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1 ILC.107/VI  

 مقدمة 

لقرار بشأن الدفع قدماً بالعدالة االجتماعية من خالل العمل الالئق، الذي اعتمده مؤتمر  امتابعة  في إطار   . 1

تشرين األول/  )  328(، استعرض مجلس اإلدارة في دورته  2016العمل الدولي في دورته الخامسة بعد المائة )

واعتمد دورة  1(، المقترحات المتعلقة بطرائق عمل المناقشات المتكررة، 2016وفمبر  تشرين الثاني/ ن   - أكتوبر  

والهيكل   بالهدف االستراتيجي المتمثل في الحوار االجتماعي  2018وتسلسالً جديدين لهذه المناقشات، بدءاً من عام  

 2.الثالثي

التقرير،   . 2 بعض االتجاهات والتحديات   1، في الفصل  الجديدة  هذه الدورة  فياألول    وهوويستعرض هذا 

، اإلجراءات التي اتخذتها الدول األعضاء والهيئات  2االجتماعي. ويبحث في الفصل  التي ترسم معالم الحوار  

الممارسات الجيدة والثغرات القائمة واالحتياجات.    حدّدالمكونة على نطاق أوسع فيما يتعلق بالحوار االجتماعي، وي

طة العمل بشأن الحوار االجتماعي ، اإلجراءات التي اتخذتها منظمة العمل الدولية تمشياً مع خ3ثم يُحدد في الفصل  

بالفصل   3. 2017-2014للفترة   التقرير  الفصول  الذي    4ويختتم  عن  المنبثقة  الرئيسية  للمالحظات  توليفاً  يقدم 

الفصل   المؤتمر.    4السابقة. ويتضمن  لجنة  في  للمناقشة  مقترحة  مناقشة واعتماد  نقاطاً  تسهيل  إلى  وهو يهدف 

 .قدماً بتعزيز اإلجراءات المتعلقة بالحوار االجتماعي االستنتاجات بشأن طريق المضي 

وال يشمل التقرير جوانب تعريفية مفصلة مرتبطة بالجهات الفاعلة في الحوار االجتماعي ومؤسساته؛ كما  . 3

إذ جرى تحليلها  -أنه ال يقدم معلومات مفصلة عن الصالت القائمة بين الحوار االجتماعي ومعايير العمل الدولية 

المائة )تقر  في المتكررة عن الحوار االجتماعي في الدورة الثانية بعد  المناقشة  وبدالً من  4.( للمؤتمر2013ير 

، ال سيما التغيرات في عالم العمل وتأثيرها في  2013ذلك، فإنه يبحث التطورات الجوهرية التي حدثت منذ عام  

ر المناقشات المتعلقة بمستقبل العمل في دورة  الحوار االجتماعي على جميع المستويات، وذلك جزئياً بهدف تنوي 

كما أنه يبحث دور الحوار االجتماعي والهيكل الثالثي في سياق  5. 2019المئوية لمؤتمر العمل الدولي في عام  

 ( وأهداف التنمية المستدامة. 2030)برنامج عام  2030برنامج التنمية المستدامة لعام 

من المقر والميدان. ويعتمد على مجموعة كبيرة  على مستوى المكتب  قنية  ويستند التقرير إلى اإلسهامات الت . 4

الدولية   العمل  لمنظمة  العامة  السياسات  المنشورة ووثائق  التقنية واالستعراضات األولية والبحوث  التقارير  من 

ت الدولية  . كما يُحلل البحوث والمنشورات التي تصدرها الهيئا 2013وتقارير مجلس اإلدارة الصادرة منذ عام  

 واإلقليمية والوطنية األخرى، والوكاالت المتخصصة والمؤسسات األكاديمية والبحثية.

 
المسائل المنبثقة عن أعمال الدورة الخامسة بعد المائة لمؤتمر العمل الدولي: متابعة القرار بشأن الدفع قدماً  مكتب العمل الدولي:      1

، جنيف،  328، مجلس اإلدارة، الدورة  بالعدالة االجتماعية من خالل العمل الالئق: مقترحات متعلقة بطرائق عمل المناقشات المتكررة 

 . GB.328/INS/5/2، الوثيقة  2016مبر  تشرين/ نوف -تشرين األول/ أكتوبر 

 انظر:   2
ILO: Minutes of the 328th Session of the Governing Body of the International Labour Office, Governing Body, 

328th Session, Geneva, Oct.–Nov. 2016, GB.328/PV, para. 102. 

 انظر:   3
ILO: Follow-up to the discussion on social dialogue at the 102nd Session of the International Labour Conference 

(2013): Plan of action, Governing Body, 319th Session, Geneva, Mar. 2016, GB.319/POL/3(Rev.1). 

الحوار االجتماعي: المناقشة المتكررة بموجب إعالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية من أجل  :  مكتب العمل الدولي    4
 . 2013، جنيف، 102، مؤتمر العمل الدولي، الدورة ، التقرير السادسعولمة عادلة

المسائل المنبثقة عن أعمال الدورة الخامسة بعد المائة لمؤتمر العمل الدولي: متابعة القرار بشأن الدفع قدماً  مكتب العمل الدولي:      5
 .18، مرجع سابق، الفقرة بالعدالة االجتماعية من خالل العمل الالئق: مقترحات متعلقة بطرائق عمل المناقشات المتكررة 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_532661.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_543114.pdfhttp:/www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_543114.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_222313.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_211591.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_211591.pdf
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والستكمال هذا التقرير، وبغية تعزيز التعلم التنظيمي تمشياً مع التوصيات والمقترحات التي أيدها مجلس  . 5

ريراً عن نتائج استعراض توليفي التقييم في مكتب العمل الدولي تق مكتب أعد 6،(2012)  316اإلدارة في دورته 

 7. 2016إلى عام   2013لتدخالت منظمة العمل الدولية في مجال الحوار االجتماعي من عام 

 

 

 
 انظر:   6

ILO: Minutes of the 316th Session of the Governing Body of the International Labour Office, Governing Body, 

316th Session, Geneva, Nov. 2012, GB.316/PV, para. 671. 

 انظر:   7
ILO: Social dialogue interventions: What works and why? Lessons learned from a synthesis review 2013–2016 

(Geneva, 2017). 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_543114.pdfhttp:/www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_543114.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_584293.pdf
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 1 الفصل 

 النطاق الحوار االجتماعي: تحديد 

المعلومات في صفوف ممثلي الحكومات   . 6 التفاوض والتشاور وتبادل  يشمل الحوار االجتماعي كل أنواع 

وأصحاب العمل والعمال أو فيما بينهم بشأن المسائل ذات االهتمام المشترك فيما يتعلق بالسياسات االقتصادية 

يق التقدم االجتماعي واالقتصادي وهدفاً في في الوقت نفسه وسيلة لتحقالحوار االجتماعي  واالجتماعية. ويشكل  

هم وأماكن عملهم. والحوار االجتماعي يكتسي أهمية محورية اتحد ذاته، إذ يمنح الناس صوتاً وحافزاً في مجتمع

اً في جميع اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية  عمليذات، وهو مكرس بالسير عمل منظمة العمل الدولية في 

مل الالئق. كما أن العديد من األحكام الواردة في االتفاقيات والتوصيات تستلزم صراحة إجراء  وفي برنامج الع

 مشاورات مع الشركاء االجتماعيين. 

 التعاريف العملية : 1-1الجدول 

 التعريف المفهوم 

الدولية  الهيكل الثالثي  العمل  منظمة  مصطلحات  قاموس  "   ، يُعّرف  بأنه  الثالثي  بين الالهيكل  تفاعل 
ومستقلين   متساوين  كشركاء  ممثليهم(  خالل  )من  والعمال  العمل  وأصحاب  الحكومة 

 إليجاد حلول للقضايا ذات االهتمام المشترك". 

ويُحيل إلى مؤسسات وآليات وعمليات التشاور والتفاوض واتخاذ القرارات على نحو  
هذه الترتيبات    نها بين األطراف المعنية. وقد تكومشترك، رهناً بالترتيبات المتفق علي

 تخصيصية أو مؤسسية. 

ويُمكن للحوار االجتماعي على مستوى القمة، الذي يشمل الحكومات ومنظمات أصحاب  
أن يُسهم في صياغة واعتماد السياسات    ،العمل ومنظمات العمال على الصعيد الوطني
مكن تطبيقه على أي عملية التخاذ القرارات  االجتماعية واالقتصادية وسياسات العمل، ويُ 

 من شأنها أن تؤثر في مكان العمل أو في مصالح أصحاب العمل والعمال. 

أصحاب العمل و/أو منظمات أصحاب   -يشمل الحوار االجتماعي الثنائي طرفين اثنين  الحوار االجتماعي الثنائي 
العمال   ومنظمات  أ  يتفقان  -العمل،  المعلومات  تبادل  فيما  على  التشاور  أو    بينهماو 

المفاوضة   طريق  عن  الثنائي  االجتماعي  الحوار  يُمارس  ما  وغالباً  معاً.  التفاوض 
 الجماعية أو التعاون في مكان العمل. 

( المفاوضة الجماعية بأنها "جميع  154)رقم    1981تُعّرف اتفاقية المفاوضة الجماعية،   المفاوضة الجماعية 
بين صاحب عمل، أو مجموعة من أصحاب العمل أو واحدة أو  المفاوضات التي تجري  

أكثر من منظمات أصحاب العمل من جهة، ومنظمة عمال أو أكثر من جهة أخرى، من  
 أجل: 

 تحديد شروط العمل وأحكام االستخدام؛ و/أو )أ(

 تنظيم العالقات بين أصحاب العمل والعمال؛ و/أو  )ب(

 و منظماتهم ومنظمة أو منظمات عمال". تنظيم العالقات بين أصحاب العمل أ )ج( 

يُفهم من التعاون في مكان العمل، على النحو المبيّن في توصية التعاون على مستوى   التعاون في مكان العمل 
العمل  94  )رقم  1952المنشأة،   أصحاب  بين  والتعاون  "التشاور  يعني  أنه  على   ،)

االهتمام المشترك التي ال تدخل في  والعمال على مستوى المنشأة بشأن المسائل ذات  
نطاق آلية المفاوضة الجماعية أو التي ال تعالجها عادة آلية أخرى معنية بتحديد شروط  

 وأحكام االستخدام". 
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ويُنظر إلى الحوار االجتماعي كآلية لحل المشاكل وكوسيلة لتحقيق العدالة االجتماعية والفعالية االقتصادية   . 7

العمل وتسهيل تحديد األجور وتحسين  والمشاركة   فيما يتعلق بحماية حقوق  أنه يكتسي أهمية  الديمقراطية. كما 

 ظروف العمل وتعزيز المنشآت المستدامة.

إدارات العمل ومنظمات    -غير أن عدداً من التحديات يدفع الجهات الفاعلة الرئيسية في الحوار االجتماعي   . 8

إلى النظر في سبل تكييف الحوار االجتماعي وتعزيز    -ظمة العمل الدولية  ومن 1 العمال ومنظمات أصحاب العمل

أهميته في عالم العمل المتطور، مستفيدة من أي إمكانات متاحة في االقتصاد المتسم بالعولمة والبيئة سريعة التغير  

 في عالم اليوم. ومن أهم التحديات ما يلي:

البلدان )وهو ما  العديد من  الناتج المحلي اإلجمالي في    فيجور  انعدام المساواة وتدني حصة األ  رقعة  اتساع ❑

 2يتعلق جزئياً بتآكل المفاوضة الجماعية في بعض البلدان(؛ 

الطبيعة المتغيرة لعالقات العمل واالستخدام )بما في ذلك تلك المترتبة على االبتكار التكنولوجي والرقمنة  ❑

 واألتمتة(؛

 3ضعف مؤسسات سوق العمل؛ ❑

واالنتشار المتنامي للعمالة غير المنظمة )الذي   4تدني مستويات استحداث الوظائف المنظمة وأمن الدخل،  ❑

)وهي  5 انعدام الحماية  احتمالقد يتسارع بسبب التغيرات التكنولوجية والديمغرافية( وما يرتبط بذلك من  

العم فئات  سيما  ال  المعنيين،  العمال  قدرة  من  تحد  أن  يُمكن  أنفسهم  عوامل  تنظيم  على  المستضعفة،  ال 

 6بفعالية(؛ 

الشركاء   ❑ قدرة  وتقييد  العام  اإلنفاق  خفض  خالل  من  االقتصادية  لألزمة  بالتصدي  المرتبطة  الضغوط 

 االجتماعيين على التأثير في تصميم إصالحات العمل وتنفيذها، ال سيما إصالحات المعاشات التقاعدية؛

  أن يعتبروا الشكوك فيما يتصل بمدى فعالية نتائج الحوار االجتماعي، مما يفضي ببعض األكاديميين إلى   ❑

، مجرد وسيلة لالنفالت من أشد السياسات القائمة في أحسن األحوال  المواثيق االجتماعية  ،على سبيل المثال

 7على العولمة واحتياجات السوق صرامة. 

  عدداً من العقود الماضية، تغيرات عميقة. وحددت منظمة العمل الدولية  وقد شهد عالم العمل على مدى   . 9

في الحوار االجتماعي والعالقات الصناعية. أوالً، إن    أربعة منها بصورة خاصةكبرى للتغيير، تؤثر  المحركات  ال

آخذة في ابعة،  الثورات التكنولوجية الحالية، مثل زيادة األتمتة والرقمنة، التي يعتبرها البعض ثورة صناعية ر

  إنما كذلكتأثيراً عميقاً وتحويلياً في عالم العمل. وهي تُحدث تغييراً تدريجياً ليس فقط في عدد الوظائف، و  التأثير

في الطريقة نفسها التي يُنظم بها العمل ويُضطلع به. وعلى سبيل المثال، ال تتخذ أشكال العمل عند الطلب أو في  

 
 يُستخدم تعبيرا "النقابات" و"منظمات العمال" كمترادفين في هذا التقرير.   1

 انظر:   2
ILO: Global Wage Report 2014/15: Wages and income inequality (Geneva, 2014); L. Mishel, E. Gould and 

J. Bivens: “Wage stagnation in nine charts”, Economic Policy Institute, 6 Jan. 2015, p. 11; D. Vaughan-Whitehead 

(ed.): Europe’s disappearing middle class? Evidence from the world of work (Geneva, ILO, 2016). 

 انظر:    3
J. Berg: “Labour market institutions: The building blocks of just societies”, in J. Berg (ed.) Labour markets, 

institutions and inequality: Building just societies in the 21st century (Geneva, ILO and Edward Elgar, 2015), 

pp. 1–38. 

 .118(، الصفحة 2015)جنيف،  لمحة عامة عن العمالة والشؤون االجتماعية في العالم: طبيعة الوظائف المتغيرة مكتب العمل الدولي:   4

 انظر:   5
ILO: Non-standard employment around the world: Understanding challenges, shaping prospects (Geneva, 2016), 

pp. 208–215. 

تشمل الفئات المستضعفة من العمال من يلي: العمال المهاجرون، العمال ذوو اإلعاقة، األقليات االثنية، الشعوب القبلية واألصلية،     6

العمال الريفيون والزراعيون، العمال المنزليون، العاملون في مناطق تجهيز الصادرات، العاملون في االقتصاد غير المنظم، العاملون 

 الستخدام غير المعتادة. في أشكال ا

 انظر، على سبيل المثال:   7
L. Baccaro and J. Galindo: Are social pacts still viable in today’s world of work? (Geneva, ILO, forthcoming); and 

J. Freyssinet: Le dialogue social: nouveaux enjeux, nouveaux défis [Social dialogue: new issues, new challenges] 

(Geneva, ILO, 2017). 

http://www.ilo.ch/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_324678.pdf
http://www.epi.org/people/lawrence-mishel/
http://www.epi.org/people/elise-gould/
http://www.epi.org/people/josh-bivens/
https://www.elgaronline.com/downloadpdf/9781784712099.00007.xml
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_369004.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_368626.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---dialogue/documents/publication/wcms_592677.pdf
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الغير، وال تنتشر في أماكن العمل  إطار اقتصاد األعمال الصغيرة   التقليدي لدى  . وقد أدى المعتادةشكل العمل 

الحوار   وتفعيل  ظهور هذه األنواع من األعمال إلى طمس معالم عالقة االستخدام، التي تمت على أساسها إقامة

فية ضمان أن تظل  االجتماعي والتعاون بين اإلدارة والعمال على مر التاريخ، مما يثير أسئلة جوهرية بشأن كي

 الجهات الفاعلة في الحوار االجتماعي ومؤسساته ذات صلة بهيئاتها المكونة وممثلة لها.

ثانياً، إن التحديات المرتبطة بالديمغرافيا وحركات الهجرة وأزمة الالجئين نتيجة للحروب وتغير المناخ  . 10

نما يتقدم السكان في شمال الكرة األرضية في إذ بي  :تُعزز وجود ازدواجية  ،والفقر والبطالة في البلدان المرسلة

السن، فإن الشباب يشكلون أكثرية السكان في جنوبها )وإن لم ينطبق ذلك على الصين(، مما يطرح تحديات أمام 

مما   قط أقوى  لم تكنالعوامل االقتصادية فيما يتعلق بالهجرة،    يبدو أنأسواق العمل الستيعاب العمال؛ وفي حين  

لم تكن قط أكبر   هي األخرى  مكاسب للجميع، فإن العقباتالبسبب اإلمكانات التي تتيحها لتحقيق    مهي عليه اليو

 مما هي عليه اليوم.

التكاليف  . 11 قياس  يتطلب  الكربون  منخفض  مستقبل  نحو  قدماً  المضي  فإن  المناخ،  تغير  إلى  بالنظر  ثالثاً، 

وبالتالي توزيعها بشكل عادل.   -ناية وبطريقة تشاركية  الوظائف أو استحداثها، وإدارتها بع  تدميروالمنافع من حيث  

غير أن قدرات إدارات العمل والشركاء االجتماعيين في هذا الصدد غير كافية لتلبية االحتياجات الفعلية في معظم 

 أنحاء العالم.

قضاء على  وأخيراً، وفي حين أن العولمة أحدثت بال شك آثاراً اجتماعية واقتصادية إيجابية وأسهمت في ال . 12

في أصبح  الفقر  فإنها  العالم،  كثيرة من  نفسه  أجزاء  الوقت  في  عثمانت  قميص  األمل   بمثابة  خيبة  المتصاص 

االقتصادي الركود  المتضررة من  السكان  في صفوف مجموعات  أو  البلدان  في  األمد  الشعبية  النمو    طويل  أو 

ارتفاع معدالت البطالة وأولوية األهداف المالية على أهداف االقتصاد الكلي والعمالة وتراجع  فضالً عنالمتقطع  

قلص الرعاية االجتماعية التي تقدمها الدولة. وتُسفر خيبة األمل هذه حصص الدخل القومي العائدة إلى العمال وت

عن إثارة ردة فعل غير مسبوقة، وهو ما يشكل تهديداً ليس فقط لمفاهيم السوق الحرة )أسس العولمة(، بل أيضاً 

األساسية   القيم  الديمقراطية. وبينمالبعض  المساواة بوصي  للعملية  انعدام  بزيادة  االعتراف  بالغة  تزايد  فها قضية 

يظهر   8)مثل المؤسسات المالية الدولية(،  مؤيدو السوق الحرة األقوياءها  بين  جهات من  أن تعالجهااألهمية يتعين  

بصيص أمل للتوصل إلى توافق عالمي بشأن الحاجة إلى المزيد من الحوار االجتماعي لتقاسم فوائد النمو خارج 

 نطاق أعلى سلم الدخل. 

على الرغم  ف  :التغيير الكبرى هذه، هناك قلق متزايد بشأن فعالية الحوار االجتماعي  وإلى جانب محركات . 13

في استخدام أشكال الحوار االجتماعي التي تنشئ تعهدات   من وجود إجراءات ثالثية أو ثنائية، هناك تراجع مواز  

االج المواثيق  إبرام  إلى  تؤدي  التي  الجماعية  والعمليات  المفاوضة  قبيل  من  مؤسسات  ملزمة،  وتواجه  تماعية. 

العالقات الصناعية تحديات عديدة في التصدي للمسائل المتعلقة بالعمل، على الرغم من وجود دالئل على االبتكار 

 9المؤسسي.

الذي من شأنه أن   . 14 التكامل االقتصادي  التحركات صوب تحقيق  التحديات بفعل  أشكاالً    ينشئوتتفاقم هذه 

إما على نحو مستقل    -العامة والخاصة والدولية والوطنية    -قامت الجهات الفاعلة    جديدة من اإلنتاج الدولي. وقد

أو تعاوني بإرساء عناصر مختلفة لإلدارة السديدة العابرة للحدود، ورأى العديد منها في الحوار االجتماعي أداة  

 رئيسية لتحقيق أهدافها.

هذه التغيرات وإدارتها. وسيعتمد تحديد ما   إلى استباقمتزايدة    ةوأصبح الحوار االجتماعي مدعٌو بصور . 15

إذا كان هذا األمر سيُكلل بالنجاح على مدى إمكانية نجاحه في التكيف مع الوقائع االقتصادية واالجتماعية والسياسية 

 الجديدة، وتجنب نُهج موحدة للجميع في الوقت ذاته. 

واستمر الحوار االجتماعي في توسيع نطاقه عبر الحدود من خالل العديد من المبادرات العامة المشتركة  . 16

الدول   التكامل وبين  مساعي  في  الدولية  العمل  معايير  من  وغيرها  األساسية  العمل  حقوق  تعزيز  إلى  الرامية 

التكتال من  وغيره  األوروبي  االتحاد  حالة  في  كما  والتجاري،  التجارية االقتصادي  واالتفاقات  االقتصادية  ت 

 
؛ وصنندوق النقد الدولي:  :in IMF Working Paper (June, 2016) me polarization in the United StatesIncoIMF ,انظر:    8

 (. 2017)واشنطن العاصمة، تشرين األول/ أكتوبر    تقارير الراصد المالي: معالجة عدم المساواة

 انظر:    9
S. Hayter: “Introduction: What future for industrial relations?” in International Labour Review (2015, Vol. 154), 

pp. 1–4; and R. Sen, and C. H. Lee. “Workers and social movements of the developing world: Time to rethink the 

scope of industrial relations?” in International Labour Review (2015, Vol. 154, No. 1, Apr.), pp. 37–45. 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2016/wp16121.pdf
https://www.imf.org/ar/Publications/FM/Issues/2017/10/05/fiscal-monitor-october-2017
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1564-913X.2015.00220.x/epdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1564-913X.2015.00224.x/epdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1564-913X.2015.00224.x/epdf
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الطوعية   والمبادرات  والخاص  العام  القطاعين  بين  المشتركة  المبادرات  فإن  ذلك،  إلى  باإلضافة  التفضيلية. 

