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 األعمال جدول من الثاني البند

 : حماية العمال من أشكال العمل غير المقبولة 8النتيجة 

 
 غرض الوثيقة 

بشأن حماية العمال من أشكال العمل غير  8تقدم هذه الوثيقة لمحة عامة عن استراتيجية النتيجة 
  المقبولة، وأهم مجاالت التركيز فيها والتقدم المحرز خالل فترة السنتين. 
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 الخلفية واألساس المنطقي -أوالً 

إن أوضاع العمل التي تنكر المبادئ والحقوق األساسية في العمل أو التي تعرض حياة العمال أو صحتهم أو  .1

 .حريتهم أو كرامتهم اإلنسانية أو أمنهم للخطر أو تعرض أسرهم لظروف من الفقر، إنما هي أوضاع غير مقبولة

وبعض مجموعات وفئات العمال في جميع األقاليم هي أكثر عرضة من غيرها ألشكال العمل غير المقبولة. 

وغالباً ما تحدث هذه األشكال في قطاعات تفتقر إلى إشراف تنظيمي ويكون فيها العمال على قدر ضئيل من 

أو الجنسية أو الوضع الصحي أو  التنظيم ويواجهون خطر التمييز على أساس نوع الجنس أو العرق أو اإلثنية

ثوقة أمراً صعباً. والنجاح في القضاء على أشكال غير ذلك من األسباب، وحيثما يكون توافر بيانات دقيقة ومو

 العمل غير المقبولة أو الحد منها إنما هو أساسي لتعجيل وتيرة التقدم في اتجاه تحقيق العمل الالئق. 

"حماية  8إلى العمل المنجز في سياق مجال األهمية البالغة  6102-6102فترة لل 8وتستند استراتيجية النتيجة  .2

، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 6102-6102العمال من أشكال العمل غير المقبولة" في الفترة 

 2-8المقاصد  :(، أال وهي6101من أجل التنمية المستدامة )برنامج عام  6101المعنية بموجب برنامج عام 

 . 0-01و 6-01؛ المقصدان 6-2و 0-2؛ المقصدان 8-8و 2-8و

 األهداف والنهج االستراتيجي -ثانياً 

 األهداف

المبادئ والحقوق األساسية في العمل عن طريق معالجة األسباب والظروف احترام إلى تحسين  8تسعى النتيجة  .3

التي تفضي إلى نطوء أشكال العمل غير المقبولة ودوامها، وجعل التغييرات المدخلة عليها مستدامة. والنتيجة 

تهدفة في بلداً منها بلداناً مس 20بلداً، يمثل  81هي بطبيعتها نتيجة مطتركة ويجري تنفيذها في أكثر من  8

 األقاليم الخمسة جميعها. وهي تركز على ما يلي: 

تعزيز فعالية السياسات واللوائح لمنع حدوث أشكال العمل غير المقبولة في القطاعات والمهن  ■

  ؛والمجموعات االجتماعية عالية المخاطر، والقضاء على هذه األشكال أو الحد منها

ة والطركاء االجتماعيين بهدف تصميم وتنفيذ ورصد سياسات تقوية قدرات المؤسسات الحكومية المعني ■

  ؛ولوائح ترمي إلى منع أشكال العمل غير المقبولة وحماية العمال منها

عضها عزز بيتعجيل وتيرة التقدم في اتجاه القضاء على أشكال العمل غير المقبولة عن طريق إجراءات  ■

الدولية  ةبعضاً ومتفق عليها على المستويات الدولية واإلقليمية والوطنية والقطاعية مع الهيئات الفاعل

 و أقل نجاعة. والوطنية الرئيسية. وينطوي ذلك أيضاً على رصد وتقييم ما هو ناجع وما ه

 االستراتيجية

 .اتباع استراتيجية متكاملة بطأن المبادئ والحقوق األساسية في العمل وخارجه في القطاعات عالية المخاطر .4

 كارنإأشكال العمل غير المقبولة، من  زاءإغالباً ما يعاني العمال المنزليون وغيرهم من العمال المستضعفين 

ة في ظروف عمل سيئة جداً إن لم تكن تعسفية. وبالنسبهم في العمل فيعيطون لة المبادئ والحقوق األساسية العائد

ن إندونيسيا وباكستاللعمال المنزليين، بذل  جهود من أجل حظر استخدام األطفال دون السن كعمال منزليين )

ما في ذلك ألصلية، بوالفلبين وسري النكا وسوازيلند وتوغو( والدفع قدماً بحقوق العمال المنزليين من الطعوب ا

( )غواتيماال( وتعزيز التوظيف 081)رقم  6100عن طريق تطجيع التصديق على اتفاقية العمال المنزليين، 

 والتمثيل من خالل تنظيم العمال لصوتلكان العادل للعمال المنزليين المهاجرين )نيبال والهند واألردن(. ولقد 

في تقوية قدراتهم على التفاوض للحصول على ظروف عمل  ائدة كبيرةفالمنزليين وتنمية المهارات )نيبال( 

أفضل والحد من استضعافهم إزاء االستغالل، بما في ذلك االتجار. وتمهيداً للسبيل أمام التصديق على االتفاقية 

( م، اعتمدت تغييرات تنظيمية في باكستان عن طريق سن قانون العمال المنزليين )حقوق االستخدا081رقم 

