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  مكتب العمل الدولي  GB.300/TC/4: الوثيقة
 300: الدورة

اإلدارة مجلس   ٢٠٠٧نوفمبر / تشرين الثانيجنيف، 

TC جنة التعاون التقنيل 

من أجل اتخاذ قرار

 

 األعمال جدول من الرابع البند

  متابعة إعالن منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ 
  التعاون أولويات: في العمل والحقوق األساسية

  القضاء على عمل بشأن ال وخطط التقني
 في االستخدام والمهنة التمييز

 مقدمة
 بشأن المبادئ والحقوق األساسية في العمل من خالل جهود ترويجية ١٩٩٨إنفاذ إعالن عام قام المكتب ب .١

عامة واستعراضات سنوية وتقارير عالمية وعن طريق قيام مجلس اإلدارة باستخالص استنتاجات بشأن 
 ومجلس .أولويات وخطط عمل من أجل التعاون التقني ال بد من تنفيذها في فترة السنوات األربع المقبلة

اإلدارة مدعو في جلسته الحالية إلى البحث في أولويات التعاون التقني وفي خطة عمل بشأن القضاء على 
مارس / ويجدر التذآير بأن مجلس اإلدارة آان قد أوصى في دورته في آذار. التمييز في االستخدام والمهنة

 الدولية بإدماج المساواة بين الجنسين في  أن تقوم جميع برامج ومشاريع التعاون التقني لمنظمة العمل٢٠٠٥
 . جميع مراحل دورة المشاريع

 أهم مجاالت االهتمام

 التقرير العالمي الثاني بشأن التمييز، المقدم بموجب متابعة إعالن هو، مواجهة التحديات: المساواة في العمل .٢
على أنه رغم التطورات المشجعة  وقد رآزمنظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق األساسية في العمل، 

. التي سجلت في مكافحة أشكال التمييز التقليدية في مكان العمل، ال تزال المشاآل موجودة في هذا الصدد
 اإلعاقة وآره األجانب من قبيل السن وأخرى قائمة على عوامل أشكال زيادة بروزوتتفاقم هذه المشكلة ب

اإلرث الجيني وأنماط الحياة غير التوجه الجنسي واإليدز و/ لبشرية بفيروس نقص المناعة االحالة المتصلةو
ويدعو التقرير، في سعي منه إلى تحقيق المزيد من الفعالية في مكافحة جميع أشكال التمييز في مكان . الصحية

العمل، إلى جملة أمور منها تحسين إنفاذ التشريعات والمبادرات غير التنظيمية من جانب الحكومات 
وبّين نقاش حيوي حول التقرير في مؤتمر العمل الدولي في . نشآت وبناء قدرات الشرآاء االجتماعيينوالم

 أن المشارآين آانوا قلقين في المقام األول من افتقار الحكومات والشرآاء االجتماعيين ٢٠٠٧يونيه / حزيران
 إنفاذ التشريعات والمساواة صة علىوشددوا بصورة خاإلى القدرة على مكافحة جميع أشكال التمييز بفعالية، 

 . في األجر بين الجنسين والعنصرية
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 القضايا الرئيسية

أفادت معظم الوفود إلى المؤتمر عن اعتماد سياسات وبرامج وطنية آفيلة بضمان المساواة في العمل وتكافؤ  .٣
 في الوقت ذاته أن  ولكنها أآدت؛الفرص فضًال عن إدماج تدابير مناهضة للتمييز في التشريعات الوطنية

ولئن آانت التشريعات أساسية فإن من . القضاء على التمييز وتشجيع المساواة ال يزاالن تحديًا ماثًال أمامها
الواضح أنها ليست سوى جزء من الحل وأنه ال بد من ضمان التقيد بها من خالل اإلنفاذ الفعلي واآلليات 