 المجال أمام الحوار االجتماعي.  هي األخرىالمشتركة بين المنشآت متعددة الجنسية والنقابات العالمية أتاحت  

في توافق اآلراء العالمي، الذي تم التوصل إليه في أيلول/   2013ئيسية منذ عام  وقد تمثل أحد التطورات الر . 17

، بشأن الحاجة إلى التعاون الدولي كمتابعة لألهداف اإلنمائية لأللفية، على النحو الوارد في برنامج 2015سبتمبر  

شاركية، بما في ذلك الحوار  من أهداف التنمية المستدامة. وأصبحت الحاجة إلى اإلدارة الت  17والهدف    2030عام  

وسيلة رئيسية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة مدرجة اآلن تماماً على جدول األعمال السياسي. بوصفها  االجتماعي،  

وثمة مؤشرات أيضاً على أن أهداف التنمية المستدامة يمكن أن تُسهم في تنشيط الحوار االجتماعي على المستوى 

إلى تعزيز    رميالذي ي  8ال سيما الهدف    -  2030شكل جزءاً ال يتجزأ من برنامج عام  الوطني، نظراً إلى أنه ي

العمل   ومنظمة  للجميع.  الالئق  والعمل  والمنتجة  الكاملة  والعمالة  والمستدام  والشامل  المطرد  االقتصادي  النمو 

االمتثال لحقوق العمل على الصعيد الوطني  الذي يقيس الزيادة في    2-8-8مسؤولة عن المؤشر  هي الجهة الالدولية  

)الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية( باالستناد إلى المصادر النصية لمنظمة العمل الدولية والتشريعات الوطنية.  

بشأن تشجيع إقامة مجتمعات مسالمة ال يُهمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة وإتاحة   16كما أن الهدف  

  على كل المستويات،   ة وصول الجميع إلى العدالة وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميعإمكاني

تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي وضمان تكافؤ فرص وصول الجميع إلى العدالة    :يرمي إلى

(؛ ضمان  6-16المستويات )الغاية    (؛ إنشاء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة على جميع3-16)الغاية  

 (. 7-16اتخاذ القرارات على نحو مستجيب وشامل للجميع وتشاركي وتمثيلي على جميع المستويات )الغاية 

( 2013ويُتوقع أن تعزز مبادرة مستقبل العمل لمنظمة العمل الدولية )الموضوعة في تشرين األول/ أكتوبر   . 18

الع المعنية بمستقبل  العالمية  الفاعلة في الحوار  2017مل )المشّكلة في آب/ أغسطس  واللجنة  ( قدرات الجهات 

للمنظمة في عام   المئوية  الذكرى  معمقاً  2019االجتماعي ومؤسساته بعد  اللجنة بحثاً  المتوقع أن تجري  . ومن 

 لمستقبل العمل وأن توفر أساساً تحليلياً لتحقيق العدالة االجتماعية في القرن الحادي والعشرين. 

 فصل التالي يجد أسسه في سياق هذه الوقائع المتغيرة. وال . 19
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 الحوار االجتماعي في عالم متغير 

يتعلق   . 20 فيما  المكونة  الهيئات  تواجهها  التي  الرئيسية والتحديات  العالمية  االتجاهات  الفصل  يستعرض هذا 

الهيئات المكونة وأولوياتها في عالم عمل متغير   ال    -بالحوار االجتماعي. وهو يصف طريقة تطور احتياجات 

 - ( لمؤتمر العمل الدولي  2013بعد المائة )  سيما منذ المناقشة المتكررة عن الحوار االجتماعي في الدورة الثانية

 ويحدد الثغرات القائمة والممارسات الجيدة.

 أولويات واستراتيجيات الجهات الفاعلة الرئيسية   2-1
 في الحوار االجتماعي في عالم عمل ما فتئ يتطور 

 إدارات العمل 2-1-1

ال  . 21 أساسيان لإلدارة  أمران  الثالثي  الحوار االجتماعي والهيكل  في    إذ: سديدة،  إن  بدور رئيسي  يضطلعان 

التحديات   على  وللتغلب  الوطنية،  العمل  وسياسات  االجتماعية  السياسات  وتقييم  وتنفيذ  إلعداد  المبذولة  الجهود 

 المرتبطة بعالم العمل اآلخذ في التطور، ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وهو فرع متخصص    - ظام وطني منسق إلدارة العمل  ولكي تكون اإلدارة السديدة فعالة، يجب أن تستند إلى ن  . 22

 1. (158)رقم    1978(، وتوصية إدارة العمل،  150)رقم    1978في اتفاقية إدارة العمل،    فمعّرلإلدارة العامة  

عاماً عندما اعتُمدت هذه   40بيد أن هذه النُظم تعمل اآلن في بيئة مختلفة تماماً عن البيئة التي كانت قائمة قبل  

تُعيد التكنولوجيات رسم معالم إدارة نُظم اإلدارة العامة )بما فيها نُظم    ؛يشهد دور الحكومة تطوراً   :حيث  الصكوك،

على نحو متزايد  باتت تسند    ة في السابقالخدمات التي كانت تديرها الدول   بعض  ؛تهايإدارة العمل( وتشغيلها وهيكل

 .إلى جهات خارجية

المناقشة   . 23 لعام  وقدم تقرير  الحوار االجتماعي تحلي  2013المتكررة  العمل، ال يزال عن  إدارات  لحالة  الً 

إجرائه.  بعد مرور عدة سنوات على  إلى حد كبير  التمويل  2صالحاً  إلى  االفتقار  في  الرئيسية  التحديات  وتتمثل 

مل، من قبيل االقتصاد وتدني مستوى الكفاءة والثغرات الخطيرة في اإلدارة السديدة. وال تزال بعض مجاالت الع

 خارج نطاق إدارات العمل.إلى حد كبير غير المنظم والعمل المنزلي، تقع 

غالباً ما   هذه الوزارات  وتحصل وزارات العمل في كثير من البلدان الصناعية على تمويل كبير، غير أن . 24

تكفي حتى للمحافظة على الوظائف   وهي نسبة ال  -في المائة من ميزانية الدولة في البلدان النامية    1تتلقى أقل من  

كما أن نقص التمويل، إلى جانب ما يرتبط بذلك من حاالت النقص في الموظفين والمعدات  3اإلدارية األساسية. 

 
كل أجهزة اإلدارة العامة المسؤولة عن إدارة العمل و/أو المشاركة في إدارة  نظام إدارة العمل  لغرض هذه الصكوك، يشمل "تعبير      1

اإلقليمية أو المحلية أو أي شكل آخر من أشكال  سواء أكانت إدارات وزارية أو أقساماً عامة، بما في ذلك األقسام شبه العامة أو    -العمل  

الالمركزية   والعمال    -اإلدارة  العمل  أصحاب  ومشاركة  استشارة  ولتأمين  األجهزة،  هذه  أنشطة  لتنسيق  يقام  مؤسسي  إطار  وأي 

 ومنظماتهم". 

الحوار االجتماعي: مناقشة متكررة بموجب إعالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية من أجل عولمة :  مكتب العمل الدولي    2
 . 54-44، الفقرات 2013، جنيف، 102دولي، الدورة العمل ال  التقرير السادس، مؤتمر، عادلة

 انظر:   3
J. Heyes and L. Rychly: Labour administration in uncertain times: Policy, practice and institutions (Geneva, ILO, 

2013). 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_211591.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_211591.pdf
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  الثنائي  في قدرات الوزارات على تقديم الدعم للشركاء االجتماعيين أو تعزيز الحوار االجتماعيأيضاً  التقنية، يؤثر  

 العمالة وإنتاجية العمل واألجور وآليات تسوية نزاعات العمل. بشأنذلك ما يتعلق بالبيانات  الثالثي، بما في و

وال يزال تثبيت األوضاع المالية منذ اندالع األزمة االقتصادية العالمية قبل عقد من الزمن يؤثر في العديد  . 25

وارد، األمر الذي يؤدي بسياسات العمل من اإلدارات العامة، مما يقتضي منها أن تنجز المزيد بأقل ما يمكن من الم

بعض الحاالت التي شهدت زيادة هائلة  هناكفي نهاية المطاف إلى التراجع بسبب فقدان القدرة التحليلية. غير أن 

في استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في إدارات العمل. وفي أيرلندا واسبانيا، على سبيل المثال، ُطورت 

إلكترون السالمة والصحة  موارد  تقييم مخاطر  المنشآت الصغيرة والمتوسطة من  تُمّكن مديري  أن  ية من شأنها 

 المهنيتين.

 منظمات أصحاب العمل 2-1-2

على مستويات   . 26 االجتماعي  الحوار  ترتيبات  في  األعمال  وقطاع  العمل  أصحاب  تمثيل مصالح  إطار  في 

استرشدت منظمات أصحاب العمل ومنظمات    -على المستوى الوطني والقطاعي وعلى مستوى المنشأة    -متفاوتة  

الحوار االجتماعي على الصعيد    الحفاظ على  أهميةلفترة من الزمن باعتبارين اثنين، هما:   4 قطاع األعمال األخرى

إدارة العالقات الصناعية على نحو أوثق على مستوى المنشأة. ويتجلى هذان االعتباران في العديد أهمية  الوطني، و

 من األمثلة التالية.

كانت منظمات أصحاب العمل دائمة االهتمام بالمسائل الرئيسية المتعلقة بتنظيم سوق العمل وأدائه، غير    لقد . 27

التنظيمي واالبتكار أمرين حاسمين لتمكين قطاعات األعمال من الحفاظ   أن عالم العمل المتغير جعل اإلصالح 

بما فيها الضرائب والبنية التحتية والحصول على  على القدرة التنافسية. وتبرز مسائل بيئة األعمال األوسع نطاقاً،  

االئتمان ومحاربة الفساد، أكثر فأكثر في جداول أعمال سياسات هذه المنظمات، نظراً إلى التكامل المتزايد لمصالح  

سوق العمل واإلنتاج في الشركات األعضاء أو التوسع الملحوظ لنطاق سير أعمال المنظمات )أو مزيج منهما(.  

مت التحالفات المتزايدة بين رابطات أصحاب العمل وغرف التجارة أو الرابطات الصناعية في تغطية كما أسه

 5وتنسيق أكثر شموالً لبرامج األعمال األوسع نطاقاً، كما جرى على سبيل المثال، في الهند وزامبيا. 

ون العمل لتمكين  ومن أهم أولويات منظمات أصحاب العمل وضع أطر تنظيمية وإدخال إصالحات على قان . 28

قطاعات األعمال من تقديم حوافز االستثمار واستحداث الوظائف. ويتفاوت التركيز من تهيئة الظروف األساسية 

لجعل نُظم العمالة والعالقات الصناعية   لدعم االقتصاد السوقي )ومثال ذلك ميانمار( إلى بذل جهود أكثر تقدماً 

 ل المتغيرة )الهند وفيتنام(. أكثر انسجاماً مع متطلبات اإلنتاج والعم

وفي أوروبا الغربية، تُعطي منظمات أصحاب العمل األولوية إلضفاء الطابع الالمركزي على المفاوضة  . 29

الخاصة    اهياتمن أجل تكييف هيكل   للمنظمات األعضاء فيهاالجماعية بغية االستجابة لالحتياجات التنافسية المتزايدة  

تكلفة وتوفير خدمات جديدة )قائمة على اإلنترنت بشكل متزايد(. وتتمثل األولويات،  لإلبقاء على فاعليتها من حيث ال

ونقص المهارات. بينما تتمثل التحديات    ةفي أوروبا الشرقية، في اإلصالح التنظيمي ومعالجة هجرة العمال المهر

التي تساعد األعضاء على  الرئيسية في أوروبا الجنوبية، في إعادة إقامة حوار اجتماعي فعال وتوفير الخدمات  

التنافسية. و القدرة  ال تزال منظمات أصحاب العمل تكافح من أجل تأكيد استقالليتها  في آسيا الوسطى،  استعادة 

ودورها كشريك اجتماعي. وتعكس األولويات السياسية ألصحاب العمل في آسيا والمحيط الهادئ االستراتيجيات  

لقوي الذي حققه اإلقليم في العقود القليلة الماضية عن طريق تهيئة الظروف الرامية إلى تعزيز النمو االقتصادي ا

 المالئمة لتدعيم التجارة الحرة وتنقل المهارات وتشجيع اإلنتاجية والتكنولوجيا واالبتكار. 

 ويتمثل أحد أكبر التحديات، في أفريقيا وفي األمريكتين، كما في البلدان النامية في آسيا، في االقتصاد غير  . 30

تسميته  يمكن  ما  متفاوتة( هي  )بدرجات  األقاليم  في جميع  الدائمة  السمة  فإن  ذاته،  الوقت  وفي  الواسع.  المنظم 

معضلة المهارات، التي تشمل هجرة األدمغة وعدم تناسق التعليم مع سوق العمل وفعالية مؤسسات التعليم والتدريب  

 وسياسات الهجرة وتأثير التكنولوجيا.

  ، على أن االتجاه نحو عمليات الدمج بين منظمات أصحاب العمل والمنظمات االقتصادية  وال يوجد أي دليل . 31

،  2013( قد استمر منذ عام  58عن الحوار االجتماعي )الفقرة    2013الوارد وصفه في المناقشة المتكررة لعام  

 
يُستخدم مصطلح "منظمات أصحاب العمل" في هذا التقرير ليعني منظمات أصحاب العمل ومنظمات قطاع األعمال األخرى على     4

 السواء. 

 انظر:    5
“Business advocacy plan unveiled”, in The Zambia Daily Mail Limited, 12 Sept. 2014; and ILO: Creating private 

sector alliance in Zambia: Case study (Geneva, forthcoming). 

https://www.daily-mail.co.zm/business-advocacy-plan-unveiled/
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مكتب    ئيون الميدانيون مناألخصاوليس من المزمع القيام بعمليات دمج مهمة. ومن أبرز االتجاهات التي أفاد عنها  

تعزيز جهودها للتوسع محلياً والوصول تواصل  منظمات أصحاب العمل    ، أناألنشطة الخاصة بأصحاب العمل

إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وقد بات توسيع نطاق الواليات والوظائف ليشمل مسائل قطاع األعمال األوسع 

 ً واستناداً إلى مصادر أكاديمية ودراسات استقصائية أجرتها منظمة   6انمار. أكثر شيوعاً كما في إندونيسيا ومي،  نطاقا

العمل الدولية، يبدو أن مستويات العضوية في منظمات أصحاب العمل ظلت مستقرة. ولم يحدث أي تغير ذي بال  

 في الترتيبات اإلقليمية التي تمثل مصالح أصحاب العمل وقطاع األعمال.

عة في تمثيل مصالح أصحاب العمل وقطاع األعمال في ترتيبات الحوار االجتماعي. وثمة تباينات إقليمية واس . 32

وفي آسيا، يوجد الحوار االجتماعي في معظم البلدان بدرجات متفاوتة نوعاً ووتيرةً. وتعترف منظمات أصحاب 

ي فعالية هذه المنتديات، العمل عموماً بقيمته وكثيراً ما تشارك في المنتديات الثالثية، غير أنها غالباً ما تشكك ف

وال سيما تأثيرها في السياسة العامة. والكثير منها يحبذ نقل الحوار إلى مستوى المنشأة، حيثما أمكن، بالنظر إلى 

المتوقعة   االمكاسب  ينظر في  ما  عادة  الشرقية،  وأوروبا  الوسطى  آسيا  أنحاء  بعض  وفي  واالستدامة.  إلنتاجية 

تماعي على أنه التزام صاخب إلى حد كبير، ما فتئ يتطور نتيجة لعدم وجود تقليد أصحاب العمل إلى الحوار االج

بالحكومات    تأثراً شديداً يقضي بإقامة حوار من القاعدة إلى القمة ونتيجة لوجود بيئة يتأثر فيها ممثلو أصحاب العمل  

جري إنفاذ النتائج وتتخذ االتفاقات  ي  نادراً ماأو تتولى هي تعيينهم بشكل مباشر. وحيثما ُوجد الحوار االجتماعي،  

 طابعاً إعالنياً. 

بعض منظمات أصحاب العمل في أوروبا الغربية في فائدة الحوار االجتماعي الثالثي المركزي   تكشكوقد   . 33

وت واسبانيا(.  أيرلندا  )مثالً  كبيرة  بدرجة  قلصتها  أو  مشاركتها  وسحبت  األزمات  سياق  مركزية   رافقت في  ال 

ة مع تغير في المشاركة المباشرة لمنظمات أصحاب العمل في المفاوضة الجماعية، التي ما  المفاوضة الجماعي

 7انفكت تتضاءل في بلدان من قبيل بلغاريا وسلوفاكيا وسلوفينيا. 

وفي أوروبا الوسطى والشرقية، تحرص منظمات أصحاب العمل على المشاركة في الحوار االجتماعي  . 34

السبل القليلة للتأثير في التشريعات والسياسات. وتوجد صعوبات أكبر على    أحدعلى الصعيد الوطني، إذ تعتبره  

 الصعيدين اإلقليمي والمحلي، حيث يظل تمثيل منظمات أصحاب العمل ضعيفاً في معظم البلدان.

الحوارات  . 35 في  العمل  أصحاب  منظمات  تشارك  أفريقيا،  لشمال  الفرعي  اإلقليم  في  البلدان  معظم  وفي 

ثالثية أو الثنائية على الصعيد الوطني. ويعتمد الحوار والمفاوضة على مستوى الشركة على وجود االجتماعية ال

نقابة عمالية. وفي أفريقيا الجنوبية، توجد هياكل وطنية للحوار االجتماعي، على الرغم من اختالف نوعيتها. وقد 

ما يبدو، مثل المجلس الوطني   شاركت منظمات أصحاب العمل في هياكل جيدة الموارد تعمل بشكل جيد على

 للتنمية االقتصادية والعمل في جنوب أفريقيا. 

بلدان األندية تقريباً، يوجد الحوار االجتماعي على الصعيدين الوطني والقطاعي، لكنه ضعيف الوفي جميع   . 36

ولوية  وغير فعال، مع وجود استثناءات ربما في اكوادور وبيرو وكولومبيا. وتعطي منظمات أصحاب العمل األ

التقارير   الالتينية، تفيد  الشركة. وفي باقي أمريكا  المنظماتللمفاوضات على مستوى  في هياكل   بمشاركة هذه 

 جيدة األداء نسبياً )شيلي وكولومبيا وكوستاريكا وباراغواي(. حوار اجتماعي 

ديق المعاشات  وتنشط منظمات أصحاب العمل أيضاً في المجالس الثالثية لنُظم الضمان االجتماعي )لصنا . 37

التقاعدية والتأمين الصحي وإعانات البطالة وصناديق ضمان األجور وما إلى ذلك( في معظم البلدان. وتشارك 

 في اإلشراف على عمليات هذه الصناديق إلى جانب ممثلي الحكومة والعمال.

 منظمات العمال 2-1-3

العمال المحددة في تقرير   . 38 المتكررة لعام  استمرت الضغوط على منظمات  بشأن الحوار    2013المناقشة 

بل اشتدت منذ  8بشأن المبادئ والحقوق األساسية في العمل،  2017االجتماعي وفي تقرير المناقشة المتكررة لعام  

 
 .belakang-cepa/latar-korea-ndonesiahttp://apindo.or.id/en/fta/i،  انظر، على سبيل المثال   6

 انظر:    7
J. Visser: “What happened to collective bargaining during the great recession?”, in IZA Journal of Labour Policy 

(2016, Vol. 5, No. 9, May). 

الستراتيجي المبادئ والحقوق األساسية في العمل: من التحديات إلى الفرص: مناقشة متكررة بشأن الهدف االدولي:  مكتب العمل      8
المتمثل في المبادئ والحقوق األساسية في العمل، بموجب متابعة إعالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية من أجل عولمة 

 .17-14، الفقرات 6، الصفحة 2017، جنيف، 106، التقرير السادس، مؤتمر العمل الدولي، الدورة 2008عادلة، 

http://apindo.or.id/en/fta/indonesia-korea-cepa/latar-belakang
https://izajolp.springeropen.com/articles/10.1186/s40173-016-0061-1
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_551095.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_551095.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_551095.pdf
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  العمال  . وتشمل هذه الضغوط ما يلي: االنتهاكات الجسيمة للحرية النقابية والقيود المفروضة على تمتع 2013عام  

ً فعلي تكون نقابات العمال    قدظروف العمل على مستوى المنشأة حيث    بشأنبالحقوق النقابية؛ الميل إلى التفاوض    ا

، ال سيما في صفوف الشباب؛ انخفاض في بعض البلدان  غير موجودة؛ الطابع غير المنظم وارتفاع معدالت البطالة

تواجه نقابات العمال أكثر فأكثر وضعاً يتعين حصة العمل في الدخل القومي؛ فصل األجور عن زيادة اإلنتاجية. و

يصعب تنظيمهم، وأن تحافظ على  في وضع هش وعليها فيه أن تنسق مع بعضها البعض وأن تنظم وتمثل عماالً  

 قدرتهم التفاوضية.

وتنظر الحركة النقابية أيضاً إلى األثر المؤكد للرقمنة واتساع نطاق الوظائف الصغيرة بقلق، راجية من   . 39

مات ومنظمات أصحاب العمل أن تبحث الوسائل الممكنة لكي تتكيف مع هذه االتجاهات، بما في ذلك من  الحكو

خالل توفير التنظيم المالئم والمفاوضة الجماعية. وتنزع تجزئة أماكن العمل نتيجة للتطورات التكنولوجية ونماذج  

التقليدية التي كان   يتواجد في إطارها صاحب العمل والمستخدم األعمال الجديدة إلى إضعاف عالقة االستخدام 

، في جميع أنحاء العالم  على السواء شخصياً في مكان العمل نفسه. وفي إطار هذا المشهد المتغير ألماكن العمل

 9فإن النقابات مدعوة إلى إعادة النظر في كيفية تنظيم العمال وتمثيلهم.