عاماً  02 سن لسن االستخدام بالنسبة للعمال المنزليين عندأدنى ، ويضع هذا القانون حداً 6102مارس في آذار/ 

 ويفرض عقود استخدام مكتوبة ويحدد ساعات العمل وطبيعة العمل واألجور واإلجازات والغذاء والمسكن. 
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ر مهم آخر من عناصر االستراتيجية . أن التنظيم هو عنصتنظيم العمال الذين يواجهون اشكال عمل غير مقبولة .5

الرامية إلى تمكين العمال وتحسين ظروف عيطهم وعملهم، ولكنه أيضاً عنصر مثير للتحديات. ويعتبر البُعد 

عوائق أمام التنظيم إلى جانب الحواجز التطريعية في الجغرافي أو التطت  أو الحواجز االجتماعية والثقافية 

وللمساعدة على الحد من ثغرة التمثيل هذه، ل بالنسبة للعمال المهاجرين(. بعض البلدان )على سبيل المثا

، تقوم منظمة العمل الدولية بالمساعدة على إنطاء نقابات عمال ومنظمات 8النتيجة  بموجب

 لبناءالغرفة البوليفية ل نطأتأاحتياجات هؤالء العمال وربطهم بمنظماتهم. وفي بوليفيا،  لتلبية عمل أصحاب

(Cámara Boliviana de la Construcción (CABOCO)  بوابة على االنترن )الوظائف لصالح  مواءمةل

الدولية المقدمة فرصهن االقتصادية. وفي غواتيماال، أدت مساعدة منظمة العمل  عزز العامالت في البناء، مما

لسكان ا نم ة للعمال المنزليين، إلى تعزيز قدراتهم على التصدي لالحتياجات المحددإلى نقابة العمال المنزليين

األصليين بما في ذلك عن طريق أساليب تنظيم جديدة لهم من قبيل التعاونيات. وفي بنغالديش، تمهيداً للسبيل 

(، كما هو وارد في الخطة الخمسية 021)رقم  0181أمام التصديق على اتفاقية الطعوب األصلية والقبلية، 

ي أعقاب دعم منظمة العمل الدولية لنقابة عمال مزارع الطاي، تنكب ( وف6161-6102السابعة للبلد )الفترة 

يهدف إلى تحسين ظروف العمل والعيش لعمال مزارع الطاي، بما  اتفاق الهيئات المكونة على السعي إلى إبرام

يطمل العمال من الطعوب األصلية والقبلية. ويولى اهتمام خاص إلى العقبات المحددة أمام النساء من الطعوب 

من قبيل القطاف، وهي وظائف صلية، وهن محصورات إلى حٍد كبير في الوظائف ذات األجور األدنى األ

 جور. وتجنب استقطاعات األالمحددة اليومية  لكمياتان من تحقيق غالباً على عمل األطفال كي تتمك   عتمدن فيهاي

ميع عمليات لعمل الدولية ج. تدعم معايير اتطجيع التصديق على معايير العمل الدولية المعنية وتطبيقها بفعالية .6

التدخل على المستويين العالمي والقطري. وتوجه اإلجراءات في عدد من البلدان نحو التصدي للقضايا التي 

تبرزها هيئات اإلشراف في منظمة العمل الدولية. وفي أوزبكستان، ونظراً إلى التعليقات بطأن تطبيق اتفاقية 

 ،( في الزراعة086)رقم  0111أشكال عمل األطفال،  واتفاقية أسوأ( 012)رقم  0122إلغاء العمل الجبري، 

على رصد استخدام عمل األطفال والعمل الجبري في حصاد القطن  6100منظمة العمل الدولية منذ عام  أب د

كان انتطار استخدام عمل  6102(. وفي عام 6102و 6102و 6100تطرين األول/ أكتوبر  -)أيلول/ سبتمبر 

 سيما ، الالتيقظل على الرغم من أنه من المستحسن االستمرار في ءانتظام في حصاد القطن قد تضااألطفال ب

وقد اعتمدت  ،الجبري تحدياً سنة من العمر. في الوق  ذاته، ال يزال العمل  02و 02بالغين بالنسبة لألطفال ال

 اً على اتفاقية الحرية النقابيةالحكومة تدابير ترمي إلى الحد من احتمال حدوثه. وقد صدق  أوزبكستان أيض

، أجري  أول دراسة استقصائية بطأن ممارسات 6102(. وفي عام 82)رقم  0128وحماية حق التنظيم، 

التوظيف والعمالة الموسمية في الزراعة واستكمل  بعملية موسعة الستثارة الوعي وبناء القدرات كان  موجهة 

مل األطفال والعمل الجبري. وفي موريتانيا، ومن باب االستجابة إلى الوزارات وأعضاء مجلس التنسيق بطأن ع

للطواغل التي أعرب  عنها لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات بطأن تطبيق بروتوكول عام 

 بل الوصول إلىبتقديم الدعم التقني بطأن ستقوم منظمة العمل الدولية ، 0101التفاقية العمل الجبري،  6102

لند، أولئك الذين يعانون من آثار االستعباد. وفي تاي صالحلالعدالة والتوعية بالحقوق وتحسين برامج سبل العيش 

واالتحاد الدولي لعمال النقل بطأن  6102في أعقاب االحتجاج الذي قدمه االتحاد الدولي لنقابات العمال في عام 

(، قدم  منظمة العمل الدولية المساعدة إلى 61)رقم  0101عمل الجبري، عدم تقيد البلد المذكور باتفاقية ال

 00)انظر الفقرة الحكومة في مجال الحماية الفعالة للعمال المهاجرين والمواطنين في قطاع صيد األسماك 

 أدناه(. 

