنظمة أصحاب عمل أو منظمة عمال،  هيالمنظمة 

منظمة من  يبأ وال يبّرر عدم االعتراف رسميًا. لالصطالح يتعريف وطن يبأ مقيدة بر اللجنة نفسهاال تعتو
المنظمات رفض دعاواها، حينما يتضح من الشكوى أن تلك المنظمة موجودة بحكم األمر الواقع، على 

 يوجد بشأنها ال التيلب فيها من اللجنة بحث شكاوى من إحدى المنظمات ُيط التيالحاالت  فياألقل، و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٧الفقرة ، المرجع السابق، الستنتاجاتا   ٨
  .٣٤فقرة الالمرجع السابق،  الستنتاجات،ا   ٩
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 يونظامها األساس تقديم معلومات بشأن حجم عضويتها لمنظمة المعنيةينبغي لمعلومات دقيقة، فإنه 
  ).٣٦و ٣٥و ٣٣القواعد اإلجرائية، المرجع السابق، الفقرات [لخ إوانتماءاتها الوطنية أو الدولية 

إما منظمة وطنية لها  ،بالشكوى تتقدم التيتكون الشكوى مقبولة، فإنه يتعين أن تكون المنظمة  يولك
لعمال لها صفة استشارية لدى منظمة ما منظمة دولية ألصحاب العمل أو لالقضية، وإ فيمصلحة مباشرة 

العمل الدولية، أو منظمة دولية أخرى ألصحاب العمل أو العمال، تتعلق إدعاءاتها بأمور تمس مباشرة 
وإذا صدرت الشكوى . ]٣١فقرة الائية، المرجع السابق، القواعد اإلجر[المنظمات المنضوية تحت لوائها 
أو تحالف  يآامًال، وآانت تلك المنظمة تابعة التحاد وطن يالمجال الوطن يعن منظمة وطنية ولكنها ال تغط

أصحاب العمل، فإنه يجب على تلك المنظمة  منظمات ، أو تابعة لمنظمة دولية من منظمات العمال أويوطن
الصلة، أو عن طريق المنظمة الدولية  يذ يأو التحالف الوطن يطريق االتحاد الوطنتقديم شكواها عن 

   .ألصحاب العمل أو العمال

 يتمتع بصالحية إلزام المنظمة المعنية، آتابة خطاب يلشخص الذينبغي لوللتقدم بالشكوى، فإنه 
 ينبغيالمبرِّرة للشكوى، آما يشرح فيه بطريقة واضحة ودقيقة االدعاءات  ،صحيحًا والتوقيع عليه توقيعًا

أال تكون االدعاءات ذات طبيعة سياسية خالصة، وأال يكتنفها الغموض  ينبغيتعزيز الخطاب باألدلة، و
  .]٤٠فقرة الالقواعد اإلجرائية، المرجع السابق، [الحالة  فيالشديد، حتى يتسنى النظر 

، مارس/ آذار فيالسنة،  فيت وتجتمع لجنة الحرية النقابية من أجل بحث الشكاوى ثالث مرا
إلى الحكومة  يوقبل بحث الحالة، يتم تحويل ادعاءات الشاآ. نوفمبر/ تشرين الثاني، ويونيه/ حزيرانو

  .إلبداء مالحظاتها عليها

إلى لجنة الحرية  يالماض فيوآانت الشكاوى المتعلقة بمسائل ترتبط باالقتصاد غير المنظم ُتقدَّم 
بخصوص األرجنتين، اّدعت نقابة باعة الصحف  ٢٢٢١القضية رقم  فيلمثال، وعلى سبيل ا. النقابية

ينظم  ياإلطار الذ في، أنه نتيجة لتغير القوانين العاصمة الفيدرالية بوينس أيرس الكبرى فيوالمجالت، 
ال تنظمه قوانين العمل، وتغيرت  ينشاط باعة الصحف والمجالت، فقد تحول نشاطهم إلى نشاط تجار

. بالزوال التنظيم، مما أدى إلى تهديد منظمتهم فعليًا في، ومن ثم ضاع حقهم "تجار"إلى " عمال"ن صفتهم م
استنادًا إلى مبادئ الحرية النقابية، : "يولقد لخصت اللجنة موقفها العام بشأن هذه القضية على النحو التال

بحق إنشاء  ،ت المسلحة والشرطةواالستثناء الوحيد من ذلك أفراد القوا ،أن يتمتع جميع العمال ينبغي
ولهذا السبب، ال يرتكز معيار تحديد األشخاص  .المنظمات واالنضمام إلى المنظمات بمحض اختيارهم

حالة العمال الزراعيين  فيآما  ،الغالب فيال توجد  هيو ،الذين يشملهم هذا الحق على وجود عالقة عمل
مع  ينبغي صفة عامة، أو الذين يمارسون مهنًا حّرة، الذينمثال، أو العمال الذين يعملون لحسابهم الخاص ب

ورأت اللجنة أن موقف . ]٢٥٤فقرة الالخالصة، المرجع السابق، : انظر[" ذلك أن يتمتعوا بحق التنظيم
الحكومة بشأن تلك النقطة تحديدًا آان منافيًا لمبادئ الحرية النقابية، حيث آانت الحكومة قد اعترفت بحق 

ذلك القطاع بغّض النظر عما إذا آانوا يعملون لحسابهم الخاص أو آانوا مستخدمين،  فيلتنظيم ا فيالعمال 
أن ف باإلضافة إلى ذلك، .ذلك القطاع فيوقد وافقت الحكومة مؤخرًا على التسجيل آنقابة، لنقابة أخرى 

بات، حيث من تحكم نشاط باعة الصحف والمجالت، تفترض مسبقًا وبشكل صريح وجود نقا التيالقواعد 
التقرير رقم  ،٢٢٢١رقم  القضية[اع اللجنة المشرفة على هذا القط فيالمفترض أن تشارك تلك النقابات 

، ٢٠٠٣ نوفمبر/ تشرين الثانيشهر  في دورته في مكتب العمل الدوليمجلس إدارة  وافق عليه يالذ ،٣٣٢
  .]٢٢٧- ٢١٤الفقرات 

إلى جانب منظمات  ،واتيماالغنقابة عمال  ، آانتبخصوص غواتيماال ٢٢٥٩رقم  القضية فيو
الحرم في  نالتجار المستقليقد تقدمت إلى اللجنة بشكوى بالنيابة عن نقابة  ،عمالية وطنية ودولية أخرى

االقتصاد غير المنظم قد  فيوآانت تلك النقابة العمالية  .واتيماالفي غ لجامعة سان آارلوس يالرئيس
معها لتهيئة األحوال الالزمة  يمعة االعتراف بها أو التفاوض الجماعحسب إدعاءاتها رفض الجا واجهت
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واشتملت االدعاءات، عالوة  .مناطق ذات نفع عام هيو ،رحاب الجامعة ومبانيها فيتقوم بأنشطتها  يلك
أعضاء / على ذلك، على قيام شرطة الجامعة بالعديد من المصادرات للمنتجات واألدوات الخاصة بباعة

ت ضد األمين العام عن التهديدات واالعتداءا اع غير المنظم، بدون حكم من المحكمة، فضًالنقابة القط
عانى منه  يالجامعة يبرز االضطهاد والتحرش الذ فيل نقابة أخرى حاول توزيع ملصقات للنقابة، ومسؤو
ير مراآز البيع داخل وبعد أن الحظت اللجنة أن هذا النزاع قد نشأ نتيجة لقرار الجامعة بتغي. أعضاء النقابة

، وأنه ال توجد عالقة عمل بين الطرفين يمكن ينشاط تجار فيحرم الجامعة، حيث ينخرط أعضاء النقابة 
من  سلميًالحل النزاع  التدابير الضرورية بأن تتخذ مح بمفاوضات جماعية، أوصت اللجنة الحكومةأن تس

مالئمة حول ادعاءات أعمال العنف، وإحاطة اللجنة خالل الحوار بين الطرفين، وأن تبدأ إجراء التحريات ال
دورة  فيمجلس اإلدارة  وافق عليه يالذ، ٣٣٤التقرير رقم ، ٢٢٥٩رقم  القضية[هذا الشأن  فيبالمعلومات 

  . ])ح( ٥٨٠و ٥٧٤و ٥٥٦و ٥٤١، الفقرات ٢٠٠٤ يونيه/ حزيران

بيان  في أدعت ،ا الالتينيةعمال أمريكل النقابة المرآزيةبخصوص السلفادور،  ٢٥٥١رقم  القضية
رئيس الرابطة الوطنية للبائعين  ،نت راميريزشخوسيه في ، بأن السيد٢٠٠٧  فبراير/ شباط ١٤ فيصادر 

السلفادور،  فيمن القطاع غير المنظم  ي عماليوصغار التجار ومن على شاآلتهم من العمال، آان أول قياد
، شّنت ٢٠٠٧ فبراير/ شباط ١٠ فيوأنه  ،ن بلدية أبوبامختلف المظاهرات دفاعًا عن العمال م فيشارك ي

طرد عمال االقتصاد  فيأبوبا هجومًا عليهم، وأنه بموجب أمر من المحكمة، شرعت  فيالسلطات البلدية 
 توأضاف. ١٩٩٨غير المنظم التابعين لتلك البلدية من مقار أعمالهم، وآانت تلك األحداث قد بدأت منذ عام 

نت راميريز على الفور شاتخذته السلطات البلدية، بدأ السيد خوسيه في يء اإلجراء الذضو فيأنه  النقابة
يمارس فيها  التي يذلك الوقت على المبان فيآانت تفرض  التيتنظيم احتجاجات ضد إجراءات الطرد، 

القبض  ، أصدرت المحكمة أمرًا بإلقاء٢٠٠٧ فبراير/ شباط ١٦ فيوبعد ذلك بعدة أيام،  .ينشاطه االقتصاد
نفس  فينت راميريز بسبب أعمال إرهابية مزعومة، وجرى اعتقاله القائد النقابي السيد خوسيه فيشعلى 
السيدة سويابا مارتينيز، والسيد لويس ألونسو : وفور اعتقاله مع اثنين من الموظفين اآلخرين وهما .اليوم

إلرهاب، على أساس أن تعبئة عمال آانتاريرو، تم توجيه اتهام لهم بموجب القانون الخاص بمكافحة ا
من جانبها أن تلك االعتقاالت ال صلة لها أوضحت الحكومة و. االقتصاد غير المنظم تشكل عمًال إرهابيًا

وبعد . جنائية جرائمتصنف على أنها  التيبممارسة حقوق العمل أو الحقوق النقابية، وإنما تتصل باألعمال 
، ٢٠٠٧ديسمبر سنة  /ولاألآانون  ١٧بيان لها بتاريخ  فيت الحكومة قيام اللجنة ببحث تلك الحالة، أوضح

أن االتهامات القانونية ضد السيدة سويابا مارتينيز بارتكابها جرائم إحداث إصابات خطيرة والقيام بعمليات 
قم ، التقرير ر٢٥٥١القضية رقم [ نهائيًاهيئة المحكمة  أسقطتهاآبيرة، قد  أضراروقوع  فيإتالف والتسبب 

إلى  ٥٦٤، الفقرات من ٢٠٠٧سنة  نوفمبر/ تشرين الثاني فيدورته  في مجلس اإلدارة أقره ي، الذ٣٤٨
١٠]٥٨٤.  

  صادرة االقتصاد غير المنظم، بخصوص تعليقات   - رابعًا
بتطبيق االتفاقيات والتوصيات  المعنيةلجنة الخبراء  عن

  مختلفةالعامة ال في دراساتها االستقصائية
من دستور منظمة العمل الدولية، يقرر مجلس اإلدارة آل سنة دعوة ) ه(٥فقرة ، ال١٩للمادة  طبقًا

، إلى تقديم تقرير عن لم تصدق على صك من الصكوك أو على عدة صكوك التي حكومات الدول األعضاء
ير المقدمة وبناًء على التقار. تناولتها تلك الصكوك التيفيما يتعلق بالقضايا  الوطنية أو ممارساتها قوانينها

حكومات الدول  من جانبمن الدستور،  ٣٥و ٢٢بموجب المادتين  بمقتضى ذلك القرار، والمقدمة أيضًا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ع على قاعدة بيانات لمزيد من المعلومات بشأن لجنة الحرية النقابية والقضايا التي تناولتها، يرجى االطال   ١٠

LBSYND على الموقع :www.ilo.org/normes  
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 دراسة بتطبيق االتفاقيات والتوصيات، بإجراء المعنيةالصكوك المعنية، تقوم لجنة الخبراء  في األطراف
  .سنة معينة فيبشأن إنفاذ الصكوك قيد النظر  ةعام ئيةاستقصا

 في عادلة،إعالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية من أجل عولمة  اعتماد وبعد
االستعراضات (مجلس اإلدارة إمكانيات تزامن دوائر اإلبالغ المختلفة  درس، ٢٠٠٨ يونيه /حزيران
معلومات بغرض ضمان االستفادة المثلى من ال) ٢٢والمادة  ١٩المادة  المقدمة بموجب تقاريرالو المتكررة

، ربط ٢٠٠٨عام  فيهذا السياق، قرر مجلس اإلدارة  فيو. المتاحة للمنظمة وتحقيق تضافر التقارير
 في" ربط"وآان أول  االستعراض المتكرر؛للجنة الخبراء بموضوع  ةالعام ئيةاالستقصاالدراسة موضوع 

الدراسة  في قشتنو وقد. العمالةبشأن صكوك  ةعام ئيةاستقصا دراسة ، حيث أسفر عن٢٠٠٩عام 
 الدراسة فيآما آان الحال  ،من التفصيل يءقضية االقتصاد غير المنظم بش ة،العام االستقصائية
قسمناه حسب الموضوعات،  الذي التاليويقدم الباب . العمالةبشأن تعزيز  ٢٠٠٤ ة لعامالعام ئيةاالستقصا

 فيعامة مختلفة جرت  ئيةاستقصا دراسات فيمختارات من الفقرات المتعلقة باالقتصاد غير المنظم 
  .السنوات األخيرة

 الجماعية ةالحرية النقابية والمفاوض  - ١
  بشأن الحرية النقابية ةعامال ئيةستقصالدراسة االا

  ١٩٩٤ والمفاوضة الجماعية،
  واالنضمام إليها  منظمات إنشاء فيحق العمال وأصحاب العمل 

تكوين نقابات، إما ألنهم  في ملها بحقه ال ُيعترف الذين عديدة من العمال أخرى فئات توجد. ٥٩فقرة ال
وقد الحظت . مستبعدون من نطاق قوانين العمل، وإما ألن تلك القوانين تنكر عليهم صراحة حق التنظيم

 المنازل فياألشخاص الذين يعملون المنزليين والغالب هو حال العاملين  فياللجنة، بصفة خاصة، أن هذا 
مؤسسات خيرية  فياألشخاص الذين يعملون و القطاع غير المنظم فيالعمال و ئليةالورش العا فيأو 
ال تستبعد أيًا من  ٨٧ومع ذلك، فإنه لّما آانت االتفاقية رقم . مناطق تجهيز الصادرات فيالعمال و البحارةو

أن يكون لهم  غيينبأن تشمل هؤالء جميعًا، و ينبغيتقدمها تلك االتفاقية  التيتلك الفئات، فإن الضمانات 
تنكر  التي البلدان اللجنة من توطلب. إنشاء منظمات مهنية أو االنضمام إلى مثل تلك المنظمات فيالحق 

ذلك  هاقوانينها على فئة أو أآثر من الفئات المذآورة أعاله حق التنظيم، اتخاذ التدابير الالزمة لضمان منح
  .الحق

 سياسة العمالة  - ٢
  ٢٠١٠، العمالةبشأن صكوك  ةعاملا ئيةستقصاالاالدراسة 

   األولفصل ال
  األشخاص الذين يتأثرون ممثليمشاورات مع   )ه(

  بالتدابير المتخذة في مجال العمالة
  المشاورات فيالعناصر الفاعلة المشترآة   "٣"

فيما يتعلق بالمشاورات، بمعنى أنه  هج تشارآي واسعباعتماد ن يلوحظ أن هذا النص يقض. ٧٨
بالتدابير األشخاص الذين يتأثرون  ممثليشاورات على الشرآاء االجتماعيين، ولكنه يشير إلى يقصر الم ال

 على تغطيها االتفاقية التيأن تشتمل المشاورات  ينبغيوآما طلب نموذج التقرير، . المتخذة في مجال العمالة
االقتصاد غير  فيو فيلريالقطاع ا فيآراء القطاعات األخرى للسكان النشطين اقتصاديًا، مثل العاملين 

  . المنظم



 تعليقات هيئات اإلشراف في منظمة العمل الدولية بشأن االقتصاد غير المنظم

47 

 اعتمدقد ) ٢٠٠٢(دورته التسعين  فيوفيما يتعلق باالقتصاد غير المنظم، لوحظ أن المؤتمر . ٧٩
إلى أنه يتعين على  ،ضمن جملة أمور أخرى العمل الالئق واالقتصاد غير المنظم، خلص بشأنقرارًا 

االقتصاد غير المنظم  فيالعمل الالئق  جز فيمواطن العمعالجة  في أساسيالحكومات االضطالع بدور 
المسببة لهذا النشاط غير المنظم لمعالجة العوامل  الموضوعة تحديدًاالقوانين والسياسات والبرامج "وأن 

االقتصادي التيار  فيالدخول  تحول دون التيالعقبات  وإلزالة تشمل جميع العمالل نطاق الحمايةولتوسيع 
ولهذا السبب، خلص المؤتمر إلى أن صياغة وتنفيذ تلك القوانين ". والظروف البلدان باختالف العام، مختلفة

االقتصاد غير  فيالمستهدفين  لمنتفعينأن تضم الشرآاء االجتماعيين وا نبغيي"والسياسات والبرامج 
  ".المنظم

  ) ١٤٢رقم ( ١٩٧٥ ،اتفاقية تنمية الموارد البشرية  :يالفصل الثان
  لتدريب المنفتحة والمرنة والمتكاملةنظم التعليم وا  )ه(

من  ٤و ٢المادتان  يوتعن .نطاق واسع بشكل واضح ١٤٢رقم  إن نطاق تطبيق االتفاقية. ١٣٦
والتوجيه والتدريب المهنيين، سواء جرت  والمهني لتقنيااالتفاقية أنها تحتضن جميع النظم المتعلقة بالتعليم 

جميع " يوتالحظ اللجنة أن االتفاقية تغط. أو خارجه درسيالمللتعليم  الرسمياألنشطة داخل النظام 
، وُتطبَّق على "ليةالمهارة والمسؤو جميع مستويات"و" شطة االقتصاديةقطاعات االقتصاد وفروع األن

  .االقتصاد المنظم وغير المنظم فيأم ال،  استخدام عالقة فيجميع العمال سواء آانوا 

عام  فيالمؤتمر  اعتمدها التيالالئق واالقتصاد غير المنظم،  العملاالستنتاجات بشأن تبرز و. ١٣٧
االقتصاد غير المنظم، تشكل  في تسبةباإلضافة إلى عدم االعتراف بالمهارات المك ، أن انعدام التعليم٢٠٠٢

تعالج احتياجات  التيعائقًا أمام الدخول إلى االقتصاد المنظم؛ وأن التدريب يمكن أن يكون أحد األدوات 
ثم إن . وتسهيل انتقالهم إلى االقتصاد المنظم لالستخدامقتصاد غير المنظم من أجل تحسين قابلية العمال اال

وضع  مطالبة بإزالة تلك العقبات عن طريق التقنية، العمل الدولية من خالل المساعدة منظمةو الحكومات
تصميمها وتنفيذها لغرض  يجريغر، الص بالغتمويل الو تكفل توفير التعليم والتدريب تنميةبرامج وسياسات 

وآانت . إلى االقتصاد المنظم أو الوحدات االقتصادية من االقتصاد غير المنظمأال وهو نقل العمال  رئيسي
تبذلها لتشجيع العمل  التيمالحظاتها، تدعو دائمًا الدول األعضاء إلى تقديم معلومات بشأن الجهود  في اللجنة

أن تذّآر بأن  في هذا الخصوص، ترغب اللجنة أيضًا فيو. قطاع غير المنظمال فيالالئق من أجل العمال 
تتصدى للتحدي المتمثل " ،تنمية المهاراتل، تدعو الدول األعضاء إلى األخذ بسياسات ١٩٥التوصية رقم 
" العادية لحياة االقتصاديةا في آليًاالئق يندمج االقتصاد غير المنظم إلى عمل  فياألنشطة  في تحويل

  .))د(٣ رةقالف(

االقتصاد غير المنظم، أداة هامة من أجل تحسين أداء وقابلية العمال  فيإن التدريب . ١٣٨
ومن شأن التعليم المسبق والمهارات المكتسبة . سوق العمل المنظم فيلالستخدام، بغرض إدماج أنشطتهم 

تيسير انتقال  ،اعتماد الشهادات إذا ما تم إضفاء الشرعية عليهما عن طريق نظم ،االقتصاد غير المنظم في
  .العمال من االقتصاد غير المنظم إلى سوق العمل المنظم

السنوات  في التدريجيمن اإلجابات على االستبيان، أن التحول  المستقاة وتوضح المعلومات. ١٤١
 ،غير منظم بًاوهو غال ،بمعرفة الفرد نفسه" التعلم"محوره المعلم، إلى  الذياألخيرة من التعليم والتدريب 

أوساط رسمية،  فيوتالحظ اللجنة أن ليس آل التعلم يحدث . ١٤٢الحسبان بموجب االتفاقية رقم  فييؤخذ 
تستفيض  ١٩٥ونجد أن التوصية رقم . التعليم وتكوين المهارات في يلعب دورًا هامًا الرسميوأن التعلم غير 