باإلضافة إلى ذلك، ينبغي تنفيذ تدابير غير تنظيمية . ل السليمةالمؤسسية، بما فيها نظم اإلدارة وتفتيش العم
 . الستكمال وتعزيز أثر القوانين الوطنية والدولية على حد سواء

وبخصوص قضية المساواة في األجر بين الجنسين، ذآرت عدة بلدان الجهود التي بذلتها للحد من ثغرة  .٤
تنفيذ برامج خاصة بين هود بين نشر المعلومات والفوارق في األجور بين الجنسين، وتراوحت هذه الج

 ال تزال بعض البلدان تشهد تمييزًا في األجور بين الرجال والنساء رغم ما حققته بيد أنه. بالمساواة في األجور
 أنه رغم ضيق الثغرة في بينت المناقشة بوضوحو. النساء من تقدم في التحصيل العلمي مقارنة بالرجال

 الجنسين في بعض البلدان، ال تزال النساء يعملن في المتوسط بأجر أدنى من نظرائهن فوارق األجور بين
ال بد من أن تنفذ  وإنفاذ تشريعات المساواة في األجور المكونة إلى أن اعتمادالهيئات  تأشارو. الذآور

راضات للمساواة في أساليب مناسبة لتقييم الوظائف تكون خالية من التحيز إلى جنس دون آخر وإجراء استعب
 . األجور وإنشاء لجان تعنى بالمساواة في األجور

وأآدت الوفود أنه رغم ارتفاع معدل العمالة بالنسبة لألقليات العرقية واإلثنية على مدى السنوات في العديد من  .٥
نصرية ورغم اعتماد سياسات مناهضة للع. البلدان، ال تزال هناك عقبات جسيمة من حيث التعيين والترقية

واستراتيجيات مكان العمل الهادفة إلى استثارة الوعي بشأن قوانين المساواة في االستخدام وعدم التمييز، 
 وال بد من إنفاذ القوانين الوطنية المناهضة للتمييز العرقي. مشكلة قائمةوآره األجانب يزال التمييز العرقي  ال

 على رة إلى إنشاء مؤسسات وطنية قادرة على أن تقوم آما أن هناك ضرووالمشجعة للمساواة في المعاملة،
 .  وضع مؤشرات لقياس أثر السياسات والبرامجإسداء المشورة والرصد، وينبغيالسواء بدور 

  إجراءات منظمة العمل الدولية في 
 الماضي والحاضر

ز تقدم آبير على  إحراسهم في، مما أ٢٠٠٣ع المكتب استراتيجيات وأنشطة مختلفة وفقًا لخطة عمل عام تبا .٦
ثغرة :  على أولويتين موضوعيتين هما٢٠٠٣ورآزت خطة عمل عام . المستوى الوطني في عدة بلدان

 . يةنااإلثنية وأبعادها الجنس/ الفوارق في األجور بين الجنسين والمساواة العرقية

: يـطتها على ما يلة أنشـل الدوليـور بين الجنسين، رآزت منظمة العمـي األجـق بثغرة الفوارق فـوفيما يتعل .٧
 في األجور واالتجاهات في ثغرة الفوارق في اإلنصافتوليد المعارف بشأن تكاليف ومنافع تشجيع ) أ(

تقديم ) ج(إقامة الشبكات والتعاون مع االتحادات النقابية العالمية؛ ) ب(األجور بين الجنسين وأسبابها الكامنة؛ 
 صحائف وقائع قطرية من أجل أفريقيا وأمريكا الالتينية وأعدت. المساعدة التقنية على المستوى القطري

اع والمهنة؛ ـ االتجاهات في ثغرة الفوارق في األجور بين الجنسين حسب القط"١": وأوروبا بشأن ما يلي
 تعليقات لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات "٣" األطر التنظيمية المؤسسية الوطنية ذات الصلة؛ "٢"