 العنف . إنتنوير عملية وضع المعايير الجارية بطأن العنف والتحرش ضد المرأة والرجل في عالم العمل .7

والتحرش المرتبطين بالعمل من األمور غير المقبولة التي تخلف تكاليف باهظة على رفاهية األفراد واإلنتاجية 

رى ، جوالمنطآت والمجتمع. وتوخياً إلمكانية وضع معيار أو معايير جديدة لمنظمة العمل الدولية في هذا المجال

بالتعاون مع االتحاد الدولي لنقابات العمال وستة اتحادات نقابية عالمية من جميع األقاليم.  0 إعداد دليل إجراءات

ويوفر الدليل براهين عن الطريقة التي اتخذت بها نقابات العمال من خالل االتفاقات الجماعية وسياسات مكان 

عنف والتحرش في العمل، غالباً حماية العمال من الوالعمل والحمالت واستثارة الوعي، خطوات بناءة لوقاية 

دراسة حالة في االقتصادات الصناعية والناشئة  80من أشكال تمييز هيكلية ومؤسسية معقدة. ويستند الدليل إلى 

 ويوفر قائمة من االتفاقات الجماعية في 6 ،في طائفة من القطاعات، من قبيل الفنادق والمطاعم وتجارة التجزئة

تطفات من بنود تتناول التحرش والعنف المرتبطين بالعمل. كما أن النطاط المتصل بلداً مع مق 61ما يزيد على 

 

 .en/index.htm--http://www.ilo.org/actrav/info/pubs/WCMS_546645/lang انظر الرابط التالي:    0

ف، ــ، جنياستنتاجات اجتماع الخبراء الثالثي بطأن العنف ضد المرأة والرجل في عالم العمل العمل الدولي: مكتب    6

 ، الملحق(. MEVWM/2016/7) 6102بر تطرين األول/ أكتو 0-2

http://www.ilo.org/actrav/info/pubs/WCMS_546645/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---gender/documents/meetingdocument/wcms_546303.pdf
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يعود بالفائدة ايضاً على موقع نقابات العمال والتزامها النطط في بند وضع المعايير  ،بإعداد الدليل واستخدامه

 المذكور آنفاً. 

خذ بطأنه إجراءات أو تكون اإلجراءات المتخذة ال تت ما ال يكون مأخوذاً في االعتبار. اإلحصائيةمعالجة الثغرات  .8

تقديرات عالمية وإقليمية عن األطفال في العمالة وعمل األطفال  6102أقل فعالية. ولقد صدرت ونُطرت في عام 

 مليون طفل ال يزالون 026ر أن بلداً، وهي تقد   22والعمل الخطر باالستناد إلى مجموعات بيانات مستقاة من 

طفال. وفي حين أنها تطير إلى انخفاض أبطأ وتيرة لعمل األطفال على الصعيد العالمي في شراك عمل األ واقعين

حيث تحقق تقدم يعتد به في آسيا والمحيط الهادئ وُسجل ركود ، فإن هناك فوارق إقليمية كبيرة، 6106منذ عام 

مليون ضحية.  62جود في أقاليم أخرى. كما صدرت تقديرات عالمية وإقليمية بطأن العمل الجبري، حيث قُدر و

توزع التقديرات حسب الجنس والمجموعة تبلداً،  21أكثر من  يفوباالستناد إلى البيانات األولية المجموعة 

القطاعات االقتصادية. وقد قُدم  التقديرات العالمية بطأن عمل  بحسب قديراتت العمرية وتطمل للمرة األولى

 . 6102في أيلول/ سبتمبر  األطفال والعمل الجبري إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة

الدولية . إن الطراكات مع الهيئات المكونة لمنظمة العمل نطاق منظمة العمل الدولية خارجتكوين الطراكات  .9

لرامية ا واردعزز المعارف والمت ،وغيرها من المؤسسات الرئيسية على المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية

ذ السياسي على جميع المستويات بهدف حماية العمال من أشكال العمل غير إلى تقوية اإلجراءات وحفز النفو

المقبولة حماية أكثر فعالية. وهي توفر أيضاً منصة للهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية لتوسيع نطاق توعيتها 

 واكتساب الدعم من أجل معايير منظمة العمل الدولية )انظر الجزء سادساً(. 

 لىع. بالنظر إلى الطبيعة العمومية لهذه النتيجة، ضلع  وحدات ومكاتب كثيرة داخل المكتبتكوين الطراكات  .11

 وأسهم  في تحقيق النتائج على المستويين القطري والعالمي المكتب على نحٍو نطط في تنفيذها ستوياتمجميع 

سيق األقاليم لضمان التنعلى حٍد سواء. وطوال فترة السنتين، أجري  مطاورات منتظمة داخل المقر وبين المقر و

واالستجابة إلى طلبات الهيئات المكونة. وقد أدى هذا التنسيق إلى تعزيز تبادل المعارف والخبرات بين الوحدات 

 في المقر والمكاتب الميدانية المعنية فضالً عن األقاليم. 