. وألسباب تتصل إلى حد بعيد بأنشطة نقابات  2013ومع ذلك، فقد ُسجلت بعض التطورات الواعدة منذ عام   . 40

الدولية العمل  منظمة  سجلت  التنظيم،    :العمال،  وحماية حق  النقابية  الحرية  اتفاقية  على  جديدة  تصديقات  ثالثة 

(؛ ستة 98)رقم  1949(؛ ثالثة تصديقات جديدة على اتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، 87)رقم  1948

(. وفي حين أن التصديقات ليست  151)رقم    1978على اتفاقية عالقات العمل في الخدمة العامة،    تصديقات جديدة 

كافية في حد ذاتها، فإن اإلصالحات التي تقوم بها بضعة بلدان تستحق الترحيب، ألسباب ليس أقلها أنها تفتح آليات 

أو تُسهل قدرة النقابات على المفاوضة    المفاوضة الجماعية أمام بعض فئات العاملين لحسابهم الخاص )أيرلندا(

(. ومنذ  1-2الجماعية في القطاعات التي تستخدم نسبة عالية من العمال في أشكال االستخدام غير المعتادة )اإلطار  

، قامت نقابات العمال في العديد من البلدان واألقاليم، بصياغة واقتراح تعديالت على مشاريع قوانين 2013عام  

 10مع معايير العمل الدولية.   تتمشى لجعلها العمل

 
 1- 2اإلطار   

 أمثلة على الممارسات الجيدة في تنظيم وتمثيل العمال  

 في أشكال االستخدام غير المعتادة 

شهد عالم العمل تطوراً مستمراً، بما في ذلك نمو أشكال متنوعة من االستخدام والترتيبات التعاقدية في أسواق العمل  
ُوجدت أشكال االستخدام غير المعتادة ويُمكن أن تخدم أغراضاً محددة من قبيل االستخدام    لطالما أنحاء العالم. وفي جميع  

تاحة خيارات للتوفيق بين العمل والحياة الخاصة. وقد إلللحلول محل العمال الغائبين مؤقتاً أو    أو  في الصناعات الموسمية
قطاع األعمال على التكيف والنمو وعلى زيادة مستوى المشاركة في سوق  دعمت أشكال االستخدام غير المعتادة قدرة  

العمل. وهي تشمل ضمن ما تشمل، العقود محددة األجل وغيرها من أشكال العمل المؤقت والعمل المؤقت عن طريق 
 بدوام جزئي.   والعمل  للحساب الخاص  غير المستقل  الوكاالت والترتيبات التعاقدية األخرى التي تضم أطرافاً متعددة، والعمل

تشريعات ب   يكونون مشمولينغير أن اتساع نطاق أشكال االستخدام غير المعتادة يعني أن المزيد من األشخاص قد ال  
العمل. ومن الصعب الحصول على األعداد اإلجمالية، لكن متوسط استخدام الموظفين المؤقتين في شركات القطاع الخاص 

غير منتظم ومتقطع،   على أساس في المائة. ويعتبر العمل العرضي، وهو استخدام العمال    11بلداً يبلغ    150المسجلة في  
في   1 لعدد محدد من الساعات أو األيام أو األسابيع، مقابل أجر تُمليه شروط اتفاق العمل اليومي أو الدوري، سمة بارزة

 إنما هي عمالة عرضية. أسواق العمل في البلدان النامية: ففي الهند، قرابة ثلثي العمالة بأجر

وتواصل نقابات العمال على الصعيد العالمي تنظيم مجموعات جديدة من العمال وزيادة تغطية االتفاقات الجماعية  
االقتصاد غير المنظم )دولة بوليفيا المتعددة القوميات وكولومبيا والجمهورية :  وإنشاء خدمات جديدة ألعضائها، مثالً في

واكوادور السياحة   الدومينيكية  المتحدة(؛  تنزانيا  وجمهورية  )بوتسوانا  المنزلي  العمل  مولدوفا(؛  وجمهورية  وغواتيماال 
يتعلق   فيما  أما  المتحدة(.  تنزانيا  وجمهورية  )إثيوبيا  الصادرات  تجهيز  مناطق  )األردن(؛  البناء  )بنغالديش(؛  والمالبس 

 ا حدث في العديد من بلدان أمريكا الالتينية.بالعامالت، فقد شجعت النقابات على زيادة مشاركة المرأة، كم

وتتمثل إحدى األولويات الرئيسية للنقابات في التفاوض على إضفاء الطابع النظامي على العمالة )تشمل األمثلة على 
بعدها   المفاوضات الناجحة االتفاقات التي تم التوصل إليها في كولومبيا والهند(، أو االتفاق على مدة زمنية محدودة يُصبح

من   بدالً  "نظامياً"  والفلبين    اً مؤقت   عامالً   اعتبارهالعامل مستخدماً  كندا ونيوزيلندا  في  الشأن  بهذا  ناجحة  اتفاقات  )أُبرمت 
وجنوب أفريقيا(. وقد تشمل االستراتيجيات األخرى تحديد مدة العقود المؤقتة )بلجيكا وفرنسا وجنوب أفريقيا والسويد(. 

 
 pp. 61 Synthesis Report of the National Dialogues on the Future of Work: ILO ,(Geneva, 2017)–64انظر:  .   9

لعراق وليسوتو ومالي وجمهورية مولدوفا ومنغوليا ونيبال واألرض  مثل أذربيجان وشيلي وكولومبيا ومصر وجورجيا والهند وا    10

 الفلسطينية المحتلة والفلبين وتايلند وسوازيلند وزامبيا. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/publication/wcms_591505.pdf
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مبيا وألمانيا وجنوب أفريقيا(، تفاوض الشركاء االجتماعيون على وضع حدود لنسبة القوة العاملة وفي بعض الحاالت )كولو
التي يجوز أن تكون مؤقتة أو متعاقدة من الباطن، وتفاوضوا على بنود العمل التي تتطلب من المتعاقدين من الباطن تطبيق  

فاوض على المسائل المتعلقة بجدولة ساعات العمل وضمان شروط االستخدام ذاتها. كما نجح الشركاء االجتماعيون في الت 
 في كندا وأيرلندا ونيوزيلندا.  من الساعاتعدد أدنى 

، الذي أعاد حقوق المفاوضة الجماعية إلى العاملين  2017واعتمدت أيرلندا مؤخراً قانون المنافسة )المعدل( لعام  
هم الممثلون الذين يؤدون أدوارهم صوتياً وموسيقيو الفرق، الذين المستقلين في قطاعات الفنون والثقافة واإلعالم، بمن في 

المفاوضة   يحظريعملون على أساس العمل للحساب الخاص أو العقد مقابل الخدمات. وقد كان قانون المنافسة األصلي  
 .2004الجماعية بالنسبة إلى هذه الفئات منذ عام 

 المصدر: 

ILO: Conclusions of the Meeting of Experts on Non-Standard Forms of Employment (Geneva, 16-19 Feb.2015); 
ILO: Non-standard employment around the world: Understanding challenges, shaping prospects (Geneva, 
2016). 

  
بدءاً   . 41 المواضيع،  من  طائفة  بشأن  االجتماعي  الحوار  العمال  منظمات  االجتماعية وعززت  بالمسائل 

المنظمة على االقتصاد غير المنظم  السمة  العمل والعمالة، وانتهاًء بإضفاء  التقليدية، مثل ظروف  واالقتصادية 

الت إنشاء مجالس  في  نشط  بدور  النقابات  المستدامة. واضطلعت  والتنمية  العاملة  اليد  أو    وظيفوهجرة  الثالثية 

 11مؤسسات مماثلة.

قابية الدولية توسيع نطاق أنشطتها عبر الوطنية في مجال التنظيم والتوعية فيما يتعلق  وواصلت الحركة الن . 42

بالمسائل االجتماعية واالقتصادية الرئيسية، بما فيها الهجرة. وعلى الرغم من أن تنظيم النقابات على المستوى 

على سبيل المثال في سياق    -دول  اإلقليمي أو عبر الحدود ال يزال يواجه صعوبات، فإن المبادرات العامة بين ال

اإلقليمي و التكامل  للحدود  الحكومية    التجمعاتترتيبات  العابرة  الخاصة  أو  العامة  أتاحت   -الدولية والمبادرات 

آلية للحوار في عام    إليصالفرصاً   التأثير. ومنذ إنشاء  العمال، مرة أخرى بدرجات متفاوتة من  ،  2002آراء 

تحت قيادة االتحاد الدولي لنقابات العمال والنقابات    -فيعة المستوى بين نقابات العمال  اجتماعات ر  كل سنتين  ُعقدت

 والمؤسسات المالية الدولية التي تتخذ من واشنطن العاصمة مقراً لها. -العالمية 

 إصالحات قانون العمل ومنع النزاعات وتسويتها  2-2

 إصالحات قانون العمل: اتجاهات عالمية  2-2-1
 وأمثلة مختارة بحسب اإلقليم

النظر في جوانب من قوانينها بهدف 2013منذ عام   . 43 الدولية  العمل  الدول األعضاء في منظمة  ، أعادت 

 بالتشاور مع الشركاء االجتماعيين.األحيان إعادة رسم معالم أوضاع العالقات الصناعية، وذلك في أغلب 

إلى تحسين األطر. غير أنها وقد تفاو . 44 النامية، أدت اإلصالحات عموماً  البدان  تت مستويات النجاح. ففي 

في بعض البلدان الصناعية، وهو ما أدى إلى تضييق نطاق الحوار االجتماعي والمفاوضة بمردود عكسي عادت 

ات الجماعية بموجب القانون الجماعية على السواء على الصعيدين الوطني والقطاعي واحتمال توسيع نطاق االتفاق

على الحوار االجتماعي على مستوى المنشأة. ولوحظ هذا النمط    في الوقت نفسه على مستوى القطاع، مع التشديد

في البلدان التي تطبق سياسات التكيف الهيكلي والتثبيت المالي، بما فيها البلدان التي يفترض أنها ذات تقاليد قوية 

 ية والقطاعية.في مجال المفاوضة الوطن

 12وفي أفريقيا، ال سيما جنوب أفريقيا، أكدت إصالحات قانون العمل على أهمية ضمان المشاورات الثالثية.  . 45

وفي األمريكتين، اتخذت شيلي وبنما وترينيداد وتوباغو وسانت لوسيا خطوات لالرتقاء بقوانين العمل لديها، وذلك 

الحاال في بعض  الثالثية  المشاورات  أعقاب  في في  غوانغدونغ  مقاطعة  الهادئ، حسنت  والمحيط  آسيا  وفي  ت. 

( وباكستان 2014وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية )(  2015وكيريباتي )(  2014( والهند )2014الصين ) 

 (، أطرها القانونية.2013( وساموا )2015)مقاطعة بالوشيستان، 

 
 مثالً في غانا والمغرب وجنوب أفريقيا وجمهورية تنزانيا المتحدة وتونس.   11

 انظر:   12
E. Webster, K. Joynt and A. Metcalfe: Repositioning peak-level social dialogue in South Africa: NEDLAC into the 

future (Johannesburg, National Economic Development and Labour Council, 2013). 
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تحد  . 46 قوانين  البلدان  بعض  العربية، وضعت  الدول  منطقة  والمفاوضة   وفي  النقابية  الحرية  في  الحق  من 

أمام تطوير الحوار االجتماعي والهيكل  الجماعية. وما فتئ عدم االعتراف بهذه الحقوق األساسية تحدياً رئيسياً 

ً ومع ذلك، يقدم العراق )من خالل اعتماده قانون 13الثالثي. وموافقة البرلمان في عام   2015للعمل في عام  اً جديد ا

إجراءات تنظم تشكيل    2014في عام    امان )من خالل اعتماده( وعُ 87على التصديق على االتفاقية رقم    2017

نقابات العمال وتسجيلها في القطاع الخاص( أمثلة جيدة على التقدم المحرز. وتواجه األرض الفلسطينية المحتلة  

طارها القانوني والمؤسسي، على الرغم من إنشاء فريق وطني ثالثي من أجل إصالح قانون فجوات كبيرة في إ

، حددت السلطة الفلسطينية إصالح  2016بدعم من منظمة العمل الدولية. وفي أواخر عام    2015العمل في عام 

 . 2022-2017قانون العمل كإحدى أولويات برنامجها السياسي الوطني للفترة 

سيا الوسطى، عدلت بعض الدول األعضاء في االتحاد األوروبي تشريعات تهدف إلى تحقيق  وفي أوروبا وآ . 47

، وبتسهيل من منظمة  2014ال مركزية المفاوضة الجماعية من القطاع إلى مستوى الشركة. وفي اليونان في عام  

تتعلق بإصالحات قانون العمل الدولية، أدى اجتماع ثالثي رفيع المستوى إلى توافق في اآلراء بشأن عدة جوانب  

العمل المقترحة كجزء من اتفاق اإلنقاذ المبرم مع مجموعة الدائنين الثالثية )المفوضية األوروبية والبنك المركزي  

األوروبي وصندوق النقد الدولي(. وفي اإلقليم الفرعي ألوروبا الوسطى والشرقية، أدى استمرار ارتفاع معدالت  

واإلع األجور  وتراجع  تطوير البطالة  إلى عرقلة  العالمية،  االقتصادية  األزمة  بعد  أو ركودها  االجتماعية  انات 

الحوار االجتماعي، وإن كانت ألبانيا تقدم مثاالً إيجابياً معاكساً. وقد أسهم وضع قاعدة بيانات، بدعم من منظمة  

،  2017وبدأ تشغيلها في عام  بلداً    13(، تشمل  CEELexالعمل الدولية، عن تشريعات العمل لهذا اإلقليم الفرعي )

 في تنوير خدمات المشورة التقنية والدعم في هذا اإلقليم الفرعي، ال سيما في جمهورية مولدوفا وصربيا وأوكرانيا.

 منع النزاعات وتسويتها  2-2-2

الجماعية . 48 أو  الفردية  النزاعات  أن   14 إن  العمل يمكن  بقوانين  التقيد  العمل واألجور وعدم  بشأن ظروف 

ث في إطار عالقة عمل. ومن ثم، فإن وجود آليات لمنع الخالفات والنزاعات وتسويتها أمر ضروري لتعزيز  تحد

العمل  منازعات  لتسوية  المستدامة  النُظم  نتاج  إنما هو  الفعال  االجتماعي  السليمة. والحوار  الصناعية  العالقات 

 دها.لوجووشرط أساسي 

أن الدول األعضاء تواجه تحديات ال حصر لها إلقامة وصيانة وتبين البحوث التي أجراها المكتب مؤخراً   . 49

وقد تكون األطر القانونية غير واضحة أو غير متسقة.  15. الفردية نُظم منصفة وفعالة ومستدامة لتسوية النزاعات

ومن شأن وجود آليات متعددة أن يؤدي إلى إثارة شكوك حول الواليات القضائية وحدوث تداخالت فيما بينها. وقد  

 يُستبعد أولئك الذين ال يندرجون في إطار عالقة استخدام، أو أولئك الذين ال يتسم وضع استخدامهم بالوضوح. 

أو وقد   . 50 المؤسسي  الفصل  أو  اإلجرائية  التعقيدات  بسبب  مقيدة  اآلليات  هذه  إلى  الوصول  إمكانية  تكون 

الضعف متى كان االلتزام بالنتائج أو إنفاذها غير كاف. وتشكل التغطية الفعالية ب  تصاب. والمطّولةاإلجراءات  

في الواليات القضائية ذات الموارد ا البلدانالجغرافية المحدودة تحدياً شائعاً  عن    لشحيحة. وقد استجابت بعض 

البديلة لتسوية    طريق: التحكيم والوظائف  تحديث المؤسسات؛ إقامة صالت إجرائية أو تنسيق مؤسسي؛ اعتماد 

النزاعات واإلنفاذ. وهناك أيضاً تركيز متزايد على الخدمات اإلعالمية واالستشارية والتعليمية. كما قامت بعض  

 دارة القضايا أو تحسينها. نُظم إ باعتمادالبلدان 

في الوقت   وأن يسهمومن شأن منع النزاعات وتسويتها بشكل طوعي أن يساعد على كفالة حقوق العمال،   . 51

ذاته في إنتاجية األعمال وتخفيف العبء الملقى على كاهل اآلليات الممولة من األموال العامة. ومن األرجح أن 

آلليات الطوعية لتسوية النزاعات، التي تكون غير رسمية ومجدية من  تسهل آليات التعبير الجماعي الوصول إلى ا

 
نما صندقت سنتة بلدان )الكويت والجمهورية العربية السنورية واليمن(، بي  87صندقت ثالثة بلدان فقط في المنطقة على االتفاقية رقم    13

 )العراق واألردن والكويت ولبنان والجمهورية العربية السورية واليمن(. 98على االتفاقية رقم 

النزاع الفردي هو خالف ينشأ بين عامل واحد وصاحب عمله، وذلك غالباً حول الحقوق القائمة. ويمكن أن يشمل أيضاً حاالت      14

ملهم حول المسألة ذاتها، إال أن كل عامل يتصرف في إطارها كفرد. والنزاع الجماعي هو  يختلف فيها عدد من العمال مع صاحب ع

خالف ينشأ بين مجموعة من العمال في الغالب، لكن دون أن تكون ممثلة بالضرورة بنقابة عمالية، وبين صاحب عمل أو مجموعة من  

أنظمة منازعات  : الدولية العمل لمنظمة التابع للتدريب الدولي المركز  )انظر،  أصحاب العمل حول الحقوق القائمة أو المصالح المستقبلية
 (. 18(، الصفحة 2013، تورينو ) العمل: دليل بشأن تحسين األداء

 انظر:     15
M. Ebisui, S. Cooney and C. Fenwick (eds): Resolving individual labour disputes: A comparative overview 

(Geneva, ILO, 2016). 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---dialogue/documents/publication/wcms_302437.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---dialogue/documents/publication/wcms_302437.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_488469.pdf
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بحرية   إليها  واالنتساب  النقابات  تكوين  يستطيعون  الذين  العمال  يتمتع  أن  األرجح  فمن  وبالتالي،  التكلفة.  حيث 

 بفرص الوصول إلى آليات فعالة وسريعة لمنع نزاعات العمل وتسويتها. 

أكب . 52 تشديداً  عديدة  بلدان  والوسوشددت  التوفيق  على  إطار   ةطار  في  ذلك  في  بما  النزاعات،  تسوية  في 

بالتالي فرص  أن يزيد  اإلجراءات القضائية. ومن شأن ذلك أن يتيح التسوية المبكرة وغير الرسمية للنزاعات، و

ادراً ما  االستفادة والكفاءة. وفي حين أن التحكيم متاح في بعض الواليات القضائية، فإن استخدامه غير شائع. ون

هيئات   أو  للمحاكم  ويُمكن  بغريب.  ليس  ولكنه  االستخدام،  عقود  في  عليه  المنصوص  الخاص  التحكيم  يُستخدم 

سواء داخل الهياكل القضائية أو اإلدارية، أن تكفل الخبرة. كما أنها  ال  على  القضاء المتخصصة في مجال العمل،

 .أقل رسمية وأقل كلفة وأيسر مناالً من المحاكم العامة

ويمكن لنقابات العمال والمؤسسات العامة والجهات الفاعلة الخاصة أن توفر المساعدة والتمثيل القانونيين  . 53

مجاناً. وتعتمد الدول أكثر فأكثر نُهجاً استباقية وهادفة للوصول إلى من يحتاج إلى هذه الخدمات وتمكينهم، ال سيما  

 العمال في أوضاع هشة. 

نوعية ونتائجها تشكل تحدياً. واالفتقار إلى الحياد والموارد المالئمة واالستقاللية عمليات الالوال تزال كفالة   . 54

على قدرة    ،أمر شائع. وتتوقف األطر الثالثية أو متعددة أصحاب المصلحة لإلشراف على المؤسسات والعمليات

سين المتخصصين في  لدى الممار  أصحاب المصلحة واستقالليتهم وشرعيتهم، غير أن النوعية قد تتأثر إذا كان

 قدرات أو معارف أو مهارات محدودة. تسوية النزاعات، بمن فيهم الشركاء االجتماعيون، 

 الحوار االجتماعي الثالثي على مستوى القمة  2-3

أشكاالً وآليات وأسماء    -وبعبارة أخرى، على مستوى القمة    -يتخذ الحوار االجتماعي على الصعيد الوطني   . 55

ذلك   في  بما  االقتصادية مختلفة،  والمجالس  االجتماعي  للحوار  الوطنية  والمجالس  الثالثية  العمل  مجالس 

واالجتماعية والمؤسسات المماثلة. ويُمكن إضفاء الطابع المؤسسي عليه، ضمن نطاق شامل أو مواضيعي )مثل  

  يكونا  الهيئات المتخصصة في تحديد األجور(، أو يمكن أن يجري على أساس تخصيصي، كما هو الحال عندم

ً  إجراء حوار بين الشركاء الثالثيين لمواجهة الصدمات االقتصادية. ويمكن أن يؤدي الحوار االجتماعي  ضروريا

 على مستوى القمة إلى إبرام ميثاق اجتماعي أو اتفاق ثالثي. 

السياسات   . 56 بشأن  عليها  متفاوض  مقترحات  وتقديم  اآلراء  في  التوافق  تحقيق  على  المساعدة  جانب  وإلى 

تصادية واالجتماعية وسياسات العمل، يُمكن آلليات الحوار االجتماعي على مستوى القمة أن تساعد أيضاً على  االق

اقتصادات   من  واالنتقال  المتسلطة،  األنظمة  كنهاية  الحاسمة،  اللحظات  في  السلس  االنتقال  لهاضمان    مخطط 

ً مركزي ة مثل الرقمنة، وعند تلبية احتياجات بعض  إلى اقتصادات السوق، خالل التحوالت التكنولوجية الرئيسي  ا

 (. 2-2المناطق واألقاليم )اإلطار 

 
 2-2اإلطار  

 تجدد االهتمام بالحوار االجتماعي المحلي 

بروز اتجاه نحو إضفاء الطابع المؤسسي وتعزيز الحوار االجتماعي على الصعيد المحلي، في العديد من البلدان  بدأ  
ويعود هذا    1العامة المحلية ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال وأصحاب المصلحة اآلخرين.الذي يضم السلطات  

وتعزيز  الصناعية  العالقات  نُظم  مركزية  ال  وتحقيق  اإلنتاج  لنُظم  المتغير  والتنظيم  بالعولمة  ترتبط  عوامل  إلى  االتجاه 
 التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي والبنك الدولي.  من قبل هيئات مثل منظمةالمحلية السياسات اإلنمائية االقتصادية 

وقد كان هذا االهتمام المتجدد بالحوار االجتماعي المحلي كعامل لبناء التماسك االجتماعي واضحاً وضوحاً شديداً في 
الل األزمة  أوروبا الوسطى والشرقية. وفي أوروبا الغربية، أدى الضغط على الحوار االجتماعي على الصعيد الوطني خ 

االقتصادية العالمية إلى تسريع هذا االتجاه في بلدان عديدة. وفي أمريكا الالتينية، أعربت بلدان عديدة، من بينها األرجنتين 
والبرازيل والمكسيك، مؤخراً عن اهتمامها به. وفي الصين أيضاً، أصدر مجلس الدولة الثالثي في شنغهاي رأياً في عام 

 2الثالثي وتعزيز عالقات االستخدام المنسجمة. للنهوض بالهيكل 2015

 انظر:   1
ILO: What future for decent work in Europe and Central Asia: Opportunities and challenges, Report of the 
Director-General, Tenth European Regional Meeting, Istanbul, Turkey, 2–5 Oct. 2017 (Geneva, 2017). 

 انظر:   2
Improving employees’ rights in China, Shibolet and Co., at http://www.shibolet.com/china-employment-relations/. 
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 البيانات األساسية  2-3-1

دولة عضواً   161دولة عضواً، تتمتع  187من بين الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية البالغ عددها   . 57

في المائة( بمؤسسات وطنية للحوار االجتماعي، هذا عدا آليات الحوار االجتماعي التي تركز على مواضيع   85)

 16محددة.