 تعترف" أن تشجيع الدول األعضاء على عن طريق) ١(١١، )ه(٩الفقرتين  في، النهج هذا تفصيلفي 
وطنية  ًاضع نظمت، و"العمل الخبرة فيو الرسميوغير  الرسميذلك التعلم  فيبما  ،مكان العمل فيبالتعلم 
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لالعتراف بالمهارات ومنح شهادات بها، سواء تم اآتساب تلك المهارات بطريقة رسمية أو غير رسمية، بما 
  ".ت السابقةم المسبق والخبراالتعّل"ذلك  في

تصل  لكيقد استحدثت برامج للتعليم والتدريب غير الرسميين،  بلدانوتالحظ اللجنة أن عدة . ١٤٢
 فيأطرًا لالعتراف بالكفاءات المكتسبة  في الوقت نفسه تضعوإلى فئات من العمال لهم احتياجات خاصة، 

  .رسميسياق غير 

يرة الصغ المنشآت في الوظائفخلق توصية   :الفصل الرابع
  ) ١٨٩رقم ( ١٩٩٨والمتوسطة، 

 ونموها  المتوسطةصغيرة وال المنشآت اتية إلقامةتهيئة بيئة مؤ  )أ(
من  ؤاتيةتهيئة بيئة مو تشجيع عيت الدول األعضاء إلى تقديم معلومات بشأناالستبيان، د في. ٤٠٠

تعليقاتها على  فياسبات مختلف المن في ولقد أبرزت اللجنة. ونموها المتوسطةصغيرة وال المنشآتأجل خلق 
وقد  .الصغيرة والمتوسطة منشآتوتنمية ال عمالة نشطةالعالقة بين وضع سياسة  ،١٢٢تطبيق االتفاقية رقم 

تواجهها  التيتم تشجيع الحكومات على تقديم معلومات بشأن أثر التدابير المتخذة على الحد من العقبات 
لبدء عمل المشروع، آما  ائتمانالحصول على : المثالالصغيرة والمتوسطة، ومنها على سبيل  المنشآت

ذ تدابير جديدة الصغيرة والمتوسطة، حتى يتسّنى اتخا المنشآتدعيت الحكومات إلى تحديث المعلومات عن 
 فيللقطاع  التدريجيوتيسير االندماج  االقتصاد غير المنظم فيوتحسين شروط العمل  لزيادة فرص العمل

  .يالوطناالقتصاد 

  ) ١٩٣رقم ( ٢٠٠٢ ،توصية تعزيز التعاونيات  :ل الخامسالفص

 نطاق التوصية  :ثالثًا

 داعم إلنشاء وتعزيز التعاونيات  وطنيإقامة نظام  )أ(
، بغض البلدانجميع  فيالتعاونيات  قدرات"، على أهمية تعزيز ٤ ةفقرال في تؤآد التوصية. ٤٧٠

خلق وتنمية أنشطة  منها أهداف على تحقيقوأعضائها ، بغية مساعدة التعاونيات "تنميتهاالنظر عن مستوى 
الحكومات إلى اتخاذ تدابير تتضمن شروطًا خاصة من  آما تدعو التوصية .وعمل الئق مستدام مدّرة للدخل

  ).٥فقرة ال(االقتصاد المنظم  فيأجل الفئات المحرومة، وتيسير اندماج االقتصاد غير المنظم 

  ومنظمات العمال  لدور منظمات أصحاب العم :رابعًا
 المنظمات التعاونيةو

منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال ، ١٩٣من التوصية رقم  ١٥و ١٤تدعو الفقرتان . ٥٠١
منظمات أصحاب العمل المساهمة ل وينبغي .تعزيز التعاونيات في نشط، إلى القيام بدور المنظمات التعاونيةو
المعلومات : المنشآت، مثلمختلف مجاالت تنمية  فيداعمة  تعزيز التعاونيات، عن طريق إقامة خدمات في

مساعدة  تلك المنظمات أيضًاينبغي لو. لإلدارة، إلى غير ذلك من الخدمات والتعليم والتدريب وتقديم المشورة
السوق  فيوتواجدها  تهاربحيالمنظم لتحسين قدرتها التنافسية و االقتصاد غير فيالصغر  المنشآت بالغة

المشارآة  منظمات أصحاب العمل أيضًال وينبغي. االقتصاد المنظم فيحتى يمكن تهيئتها لالندماج ، التجاري
وفرق العمل واآلليات األخرى  المنشآتلجان  في ،بالتعاون مع منظمات العمال والفئات المعنية األخرى

  .لتعاونياتؤثر على القطاع  التي، لمناقشة األمور يأو المحل المرآزيالمقامة على الصعيد 
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  نظرة عامة على سياسات العمالة  :اءجزء بال

  سياسات العمالة  :ثالثًا

  البلدان النامية  )٣(
  موجهة نحو فئات معينةسياسات 

اسات تستهدف االقتصاد غير قد صرحت بأن لديها سي البلدانأن معظم  تالحظ اللجنة باهتمام. ٦٢٩
تقرير حكومة الهند لعام  فيو. والمهاجرين لمعوقينالمسنين واألشخاص اوالعمال  المنظم والمرأة والشباب

للعمال غير المنظمين،  االجتماعي، أفادت الحكومة بإصدار قانون الضمان ١٢٢بشأن االتفاقية رقم  ٢٠٠٩
وتالحظ اللجنة باهتمام بأن القانون ينص على أنه يجوز للحكومة . ٢٠٠٨ديسمبر سنة  /األولآانون  ٣٠ في

القطاع غير  فياسبة، مثل الخطط التعليمية لألطفال ورفع مستوى مهارات العمال وضع خطط الرعاية المن
االقتصاد المخطط  بلدان فيآسيا، توجد أآثر البرامج وضوحًا بشأن االقتصاد غير المنظم  فيو. المنظم

ظم، بشأن االقتصاد غير المن وطنيمنغوليا يوجد برنامج  فيف .الماضي فيالوقت الحاضر أو  فيمرآزيًا، 
. االقتصاد المنظم من خالل نظاٍم للتسجيل يقوم على إصدار بطاقات هوية فيأبرز عناصره هو اندماجه 

 تطويراالقتصاد المنظم، بينما تؤآد فيتنام على  فيأولوية لدمج االقتصاد غير المنظم  الصين أيضًا يوتعط
  .االقتصاد غير المنظم فيل برامج التأمين ذات القاعدة المجتمعية، آوسيلة لتحسين رعاية العما

قويًا على ما لديها من  تؤآد تأآيدًا البلدانحالة أمريكا الالتينية، تالحظ اللجنة أن معظم  فيو. ٦٣٠
تجاه االقتصاد  فاألرجنتين وضعت سياسة واضحة المعالم ؛سياسات وبرامج تستهدف االقتصاد غير المنظم

سوق العمل،  فيظهرت  التيمن أخطر التحديات  منظم واحدكومة أن العمل غير التبر الحعغير المنظم، وت
ولهذا  .ل الحقوق األساسية للعمال وأسرهمعلى تآآ ينطويوترى الحكومة أن اتساع االقتصاد غير المنظم 

اة السبب، فإن الهدف األهم للحكومة هو وضع حد للعمل غير المنظم، ولكن السياسة تقّر بأهمية مراع
الحسبان عند تصميم  فيأن يؤخذ ذلك من يميز االقتصاد غير المنظم، وال بد  الذي شديد التباينالمستوى 

وتوضح حكومة بوليفيا أنها تعتبر اندماج عمال االقتصاد غير المنظم أحد أولوياتها، حيث . تدخالت معينة
ل ولقد اقترحت وزارة العم. ٢٠٠٩عام  فيوثيقة سياسات جرت صياغتها  فيآان هنالك اقتراح بذلك 

بتنفيذ مجموعة  ،نفًاآآما ذآرنا  ،وتقوم البرازيل .مبادرات خاصة لتشجيع االنتقال صوب االقتصاد المنظم
واسعة من برامج العمل والبرامج المدّرة للدخل الموجهة إلى االقتصاد غير المنظم، عن طريق برنامج 

بالغ الصغر  االئتمان مثلبرامج  األخرى أيضًا البلدانولدى معظم . بصفة أساسية (PROGER)بروجر 
  .االقتصاد غير المنظم فيتشيع  التيالصغر  بالغةالصغيرة و المنشآتوتنمية  والتدريب

اسات تستهدف االقتصاد غير لديها سي البلدانفريقيا، تالحظ اللجنة أن معظم أإلى  وانتقاًال. ٦٣١
أولوية لهذا  يم، توضح رواندا أنها تعطوفيما يتعلق باالقتصاد غير المنظ. والمرأة العاملة المنظم والشباب

اع العام، فإن خلق وإعادة هيكلة القط ضوء معدالت الزيادة السكانية فيالسنوات القادمة، و في"القطاع ألنه 
، ومن ثم تنشأ الحاجة الماضي فيسوف يعتمد بدرجة أقل على الحكومة مما آان عليه  فرص عمل جديدة

فيما يتعلق بسياسات ) ذلك االقتصاد غير المنظم فيبما (لقطاع الخاص إلى إعادة توجيه االهتمام صوب ا
إفريقيا الوسطى اتساع نطاق  وتوضح جمهورية". واستراتيجيات التنمية آطريقة لتعزيز فرص العمل

ة يوتشير الحكومة إلى برنامج أوراق استراتيج .لديها بحيث تمتد إلى االقتصاد غير المنظم سياسات العمالة
تشتمل على إقامة هيئات داعمة  التييتعين اتخاذها و التيواإلجراءات  ٢٠١٠- ٢٠٠٨ للفترةالفقر  الحد من
يذ مشروع خاص، وتصرح الكاميرون أنها اآلن بصدد تنف. المدرة للدخل واألنشطة الخاصحساب لللعمل ل

بأنها تقوم  ماليومد االئتمان إلى المنتجين المحليين، فيما تصرح  المنتجينجماعات وتشجع على تشكيل 
القطاع  لمنتجيبتخفيض الرسوم على الواردات و) غرف الحرفيين(إنشاء جماعات المنتجين ب اآلن أيضًا
االقتصاد غير المنظم،  فيللتلمذة الصناعية  وتضع نظامًا وتصرح النيجر بأنها توفر التدريب. غير المنظم
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 بالغلة العمل، وتقوم بتطوير نظام التمويل فإنها اآلن بصدد مراجعة قانون الترخيص بمزاو مالويأما 
  .القطاع الحديث نشآتنظم وممالصغر، فيما تصرح أوغندا بأنها تسعى إلى زيادة الروابط بين القطاع غير ال

  حظات الختامية بشأن سياسات العمالةبعض المال  :رابعًا

 فييالء اهتمام خاص به أن مفهوم االقتصاد غير المنظم، والحاجة إلى إ تالحظ اللجنة أيضًا. ٦٩٣
على نطاق  ، قد تم استيعابه أيضًا١٩٧٢منظمة العمل الدولية منذ عام  روجت له أوًال والذيالبلدان النامية، 

 لديها، آما أن لديها سياسات وبرامج العمالةخطط وسياسات  فيوتشير إليه معظم البلدان النامية  .واسع
وتشتمل العناصر المشترآة بين تلك البرامج . هذا القطاع فيل وزيادة الدخو موجهة نحو زيادة اإلنتاجية

وتوفير  يمكن إجراء هذه األنشطة فيها التيالصغر وتوفير المواقع  بالغعلى برامج االئتمان، والتمويل 
وآذلك المساعدة  على مستلزمات اإلنتاج الحصول فيالتدريب وتشجيع تشكيل جماعات المنتجين والمساعدة 

بحيث تشمل  نطاق العمل والحماية االجتماعية إجراءات لتوسيع أيضًا البلدانآما اتخذت بعض  .التسويق في
  .    هذا القطاع فيالعمال 

 ، بشأن االنتشار الواسع لبعض األفكار األساسيةبالشواهد المنوه عنها سابقًا علمًا تحيط اللجنةو. ٦٩٤
زالت هنالك مفاهيم أخرى  نفس الوقت بأنه ال في ، إال أنها تعترفلمنظمة العمل الدولية بشأن العمالة

  .تتضارب التفسيرات بشأنها بين الدول األعضاء، ومن األمثلة الواضحة على ذلك مفهوم القطاع غير المنظم

بداية  فيجاء فيه أن مفهوم القطاع غير المنظم قد ظهر  الذييانها السابق بتذآر اللجنة بو. ٦٩٥
البلدان النامية، وآان القصد آنذاك هو  في م أفضل لطبيعة مشكلة العمالةتشجيع فهات، من أجل السبعين

وفحواه أن القطاع غير المنظم  ترتكز على النمط السائد حينئٍذ التيعن السياسات  االبتعادالتشجيع على 
ائل بأنه الق الرأيواالتجاه صوب  ،)قمعه نبغيومن ثم ي(غير القانونية والطفيلية و الهامشية مرادٌف لألنشطة
إن . ربطه بالقطاع المنظملوالقطاع غير المنظم،  فيسياسات إيجابية لزيادة إنتاجية العمل  ينبغي اعتماد

المعوقات  مع ومفيد البتة، بل هو في الواقع تكيف ضروريسلبيًا  ليس عامًال القطاع غير المنظمد ووج
  .الدول الفقيرة واجهتها التياالقتصادية 

ات النامية وليس سياق االقتصاد فيعلى أن القصد من هذا المفهوم تطبيقه فقط وتشدد اللجنة . ٦٩٦
، بسبب وجود بعض األنشطة المشاآلتشهد مجموعة مختلفة من  التي الدول الصناعية المتقدمة في

  . اللوائحتحاول التهرب من الضرائب وغيرها من  التياالقتصادية 

وإذا . بعض البلدان النامية فياالقتصاد غير المنظم  مختلفة لمفهوم أشكال فهم يوجد أيضًاو. ٦٩٧
المشاريع وتيسير نمو  االقتصاد غير المنظم فيتؤآد على تدابير زيادة اإلنتاجية والدخل  البلدانآانت معظم 
ى تسجيل أنشطة القطاع عل يشددال يزال  البلدانآنف ذلك االقتصاد، فإن عددًا قليًال من  في بالغة الصغر
، النهائيعلى االقتصاد غير المنظم هو الهدف  التدريجيوتقر اللجنة بأن القضاء . أو إلغائها مغير المنظ

  .أن يكون من خالل التنمية االقتصادية المستدامة ينبغيولكنها تود أن توضح أن تحقيق هذا الهدف 

غير المنظم  لالقتصاد إدراج المساعدة ،أثناء معظم فترات تلك العملية الطويلة األجل ،ومن المهم
أن تشتمل تلك  نبغيوي .والحد من الفقر الرامية إلى تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة آجزء من السياسات

لتوسيع سبل النفاذ إلى العدالة وحقوق الملكية اإلجراءات بخصوص االقتصاد غير المنظم، على بذل الجهود 
  .في االقتصاد غير المنظم لقطاع األعماو لعماللتشمل ا وحقوق األعمال، وحقوق العمل
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  ٢٠٠٤ العمالة لعامبشأن تعزيز  العامة ئيةستقصاالاالدراسة 
  سياسات العمالة  :األولفصل ال

  العمل الالئق واالقتصاد غير المنظم

 الدوليمؤتمر العمل  اعتمده الذيالعمل الالئق واالقتصاد غير المنظم، بشأن القرار  في. ١٧٢فقرة ال
نه نتيجة لشيوع الفقر بين اإلناث والتمييز تبعًا لنوع الجنس أبر المؤتمر ذّآ، ٢٠٠٢م دورته التسعين عا في

مواطن أو اإلعاقة، يتجه المسار بأآثر الفئات تهميشًا إلى االقتصاد غير المنظم، حيث نجد  أو السّن أو العرق
الجوانب السلبية لعدم ولقد أآد المؤتمر على ضرورة القضاء على  .الالئق أآثر وضوحًا العجز في العمل
المؤتمر أن عدم  اعتبروإذ . روح المبادرةيشة أو المع سبلنفس الوقت على عدم تدمير  فيالتنظيم، مؤآدًا 

عمل السياسات وبرامج تستهدف خلق فرص  دعا إلى اعتمادالمقام األول، فإنه  فيالتنظيم هو مسألة إدارة 
إلى  على االنتقال العمال وأصحاب العمل لمساعدةلتدريب، وا وتوفير فرص التعليم وبناء المهارات الئقال

إدماج القضايا المتعلقة باالقتصاد غير  ضرورةباإلضافة إلى ذلك، خلص القرار إلى . االقتصاد المنظم
  .صميم استراتيجيات الحد من الفقر، وخصوصًا أوراق استراتيجية الحد من الفقر فيالمنظم 

العمالة  سياسةضرورة اعتراف على  ١٦٩نص التوصية رقم هذا الخصوص، ت في. ١٧٣فقرة ال
ضرورة وضع وتنفيذ برامج النهوض الوطنية بأهمية االقتصاد غير المنظم، آجهة توفر فرص العمل، و

المناطق الريفية  فيالورش الفردية الخاصة،  فيوالعمل المستقل  العائلي، وتشجيع العمل بالعمالة
االقتصاد غير  فيلك التوصية إلى اتخاذ تدابير لتحسين نفاذ المنشآت وتدعو ت .والحضرية على السواء

نية تقوالخبرات ال بنية األساسية وتسهيالت التدريبواالئتمان وال المنظم إلى الموارد واألسواق السلعية
تتخذ فيه التدابير لزيادة فرص العمل  الذيالوقت  في وتنص التوصية أيضًا على أنه. والتقنيات المحسنة

على الدول األعضاء العمل على تيسير االندماج  ينبغي ،القطاع غير المنظم فيوتحسين شروط العمل 
 توجيهًا تقدم أيضًا ١٨٩وتعتقد اللجنة أن التوصية رقم . الوطنياالقتصاد  فيلهذا القطاع األخير  التدريجي

 فيندماج العمل غير المنظم سديدًا من أجل اتخاذ التدابير الرامية إلى تشجيع خلق فرص عمل وتيسير ا
  .الصغيرة والمتوسطة نشآتالقطاع المنظم عن طريق الترويج للم

تدعم االقتصاد غير المنظم  التيالتدابير  تحدد تالحظ اللجنة أن العديد من الحكومات. ١٧٤فقرة ال
ا وعمان إندونيسي فإن ،وعلى هذا. تشجيع العمل الالئق فيتفاصيل مساهمتها  في مع ذلك دون الدخول

الكاميرون والسلفادور والهند وإندونيسيا وموريشيوس ورومانيا ووالسنغال، تشير إلى المساعدات المالية، 
مشروع دعم النهوض بمهارات القوى يتوخى ، آوت ديفوار فيو. تشير إلى دعم التدريب ،وسورينام

إلدارة بغرض تحسين إنتاجية العمال إلنتاج واتقنيات ااالقتصاد غير المنظم على  فيالعاملة، تدريب العمال 
 أو البائعين الحكومة أو المجالس المحلية، رجال األعمال تزودماليزيا،  فيو. وتدعيم عملهم وزيادة دخلهم

المدن الكبيرة والصغيرة لمساعدتهم  فيأآشاك مالئمة بأو  بأماآن لمزاولة األعمال القطاع غير المنظم، في
تواجهها  التيالمخاطر  تسعى إلى تقليل أو إزالةندوراس برامج ه قد وضعتو. تصريف أعمالهم على

  .المدن فيأنشطة االقتصاد غير المنظم 

والرعاية االجتماعية  االجتماعيتفيد التقارير الواردة من الهند أنه للعناية بالضمان . ١٧٥فقرة ال
ير تشريعية ، تشتمل على تدابالحكومة استراتيجية ذات شعبتين اعتمدتاالقتصاد غير المنظم،  فيللعمال 

تعليم  في صناعات بعينها، وتستخدم أيضًا فيمالية إلى العمال  ةخدم لتقديم مساعدرعاية ُتستللوصناديق 
  .تحسين المرافق الصحية ومرافق الترفيه وبناء المساآن فيأطفالهم و

تاريو لتعزيز العمل الالئق اتخذتها مقاطعة أون التيالتدابير  علىتقرير آندا أمثلة يقدم . ١٧٦فقرة ال
 استعراضقام وزير العمل بإنشاء لجنة ، ٢٠٠٠ سبتمبر/ أيلول فيو. لقطاعات من االقتصاد غير المنظم
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صناعة المالبس الجاهزة، لإلفادة بما إذا آانت صناعة المالبس تتطلب معايير للعمل تختلف عن المعايير 
 فيو .، حتى يتسنى حماية العمال المستضعفين٢٠٠٠ام قانون معايير العمل الصادر ع فيالمنصوص عليها 

يتعاملوا  لكيلين عن معايير العمل، إنفاذ تضم أربعة موظفين مسؤونفس الوقت قامت الوزارة بإنشاء وحدة 
 من واجباتو. تلك الصناعة فيمع صناعة المالبس، بحيث ينفذون بكل صرامة معايير العمل  حصرًا
المستخدمين، ويرأسهم رئيس / اٍو من الممثلين عن أصحاب العمل والنقاباتالمكونة من عدد متس ،اللجنة
العاملين  ويتسع نطاق القانون بحيث يستوعب أيضًا .٢٠٠٣بداية  فيإلى وزير العمل  ًام تقريرتقد ، أنمحايد
م حيث يطبق عليه -  بيوتهم لحساب صاحب عمل مقابل أجر من العاملين الذين يؤدون عمًال - المنازل  في

عمال الويدخل . عالقة العمل في، وبمقتضى ذلك يمنحهم حماية أفضل العمل معاييرالحد األدنى من 
تحت مظلة األحكام العامة للقانون، ويتمتعون بنفس الحقوق سواء آانوا يعملون بعض  أيضًا المنزليون

وينطبق المعدل . خارجهأو  الوقت أو آانوا عماًال متفرغين، وسواء آانوا يعيشون داخل منزل صاحب العمل
  .عامًا فأآثر ١٨المنزليين البالغين عمال الألجر على ل العام للحد األدنى

 النظاميتشير أسبانيا إلى أنه نتيجة لحملتها من أجل اإلشراف على االقتصاد غير . ١٧٧فقرة ال
ايطاليا،  فيو .٢٠٠١عام  في االجتماعيوتنظيم أوضاع المهاجرين، زادت عمليات االنضمام إلى الضمان 