 أبرز التدخالت على المستوى القطري -ثالثاً 

المتبادلة بين التمييز والعمل الجبري واالفتقار إلى حقوق التمثيل  تغذيةالالعمل الدؤوب سعيًا إلى كسر حلقة  .11
رين د  أهم المص ترتيب . في تايلند، تحتل صناعة صيد األسماك المرتبة الرابعة فيوظروف العمل التعسفية

بصورة خاصة لممارسات  لذين يتعرضوناعالمياً، وتضم الكثيرين من الصيادين الوطنيين والمهاجرين 

لذين يواجهون ظروف عمل مزرية. وتطمل هذه الظروف عدم دفع األجور أو رية واسخادعة والقاالستخدام ال

جز ضمن إطار مجال نلجبري. وباالستناد إلى العمل المساعة واالتجار والعمل ا 61تأخر دفعها وأيام عمل من 

متعلقة بحماية اليد العاملة في ، الذي تُوج باعتماد الالئحة الوزارية ال6102-6102في الفترة  8األهمية البالغة 

بمعالجة الثغرات  6102-6102، تقوم منظمة العمل الدولية في الفترة 6102مصائد األسماك البحرية في عام 

القنوات النظامية. ومن خالل مطروع يموله في القوانين والممارسات بما في ذلك لتيسير الهجرة عن طريق 

حة أشكال العمل غير المقبولة في صناعة ثمار البحر وصيد األسماك في تايلند، االتحاد األوروبي بطأن مكاف

تقوم منظمة العمل الدولية بتقوية قدرة المسؤولين الحكوميين، بمن فيهم مفتطو العمل، إلنفاذ القانون. كما أنها 

. ويهاجر 0 المهاجرونبناء قدرتها على تنظيم العمال، بمن فيهم العمال  ن أجلمتستثمر في النقابات التايلندية 

مما يعرضهن من بذلك دون المعلومات المالئمة أجل العمل ولكن العديدات منهن تقاليوم المزيد من النساء من 

بالمبادئ العامة والمبادئ التوجيهية لخطر الوقوع في ظروف استغاللية أو لخطر االتجار به ن. وباالسترشاد 
، تقوم منظمة العمل الدولية بدعم 1وبالتنسيق الوثيق مع النتيجة  2 (،6102) التطغيلية من أجل التوظيف العادل

هند نيبال( إلى بلدان المقصد )اللدان المنطأ )الهند وبنغالديش والحراك خياراً فيما بين النساء والفتيات من ب

في جنوب آسيا  وليةولبنان واألردن( في قطاعات العمل المنزلي واأللبسة. ومن خالل دعم إدارة التنمية الد

امرأة في مجتمعاتهن  611 111والطرق األوسط، تمكن  منظمة العمل الدولية من الوصول إلى أكثر من 

 

، تقرير للمناقطة في االجتماع الثالثي بطأن العمل الالئق من أجل صيادي األسماك المهاجرين العمل الدولي:مكتب    0

 . 6102أيلول/ سبتمبر  66-08جنيف،  ،لة بصيادي األسماك المهاجرينالقضايا المتص

 انظر الرابط التالي:    2

http://www.ilo.org/global/topics/fair-recruitment/WCMS_536755/lang--en/index.htm. 

http://www.ilo.org/global/topics/fair-recruitment/WCMS_536755/lang--en/index.htm
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ممثل توظيف بطأن التوظيف  611األصلية لمساعدتهن على اتخاذ قرارات هجرة مستنيرة؛ كما درب  أكثر من 

ل في مناطق مقصد المهاجرين للحصول على عام 61 111العادل )نيبال والهند ولبنان(؛ ونظم  ما يزيد على 

الجهود من أجل تحسين ظروف عملهم. واعتمدت الهند تطريعات  ضافرةموالخدمات وتقديم الدعم للنظراء 

لى عللهجرة المفروض التمييزي  حظرالنطاط توعية ضد جديدة لتنظيم وكالء التوظيف، ويجري في نيبال 

نيبال، من خالل رابطة النساء العامالت لحسابهن الخاص و النساء المهاجرات. وجرى تنظيم العمال في الهند

 وهي نقابة عمال تنظم العمال النيباليين في الهند.  ،GEFONTفي دلهي وأوريسا وبيهار وعن طريق نقابة 

 .الوقاية من المخاطر الصحية المهنية ومعالجتها من خالل تقوية نظم الرقابة الصحية في قطاعات التعدين والبناء .12

معدل عمرهم المتوقع في بلدانهم النامية. وال  انخفاضواألمراض التنفسية هي أولى أسباب إعاقة العمال إن 

في قطاعات من قبيل التعدين والمحاجر  لتغبر الرئويايزال ماليين العمال معرضين لخطر اإلصابة بداء 

منظمين. ولتقوية نظم الرقابة الصحية الوطنية ذات النسبة المرتفعة من العمال المهاجرين وغير ال ،والبناء

األمراض ( والمرفقة بقائمة توصية 6101الدول على تطبيق قائمة األمراض المهنية )المنقحة في عام ومساعدة 