ريخ عن طريق الترويج التفاقية المشاورات على مر التا  يوقد زاد عدد مؤسسات وآليات الحوار االجتماع . 58

، صدق  2017والتصديق عليها. واعتباراً من تموز/ يوليه   17(،144)رقم    1976الثالثية )معايير العمل الدولية(،  

االتفاقية    139 هذه  على  عام    -بلداً  منذ  بلدان  الروسي ،  2013ستة  واالتحاد  وبنما  والمغرب  القمر  هي جزر 

 18في المائة من الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية.   75أو بشكل تراكمي، قرابة    -وطاجيكستان وتونس  

في المائة(    86في المائة(، تليه األمريكتان )   88ويستأثر إقليم أوروبا وآسيا الوسطى بأكبر عدد من التصديقات ) 

 في المائة(.  40) في المائة( والشرق األوسط 55في المائة( وآسيا والمحيط الهادئ ) 74وأفريقيا )

عضواً، شرعت   دولة  48، وعددها  144ومن بين الدول األعضاء التي لم تصدق بعد على االتفاقية رقم   . 59

على المساعدة التقنية   الحصول  دولة عضواً في عملية التصديق أو أبدت اهتماماً بذلك، ال سيما من خالل طلبها   25

 لمنظمة العمل الدولية. 

الو . 60 البيانات  وضع  أجل  للحوار  ومن  رسمي  هيكل  غياب  أن  إلى  اإلشارة  تجدر  السياق،  في  أعاله  اردة 

االجتماعي الثالثي الوطني، مثلما كانت عليه الحال في ألمانيا، ال يعني بالضرورة غياب عمليات التشاور والتعاون  

دائماً أنها تعمل بكامل  الثالثية بين الحكومات والشركاء االجتماعيين. وفي المقابل، فإن وجود هذه الهياكل ال يعني  

االتفاقيات   بتطبيق  المعنية  الخبراء  لجنة  وتعتبر  متوفرة.  الالزمة  والشروط  السليمة  الطرائق  أن  وال  طاقتها، 

، ومع الحوار االجتماعي بشكل أعم، هي ممارسات مثل استبعاد  144والتوصيات أن ما يتنافى مع االتفاقية رقم  

عمال، وانعدام اإلرادة السياسية إلنفاذ هذه االتفاقية إنفاذاً كامالً، وعقد للعمل والمنظمات األكثر تمثيالً ألصحاب ال

 المشاورات الثالثية بناًء على إخطار عاجل بصورة غير معقولة أو بعد اتخاذ القرارات. 

 التحديات والفرص بحسب اإلقليم 2-3-2

 أوروبا وآسيا الوسطى 

لعام   . 61 المتكررة  المناقشة  تقرير  في    2013أشار  اإليجابية  التجارب  بعد  أنه  إلى  االجتماعي  الحوار  بشأن 

البلدان    الوطني  الثالثي  الحوار االجتماعياعتماد   العالمية، تحولت  المبكرة من األزمة االقتصادية  في المراحل 

ات تقشف غير قابلة للتفاوض، قاطعة الطريق األوروبية التي تتعامل مع حاالت طوارئ الدين السيادي إلى سياس 

 عمدت أمام الحوار االجتماعي. وفي أخطر الحاالت التي شهدت خفض فرص الوصول إلى الحوار االجتماعي،  

في القرار أمام المحاكم )التفيا ورومانيا والمملكة المتحدة( أو قدمت تعليقات إلى هيئات    إما إلى تقديم طعن  النقابات

ظمة العمل الدولية بشأن انتهاك االتفاقيات المصدق عليها )اليونان ورومانيا(. وتابع عدد قليل من  اإلشراف في من

األزمة من  تضررت  التي  األوروبي  االتحاد  في  األعضاء  إلىالدول  اللجوء  فنلندا    ،  )مثالً  االجتماعي  الحوار 

 وفرنسا(. 

عام   . 62 الدولية  العمل  منظمة  تر  2013وحددت  الذي  العام  االقتصادية  باعتباره  األزمة  أخيراً  فيه  اجعت 

العالمية، وإن ظلت البطالة مرتفعة منذ ذلك الوقت في اليونان واسبانيا. ومن بين بلدان االتحاد األوروبي الثمانية 

بعد عام   دولية  مالية  تلقت مساعدات  اليونان وحدها  2010التي  يتعين على  أحد برامج    الخروج من، ال يزال 

 19(. 2018تكيف االقتصادي الثالث لليونان الممتد إلى غاية منتصف عام اإلقراض )برنامج ال

 
 ظر:ان   16

ILO: Towards the universal ratification of Convention No. 144 on Tripartite Consultation by the ILO centenary in 

2019 (Geneva, 2017). 
(  2013على نحو ما ورد في التقرير المتعلق بالمناقشة المتكررة عن الحوار االجتماعي في الدورة الثانية بعد المائة للمؤتمر )    17

(: "الحوار االجتماعي مكرس تقريباً في جميع اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية وفي برنامج العمل الالئق. ومثل هذه  24)الفقرة  

يمكن أن تصبح نافذة تماماً من دون حوار اجتماعي فعال، إذ إن العديد من األحكام الواردة في االتفاقيات تستلزم صراحة   الصكوك ال

 إجراء مشاورات مع الشركاء االجتماعيين بغية ضمان تنفيذها". 

في منظمة العمل الدولية على االتفاقيات  إقليم أوروبا وآسيا الوسطى هو أيضاً اإلقليم الوحيد الذي صدقت فيه جميع الدول األعضاء    18

 في المائة. 84قرابة  -األساسية الثماني جميعها، ويشهد معدالً مرتفعاً من التصديقات على اتفاقيات اإلدارة السديدة األربع 

 انظر:   19
O. Molina and I. Guardiancich: “Comparative overview: National trajectories and good practices in social 

dialogue”, in I. Guardiancich and O. Molina (eds): Talking through the crisis: Social dialogue and industrial 

relations trends in selected EU countries (Geneva, ILO, 2017), pp. 1–57. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---dialogue/documents/publication/wcms_590126.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---dialogue/documents/publication/wcms_590126.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_548950.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_548950.pdf
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ومنذ األزمة االقتصادية العالمية، برزت أربعة سيناريوهات مختلفة للحوار االجتماعي في بلدان االتحاد  . 63

هولندا  جرى تعزيز الحوار االجتماعي كما هي الحال مثالً في فرنسا وألمانيا وفي السيناريو األول،  األوروبي.  

والسويد.   الثاني  ووسلوفاكيا  سيناريوالسيناريو  يتبين    هو  كما  رئيسيةاالنقطاع،  وأيرلندا   بصورة  هنغاريا  في 

وإيطاليا ورومانيا واسبانيا، وبدرجة أقل في اليونان. أما في السيناريو الثالث، فقد ضعف الحوار االجتماعي خالل 

ؤنف في فترة ما بعد األزمة، كما في بلجيكا وليتوانيا والبرتغال  األزمة، لكنه مع ذلك أحرز نتائج سياسية واست

خالل األزمة   المتواصللندا بمفردها في السيناريو الرابع الذي كان فيه الحوار االجتماعي  نوسلوفينيا. وتوجد ف

 . 2015مع تغيير الحكومة في عام  تزامنت  متبوعاً بحالة انقطاع

لدى الحوار االجتماعي الثنائي على مستوى القمة )بهيكل ثالثي أو   وتبرز أيضاً أنماط أخرى. أوالً، كان . 64

انصب   ثانياً،  واسبانيا.  وسلوفينيا  وسلوفاكيا  وأيرلندا  وفرنسا  بلجيكا  مثالً  بينها  من  بلدان  في  أبرز  دور  بدونه( 

اق اجتماعي، كما  االكتفاء بتوقيع ميثاق أو اتف  وليس على مجردالتركيز بقدر أكبر على عملية الحوار االجتماعي،  

لوحظ في بلدان من بينها فرنسا وألمانيا وسلوفاكيا. وفي ألمانيا، كان الحوار االجتماعي التخصيصي وغير الرسمي 

فعاالً للغاية في توفير استجابات للتحديات التي يطرحها السياق االقتصادي وفي تصميم إصالحات متوازنة ترمي  

مثالً من خالل التفاوض على تخفيض وقت العمل لتجنب تسريح العمال خالل إلى الحد من تزايد انعدام المساواة )

العالمية(.  االقتصادية  االجتماعيين  20األزمة  الشركاء  بين  الثقة  باستعادة  الكفيلة  الوسائل  إحدى  تمثلت  ثالثاً، 

النطاق بشأن مسائل  والحكومة، في الحاالت التي انقطع فيها الحوار االجتماعي الثالثي، في توقيع اتفاقات ضيقة  

وأخيراً، أُنشئت مؤسسات جديدة للحوار االجتماعي في ليتوانيا وبولندا   21محددة، كما جرى في اسبانيا واليونان.

 22وسلوفاكيا، وفي والية براندنبورغ في ألمانيا الشرقية.

إلى طريق مس . 65 األحيان  من  كثير  في  الثالثيون  الشركاء  والشرقية، وصل  الوسطى  أوروبا  في  وفي  دود 

لتأكيد  الدولية  العمل  التقنية من منظمة  المشورة  التماس  إلى  بهم  أدى  الوطنية، مما  االجتماعي  الحوار  عمليات 

، ُعززت المؤسسات الوطنية للحوار االجتماعي في جمهورية مقدونية  2013موقفهم وأحياناً إلقراره. ومنذ عام  

لجبل األسود وصربيا، أنشئت أمانات تقنية. وفي جورجيا، سالفية السابقة والجبل األسود وصربيا. وفي اواليوغ

. وفي أذربيجان، أدت الجهود المشتركة 2013أنشئت لجنة ثالثية للشراكة االجتماعية بموجب القانون في عام  

إلضفاء الطابع المؤسسي على إحدى    2013التي بذلتها منظمة العمل الدولية والهيئات المكونة الثالثية منذ عام  

إلى إنشاء لجنة ثالثية وطنية معنية بالشؤون االقتصادية واالجتماعية  ،يات الوطنية الثالثية للحوار االجتماعياآلل

. وفي طاجيكستان وأوزبكستان، قامت نقابات العمال بتحديث نُظمها التعليمية وشاركت  2016في أيلول/ سبتمبر 

الدولية. وأبرم   اجتماعياً  في أنشطة ثالثية بتسهيل من منظمة العمل  اتفاقاً  الشركاء االجتماعيون في أوزبكستان 

 23. 2016-2014واقتصادياً ثالثياً عاماً للفترة 

 األمريكتان

االتفاقات،   على نحو منتظم وال تُنفذفي أمريكا الالتينية ال تجتمع المؤسسات في عدد كبير جداً من البلدان   . 66

ُوجدت،   ً إن  سليما والصراعات  تنفيذاً  و.  الكبيرة  من  الاالجتماعية  العالية  بمستويات  الثقة  الحكومات  فقدان 

كما أن ممارسة الحوار   24تمثل الطابع المميز للعديد من بلدان اإلقليم.  ،والمؤسسات العامة وفيما بين القطاعات

. باإلضافة  االجتماعي من أجل منع نشوب الصراعات االجتماعية أو الحد منها ال تتسم دائماً بطابع مؤسسي جيد

منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل أكثر من مرة أن أعمال العنف ضد أعضائها قد أضعفت   ذكرتإلى ذلك،  

 
 انظر:   20

D. Vaughan-Whitehead (ed.): “Curbing inequalities in Europe: How can social dialogue and industrial relations 

help to close the gap?”, in D. Vaughan-Whitehead: Inequalities and the world of work: What role for industrial 

relations and social dialogue? (Geneva, ILO and Edward Elgar, 2017). 

ية  على سبيل المثال، ُوقعت مذكرة تفاهم بشأن معالجة العمل في االقتصاد غير المنظم بين السلطات اليونانية والمفوضية األوروب     21

 . انظر:2015في عام 
ILO: “Transition to formality: The critical role of social dialogue” in Dialogue in brief, Issue No. 1, Mar. 2017. 

 لالطالع على معلومات عن المجالس الجديدة لسوق العمل في بولندا، انظر:   22
Eurofound: Poland: New tripartite bodies begin operations (Dublin, Eurofound, 2015). 

 انظر:   23
ILO: What future for decent work in Europe and Central Asia: Opportunities and challenges, Report of the 

Director-General, Tenth European Regional Meeting, Istanbul, Turkey, 2–5 Oct. 2017 (Geneva, 2017); and ILO: 

Decent Work Country Programme of the Republic of Uzbekistan for 2014-2016 (Geneva, 2017). 

  :p. 63. 2016 Labour Overview: Latin America and the CaribbeanILO ,(Lima, 2016)انظر:     24

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/meetingdocument/wcms_544236.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/meetingdocument/wcms_544236.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---dialogue/documents/publication/wcms_559300.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/articles/industrial-relations/poland-new-tripartite-bodies-begin-operations
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/documents/meetingdocument/wcms_567104.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_543137.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_545825.pdf
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َمصدر معظم الشكاوى المقدمة أمام لجنة الحرية  هي أمريكا الالتينية والكاريبي  منطقةنُظم العالقات الصناعية. و

 النقابية في منظمة العمل الدولية.

أُحرز تقدم في عدة بلدان من أمريكا الالتينية: ففي كوستاريكا على سبيل المثال، اعتُمد قانون   ومع ذلك، فقد . 67

عام   في  اإلجرائي  التمييز  2016العمل  أعمال  حاالت  في  المسار  سريعة  إجراءات  اتخاذ  على  ينص  الذي   ،

قات الصناعية على إنشاء  لتحديث نظام العال  2017المناهضة للنقابات. وفي شيلي، ينص قانون اعتُمد في عام  

عام   في  أُنشئت  التي  لإلنتاجية،  الوطنية  اللجنة  حددت  المكسيك،  وفي  للعمل.  ثالثي  أعلى  ،  2013مجلس 

 استراتيجيات وطنية لزيادة اإلنتاجية في ثمانية قطاعات.

سياسية مثل  وأدت المشاورات الثالثية الوطنية في عدة بلدان إلى اعتماد مواثيق اجتماعية تعالج المسائل ال . 68

الجمهورية  وفي  )نيكاراغوا(.  العمل  وظروف  كوستاريكا(  )كذلك  المنظمة  غير  والسمة  )كوستاريكا(  البيئة 

وهي هيئة ثالثية معنية بتيسير التنسيق بين المؤسسات بقيادة وزارة   -الدومينيكية، وافقت اللجنة الوطنية للعمالة  

. وفي نيكاراغوا، أُبرم في عام 2014ي تشرين األول/ أكتوبر على خطة وطنية بشأن العمالة، استهلت ف -العمل 

اتفاق ثالثي بشأن استقرار العمل واإلنتاج في مناطق تجهيز الصادرات. ويشدد هذا االتفاق، الذي أصبح    2013

 ، على أهمية الحوار االجتماعي وتدريب العمال. 2014نافذاً منذ كانون الثاني/ يناير 

 أفريقيا 

هيئات  ال نحت جائزة نوبل للسالم إلى رباعي الحوار الوطني التونسي، الذي يتألف من  ، مُ 2015في عام   . 69

الدولية  مكونة  ال التونسي للصناعة والتجارة والصناعات    -لمنظمة العمل  العام التونسي للشغل واالتحاد  االتحاد 

دية في أعقاب ثورة الياسمين في وغيرها من الجهات، "تنويهاً بإسهامه الحاسم في بناء ديمقراطية تعد  -التقليدية  

تونس  وأدى   25". 2011عام   في  الوطني  االجتماعي  بينها  الحوار  من  نتائج  عام  إلى  في  اجتماعي  عقد  توقيع 

، مما ساعد على منع حدوث أزمة سياسية واجتماعية خطيرة كان من الممكن أن تتصاعد حدتها لتبلغ حد 2013

قانوناً بشأن إنشاء المجلس الوطني للحوار   2017نواب الشعب في عام    الحرب األهلية بعد الثورة. واعتمد مجلس

االجتماعي، على النحو المنصوص عليه في العقد االجتماعي. ومن النتائج األخرى للحوار االجتماعي الوطني 

 . 2014الترويج لدستور جديد يضمن حقوق العمال األساسية، اعتُمد في كانون الثاني/ يناير 

، أنشأت عدة بلدان هيئات ثالثية للحوار االجتماعي، بما فيها بوركينا فاسو والكاميرون. 2013ومنذ عام   . 70

وُوقعت عدة مواثيق اجتماعية كوسيلة  26بلداً أفريقياً.   40، استُحدثت هذه اآلليات في قرابة  2015واعتباراً من عام  

للحوار االجتما . وزادت حكومتا  2016عي في عام  لتعزيز االستقرار والسالم. وفي بنن، أنشئ مجلس وطني 

. وتعززت المؤسسات  2016السنغال وتوغو ميزانيات مؤسساتهما الوطنية للحوار االجتماعي الثالثي في عام  

( ديفوار  كوت  )2015في  وغينيا  مايو  2016(  أيار/  وفي  للحوار 2017(.  الوطنية  المؤسسات  اعتمدت   ،

عزيز دور المؤسسات الوطنية للحوار االجتماعي وتأثيرها )إعالن بلداً إعالناً بشأن ت  11االجتماعي الثالثي في  

 أبيدجان(.

غير أن التحديات ال تزال قائمة، وكثيراً ما تكون مرتبطة بنقص موارد وقدرات الجهات الفاعلة، وضعف  . 71

االستشاري   الدعم اإلداري وانعدام اإلرادة السياسية لتنفيذ االتفاقات. وعلى سبيل المثال، لم يجتمع مجلس العمل

في مالوي اإلطالق  الثالثي  عام  على  بين  المالية،  الموارد  نقص  بسبب  أغسطس    2009،  )عُقد    2016وآب/ 

بدعم من منظمة العمل الدولية(. وواجهت سوازيلند وزمبابوي تحديات مؤسسية    2016اجتماع في أيلول/ سبتمبر  

تُبرت المؤسسات الوطنية للحوار االجتماعي الثالثي وتشريعية في الوفاء بواليتهما. وفي بعض البلدان األخرى، اع

( أو ال تزال تقع تحت طائلة هذا التهديد. ودرست بنن  2015شيوس،  يغير فعالة، وبالتالي فقد جرى حلّها )مور

 وقيل إن حكومتي لتعديل دستورها الذي تضمن حّل مجلسها االقتصادي واالجتماعي.  -وإن لم تُعتمد  -مقترحات  

الشركاء االجتماعيون على بعض   ضربتا  بوتسوانا وزامبيا لم يوافق  بالحوار االجتماعي عندما  الحائط  عرض 

على التوالي. وفي جنوب أفريقيا، على    2015و   2016التعديالت التشريعية التي اقترحتها الحكومة في عامي  

ئيسي في تعديل عدة قوانين واعتمادها الرغم من أن المجلس الوطني للتنمية االقتصادية والعمل اضطلع بدور ر

 27، فقد تعرضت العملية أحياناً لالنتقاد. 2013منذ عام 

 
  لوطني في تونس بجائزة نوبل للسالم المدير العام لمنظمة العمل الدولية يرحب بفوز الرباعي الراعي للحوار االدولي: مكتب العمل    25

 (.2015)جنيف، 

دير العام، االجتماع اإلقليمي األفريقي  ، تقرير المنحو تنمية شاملة ومستدامة في أفريقيا بتوفير العمل الالئق  مكتب العمل الدولي:    26

 (.2015، )جنيف، 2015األول/ ديسمبر كانون  3 -تشرين الثاني/ نوفمبر  30الثالث عشر، أديس أبابا، إثيوبيا، 

 ، مرجع سابق.E. Webster, K. Joynt and A. Metcalfeانظر:    27

http://www.ilo.org/beirut/media-centre/news/WCMS_415163/lang--ar/index.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_409859.pdf
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وفي العديد من بلدان أفريقيا الناطقة بالفرنسية، كافحت المؤسسات الثالثية من أجل استباق وتسوية نزاعات   . 72

الفترة    أثرتالعمل التي   العامة في   هذه المؤسسات  نه حين منحتبيد أ.  2017-2015في اإلدارات والخدمات 

ساعدت   فقد  واضحاً،  وتفويضاً  الخارجية. موارد  للصدمات  التصدي  على  االجتماعيين  والشركاء  الحكومة 

ساعد    ،بين الحكومة ونقابات القطاع العام  2017وتوصلت اللجنة الوطنية للحوار االجتماعي إلى اتفاق في عام  

الخدمات العامة والتخفيف من آثار أزمة أسعار النفط. وُعززت   على إنهاء إضراب استمر لمدة ثالثة أشهر في

وهما    -مهام المجلس األعلى لعالقات العمل في السنغال والمجلس األعلى للحوار االجتماعي في بوركينا فاسو  

ى  ، عل 2017وعام    2014في عام    -المؤسستان الوطنيتان المعنيتان بالحوار االجتماعي الثالثي في هذين البلدين  

 التوالي، لتشمل منع نزاعات العمل الرئيسية وتسويتها وتعزيز السالم واالستقرار.

وكابو فيردي في   2016ووقّع الشركاء الثالثيون مواثيق للتنمية االقتصادية واالجتماعية في بنن في عام   . 73

 . 2014والسنغال في عام   2017عام 

 آسيا والمحيط الهادئ 

الهادئ . 74 والمحيط  آسيا  إقليم  الدولية    يتخلف  العمل  منظمة  اتفاقيات  على  التصديق  مجال  في  الركب  عن 

(  98ورقم    87الرئيسية المتعلقة بالحوار االجتماعي، بما فيها االتفاقيات الثماني األساسية )ال سيما االتفاقيتان رقم  

ن النامية في اإلقليم تعمل نسبة كبيرة من القوى العاملة في البلدا أنواتفاقيات اإلدارة السديدة األربع. وبالنظر إلى 

 في القطاع غير المنظم، فإن العمال يواجهون عوائق قانونية وعملية لتنظيم أنفسهم. 

، أُحرز المزيد من التقدم في إنشاء أطر قانونية ومؤسسية في بعض البلدان. وفي الصين، 2013ومنذ عام  . 75

إلى ترويج الثالثية وثائق سياسية ترمي  المكونة  الهيئات  الجماعية وتعزيزها، السيما على   اعتمدت  المفاوضة 

المستوى القطاعي، مع التركيز بشكل أكبر على الجوانب النوعية لالتفاقات الجماعية. وفي مقاطعة غوانغدونغ، 

حق العمال ما يلي: ، 2015تتضمن الئحة مرجعية بشأن العقود الجماعية للمنشآت، نافذة منذ كانون الثاني/ يناير 

اعياً والتزام أصحاب العمل بالمشاركة بحسن نية؛ إجراءات تعزيز تمثيل العمال؛ أحكام لتسوية  في التفاوض جم

النزاعات في المفاوضة الجماعية. وفي بنغالديش، اعتُمدت خطة العمل الثالثية الوطنية بشأن السالمة من الحرائق  

كارثة   أعقاب  في  المالبس  قطاع  في  الهيكلي  التي    راناوالتكامل  أبريل  بالتزا  نيسان/  في  . وفي 2013وقعت 

جمهورية كوريا، هناك آفاق جديدة أمام التصديق على اتفاقيات الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية. ومن المتوقع 

أن تؤدي السياسات الحكومية الجديدة إلى استعادة الثقة وتحسين بيئة الحوار االجتماعي والعالقات الصناعية. وفي  

لخالفات العميقة بين الشركاء الثالثيين دون التوصل إلى توافق في مجلس سياسات العمل بشأن اليابان، حالت ا

 مشروع قانون لتحقيق المساواة في األجر بين الموظفين الدائمين والموظفين المؤقتين، وتحسين تنظيم وقت العمل. 