وأجريت دراسة لتقييم . يجري في الوقت الحاضر االضطالع بمبادرة مماثلة في شرق آسياو. والتوصيات
 وصدر دليل عن طريقة القيام بعمليات تقييم الوظائف على نحو خال من ،تكاليف ومنافع اإلنصاف في األجور

ي تورينو، أجريت وبالتعاون مع مرآز التدريب التابع لمنظمة العمل الدولية ف. التحيز إلى جنس من الجنسين
ورآز . حلقات عمل تدريبية بشأن عمليات تقييم الوظائف على نحو خال من التحيز إلى جنس من الجنسين

 النقص في تقييم المهن في قطاعات الفنادق والمشروبات من خالل علىلتعاون التقني في البرتغال لمشروع 
س من الجنسين مع منظمات أصحاب العمل  من التحيز إلى جنعلى نحو خالوضع أساليب لتقييم الوظائف 
 آما هدف المشروع الذي مولته المفوضية األوروبية إلى تحديث نظم التصنيفات .ومنظمات العمال في القطاع

المهنية في القطاع وإنشاء نظم لألجور تستند إلى معايير وإجراءات شفافة وغير منحازة إلى جنس من 
 . الجنسين

 إلى ، قدمت منظمة العمل الدولية المساعدة التقنيةةياناإلثنية وأبعادها الجنس/ يةوفي موضوع المساواة العرق .٨
. لحكومات في مجال وضع سياسات العمالة والسياسات االجتماعية بهدف تشجيع المساواة واإلدماج العرقيينا
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 وصندوق النقد ة من البنك الدوليمهستلوأجريت عملية تدقيق إثنية ألوراق استراتيجية الحد من الفقر الم
وحصلت عملية التدقيق على تمويل من خارج الميزانية .  بلدًا ونشرت نتائجها وتمت مناقشتها١٤الدولي في 

التي تمس من حكومة السويد  من أجل أنشطة المتابعة في باراغواي وبوليفيا وبيرو للتصدي لقضايا التمييز 
 يرمي إلى تشجيع وحماية ورصد احترام حقوق وضمن إطار مشروع آخر. في سوق العملالسكان األصليين 

السكان األصليين والقبليين، أجرت منظمة العمل الدولية بحوثًا مع اللجنة األفريقية المعنية بحقوق اإلنسان 
والشعوب بشأن الحماية القانونية للمجتمعات األصلية في أفريقيا، وعززت حقوق السكان األصليين والقبليين 

وقدمت منظمة العمل الدولية . ت تشريعًا وطنيًا في الكاميرون وآمبوديا والكونغوفي جنوب آسيا ووضع
آما نفذت مشاريع . التدريب للقضاة والمحامين بشأن قانون العمل الدولي وبشأن طريقة معالجة قضايا التمييز

ي االستخدام  ومنها مشروع في البرازيل حول تشجيع تكافؤ الفرص ومكافحة التمييز ف، تقنية أخرىةمساعد
والمهنة، وقدمت المشورة لوزارات العمل بشأن تصميم وتنفيذ سياسات العمالة الوطنية في إآوادور وبوليفيا 

وفيما يتعلق بإدماج المهاجرين، وضعت منظمة العمل الدولية قاعدة بيانات عن حسن . وبيرو وآولومبيا
وجرى اختبار . لشرآاء االجتماعيين في أوروباالممارسات وأدوات للتدريب، وأنشأت موقعًا على االنترنت ل

  . لتمييز في االستخدام في إيطاليا وفرنسا والسويدبشأن ا

  خطة عمل بشأن القضاء على التمييز 
  في االستخدام والمهنة

إن العمل الذي نفذ حتى اآلن باالستناد في غالب األحيان إلى موارد من الميزانية العادية للتعاون التقني  .٩
 والذي أجري بالتعاون الوثيق مع مختلف الوحدات في الميدان ، محدودة من خارج الميزانيةوموارد بدئية