(، يجري وضع اللمسات األخيرة على اإلرشاد الوطني بطأن تطخيص األمراض 012)رقم  6116المهنية، 

لتنفسية، والوقاية منها ومراقبتها وتسجيلها واإلبالغ عنها على المستوى القطري. المهنية، بما فيها األمراض ا

وعلى الصعيد الوطني، جرى تدريب األطباء على استخدام تصنيف منظمة العمل الدولية للصور اإلشعاعية 

، لحماية افي مناطق مختارة في الفلبين وفيتنام وجنوب أفريقيا وناميبيا وزمبابوي وإندونيسي الرئوي لداء التغبر

العمال المعرضين للغبار في القطاعات المحفوفة بالمخاطر. وفي فيتنام، أصبح استخدام تصنيف منظمة العمل 

(؛ وفي الفلبين، نظم  وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة العمل وخبراء من 6102)تموز/ يوليه  إلزامياً الدولية 

بطأن التغبر. وفي جنوب أفريقيا، يقوم  AIR Pneumo تايلند واليابان، فحصاً للحصول على شهادة في برنامج

المعهد الوطني للصحة المهنية اآلن بتوفير تدريب بطأن تصنيف منظمة العمل الدولية وقد اعتمد بمطاركة 

الطركاء االجتماعيين إعالناً يتعهدون فيه بتكثيف تطبيقه في جنوب أفريقيا وفي بلدان أخرى من منطقة أفريقيا 

ألسباب امن بين اإلصابات واألمراض المهنية غير المميتة، تمثل االضطرابات الهيكلية العضلية الجنوبية. و

. وبالتعاون مع اتحاد نقابات عموم الصين، يجري استخدام القائمة األشد ارتفاعاً  لتكاليف االقتصاديةاالمؤدية إلى 

مما  ،مقاطعة في الصين 61منطأة في  01 111المرجعية اإلرغونومية لمنظمة العمل الدولية في أكثر من 

الم لتوسيع في العإللكترونيات تعاقد في الباطن لتصنيع امماليين عامل في حين يخطط أكبر  01يطاول أكثر من 

 مليون عامل في الصين.  030لتطمل  القائمة نطاق استخدام

العمل مع منظمات أصحاب العمل والمنطآت من أجل الوقاية من فيروس نقص المناعة البطرية من خالل تدابير  .13
ذ كجزء من الجهود المبذولة لتطجيع تنفي. والسالمة والصحة المهنيتين في القطاعات عالية المخاطرعدم التمييز 

( والسياسة القطاعية بطأن فيروس نقص 611)رقم  6101توصية فيروس نقص المناعة البطرية واإليدز، 

وراس للمناطق (، قام  رابطة هندmaquiladorasالمناعة البطرية من أجل المناطق الصناعية الحرة )

الطركات  عملالصناعية الحرة بتطجيع إدماج برامج الوقاية من فيروس نقص المناعة البطرية وعدم التمييز في 

عامالً. وبدعم من منظمة العمل الدولية، قام  بحملة لمكافحة  06 660ما مجموعه  اول طالمنتسبة لها، بحيث 

راكة مع مجلس هندوراس للمنطآت الخاصة واتحاد العنف والتحرش والجنسي في مكان العمل ودخل  في ش

مديراً للموارد البطرية وممثالً للطركات بطأن تدابير  228غرف التجارة والصناعة، من أجل تدريب 

 اكة معشرقام  منظمة العمل الدولية أواستراتيجيات منع التمييز القائم على أسباب متعددة. وفي غواتيماال، 

لرابطة البن الوطنية، والبرنامج الوطني لإليدز بهدف تحسين  ةجتماعيوهي الذراع اال ،Funcafé مؤسسة

حصولهم على اختبار فيروس نقص المناعة البطرية  معارف العمال المهاجرين الموسميين بطأن حقوقهم وسبل

انتاج مركزاً صحياً مجتمعياً في مناطق  Funcafé 02والعالج والوقاية خالل موسم جني البن. وأنطأت مؤسسة 

ت للعامال، وتقدم هذه المراكز بالتنسيق مع وزارة الصحة الخدمات الصحية يث يكثر انتطار المرضحالبن 

الحوامل. كما شمل  حمالت استثارة الوعي الموجهة نحو عمال البن الذكور والرجال المقيمين في المناطق 

 مهاجراً وعامالً من الطعوب األصلية من المواطنين.  0 280الريفية، زهاء 

في  . إن أوكرانيا هي أحد البلدان القليلةالتصدي للتمييز القائم على الوضع الصحي عن طريق تحسين االمتثال .14

أوروبا وآسيا الوسطى التي ال يزال فيها وباء فيروس نقص المناعة البطرية يتزايد رغم الجهود المتواصلة 

حالة تقديم  0 111ية، أبلغ مفتطو العمل عن لكبحه. وباالستناد إلى النطاط الماضي في النقل والقطاعات الصح

خدمات استطارية إلى اإلدارة والعمال بطأن مسائل فيروس نقص المناعة البطرية واإليدز خالل عمليات تفتيطهم 

نوعية  تحسين طأنبالعادية للمنطآت في مناطق مستهدفة. كما درب  منظمة العمل الدولية عمال الرعاية الصحية 