االقتصاد غير المنظم،  في النظاميةاستراتيجية تستهدف تنظيم األنشطة غير  وضع عنأيضًا  تفيد الحكومة
وتشير رومانيا إلى الجهود المبذولة لمكافحة العمل غير المعلن . العمل في آميحتى يتسنى لها تحقيق تحّسن 

مة البحرين أنها منحت فترة عفو مدتها ستة أشهر وتفيد تقارير حكو. عنه وتشجيع تحويله إلى عمل منظم
ع القطاع غير المنظم وتشج فيالعاملين  عددتحد من  لكي، أو الهجرةالعمل  لوائحللعمال الذين انتهكوا 

أنها تزمع  ة لديها من أجل العمالة،الوطنيخطة العمل  فيوتصرح حكومة هولندا . انتقالهم إلى القطاع المنظم
المعلن عنه وتشجيع تحويل ذلك العمل إلى عمل منظم، وأنها سوف تستغل مختلف  مكافحة العمل غير

. ، بالتشاور مع الشرآاء االجتماعيينالضريبيواإلصالح  العمل المالئمة، بما فيها التدابير التنظيمية أساليب
أفضل  جًاتستهدف اندما التيوتقوم حكومة الدانمرك بتشجيع العمل الالئق من خالل عدد من المبادرات 

  .سوق العمل فيلالجئين والمهاجرين 

  تعزيز العمالة فيالصغيرة والمتوسطة  المنشآتدور   :الفصل الرابع
أو  منشأةباهظة التكاليف من أجل تسجيل المرهقة والمستغرقة للوقت وإن اإلجراءات . ٣٧٢فقرة ال

خسائر  إلىو تحداث المنشآتفي اس إلى تباطؤ تؤديالحصول على ترخيص، يمكن أن تسفر عن آثار سلبية 
  .إطار االقتصاد غير المنظم فيهذه الحالة أن تظل  فيقد تفضل  نشآتللحكومة، ألن الم

آل من القطاعين المنظم وغير المنظم  فيأهم ضمانة للحماية االجتماعية  العمالة هيإن . ٤٠٨فقرة ال
الصحة والحياة والتامين ضد  ين علىوتشتمل الحماية االجتماعية على آليات من أجل التأم. على السواء

من أن  وعلى الرغم. األمومةوإجازة  ورعاية األطفال التقاعديوضد البطالة، وعلى برامج للمعاش  اإلعاقة
نجد أن العمال  إنناتشغل بال العمال، إال  التيآما يقال واحدة من القضايا الرئيسية  برالحماية االجتماعية ُتعت

هزيلة، وال يحصلون  هيم ال يتمتعون بحماية اجتماعية على اإلطالق، وإن ُوجدت فاالقتصاد غير المنظ في
وقد  .أضيق الحدود، إما من صاحب العمل وإما من الحكومة في، وإن حصلوا عليه فاجتماعيعلى ضمان 

 االحتياجات تراعيال  التيالبلدان،  آثير من فيالقائمة  االجتماعييكون ذلك راجعًا إلى نظم الضمان 
وثمة نظم أخرى مفتوحة أمام . تحت حجم معين المنشآتالصغيرة والمتوسطة، أو تستبعد  للمنشآتالخاصة 

 البرامج في المنشآتتلك  دون مساهمةالصغيرة والمتوسطة، ولكن التكاليف المانعة تحول  نشآتالم
  .المذآورة
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  تصميم  في الشرآاء االجتماعيينانخراط   :الفصل الخامس
  توتنفيذ السياسا

، يتعين التشاور مع األشخاص الذين يتأثرون ١٢٢من االتفاقية رقم  ٣بموجب المادة . ٤٣٢ الفقرة
 وضع بغرض ،وممثلو العمال العمالة، وال سيما ممثلو أصحاب العملالمتخذة بخصوص سياسات  بالتدابير

السياسات  صياغة مثل هذه في، وضمان تعاونهم الكامل في الحسبان آاملة وجهات نظرهمتهم وخبر
  .وتأييدهم لها

هيكل السكان النشطين ب رهنًاأنه  ،االتفاقية تفيد، "األشخاص المتأثرين"وباإلشارة إلى . ٤٣٣فقرة ال
أن يحتمل  التيالفئات  ممثليأن ُيوَلى اهتمام نحو إمكانية توسيع المشاورات بحيث تشمل  ينبغي ،اقتصاديًا

 فيو. منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال  تمثلها تمثيًال آافيًاقد ال التي، وتتأثر بتدابير سياسة العمالة
 فيبشأن تطبيق االتفاقية، فإنه أدرج  ًاحمجلس اإلدارة نموذج تقرير منق اعتمدهذا الخصوص، عندما 

واالقتصاد غير المنظم،  فيالقطاع الري فيالعاملين  لممثلييمكن من خاللها  التيالطريقة  سؤاًال عن التقرير
  . المشاورات فيالشتراك ا

 األساسيبنفس الحق  منشآتهم،بغض النظر عن حجم  ،أن يتمتع جميع األشخاص ينبغي. ٤٥٤فقرة ال
، نجح البلدانبعض  فيو. الجماعية لتحسين نوعية أعمالهم والمفاوضة الحرية النقابية وحق التنظيم في

 فيسين أوضاعهم من خالل عضويتهم حماية حقوقهم وتح فيالصغيرة والمتوسطة  المنشآت فيالعمال 
الصغيرة  نشآتأن عمال الم أخرى آثيرة بلدان فيومع ذلك، نجد  .مختلف المنظمات واالتحادات العمالية

المنظمات العمالية،  فينادرًا ما يكونون أعضاء  ،الصغر المنشآت بالغة فين وسيما العامل وال ،والمتوسطة
الصغيرة  المنشآتغير أن تنظيم عمال . اجهة أصحاب العملمو فيوال يتمتعون بقوة تفاوض آبيرة 

االقتصاد  فيورغم أن تلك الصعوبات أآثر بروزًا  .شكل اتحادات مسألة صعبة لعدة أسباب فيوالمتوسطة 
يحول دون انضمام االقتصاد المنظم، ويمكن أن تشكل رادعًا قويًا  في توجد أيضًا أنهاغير المنظم، إال 

يتعين تزويد  ولهذا السبب، فإنه .من أن يفقدوا أعمالهم من النقابات أو تشكيلهم لها خوفًا إلى نقابة العمال
ولقد آان هنالك اهتمام  .الصغيرة والمتوسطة المنشآت فيإلى العمال للوصول النقابات بالمعرفة والمهارات 

وآينيا، وتدل على أنه  فريقياأجنوب  فيواألمثلة على ذلك واضحة . التواصلجدد مؤخرًا بتوسيع نطاق تم
  .يمكن تحقيق هذا الهدف

  مالحظات ختامية
، تفرض التزامًا قانونيًا على )١٢٢رقم ( ١٩٦٤العمالة، تالحظ اللجنة أن اتفاقية سياسة . ٤٩٣فقرة ال

وتوضح اللجنة أنه . والمختارة بحرية ةالمنتجو ةالكامل العمالةلتشجيع  نشطةالدول المصدِّقة بإتباع سياسة 
تضع مقتضيات نتيجة معينة فيما يتعلق بمستويات العمل، إال أنها  ١٢٢ال تفرض االتفاقية رقم  حينفي 

هذا الخصوص، تالحظ اللجنة المستويات  فيو. من أجل وضع تلك السياسة وتطبيقها تطبيقًا فعاًال إجرائية
 ممثلي، وخصوصًا المتأثرينتدعو إلى التشاور مع آافة األشخاص  التيالمتفاوتة لاللتزام بأحكام الصكوك 

اشتراك األشخاص  وال يزال .العمال، عند وضع وتنفيذ سياسات العمل والتدريب وممثليأصحاب العمل 
إلى حد  شائعغير  ،اإلجراءاتتنفيذ  فياالقتصاد غير المنظم، على األخص  فيو فيالقطاع الري فيالعاملين 

 تدابيرصياغة وتنفيذ  فيالصغيرة والمتوسطة  منشآتال فيآبير، آما أن اشتراك أصحاب العمل والعمال 
هذا  فيوترى اللجنة . البلدانآثير من  فييزال غير آاٍف  ال ،الصغيرة والمتوسطة المنشآتدعم 

ضمان  تقوم على معًا، لعماللولية الحكومة والمنظمات الممثلة ألصحاب العمل وؤالخصوص، أن مس
قدر اإلمكان،  مشارآة وثيقة، شة من السكان النشطين اقتصاديًاالفئات المستضعفة والمهم ممثلي مشارآة

  .هامنفترض أن يكونوا أول المستفيدين ي التي التدابيربعملية صياغة وتنفيذ 
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  تفتيش العمل  - ٣
  ٢٠٠٦بشأن تفتيش العمل،  العامة ئيةستقصاالاالدراسة 

   ١٩٤٧تطور نطاق تفتيش العمل من عام   :الفصل األول
  نحو تغطية شاملة: اهنحتى الوقت الر

ترتكز على معايير مختلفة تتعلق بنطاق قوانين  ،نطاق تفتيش العمل علىثمة قيود أخرى . ٢٣فقرة ال
من  الثانيللباب  ، نجد أنه وفقًاالهند، مثًال فيف( اأو عدد العاملين فيه المنشأة أو العائدحجم : العمل، مثل

ال يقل عدد العاملين فيها  التي نشآتنين العمل فقط على الم، تطبَّق قوا١٩٤٨قانون المصانع الصادر عام 
من قانون المصانع واألشغال  ٣للباب  نجد أن الحد األدنى طبقًا مبابويز فيأشخاص، بينما  عشرةعن 

، ١٩٨٧من قانون المصانع الصادر  ٨٧للباب  ريا، طبقًاينيج في، هو خمسة عاملين، و١٩٩٦الصادر عام 
عد من د ُتستبالبال فيالعاملة القوى جة لذلك، فإن شروط العمل لنسبة آبيرة متباينة من ونتي). عشرة عاملين

ذا السبب، وله. ألنها مبعثرة بين مجموعة واسعة من األنشطة الصناعية والتجارية للرصد،نظام  أي
 .الالزمةن من إدخال التحسينات تمّك ،العمل مفتشيمن  أو معلومات إرشاد تقني يستفيد البعض من أي ال

نهاية األمر على  في ينطويواستغالل الموقف الضعيف للبعض اآلخر،  في أن إغفال حقوق العمال وال شك
القطاع غير  فيتحديدًا،  وهذا هو الحال. واالقتصاد آكل المنشأةرباح أتكلفة باهظة، من حيث انخفاض 

 التيلمستبعدة من تغطية القوانين أو الصغيرة ا المنشآتيوجد فيها آّم ضخم من  التي البلدان فيو المنظم
  .تستخدم أقل من الحد األدنى لعدد العمال نشآتيوجد فيها م

  والية تفتيش العمل  :الثانيالفصل 
جعل من الصعب على المفتشين  ،البلدان النامية فيالعمل  مفتشيإن العدد المحدود من . ٥٠فقرة ال

وضع ولمعالجة هذه المسألة . األطفال لمعظم عميوجد  حيثوالزراعة،  المنظم تغطية االقتصاد غير
تقوم فيها إدارات  التي، "عمل األطفالرصد نظم " ، مفهوملقضاء على عمل األطفالل الدولي المشروع

هذا هو بمثابة عين وأذن إدارة التفتيش من خالل فرق  الرصدونظام  .األساسيتفتيش العمل بدور الشريك 
  .محليًا التي تنشأالمراقبين 

  الحظات ختاميةم
يتضح أن الموارد  ،الصناعية البلدانبعض  فيوآذلك  آثير من البلدان النامية في. ٣٧٠فقرة ال

يتعين القيام بها بطريقة مالئمة، ذلك  التي التفتيش مهامللتمكن من القيام ب فيتفتيش العمل ال تكلالمخصصة 
خدمة في ظروف و آفاية العاملين المدربينعدد الموظفين وعدم عدم آفاية  فيأن قيود الميزانية تتسبب 

واالحتفاظ بالعاملين األآفاء الذين  إن عملية التعيين والتدريب. قالل والنزاهةتوفر ضمانات آاملة لالست ال
. الغالب فيلديهم الرغبة والباعث على العمل، يفترض مقدمًا مستوًى معينًا من موارد الميزانية ال يتوفر 

آثير من البلدان  فيو -  من دور إدارات التفتيش جسيماية الموارد المادية، يحد بشكل وبالمثل، فإن عدم آف
قطاع  فيالعمال  يظلالمناطق الحضرية بينما  فيأثر تفتيش العمل على األنشطة المنظمة  النامية يقتصر

ثم إن القصور  .خارج نطاق تلك الحماية، الذين يحتاجون بشدة إلى الحماية ،الزراعة واالقتصاد غير المنظم
باألخطار األخرى  ينالمتزايد والوعيمواآبة االعتراف  على تفتيشالقدرة إدارات  الموارد يعرقل أيضًا في
  .والتصرفات العدوانية أو العنيفة تجاه العمال الجنسيأماآن العمل، بما فيها اإلجهاد والتحرش  في

 فيسيما  العملية للتفتيش على العمل، وال عند دراسة التقارير، أدرآت اللجنة األهمية. ٣٧٣الفقرة 
ومن الواضح أن أحكام صكوك منظمة العمل الدولية بشأن هذا الموضوع مستمدة من الخبرة  .البلدان النامية

المنظم تطبق  االستخدامحول العالم، أن عالقات  البلدانآثير من  فيالمكتسبة من القطاع المنظم، بينما نجد 
إلى االقتصاد غير المنظم الواسع،   تمتد والية إدارات تفتيش العملمن السكان، وال فقط على أقلية محدودة
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من ) ١(٥باإلضافة إلى المادة  ،هذا السياق تالحظ اللجنة فيو. أشد سوءًا عمومًا حيث تكون ظروف العمل
العمال الذين  تشمللمهام إدارة العمل  بتوسيعتطالب  ١٥٠من االتفاقية رقم  ٧أن المادة  ،١٢٩االتفاقية رقم 

ولهذا السبب تحث اللجنة على إجراء مزيد من الدراسة بشأن آيفية تطوير  ."أشخاصًا مستخدمين"ليسوا 
من  ١٣و ١٢، والمادتان ٨١من االتفاقية رقم ) ب(و) أ(٥وتشير المادة . هذا الشأن فيخدمات تفتيش العمل 

 توسيع أنشطة تفتيش العمل،إلى أهمية  ،التقارير فية لم يرد بشأنها معلومات آثير التي ،١٢٩االتفاقية رقم 
من خالل التعاون مع أصحاب العمل والعمال ومع  ،الموارد فيمن ندرة  يتعان التي البلدان في وخصوصًا

  .المؤسسات العامة والخاصة

  إدارة العمل  - ٤
  ١٩٩٧بشأن إدارة العمل،  ةعامال ئيةستقصاالاالدراسة 

  ةـمقدم

من االتفاقية على أنه عندما تتطلب الظروف الوطنية تلبية احتياجات العدد  ٧المادة تنص . ١١فقرة ال
تصدق  تلتزم آل دولة عضو مشمولة أصًال،األنشطة تلك  إلى الحد الذي ال تكون فيهاألآبر من العمال، و
 لتشمللعمل إدارة ا نظامعلى مراحل تدريجية إذا اقتضى األمر على مد مهام  بالعمل ،على هذه االتفاقية
 لألرض والمزارعين المستأجرين، آأمثلة تعددثم . أشخاصًا مستخدمين ،نظر القانون في العمال الذين ليسوا

يديرها العمال  التيوالمشاريع  ع غير المنظم، وأعضاء التعاونياتالقطا فيوالعاملين لحسابهم الخاص 
  .التقاليد المجتمعيةظل النظم القائمة على األعراف و فيبنفسهم، والذين يعملون 

  إدارة العمل مهام نظام
بمّد نطاق أنشطة إدارة العمل إلى فئات معينة من العمال الذين  ١٥٠االتفاقية رقم  تقضي. ١٢٨الفقرة 

تقوم آل دولة تصدق على هذه  :على أنه ٧وتنص المادة . أشخاصًا مستخدمين نظر القانون في ليسوا
وإذا لم من العمال،  ممكنعدد ذلك من أجل مواجهة احتياجات أآبر نية الظروف الوط االتفاقية، إذا اقتضت

عند على مراحل تدريجية  تكن مثل هذه األنشطة مغطاة بالفعل، بتشجيع توسيع وظائف إدارة العمل،
 العمليةوالحياة  ، بشأن ظروف العملخرىأ أجهزة مختصةبالتعاون مع  االقتضاء، بحيث تشمل أنشطة تنفذ

 أيضًا ٧وتضع المادة ... "أشخاصًا مستخدمين ،القانون ال يعتبرون، في نظرمن العمال الذين  معينةلفئات 
يستخدمون الذين ال  لألرض المستأجرون  )أ: "(قائمة بالفئات الرئيسية للعمال الذين يشملهم هذا النص

لحسابهم الخاص  ونالعامل  )ب( ؛العمال الزراعيين فئات من ومن يماثلهم، والمزارعون عماًال خارجيين
 ؛الوطنية الممارسة في همفهوم وفقالقطاع غير المنظم  فييعملون و يستخدمون عماًال خارجيينالذين ال 

تقوم على ظل نظم  في العاملونشخاص األ ) د( ؛عمالاليديرها  التي المؤسساتأعضاء التعاونيات و ) ج(
تحكم شروط  التيات والتوصيات القواعد والمبادئ وقد وضعت االتفاقي". المحلية التقاليد وأاألعراف  أساس

  .لتلك الفئات من العمال العمليةالعمل والحياة 

 تزايدت أهمية مسألة مد نطاق أنشطة إدارة العمل إلى العمال الذين ليسوا أشخاصًا. ١٣٠فقرة ال
ة األهمية لدى آثير من أثناء العقود القليلة الماضية، بل أصبحت مسألة بالغ البلدانآثير من  في ،مستخدمين

وثمة عدد معين . والبطالة البطالة الجزئيةوبسبب  المزمن لبعض فئات العمالالبلدان النامية، بسبب الفقر 
 .هذا الشأن فيوضعت قواعد ومبادئ  التيمنظمة العمل الدولية و اعتمدتها التيمن الصكوك الدولية 

  .ًا من العمال الذين يشملهم االمتدادوتزايدت أهمية القطاع غير المنظم، وبات يخص آثير
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والذين  لذين ال يستعينون بمساعدة خارجيةإن العمال الذين يعملون لحسابهم الخاص وا. ١٣٣فقرة ال
الوطنية، تشملهم أحكام اتفاقية السياسة  الممارسة فيالقطاع غير المنظم آما هو مفهوم  فييشتغلون 

 ،)تكميلية حكامأ( العمالة، وتوصية سياسة )١١٧رقم ( ١٩٦٢ ،)يةاألساس والمعايير األهداف(االجتماعية 
التنمية  لتحقيق التوافق بينيتعين اتخاذها  التيالتدابير  ١١٧ رقم وتبّين االتفاقية. )١٦٩رقم ( ١٩٨٤

للمنتجين  اإلنتاجية الطاقةمن أجل تعزيز ) ٣مادة ال( المعنية التطور السليم للمجتمعاتواالقتصادية 
تسمح لهم للمنتجين المستقلين  ضمان ظروف، وأخيرًا، )٤مادة ال( معيشتهموتحسين مستويات  ينالزراعي

التوصية وتنص ). ٥مادة ال(ة أدنى لمستويات المعيشحد المحافظة على كفل معيشتهم وتتحسين مستويات ب
ر المنظم ية القطاع غيالوطنية بأهم العمالة سياسةعلى وجوب اعتراف ) ١(٢٧في الفقرة ، ١٦٩ رقم

نطاق التدابير  ل األعضاء بأن تحاول تدريجيًا مدعلى التزام الدو) ٢(٢٩الفقرة في ، وآمصدر للعمالة
  .إلى القطاع غير المنظم التنظيمية

يمثل شطرًا  الذي" القطاع غير المنظم"إلى  ٧بعض العمال الذين تشملهم المادة  ينتمي. ١٣٦فقرة ال
عمال منتظمون أو  أو هم الخاصوهؤالء العمال يعملون لحسابهم  .البلدانآثير من  فيآبيرًا من االقتصاد 

وحدات  فيأنهم عمال غير أجراء يعملون  أوريفية صغيرة،  منشآت فيموسميون غير أجراء يعملون 
دراسة أوضاع  توقد جر. المناطق الحضرية فيبإنتاج وتوزيع السلع والخدمات  صغيرة النطاق للغاية تقوم

، "تعزيز العمالة الريفية: "تقرير ُعرض على المؤتمر، تحت عنوان في ال بتعمق وخصوصًاهؤالء العم
 معضلة القطاع غير المنظم،[ معضلة القطاع غير المنظم: التقرير األخير للمدير العام، بعنوان فيوآذلك 

ح التقرير أن ويوض. ١٩٩١، ٧٨، الدورة الدوليمؤتمر العمل  ،، تقرير المدير العاممكتب العمل الدولي
 الصفحة(األسرة بال أجر  فيالقطاع غير المنظم يعملون لحسابهم الخاص، أو يعملون  فيغالبية العمال 

وحدات صغيرة النطاق للغاية، تقوم بإنتاج "ويعّرف التقرير القطاع غير المنظم بأنه عبارة عن  .)٣٧
المناطق  فييعملون لحسابهم الخاص معظمها من منتجين مستقلين  فيوتوزيع السلع والخدمات، وتتألف 

أو عدد محدود من العمال األجراء أو /و يربعضهم باستخدام العمل األس النامية، ويقوم البلدان فيالحضرية 
 فيالنامية على حدة، فذلك ألن نطاق المشكلة  البلدانرد وإذا آان التعريف ُيف). ٤الصفحة ( ..." المتدربين 

النهج "وينص تقرير المدير العام على أن  ].)١٢ الصفحة(يختلف اختالفًا شديدًا  الصناعية المتقدمة البلدان
إلى اعتبار المعايير األساسية وأحكام قوانين العمل بمثابة أهداف يتعين بلوغها بالتدريج  يتجهأن  ينبغي العام
 التيوإقامة المؤسسات  -  هذا القطاع فياألصلح من غيرها للبقاء،  بالمنشآتبدءًا  - القطاع غير المنظم  في