وستستند خطة العمل لمكافحة . والمقر، سيكون بمثابة قاعدة انطالق لتوسيع نطاق العمل المتصل بالتمييز
اد على األنشطة التمييز على مزيج من الموارد واالستراتيجيات المنسقة في جميع جهات المكتب، باالعتم

آما سيعتمد على الدروس المستمدة من . القائمة والتجارب المستمدة من السنوات األربع الماضية وتدعيمها
البحوث التي سبق استهاللها في إطار خطة العمل األولى في مجال رسم معالم األنشطة العملية في المستقبل 

 . على المستوى الوطني وعلى مستوى مكان العمل

ومن باب االستجابة للشواغل التي أعرب عنها معظم المندوبين في المؤتمر، سيولي المكتب األولوية إلى  .١٠
، باالستناد إلى مدخالت من جميع الوحدات ذات تحسين إنفاذ التشريعات والمساواة في األجور بين الجنسين

مبادرات على المستوى القطري في وسيجري إدماج وتعميم ال. الصلة في المقر والميدان، ومنها مرآز تورينو
سيجري تصميم األنشطة وتنفيذها بالتعاون الوثيق مع مكتب األنشطة آما . البرامج القطرية للعمل الالئق

 . الخاصة بأصحاب العمل ومكتب األنشطة الخاصة بالعمال

دم في المساواة ، الصادرة عن المكتب، تحقيق تق٢٠٠٩-٢٠٠٨وتعتبر مقترحات البرنامج والميزانية للفترة  .١١
وترسم خطة عمل مكتب العمل الدولي . بين الجنسين في عالم العمل آموضوع معمم ذي نتيجة فورية مشترآة

لمساواة بشأن اوتتمشى خطة العمل . مسارًا لتحقيق هذا الهدف )GB. 300/5(من أجل المساواة بين الجنسين 
 وستكون أحد سبل ،تمييز في االستخدام والمهنةبين الجنسين مع خطة العمل المقترحة بشأن القضاء على ال

وستكون المناقشة العامة في . العمل في اتجاه القضاء على التمييز القائم على نوع الجنس في عالم العمل
 بشأن المساواة بين الجنسين في صميم العمل الالئق فرصة سانحة لتقديم ٢٠٠٩مؤتمر العمل الدولي لعام 
 . حرز في هذا المجالالمعلومات عن التقدم الم

وال بد آذلك إلجراءات متابعة القضاء على التمييز في االستخدام والمهنة من أن تشمل استثارة الوعي عن  .١٢
 منظمة العمل الدولية وفي الهيئات داخلطريق الحمالت التثقيفية وتقاسم المعلومات وزيادة مبادرات البحوث 

رى في بناء قدرات الحكومات والشرآاء االجتماعيين لمساعدتهم ويتمثل أحد المجاالت الهامة األخ. الخارجية
 التحديات المتمثلة في تشجيع المساواة في مكان العمل، بالنظر إلى األبعاد مجهزون لرفععلى التأآد من أنهم 

وستكون هذه المبادرات لبناء القدرات بشأن قضايا التمييز إحدى . المتعددة للتمييز وإلى تعقده واستمراره
االستجابات للتوصيات السابقة الصادرة عن مجلس اإلدارة والقاضية بزيادة قدرة الهيئات المكونة لمنظمة 

 . العمل الدولية، عن طريق التعاون التقني، لتعزيز المساواة بين الجنسين في عالم العمل
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 بناء قدرات الشرآاء االجتماعيين

لة رئيسية في القضاء على التمييز وتعزيز المساواة منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال هي هيئات فاع .١٣
فالشرآاء االجتماعيون هم في أفضل وضع يخولهم اإلسهام في ذلك عن طريق التصدي ألي . في العمل

ممارسات تمييزية داخل منظماتهم، ونوع الخدمات التي يقدمونها ألعضائهم ومشارآتهم في العمليات 
وستقوم منظمة العمل الدولية . هذا الغرض، يتطلبون التدريب والمعارفول. والمؤسسات الثنائية والثالثية