إلى األشخاص الذين يحملون فيروس نقص المناعة البطرية وبطأن وقايتهم من التعرض بذاتهم الخدمات المقدمة 

 ونقل المرض، وذلك من خالل تدابير مناسبة للسالمة والصحة المهنيتين. 
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ي . فمكافحة التمييز ضد المرأة من خالل التنظيم والتمثيل وزيادة السالمة والصحة وتحسين ظروف العمل .15

اع البناء قطبوليفيا، تدخل أعداد متزايدة من النساء ذوات التعليم المنخفض المنتميات إلى الطعوب األصلية، 

عليه الذكور، نظراً إلى الوعد بمكاسب عالية. بيد أن األمر ينتهي بهن في آخر المطاف في  وهو قطاع يهيمن

في المائة عن أجر نظرائهن من  61جر يقل بنسبة وعندما يدفع أجرهن فإنهن يحصلن على أ ،العمل دون أجر

الذكور؛ كما أنهن يتعرضن للتحرش الجنسي. وكجزء من مساعدة منظمة العمل الدولية إلى بوليفيا لتنفيذ اتفاقية 

(، دأب  منظمة العمل الدولية على العمل مع نقابات العمال 022)رقم  0188السالمة والصحة المهنيتين، 

لمعالجة التمييز في  El Alto de la Paz باثالمل والحكومة المحلية في منطقة أعالي أصحاب الع تاومنظم

 عيةلتوااألجور ومنع السلوك العنيف ضد النساء من الطعوب األصلية العامالت في البناء، وذلك عن طريق: 

رسات؛ التدريب المهني م هذه المماالعامة التي تجر   الموجهة نحو عمال البناء الذكور؛ سياسات المطتريات

للمقاوالت من النساء، بما في ذلك فيما يتعلق بالسالمة والصحة المهنيتين؛ الخدمات التي تقدمها منظمات العمال 

 ومنظمات أصحاب العمل. 

. في األردن، وفي أعقاب التعليقات المفاوضة جماعياً من أجل ظروف عمل أفضل ورواتب أكثر عدالً في التعليم .16

 0120لصادرة عن اللجنة المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات بطأن اتفاقية المساواة في األجور، المتكررة ا

(، قدم  منظمة العمل الدولية المساعدة إلى اللجنة الوطنية لإلنصاف في األجور بغية معالجة التمييز 011)رقم 

ف القوى العاملة والبقاء فيها، عن في األجور وغير ذلك من العقبات التي تحول دون دخول المرأة إلى صفو

تيجة لذلك، ونإلناث ويتسم بانخفاض المكاسب. وهو قطاع تهيمن فيه ا ،طريق التركيز على قطاع التعليم الخاص

من جانب االتحاد العام لنقابات  6102وقِع اتفاق مفاوضة جماعية من أجل قطاع التعليم الخاص في آذار/ مارس 

س في القطاع الخاص ويفرض عقداً مدر   02 111رس الخاصة. وهو يطبق على العمال ورابطة مالكي المدا

لجميع العمال. كما أنه يحدد باإلضافة إلى الحد األدنى  موحداً ويجعل االنضمام إلى الضمان االجتماعي إلزامياً 

مرافق في المائة، وسبل الوصول إلى  2الوطني للسن، عالوة للتدريس قدرها زيادة سنوية في األجر بنسبة 

ورزمة للتوعية تفسر مزايا االتفاق ديو صادر عن منظمة العمل الدولية يرعاية األطفال. ويجري نطر فيلم ف

 الجماعي، بهدف المساعدة على تنفيذه بفعالية. 

في ، وباالستناد إلى التجارب والخبرة في هذا الصدد 6102. منذ عام معالجة عمل األطفال في انتاج القطن .17

خالل التعاون بين بلدان الجنوب، تقوم منظمة العمل الدولية بتعزيز العمل الالئق في انتاج القطن  البرازيل ومن

في مالي وموزامبيق وباراغواي وبيرو وجمهورية تنزانيا المتحدة، بوصف ذلك انجع وسيلة لمنع عمل األطفال. 

. ي العمل الالئق، في جميع البلدانوقد أجري  عمليات تقييم ومسح إلنتاج القطن وتحديد الثغرات المقابلة ف

وجرى وضع خطط وطنية تستنير بعمليات التقييم هذه، مع الحكومات ومنظمات العمال ومنظمات أصحاب 

حة وأصحاب المصلالعمل في كل بلٍد مستهدف. ويجري تالقح مطترك للمعلومات فيما بين البلدان واألقاليم 

ن خالل مركز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية في على المستويين الوطني والدولي، مالمعنيين 

 تورينو. 