القطاع غير  في ةظمغير الخاضعة لألنوالهشة  طبيعة العمل وليس اعتبارُتعين على بلوغ تلك األهداف، 
لمعايير العمل،  التدريجيالتطبيق "ويضيف التقرير أن  .)٣٩ الصفحة(لبقية المجتمع  بمثابة القاعدة المنظم

وثمة . بالقطاع الحديث" اللحاق" فيى يبدأ القطاع غير المنظم حت ،جميع الحاالت في ال يتعين عليه االنتظار
 وتوجد .)٣٩ الصفحة( االمتثال لها غير مقبولمعايير أساسية معينة تبلغ من األهمية حدًا يجعل عدم 

الورش ( المناطق الريفية أيضًا في، الواردة في التقرير غير المنظم الحضريالخصائص األساسية للقطاع 
  ).قليدية، والورش الريفية الصغيرةالزراعية الت

إدارة العمل بالنسبة  ُنظمتقوم  التيبشأن المهام  معلومات قدم عدد معين من التقارير،. ١٣٧فقرة ال
حيث يمثل العمال ، مع ذلكفي البلدان النامية و .بحكم القانون ،مستخدمين لفئات العمال الذين ال يعتبرون

حتى اآلن،  يًا، فإن وزارات العمل غير قادرةمن السكان النشطين اقتصادالذين ال يعملون بأجر نسبة آبيرة 
والعمال  لريف الذين يعملون لحسابهم الخاصفئات العمال مثل عمال اإزاء واجباتها الهامة ب القيامعلى 

وقد . القطاع غير المنظم آكل فيالريفية الصغيرة، وآذلك العمال  المنشآت فيأو الموسميين  المنتظمين
امتداد أنشطة إدارة  دونما يحول موقصور الموارد،  بعض األحيان إلى الظروف المحلية فيرجع األمر ي

  .العمل إلى هؤالء العمال
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  ناالسالمة والصحة المهنيت  - ٥
  ٢٠٠٩بشأن السالمة والصحة المهنيتين،  ةعامالدراسة االستقصائية ال

  ومراجعة متطلبات معايير منظمة العمل الدولية   :الثانيالفصل 
  : النظرية والتطبيق في الوطنيالقانون 

  ١٦٤، والتوصية رقم ١٥٥االتفاقية رقم 
بوجود تغطية  ،نامية بلدانومعظمها  الدراسة االستقصائية، ههذ في البلدانأفاد آثير من . ٣٩فقرة ال
من التغطية الهند، ُتستبعد  فيف. االقتصاديفئات معينة من العمال داخل فروع النشاط  تستبعدجزئية 

وطبقًا لمالحظات نقابة عمال . عاملين، وال تستخدم القوة الميكانيكية عشرةها أقل من فييعمل  التيالمصانع 
قطاع  فيإال  المهنيتين ال تتوافر الحماية المتعلقة بالسالمة والصحة، Bharatiya Mazdoor Sangh الهند

وقد يعمل بعض  .من القوى العاملة في المائة ٩٠أآثر من ، وبهذا ُيستبعد والبناء التعدين والمصانع والموانئ
أو القيام بعمليات تشكل خطورة  الخطرةأو استخدام الكيماويات  مناولة النفاياتأو  التصنيع فيهؤالء العمال 

آذلك يشير اتحاد نقابات الهند إلى الصناعات التقليدية مثل صناعة السجاير . على سالمة العمال وصحتهم
و وصناعة الحبال من ألياف جوز الهند، وصناعة األنوال اليدوية، حيث ، وصناعة الكاشbeediالرخيصة 

النقابة بوجوب تطبيق القوانين الوطنية الخاصة بالسالمة والصحة  يوتوص. توجد حماية للعاملين ال
 في المهنيتين بشكل عام على جميع أماآن العمل، بغض النظر عن عدد العمال المستخدمين، وخصوصًا

الواليات المتحدة نجد أن المزارع  فيو. واالقتصاد غير المنظم الزراعيالقطاع  فيو البناءالمزارع ومواقع 
  . للسالمة والصحة المهنيتين الفيدرالييقل عدد العاملين فيها عن عشرة ال يشملها القانون  التي

غير  االقتصاد غير المنظم، فيتقاريرها، الوضع الشائك  في البلدانوقد أثارت بعض . ٤٣فقرة ال
 ظروفالغالب،  في يواجه فيه العمال والذيالقوانين الوطنية للسالمة والصحة المهنيتين، ب المشمول عادة

وعادة ما يعتبر االقتصاد غير المنظم جزءًا من . مع السالمة والصحة المهنيتين إلى أقصى حد فىعمل تتنا
 في يستأثرباإلضافة إلى ذلك، فإنه . الالئق فيه أوضح ما يكون العمل العجز في، وإن آان الوطنياالقتصاد 

الهند أن الغالبية  فيويصرح االتحاد العام لنقابات العمال  .الشطر األآبر من القوى العاملةببعض األحيان، 
 االقتصاد غير المنظم، ومن ثم ال تشملها فيالهند تعمل  في ،في المائة ٩٤، أي العظمى من القوى العاملة

تبذلها  التيالجهود ب ،مثل البرازيل ،األخرى البلدانوتفيد بعض . أية قوانين للسالمة والصحة المهنيتين
وتعتبر  .لتوسيع نطاق تطبيق قوانين السالمة والصحة المهنيتين بحيث تشمل االقتصاد غير المنظم

تناولها أثناء األسبوع  ييجر التيالصعوبات المتعلقة باالقتصاد غير المنظم، واحدة من القضايا الرئيسية 
  .األرجنتين فييقام آل سنة  الذي ،المخصص للسالمة والصحة المهنيتين

الشرآاء  جهات أخرى باإلضافة إلىبتوسيع إطار المشاورات إلى  البلدانقامت بعض . ٥٢فقرة ال
على أخرى  وتنص بلدان .ال بد للمجتمع آكل أن يقوم به الذيالفعال  اإليجابياالجتماعيين بالنظر إلى الدور 

 العمليةجزءًا من  الغالب في تعتبرمشاورات واسعة وشاملة، مثل عقد جلسات استماع عامة،  إجراء
وتالحظ لجنة الخبراء أنها قد شجعت الدول األعضاء . الواليات المتحدة في، مثًال وهذا هو الحال. التشريعية

على ضم ممثلين لالقتصاد غير المنظم إلى  )١٢٢رقم ( ١٩٦٤العمالة، اقية سياسة صدقت على اتف التي
  . إطار سياسة اقتصادية واجتماعية منسقة في تجرى لصياغة سياسة وطنية للعمالة التيالمشاورات 

 اسًا عن طريق هيئات وطنية متخصصةأس يوّجه اإلرشاد والمعلومات، البلدانبعض  في. ١١٢الفقرة 
البيانات، مثل الوآاالت المرآزية للسالمة والصحة المهنيتين  تدفقات آبيرة منقادرة على تداول وتعميم 

 المهنيوالمعاهد المخصصة لهذا الغرض وخدمات الصحة المهنية وإدارات تعويض العاملين ونظم التعليم 
آما أن الجمعيات المهنية وهيئات التوثيق . ما تنشئها منظمات أصحاب العمل أو منظمات العمال غالبًا التي
. عملية اعتماد المهارات المتعلقة بالسالمة والصحة المهنيتين فيدورًا إعالميًا  تلعب أيضًا ،لمعتمدةا نيتقال
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تسهيل  فيوغيرها من نظم االتصال الحديثة دور آبير ) اإلنترنت(وآان لظهور شبكة المعلومات الدولية 
خالل شبكات ربط الوآاالت الوطنية النفاذ إلى المطبوعات المعلوماتية المجانية والموثوق بها وتعميمها من 

ويقوم عدد آبير من . مجال السالمة والصحة المهنيتين فيلة والدولية الكبرى مع الجهات المسؤوواإلقليمية 
 البريديأو  الهاتفيمكاتبها أو من خالل االتصال  فيالطلب، إما  بتقديم استشارات عندإدارات تفتيش العمل 

والمعلومات  اإلرشادإلى تزايد الجهود بغرض تقديم  البلدانير الواردة من وتشير التقار. اإللكترونيأو 
طردًا خالل السنوات الخمس مة والصحة المهنيتين، تزايدًا مبشأن السال الوعيوالتعليم ورفع مستوى 

كافة وسائل االتصال المتاحة، بغرض تيسير النفاذ لاآلن  الجاري االستخدامعن  والعشرين الماضية، فضًال
هذا الصدد، تجدر مالحظة أن  فيو. القوانين الخاصة بالسالمة والصحة المهنيتينالمعارف عن إلى 

 التجارة غير المنظمة والزراعة والفالحة ومزارع البن(آولومبيا  فيالقطاع غير المنظم  فيعامل  ٤٠٠٠٠
سالمة والصحة المهنيتين قد تم تزويدهم بتوجيهات ومعلومات بشأن معايير ال ،)وقطاع التعدين غير المنظم

بين عامي  ، قد استفدنفي القطاع الريفي غير المنظم امرأة ٢٠٠٠من خالل إجراءات مباشرة، وأن 
 لمخاطر المهنية، من خالل التدريبوالوقاية من ا من برنامج يستهدف النهوض بالصحة ،٢٠٠٦و ٢٠٠٥
  .وغيرها من إجراءات التدخل األخرى الوعيوزيادة 

  مالحظات ختامية  :الفصل الخامس
وقوانين السالمة والصحة المهنيتين على  ة أن تطبيق قوانين العمل الوطنيةتالحظ اللجن. ٣٠٠فقرة ال

يعتبر واحدًا من أهم التحديات  ،العالم فياالقتصاد غير المنظم حيث يعمل الشطر األآبر من القوى العاملة 
أسهل  تتيحان اللجنة أن السالمة والصحة المهنيتين نفس الوقت، ترى فيو .البلدانمن  تواجه آثيرًا التي

وتشجع  .مدخل ممكن لتوسيع الحماية األساسية للعمل، بما فيها التدابير األساسية للسالمة والصحة المهنيتين
برامج من شأنها مد وتعزيز الحماية استراتيجيات واللجنة الحكومات على إيالء االهتمام بوضع وتنفيذ 

ويمكن أن يشتمل ذلك على إقامة المرافق األساسية مثل الكهرباء والمياه وتصميم حمالت  .لهؤالء العمال
 الواجبالحكومات االهتمام  يوتأمل اللجنة أن ُتول. السالمة والصحة المهنيتين تدابيربسيطة تستهدف 

إلى االقتصاد الحماية المتعلقة بالسالمة والصحة المهنيتين  نطاق لمد تدابير محددةلضرورة وضع وتنفيذ 
هذا  فيتقديم الدعم  في لعمال النظر أيضًالويمكن للمنظمات الدولية والوطنية ألصحاب العمل و. غير المنظم

  .واإلجراءات الترويجية للحماية الوعيالمجال، من خالل حمالت زيادة 

  انالمهنيالتوجيه والتدريب   - ٦
  ١٩٩١بشأن الموارد البشرية،  ةعامال ئيةستقصاالاالدراسة 

  تنمية الموارد البشرية  :الجزء األول
  المهنيالتدريب   :الفصل الثالث

المنشآت  فيسيما  متعارف عليه، وال تدريبالبلدان النامية، نظام  في التلمذة الصناعية. ١٧٥الفقرة 
التكيف أصابت تلك البلدان وبرامج  التي ولقد أدت األزمة االقتصادية. القطاع غير المنظم فيو الصغيرة
أصحاب  وهي من آباراإلدارات، في  العاملين عدد فيحتمت إجراء تخفيضات جوهرية  التي الهيكلي،

هذا السياق قد يالحظ البعض أن عددًا  فيو. تنمية الموارد البشرية فيإلى نشوء صعوبات  ،الغالب فيالعمل 
 ،العالمي الل برنامج العمالةة من خالدوليبمساعدة منظمة العمل  ،منذ مدة آانت تتطلع قليًال من الحكومات

 يتضمنو. لتوفير تدريب التلمذة الصناعية القطاع غير المنظم فيالصغر  بالغةالمشاريع  أصحابإلى 
يين هو التقنتستهدف القطاع غير المنظم، ولكن يبدو أن تدريب  التيللتدابير  دراسة أآثر عمقًا الرابع الفصل

لديها نظم  ،البلدان النامية في الكبيرة نشآترغم من أن معظم المالبلدان النامية، على ال فينقطة الضعف 
  .في مواقع العمل تدريب وربما مراآز للتدريبلل
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نظيم االمتحانات تلوحدها السلطة القانونية  الصناعيإدارة التدريب  ، تملكآينيا في. ٢٠٩فقرة ال
 .جميع أنحاء البالد فيبها  معترفشهادات م من هذا أنه يقدم درجة معينة من االتساق، ألن الوُيفه. المهنية

القطاع غير المنظم على قدم المساواة  فيضع التدريب ، وهو أمر يوال توجد شروط إلجراء تلك االمتحانات
  .ومراآز تدريب الشباب المنظمات غير الحكومية فيمع التدريب 

، من نيتقالالتعاون  نعن الوثائق ذات الصلة وع، يعرض أمثلة عمليإن وضع دليل . ٢٥٧فقرة ال
مساعدة الدول األعضاء على وضع نظام يتناسب بطريقة مثلى مع الظروف الوطنية،  األرجح على شأنه

وتشتمل . ولتلبية أهداف تلك الدول ١٤٢من االتفاقية رقم  ١من المادة  ٣و ٢انطالقًا من روح الفقرتين 
، وموقفها من التدريب )التدريب فيتستثمر ما إذا آانت ( المنشآتالعوامل المحددة على حجم وازدهار 

ومواد تعليمية مناسبة، وما إذا  هل يوجد مدربون أآفاء(المؤسسات  وإدارة) إذا آانت تريد أن تستثمر ما(
ما إذا آانت (ومدى الثقة والكفاءة للوآالء العاّمين ) الكبيرة والصغيرة المنشآتآانوا يتمتعون بالمصداقية مع 

وفيما يتعلق بالبلدان النامية، فإن . النسبية التقني وأهميته، ووجود التعاون )إلى التدريب تتجه آلها الرسوم
من األنشطة  آثيرًا ييغط يءسريعة الزوال، ولكنها شنظم ليست بالظاهرة الهامشية أو أهمية القطاع غير الم

ر، المعمول بها إلى مكان آخ الرسومنظم ويبدو أن نقل . المناطق الحضرية فيإن لم يكن معظمها، وال سيما 
مع ذلك، تأنف من  الرسوم، ولكنهاقادرة على دفع الالكبيرة  نشآتعندما يكون هنالك فقط عدد محدود من الم

 .يحقق النتائج المرجوةلن أنه  على وجه االحتمال يبدو ،الصغيرة غير المنظمة المنشآتتقاسم التكاليف مع 
فمن : يمع السياق المحل للتكيففيها محاوالت  يتجر التي ،آوت ديفواروخير مثال على تلك الحالة 

تخصيص نصف الضريبة للتدريب،  المنشآت، يتعين على في المائة ١٫٢يتعين سدادها وتبلغ  التيالضريبة 
وقد يتم إنفاق جزء من  الوطني؛حساب خاص باسم صندوق التنظيم  في الباقيعلى أن تقوم بإيداع النصف 

  .مل الحرف اليدوية والقطاع غير المنظمقد تش التي" المشاريع الجماعية"ويل تلك األموال على تم

  تنمية الموارد البشرية  :الجزء األول
  برامج من أجل مجاالت أو فروع خاصة   :الفصل الرابع

  االقتصاديلنشاط من ا

  القطاع غير المنظم  :٥قسم ال

 .إلى القطاع غير المنظم" الحديث"قطاع نادرًا ما نجح االنتقال البسيط والخالص من ال. ٢٧٥فقرة ال
، "المنظم"لتتوافق مع القطاع  تكييفهاوضعت بصفة خاصة، أو جرى  التيومع ذلك، فإن األساليب والنظم 

 فيضمنًا مختلف األحكام الواردة  تغطيه الذيهمية القطاع غير المنظم تزايد نظرًا ألميمكن أن تطبَّق بشكل 
  .الصكوك موضوع الدراسة

فإنه  ،المرآزية المنظماتومن خالل العمل مع تلك الفئات من الحرفيين، أو الورش أو . ٢٧٧رة فقال
 بالغة المنشآتمقدمة عن مبادئ إدارة  توفرات الحيوية من أجل مزيد من التدريب، وجيمكن الوفاء باالحتيا

قراءة أو المواصفات وذلك مسك الدفاتر وأساليب الحصول على االئتمان ووضع التقديرات  فيبما  ،الصغر
الجداول وتزويد الورش بالمعدات وأدوات الصيانة والسالمة والصحة المهنيتين وقوانين العمل وأساليب 

وتسهل تلك الطريقة أيضًا، التدريب . إعادة استخدام الفضالت والنفايات، وتصنيع األدوات أو قطع الغيار
ولقد أحيطت  .األسواق فيوجيهات بشأن آيفية بيع السلع على القراءة والكتابة إذا لزم األمر، أو تقدم الت
الميدان؛  في ةالقاعدمستوى تطبيق التدريب على اإلدارة على  اللجنة علمًا بقيام منظمة العمل الدولية بتجربة

ويستخدم هذا النظام مائة شكل  ؛بشكل خاص بحيث تناسب األميين أو أشباه األميين تكييفهاتجربة تم  هيو
صندوقًا صغيرًا للعدد واألدوات بحيث تنقل رسالة إلى  ١٢ وحوالي والرسومات أو نحو ذلك من الصور

وعادة ما تعبر تلك الرسومات . وال سيما المرأة ،القطاع غير المنظم فيالصغر  المنشآت بالغةأصحاب 
آان  وأيًا .آينقد تتصل بالمشار التيالسوق أو الورشة، أو تصوِّر األحداث اليومية  فيعن مناظر  الصورو
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القطاع غير  فييواجهها العمال  التيأن يرتبط بالقضايا العملية  من ، فإنه ال بدالمستخدم التعليميالدعم 
  .أثناء التدريب النصح والمشورة أيضًا ُيقّدميتعين عليه حلها، آما  التيالمنظم، وأن يترآز على المشكالت 

عن قصور المؤسسات الرسمية  مة أنها تمثل تعويضًامن مزايا مختلف البرامج المستخد. ٢٧٨فقرة ال
على  هي التيآما أن التعاون مع المنظمات غير الحكومية  .من التعليمات المسّبقة تتطلب مستوى معينًا التي

  .هذا السياق فيالقطاع غير المنظم، يمثل أهمية خاصة  فيدراية جيدة باألحوال السائدة 

  الستنتاجاتا
لته المنظمة للقطاع غير المنظم من ناحية وضع المعايير، أو الذي المتناميهتمام إن اال. ٤٨٠فقرة ال

تقييم أآثر وضوحًا لصعوبات التطبيق  فيأن يساهم  ينبغيعلى السواء،  التقنيومن ناحية أنشطة التعاون 
آثير  فيية مجال التنم فيمجال العمل و فياآلن إعادة تقييم مساهماته  ييجر الذيهذا القطاع  فيالكامنة 

د رمج ١٤٢االتفاقية رقم  فيٍل إلى أن ترى ا الخصوص، تكشف عدة تقارير عن ميهذ فيو. البلدانمن 
د على والدعوة إلى إقامة هيئات مرآزية ذات تأثير محد مجرد أي، تقييدية دون غيرقواعد ذات طبيعة 
يحظى  ،التنظيم التهرب منته إلى يميل بطبيع الذي ومع ذلك، فإن القطاع غير المنظم. القطاع غير المنظم

  .  ينالمهنيبنصيٍب ضخٍم من التوجيه والتدريب 
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  الجزء الثاني
   اتـات والتوصيـقائمة االتفاقي

  المتعلقة باالقتصاد غير المنظم

 العمل عاييرن العمال في االقتصاد غير المنظم هم خارج نطاق تطبيق ممن الخطأ االفتراض بأ
عمال في االقتصاد غير المنظم هم محل اهتمام آثير من النصوص في صكوك العمل ال والواقع أن .الدولية
أن عدم تطبيق صكوك العمل الدولية على التأآيد على ينبغي و سواء أآانت اتفاقيات أم توصيات ،الدولية

وثمة . ماالقتصاد غير المنظأنها ال تالئم  يال يعن ،في االقتصاد غير المنظم العمليفي الواقع  نطاق واسع
اد وعلى وجه التحديد، إلى االقتص ي تتضمن نصوصًا تشير صراحةالعديد من االتفاقيات والتوصيات الت
عالوة على ذلك، فإن عددًا من صكوك . أخرى إشارات ضمنية إليه غير المنظم، بينما تتضمن صكوك

 ، أو"المستخدمين"الضيق  القانونيالتعبير  وليس على" العمال"منظمة العمل الدولية تنطبق صراحة على 
  .١١ال تتضمن لغة تْقصر تطبيقها على االقتصاد المنظمأنها 

وضع  الذي ،، بشأن العمل الالئق واالقتصاد غير المنظم٢٠٠٢لعام  ةالدوليإن تقرير منظمة العمل 
ل أثناء مؤتمر العم عمل الالئق واالقتصاد غير المنظم في تلك السنةال موضوع األساس من أجل مناقشة

  :واالقتصاد غير المنظم يةأبرز النقاط التالية بخصوص صكوك منظمة العمل الدول ،الدولي

بطريقة  ينبغي أن تنفذ المعايير يفيد بأننصًا  يةغالبًا ما تتضمن اتفاقيات منظمة العمل الدول  "١"
  ؛تتالءم مع الظروف واإلمكانات الوطنية

المنظم  من أجل العاملين في االقتصاد ُوضعت فقط ليس صحيحًا أن معايير العمل الدولية إنما  "٢"
  ؛استخدام واضحة بين صاحب العمل والعاملعالقة  حيثما يكون هناك