 وسيجري تقاسم نتائج هذا االستعراض مع الشرآاء ،باستعراض االتفاقات الجماعية في عدد من البلدان
باإلضافة إلى . االجتماعيين لتشجيع قدر أآبر من االهتمام بقضايا المساواة في اتفاقات المفاوضة الجماعية

ك، ستقوم بتصنيف وتقاسم المعلومات عن التجارب بشأن مبادرات مكان العمل القائمة ونطاقها ومضمونها ذل
وأثرها، آما ستستحدث مدونات سلوك أو مبادئ توجيهية نموذجية لتشجيع المساواة في المعاملة وتكافؤ 

تكون مبادرات من هذا النوع ورهنًا بطلبات محددة، ستقدم آذلك أنشطة بناء القدرات حيثما . الفرص للجميع
 . قد استهلت ويستدعي األمر تدعيمها

 البرامج القطرية للعمل الالئق

وتوخيًا . التي تقوم بها منظمة العمل الدولية على البرامج القطرية للعمل الالئقالقطرية يزداد ترآيز البرمجة  .١٤
ستوى الوطني، من المهم أن تتجلى هذه لضمان التصدي بفعالية لقضايا عدم التمييز وتحقيق المساواة على الم

ومن المهم أيضًا أن تراعي جميع المكونات . الشواغل على نحو تام في البرامج القطرية للعمل الالئق
واألنشطة المتصلة بالبرامج القطرية للعمل الالئق الحقوق واالحتياجات والظروف الخاصة لمختلف 

قدراتها بحيث أصلها الوطني أو انتمائها اإلثني أو دينها أو المجموعات على أساس نوع جنسها أو عرقها أو 
وتقترح خطة العمل بذل جهود محددة إلدماج . تتمكن جميعًا من االستفادة على قدم المساواة من الفرص الناشئة

 .  في البرامج القطرية للعمل الالئقالشواغل المتعلقة بالمساواة

 تحسين اإلنفاذ

إال أن اعتماد التشريعات ال يفضي .  األحكام التي تضمن المساواةريعات العملفي تش أن تدمجمن األساسي  .١٥
وحيثما توجد أحكام شاملة مناهضة للتمييز، ال بد من إيالء قدر . بمفرده إلى تحقيق المساواة في مكان العمل

.  والسلطة القضائيةأآبر من األهمية إلى اإلنفاذ وذلك عن طريق دوائر إدارة العمل واللجان المعنية بالمساواة
في هذا  ستقوم منظمة العمل الدولية بتشجيع إنشاء لجان معنية بالمساواة وتقديم التدريب ولهذا الغرض،

 وستضطلع منظمة العمل الدولية بحمالت الستثارة الوعي وإعداد خالصة وافية عن الممارسات .الصدد
ريب لمساعدة دوائر إدارة العمل في مجال تقصي الحسنة وإصدار قوائم مرجعية ومبادئ توجيهية وتقديم التد

 . التمييز ومنعه في ممارسات االستخدام

 األطر غير التنظيمية 

 في أمرًا حاسمًالئن آان وجود إطار تنظيمي سليم مدعوم بهيئة لتفتيش العمل تتمتع بالمؤهالت والموارد،  .١٦
تكمل وتعزز أثر القوانين الوطنية والدولية أن تسيمكن لمبادرات غير التنظيمية ا فإنالقضاء على التمييز، 

ويمكن أن تمتد التدابير غير التنظيمية من سياسات المشتريات الحكومية مرورًا بمبادرات . على حد سواء
وستقوم منظمة العمل الدولية بتوثيق . المسؤولية االجتماعية للشرآات ووصوًال إلى مدونات السلوك

ع مبادئ الهيكل الثالثي لمنظمة العمل الدولية باالستناد إلى معايير العمل الممارسات الواعدة التي تتمشى م
 . الدولية