ً و . 76 بالجهود المبذولة لتعزيز تمثيل العمال وتهيئة الظروف المؤاتية إلقامة حوار اجتماعي سليم   أحيط علما

 تحقيق،   نشاء لجنةإلى منظمة العمل الدولية وإ  مقدمة  شكوى  في أعقابالحكومة،    حيث عمدتمثالً في ميانمار  

أنشئت مئات النقابات. واتفق العديد واالعتراف رسمياً بالنقابات. ومنذ ذلك الحين،    المعنيةتعديل التشريعات    إلى

 28منها على الطريقة التي ستمثل بها البلد في الدورات المقبلة لمؤتمر العمل الدولي. 

(. وأُحرز تقدم ملحوظ 2013( وميانمار )2012وأُنشئت هيئات ثالثية لألجور وأطر قانونية لها في فيتنام ) . 77

 "األجور"(. الجزء بشأنبوديا وماليزيا وسنغافورة )انظر أيضاً في تعزيز اآلليات الثالثية لتحديد األجور في كم

وفي الدول العربية في آسيا، اتسم توسيع نطاق الحوار االجتماعي بالبطء. لكنه حيثما ُوجد، لم يتصف كلياً  . 78

 في وتضطلع مؤسسات الحوار االجتماعي القليلة القائمة، مثالً  29اً بشكل كامل.رلم يكن مستم   وأبالطابع المؤسسي  

األردن ولبنان، بدور محدود في إدارة سوق العمل. وفي بعض البلدان األخرى، ال تزال الظروف األساسية للحوار 

 االجتماعي منعدمة.

لجنة ثالثية الستعراض    2014مان، أُنشئت في عام  ومع ذلك، فهناك أمثلة على ما أحرز من تقدم. ففي عُ  . 79

النطاق بشأن قانون  هي  و  ،تشريعات العمل تجتمع كل ثالثة أشهر. وفي العراق، جرت مناقشات ثالثية واسعة 

المداوالت 2015العمل الجديد قبل اعتماده في عام   الفلسطينية المحتلة، وبعد ثالث سنوات من  . وفي األرض 

المعني الثالثية  ة بالضمان االجتماعي، المدعومة من منظمة العمل الدولية والمساعدة المقدمة إلى الجنة الوطنية 

 
،  بناء مستقبل يشمل الجميع بالترافق مع العمل الالئق: نحو تحقيق التنمية المستدامة في آسيا والمحيط الهادئ :  مكتب العمل الدولي    28

)جنيف،    2016كانون األول/ ديسمبر    9-6ي السادس عشر آلسيا والمحيط الهادئ، بالي، إندونيسيا،  اإلقليم  تقرير المدير العام، االجتماع

 .36(، الصفحة 2016

 (.2012ت،  )بيرو ديدة إلى النمو االقتصادي: نحو مجتمعات عربية منتجة وشاملةنظرة ج:  مكتب العمل الدولي   29

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_531988.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_208347.pdf


 الحوار االجتماعي والهيكل الثالثي 

ILC.107/VI  18 

عام   في  الخاص  القطاع  في  العاملين  لصالح  االجتماعي  للضمان  قانون  أول  عام   30. 2016اعتُمد  أواخر  وفي 

  15عضواً جديداً، بعد    71، أعاد مجلس الوزراء في لبنان تنشيط مجلسه االقتصادي واالجتماعي وعيّن  2017

 عاماً من انتهاء والية األعضاء القدامى.

 التحديات والفرص بحسب المجموعة 2-3-3

 سياسة العمالة

العمالة،    إن . 80 التي صدقت عليها  122)رقم    1964اتفاقية سياسة  العمل    111(،  في منظمة  دولة عضواً 

يوليه   تموز/  من  اعتباراً  الحوار  هي  ،  2017الدولية  إلى  تدعو  وهي  األربع.  السديدة  اإلدارة  اتفاقيات  إحدى 

ً مكون  بوصفه  االجتماعي ً يسيرئ  ا في وضع سياسة عمالة وطنية نشطة وتنفيذها لتعزيز العمالة الكاملة والمنتجة   ا

 والمختارة بحرية. 

ولم يشارك الشركاء االجتماعيون في النقاشات التي أدت إلى تصميم سياسات العمالة وسوق العمل فحسب،  . 81

األطر   إلىياً، في بعض البلدان،  رسم  منضمونبل استشيروا أيضاً بشأن تنفيذ هذه السياسات ورصدها. كما أنهم  

الوكاالت    حيث تتسمالمؤسسية لتنسيق السياسات، كما في األرجنتين والبرازيل والصين وألمانيا وجمهورية كوريا،  

يشكل الهيكل الثالثي عنصراً أساسياً لمعالجة   حيث ثالثية؛ أو في هولندا وسنغافورة،  بأنها  المنفذة لهذه السياسات  

 عية واالقتصادية األوسع نطاقاً.  المسائل االجتما

، أنشأت بعض البلدان )بما فيها الجمهورية الدومينيكية وجمهورية إيران اإلسالمية وبنما  2013ومنذ عام  . 82

واالقتصادية.  االجتماعية  السياسات  بشأن  االجتماعي  للحوار  مخصصة  آليات  وطاجيكستان(  وبولندا  والفلبين 

لة بشأن هذه السياسات على الصعيد الوطني )بما فيها بربادوس وأيرلندا  وشاركت بلدان أخرى في مشاورات شام

وجمهورية مولدوفا وموزامبيق(، أو على الصعيد المحلي )الصين وكولومبيا والمغرب وصربيا(. وفي حاالت 

ديا  أخرى، شملت التدابير المتخذة مجموعة من أصحاب المصلحة، بما في ذلك األقليات والفئات المستضعفة )كمبو

بلداً وإقليماً على األقل، استحداث   16اختارت وزارات العمل في    2013منذ عام  واكوادور وبابوا غينيا الجديدة(. و 

لجان توجيهية أو تقنية تضم الوزارات والوكاالت الحكومية األخرى فضالً عن الشركاء االجتماعيين، إدراكاً منها  

 ورات عريضة القاعدة. لمكاسب المعلومات والشرعية الناتجة عن المشا

سياسة وطنية للشباب أو    33، اعتُمدت في أوروبا  2017إلى حزيران/ يونيه    2013وفي الفترة من عام   . 83

خطة عمل وطنية بشأن عمالة الشباب. وفي عدد ال بأس به من الحاالت، شاركت هيئات الشباب والمجتمع المدني  

عتماد. كما شارك الشركاء االجتماعيون في عملية اعتماد ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال في عملية اال

خطط وطنية لتنفيذ ضمانات الشباب مثالً في بلغاريا وقبرص وألمانيا. غير أنه في بعض البلدان األخرى، اعتُبر 

 الحوار االجتماعي في سياق ضمانات الشباب إجراء شكلياً وكان أميل إلى أن يكون سطحياً.

 المهارات 

دولة عضواً    68التي صدقت عليها    -(  142)رقم    1975من اتفاقية تنمية الموارد البشرية،    5  تدعو المادة . 84

إلى التشاور مع الشركاء االجتماعيين في مجال وضع برامج   -  2017في منظمة العمل الدولية بحلول تموز/ يوليه  

الشركاء   دأب،  2013صدد. ومنذ عام  هج شامل متبع في هذا القدم هنغاريا وهولندا أمثلة على نالتدريب المهني. وت

المشاركة  االجتماعيون   وإطار  على  وسياسة  توجيهية  مبادئ  صياغة  التوالي  في  والسودان  على  مالوي  في 

وجمهورية تنزانيا المتحدة. وواصل الشركاء االجتماعيون المشاركة في المجالس الثالثية الوطنية للتعليم التقني 

وواصلوا اإلشراف على تنفيذ هذه السياسات   -كلفة بوضع السياسات والبرامج  والمهني وفي هيئات التدريب الم 

 مثالً في بنغالديش وكوستاريكا وجمهورية تنزانيا المتحدة. -والبرامج 

 األجور 

تمشياً مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية وتوصياتها بشأن الحد األدنى لألجور، واصلت منظمات أصحاب  . 85

، المشاركة في العمليات السياسية في عدة بلدان في جميع األقاليم من أجل  2013العمال منذ عام  العمل ومنظمات  

الهيكل الثالثي في نُظم تحديد الحد األدنى  أشكال تحديد الحد األدنى لألجور وتكييفه. ويتجلى شكل متين نسبياً من

ت سري النكا خطواتها األولى نحو إنشاء هذه  ، اتخذ2016لألجور مثالً في ماليزيا وسنغافورة وفيتنام. وفي عام  

 اآللية، بدعم من منظمة العمل الدولية.

 
، جنيف،  106لمدير العام، ملحق، مؤتمر العمل الدولي، الدورة  ا  تقرير  ، وضع عمال األراضي العربية المحتلةالعمل الدولي:  مكتب      30

2017 . 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_554440.pdf
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وفي كابو فيردي، أسهم الهيكل الثالثي في اعتماد أول حد أدنى لألجور في البلد في كانون الثاني/ يناير   . 86

. وفي جنوب أفريقيا، كان الهيكل الثالثي عامالً أساسياً فيما يتعلق باالعتماد المعتزم لسياسة جديدة لألجور 2014

نى لألجور على الصعيد الوطني. وفي أوروغواي،  ، تشمل المفاوضة الجماعية وسياسة الحد األد2018في عام  

. وسبق 2016أدى الهيكل الثالثي إلى تمديد نطاق الحد األدنى لألجور ليشمل العمال المنزليين في نيسان/ أبريل  

شكل في   وهو ما(،  189)رقم    2011، على اتفاقية العمال المنزليين،  2012ذلك التصديق في حزيران/ يونيه  

 كبيراً للحوار الثالثي في البلد.   حد ذاته إنجازاً 

استخدام الحد األدنى لألجور ترمي إلى  اً أساسياً في تطوير عملية  دورالهيكل الثالثي    لعبوفي المكسيك،   . 87

من  كأداة لمكافحة فقر العاملين والحد من نمو التفاوت في الدخل على مدى العقدين الماضيين. وبعد عملية مطّولة

الثالثية للحد األدنى لألجور، زاد الحد    2012أت في عام  بد  ،والمفاوضاتالحوار   اللجنة الوطنية  بين أعضاء 

، وهو ما يتعارض مع انعدام النمو  2012في المائة منذ عام    7األدنى لألجور في المكسيك بالقيم الحقيقية بزهاء  

 المسجل منذ أواخر التسعينات. 

 تفتيش العمل والسالمة والصحة المهنيتان 

(، إلى  129)رقم   1969(، واتفاقية تفتيش العمل )الزراعة(،  81)رقم    1947قية تفتيش العمل،  تدعو اتفا . 88

إقامة حوار اجتماعي لتعزيز سياسات تفتيش العمل الهادفة إلى إنفاذ قوانين العمل وتقليل المخاطر في مكان العمل  

أداتان رئيسيتان لتنفيذ الهدف   ،  2013داف التنمية المستدامة. ومنذ عام  من أه  8إلى أدنى حد. واالتفاقيتان معاً 

اللجان الفرعية للمجالس الوطنية الثالثية للعمل والمجالس الوطنية للسالمة والصحة المهنيتين والدورات    قامت

منصات لتقاسم المعلومات عن المسائل   مقام  على نحو متزايد  ،بالسياسات للهيئات األخرى  المتعلقةالتخصيصية  

والقانونية. وفي العديد من البلدان األوروبية، كفلت الهياكل الثالثية المتخصصة المعنية بتفتيش    التقنية والسياسية

العمل تبادل المعلومات هذا. ويتحقق التعاون بين مفتشيات العمل والشركاء االجتماعيين أيضاً من خالل االتفاقات 

 مهنيتين، كما في بنغالديش والبرتغال وسلوفاكيا.الثالثية التخصيصية بشأن المسائل المتعلقة بالسالمة والصحة ال

معالجة  . 89 بشأن  العمل  لمفتشيات  اإلرشاد  لتوفير  القطاعي  المستوى  على  شائعة  الثالثي ممارسة  والتعاون 

. ويتخذ التعاون بين مفتشي العمل والعمال وأصحاب العمل ومنظماتهم أيضاً شكل تعاون  قطاعالمسائل المرتبطة بال

ا لجان  المثال ومنذ عام  مباشر مع  المغرب، على سبيل  العمل. وفي  في مكان  على  2014لسالمة  لزاماً  بات   ،

عامالً على األقل، أن تنشئ لجاناً ثنائية معنية بالسالمة والصحة المهنيتين وتُطلع مفتشية    50المنشآت التي تستخدم  

لوائح مماثلة في منطقة هونغ كونغ    بالعمل. وقد ُوضعت  المرتبطةالعمل على التقارير بشأن الحوادث واألمراض  

 الصين.   ،اإلدارية الخاصة

 إصالح الضمان االجتماعي والمعاشات التقاعدية 

تمثل الحماية االجتماعية مكوناً أساسياً من مكونات االستراتيجيات الوطنية الرامية إلى تحقيق النمو الشامل  . 90

الحوار االجتماعي الفعال أمر أساسي لوضع استراتيجيات  والتنمية المستدامة بالترافق مع نتائج اجتماعية منصفة. و

اتفاقيات الضمان  الونُظم   حماية االجتماعية، بما في ذلك أرضيات الحماية االجتماعية. وفي حين أن العديد من 

ة (، تدعو إلى المشاركة الثالثي102)رقم    1952االجتماعي، من قبيل اتفاقية الضمان االجتماعي )المعايير الدنيا(،  

االجتماعية،   الحماية  فإن توصية أرضيات  االجتماعي،  الضمان  إدارة برامج  (،  202)رقم    2012في مجالس 

مشاركة الشركاء االجتماعيين في وضع أرضيات الحماية االجتماعية، بما في ذلك االستراتيجيات الوطنية   تقتضي

ترحات جديدة بشأن أرضيات الحماية لمد نطاق الضمان االجتماعي. وبناًء على ذلك، ُوضعت تشريعات أو مق 

الكاميرون وإندونيسيا وليسوتو وموزامبيق ونيبال وعُ  آليات ثالثية في  مان وبيرو وتايلند  االجتماعية من خالل 

 ليشتي.  - وتيمور

 31بلداً.   155إصالحاً للحماية االجتماعية في    979، أُعلن عن  2016إلى عام    2010وفي الفترة من عام  . 91

مراجعة سن التقاعد في الهند   :، شارك الشركاء االجتماعيون، على سبيل المثال، في2017-2014وفي الفترة  

البطالة   التأمين ضد  نطاق  مد  األرجنتين؛  في  الصحية  التغطية  نطاق  مد  المتحدة؛  والواليات  المتحدة  والمملكة 

ا وجنوب أفريقيا؛ تعديل التشريعات لحماية العمال واإلعفاءات الضريبية لحماية العمال ذوي الدخل المتدني في كيني

عاماً في سنغافورة. وفي بعض البلدان األخرى، اعتمدت الحكومات إصالحات دون    60الذين تتجاوز أعمارهم  

تذكر مع الشركاء االجتماعيين. وقد أملت هذه اإلصالحات في األساس تدابير التقشف أو بمشاورات ال مشاورات  

 المعاشات التقاعدية والتغطية. توفيرير في سد الثغرات القائمة في وفشلت إلى حد كب

 
  :Social Protection MonitorILO.2017 ,انظر:     31

http://www.social-protection.org/gimi/gess/ShowWiki.action?id=3206
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 قضايا الجنسين 

يعتبر الحوار االجتماعي وسيلة لتعزيز المساواة بين الجنسين وعدم التمييز في عالم العمل. وتؤكد البيانات   . 92

نية للحوار االجتماعي المجمعة، وإن كانت متفاوتة على الصعيد العالمي، ضعف تمثيل المرأة في المؤسسات الوط

مما يشكل عائقاً أمام تعزيز المساواة بين الجنسين. ومع ذلك، هناك بعض   -في المائة    20عادة ما تكون أقل من    -

في عدد   االجتماعي،  للحوار  الوطنية  المؤسسات  في  المرأة  تمثيل  بلغ  المثال،  على سبيل  المشجعة:  التطورات 

وقد اتخذت بعض البلدان تدابير قانونية  32في المائة تقريباً.   30-20  نسبةوبية،  متزايد من البلدان األفريقية واألور

تنص على ضرورة أن يكون ثلث األعضاء   2016، حيث سنّت الجزائر وشيلي قوانين في عام  2013منذ عام  

غال لجنة ، أنشأ المجلس األعلى لعالقات العمل في السن2015على األقل في هذه المؤسسات من النساء. وفي عام  

فرعية دائمة معنية بالمساواة بين الجنسين، واعتُمدت مدونة سلوك في فيتنام، بشأن التحرش الجنسي في مكان 

 العمل من خالل اتفاق ثالثي وطني.

 االقتصاد غير المنظم

  44.7وقعت الحكومة والشركاء االجتماعيون في كوستاريكا )التي تبلغ فيها نسبة العمال غير المنظمين   . 93

معنية بإضفاء    2017مّهد السبيل أمام إنشاء لجنة ثالثية في آذار/ مارس    2016المائة( اتفاقاً ثالثياً في عام  في  

اليونان ارتفاعاً كبيراً   في مستويات العمل غير جداً  السمة المنظمة على العمال والوحدات االقتصادية. وتسجل 

في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي. وبعد عملية تشاركية،    25  يقدّر بزهاء المنظم بالنسبة إلى بلد أوروبي، أي ما  

، إلى توافق ثالثي  2016في تشرين األول/ أكتوبر    وبإسهام تقرير تشخيصي لمنظمة العمل الدولية، تم التوصل 

السنغال،   المنظمة. وفي  السمة غير  لمكافحة  الحوافز وتدابير اإلنفاذ  بين    حيثالعتماد توصيات سياسية تجمع 

غير منظمة، كّرس المجلس األعلى لعالقات العمل دورته العامة السادسة  هي  في المائة من الوظائف    97رابة  ق

عملية إضفاء  تواجه  التي  الرئيسية  للتحديات  المنظمة. وأُجريت تشخيصات مشتركة  السمة  إلى  االنتقال  لعملية 

ية أو خرائط الطريق في بوركينا فاسو وغانا  السمة المنظمة، وتم التوصل إلى اتفاقات بشأن االستجابات السياس

والمكسيك وجمهورية مقدونية اليوغوسالفية السابقة، بمشاركة ثالثية. كما وضعت الهيئات المكونة استراتيجيات  

إصالحات قانون العمل    :لتعزيز امتثال مكان العمل لقوانين ولوائح العمل لتهيئة بيئات عمل آمنة ومنتجة، شملت

وا المهنيتين  )أوكرانيا  والصحة  السالمة  بشأن  اعتماد سياسات ومواصفات وطنية  المحتلة(؛  الفلسطينية  ألرض 

 )ساموا(؛ تعزيز تفتيش العمل وإدارته )بنغالديش وكولومبيا(. 

  2011تدعو اتفاقية العمال المنزليين،    -  وهو نشاط غير منظم إلى حد كبير  -وفيما يتعلق بالعمل المنزلي   . 94

األعضاء إلى حماية حق العمال المنزليين في الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية، وتنص  (، الدول  189)رقم  

على التشاور مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال في تنفيذ االتفاقية. وبناًء على ذلك، أعدت دولة بوليفيا  

ً نموذجي عمل المتعددة القوميات على سبيل المثال، عقد  للعمال المنزليين. ا

 القتصاد الريفيا

في المائة من الفقراء العاملين في العالم في االقتصاد الريفي. وينبع أحد التحديات الرئيسية   80يتواجد قرابة   . 95

من االفتقار إلى الحوار االجتماعي. وتكون منظمات   ،التي تواجه جهود التصدي لمواطن العجز في العمل الالئق

أصحاب العمل ومنظمات العمال في العادة مجزأة وتتسم بتدني مستويات العضوية في المناطق الريفية. وتعكس  

المنظمة،   غير  والسمة  الفقر  بفعل  المتفاقمة  والممارسة،  التشريع  في مجال  الريفية   نأيالصعوبات  المجتمعات 

فئات العمال الذين ينتمون أساساً إلى فئة العاملين لحسابهم الخاص والعمال الموسميين والعرضيين واتساع نطاق 

وال بد من أن تتسم هذه المنظمات بالقوة واالستقاللية من أجل المشاركة في الحوار االجتماعي  33والمهاجرين.

تمثي ومعالجة  الريفية  المرأة  تمكين  أيضاً  المهم  ومن  السياسات.  الشركاء وصنع  صفوف  في  الكافي  غير  لها 

 
  :institutions: A global overviewNational social dialogue A. Muller (Geneva, ILO, forthcoming).انظر:     32

 انظر:   33
ILO: “Promoting social dialogue in the rural economy”, Decent work in the rural economy policy guidance note 

(Geneva, 2015). 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_policy/documents/publication/wcms_437201.pdf
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بعض البلدان بالفعل    قوماالجتماعيين، فضالً عن تعزيز المساواة بين الجنسين من خالل المفاوضة الجماعية. وت

 35. والمغرب 34 اتخاذ هذه الخطوات، بما فيها الجمهورية التشيكية وسلوفينيا والمكسيكب

 العمال المهاجرون

ازداد عدد المهاجرين الدوليين، وغالبيتهم العظمى من  فقد  :زيادة في هجرة اليد العاملةتشهد جميع األقاليم  . 96

العمال المهاجرين، في بعض ممرات الهجرة، مثلما هي الحال بين آسيا والدول العربية وداخل جنوب شرق آسيا 

عام   منذ  أمثال  ثالثة  بمقدار  المثال،  ال 36. 1990على سبيل  العمال  اتفاقية  تكميلية(، وتقتضي  )أحكام  مهاجرين 

)مراجعة(،  143)رقم    1975 المهاجرين  العمال  وتوصية  المهاجرين، 86)رقم    1949(  العمال  وتوصية   )

(، من الدول األعضاء إشراك الشركاء االجتماعيين في تقديم الخدمات للعمال المهاجرين وإسداء  151)رقم    1975

وقد ُوضعت سياسات الهجرة الدولية من خالل المشاورات الثالثية  37المشورة بشأن الهجرة الدولية لليد العاملة. 