، فإنه يوجد في دون غيرهم على العمال في االقتصاد المنظم أصًالعندما يوجد معيار ينطبق   "٣"
ونضرب (عمال بعض األحيان نص صريح على امتداد نطاق المعيار إلى فئات أخرى من ال

  ؛)وإدارة العمل ذلك الصكوك التي تتناول تفتيش العملمثًال على 

 يكونون في الغالبتوجد بعض الصكوك التي ترآز على فئات معينة من العمال، الذين   "٤"
  ؛ن في االقتصاد غير المنظميموجود

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :انظر   ١١

A. Trebilcock, « International Labour Standards and the Informal Economy », in Les normes 
internationales du travail: un patrimoine pour l’avenir – Mélange en l’honneur de Nicolas 
Valticos – ILO, Geneva, 2004, p. 590. 
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نه يمكن العثور إلى العمال في القطاع غير المنظم، فإ حتى عند عدم اإلشارة صراحة في النص  "٥"
لمنظمة العمل  نظام اإلشراف التابعصك معين داخل إطار  تطبيق قابلية إلى على إشارات

  .١٢الدولية

االتفاقيات نصوص وأحكام من على سبيل المثال ال الحصر، من مختاراٍت،  التاليويقدم الباب 
لسريان االتفاقيات األساسية الثمانية نجد قبوًال واسعًا في حين و. االقتصاد غير المنظم تالئموالتوصيات التي 

وإذا آانت بعض . جميعًا على االقتصاد غير المنظم، فإن اختيار صكوك أخرى يمكن أن يمثل أآثر من تّحًد
على أحكام ضمنية  تنطويتلك الصكوك تشير إشارة صريحة إلى االقتصاد غير المنظم، فإن صكوآًا أخرى 

لة وثيقة بالموضوع، بمعنى أنها تنطبق على فئات معينة من فقط، بينما نجد أن بعض الصكوك ذات ص
حسب بوقد تم تقسيم الصكوك بحسب الموضوعات و. العمال الموجودين عمومًا في االقتصاد غير المنظم

  ).سواء تضمنت نصوصًا صريحة أو ضمنية(الفئات 

 حسب االتفاقيات   -أوًال 

  االتفاقيات األساسية  -لف أ

  :١٩٤٨ ،)٨٧رقم (قابية وحماية حق التنظيم اتفاقية الحرية الن  ■

  ٢المادة 

تمييز، الحق دون ترخيص سابق، في تكوين منظمات يختارونها،  أيللعمال وألصحاب العمل، دون 
  .وآذلك الحق في االنضمام إليها، بشرط التقيد بلوائح هذه المنظمات

  ١٠المادة 

للعمال أو ألصحاب العمل تقام من أجل  منظمة أيفي مفهوم هذه االتفاقية " منظمة"مصطلح  ييعن
  .تعزيز مصالح العمال أو أصحاب العمل والدفاع عنها

  :١٩٤٩ ،)٩٨رقم (اتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية   ■

  ١المادة 

على تمييز في مجال االستخدام بسبب انتمائهم  ينطوييتمتع العمال بحماية آافية من آل عمل   .١
  .النقابي

  :١٩٣٠ ،)٢٩رقم ( اإللزاميأو  الجبريلعمل اتفاقية ا  ■

  ٢المادة 

آل أعمال أو خدمات تغتصب " اإللزاميأو  الجبريالعمل "في مفهوم هذه االتفاقية، يقصد بتعبير   .١
 .عقوبة ولم يتطوع هذا الشخص بأدائها بمحض اختياره بأيشخص تحت التهديد  أيمن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٣ملحوظة ال، المرجع السابق، االستنتاجاتانظر    ١٢
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  :١٩٥٧ ،)١٠٥رقم ( الجبرياتفاقية إلغاء العمل   ■

  ٢المادة 

تتعهد آل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصدق على هذه االتفاقية باتخاذ تدابير فعالة لكفالة 
  .من هذه االتفاقية ١على النحو المحدد في المادة  يأو العمل القسر الجبريوالكامل للعمل  الفورياإللغاء 

  :١٩٧٣ ،)١٣٨رقم (سن لاتفاقية الحد األدنى ل  ■

  ٢المادة 

أدنى لسن  حدًاة، في إعالن ترفقه بصك تصديقها، تصدق على هذه االتفاقي تقرر آل دولة عضو  .١
شخص  أياالستخدام أو العمل على أراضيها أو على وسائل النقل المسجلة على أراضيها؛ وال يجوز قبول 

 .االتفاقية من هذه ٨إلى  ٤مهنة، مع مراعاة المواد  أيلم يبلغ هذا السن لالستخدام أو العمل في 

  :١٩٩٩ ،)١٨٢رقم (اتفاقية أسوأ أشكال عمل األطفال   ■

اتخاذ إجراءات فورية وشاملة،  يعلى أسوأ أشكال عمل األطفال، يقتض الفعليوإذ يالحظ أن القضاء 
من مثل هذا  وضرورة انتشال األطفال المعنيين المجاني األساسيعلى أن تؤخذ في الحسبان أهمية التعليم 

  ،ن إعادة تأهيلهم ودمجهم اجتماعيًا، مع أخذ احتياجات أسرهم بعين االعتبارالعمل وضما

  ٢المادة 

  .في مفهوم هذه االتفاقية على جميع األشخاص دون سن الثامنة عشرة" الطفل"يطبق تعبير 

  ٣المادة 

  :يليفي مفهوم هذه االتفاقية ما " أسوأ أشكال عمل األطفال"يشمل تعبير 

، بفعل طبيعتها أو بفعل الظروف التي تزاول فيها، إلى اإلضرار يح أن تؤداألعمال التي يرج  )د(
  .األخالقيبصحة األطفال أو سالمتهم أو سلوآهم 

  :١٩٥١ ،)١٠٠رقم (األجور مساواة في ال اتفاقية  ■

  ١المادة 

  :في مفهوم هذه االتفاقية

جميع التعويضات أو األدنى، و األساسي، العادياألجر أو المرتب " أجر"يشمل تعبير   )أ(
األخرى، التي يدفعها صاحب العمل للعمال بصورة مباشرة أو غير مباشرة، نقدًا أو عينًا، 

 مقابل استخدامه له؛

إلى معدالت " قيمة متساوية ذيمساواة العمال والعامالت في األجر عن عمل "تشير عبارة   )ب(
 .األجور المحددة دون تمييز قائم على الجنس



 االقتصاد غير المنظمليشمل نطاق تطبيق قوانين العمل  توسيع

 64 

  :١٩٥٨ ،)١١١رقم ( )في االستخدام والمهنة(يز اتفاقية التمي  ■

  ١المادة 

 ":التمييز"مصطلح  يفي مفهوم هذه االتفاقية، يعن  .١

 الرأيتفريق أو استبعاد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو  أي  )أ(
من شأنه إبطال  ويكون ،االجتماعيأو األصل  الوطنيأو األصل  السياسي الرأيأو  السياسي

 أو إضعاف تطبيق تكافؤ الفرص أو المعاملة في االستخدام أو المهنة؛

تمييز أو استبعاد أو تفضيل آخر يكون من أثره إبطال أو إضعاف تطبيق تكافؤ الفرص أو  أي  )ب(
المساواة في المعاملة في االستخدام أو المهنة تحدده الدولة العضو المعنية بعد التشاور مع 

 .منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال، إن وجدت ، ومع هيئات مختصة أخرى ممثلي

تفريق أو استبعاد أو تفضيل على أساس مؤهالت يقتضيها شغل وظيفة معينة من قبيل  أيال يعتبر   .٢
 .التمييز

إمكانية الوصول إلى التدريب " المهنة"و" االستخدام" فهوم هذه االتفاقية، يشمل تعبيرافي م  .٣
 .، والوصول إلى االستخدام وإلى مهن معينة، وآذلك شروط االستخدام وظروفههنيالم

  ولويةاأل ذات تفاقياتالا  -اء ب

  :١٩٤٧ ،)٨١رقم (اتفاقية تفتيش العمل   ■

  ٢المادة 

 بمفتشيينطبق نظام تفتيش العمل في األماآن الصناعية على آل أماآن العمل التي يناط فيها   .١
 .القانونية المتعلقة بظروف العمل وحماية العمال أثناء قيامهم بالعملالعمل تنفيذ األحكام 

القوانين أو اللوائح الوطنية منشآت المناجم والنقل أو أجزاء منها من تطبيق هذه  ييجوز أن تستثن  .٢
 .االتفاقية

العضو أن  ومع ذلك، فإنه يجوز للدولة. أحكام هذه االتفاقية على القطاع المنظم تسريمن حيث المبدأ، (
  ).غير المنظم ق االتفاقية صراحة إلى االقتصادتقرر مّد نطاق تطبي

  :١٩٦٩ ،)١٢٩رقم ( )الزراعة( اتفاقية تفتيش العمل  ■

  ١المادة 

منشآت أو أجزاء من منشآت تعمل في  أيفي مفهوم هذه االتفاقية " منشأة زراعية"تعبير  ييعن  .١
تاج الماشية ورعايتها، والغابات وزراعة البساتين، والتجهيز الزراعة، وتربية الحيوانات بما في ذلك إن

 .الزراعيشكل آخر من أشكال النشاط  أيللمنتجات الزراعية على يد العاملين في األرض أو  ياألول
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ألصحاب العمل  تحدد السلطة المختصة عند الضرورة، وبعد التشاور مع أآثر المنظمات تمثيًال  .٢
منشأة زراعية من  أيالفاصل بين الزراعة والصناعة والتجارة بحيث ال تستبعد وللعمال إن وجدت ، الخط 

 .لتفتيش العمل الوطنيالنظام 

  ٤المادة 

ينطبق نظام تفتيش العمل في الزراعة على المنشآت الزراعية التي يعمل فيها مستخدمون أو متدربون 
  .تهأيًا آانت طريقة تقاضيهم ألجورهم، وأيًا آان نوع عقدهم أو مد

  )معايير العمل الدولية(اتفاقية المشاورات الثالثية   ■
  :١٩٧٦ ،)١٤٤رقم (

  ٢المادة 

من هذه المادة في آل بلد وفق  ١تحدد طبيعة وشكل اإلجراءات المنصوص عليها في الفقرة   .٢
 الممارسة الوطنية، وبعد التشاور مع المنظمات الممثلة، في حال وجود مثل هذه المنظمات، وحيثما لم

 .توضع بعد مثل هذه اإلجراءات

  ٣المادة 

أصحاب  لممثليفي حال وجودها، باختيار حر  - تقوم المنظمات الممثلة ألصحاب العمل وللعمال   .١
 .العمال في تنفيذ اإلجراءات المنصوص عليها في هذه االتفاقية وممثليالعمل 

  :١٩٦٤ ،)١٢٢رقم (اتفاقية سياسة العمالة   ■

  ١المادة 

إلى تعزيز العمالة  ي، سياسة نشطة ترمأساسيدولة عضو أن تعلن وتتابع، آهدف على آل   .١
والتنمية، ورفع مستويات المعيشة، وتلبية  االقتصاديالكاملة المنتجة والمختارة بحرية، بغية تنشيط النمو 

 .المتطلبات من القوى العاملة والتغلب على البطالة والبطالة الجزئية

 :يليذآورة آفالة ما تستهدف السياسة الم  .٢

 توفير فرص عمل لجميع المتاحين للعمل والباحثين عنه؛  )أ(

 أن يكون هذا العمل منتجًا بقدر اإلمكان؛  )ب(

أن يتاح لكل عامل حرية اختيار العمل وأن توفر أفضل فرصة ممكنة لشغل الوظيفة التي   )ج(
النظر عن العرق، أو اللون،  تناسب قدراته ومؤهالته وأن يستخدم مهاراته ومواهبه فيه، بغض

 .االجتماعي، أو األصل الوطني، أو األصل السياسي الرأيأو الجنس، أو الدين، أو 

، والعالقات االقتصاديالسياسة المذآورة االعتبار الواجب إلى مرحلة ومستوى النمو  يتول  .٣
العمل على متابعة هذه  يويجر المتبادلة بين أهداف العمالة وغيرها من األهداف االقتصادية واالجتماعية،

 .السياسة بأساليب تالئم الظروف والممارسات الوطنية
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  ٣المادة 

وبصفة خاصة  - في تطبيق هذه االتفاقية، يستشار ممثلو األشخاص الذين يتأثرون من التدابير المتخذة 
آاملة في بهدف وضع خبرتهم ووجهات نظرهم  ،بشأن سياسات العمالة -  أصحاب العمل والعمالممثلي 

  .الحسبان، وضمان تعاونهم الكامل في صياغة مثل هذه السياسات وتأييدهم لها

  اتفاقيات أخرى ذات صلة   -يم ج

اتفاقيات تتضمن أحكامًا ترتبط صراحة   - ١
  باالقتصاد غير المنظم

  :١٩٧٨ ،)١٥٠رقم (اتفاقية إدارة العمل   ■

  ١المادة 

  :في مفهوم هذه االتفاقية

  أنشطة اإلدارة العامة في ميدان سياسة العمل الوطنية؛" إدارة العمل"تعبير  ييعن  )أ(

أو /لة عن إدارة العمل وآل أجهزة اإلدارة العامة المسؤو" نظام إدارة العمل"تعبير  ييغط  )ب(
سواء آانت إدارات وزارية أو أقسامًا عامة، بما في ذلك األقسام  - المشارآة في إدارة العمل 

إطار  وأي -  شكل آخر من أشكال اإلدارة الالمرآزية أييمية أو المحلية أو شبه العامة أو اإلقل
يقام لتنسيق أنشطة هذه األجهزة، ولتأمين استشارة ومشارآة أصحاب العمل والعمال  مؤسسي

  .ومنظماتهم

  ٧المادة 

 مواجهة تقوم آل دولة تصدق على هذه االتفاقية، إذا اقتضت الظروف الوطنية ذلك من أجل
ات أآبر عدد ممكن من العمال، وإذا لم تكن مثل هذه األنشطة مغطاة بالفعل، بتشجيع توسيع وظائف احتياج

إدارة العمل، على مراحل تدريجية عند االقتضاء، بحيث تشمل أنشطة، تنفذ بالتعاون مع أجهزة مختصة 
، في نظر القانون، أخرى، بشأن ظروف العمل والحياة العملية لفئات معينة من العمال الذين ال يعتبرون

  :أشخاصًا مستخدمين، مثل

ومن يماثلهم من فئات  والمزارعين المستأجرين لألرض الذين ال يستخدمون عماًال خارجيين  )أ(
  العمال الزراعيين؛

العاملين لحسابهم الخاص الذين ال يستخدمون عماًال خارجيين ويعملون في القطاع غير   )ب(
  الوطنية؛ وفق مفهومه في الممارسة النظامي

  أعضاء التعاونيات والمؤسسات التي يديرها العمال؛  )ج(

  .األشخاص العاملين في ظل نظم تقوم على أساس األعراف أو التقاليد المحلية  )د(
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  للسالمة والصحة المهنيتين  الترويجياتفاقية اإلطار   ■
  :٢٠٠٦ ،)١٨٧رقم (

  التعاريف  -أوال 

  ١المادة 

  :في مفهوم هذه االتفاقية

إلى ثقافة يكون فيها الحق في بيئة " ثقافة وطنية وقائية للسالمة والصحة المهنيتين"يشير تعبير   )د(
عمل آمنة وصحية محترمًا على جميع المستويات، وتشارك بموجبها الحكومة وأصحاب العمل 

صحية خالل نظام من الحقوق والعمال مشارآة نشطة في ضمان بيئة عمل آمنة و
  .بات المحددة، ويمنح فيها مبدأ الوقاية األولوية القصوىليات والواجوالمسؤو

  السياسة الوطنية  - ثالثًا 

  ٣المادة 

  .تعزز آل دولة عضو بيئة عمل آمنة وصحية عن طريق صياغة سياسة وطنية لهذه الغاية  .١

تعزز آل دولة عضو حق العمال في بيئة عمل آمنة وصحية وتعمل على االرتقاء بهذا الحق على   .٢
  .ع المستويات ذات الصلةجمي

  الوطنيالنظام   -رابعًا 

  ٤المادة 

في ظروف السالمة والصحة المهنيتين في المنشآت  تدريجيآليات دعم لتحقيق تحسين   )ح(.   ٣
  .بالغة الصغر والصغيرة والمتوسطة وفي االقتصاد غير المنظم

 اتفاقيات تتضمن أحكامًا ترتبط ارتباطًا ضمنيًا  - ٢
  المنظم باالقتصاد غير

  )المهن غير الصناعية( ألحداثل الطبياتفاقية الفحص   ■
  :١٩٤٦ ،)٧٨رقم (

  أحكام عامة  - الجزء األول 

  ١المادة 

تنطبق هذه االتفاقية على األطفال واألحداث المستخدمين بأجر، أو العاملين بشكل مباشر أو غير   .١
  .مباشر من أجل الكسب، في مهن غير صناعية
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في مفهوم هذه االتفاقية آل المهن باستثناء تلك التي تعتبرها " مهن غير الصناعيةال"يعنى تعبير   .٢
  .السلطة المختصة مهنًا صناعية أو زراعية أو بحرية

  ٢المادة 

ال يسمح باستخدام وعمل األطفال واألحداث الذين يقل سنهم عن الثامنة عشرة في المهن غير   .١
  .يم الئقون للعمل المعندقيق أنه طبيالصناعية إال إذا بين فحص 

  ٧المادة 

  :تحدد القوانين أو اللوائح الوطنية  .٢

للياقة لالستخدام على  الطبيتدابير التحقق من الشخصية المعتمدة لضمان تطبيق نظام الفحص   )أ(
األطفال واألحداث المشتغلين في التجارة الجائلة أو في مهنة أخرى تمارس في الشوارع أو في 

  ؛ا الجمهور، أما لحسابهم الخاص أو لحساب والديهمأماآن يدخله أي

  .أساليب اإلشراف األخرى التي تعتمد لضمان اإلنفاذ الصارم لالتفاقية  )ب(

  :١٩٤٩، )٩٥رقم (اتفاقية حماية األجور   ■

  ١المادة 

ميته مكافأة أو آسب يمكن أن تقدر قيمته نقدًا، أيًا آانت تس أيفي هذه االتفاقية " األجور"تعبير  ييعن
أو بالقوانين أو اللوائح الوطنية، ويدفعه صاحب عمل لشخص  بالتراضيأو طريقة حسابه، وتحدد قيمته 

يستخدمه مقابل عمل أداه أو يؤديه أو خدمات قدمها أو يقدمها، بمقتضى عقد استخدام مكتوب أو غير 
  .مكتوب

  ٢المادة 

  .قونهتنطبق هذه االتفاقية على آل من يتقاضون أجرًا أو يستح  .١

  :١٩٧٥ ،)١٤٢رقم (اتفاقية تنمية الموارد البشرية   ■

  ١المادة 

، المهنيوالتدريب  المهنيتعتمد آل دولة عضو وتطور سياسات وبرامج شاملة ومنسقة للتوجيه   .١
   .ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالعمالة، وخاصة عن طريق مكاتب التشغيل العامة

خاص، على قدم المساواة ودون أي تفرقة، على تنمية تشجع هذه السياسات والبرامج آل األش  .٥
قدراتهم على العمل واستخدامها، وأن تمكنهم من ذلك لصالحهم وبما يتفق مع أمانيهم، مع وضع احتياجات 

 .المجتمع في االعتبار
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  ٢المادة 

تضع آل دولة عضو وتطور، آخذة الغايات المذآورة أعاله في االعتبار، نظمًا مفتوحة ومرنة 
، سواء جرت هذه األنشطة المهنيوالتدريب  والمهني التعليميالعام وللتوجيه  والمهني التقنيوتكميلية للتعليم 
  .أو خارجه الرسمي التعليميفي إطار النظام 

  ٣المادة 

، بما في ذلك مواصلة تقديم معلومات بشأن المهنيتوسع آل دولة عضو بالتدريج نظم توجيهها   .١
توفير المعلومات الشاملة، وأوسع توجيه ممكن لكل األطفال والشباب والكبار، بما في ذلك  العمالة بغية آفالة

 .البرامج المناسبة لكل المعوقين والعاجزين

، والفرص التعليمية المهنيمثل هذه المعلومات وهذا التوجيه، اختيار المهنة، والتدريب  يتغط  .٢
وآفاق الترقية، وظروف العمل، والسالمة والصحة أثناء المرتبطة بذلك، ووضع العمالة وآفاق العمالة، 

والثقافي،  واالجتماعي االقتصاديالعمل، وغير ذلك من جوانب الحياة العملية في مختلف قطاعات النشاط 
 .ليةوعلى آل مستويات المسؤو

  ٤المادة 

احتياجات  لديها وأن تعّدلها وتنسقها لمواجهة المهنيعلى آل دولة عضو أن توسع نظم التدريب 
وعلى  االقتصاديطيلة الحياة لدى الشباب والكبار في آل قطاعات االقتصاد وفروع النشاط  المهنيالتدريب 

  .ليةآل مستويات المهارة والمسؤو

  :١٩٨١ ،)١٥٦رقم (ليات العائلية ي المسؤوالعمال ذو اتفاقية  ■

  ١المادة 

 ليات تتعلق بأطفالهم الذينديهم مسؤوعمال من الجنسين الذين لتنطبق هذه االتفاقية على ال  .١
، وااللتحاق اقتصاديليات من إمكانات االستعداد من أجل مزاولة نشاط يعولونهم، عندما تحّد هذه المسؤو

 .فيه الترقيبه، والمشارآة أو 

  ٢المادة 

  .وعلى فئات العمل آافة االقتصاديتنطبق هذه االتفاقية على جميع فروع النشاط 

  ٧المادة 

ميع التدابير التي تتفق مع الظروف واإلمكانات الوطنية، بما في ذلك تدابير في مجال التوجيه تتخذ ج
ليات العائلية من أن يغدوا ويظلوا مندمجين في القوى ي المسؤووالتدريب المهنيين، لتمكين العمال ذو

  .لياتؤولة بعد غياب عنها بسبب هذه المسالعاملة، ومن االنضمام مرة أخرى إلى القوى العام
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  ١٠المادة 