  المساواة في األجر بين الجنسين

يمكن لمنظمة العمل الدولية أن تضطلع بدور رئيسي و ،لثغرة الفوارق في األجور بين الجنسين أسباب آثيرة .١٧
وستقوم منظمة العمل الدولية على . ه على نحو أفضلوقبوله وتحقيقالمساواة في األجر في تشجيع فهم مبدأ 

نقابات العمال لتمكينها من تحسين مشارآتها في التفاوض في سبيل إلى وجه التحديد بتقديم الدعم التقني 
 وفي وضع آليات مؤسسية مناسبة أو إنشاء هيئات ،الحصول على المساواة في األجر في اتفاقاتها الجماعية
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فيما يتعلق بالمعلومات وحسن الممارسات عن أساليب و. جان المعنية بالمساواة في األجرمالئمة من قبيل الل
هيئات التقييم الوظائف، ستقوم بتنظيم حلقة عمل تقنية بهدف تشجيع مناقشة قائمة على التعاون بين الخبراء و

ء القدرات من أجل تحقيق لوضع االستراتيجيات المتعلقة ببرامج بنالمنظمة العمل الدولية المكونة الثالثية 
وستكون هذه المشاورة آذلك بمثابة متابعة مناسبة لقرار مؤتمر العمل الدولي الصادر في . المساواة في األجر

 بشأن تعزيز المساواة بين الجنسين والمساواة في األجور بين الجنسين وحماية ٢٠٠٤يونيه / حزيران
 . ٢٠٠٩ي المناقشة العامة بشأن المساواة بين الجنسين في عام األمومة، ويمكن أن تكون آذلك إسهامًا هامًا ف

 التمييز العنصري

إلى التهميش وآره األجانب في سوق العمل غالبًا ما يؤدي التمييز العنصري والقائم على االنتماء اإلثني  .١٨
. ال التمييز هذه لمنع أشك ومن المهم بالتالي وضع وتنفيذ استراتيجيات في مكان العمل.واالستبعاد االجتماعي

 آما ينبغي أن تقدم ،وينبغي لهذه االستراتيجيات أن تشمل استثارة الوعي بشأن أماآن عمل أآثر إنصافًا
المعلومات والتدريب إلى أصحاب العمل والحكومات بشأن اإلنصاف في االستخدام وقوانين عدم التمييز 

وسيقوم . دين أو مجموعة من هذه األسباب الوطني أو الاألصلواإلدماج على أساس اللون أو العرق أو 
 منظمة العمل الدولية في المستقبل بتقوية العمل الذي سبق البدء به مع نقابات العمال حول إعداد برنامج

 ذلك عن طريق العمل مع أصحاب العمل استكمالوال بد من . استراتيجيات وأدوات ومواد تدريب ونشرها
وفر منتدى لتبادل حسن الممارسات ونشر يبدراسات للحاالت وب المكتضطلع يسو.  المنشآتعلى مستوى

 . م اجتماعات تقنية في المستقبل لتقاسم الدروس المستمدةينظ و،٢٠٠٨المعلومات في عام 

 استنتاج 
يقتضي التنفيذ الناجح لألنشطة المقترحة المدرجة في البرامج القطرية للعمل الالئق دعمًا آبيرًا من خارج  .١٩

ويناشد المكتب الهيئات المانحة أن تقوم باالستثمار . ستكمال الموارد القائمة من الميزانية العاديةالميزانية ال
 .الضروري لضمان التقدم المطرد في القضاء على التمييز في مكان العمل

قد يرغب مجلس اإلدارة في أن يؤيد خطة العمل الثانية هذه بشأن مبدأ عدم التمييز والحق فيه وأن يطلب  .٢٠
  .لبقاء على اطالع مستمر من خالل لجنة التعاون التقني على تنفيذ األنشطة المقترحةا
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