  يتفي بعض البلدان )بما فيها بنغالديش وشيلي وجنوب أفريقيا(. ومع ذلك، فقد خلصت دراسة استقصائية أجر

الوظيفي  وشملت    2016في عام   الهجرة والحراك  األقاليم    210أكثر من    منخبراء  في جميع  منظمة عالمية 

في المائة فقط من المنظمات المجيبة أفادت بأنها تمكنت    17، إلى أن نسبة  القطاعاتطائفة واسعة من  ويمثلون  

وأشارت لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات إلى  38من إحداث تأثير في سياسات الهجرة الوطنية.

م تُستشر على اإلطالق بشأن هجرة اليد  أن بعض منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل بالكاد استُشيرت أو ل

اللجان الوطنية المعنية بمعالجتها.  باإلضافة إلى ذلك، قلّما تُدعى هذه المنظمات إلى  39العاملة أو لم تُشارك في 

 المفاوضات بشأن اتفاقات العمل الثنائية ومتعددة األطراف. 

ن نقاشات الهجرة الدولية وأي تقليد ثالثي  ويشمل أحد التحديات الرئيسية الغياب المستمر لوزارات العمل ع . 97

للحوار االجتماعي في صفوف وزارات الداخلية والشؤون الخارجية والهجرة. باإلضافة إلى ذلك، كثيراً ما يستند 

النقاش السياسي الحالي بشأن الهجرة إلى تصورات خاطئة، مما يزيد من صعوبة الدفاع عن حسن تنظيم هجرة  

 اليد العاملة. 

جهوداً   . 98 وتركيا  ولبنان  األردن  بذل  السوريين،  الالجئين  ألزمة  البلدان    جبارةواستجابة  بعض  وكيّفت 

والشركاء  الدانمرك  حكومة  أبرمت  المثال،  سبيل  وعلى  الالجئين.  من  المزيد  الستيعاب  سياساتها  األوروبية 

اتفاقاً في عام   الع  2016االجتماعيون  ألمانيا، شارك الشركاء بشأن اإلدماج المرن لالجئين في سوق  مل. وفي 

للتعجيل بإدماج الالجئين في سوق العمل. وفي النرويج،   2016االجتماعيون في وضع قانون اإلدماج في عام  

بشأن تسريع إمكانية وصول الالجئين ذوي المهارات المطلوبة إلى سوق    2016أُبرم اتفاق ثالثي في أيار/ مايو  

،  2016و  2011الجئ من هايتي بدخول البرازيل بين عامي    85000لقرابة    العمل. وبعيداً عن أوروبا، ُسمح

 بعد التوصل إلى توافق ثالثي في إطار اللجنة الثالثية الوطنية المعنية بمنح تصاريح اإلقامة والعمل.

 األتمتة والعمل الرقمي

العمل وتزيدان . 99 فتئت األتمتة والرقمنة ترسمان معالم تطور  الع  من  ما  أنحاء  تنويع أشكال  مالة في جميع 

العالم. ويُمكن لهذه التحوالت أن تتيح خيارات للتوفيق بين العمل والحياة الخاصة )مثالً العمل عن بُعد(، وأن تدعم  

عمال اقتصاد  قدرات قطاع األعمال على التكيف وتزيد مستوى المشاركة في سوق العمل )مثالً من خالل استخدام  

 
 انظر:    34

ILO: Giving a voice to rural workers: General Survey concerning the right of association and rural workers’ 

organizations instruments, Report III (Part 1B), International Labour Conference, 104th Session, Geneva, 2015. 

    :2015Nearly 1,000 agriculture workers in Morocco celebrate first bargaining pactITUC ,.انظر:     35

، التقرير الرابع، مؤتمر العمل الدولي،  رة السديدة في المشهد المتغير لهجرة اليد العاملة التصدي لتحديات اإلداالدولي: مكتب العمل    36

 .9، الفقرة 2017، جنيف، 106الدورة 

 انظر:    37
ILO: Promoting fair migration: General Survey concerning the migrant workers instruments, Report III (Part 1B), 

International Labour Conference, 105th Session, Geneva, 2016, para. 618. 

 انظر:   38
A.T. Fragomen, Jr.: “The business case for migration: The GFMD business mechanism’s position paper and 

recommendations for presentation at the Ninth GFMD Summit”, Bangladesh, Dec. 2016, pp. 3–21, quoted in ILO: 

Addressing governance challenges in a changing labour migration landscape, op. cit., para. 59. 

  ، مصدر سابق،  :Promoting fair migration: General Survey concerning the migrant workers instrumentsILOانظر:      39

 .136الفقرة 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_343023.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_343023.pdf
https://www.ituc-csi.org/nearly-1-000-agriculture-workers?lang=en
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_550538.pdf
http://www.ilo.ch/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_453898.pdf
http://gfmdbusinessmechanism.org/wp-content/uploads/2016/11/GFMD-Business-Paper-Recs-December-2016.pdf
http://gfmdbusinessmechanism.org/wp-content/uploads/2016/11/GFMD-Business-Paper-Recs-December-2016.pdf
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التي يفتقر فيها    - يد أيضاً من احتمال االعتماد على أشكال االستخدام غير المعتادة  (. بيد أنها تزالمنصات الرقمية

 والعمالة غير المنظمة. -40 العمال في أغلب األحيان إلى الحماية في القانون والممارسة

هيئات  ولم تُبرم أي مواثيق اجتماعية رسمية، على ما يبدو، فيما يتعلق باألتمتة والرقمنة. ومع ذلك، عملت ال  . 100

بلدان مثل أستراليا والدنمرك وألمانيا وإيطاليا   الرابعة، في  الصناعية  بالثورة  آثار ما ُسّمي  لتحليل  المكونة معاً 

واالتحاد الروسي وسنغافورة واسبانيا. واعتمد اتحاد النقابات األوروبي قراراً بعنوان "نحو عمل رقمي عادل"  

بلداً الحوار السياسي على المستويين    113الثالثية في أكثر من  وعززت الحوارات   41. 2016في حزيران/ يونيه  

الدولية  العمل  لمنظمة  العمل  مستقبل  مبادرة  في سياق  الكاريبية(  الجماعة  في  )كما  الفرعي  واإلقليمي  الوطني 

 (. ولم تظهر بعد آثارها في السياسات واللوائح. 3-2)اإلطار 

 
 3-2اإلطار  

 مستقبل العمل: لمحة سريعة الحوارات الوطنية بشأن 

شملت الحوارات الوطنية بشأن مستقبل العمل أموراً من بينها دور الجهات الفاعلة في الحوار االجتماعي ومؤسساته  
للحوار   شامل  تكييف  إلى  بالحاجة  تتعلق  مقترحات  وقُدمت  المتغيرة.  األعمال  ونماذج  التكنولوجية  التطورات  سياق  في 

 الوقائع الجديدة التي ترسم معالم عالم العمل فيما يتعلق بما يلي:االجتماعي مع 

استخدام الحوار االجتماعي الثالثي لتسهيل عمليات االنتقال وضمان التوزيع العادل للتكاليف والمنافع ودعم الرفاه   ❑
 االجتماعي )الكاميرون وإيطاليا وهولندا ورواندا(؛

تطور العالقة بين صاحب العمل والمستخدم بغية اعتماد قواعد جديدة ومرنة في إطالق حوار اجتماعي ثالثي بشأن  ❑
 آن معاً لحماية العمال )السنغال وبنما(؛

استخدام المفاوضة الجماعية لمعالجة تحديات التكنولوجيا والرقمنة واألشكال الجديدة لتنظيم العمل والحيلولة دون  ❑
 )بلجيكا وألمانيا وكينيا واسبانيا وسويسرا(؛  عليهال أو االلتفاف تقويض المبادئ والحقوق األساسية في العم 

الصغيرة  ❑ والمنشآت  )التعاونيات(،  االجتماعي  االقتصاد  في  الفاعلة  للجهات  االجتماعيين  الشركاء  تمثيل  تعزيز 
 والمتوسطة وفي االقتصاد غير المنظم )فرنسا(؛ 

جيا المعلومات والمجتمعات االفتراضية( من أجل تنظيم وتمثيل استكشاف آليات جديدة )بما في ذلك استخدام تكنولو ❑
العاملين لحسابهم الخاص والمتعاقدين المستقلين والعاملين في اقتصاد األعمال الصغيرة أو اقتصاد المنصات بحسب  

 نوع الوظائف أو اإلقليم )اليابان(. 

 .ILO: Synthesis Report of the National Dialogues on the Future of Work (Geneva, 2017), pp. 61–64المصدر:   

  

 تخضير االقتصاد 

العمل وتوجه  . 101 للمشاريع تحدد برامج  البلدان، يشارك الشركاء االجتماعيون في لجان توجيهية  في بعض 

مشاريع الوظائف الخضراء وترصدها. وقد لوحظت جهود متجددة، وما انفك برنامج البيئة والمناخ يزداد قوة منذ 

المناخ. ومن األمور الجديرة باإلشادة تضمين اعتماد اتفاق باريس بموجب اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير  

إلى ضرورة تحقيق   الالئق والوظائف جيدة    انتقالاتفاق باريس اإلشارة  العمل  العاملة واستحداث  للقوى  عادل 

المبادئ التوجيهية لمنظمة العمل الدولية من أجل النوعية، وفقاً لألولويات اإلنمائية المحددة وطنياً، والتركيز في  
للجميع انتقال   بيئياً  مستدامة  ومجتمعات  اقتصادات  نحو  والشركاء عادل  االجتماعي.  الحوار  أهمية  على   ،

االجتماعيون ليسوا مجرد مستفيدين من التعاون اإلنمائي وإنما أيضاً شركاء في تصميم البرامج. ومن األمثلة على  

السديدة المشاركة مع العديد من الشركاء   ذلك برنامج الوظائف الخضراء في زامبيا التي يشمل فيها نموذج اإلدارة

 42من القطاعين العام والخاص والشركاء غير الحكوميين، وكذلك مع األمم المتحدة.

الفلبين . 102 في  العادل  االنتقال  لمشروع  التوجيهية  اللجنة  تضم  ذلك،  غرار  االجتماعيين.   ،وعلى  الشركاء 

الدولية من أجل انتقال عادل نحو اقتصادات ومجتمعات مستدامة المبادئ التوجيهية لمنظمة العمل  وباالستناد إلى  
، اقترحت منظمات العمال في الفلبين إطاراً شامالً ومقترحات بشأن االنتقال العادل في سياق أوامر  بيئياً للجميع

مقترحات . ويتضمن أحد ال2017التي أصدرتها وزارة البيئة والموارد الطبيعية في شباط/ فبراير    ،إغالق المناجم

 
 انظر:   40

ILO: Conclusions of the Meeting of Experts on Non-Standard Forms of Employment (Geneva, 16–19 Feb. 2015), 

para. 2, p. 50. 

 work#.WmiIw610zct-digital-fair-towards-digitalisation-resolution-https://www.etuc.org/documents/etuc.: انظر   41

 ./http://www.zambiagreenjobs.org   :لى المزيد من المعلومات عن برنامج الوظائف الخضراء في زامبيا، انظرلالطالع ع   42

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_354090.pdf
https://www.etuc.org/documents/etuc-resolution-digitalisation-towards-fair-digital-work#.WmiIw610zct
http://www.zambiagreenjobs.org/
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أمثلة أخرى تقييمات   التعدين. وتشمل  الوطني للإنشاء مجلس ثالثي لصناعة  المستويين  الخضراء على  وظائف 

والقطاعي، تستعرض نطاق االستثمار واحتياجاته لتنمية القطاع األخضر وإمكانيات إنشاء منشآت وسالسل قيم 

، أُدرجت نتائج هذه التقييمات  2013ومنذ عام    مستدامة وتوسيع نطاقها والمهارات الالزمة للوظائف الخضراء.

الحوار   عن  فضالً  الخضراء،  والوظائف  الالئق  العمل  استحداث  تدعم  التي  الوطنية  السياسات  صياغة  في 

 43االجتماعي، في االنتقال إلى االقتصاد األخضر في موريشيوس والمكسيك وأوروغواي. 

 التعاونيات 

أعضاؤها . 103 يملكها  منشآت  هي  تعزيز    التعاونيات  توصية  وتعّرف  ديمقراطي.  بشكل  عليها  ويشرفون 

( التعاونية على أنها "جمعية مستقلة مؤلفة من أشخاص اتحدوا معاً طواعية لتحقيق 193)رقم    2002التعاونيات،  

احتياجاتهم وتطلعاتهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية المشتركة عن طريق منشأة مملوكة ملكية جماعية ويشرف 

ها ديمقراطياً". وينبغي للحكومات أن تضع سياسة داعمة وإطاراً قانونياً لتطوير تعاونيات مستدامة وديمقراطية  علي

 وتعزيزها. 

إلى أن    ،وتشير الدراسة االستقصائية العامة بشأن الصكوك المتعلقة بحق التنظيم ومنظمات العمال الريفيين . 104

وفي الصين، على سبيل   44يين قد نظموا أنفسهم في تعاونيات. العديد من الدول األعضاء أفادت أن العمال الريف

البلد في نهاية عام    980000المثال، أبلغت الحكومة عن وجود     تضم ،  2013تعاونية زراعية متخصصة في 

 من الصناعات. اً متزايد اً وعدد معيشية مليون أسرة 74أعضاء من أكثر من 

دية، تشكل التعاونيات شكالً تنظيمياً بديالً تستخدمه منظمات  ومع تآكل عالقات االستخدام االعتيادية التقلي . 105

العمال ومنظمات أصحاب العمل. وهي تُسهم في الصفة التمثيلية للعمال، ال سيما أولئك الذين يعملون في االقتصاد 

لمتاحة غير المنظم، وفي المجاالت التي تكون فيها األشكال التنظيمية األخرى محدودة. ويتمثل أحد الخيارات ا

، على سبيل المثال، هناكفي تعاونية المنصات. و  اقتصاد المنصات الرقميةأمام العاملين لحسابهم الخاص وعمال  

عدد متزايد من تعاونيات سائقي سيارات األجرة التي تستخدم هذه الطريقة للتخلص من وساطة الشركات التي 

 افع عن سائقيها. تستخدم تطبيقات التوصيل والتي يحجب بعضها الحقوق والمن

 الحوار االجتماعي الثنائي  2-4

أمٌر أساسي لتحقيق    ،إن تعزيز العالقات الصناعية الشاملة والمنتجة والسليمة في القطاعين الخاص والعام . 106

العمل الالئق. ويظل الحوار االجتماعي الثنائي أنسب وسيلة لتعزيز هذه العالقات، من خالل دخول أصحاب العمل  

مفاوضات على االتفاقات الجماعية مع منظمات العمال، ومن خالل التعاون والتشاور بين المديرين  ومنظماتهم في  

وممثلي العمال في مكان العمل، بما في ذلك من أجل منع النزاعات وتسويتها بفعالية. وقد تغيرت هذه العمليات  

 بشكل كبير في السنوات األخيرة. 

 المفاوضة الجماعية  2-4-1

المفاوض . 107 األجور تعتبر  لتحديد  العالم  أنحاء  شتى  في  العمال  ماليين  إلى  بالنسبة  مهمة  مسألة  الجماعية  ة 

تها وفيما  يوهيكل  ة المفاوضة الجماعيةوظروف العمل. ومع ذلك، يوجد تباين كبير فيما بين البلدان فيما يتعلق بتغطي

 يتعلق بنطاقها ومحتواها. 

وظيفة حمائية  ويفة توزيعية )تقاسم مكاسب اإلنتاجية(  وللمفاوضة الجماعية وظائف عديدة، بما فيها وظ  . 108

)ضمان األجر الكافي ووضع حدود لوقت العمل اليومي واألسبوعي، سواء نتيجة الرصد المشترك لالستحقاقات  

وظيفة تعبيرية )المشاركة في الصناعة أو المنشأة( ووظيفة إرساء السلم في العمل  والقانونية أو الحقوق المكتسبة(  

 45ة النزاعات وإضفاء الطابع الشرعي على القواعد المشتركة(.)تسوي

 
 en/index.htm--jobs/publications/assessments/lang-http://www.ilo.org/global/topics/green.انظر:     43

 انظر:   44
ILO: Giving a voice to rural workers: General Survey concerning the right of association and rural workers’ 

organizations instruments, Report III (Part 1B), International Labour Conference, 104th Session, Geneva, 2015. 

 .Visser, op. cit. (2016)انظر:     45

http://www.ilo.org/global/topics/green-jobs/publications/assessments/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_343023.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_343023.pdf
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 ةيالتغطية والهيكل 

اً باختالف البلدان واألقاليم والسياقات التنموية، حيث تتراوح  شديدتختلف تغطية المفاوضة الجماعية اختالفاً   . 109

ويبين الشكل  46  في المائة في النمسا وفرنسا وبلجيكا.  100في المائة في ماليزيا وبنما والفلبين وقرابة    2أو    1بين  

آسيا( واالرتفاع    2-1 المناطق )مثالً  في بعض  االنخفاض  إلى  تميل  الجماعية  المفاوضة  في مناطق  أن تغطية 

أخرى )أوروبا الغربية(. وفي البلدان التي تضم نسبة عالية من العاملين لحسابهم الخاص في االقتصاد غير المنظم، 

العمال تمثل نسبة   فئة واحدة من  الجماعية مضللة، ألنها ال تنطبق إال على  المفاوضة  قد تكون معدالت تغطية 

يل المثال، مثلت العمالة بأجر )المنظمة وغير المنظمة( نسبة صغيرة من مجموع العمال. وفي الكاميرون على سب

شملت النسبة المتبقية  وفي المائة؛    68بلغت نسبة العمال المستقلين  وفي المائة فقط من إجمالي العمالة؛    24.6

ية  . ويندرج معدل تغط2014في المائة العمال المساهمين في دخل األسرة والعمال اآلخرين في عام   7.4البالغة  

في المائة، رغم أن ذلك يمثل معدل   58.6المفاوضة الجماعية بالنسبة إلى الكاميرون ضمن نطاق متوسط نسبته  

العمال المستقلون الذين يستأثرون بقرابة  تغطية للمستخدمين الذين يستأثرون بأقل من ربع العمالة. وال يشارك 

 ثلثي العمالة، في المفاوضة الجماعية.

 غطية المفاوضة الجماعية بالنسبة إلى المستخدمين معدل ت : 1-2الشكل 
 أو السنة األخيرة المتاحة(   2016)العمالة بأجر، 

 
 (. IRDataبيانات العالقات الصناعية )المصدر: مكتب العمل الدولي: قاعدة 

  

 
تغطية المفاوضة معّرفة على أنها نسبة المستخدمين الذين ينطبق عليهم اتفاق جماعي. ولالطالع على معدالت تغطية المفاوضة      46

 . www.ilo.org/ilostatالجماعية، انظر قاعدة بيانات العالقات الصناعية لمنظمة العمل الدولية، المتاحة على الموقع اإللكتروني التالي:  

   في المائة( 10حتى ) معدل تغطية منخفض

 (في المائة 60و 10)بين  معدل تغطية متوسط

 في المائة فما فوق( 60) معدل تغطية مرتفع
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)الوطني   . 110 المهن  بين  المشترك  المستوى  على  تحديداً  عدة،  مستويات  على  الجماعية  المفاوضة  وتجري 

مستوى المنشأة. وفي بعض البلدان، تجري على مستوى على  المستوى القطاعي أو الصناعي و  على  والمركزي( أو

مستويات متعددة، بدرجات متفاوتة من الترابط بين المواضيع ودرجات متفاوتة واحد وتجري في بلدان أخرى على  

 من التنسيق من جانب الشركاء االجتماعيين على مختلف المستويات.

وقد أدت االتفاقات المشتركة بين المهن، لسنوات عديدة، إلى تطورات عامة في األجور وظروف العمل  . 111

وفي فرنسا، اعتُمدت مؤخراً االتفاقات المشتركة بين المهن بشأن حسابات  في بلجيكا وفنلندا، على سبيل المثال.  

 .بدوام جزئيالتدريب الشخصي والعمل 

وتتسم بعض البلدان بالمفاوضة التي تضم أصحاب عمل متعددين على المستوى القطاعي )بما فيها النمسا  . 112

ال تقتصر هذه الظاهرة على البلدان المتقدمة والدانمرك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج والسويد(. و

وحدها، إذ ُوقعت مؤخراً اتفاقات قطاعية في بلدان أفريقية من قبيل مالوي )المياه والصرف الصحي( والنيجر  

)قطاع   وزامبيا  )الزراعة(  وتونس  والتبغ(  )الشاي  المتحدة  تنزانيا  وجمهورية  العام(  )القطاع  ورواندا  )النقل( 

رع( وزمبابوي )تجهيز اللحوم والمنظفات وتجهيز األغذية(. كما تعتبر المفاوضة القطاعية سمة  الزراعة والمزا

 من السمات المميزة لهيكليات المفاوضة في األرجنتين وجنوب أفريقيا وأوروغواي. 

 وفي بلدان أخرى، بما فيها أمريكا الشمالية )باستثناء بعض القطاعات في كندا( وأمريكا الوسطى واإلقليم  . 113

الفرعي للبلدان األندية، وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا الوسطى والشرقية، ال تجري المفاوضة الجماعية إال على  

 47مستوى المنشأة تقريباً. 

متعددين،   . 114 عمل  أصحاب  تضم  مفاوضة  تشهد  التي  تلك  فيها  بما  البلدان،  من  عدد  المفاوضة   باتتوفي 

إلى مستوى المنشأة )على سبيل المثال، أستراليا واليونان وهنغاريا    ونقلت  على نحو متزايد  ال مركزية  الجماعية

وأيرلندا ونيوزيلندا ورومانيا والمملكة المتحدة(. وقد بدأت هذه العملية في الثمانينات واكتسبت زخماً في التسعينات،  

ة حصر تحديد بعض المسائل وتكثفت بعد بداية األزمة االقتصادية العالمية. وجاء هذا االتجاه في بلدان أخرى، نتيج

)من قبيل العالوات ووقت العمل( في االتفاقات القطاعية في مفاوضات إضافية على مستوى الشركات )مثالً في 

 الدانمرك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والبرتغال واسبانيا(. 