اعاة الظروف الوطنية، يجوز تطبيق أحكام هذه االتفاقية على مراحل عند االقتضاء، مع مر  .١
نطبق ما يتخذ من تدابير لتنفيذها، في آل األحوال، على جميع العمال المنصوص عليهم في وشريطة أن ي

 .١من المادة  ١الفقرة 

  :١٩٥٢ ،)١٠٢رقم ( )لدنياالمعايير ا( اعيالضمان االجتماتفاقية   ■

  ٩المادة 

  :يشمل األشخاص المحميون

في المائة من مجموع المستخدمين،  ٥٠فئات مقررة من المستخدمين تشكل ما ال يقل عن   )أ(
 وآذلك زوجاتهم وأوالدهم؛

في المائة من مجموع  ٢٠أو فئات مقررة من السكان النشطين اقتصاديا تشكل ما ال يقل عن   )ب(
 وآذلك زوجاتهم وأوالدهم؛المقيمين، 

 في المائة من مجموع المقيمين؛ ٥٠أو فئات مقررة من المقيمين تشكل ما ال يقل عن   )ج(

 ٥٠، فئات مقررة من المستخدمين تشكل ما ال يقل عن ٣أو عند سريان إعالن بمقتضى المادة   )د(
خصًا أو أآثر، ش ٢٠في المائة من مجموع المستخدمين في المنشآت الصناعية التي تستخدم 

 .وآذلك زوجاتهم وأوالدهم

  )األهداف والمعايير األساسية( السياسة االجتماعيةاتفاقية   ■
  :١٩٦٢ ،)١١٧رقم (

  مبادئ عامة -  الجزء األول

  ١المادة 

توجه جميع السياسات، في المقام األول، نحو آفالة رفاه وتنمية السكان وحفز رغبتهم في التقدم   .١
 ؛االجتماعي

 .جميع السياسات عامة النطاق، مع إيالء االعتبار الواجب لتأثيرها على رفاه السكان تصاغ  .٢

  ٥المادة 

تتخذ إجراءات تضمن للمنتجين المستقلين وللعاملين بأجر ظروفًا تسمح لهم بتحسين مستويات   .١
ه أدنى لمستويات المعيشة حسبما تحدد دعلى حمعيشتهم بفضل جهودهم الخاصة، وتكفل المحافظة 

 .استقصاءات رسمية لظروف المعيشة تجرى بعد التشاور مع المنظمات الممثلة ألصحاب العمل والعمال

عند تحديد الحد األدنى لمستويات المعيشة، تراعى االحتياجات األساسية ألسر العمال آالطعام   .٢
 .وقيمته الغذائية، والسكن، والمالبس، والرعاية الطبية، والتعليم
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  ١٣المادة 

 .شجع أشكال التوفير االختيارية بين العاملين بأجر والمنتجين المستقلينت  .١

لحماية العاملين بأجر والمنتجين المستقلين من الربا، وبوجه  تتخذ جميع التدابير الممكنة عمليًا  .٢
األموال،  مقرضيإلى تخفيض أسعار الفائدة على القروض، ومراقبة عمليات  يخاص باتخاذ إجراءات ترم

، أو عن التعاونييع تسهيالت اقتراض األموال لألغراض المناسبة عن طريق منظمات االئتمان وتشج
 .طريق المؤسسات التي تخضع لرقابة السلطة المختصة

  :١٩٨١ ،)١٥٥رقم (اتفاقية السالمة والصحة المهنيتين   ■

  النطاق والتعاريف  - الجزء األول 

  ١المادة 

 .االقتصاديوع النشاط تنطبق هذه االتفاقية على جميع فر  .١

منظمات  معدولة عضو تصدق على هذه االتفاقية، بعد التشاور بأسرع ما يمكن  ألييجوز   .٢
 االقتصاديمن تطبيقها، جزئيًا أو آليًا، فروعًا معينة من النشاط  يأصحاب العمل والعمال المعنية، أن تستثن

 .أو صيد األسماك البحريتنشأ بشأنها مشاآل خاصة ذات طابع هام، مثل الشحن 

تقدمه  الذيتبين آل دولة عضو تصدق هذه االتفاقية في التقرير األول عن تطبيق االتفاقية،   .٣
من هذه المادة، مع  ٢من دستور منظمة العمل الدولية، الفروع التي استثنتها وفقًا للفقرة  ٢٢بموجب المادة 

حماية آافية لعمال الفروع المستثناة، وتبين في بيان أسباب االستثناء، وتوضح التدابير المتخذة لتوفير 
 .تقدم محرز صوب توسيع نطاق التطبيق أيالتقارير الالحقة 

  ٢المادة 

 .التي تدخل في نطاقها االقتصاديتنطبق هذه االتفاقية على جميع العمال في فروع النشاط   .١

  ٣المادة 

  :في مفهوم هذه االتفاقية

جميع الفروع التي يستخدم فيها عمال، بما فيها " قتصادياالفروع النشاط "تشمل عبارة   )أ(
 .الخدمة العامة

  ١٤المادة 

تتخذ تدابير من أجل إدخال مسائل السالمة والصحة المهنيتين وبيئة العمل، بطريقة تتفق مع األوضاع 
 والطبي التقني العاليوالممارسات الوطنية، على جميع مستويات التعليم والتدريب بما في ذلك التعليم 

  .احتياجات تدريب جميع العمال ي، بصورة تغطوالمهني
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  :١٩٨٥، )١٦٠رقم (اتفاقية إحصاءات العمل   ■

  أحكام عامة  -أوًال 

  ١المادة 

تتعهد آل دولة عضو تصدق هذه االتفاقية بأن تقوم بانتظام بجمع وتصنيف ونشر إحصاءات العمل 
  :دها لتشمل المواضيع التاليةاألساسية، وأن توسعها تدريجيًا بما يتفق وموار

؛ العمالة؛ والبطالة عند االقتضاء؛ والبطالة الجزئية الظاهرة إن السكان النشطون اقتصاديًا  )أ(
 أمكن؛

هيكل وتوزيع السكان النشطين اقتصاديًا من أجل التوصل إلى تحليالت مفصلة وإلى بيانات   )ب(
 مرجعية؛

  إحصاءات العمل األساسية  -  ثانيًا

  ٧المادة 

 تصنف اإلحصاءات الجارية للسكان النشطين اقتصاديًا، وللعمالة؛ وللبطالة عند االقتضاء؛ وللبطالة
  .كون ممثلة للبلد بأسرهالجزئية الظاهرة إن أمكن، بحيث ت

  ٨المادة 

وتوزيع السكان النشطين اقتصاديًا، بحيث تكون ممثلة للبلد بأسره، من أجل  هيكل تصنف إحصاءات
  .فصيلية ولتكون بمثابة بيانات مرجعيةالتحليالت الت

  قبول االلتزامات  - ثالثًا 

  ١٧المادة 

منذ البداية نطاق اإلحصاءات المشار إليها في المادة أو المواد  دولة عضو أن ُتقصر ألييجوز   .١
ات بها هذه االتفاقية على فئات عمالية أو قطاع يمن الجزء ثانيًا التي قبلت بصددها االلتزامات التي تقض

 .أو مناطق جغرافية محددة اقتصادياقتصادية أو فروع نشاط 

  :٢٠٠٠ ،)١٨٣(اتفاقية حماية األمومة رقم   ■

  النطاق

  ١المادة 

" طفل"تمييز، وينطبق تعبير  أيأنثى، دون  أيعلى " امرأة"في مفهوم هذه االتفاقية ينطبق تعبير 
  .تمييز أيطفل، دون  أيعلى 
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  ٢المادة 

غير نمطية من  يمارسن أشكاًال يعلى جميع النساء المستخدمات، بمن فيهن الآلت تنطبق االتفاقية  .١
 .العمل لدى الغير

دولة عضو تصدق على االتفاقية، وبعد التشاور مع المنظمات المعنية الممثلة  أليإال أنه يجوز   .٢
فاقية فئات محدودة من آليًا أو جزئيًا من نطاق انطباق االت ي، أن تستثنينألصحاب العمل وللعمال المعني

 .العمال إذا آان من شأن تطبيقها على هذه الفئات، أن يثير مشاآل خاصة ذات طبيعة جوهرية

على آل دولة عضو تستفيد من اإلمكانيات التي تنص عليها الفقرة السابقة، أن تبين في تقريرها   .٣
نظمة العمل الدولية، فئات العمال من دستور م ٢٢تقدمه عن تطبيق االتفاقية بموجب المادة  الذياألول 

وعلى الدول األعضاء أن تصف في تقاريرها الالحقة . المستثناة على هذا النحو، وأسباب هذا االستثناء
 .التدابير المتخذة، بغية توسيع نطاق أحكام االتفاقية تدريجيًا لتشمل هذه الفئات

  ن ـال الموجوديـة بالعمـات متصلـاتفاقي  - ٣
  منظمالغير االقتصاد في 

  فئات محددة من العمال

  :١٩٥٨، )١١٠رقم (اتفاقية المزارع   ■

من أجل اإلسراع بتطبيق بعض أحكام االتفاقيات  استثنائيوإذ قرر أن من المستصوب، آإجراء 
القائمة على المزارع، إلى حين التصديق األوسع على هذه االتفاقيات وتطبيق أحكامها على آل من يدخلون 

على المزارع، اعتماد صك لتحقيق هذه  حاليًا يوالتحقق من تطبيق بعض االتفاقيات التي ال تسرفي نطاقها، 
  (...) األغراض؛

  أحكام عامة  - األول جزء ال

  ١المادة 

انتظام عماًال باألجر، بمنشأة زراعية تستخدم  أي" مزرعة"شمل تعبير يفي مفهوم هذه االتفاقية، 
أو قصب  الشاياالستوائية، وتعمل أساسًا في زراعة أو إنتاج البن أو وتقع في المناطق االستوائية وشبه 

أو القطن أو التبغ أو األلياف  السودانيالسكر أو المطاط أو الموز أو الكاآاو أو جوز الهند أو الفول 
ألغراض تجارية،  أو الموالح أو زيت النخيل أو لحاء الكينا أو األناناس) السيزال والجوت والقنب(

  .   باألجر وال تستخدم بانتظام عماًال يحيازات أسرية أو صغيرة تنتج لالستهالك المحل أيمل شي وال

  :١٩٩٦ ،)١٧٧رقم (اتفاقية العمل في المنزل   ■

  ١المادة 

  :في مفهوم هذه االتفاقية

  ؛عمًال يؤديه شخص يشار إليه باسم العامل في المنزل" العمل في المنزل"عبارة  يتعن  )أ(
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  ؛له أو في أماآن أخرى يختارها، خالف مكان عمل صاحب العملفي منز  "١"

  ؛مقابل أجر  "٢"

إلى ناتج أو خدمة وفقًا لمواصفات صاحب العمل، بصرف النظر عن الجهة التي  يويؤد  "٣"
  ،تقدم المعدات والمواد أو سائر المدخالت المستخدمة

من االستقالل ما لم يكن هذا الشخص يتمتع بالدرجة الالزمة من االستقاللية و
بمقتضى القوانين أو اللوائح الوطنية أو أحكام  مستقًال العتباره عامًال االقتصادي
  ؛المحاآم

ال يصبح األشخاص الذين لهم وضع العمال باألجر عماًال في المنزل في مفهوم هذه االتفاقية،   )ب(
ي أماآن عملهم لمجرد أدائهم عرضيًا لعملهم في المنزل آعمال باألجر، بدًال من أدائه ف

 ؛المعتادة

يسند بصورة مباشرة أو عن  اعتباريأو  طبيعيآل شخص " صاحب العمل"عبارة  يتعن  )ج(
في  ينص أو ال ينص على وجود وسطاء، عمًال الوطنيطريق وسيط، سواء آان التشريع 

 .المنزل ألغراض تنفيذ نشاط من أنشطة منشأته

  ٢المادة 

  .١شخاص الذين يؤدون عمًال في المنزل وفقًا لمفهوم المادة تنطبق هذه االتفاقية على جميع األ

  :١٩٧٥ ،)١٤١رقم (اتفاقية منظمات العمال الريفيين   ■

  ١المادة 

تنطبق هذه االتفاقية على جميع أنواع منظمات العمال الريفيين، بما فيها المنظمات التي ال تقتصر 
  .تي تمثلهمعلى هؤالء العمال فقط، وإنما أيضًا على المنظمات ال

  ٢المادة 

شخص يمارس الزراعة، أو الحرف  أي" العمال الريفيين"عبارة  يألغراض هذه االتفاقية تعن  .١
بأجر أو، مع اإلخالل بأحكام الفقرة  اليدوية أو مهنة مرتبطة بها، في منطقة ريفية، وذلك سواء آانوا عماًال

، أو المزارعين بالمشارآة، أو صغار ألراضيا مستأجريمن هذه المادة، يعملون لحسابهم الخاص مثل  ٢
 .المالك المستثمرين

، أو المزارعين بالمشارآة، أو صغار المالك األراضي مستأجريتنطبق هذه االتفاقية فقط على   .٢
من الزراعة، ويعملون في األرض بأنفسهم بمساعدة أسرتهم فقط  الرئيسيالمستثمرين الذين يستمدون دخلهم 

 :والذين ،عرضيين خارجيين أو بمساعدة عمال

  بصورة دائمة؛ ال يستخدمون عماًال  )أ(

  من العمال الموسميين؛ آبيرًا ال يستخدمون عددًا  )ب(

  .ال يقوم مزارعون بالمشارآة أو مستأجرون بزراعة أراضيهم  )ج(
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  ٣المادة 

ابهم الخاص، بأجر أو آانوا عاملين لحس يكون لجميع فئات العمال الريفيين، سواء آانوا عماًال  .١
وبدون الحصول على تصريح مسبق، الحق في إقامة منظمات يختارونها بأنفسهم، وفي أن ينضموا إلى مثل 

 .للمنظمة المعنية الداخليهذه المنظمات، بشرط واحد هو التزامهم بالنظام 

وقائمة على ؛ وتكون منظمات العمال الريفيين مستقلة آامًال تحترم مبادئ الحرية النقابية احترامًا  .٢
 .تدخل أو أآراه أو قمع أليوال تتعرض  طوعيأساس 

  ٥المادة 

تعتمد آل دولة عضو تصدق على هذه االتفاقية وتنفذ، بغية تمكين منظمات العمال الريفيين من   .١
القيام بدورها في التنمية االقتصادية واالجتماعية، سياسة نشطة هدفها تشجيع هذه المنظمات، وخاصة بغية 

وآذلك القضاء على مظاهر . المعوقات التي تعترض إقامتها، ونموها ومتابعة أنشطتها القانونية إزالة
التمييز، إن وجدت، في التشريع والممارسات اإلدارية، مما تتعرض له منظمات العمال الريفيين 

 .وأعضاؤها

وف خاصة، عدم تكفل آل دولة عضو تصدق على هذه االتفاقية، نظرًا لما للقطاع الريفي من ظر  .٢
 .وقوف القوانين واللوائح الوطنية عائقًا في وجه إقامة منظمات العمال الريفيين ونموها

  :١٩٨٩ ،)١٦٩رقم (اتفاقية الشعوب األصلية والقبلية   ■

  السياسة العامة  -  الجزء األول

  ١المادة 

 :تنطبق هذه االتفاقية على  .١

تميزها أوضاعها االجتماعية والثقافية واالقتصادية  الشعوب القبلية في البلدان المستقلة، التي  )أ(
ً  أو جزئياًَ، القانوني، والتي تنظم مرآزها الوطنيعن القطاعات األخرى من المجتمع  ، آليا

  عادات أو تقاليد خاصة بها، أو قوانين أو لوائح تنظيمية خاصة؛

حدارها من السكان الذين آانوا الشعوب في البلدان المستقلة، التي تعتبر شعوبًا أصلية بسبب ان  )ب(
إليه البلد وقت غزو أو استعمار أو وقت رسم الحدود  ينتمي يقطنون البلد أو إقليمًا جغرافيًا

، ال تزال تحتفظ ببعض أو بكامل نظمها القانونيالحالية للدولة، والتي، أيًا آان مرآزها 
  .االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية الخاصة بها

  ٢٣مادة ال

يعترف بالحرف اليدوية والصناعات الريفية والصناعات التي تقوم بها الجماعات المحلية،   .١
وبأنشطة اقتصاد الكفاف واألنشطة التقليدية التي تقوم بها الشعوب المعنية، مثل صيد الطيور والحيوانات، 

فظة على ثقافاتها وتحقيق وصيد األسماك، والصيد بالشراك، وجمع الثمار، بوصفها عوامل هامة للمحا
وتكفل الحكومات، عند االقتضاء وبمشارآة هذه . اعتمادها على ذاتها اقتصاديًا وتنميتها االقتصادية

 .الشعوب، تعزيز وتشجيع هذه األنشطة
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  :١٩٤٩ ،)٩٧رقم () مراجعة(اتفاقية العمال المهاجرين   ■

  ١١المادة 

شخصًا يهاجر من بلد إلى بلد آخر بغية " ل المهاجرالعام"عبارة  يفي مفهوم هذه االتفاقية، تعن  .١
 .مهاجرًا عامًال ل قانونًا بوصفهُيقب شخص أيشغل وظيفة بخالف عمل ال يكون لحسابه الخاص، وتشمل 

  :١٩٧٥ ،)١٤٣رقم ) (أحكام تكميلية(لعمال المهاجرين ااتفاقية   ■

  ١١المادة 

ء من االتفاقية شخصًا يهاجر أو هاجر من بلد في مفهوم هذا الجز" العامل المهاجر"تعبير  ييعن  .١
ل قانونيًا شخص ُيقب أيإلى بلد آخر بغية شغل وظيفة بخالف عمل ال يكون لحسابه الخاص؛ وهو يشمل 

 .مهاجرًا بوصفه عامًال

  :٢٠٠١ ،)١٨٤رقم (اتفاقية السالمة والصحة في الزراعة   ■

  النطاق  -أوال 

  ١المادة 

األنشطة الزراعية والحراجية التي يضطلع بها في " الزراعة"ل تعبير االتفاقية يشم هذه في مفهوم
المنشآت الزراعية بما في ذلك إنتاج المحاصيل، واألنشطة الحراجية، وتربية الحيوانات والحشرات، 
والمعالجة األولية للمنتجات الزراعية والحيوانية من قبل مشغل المنشأة، أو بالنيابة عنه، وآذلك استخدام 

عملية تخزين أو  أينة اآلالت والمعدات واألجهزة واألدوات والتجهيزات الزراعية، بما في ذلك وصيا
  .الزراعيتشغيل أو نقل في المنشأة الزراعية، مرتبطة مباشرة باإلنتاج 

  ٣المادة 

للسلطة المختصة في الدولة العضو التي تصدق على االتفاقية، وبعد التشاور مع المنظمات الممثلة   .١
 :المعنيينصحاب العمل والعمال أل

منشآت زراعية معينة أو فئات محدودة من العمال من تطبيق هذه االتفاقية، أو من  يأن تستثن  )أ(
  بعض أحكامها، عند ظهور مشاآل خاصة ذات طبيعة جوهرية؛

إلى تغطية جميع المنشآت وجميع فئات  يأن تضع، في حالة هذه االستثناءات، خططًا ترم  )ب(
 .تدريجيًا العمال
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  :١٩٨٨ ،)١٦٧رقم (اتفاقية السالمة والصحة في البناء   ■

  نطاق االنطباق والتعاريف  -أوًال 

  ١المادة 

على أشغال البناء، والهندسة المدنية، والترآيب  أي ،تنطبق هذه االتفاقية على جميع أنشطة البناء  .١
موقع بناء، ابتداء من تحضير الموقع  أينشاط أو عمل أو عملية نقل تجرى في  أيوالفك، ويتضمن ذلك 
 .إلى انتهاء المشروع

من تطبيق هذه االتفاقية أو بعض أحكامها،  يدولة عضو تصدق هذه االتفاقية أن تستثن ألييجوز   .٢
، في حال وجودها، فروعًا معينة ينبعد التشاور مع أآثر المنظمات تمثيًال ألصحاب العمل والعمال المعني

، شريطة الحفاظ أساسيأو مؤسسات معينة تنشأ بشأنها مشاآل خاصة ذات طابع  ادياالقتصمن النشاط 
 .على ظروف عمل مأمونة وصحية

تنطبق هذه االتفاقية أيضًا على العاملين لحسابهم الخاص وفقًا لما تحدده القوانين أو اللوائح   .٣
 .الوطنية

  :١٩٩٥ ،)١٧٦رقم (اتفاقية السالمة والصحة في المناجم   ■

  النطاق وطرائق التطبيق  - الثانيزء الج

  ٢المادة 

 .تنطبق هذه االتفاقية على جميع المناجم  .١

يجوز للسلطة المختصة في آل دولة عضو تصدق على هذه االتفاقية، وبعد التشاور مع أآثر   .٢
 :ينالمنظمات تمثيًال ألصحاب العمل وللعمال المعني

بعض أحكامها، فئات معينة من المناجم إذا آانت  أن تستبعد من نطاق انطباق االتفاقية أو  )أ(
الحماية الشاملة المتاحة في هذه المناجم بموجب القوانين والممارسات الوطنية ال تقل عن 

  الحماية الناجمة عن تطبيق هذه االتفاقية تطبيقًا آامًال،

، خططًا لتغطية جميع السابق) أ(بالبند  أن تضع، في حالة استبعاد فئات معينة من المناجم عمًال  )ب(
 .المناجم تدريجيًا

) أ(٢على آل دولة عضو تصدق على هذه االتفاقية وتستفيد من اإلمكانية المتاحة لها في الفقرة   .٣
من دستور منظمة العمل  ٢٢السابقة أن تبين في تقاريرها عن تطبيق االتفاقية التي تقدمها بمقتضى المادة 

 .استبعدتها على هذا النحو وأسباب استبعادها فئة معينة من المناجم أيالدولية 
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  حسب التوصيات  -ثانيًا 

صريحة مرتبطة  تتضمن أحكامًا توصيات  -لف أ
  باالقتصاد غير المنظم

  :سياسة العمالة  )أ(

  :١٩٨٤ ،)١٦٩رقم (توصية سياسة العمالة   ■

  مبادئ عامة لسياسة العمالة  - أوال
ة والمنتجة والمختارة بحرية األولوية في سياسات الدول أن يعطى النهوض بالعمالة الكامل ينبغي  .٣

األعضاء االقتصادية واالجتماعية وأن يكون جزءًا ال يتجزأ منها، وعند االقتضاء، من خططها التي 
  .تستهدف تلبية االحتياجات األساسية للشعوب

تاج، وأن تصوغ عناية خاصة ألآفأ وسائل زيادة العمالة واإلن يللدول األعضاء أن تول ينبغي  .٤
سياسات، وعند االقتضاء برامج، تستهدف تيسير زيادة اإلنتاج، وعدالة توزيع السلع والخدمات األساسية في 

اعتمده  الذيآل أرجاء البلد، بقصد تلبية االحتياجات األساسية للسكان، وفقًا إلعالن المبادئ وبرنامج العمل 
  .العالميمؤتمر العمالة 

ارسة الوطنية، صياغة وتنفيذ السياسات والخطط والبرامج المذآورة في الفقرتين ، وفقًا للممينبغي  .٥
المنظمات من هذه التوصية بالتشاور والتعاون مع منظمات أصحاب العمل والعمال ومع غيرهم من  ٤و ٣

نظمات ، وال سيما المنظمات في القطاع الريفي المشار إليها في اتفاقية وتوصية مالممثلة لألشخاص المعنيين
  .١٩٧٥العمال الريفيين، 

إلى  يمن هذه التوصية أن ترم ٤و ٣ للسياسات والخطط والبرامج المذآورة في الفقرتين ينبغي  .٧
إزالة آل تمييز وإلى ضمان المساواة في الفرص والمعاملة لجميع العاملين من حيث الوصول إلى العمل، 

  .المهنيفي المجال  والترقييب وظروف العمل، واألجور والدخل، وفي التوجيه والتدر

مكافحة فعالة، ويقصد  القانونيللدول األعضاء أن تتخذ تدابير لمكافحة االستخدام غير  ينبغي  .٨
  .ال يتفق مع أحكام القوانين واللوائح والممارسات الوطنية الذيبذلك االستخدام 

، النظاميريجيًا من القطاع غير للدول األعضاء أن تتخذ تدابير تمّكن من انتقال العمال تد ينبغي  .٩
  .النظاميحيث يوجد، إلى القطاع 

يجوز أن تشمل تدابير تنفيذ سياسات العمالة، وفقًا للتشريعات والممارسات الوطنية، التفاوض   .١١
  :بشأن اتفاقات جماعية تتعلق بمسائل ذات تأثير على العمالة، مثل

  ؛حماية مجموعات معينة  )د(
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  النظامير القطاع غي  -خامسًا 
٢٧ .  