، ني. في اعقاب أزمة الالجئين السوريكبيرة من الالجئين اً التصدي لعمل األطفال في البلدان التي تضم أعداد .18

ال وأ أشكطردة. ولمواجهة ارتفاع أسشهد عمل األطفال في األردن ولبنان ارتفاعاً بعد سنوات من التحسنات الم

عمل األطفال والسعي إلى القضاء عليها، دخل  منظمة العمل الدولية في شراكة مع مفوضية األمم المتحدة 

السامية لطؤون الالجئين ومنظمة األمم المتحدة للطفولة ومنظمة غير حكومية )ال لضياع جيل( لوضع إطار 

ذلها وكاالت األمم المتحدة وشركاؤها. ويجري يقدم اإلرشادات للجهود المعنية التي تباستراتيجي في األردن 

اختبار آلية مرجعية مدرجة في اإلطار الوطني لمكافحة عمل األطفال بهدف تقييم مستوى تعليم العمال األطفال 

ووضعهم االجتماعي وإحالتهم إلى الخدمة المناسبة ورصد المتابعة. وفي لبنان، وافق أصحاب المصلحة 

، التي تطمل إضافة 6161-6102لمكافحة عمل األطفال للفترة الوطنية خطة العمل تمديد الوطنيون على 

 تتصدى بصورة خاصة لتحديات عمل األطفال الناجمة عن أزمة الالجئين السوريين. 

 الشراكات والتعاون الدولي -رابعاً 

من باب اإلدراك بأن القضاء على التمييز في األجور على أساس نوع الجنس إنما هو أساسي للحد من الفقر  .19

وتحقيق المساواة بين الجنسين والتمكين االقتصادي للمرأة وأن التقدم كان بطيئاً للغاية في كل مكان، فإن االئتالف 

دة أصحاب المصلحة تقودها منظمة العمل الدولية متعدالدولي للمساواة في األجور، وهو شراكة استراتيجية 

وهيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، قد 

. ويسعى االئتالف الدولي للمساواة في 6102خالل الجمعية العامة لألمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر  ستهلا
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المتمثل في األجر  2-8ستقطاب اإلجراءات الوطنية والدولية بهدف تحقيق المقصد الطموح رقم األجور إلى ا

عن طريق: التوعية؛ تقاسم المعارف؛ المبادالت  6101المتساوي عن العمل ذي القيمة المتساوية بحلول عام 

هي حجر  011تفاقية رقم الرصد. واالبين النظراء؛ بناء القدرات؛ خدمات المطورة التقنية؛ تحليل البيانات؛ 

 الزاوية بالنسبة إلى نطاط االئتالف. 

، هو منصة متعددة 6102الذي أطلق خالل الجمعية العامة لألمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر  ،2-8والتحالف رقم  .21

أصحاب المصلحة تقودها منظمة العمل الدولية وتسعى إلى وضع حٍد لعمل األطفال بجميع أشكاله بحلول عام 

تطرين  02-02. وفي الفترة 6101، والعمل الجبري والرق المعاصر واالتجار بالبطر بحلول عام 6162

طرد على عمل العالمي الرابع بطأن القضاء الم ، سوف تستضيف األرجنتين المؤتمر6102الثاني/ نوفمبر 

عليها بالنظر إلى االنخفاض على إرساء األسس من أجل المزيد من اإلجراءات المتفق  لذي سيساعدااألطفال، 

عقاب أالبطيء في عمل األطفال على الصعيد العالمي وإلى حاالت التراجع المقلقة في بعض أنحاء العالم. وفي 

المؤتمر ليطمل موضوع العمل الجبري للبالغين باإلضافة إلى  عمل قرار مجلس اإلدارة، جرى توسيع نطاق

 جميع أشكال عمل األطفال. 

 مع البرامج الرائدةالعالقة  -خامساً 

العمل و يطجع البرنامج الدولي للقضاء على عمل األطفال وأكثر نهجاً شمولياً وتكميلياً لمكافحة عمل األطفال .21

الجبري عن طريق نظرية تغيير رباعية الفروع تطمل ما يلي: تحسين السياسة العامة واإلدارة السديدة؛ تقوية 

بالترافق مع تركيز قوي على المنهجيات االبتكارية لقياس التقدم؛ انات التمكين والحماية؛ تحسين المعارف والبي

وفقاً لستة معايير هي: )أ(  األهمية االستراتيجية كما  اً مختار 2 بلداً  61الطراكات والتوعية. ويستهدف البرنامج 

ية في العمل الدولحددتها لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات؛ )ب(  التكامل مع نطاط منظمة 

 (  العملهاتجاه تحقيق منظمة عمل دولية واحدة؛ )ج(  وجود برنامج قطري للعمل الالئق؛ )د(  األثر السريع؛ )

 ثالثة بلدان من البلدان األقل نمواً في كل إقليم على األقل.الجاري في مجالين سياسيين؛ )و(  

يسعى النطاط العالمي للسالمة والصحة المهنيتين من أجل برنامج الوقاية، إلى تعزيز ثقافة عالمية للوقاية وفي و .22

ل. متصلة بالعمالوق  ذاته تحقيق تخفيضات حقيقية في معدل حدوث إصابات وأمراض مميتة وغير مميتة 

سواء في االقتصاد المنظم أو االقتصاد وبرنامج النطاط العالمي هذا يركز على المنطآت الصغيرة والمتوسطة، 

غير المنظم، في قطاعي البناء والزراعة، اللذين ال يزاالن يطهدان مخاطر متصلة بالصحة والسالمة تتسم 

 62و 02باستمراريتها وضخامتها، وهو يستهدف بصورة أساسية العمال الطباب الذين تتراوح أعمارهم بين 

 بكثير من معدل إصابات العمال األكبر سناً.  أعلى ة بالعمل بمعدلسنة والذين يعانون من إصابات متصل