قة بين المستويات تحت  ويمكن أن تعمل المفاوضة على مستويات متعددة بطرق مختلفة: يمكن أن تكون منس  . 115

فاعلة أخرى   القطاعي؛ أو غير منسقة، بحيث تشمل جهات  التي تفاوضت على االتفاق  النقابات نفسها  إشراف 

بنود محددة بشأن األجور   بذكرخالف النقابات على مستوى المنشأة، من خالل البنود االفتتاحية العامة التي تسمح  

أو األسفل عن المعايير القطاعية( أو استثناءات من المعايير القطاعية ووقت العمل )بما ينحرف بها إلى األعلى  

اتفاق جماعي رفيع المستوى( على أساس اتفاق متفاوض عليه على مستوى  في  المسموح بها فقط )في القانون أو 

ت من المعايير  المنشأة. وبعد األزمة االقتصادية العالمية، أصبحت البنود االفتتاحية المؤقتة التي تسمح باستثناءا

أكثر شيوعاً في بعض البلدان في أوروبا، واستُخدمت أيضاً    ،الدنيا في ظروف خاصة مثل الصعوبات االقتصادية

 49وجنوب أفريقيا.  48 في أوروغواي

المفاوضة   . 116 هيكلية  وحيدة    -وترتبط  منشأة  أو  متعددون  عمل  االتفاقات    -أصحاب  بتغطية  وثيقاً  ارتباطاً 

وإ الجماعية  باالتفاقات  المشمولين  المستخدمين  نسبة  حيث  من  وشموليتها  أشكال    دراجالجماعية  في  العاملين 

التي تتوفر بيانات   البلدان  المنظمين بأجر. وفي  المهاجرين والمستخدمين غير  المعتادة والعمال  االستخدام غير 

المستوى المشترك بين القطاعات   وأضة متعددة أصحاب العمل على المستوى القطاعي  بشأنها والتي تتسم بمفاو

بلداً(؛   18في المائة )  78.3(، يبلغ متوسط معدل تغطية المفاوضة الجماعية  2-2في الشكل    المجموعة العليا)

(؛ بالنسبة إلى البلدان التي بلدان  10في المائة )  35.3بالنسبة إلى البلدان ذات األنظمة المختلطة، تبلغ هذه التغطية  

 بلداً(.  26في المائة ) 14.9تسود فيها المفاوضة مع صاحب عمل واحد، فإنها تبلغ 

 
 انظر:   47

J. Visser, S. Hayter and R. Gammarano: “Trends in collective bargaining coverage: Stability, erosion or decline?”, 

in Labour Relations and Collective Bargaining, Issue Brief No. 1 (Geneva, ILO, Feb. 2017). 

 انظر:   48
Visser, op. cit. (2016); and G. Mazzuchi: La negociación colectiva en el sector textil vestimenta en Uruguay 

[Collective bargaining in the textiles and clothing sector in Uruguay] (Geneva, ILO, forthcoming). 

  :Employer collective bargaining in South Africa-MultiS. Godfrey .(Geneva, ILO, forthcoming)انظر:     49

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_409422.pdf
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 ، )النسبة المئوية(معدالت تغطية المفاوضة الجماعية بحسب مستوى المفاوضة السائد  : 2-2الشكل 
 أو السنة األخيرة المتاحة 2016

 

 . IRDataالمصدر: 

أنه على الرغم من أن    2016إلى    2012وتُظهر البيانات بشأن التغيرات في معدالت تغطية المفاوضة من   . 117

مستوى التغطية ظل مستقراً في بعض البلدان وارتفع في بلدان أخرى )بما فيها البرازيل وشيلي وكوستاريكا(،  

ة بين المفاوضة الجماعية والتوزيع األكثر  . وبالنظر إلى العالقاتجاه انخفاض عامفإن هذا االتجاه ال يزال يمثل  

تزايد الالمساواة   إلىاالنخفاضات في مستوى تغطية المفاوضة    من أن تؤديقلقاً متزايداً    هناكمساواة لألجور، فإن  

 50في األجور.

جزءاً   هذا االنخفاض   يمثلوبالنسبة إلى بعض البلدان )بما فيها اليابان والمملكة المتحدة والواليات المتحدة(،   . 118

على التفاوض وقدرتها  النقابات    فيمن اتجاه نزولي طويل األمد، وهو ما يعكس في جزء منه تراجع العضوية  

وزيادة العراقيل القانونية أمام التنظيم، فضالً عن زيادة استخدام البنود االفتتاحية والتغيرات في فئات العضوية 

في ألمانيا(. وفي اآلونة األخيرة،    -دون التقيد باتفاق جماعي  العضوية    -  ohne Tarifbindung)على سبيل المثال،  

حدث انخفاض حاد في تغطية المفاوضة في بعض البلدان األوروبية التي التمست المساعدة المالية الدولية بسبب 

البرامج   األزمة االقتصادية العالمية )قبرص واليونان وأيرلندا والتفيا والبرتغال ورومانيا(. وغالباً ما اشترطت

المصاحبة لحزم القروض إحداث تغييرات في مؤسسات تحديد األجور. وقد شمل ذلك إدخال تغييرات على إطار 

القطاعية والوطنية؛   :المفاوضة الجماعية  تعطي األولوية لالتفاقات على مستوى الشركة على حساب االتفاقات 

إ المنتسبين  )غير  اآلخرين  العمال  بممثلي  االعتراف  على  من  تنص  تحد  المنشأة؛  مستوى  على  النقابات(  لى 

 
 انظر:   50

S. Hayter: “Unions and collective bargaining”, in J. Berg (ed.): Labour market institutions and inequality: Building 

just societies in the 21st century (Geneva, ILO and Edward Elgar, 2015). 
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تعلق   الصالحية؛  انتهاء  تاريخ  بعد  الجماعية  االتفاقات  باستمرارية  أكثر  العمل  تطبيقها  تجعل  أو  التمديد  أحكام 

 51صعوبة.

أو   . 119 مستقراً،  الجماعية  المفاوضة  تغطية  مستوى  فيها  ظل  التي  التي    شهدوالبلدان  البلدان  هي  ارتفاعاً، 

استخدمت مجموعة من التدابير السياسية لتعزيز المفاوضة الجماعية بوجه أعم، والتنسيق التفاوضي على وجه  

إبرام المواثيق االجتماعية أو االتفاقات الوطنية العامة )كما في فنلندا في عام    :الخصوص. وتشمل هذه التدابير

وإق2016 تمديد  عتبات  تخفيض  اتفاق  (؛  نطاق  لتوسيع  السياسية  القرارات  في  العامة  المصلحة  اعتبارات  حام 

العمال نسبة  مثل  العمل  جماعي،  أشكال  ال  في  أفريقيا    معتادةغير  )جنوب  معين  قطاع  في  المهاجرين  والعمال 

المستخدمون هم  (؛ اتخاذ تدابير لتسهيل تطبيق االتفاقات الجماعية على العمال المنتدبين )2017وسويسرا، في عام  

بلد آخر على أساس مؤقت( )النرويج في عام   لتقديم خدمة في  (؛ إصالح  2015الذين يرسلهم صاحب عملهم 

التشريعات التي تنظم إجراءات المفاوضة الجماعية ونقابات العمال، مما يزيل العوائق التي تعترض إنشاء وحدة 

 (. 2016للمفاوضة أو ممارسة الحقوق التنظيمية )شيلي في عام 

وفي جنوب   . 120 المفاوضة.  ترتيبات  في  والمتوسطة  الصغيرة  للمنشآت  خاصة  أحكاماً  البلدان  بعض  وتضع 

أفريقيا على سبيل المثال، تشمل مجالس المفاوضة القطاعية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتلزم بموجب قانون 

ة. وحيثما يتم تطبيق االتفاقات  العمل بضمان التمثيل المناسب للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجلس المفاوض

تيح للمنشآت  تأحكام  في بعض األحيان  الجماعية أو توسيع نطاقها ليشمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، توجد  

 52الصغيرة والمتوسطة فرصة طلب اإلعفاء من جزء من االتفاق أو من االتفاق برمته. 

 نطاق االتفاقات الجماعية 

المسائل والمواضيع التي تغطيها االتفاقات الجماعية في التوسع في بعض  ، استمر نطاق  2013منذ عام   . 121

 المنشآت والصناعات والبلدان، بينما ظل محدوداً أو ضحالً )أو كالهما( في بلدان أخرى. 

البلدان. وحيثما كان   . 122 العديد من  في  الرئيسي  الموضوع  األجور  االقتصادية  تأثير  وال تزال  األزمة  تهديد 

للوظا تأثيرالعالمية  فقدان   معتدالً   اً ئف  لتجنب  كأداة  الجماعية  المفاوضة  استُخدمت  األجور،  على  التفاوض  في 

، لكنها ال تعوض بعد تعويضاً  2013الوظائف. وفي أوروبا، بدأت األجور المتفق عليها جماعياً تنتعش منذ عام  

لمفاوضة الجماعية بشأن  اتأثير    تضاؤلوقد أدى   53كامالً مستوى انخفاض األجور المسجل قبل األزمة وخاللها.

( بتعزيز سياسات األجور من خالل الجمع بين  2017( وجنوب أفريقيا )2015األجور إلى قيام بلدان مثل ألمانيا )

أدنى لألجور و أخرى، مثل بين  اعتماد حد وطني  بلدان  الجماعية. وفي  المفاوضة  لتعزيز وتقوية  تدابير  اتخاذ 

وفيتنام، وإندونيسيا  الحماية بموجب    كمبوديا  األدنى من  الحد  بأكثر من مجرد تكرار  الجماعية  االتفاقات  قامت 

القانون، باإلشارة إلى حد أدنى لألجور أو بدون ذلك على السواء. وفي هذه الحاالت، يكون للمفاوضة الجماعية  

 54ة التوزيعية.وظيفة إدارة النزاعات ورصد االمتثال في المقام األول، ال وظيفة تحديد األجور والوظيف

وتتباين أهمية مسائل وقت العمل داخل البلدان واألقاليم والقطاعات وفيما بينها. وتشمل األمثلة على بعض   . 123

الذين يتجاوزون ساعات عملهم   بدوام جزئيبنود المفاوضة الجماعية االبتكارية ما يلي: توفير عالوة للمستخدمين  

ي سويسرا؛ ضمانات الحد األدنى لساعات العمل والحد األدنى من  األسبوعية المستهدفة بأكثر من خمس ساعات ف

الوقت لتقديم إخطار مسبق بالنسبة إلى العاملين في مؤسسات الوجبات السريعة في نيوزيلندا؛ ترتيبات تقاسم العمل 

ظراً وفي المكسيك، اتُفق على إدخال تغييرات على ساعات العمل خالل أشهر فصل الشتاء، ن  .في جنوب أفريقيا

 تغير ساعات الدوام المدرسي.إلى 

وأُدرجت مسائل اإلنتاجية واألداء والنوعية أيضاً على جدول أعمال المفاوضة سعياً من المنشآت إلى ضمان  . 124

وهي   -مكاسب اإلنتاجية وسعياً من نقابات العمال إلى الحفاظ على صلة بين نمو اإلنتاجية واألجور. وفي اليابان  

تحظى مؤسسة مستقلة محايدة،    -وضة على مستوى المنشأة وتنسيق قوي من جانب النقابات  بلد يتمتع بهيكل مفا

 
 .Visser, Hayter and Gammarano, op. citانظر:     51

 انظر:   52
S. Hayter and J. Visser: Inclusive labour protection: The application and extension of collective agreements 

(Geneva, ILO, forthcoming). 

  :Developments in collectively agreed payEurofound 2016.انظر:     53

 انظر:   54
J. Besamusca and K. Tijdens: “Comparing collective bargaining agreements for developing countries”, in 

International Journal of Manpower (2015, Vol. 36, No. 1), pp. 86–102. 

https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/articles/working-conditions-labour-market-industrial-relations-social-policies/developments-in-collectively-agreed-pay-2016
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هي المركز الياباني لإلنتاجية، بثقة الشركاء االجتماعيين بوصفها المصدر المتفق عليه للمعلومات عن اإلنتاجية.  

(، بدأت  2002-1992ائع" )وواكبت األجور نمو اإلنتاجية حتى مطلع التسعينات، لكن خالل "عقد اليابان الض

العالوات تحل محل الزيادات في األجور األساسية باعتبارها الموضوع الرئيسي في المفاوضات على األجور،  

اإلنتاجية. نمو  مواكبة  عن  اليوم  األجور  األرباح  55وتخلفت  في  المشاركة  على  التشريع  ينص  البرازيل،  وفي 

صد من ذلك هو تقديم الحوافز لزيادة اإلنتاجية وتحسين توزيع المكاسب.  والنتائج من خالل المفاوضة الجماعية. والق

ويشمل قرابة خمس االتفاقات الجماعية اشتراك المستخدم في األرباح، رغم أن األهداف تتباين تبايناً كبيراً بين  

 ب أفريقيا. . ويجري أيضاً وضع مبادرات مماثلة في الفلبين وجنوةالحد من التغيب وتدابير اإلنتاج المادي

 
 4-2اإلطار  

 سري النكا: أحكام جديدة بشأن اإلنتاجية  
 في االتفاق الجماعي الخاص بعمال المزارع 

ينطبق االتفاق الجماعي الخاص بعمال المزارع في سري النكا على جميع المزارع اإلقليمية ويُعاد التفاوض عليه  
ألول مرة على حكم بشأن اإلنتاجية. كما تضمن   2016فترة مدتها من سنتين إلى خمس سنوات. وقد اشتمل اتفاق عام في 

بطرق منها االنتقال إلى نظام األجور المرتبط باإلنتاجية   المزارعستوى  التزام النقابات بدعم تحسين إنتاجية الصناعة وعلى م 
على أساس نماذج تقاسم اإليرادات/ الزراعة التعاقدية. وسعياً لتحقيق هذا الهدف، وافقت األطراف على االجتماع ومناقشة  

 طرائق تنفيذ التدابير آنفة الذكر في سياق االتفاق. 

 .S. Ranaraja: Multi-employer bargaining in the plantation sector in Sri Lanka (ILO, 2017), unpublishedالمصدر:   

  
لعبت المفاوضة الجماعية دوراً مهماً في تحسين األجور وظروف العمل وشروط االستخدام بالنسبة   كذلك، . 125

إلى العاملين في أشكال االستخدام غير المعتادة. ويهدد ازدياد حاالت أشكال االستخدام غير المعتادة تغطية وفعالية  

ي منظمة العمل الدولية باإلصالحات التي أجرتها  النُظم التقليدية للعالقات الصناعية. وقد رحبت هيئات اإلشراف ف

أو   )أيرلندا(  الخاص  لحسابهم  العاملين  فئات  لبعض  الجماعية  المفاوضة  آليات  البلدان إلتاحة  اآلن بعض  حتى 

في   العاملين  التي تستخدم نسبة عالية من  القطاعات  في  التفاوض جماعياً  القدرة على  النقابات  اكتساب  لتسهيل 

 ام غير المعتادة )جنوب أفريقيا(. أشكال االستخد

المؤقتين   . 126 المستخدمين  أن  على  الفلبين  في  االتفاقات  أحد  نفسه   وأوينص  العمل  يؤدون  الذين  العرضيين 

يعتبرون مستخدمين نظاميين. واستخدم الشركاء ،  شهراً   12يوماً في أي فترة مدتها    156كمستخدمين نظاميين لمدة  

ماعية لضمان التكافؤ في األجور بين العاملين بأنواع مختلفة من العقود )الهند  االجتماعيون أيضاً المفاوضة الج

وموريشيوس والنرويج( وكفالة التدريب المناسب فيما يتعلق بالسالمة والصحة المهنيتين لجميع العمال في مكان 

ن صاحب العمل أن العمل نفسه )موريشيوس واسبانيا(. وفي جمهورية كوريا، يقتضي أحد االتفاقات الجماعية م

يشرف على المتعاقدين من الباطن داخل الشركة من أجل منع الحوادث واألمراض المهنية وتوفير التعليم المناسب  

 تمشياً مع قانون السالمة والصحة المهنيتين. 

 
 5-2اإلطار  

 إدارة مسؤولة اجتماعياً  
 للمتعاقدين من الباطن في صناعة الصلب في ألمانيا 

بمتعاقدين من الباطن، يكونون في غالب األحيان  ألداء األعمال  تمثل استعانة الشركات الملزمة باالتفاقات الجماعية  
، أبرمت نقابة العمال في قطاع  2010غير منظمين، أحد أسباب تراجع تغطية المفاوضة الجماعية في ألمانيا. وفي عام  

منظمة أصحاب العمل في صناعة الصلب اتفاقاً جماعياً بشأن المتعاقدين في ويستفاليا شمال الراين و  IG Metallالتعدين  
عبر  المعينين  من الباطن ينص على المساواة في األجر عن العمل ذي القيمة المتساوية بالنسبة إلى جميع العمال المؤقتين  

شركة  ين عبر الوكاالت في  ، تم االتفاق على المعايير الخاصة بظروف عمل واستخدام العامل2014الوكاالت. وفي عام  
ThyssenKrupp Steel AG Europe وهي إحدى أكبر شركات إنتاج الصلب في ألمانيا. ولفت مدير الموارد البشرية ،

انتباه هيئة اإلشراف إلى المعدل العالي جداً للحوادث بالنسبة إلى العاملين عبر الوكاالت،   ThyssenKruppفي شركة  
المخاطر   عن  بهافضالً  إدارة   المرتبطة  مسؤولة عن  جديدة  وحدة  أُنشئت  لذلك،  ونتيجة  والسمعة.  المسؤولية  حيث  من 

لشركات المتعاقدة من الباطن من خالل التدريب المتعاقدين من الباطن، وهي مسؤولة عن تنفيذ المعايير االجتماعية في ا
  IG Metallنقابة    ، وعززتحادرصد االمتثال وإنفاذه. وانخفضت أرقام الحوادث بشكل  عن  وممارسات الشراء المنقحة، و

 
 انظر:   55

T. Kato: Productivity, wages and union in Japan (Geneva, ILO, Conditions of Work and Employment Series No. 

73, 2016). 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_465070.pdf
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عبر جهودها الرامية إلى تنظيم الشركات الخارجية المستعان بها، بما في ذلك من خالل إسداء المشورة القانونية للعاملين  
 الوكاالت. 

 المصدر: 
G. Bosch: “Social dialogue in Germany: Innovation or erosion?”  in D. Vaughan-Whitehead (ed.): Inequalities in 
the world of work: What role for industrial relations and social dialogue? (Geneva, ILO and Edward Elgar, 2017). 

  
الوسائل  . 127 مع  باالقتران  سيما  ال  الجنسين،  بين  المساواة  لتحقيق  مفيدة  أداة  الجماعية  المفاوضة  وشكلت 

التنظيمية األخرى من قبيل التشريعات والتدابير المتخذة على مستوى الشركات. ووسعت النساء في فرق التفاوض 

ة بالنساء، مثل ثغرة األجور بين الجنسين  نطاق جدول أعمال المفاوضة الجماعية ليشمل المسائل ذات الصلة الخاص 

 56وحماية األمومة والتوازن بين العمل والحياة والعنف القائم على نوع الجنس.

 المفاوضة الجماعية في القطاع العام: تطورات مختارة

البلدان   . 128 بعض  امتنعت  العالمية،  االقتصادية  واألزمة  اليورو  منطقة  في  االقتصادية  األزمة  لمواجهة 

وبية، بما فيها ألمانيا ومالطة وهولندا والنرويج والسويد، عن تجميد األجور أو الحد من المفاوضة الجماعية  األور

، تعافت مؤسسات المفاوضة الجماعية في القطاع العام جزئياً 2013في القطاع العام. وفي بلدان أخرى ومنذ عام  

سيع نطاق الزيادات في األجور على النحو المتفاوض من أثر األزمات. وواصلت ألمانيا ممارستها المتمثلة في تو

(، وهي Beamte( ليشمل موظفي الخدمة المدنية األساسيين )Angestellteعليه من أجل موظفي القطاع العام )

. وفي الدانمرك، تحسن النمو البطيء في األجور سريعاً  2015ممارسة اعتمدها الجبل األسود ألول مرة في عام 

ج اتفاق  عام  بتوقيع  في  اتفاق عام  2015ماعي  أيرلندا، نص  وفي  على    2015.  العامة  الخدمة  استقرار  بشأن 

في عام   األجور  في  زيادات  تحقيق  الوطني على  عام    2016الصعيد  منذ  اتفاقات  2010ألول مرة  وأُبرمت   .

الجمهورية    وأرست.  2017و  2016جماعية أيضاً في كرواتيا وقبرص وهنغاريا وصربيا وسلوفينيا في عامي  

عام   في  مرة  قطاعية ألول  اتفاقات  األسود  والجبل  )2015التشيكية  إيطاليا  وفي   .2015( وليتوانيا   )2013  )

(، أبطلت المحاكم قرارات بخفض األجور أو فرض قيود  2014( ورومانيا )2015و  2014و  2013والبرتغال )

، بعد 2015وامر التعبئة المدنية في أيار/ مايو  أب  العملالحكومة    وقفت على المفاوضة الجماعية. وفي اليونان، أ

 تقضي بوقف إضرابات الموظفين الحكوميين.  2014و 2011أوامر بين عامي أربعة  أن أصدرت

على مستوى   . 129 رئيسية  العام بصورة  القطاع  في  الجماعية  المفاوضة  فيها  تتم  التي  المتحدة  الواليات  وفي 

فقد استمر  على  الواليات و المحلي،  الجماعية. وفي عام  المستوى  المفاوضة  ،  2016االتجاه نحو تغيير قوانين 

سمحت المحكمة العليا التفاقات المفاوضة الجماعية المحلية في القطاع العام أن تلزم األشخاص من غير األعضاء  

الجماعية.  المفاوضة  أنشطة  تكاليف  بدفع نسبة من  النقابات  العديد من  57في  أن  إلى  الدراسات  إحدى  وخلصت 

 58جوانب االتفاقات الجماعية كان لها تأثير أقل بكثير في األجور من القوانين التي تحظر اتفاقات األمن النقابي.

وعززت عدة بلدان أخرى آليات التشاور والتفاوض في القطاع العام. وأصدرت كولومبيا في أيار/ مايو  . 130

اتفاقات جماعية مع النقابات الحكومية في مرسوماً يقضي باعتماد المفاوضات في القطاع العام، ووقعت    2013

. ورد مجلس المفاوضة الجماعية في الخدمة العامة في جنوب أفريقيا على سلسلة  2017و  2015و  2013عام  

إسناد من اإلضرابات في الخدمة العامة بمبادرة للدراسات المشتركة، بالشراكة مع منظمة العمل الدولية، بشأن  

، استعرض مجلس الشيوخ األسترالي سياسة  2016تنفيذ العمل الالئق. وفي عام  مصادر خارجية و  العمل إلى

بهدف تسهيل إبرام االتفاقات الجماعية. وبناًء على ذلك، توصلت وزارات   2015المفاوضة في مكان العمل لعام 

( البشرية  )2015الموارد  والزراعة   )2017( والدفاع   )2017( األسترالي  الضرائب  ومكتب  إلى 2017(   )  

الخدمة    2016اتفاقات جماعية. كما اعتمدت حكومة والية كوينزالند في عام   المفاوضة في  لتعزيز  تشريعات 

بضرورة السماح للموظفين في القطاع العام    2015العامة لديها. وفي بيرو، قضت المحكمة الدستورية في عام  

المفوضات   علقت  بورتوريكو  في  الحكومة  أن  غير  األجور.  على  االتفاقات بالتفاوض  في  المالية  البنود  على 

 
 انظر:   56

J. Pillinger, V. Schmidt and N. Wintour: Negotiating for gender equality (Geneva, ILO, Labour Relations and 

Collective Bargaining, Issue Brief No. 4, 2015). 