رف السياسة الوطنية للعمالة بأهمية األنشطة االقتصادية التي تجرى خارج تعأن ت ينبغي  )١(
  .النظاميالهياآل االقتصادية المؤسسية، بوصفها مصدرًا للوظائف في القطاع غير 

 دراسة وضع برامج للنهوض بالعمالة وتنفيذها لتشجيع العمل في المشاريع األسرية ينبغي  )٢(
  .والعمل المستقل في الورش الخاصة في المناطق الحضرية والريفية على السواء

وغير  النظاميأن تتخذ الدول األعضاء تدابير لتعزيز قيام عالقات متكاملة بين القطاعين  ينبغي  .٢٨
إلى الموارد، وأسواق المنتجات،  النظامي، وإلتاحة مزيد من فرص وصول مؤسسات القطاع غير النظامي

  .الئتمانات، والهياآل األساسية، ومرافق التدريب، والخبرة التقنية، والتكنولوجيات المحّسنةوا

٢٩.  

أن تسعى الدول األعضاء، إلى جانب اتخاذها تدابير لزيادة إمكانات االستخدام وتحسين  ينبغي  )١(
تصاد ، إلى تسهيل إدماج هذه النظم تدريجيًا في االقالنظاميظروف العمل في القطاع غير 

  .الوطني

في القطاع  النظاميأن تضع الدول األعضاء في اعتبارها أنه يمكن إلدماج القطاع غير  ينبغي  )٢(
. العاملة وعلى توليد الدخل األيديإلى إضعاف قدرتها على استيعاب  يأن يفض النظامي
طاع غير لها مع ذلك أن تسعى تدريجيًا إلى التوسع في التدابير التنظيمية لتشمل الق وينبغي
 .النظامي

  :٢٠٠٤ ،)١٩٥رقم (توصية تنمية الموارد البشرية   ■

فتقوم الحكومات : إذ يدعو الحكومات وأصحاب العمل والعمال إلى تجديد التزامهم بالتعلم المتواصلو
باالستثمار وبإيجاد الظروف المؤاتية لتعزيز التعليم والتدريب على جميع المستويات؛ وتقوم المنشآت 

  ؛ستخدميها؛ ويقوم األفراد باستخدام الفرص المتاحة للتعليم والتدريب والتعلم المتواصلبتدريب م

  الهدف ونطاق التطبيق والتعاريف  -أوًال 
والتعليم والتدريب والتعلم المتواصل  التنمية للدول األعضاء أن تحدد سياسات لتحقيق ينبغي  .٣

  :للموارد البشرية، من شأنها أن

لمتمثل في تحويل األنشطة في االقتصاد غير المنظم إلى عمل الئق يندمج آليًا ا للتحديتتصدى   )د(
وضع سياسات وبرامج تهدف إلى خلق الوظائف الالئقة  وينبغيفي الحياة االقتصادية العادية؛ 

بغية  وإيجاد فرص التعليم والتدريب، فضًال عن اعتماد المعارف والمهارات المكتسبة سابقًا
  صحاب العمل على االنتقال إلى االقتصاد المنظم؛مساعدة العمال وأ

  :للدول األعضاء أن ينبغي  .٤

من جانب الحكومات : أن يقوم على التزام صريح ينبغيتقر بأن تحقيق التعلم المتواصل   )ب(
باالستثمار وإيجاد الظروف المؤاتية لتعزيز التعليم والتدريب على جميع المستويات؛ ومن 
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تدريب مستخدميها؛ ومن جانب األفراد في مجال تطوير آفاءاتهم  جانب المنشآت في مجال
  .ومساراتهم المهنية

  وضع وتنفيذ سياسات التعليم والتدريب  - ثانيًا 
  :للدول األعضاء أن ينبغي  .٥

االحتياجات  يتعزز فرص الحصول على التعليم والتدريب والتعلم المتواصل لألشخاص ذو  )ح(
، وال سيما الشباب واألشخاص ذوو المهارات المتدنية الوطنيالخاصة المحددة على المستوى 

والمعوقون والمهاجرون والعمال المسنون والسكان األصليون ومجموعات األقليات اإلثنية 
والمستبعدون اجتماعيًا؛ وللعاملين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة وفي االقتصاد غير 

  الخاص؛المنظم وفي القطاع الريفي وللعاملين للحساب 

  التعليم والتدريب السابق على االلتحاق بالعمل  - ثالثًا 
  :للدول األعضاء أن ينبغي  .٨

تقر بمسؤوليتها عن التعليم والتدريب السابق على االلتحاق بالعمل، وتحّسن بالتعاون مع   )أ(
ج الشرآاء االجتماعيين فرص حصول الجميع عليهما لتعزيز القابلية لالستخدام، وتسهيل اإلدما

  ؛االجتماعي

لبالغين الذين حرموا من فرص التدريب غير الرسميين، وال سيما لتستحدث نهجًا للتعليم و  )ب(
  التعليم والتدريب شبابًا؛

  تطوير الكفاءات  -رابعًا 
  :للدول األعضاء أن ينبغي  .٩

 تشجع بمشارآة الشرآاء االجتماعيين إجراء تحديد متواصل لالتجاهات في الكفاءات التي  )أ(
  يحتاجها األفراد والمنشآت واالقتصاد والمجتمع برمته؛

  والخبرة في العمل؛ الرسميوغير  الرسميتعترف بالتعلم في مكان العمل، بما في ذلك التعلم   )ه(

تضع إستراتيجيات وتدابير وبرامج لتكافؤ الفرص من شأنها أن تعزز وتنفذ تدريبًا موجهًا إلى   )ح(
االحتياجات الخاصة  يت اقتصادية محددة وإلى األشخاص ذوالنساء وإلى مجموعات وقطاعا
  بهدف الحد من أوجه التفاوت؛

وتحسين المهارات  مهنيتشجع تكافؤ الفرص والحصول عليها في مجال توجيه المسار ال  )ط(
  لجميع العمال، فضًال عن تقديم الدعم لالحتفاظ بالمستخدمين في الوظائف المعرضة للخطر؛

متعددة الجنسية إلى تقديم التدريب لمستخدميها على جميع المستويات، في  تدعو المنشآت  )ي(
  الوطن وفي البلدان المضيفة، بهدف استيفاء احتياجات المنشآت واإلسهام في تنمية البلد؛

القطاع العام وتعترف  مستخدميتشجع وضع سياسات وتوفير فرص تدريب عادلة لجميع   )ك(
  ذا القطاع؛بدور الشرآاء االجتماعيين في ه
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  االجتماعيالتدريب من أجل العمل الالئق واإلدماج   -خامسًا 
  :يليللدول األعضاء أن تقر بما  ينبغي  .١٠

المسؤولية األساسية للحكومة في تدريب العاطلين عن العمل والساعين إلى الدخول أو إعادة   )أ(
ير وتعزيز الدخول إلى سوق العمل، واألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة، بهدف تطو

قابليتهم لالستخدام وضمان العمل الالئق في القطاعين الخاص والعام، من خالل تدابير من 
  قبيل تقديم الحوافز والمساعدة؛

  إطار لالعتراف بالمهارات وإصدار الشهادات  -سادسًا 
بير ، اعتماد تداوطنيبالتشاور مع الشرآاء االجتماعيين وباستخدام إطار مؤهالت  ينبغي ) ١(  .١١

لتشجيع وضع وتنفيذ وتمويل آلية شفافة لتقييم المهارات واالعتراف بها وإصدار الشهادات، بما في ذلك 
اآتسبت فيه، وعما إذا آانت مكتسبة على  الذيالمعارف والتجارب المكتسبة سابقًا، بصرف النظر عن البلد 

  .رسميأو غير  رسمينحو 

  :٢٠٠٢، )١٩٣رقم (توصية تعزيز التعاونيات   ■

إذ يقر بأن التعاونيات بمختلف أشكالها تعزز المشارآة الكاملة في التنمية االقتصادية واالجتماعية و
  لجميع الشعوب، 

جديدة ومختلفة للتعاونيات، وبأن أقوى  ومشاآل وتحديات وفرصًا إذ يقر بأن العولمة خلقت ضغوطًاو
  .تسهيل توزيع أآثر إنصافًا لمنافع العولمة يضتقت والدولي الوطنيعلى المستويين  اإلنسانيأشكال التضامن 

  النطاق والتعريف واألهداف  -أوًال 
وتنطبق هذه التوصية على . من المعترف به أن التعاونيات تعمل في جميع قطاعات االقتصاد  .١

  .جميع فئات التعاونيات وأشكالها

ة من أشخاص اتحدوا معًا جمعية مستقلة مؤلف" التعاونية"تعبير يفي مفهوم هذه التوصية، يعن  .٢
طواعية لتحقيق احتياجاتهم وتطلعاتهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية المشترآة عن طريق منشأة مملوآة 

  .ملكية جماعية ويشرف عليها ديمقراطيًا

ن التعاونيات، بوصفها منشآت ومنظمات تسترشد بروح تشجيع اعتماد تدابير خاصة تمّك ينبغي  .٥
الستجابة الحتياجات أعضائها والحتياجات المجتمع، بما في ذلك احتياجات المجموعات التضامن، من ا

  .المحرومة بغية إدماجها في المجتمع

  :يليللسياسات الوطنية أن تهدف بصورة خاصة إلى ما  ينبغي ) ١(  .٨

ألساسية تعزز معايير العمل األساسية لمنظمة العمل الدولية واإلعالن بشأن الحقوق والمبادئ ا  )أ(
  في العمل لجميع عمال التعاونيات دون تمييز أيًا آان؛

الحرص في إقامة التعاونيات على عدم مخالفتها لقوانين العمل أو استخدامها لتنفيذ عالقة عمل   )ب(
مستترة أو توجيهها إلى ذلك، ومكافحة التعاونيات الزائفة التي تنتهك حقوق العمال، عن طريق 

  العمل مطبقة في جميع المنشآت؛  التأآد من أن تشريعات
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حكومات أن تعزز الدور الهام للتعاونيات في تحويل األنشطة التي آثيرًا ما تكون أنشطة لل ينبغي  .٩
قانونًا ومندمج تمامًا  يإلى عمل محم") باالقتصاد غير المنظم"ما يشار إليه أحيانًا (هامشية أو أنشطة بقاء 

  .اديةللحياة االقتص الرئيسيفي التيار 

  :٢٠٠٦، )١٩٨رقم (توصية عالقة االستخدام   ■

تكون فيها حقوق قة استخدام في الحاالت التي ال صعوبات تحديد وجود أو عدم وجود عال يإذ يراعو
فيها إلى محاولة التستر على عالقة  يوالتزامات آل من األطراف المعنية واضحة، أو الحاالت التي ُسع

  أو في تفسيره أو تطبيقه، القانونيوجد فيها نواقص أو قيود في اإلطار االستخدام، أو الحاالت التي ت

(...)  

أن تكون هذه الحماية متاحة للجميع، وال سيما للعمال المستضعفين، وبأنه  ينبغيوإذ يقر أيضًا بأنه 
لى ويشجع ع والفعالية والشمول، يكون متبوعًا بحصائل سريعة أن تستند إلى قانون يتسم بالكفاءة ينبغي

  ،الطوعياالمتثال 

(...)  

شاآل خطيرة ألولئك وإذ يعتبر أن من شأن الصعوبات في تحديد وجود عالقة استخدام أن تثير م
  ولمحيطهم وللمجتمع عمومًا، العمال المعنيين

  السياسة الوطنية لحماية العمال في عالقة استخدام  -أوًال 
ال في إطار عالقة استخدام، في القانون أن تحدد طبيعة ومدى الحماية الممنوحة للعم ينبغي  .٢
لهذه  وينبغي. الوطنية أو فيهما معًا، مع مراعاة معايير العمل الدولية ذات الصلة أو الممارسة الوطني

القوانين والممارسات، بما فيها العناصر المتصلة بالنطاق والتغطية والمسؤولية عن التنفيذ، أن تكون 
  .لة للعمال في عالقة استخدامواضحة ومالئمة لتوفر حماية فعا

اهتمامًا خاصًا في السياسة الوطنية لضمان حماية فعالة للعمال  لدول األعضاء أن تولي ينبغي  .٥
سيما ألولئك المتأثرين بعدم اليقين فيما يتعلق بوجود عالقة استخدام، بمن فيهم العامالت، فضًال عن  وال

مال المسنين والعاملين في االقتصاد غير المنظم والعمال أآثر العمال استضعافًا والعمال الشباب والع
  .المهاجرين والعمال المعوقين

  :للدول األعضاء أن ينبغي  .٦

للبعد المتعلق بالجنسين حيث تغلب العامالت  للتصدياهتمامًا خاصًا في السياسة الوطنية  تولي  )أ(
الستخدام المستترة أو التي في بعض المهن والقطاعات التي تتسم بنسبة مرتفعة من عالقات ا

  تفتقر فيها عالقة االستخدام إلى الوضوح؛

  تقرير وجود عالقة االستخدام  - ثانيًا 
تقرير وجود مثل  ينبغيإلغراض السياسة الوطنية الرامية إلى حماية العمال في عالقة استخدام،   .٩

مل واألجر المدفوع للعمال، رغمًا عن هذه العالقة باالسترشاد في المقام األول بالوقائع المتصلة بأداء الع
  .، قد يكون متفقًا عليه بين األطرافتعاقديترتيب مخالف، تعاقديًا آان أم غير  أيآيفية وصف العالقة في 
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توخيًا لتسهيل تقرير وجود عالقة استخدام، في إطار السياسة الوطنية المشار إليها في هذه   .١١
  :يلير في إمكانية القيام بما للدول األعضاء أن تنظ ينبغيالتوصية، 

أآثر المنظمات تمثيًال ألصحاب العمل وللعمال، أن العمال  عأن تقرر، بعد التشاور المسبق م  )ج(
الذين يتمتعون بسمات معينة، بصورة عامة أو في قطاع محدد، يجب أن يعتبروا إما عماًال 

  .مستخدمين وإما عماًال يعملون لحسابهم الخاص

تضمنة أحكامًا ترتبط ارتباطًا توصيات م  -اء ب
  ضمنيًا باالقتصاد غير المنظم

  :١٩٤٩ ،)٨٥رقم (توصية حماية األجور   ■

  :تكفل الفترات الفاصلة القصوى لدفع األجور أن تدفع األجور  .٤

مرتين على األقل آل شهر على فترات فاصلة ال تتجاوز ستة عشر يومًا في حالة العمال الذين   )أ(
  .أساس الساعة أو اليوم أو األسبوع تحسب أجورهم على

أو  شهريمرة على األقل في الشهر في حالة المستخدمين الذين تحدد رواتبهم على أساس   )ب(
  .سنوي

٥.    

في حالة العمال الذين تحسب أجورهم على أساس القطعة أو الناتج، تحدد الفترات الفاصلة   )١(
فع هذه األجور مرتين على األقل آل القصوى لدفع األجور بحيث تضمن، بقدر اإلمكان، د

  .شهر على فترات فاصلة ال تتجاوز ستة عشر يومًا

في حالة العمال المستخدمين ألداء عمل يستغرق أآثر من خمسة عشر يومًا وال يحدد اتفاق   )٢(
  :مواعيد دفع أجورهم، تتخذ تدابير مناسبة لضمان تحكيميأو قرار  جماعي

األجور تتناسب مع العمل المنجز، وذلك مرتين على األقل آل أن تدفع لهم مقدمات على   )أ(
  .شهر على فترات فاصلة ال تتجاوز ستة عشر يومًا

  .أن تجرى تسوية نهائية خالل خمسة عشر يومًا اعتبارًا من انتهاء العمل  )ب(

  توصية خلق الوظائف في المنشآت الصغيرة والمتوسطة   ■
  :١٩٩٨ ،)١٨٩رقم (

  لغاية والنطاقالتعريف وا  -أوًال 
وعلى جميع أنواع المنشآت  االقتصاديتنطبق أحكام هذه التوصية على جميع فروع النشاط   .٤

آالشرآات الخاصة والشرآات العامة والتعاونيات (الصغيرة والمتوسطة، بغض النظر عن شكل ملكيتها 
  ).والشراآات والمنشآت العائلية والمشاريع الفردية، على سبيل المثال
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  والقانوني السياسياإلطار   -  ثانيًا
إلى نمو وتطور المنشآت الصغيرة والمتوسطة، يتعين على الدول  يتوخيًا إليجاد بيئة تؤد  .٥

  : يلياألعضاء أن تقوم بما 

وضع وتطبيق أحكام قانونية مالئمة فيما يتعلق، بوجه خاص، بحقوق الملكية، بما في ذلك   )ب(
نفيذ العقود والمنافسة الشريفة وآذلك التشريعات الملكية الفكرية، ومواقع المنشآت وت
  االجتماعية وتشريعات العمل المالئمة،

التدابير السياسية والقانونية التي من شأنها  يمن خالل تفاد روح المبادرةزيادة جاذبية   )ج(
  .مشاريع منظمياإلضرار بمصالح الراغبين في أن يصبحوا 

بسياسات تعزز المنشآت الصغيرة والمتوسطة  ٥ليها في الفقرة أن تستكمل التدابير المشار إ ينبغي  .٦
  .الكفؤة والقادرة على المنافسة وعلى توفير فرص العمل المنتج والمستدام في ظل ظروف اجتماعية مالئمة

ن على الحكومات أن تسعى إلى تقديم مساعدة قوية وفعالة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يتعّي  .٨
  .في فترات الصعوبات االقتصاديةولعمال هذه المنشآت 

  :عند وضع هذه السياسات فإن الدول األعضاء  .٩

يجوز أن تستشير أطرافًا أخرى تعتبرها معنيَّة ومختصة باإلضافة إلى أآثر المنظمات تمثيًال   )١(
  ألصحاب العمل والعمال،

  تنمية ثقافة المنشأة  - ثالثًا 
ضع بالتشاور مع أآثر المنظمات تمثيًال ألصحاب أن تعتمد الدول األعضاء تدابير تو ينبغي  .١٠

 والوعيالعمل والعمال، بغية إيجاد وتعزيز ثقافة المنشأة التي تشجع المبادرة وإقامة المنشآت، واإلنتاجية، 
. ، والنوعية، والعالقات العمالية والصناعية الجيدة، والممارسات االجتماعية المالئمة والمنصفةالبيئي

  :على الدول األعضاء أن تنظر في  ينبغيلغاية، وتحقيقًا لهذه ا

وضع وتنفيذ حمالت توعية، بمشارآة آاملة من جانب منظمات أصحاب العمل والعمال   )٤(
  :المعنية، من أجل تعزيز

المشاريع ونظم المكافآت، مع مراعاة االحتياجات الخاصة  لمنظميالصورة النموذجية   )ب(
  .امشيةبالمرأة والمجموعات المحرومة واله

  :على الدول األعضاء أيضًا  .١٦

أن تنظر في وضع تدابير وحوافز محددة من أجل الراغبين في تنظيم مشاريع ممن ينتمون   )٤(
لفئات سكانية مختارة آالنساء، والعاطلين عن العمل منذ فترة طويلة، والمتأثرين بالتكييف 

والمسرحين من الجيش، والشباب بما  أو بالممارسات التقييدية والتمييزية، والمعوقين، الهيكلي
. فيهم الخريجون، والعمال الكبار في السن، واألقليات العرقية، والشعوب األصلية والقبلية

ويجب أن تحدد هذه الفئات بدقة مع مراعاة األولويات والظروف االجتماعية واالقتصادية 
  ؛الوطنية
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ترافًا منها بتزايد أهمية المرأة في أن تشجع توفير الدعم للنساء منظمات المشاريع، اع  )٦(
االقتصاد، وذلك من خالل تدابير موضوعة خصيصًا من أجل النساء سواًء آن من منظمات 

  ؛المشاريع أم من الراغبات في أن يصبحن منظمات مشاريع

تشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وعمالها على أن تكون ممثلة تمثيًال آافيًا على  ينبغي  .١٨
أن تنظر منظمات أصحاب العمل والعمال في  ينبغيوفي هذا الصدد، . الحترام الكامل للحرية النقابيةأساس ا

  .توسيع قاعدة عضويتها لتشمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة

  العمال الموجودين بشأن توصيات  -جيم 
  منظمالفي االقتصاد غير 

  العمالفئات محددة من 

  :١٩٧٥ ،)١٤٩قم ر(توصية منظمات العمال الريفيين   ■

  أحكام عامة   -أوًال 
١.    