 االستنتاجات والدروس المستخلصة  -سادساً 
 وطريق المستقبل

  ميزة العمل في آن معاً على ذ اعتمدت المبادئ والحقوق األساسية في العمل كمدخل لها، بين  إإن هذه النتيجة،  .23

وظروف عمل العمال الذين يواجهون  الظروف الماديةوتحسين تحقيق المبادئ والحقوق األساسية في العمل 

عالية المخاطر، يتيح أوالً وضع فئات العمال لغير المقبولة. والتصدي للقطاعات وأوضاعاً من أشكال العمل 

ي وتنفيذها وضم شمل الهيئات الفاعلة الصحيحة. ومن شأن التصدتكييفاً وأكثر تركيزاً  ضلفاستجابات سياسية أ

بعضها بعضاً والتي تواجهها المرأة، ال سيما المرأة في أسفل الهرم االجتماعي،  غذييللعوائق الهيكلية التي 

نُهج ابتكارية لحل المطاكل المستعصية. وهي تمتلك  إلى إيجاددرة المرأة في العمل مبا عيسفي  8تسهم النتيجة 

عندما  ارقاً متميزاً فإمكانيات توليد مكاسب يعتد بها حيث يمكن النظر إلى منظمة العمل الدولية على أنها تحقق 

 األمر "عدم ترك أحد على قارعة الطريق".  ناوليت

 

 كينيا، ،األردن إندونيسيا، هايتي، غواتيماال، ار، جمهورية الكونغو الديمقراطية، غانا،كوت ديفوالبرازيل،  األرجنتين،   2

، السورية الجمهورية العربية الفلبين، بيرو، باكستان، النيجر، نيبال، ميانمار، موريتانيا، مالوي، لبنان، قيرغيزستان،

 .زامبيا فيتنام، أوزباكستان، أوغندا، تركمانستان،، تركيا تونس، تايلند،

(http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/WCMS_495567/lang--en/index.htm). 

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/WCMS_495567/lang--en/index.htm
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ية إنفاذاً عملياً، يساعد على تقومعايير العمل الدولية المعنية والمحرك القوي لهذه النتيجة والمتمثل في إنفاذ  .24

، ال سيما في سياق مصداقية وتأثير الوظيفة المعيارية لمنظمة العمل الدولية إزاء هيئاتها المكونة وخارجها

الطراكات متعددة أصحاب المصلحة. ولقد تمثل هدف صريح لعدة إجراءات على المستوى القطري في دعم 

األعضاء في معالجة الطواغل التي أعرب  عنها هيئات اإلشراف في منظمة العمل الدولية فيما يتعلق الدول 

بتطبيق اتفاقيات بعينها. وعندما تنطأ الطواغل عن الخلط بين مطاكل متعددة ومتجذرة عميقاً، يكون من المطلوب 

غل هيئات اإلشراف والمساعدة التقنية حميدة بين شواإجراء رصٍد منتظم وتقديم دعم طويل األجل لتكوين حلقة 

لضمان التكامل في الدعم  6لمنظمة العمل الدولية والمتابعة الوطنية. ولقد أرسي  أوجه التداؤب مع النتيجة 

 المقدم على المستوى القطري لمعالجة التعليقات الصادرة عن هيئات اإلشراف. 

شكال العمل غير المقبولة، مرهون أيضاً بالتمكين الظروف المادية التي تولد أ مستدامة علىتغيرات  دخالإو .25

من خالل تدخالت حكومية محددة األهداف فضالً عن نهج من القاعدة إلى القمة ينطوي على تنظيم العمال 

ا والذين غالباً م يقعوا في شركها ألنمعرضين الالواقعين في شرك أوضاع من أشكال العمل غير المقبولة أو 

ن تمييزاً جسيماً. ولقد أدرك المكتب عند إنجازه العمل المذكور آنفاً، إلى أي حٍد ينطوي عليه تنظيم هؤالء يواجهو

العمال من تحديات وأبرز الحاجة إلى استراتيجيات تنظيم ابتكارية. وبأي حاٍل من األحوال، يمثل تمكين 

أساسية لكسر القيود ومكافحة أشكال العمل واستقالل الطركاء االجتماعيين والحوار االجتماعي الفعال عناصر 

 غير المقبولة. 

ومؤتمر العمل الدولي في قراره المتعلق بالمناقطة  6102ودعا مجلس اإلدارة في تطرين الثاني/ نوفمبر  .26

عمل منظمة ال، 6102المتكررة الثانية بطأن المبادئ والحقوق األساسية في العمل والمعتمد في حزيران/ يونيه 

إلى اتباع استراتيجية متكاملة بطأن المبادئ والحقوق األساسية في العمل. ويجري بذل الجهود إلتباع الدولية 

ا في بم ولكن ال يزال هناك مجال للمزيد من التحسينات ،كما هو مبين في هذه الوثيقة ،مثل هذه االستراتيجية

 ذلك فيما يتعلق بالتوازن بين هذه المبادئ. 

 مشروع قرار

من  8يطلب مجلس اإلدارة من المدير العام أن يراعي إرشاداته في تنفيذ االستراتيجية بالنسبة للنتيجة  .27
 بشأن حماية العمال من أشكال العمل غير المقبولة. 2119-2118البرنامج والميزانية لفترة السنتين 
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