تنطبق هذه التوصية على جميع أنواع منظمات العمال الريفيين، بما فيها المنظمات التي   )١(
  .تقتصر على هؤالء العمال فقط، وإنما أيضًا على المنظمات التي تمثلهم ال

االجتماعية للدول النامية، تظل التوصية المتعلقة بدور التعاونيات في التنمية االقتصادية و  )٢(
  .، عالوة على ذلك، سارية على منظمات العمال الريفيين التي تقع ضمن نطاق سريانها١٩٦٦

٢.   

في هذه التوصية، جميع األشخاص الذين يمارسون الزراعة أو " العمال الريفيين"عبارة  يتعن )١(
اء آانوا عماَال بأجر أو، مع الحرف اليدوية، أو مهنة مرتبطة بها، في منطقة ريفية، وذلك سو

من الفقرة الحالية، يعملون لحسابهم الخاص مثل ) ٢(عدم اإلخالل بأحكام الفقرة الفرعية 
  .صغار المالكين المستثمرين، أو المحاصصين، أو األراضي مستأجري

سابهم أن يكون لجميع فئات العمال الريفيين، سواء آانوا عماًال بأجر أو آانوا عاملين لح ينبغي  .٣
الخاص، وبدون الحصول على تصريح مسبق، الحق في إقامة منظمات يختارونها بأنفسهم، وفي أن ينضموا 

  . للمنظمة المعنية الداخليإلى مثل هذه المنظمات، ولكن بشرط واحد هو التزامهم بالنظام 

  تدابير تشريعية وإدارية   -ألف 
٨.    

تكفل عدم وقوف  الريفي من ظروف خاصة، أنللقطاع  للدول األعضاء، نظرًا لما  ينبغي  )١(
  .القوانين واللوائح الوطنية عائقًا في وجه إقامة  منظمات العمال الريفيين ونموها

  :بصفة خاصة ينبغي  )٢(
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تنفيذ مبادئ حق التجمع والمفاوضة الجماعية، وفقًا لما تنص عليه بصورة خاصة   )أ(
، واتفاقية الحرية النقابية ١٩٢١تكتل، اتفاقية حق العمال الزراعيين في االجتماع وال

، تنفيذًا ١٩٤٩، واتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، ١٩٤٨وحماية حق التنظيم، 
آامًال عن طريق تطبيق القوانين أو اللوائح العامة ذات الصلة، أو عن طريق اعتماد 

  عمال الريفيين؛قوانين أو لوائح خاصة، مع المراعاة التامة الحتياجات جميع فئات ال

من احتياجات خاصة،  لة تمامًا مع ما للمناطق الريفيةتكييف القوانين واللوائح ذات الص  )ب(
  :بحيث تكفل مثًال

١٧.   

وضع وتنفيذ برامج لتثقيف العمال أو لتثقيف الكبار، مّكيفة خّصيصًا مع الظروف  ينبغي )١(
ادية والثقافية لمختلف فئات الوطنية والمحلية ومع االحتياجات االجتماعية واالقتص

العمال الريفيين، بما فيها احتياجات النساء والشباب، بوصف هذه البرامج وسيلة فعالة 
  .١٦لتقديم التدريب والتثقيف المشار إليهما في الفقرة 

  :١٩٩٦ ،)١٨٤رقم (توصية العمل في المنزل   ■

اصة التي تميز العمل في المنزل، أن من المستصوب، نظرًا للظروف الخ) المؤتمر العام(وإذ يرى 
أن يحسن تطبيق هذه االتفاقيات والتوصيات على العمال في المنزل، وأن تستكمل بمعايير تراعى السمات 

  .الخاصة للعمل في المنزل

  التعاريف ونطاق التطبيق  -أوًال 
  :في مفهوم هذه التوصية  .١

  ر إليه باسم العامل في المنزل،عمًال يؤديه شخص يشا" العمل في المنزل"عبارة  يتعن  )أ(

  ؛في منزله أو في أماآن أخرى يختارها خالف مكان عمل صاحب العمل  "١"

  ؛جرأمقابل   "٢"

إلى ناتج أو خدمة وفقًا لمواصفات صاحب العمل، بصرف النظر عن الجهة التي  يويؤد  "٣"
خص يتمتع تقدم المعدات أو المواد أو سائر المدخالت المستخدمة، ما لم يكن هذا الش

العتباره عامًال مستقًال  االقتصاديبالدرجة الالزمة من االستقاللية ومن االستقالل 
  ؛بمقتضى القوانين أو اللوائح الوطنية أو أحكام المحاآم

ال يصبح األشخاص الذين لهم وضع العمال باألجر عماًال في المنزل في مفهوم هذه التوصية،   )ب(
من أدائه في أماآن عملهم  ي المنزل آعمال باألجر، بدًاللمجرد أدائهم عرضيًا لعملهم ف

  .المعتادة

يسند بصورة مباشرة أو عن  اعتباريأو  طبيعيآل شخص " صاحب العمل"عبارة  يتعن  )ج(
ينص أو ال ينص على وجود وسطاء، عمًال في  الوطنيطريق وسيط، سواء آان التشريع 

  .المنزل ألغراض تنفيذ نشاط من أنشطة منشأته

  .١تنطبق هذه التوصية على جميع العمال الذين يؤدون عمًال في المنزل وفقًا لمفهوم الفقرة   .٢
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  أحكام عامة  - ثانيًا 
في حالة عدم وجود منظمات معينة بالعمال في المنزل أو منظمات ألصحاب عمل العمال في   )٣(

الترتيبات المالئمة للسماح لهؤالء  )١(المنزل، تتخذ السلطة أو السلطات المشار إليها في الفقرة الفرعية 
  .العمال أو أصحاب العمل بالتعبير عن آرائهم في هذه السياسة الوطنية وفي التدابير المعتمدة لتنفيذها

  :١٩٦٦ ،)١٢٧رقم ( )البلدان النامية(توصية التعاونيات   ■

  النطاق  -أوًال 
لتعاونيات االستهالآية، وتعاونيات تنطبق هذه التوصية على جميع فئات التعاونيات، بما فيها ا  .١

، وتعاونيات إنتاج وتجهيز المواد الزراعية، وتعاونيات التوريد في المناطق الريفية، األراضياستصالح 
، وتعاونيات مصائد األسماك، وتعاونيات الخدمات، وتعاونيات الحرف الزراعيوتعاونيات التسويق 

وتعاونيات التعاقد على العمل، والجمعيات والمصارف التعاونية اليدوية، والتعاونيات اإلنتاجية العمالية، 
  .لالدخار واالئتمان، وتعاونيات اإلسكان، وتعاونيات النقل، وتعاونيات التأمين، والتعاونيات الصحية

  أهداف السياسة المتعلقة بالتعاونيات  -ثانيًا 
  :بوجه خاص يليتقام التعاونيات وتطور بوصفها وسيلة لتحقيق ما   .٣

وتوزيع الفائض  االقتصادياإلسهام في االقتصاد بزيادة المراقبة الديمقراطية على النشاط   )ج(
  توزيعًا عادًال، 

  أحكام خاصة بشأن دور التعاونيات   - خامسًا
  في معالجة مشاآل معينة

يمكن أن تقوم به التعاونيات في بعض الظروف، في معالجة بعض  الذيرف بالدور الخاص عتي  .٣٥
  .شاآل التي تواجه البلدان الناميةالم
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  مالحظات ختامية

ال يستطيع أحد أن يتجاهل أن شريحة آبيرة من السكان العاملين في العالم اليوم، يكسبون عيشهم في 
وإذا آان الحصول على صورة صادقة لحجم . االقتصاد غير المنظم في ظل ظروف هشة وغير مأمونة

 قة تبعث على اليأس، ألن التعاريف والمفاهيمقد أثبت أنه مهمة شاوديناميات االقتصاد غير المنظم، 
؛ ولقد بين البلدان لمقارنةاوقابلية  ي الدقةوالمقاييس قد تختلف، حيث يتوقف ذلك جزئيًا على مدى تحّر

ومنظمة التجارة العالمية، أن العمالة غير المنظمة  الدوليمكتب العمل  قدرت دراسة مشترآة أجراها مؤخرًا
في أمريكا  في المائة ٥٢و من العمالة غير الزراعية في البلدان اآلسيوية النامية، في المائة ٧٨ حواليضم ت

). فريقيا جنوب الصحراءأو فريقياأبين شمال  جوهريمع وجود تفاوت (فريقيا أفي  في المائة ٥٦والالتينية، 
إذا ما أضفنا العمالة غير المنظمة في  ويبدو أن تلك النسب المئوية أعلى بدرجة آبيرة في بعض البلدان،

 مجموع من في المائة ٣٧٫٧يمثل ) الزراعة ثناءباست(هذا، أن االقتصاد غير المنظم  أضف إلى. الزراعة
 في المائة ٢٦٫٨و فريقيا،أفي شمال  في المائة ٣٠٫٤و فريقيا جنوب الصحراء،أفي  اإلجمالي يالمحل الناتج

  .١٣مريكا الالتينيةفي أ في المائة ٢٥٫٩و في آسيا،

 ضمان في نفس الوقتوولتشجيع العمل الالئق، فإنه يلزم القضاء على الجوانب السلبية لعدم التنظيم، 
، وتعزز حماية وإدماج العمال والوحدات االقتصادية الموجودين تنظيم المشاريعالمعيشة و سبلعدم تدمير 

لمبادئ قوم على ثراء وتنوع االخالصة التي ت هوهذ .لالقتصاد الرئيسيفي االقتصاد غير المنظم، في التيار 
التابعة لمنظمة العمل الدولية في السنوات األخيرة، إنما هي تذآير  والتعليقات التي صاغتها هيئات اإلشراف

ولكن مفهوم الحماية  .أن معايير العمل الدولية هي بحق الحصن الحصين للحماية االجتماعيةبواضح 
عدم وجود بنية : أو بشكل أآثر دقة -  ه تحديًا خطيرًا من جانب المشكالت الهيكليةاالجتماعية ذاته يواج

بيد أنه في معظم الحاالت نجد أن . هيكلية آافية لتنفيذ المعايير، آما هو الحال في االقتصاد غير المنظم
القوانين واإلطار  ذهله ينواإلنفاذ المحدود االمتثالوعدم اإلنفاذ، أو  متثالاالالقوانين موجودة، ولكن عدم 

 آثيرًا"في السنوات األخيرة فإن  أشير إليه بحقفي االقتصاد غير المنظم، هي أهم التحديات؛ وآما  التنظيمي
القتصاد غير المنظم أو غير قابلة للتطبيق عليه، وقد ل مالئمةتكون  عن أن من معايير العمل الدولية هي أبعد

  .١٤"تحتاج فقط إلى تنفيذ جاد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :انظر   ١٣

Bacchetta M., Bustamante J., Ekkehard E. Globalization and informal jobs in developing 
countries, 

  الصفحات، ١ملحوظة الالسابق،  دراسة مشترآة لمكتب العمل الدولي وأمانة منظمة التجارة العالمية، المرجع
٣٣-٢٥.  
  .٦١٣ .، ص١١ملحوظة ال، المرجع السابق، A. Trebilcock:  انظر   ١٤
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  قــملح
  بعض القوانين واللوائح الوطنية  مختارات من

  المتعلقة باالقتصاد غير المنظم

  قاعدة بيانات   القوانين واللوائح  البلد
منظمة العمل الدولية 

   تشريعاتبشأن 
  العمل الوطنية

NATLEX ISN 

 مارس/ آذار ١١الصادر في  ٠١٩- ٩٨م قانون رقال  نبن
  .االجتماعي، مدونة الضمان ٢٠٠٣

في االقتصاد  االجتماعيللضمان  عامًا يضع نظامًا
نظامًا  ع، آما يض)آما نصت عليه مدونة العمل(المنظم 

خاصًا للعمال الزراعيين الذين يعملون لحسابهم الخاص، 
  .والعمال في االقتصاد غير المنظم

٦٤٣٧٠  

  /MEF 2008-240/PRES/PM/MJE مرسوم رقمال  سوفا بورآينا
بخصوص اعتماد نظم  ٢٠٠٨ مايو/ أيار ٨الصادر في 

خاصة لصندوق المساعدات من أجل القطاع  أساسية
  .غير المنظم

  PRES/METSS/053-98 المرسوم رقم أنشئ بمقتضى
وآان الصندوق قد . ١٩٩٨ فبراير/ شباط ٢٤الصادر في 

ت مباشرة ماناأنشئ من أجل تقديم قروض وض
وتدير الصندوق . الصغر بالغة للمستثمرين في المشاريع

إلى  يووزارة االقتصاد والمالية، ويرم العمالةوزارة 
تعزيز العمالة ومكافحة الفقر عن طريق خلق فرص عمل 

الصغر، وبصفة خاصة من  بالغةمن خالل المشاريع 
خالل تقديم خدمات التدريب والمتابعة والخدمات 

 بالغةرية لمن يحصلون على قروض المشاريع االستشا
  .  الصغر

٧٩١١٨  

 ٢صادر في ال، ٧٩٢رقم  تنفيذيالمرسوم ال  إآوادور
  .نشاء نظام لتشجيع العمالةإل ١٩٨٩ أغسطس  /آب
 ١٢صادر في ال، ١٢٣٤رقم  تنفيذيالمرسوم ال

  .لتنظيم تنفيذ نظام تشجيع العمالة ١٩٩٠ فبراير  /شباط
نظام تشجيع العمالة، أما  ٧٩٢مرسوم رقم الينشئ 

 طوارئبرامج لتنفيذ  تدابير فيشمل ١٢٣٤المرسوم رقم 

٢٠٤٠١  
  

٩٥٦٢  
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  قاعدة بيانات   القوانين واللوائح  البلد
منظمة العمل الدولية 

   تشريعاتبشأن 
  العمل الوطنية

NATLEX ISN 
عن مشاريع خاصة  للعمالة والتنمية االجتماعية فضًال

وتستهدف تلك اإلجراءات أآثر الفئات استضعافًا . للعمالة
أو الفئات التي ال تتمتع بالحماية في المجتمع، والتي توجد 

، مثل أولئك الموجودين في في حاالت من الفقر المدقع
 االقتصاد غير المنظم، في المناطق الحضرية والريفية

  .على السواء

الالئحة التنفيذية  بإصدار ٢٠٠٣لعام  ٢١٣م رقم مرسو  مصر
  .بشأن العمالة في القطاع غير المنظم

لجنة معنية بالعمالة في القطاع غير المنظم،  يءينش
ياسة بشأن العمال في القطاع منوطة بدراسة وصياغة س

بتسجيل العمال في القطاع غير  يويقض .غير المنظم
المنظم وإصدار بطاقات التسجيل، ويحظر على أصحاب 

عمال في القطاع غير المنظم من خالل  استخدامالعمل 
ويجوز لوزير العمل . خدمات تشغيل غير مرخص لها

والهجرة الترخيص لبعض الجمعيات أو المؤسسات أو 
المنظمات النقابية، بإنشاء خدمات تشغيل ألعضائها، 

حيث تقوم بدور وآاالت التعيين للعمال في القطاع غير 
المنظم، وفق الشروط المبينة في قانون العمل وفي هذا 

  . المرسوم

٦٨٥٩٠  

لمنظم بشأن الحد من القطاع غير ا جمهوري مرسوم  جورجيا
ماعية، والحماية االجت فيما يتعلق بالعمل، والصحة
  )١٩٥(لمحاربة الفساد  واستحداث التدابير األولى

  لفترة منللجنة تتولى تنفيذ البرنامج  يءينش
، وتقدم تقاريرها )المرسوممدرجة في ( ٢٠٠٣ - ٢٠٠١

وتبذل اللجنة جهودها بالتعاون مع . السنوية للحكومة
الفساد، وال سيما  وزارة المالية بغية القضاء على أسباب

  .والحماية االجتماعية والصحة في قطاع العمل

٦٤٤٤٩  

غير المنظمين،  للعمال االجتماعيقانون الضمان   الهند
  )٢٠٠٨لسنة  ٣٣قانون رقم ( ٢٠٠٨
من أجل العمال  االجتماعيبإنشاء نظم للضمان  ييقض

، ويطبق "النظاميغير "في االقتصاد غير المنظم أو 
عامل وفي مفهوم هذا القانون، يعرف ال. على عموم الهند
عامل مقره المنزل، أو عامل يعمل "غير المنظم بأنه 

لحسابه الخاص، أو عامل بأجر في القطاع غير المنظم، 
 أٌي ال تغطيه الذيآما يشمل العامل في القطاع المنظم 

٨١٧٦٩  
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  قاعدة بيانات   القوانين واللوائح  البلد
منظمة العمل الدولية 

   تشريعاتبشأن 
  العمل الوطنية

NATLEX ISN 
" من هذا القانون الثانيمن القوانين المذآورة في الجدول 

ويجوز للحكومة صياغة وإبالغ نظم )). م(٢مادة ال(
عاية المناسبة من أجل العمال غير المنظمين، مثل الر

 اإلعانة عن إصابات العمل واإلسكاناالدخار، و صندوق
لألطفال ورفع مستوى مهارات العمال  التعليمية والبرامج

والمساعدات التي تقدم في حاالت الوفاة وتوفير منازل 
  . لكبار السن

بابوا غينيا 
  الجديدة

، المنظم واإلشراف عليه غير قانون تطوير القطاع
  .)٢٠٠٤لعام  ٥رقم ( ٢٠٠٤

يقدم التسهيالت ويشجع على تطوير مشروعات األعمال 
وينظم . غير المنظمة في المناطق الحضرية والريفية

ويشرف على تطوير مشاريع األعمال غير المنظمة بما 
إنشاء التفتيش، ويضع القواعد من أجل  من خالل في ذلك

  .امة والسالمة للجميعحماية الصحة الع

٨٢٣٩٣  

  تشجيع العمالة قانون تنفيذل ٧٢٨رقم  تشريعيمرسوم   بيرو
، موضوع تشجيع الثاني، الفصل الخامسيتناول الباب 

وخصوصًا فيما يتعلق بنقل مشاريع األعمال  العمالة،
. الصغر، من القطاع غير المنظم إلى القطاع المنظم بالغة

، االنتقالى تيسير ذلك وتتضمن اإلجراءات الرامية إل
تبسيط إجراءات إنشاء تلك المشاريع : حوافز مثل

والخدمات االستشارية  اإلداريوتسجيلها والعفو 
  .المهنيوالتدريب 

  TR-93-004 مرسوم عال رقم
  باعتماد الئحة قانون تشجيع العمالة 

يتناول الباب الخامس من المرسوم، تشجيع العمالة، 
الرامية إلى إعادة تحويل  سيما البرامج الخاصة وال

مشاريع األعمال المنتجة في القطاع غير المنظم في 
، المهني، من خالل تزويده بالتدريب المناطق الحضرية
وهذا المرسوم هو تنفيذ للقانون رقم . ضمن أمور أخرى

  .أعاله ٧٢٨
  EF-87-092 مرسوم عال رقم

  .باعتماد الئحة صندوق التمويل للقطاع غير المنظم
ضمن  يندرجصندوقًا لتمويل القطاع غير المنظم،  ءيينش

في بيرو، آجزء من  الصناعيللبنك  اإلداريالهيكل 
. للمؤسسةللقطاع غير المنظم  الكاملبرنامج الدعم 

٢٥٥٣٤  
  
  
  
  
  
  

٣٣٣٢٦  
  
  
  
  
  
  

٣٣٧١  
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  قاعدة بيانات   القوانين واللوائح  البلد
منظمة العمل الدولية 

   تشريعاتبشأن 
  العمل الوطنية

NATLEX ISN 
التي  ئتماناالوالهدف هو تيسير الوصول إلى موارد 

وغيره من  التقنيالصندوق، وعرض الدعم يمنحها 
، بغية تحسين يجيةالتروصور الدعم ذات الطبيعة 

االجتماعية لمشاريع األعمال في  -الظروف االقتصادية 
القطاع غير المنظم، وتيسير إدماجها تدريجيًا في القطاع 

  .المنظم

، سبتمبر/ أيلول ٨صادر في  ٢٠٠٩/ ١٠١قانون رقم   البرتغال
  المنزلي للعمل القانونيالنظام  بإنشاء
دنيا، بدون وضعه في مرتبة قانونية  ،شاء نشاطينظم إن

ويشتمل ذلك على . في منزل أو في محل إقامة العامل
إلى أحد  ،بعد شراء المواد الخام منتج نهائي،تقديم 

أن يكون العامل من وال بد . البائعين مقابل ثمن معلوم
وتتناول  .اقتصاديًا على المستفيد من هذا النشاط معتمدًا
  . يقوم به األحداث في المنزل الذيمل الع ٣المادة 

٨٢٥٢٩  
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