 US (2016).California Teachers Associationv. riedrichs F 578 ,انظر:     57

 انظر:   58
B. Frandsen: The effects of collective bargaining rights on public employee compensation: evidence from teachers, 

firefighters, and police (Brigham Young University, 2014). 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_528947.pdf
http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0019793915603068
http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0019793915603068
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، تحت ضغط هيئة للرقابة المالية عينتها حكومة الواليات المتحدة استجابة  2017الجماعية في كانون الثاني/ يناير  

 لألزمة المالية في الجزيرة. 

 التعاون في مكان العمل 2-4-2

ائي على مستوى المنشأة. ويمكن أن  يعتبر التعاون في مكان العمل شكالً من أشكال الحوار االجتماعي الثن . 131

أشكال تعاون أكثر نشاطاً،    االتيتخذ العديد من األشكال، بما في ذلك تقاسم المعلومات والتشاور، وفي بعض الح

 من قبيل المشاركة في اتخاذ القرار أو األنواع األخرى من صنع القرارات بصورة مشتركة. 

، ينبغي أن يكون التعاون في مكان العمل مكمالً للمفاوضة  المعنيةووفقاً لما تنص عليه معايير العمل الدولية   . 132

وقد حرصت منظمة العمل الدولية، عند اعتماد هذه المعايير، على  59الجماعية، مع التمييز بوضوح بين االثنين. 

ال أالجماعية، والحرية النقابية أو المفاوضة  إلى تقويض  عمليات االتصال والتشاور والتعاون    تؤديضمان أال  

العمال ضعيفة  فيها نقابات  التي التزال  النامية  البلدان  الموجودة في  فيها تلك  العمال، بما  تضعف مكانة نقابات 

 60.تقويةوتحتاج إلى 

النتائج  . 133 واالستشارية ومجموعة من  اإلعالمية  الهياكل  بين  إيجابية  وجود عالقة  األخيرة  البحوث  وتؤكد 

وقد  62وزيادة اإلنتاجية. 61 اء المنشأة، بما في ذلك تحسين الصحة والسالمة المهنيتينالمرجوة لرفاه العمال وأد

الدولية التمويل  ومؤسسة  الدولية  العمل  منظمة  بين  المشترك  األفضل  العمل  لبرنامج  تقييم  هايتي    ،أظهر  شمل 

ل جيد )مع وجود توازن  أن وجود لجنة على مستوى المصنع تعمل بشك  ،وإندونيسيا واألردن ونيكاراغوا وفيتنام

بين الجنسين وممثلين عن العمال منتخبين بحرية( يمكن أن يؤدي إلى تحقيق مجموعة واسعة من الفوائد )اإلطار  

2-6.) 

 
 6-2اإلطار  

 تقييم آثار برنامج العمل األفضل المشترك  
 بين منظمة العمل الدولية ومؤسسة التمويل الدولية 

، على شراكة بين منظمة العمل الدولية ومؤسسة 2006األفضل، الذي أُطلق في آب/ أغسطس  يقوم برنامج العمل  
التمويل الدولية لتحسين االمتثال للمبادئ والحقوق األساسية في العمل لمنظمة العمل الدولية وقوانين العمل الوطنية في 

  - افسية في البلدان النامية. ويشكل الحوار االجتماعي  سالسل التوريد واإلمداد العالمية لقطاع المالبس، وتعزيز القدرة التن 
 عامالً رئيسياً في جميع مكونات البرنامج.  -المفاوضة الجماعية والتعاون في مكان العمل 

 بشأن أثر المصانع التي تطبق برنامج العمل األفضل، استناداً إلى  2016وتُظهر نتائج أحد التقييمات المستقلة لعام  
، أن البرنامج يؤثر تأثيراً إيجابيا كبيراً وقابالً للقياس في  مدير  2000و عامل 15000أكثر من  ة شملتدراسات استقصائي 

القاعدة التي تقوم في رفاه العمال حسب تقييمهم الخاص وفي مستوى االمتثال لمعايير العمل األساسية والقوانين الوطنية، و
، 2015-2009عية والبشرية األوسع. وعلى سبيل المثال، في الفترة  مؤشرات التنمية االجتمافي  و عليها قطاعات األعمال  

في المائة في هايتي( وخفّت الشواغل المتعلقة   17تراجع الفارق في األجور بين الجنسين في المصانع المشمولة )بنسبة  
في    26الوالدة )بنسبة  في المائة في األردن( وزادت إمكانية حصول المرأة على الرعاية قبل    18بالتحرش الجنسي )بنسبة  

في   25في المائة( والربحية )بلغت    22المائة في هايتي(. وبفضل البرنامج، شهدت المصانع زيادة في اإلنتاجية )بلغت  
 المائة(.

 المصدر: 
ILO and IFC: Progress and potential: How Better Work is improving garment workers’ lives and boosting factory 
competitiveness: A summary of an independent assessment of the Better Work Programme (Geneva, 2016). 

  

 
(، واتفاقية  129)رقم   1967(، وتوصية االتصاالت داخل المنشأة،  94)رقم    1952ال سيما توصية التعاون على مستوى المنشأة،     59

 (.143)رقم  1971(، وتوصية ممثلي العمال،  135)رقم  1971ممثلي العمال،  

  :International Labour Conference, 54th Session, Geneva, 1970, No. 639Record of ProceedingsILO ,.:  انظر   60

 انظر:   61
D. Walters and E. Wadsworth: Worker participation in the management of occupational safety and health: 

qualitative evidence from ESENER-2, European Risk Observatory Overview report, European Agency for Safety 

and Health at Work (Luxembourg, Publications Office of the European Union, 2017). 

 انظر:   62
S. Mueller: “Works councils and labour productivity: Looking beyond the mean”, in British Journal of Industrial 

Relations (2015, Vol. 53, No. 2, June), pp. 308–325. 

http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09616/09616(1970-54).pdf
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/worker-participation-management-occupational-safety-health/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/worker-participation-management-occupational-safety-health/view
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bjir.12037/epdf
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وعندما يكون بمقدور ممثلي العمال  63وتكون اآلثار أقوى عندما يجري التعاون والتشاور في سياق نقابي . 134

وفي السياقات غير النقابية، تتوقف اآلثار إلى حد كبير على التزام اإلدارة   64أن يعبروا عن صوت جماعي مستقل.

وقد تجلى هذا أيضاً في تقييم العمل األفضل، الذي خلص إلى أنه متى   65بالعملية وعلى الدعم المادي المقدم لها.

ن التعاون في مكان العمل اتفاق جماعي قائم، تكون تأثيرات اللجنة المعنية بمكان العمل أكبر. ويبدو أ  هناككان  

يحقق أكبر قدر من النجاح عندما يدخل العمال وأصحاب العمل في عملية تفاعل نشطة، متجنبين عمليات التواصل 

ويتم إقرار معظم القوانين والمراسيم واللوائح التي تدعم التعاون في مكان العمل في سياق انخفاض   66المحضة. 

ات العمل على المستوى القطاعي إلى عالقات العمل على مستوى المنشأة والرغبة الكثافة النقابية والتحول من عالق

 في إدارة الصراع في مكان العمل وزيادة القدرة التنافسية للشركات.

وفي حين أن بعض نُظم العالقات الصناعية تسمح بإقامة تعاون في مكان العمل طوعاً، فإن العديد من النُظم  . 135

ميانمار ورواندا، على سبيل المثال، وفي العديد من البلدان األفريقية الناطقة بالفرنسية،   األخرى تنظم تشكيله. وفي

منتديات التعاون في مكان العمل إلزامية، رهناً أحياناً بعدد أدنى من العمال في المنشأة. ومن الالزم أن تُقام،    تكون

ت العمال )البرازيل وجمهورية تنزانيا المتحدة(  في بلدان أخرى، بناًء على طلب العمال )كما في صربيا( أو نقابا 

الحاالت التي  القانون. وفي  أو بموافقتهم. كما أن العالقة بين نقابات العمال والمنتدى غالباً ما تكون محددة في 

عمال تتواجد فيها منتديات التعاون في مكان العمل جنباً إلى جنب مع نقابات العمال، من الشائع إما أن يكون لنقابة ال

للعمال الحق في   العمال أو جميعهم )كما في إندونيسيا والتفيا وميانمار( أو يكون  الحق في تعيين بعض ممثلي 

 الترشح للجنة المعنية بمكان العمل أو مجلس األشغال ضمن قائمة نقابة العمال )فرنسا وألمانيا ورواندا(.

 االتجاهات والتطورات 

)أو شهدت بعض أنحاء آسيا تطورات مهمة ف . 136 التعاون في مكان العمل، حيث أُنشئت مؤخراً  ي مبادرات 

 67في بنغالديش وميانمار وفيتنام. ولم يتحقق ذلك دون صعوبات، مع التنفيذ المحدود للغاية في ميانمار،نُظم  ُعدلت(  

لجنة معنية  وفي الفلبين، أُنشئت   68والمشاكل التي حددتها هيئات اإلشراف في منظمة العمل الدولية في بنغالديش. 

القائمة على اإلنتاجية. ومع ذلك،  المنشأة بشأن األجور  بتحسين اإلنتاجية والحوافز لوضع سياسة على مستوى 

أبدت األطراف اإلدارية التي اعتبرت اإلنتاجية شاغالً إدارياً خالصاً، تردداً في المشاركة في الحوار االجتماعي، 

هياكل التعاون في مكان العمل باعتبارها مخططات إدارية موضوعة   شأنها في ذلك شأن النقابات التي تنظر إلى

 
 انظر:   63

P. Ellguth, H.D. Gerner and J. Stegmaier: “Wage effects of works councils and opening clauses: The German case”, 

in Economic and Industrial Democracy (2014, Vol. 35, No. 1), pp. 95–113. 

 انظر:   64
M. Hall et al.: “Trade union approaches towards the ICE regulations: Defensive realism or missed opportunity?”, 

in British Journal of Industrial Relations (2015, Vol. 53, No. 2, June), pp. 350–375. 

 انظر:   65
R. Markey and K. Townsend: “Contemporary trends in employee involvement and participation”, in Journal of 

Industrial Relations (2013, Vol. 55, No. 4, Sep.), pp. 475–487. 

 انظر:   66
C. McLaughlin: “The role of productivity coalitions in building a ‘high road’ competitive strategy: The case of 

Denmark and Ireland”, in European Journal of Industrial Relations (2013, Vol. 19, No. 2, June), pp. 127–143. 

 انظر:   67
L. Ediger and C. Fletcher: Labor disputes in Myanmar: From the workplace to the Arbitration Council: An 

overview of Myanmar’s labor dispute resolution process in practice (BSR, San Francisco, 2017). 

 انظر:   68
CEACR, observation, Convention No. 87 (Bangladesh, 2017); CEACR, observation, Convention No. 98 

(Bangladesh, 2017). 

https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/41852/ssoar-eid-2014-1-ellguth_et_al-Wage_effects_of_works_councils.pdf?sequence=1
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bjir.12033/full
http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0022185613489389
http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0959680113482245
http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0959680113482245
https://www.bsr.org/reports/BSR_Labor_Disputes_in_Myanmar.pdf
https://www.bsr.org/reports/BSR_Labor_Disputes_in_Myanmar.pdf
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وُوجهت انتقادات مماثلة إلى هيئات التعاون في مكان   69محل التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية.   وللبغرض الح

 71وسري النكا.  70 العمل التي تتنافس مع نقابات العمال أو تقوضها في جمهورية كوريا

ً   20منتديات في مكان العمل منذ أكثر من  للوفي جنوب أفريقيا التي يوجد فيها إطار   . 137 وهو قائم على  ،  عاما

ويوجد لدى  72.اً استخدامها محدودكان  أساس قانوني، تطورت هذه المنتديات، لكن في عدد قليل من المنشآت، و

بالفرنس  الناطقة  أفريقيا  في  البلدان األفريقية، السيما  تنظيم منتديات  العديد من  إلزامية  ية، تشريعات تنص على 

للتعاون في مكان العمل تمشياً مع نموذج ممثلي العمال في التقليد الفرنسي. وفي كوت ديفوار على سبيل المثال، 

ينص القانون على االعتراف بممثلي العمال. وفي رواندا، ينص القانون على إجراءات انتخابية مفصلة، وكذلك  

 الواجب توفيرها للممثلين والمعلومات التي يتعين على اإلدارة إتاحتها.  على التسهيالت

المستخدمين   استشارةوفي أوروبا، تخضع جميع الدول األعضاء في االتحاد األوروبي إلطار عام إلعالم و . 138

األشغال توجيه المجلس بشأن إنشاء مجلس أوروبي لألشغال. ومع ذلك، يخلص استعراض حديث إلى أن مجالس  لو

إلى مستوى وعودها األولية، لم ترق  بدالً من زيادة   73األوروبية  المعلومات  تبادل  التركيز على  وأنه قد جرى 

وعلى الرغم من األدلة التي تربط بين حسن سير هياكل التعاون في مكان العمل ونُظم اإلدارة   74التعاون النشط.

اسة استقصائية حديثة أجراها االتحاد األوروبي وإدارة السالمة  الفعالة للسالمة والصحة المهنيتين، فقد أظهرت در

والصحة المهنيتين في الواليات المتحدة، اتجاهاً إلى االبتعاد عن الترتيبات الخاصة بمشاركة العمال في السالمة  

ستوى  والصحة المهنيتين، مستشهدة بالتغيرات الطارئة على سوق العمل وعدم وجود الدعم التنظيمي وانخفاض م

حضور النقابات ونمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة كأسباب محتملة. وحدد الشركاء االجتماعيون تحديات مماثلة 

بشأن صكوك السالمة والصحة المهنيتين المتعلقة باإلطار الترويجي،   2017في الدراسة االستقصائية العامة لعام  

التنظيمية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أو قطاعات بأكملها؛    والبناء والمناجم والزراعة، بما في ذلك: االستثناءات

 75غياب أو ضعف أو عدم إنفاذ اللوائح؛ مشاكل تنفيذ محددة مثل التدخل في انتخاب ممثلي العمال. 

القانون،  . 139 بموجب  المماثلة  والهيئات  الداخلية  واللجان  المستخدمين  مندوبي  تعيين  يجوز  األرجنتين،  وفي 

ع أصحاب العمل أو ممثليهم وتقديم مطالبات العمال الذين يتصرفون بالنيابة عنهم بناًء على إذن  لالجتماع دورياً م

الجماعية بإنشاء لجنة مشتركة   الموحدة لالتفاقات  العمل  البرازيل، تسمح قوانين  المعنية. وفي  العمال  من نقابة 

مهامها وطريقة عملها وتفاصيل أي خطة  اللجنة و على مستوى مكان العمل. ويُترك أمر تشكيلللتشاور والتعاون 

 لألطراف المتفاوضة.   ،مشاركة

 
 انظر:   69

M. Serrano: “The (missing) link between wages and productivity in the Philippines: What role for collective 

bargaining in the new two-tier wage system?” (Geneva, ILO, Conditions of Work and Employment Series No. 59, 

2016). 

 انظر:   70
J.W. Kim: “Employment relations in non-unionized workplaces”, in K.S. Bae (ed.): Employment Relations in South 

Korea (2017). 

 انظر:   71
S.H. Ranaraja: Emerging trends in employee participation in Sri Lanka, Working Paper No. 46 (ILO, 2013); 

CEACR, observation, Convention No. 98 (Sri Lanka, 2017). 

 انظر:   72
S. Hayter, and N. Pons-Vignon: “Industrial relations and inclusive development in South Africa: A Dream 

deferred?”, in S. Hayter, and C.H. Lee: Industrial relations in emerging economies: The quest for inclusive 

development (Geneva, ILO and Edward Elgar, forthcoming). 

 انظر:   73
D. Hann, M. Hauptmeier and J. Waddington: “European Works Councils after two decades” in European Journal 

of Industrial Relations (2017, Vol. 23, No. 3), pp. 209–224. 

 انظر:   74
N. Cullinane et al.: “Triggering employee voice under the European Information and Consultation Directive: A 

non-union case study”, in Economic and Industrial Democracy (2017, Vol. 38, No. 4, June), pp. 629–655. 

 انظر:   75
ILO: Working together to promote a safe and healthy working environment: General Survey on the occupational 

safety and health instruments concerning the promotional framework, construction, mines and agriculture, 

Report III (Part 1B), International Labour Conference, 106th Session, Geneva, 2017. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_531654.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_531654.pdf
https://link.springer.com/chapter/10.1057/9781137428080_9
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---dialogue/documents/publication/wcms_206005.pdf
http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0959680117715190
http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0143831X15584085
http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0143831X15584085
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_543647.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_543647.pdf
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 الحوار االجتماعي العابر للحدود: التطورات الرئيسية 2-5

أشكال جديدة من اإلنتاج الدولي؛   :تالحظ ممارسات الحوار االجتماعي العابر للحدود أكثر فأكثر في إطار . 140

مباشر؛ تفويض بعض جوانب السيادة االقتصادية والسياسية للدول  زيادة التكامل التجاري واالستثمار األجنبي ال

 إلى هيئات تكامل إقليمية وإلى منظمات متعددة األطراف. 

لعام   . 141 المتكررة  المناقشة  تقرير  في  نوقشت  )الفقرات    2013وقد  االجتماعي  الحوار  (  240- 210بشأن 

س )على  الدولية  الخاصة  الفاعلة  الجهات  أطلقتها  التي  غير  المبادرات  والمنظمات  العمال  نقابات  المثال،  بيل 

األطراف(  متعددة  والمنظمات  الدول  قبيل  )من  العامة  الفاعلة  والجهات  الجنسية(  متعددة  والمنشآت  الحكومية 

ومن منظور منظمة العمل الدولية،   76لمعاجلة الجوانب السلبية للعولمة من خالل الحوار االجتماعي العابر للحدود. 

عل ترحيب  االجتماعيونهناك  الشركاء  يقوم  عندما  المبادرات  بهذه  الخصوص  وجه  مع  بالتضافر  ى  تمشياً   ،

في   المثال  العمال، على سبيل  لجميع  العمل  في  األساسية  والحقوق  والمبادئ  الالئق  العمل  بتعزيز  استقالليتهم، 

أو   للتجارة واالستثمار  الثنائية  باالتفاقات  المعنية  االقتصادي  التكامل  العالمية مجتمعات  العمليات  في  المشاركة 

 للمنشآت متعددة الجنسية.

في األقسام الثالثة   2013المعتمدة منذ عام  ،ويرد شرح لبعض مبادرات الحوار االجتماعي العابر للحدود . 142

 التالية. 

 منظمة العمل الدولية تسهل الحوار االجتماعي العابر للحدود   2-5-1

للحدود أساسي لدستور منظمة العمل الدولية وعملياتها. وهو يؤدي إن الحوار االجتماعي الثالثي العابر   . 143

في االجتماعات   رئيسياً  الدولي واجتماعات مجلس اإلدارة وم النظامدوراً  العمل  لمؤتمر  الدولي  نظمةية    ة العمل 

في العديد بشأن أقاليم ومواضيع وقطاعات محددة. ويُعتبر الحوار االجتماعي العابر للحدود أيضاً عنصراً أساسياً 

التعاون اإلنمائي، بما في ذلك برنامج العمل األفضل.  الدولية ومشاريعها في مجال   77من برامج منظمة العمل 

ويشكل الحوار االجتماعي جزءاً ال يتجزأ من إعالن المبادئ الثالثي لمنظمة العمل الدولية بشأن المنشآت متعددة  

المنشآت   )إعالن  االجتماعية  والسياسة  الحوار  الجنسية  دور  الصك  لهذا  تعديل  آخر  ويعزز  الجنسية(.  متعددة 

رقم   االتفاقية  على  أكبر  بشكل  ويشدد  الثالثي،  والهيكل  الحوار   144االجتماعي  تعزز  تشغيلية  أدوات  ويعتمد 

االجتماعي  الحوار  مؤسسات  ألن  بالترحيب  جديرة  مبادرة  وهذه  للحدود.  والعابر  الوطني  الثالثي  االجتماعي 

( لم تسخر بعد اإلمكانيات الكاملة  7-2مثل المجالس االقتصادية واالجتماعية والمؤسسات المماثلة )اإلطار  الوطنية  

 إلعالن المنشآت متعددة الجنسية.

 
 7-2اإلطار  

 المنشآت متعددة الجنسية  
 رفيعة المستوى ومؤسسات الحوار االجتماعي 

استقصائية للعديد من الحكومات والشركاء االجتماعيين لجمع ، أجرت منظمة العمل الدولية دراسة  2015في عام  
وأكدت النتائج بوجه عام الرأي القائل بأن المجالس االقتصادية   1االنطباعات بشأن تنفيذ إعالن المنشآت متعددة الجنسية.

تعددة الجنسية والتوريد واالجتماعية والمؤسسات المماثلة لم تتناول على نطاق واسع المسائل المتعلقة بعمليات المنشآت م
ً  العالمي، ولم تعزز على وجه الخصوص، االستثمار الداخلي  .تعزيزاً كليا

 وحدد تحليل نتائج الدراسة االستقصائية األسباب المحتملة لهذه المشاركة المحدودة، ومنها ما يلي:

سسات المماثلة أو منظمات أصحاب نقص تمثيل المنشآت متعددة الجنسية في المجالس االقتصادية واالجتماعية والمؤ ❑
 ؛ الوطنية العمل

 القيود التي تفرضها واليات بعض المجالس االقتصادية واالجتماعية والمؤسسات المماثلة؛  ❑

 عدم القدرة على المشاركة في المسائل األوسع نطاقاً بسبب عدم كفاية الخبرة والموارد؛  ❑

بين ❑ الثنائية والمفاوضات  المناقشات  إلى  قنوات   الميل  باستخدام  تفضيلها،  أو  الجنسية  الحكومات والمنشآت متعددة 
 2الحوار غير االجتماعي.

 
 .2018باإلضافة إلى ذلك، من المقرر عقد اجتماع للخبراء بشأن الحوار االجتماعي العابر للحدود في أواخر عام    76

 انظر:   77
ILO: International Framework Agreements and other forms of cross-border social dialogue in the food retail, 

garment and chemicals sectors: Good practices and lessons learned (Geneva, ILO, forthcoming). 
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في المائة من الجهات المجيبة على الدراسة االستقصائية إلى أن المجاالت السياسية   72ومع ذلك، أشارت نسبة  
مشاورات بشأن كيفية "تحقيق الحد األقصى من  أو  قشات  ا ن مللمجالس االقتصادية واالجتماعية والمؤسسات المماثلة تستلزم  

و/أو المنشآت متعددة الجنسية في بلدانها". ويشير   أو سالسل القيم  اآلثار اإلنمائية اإليجابية لسالسل التوريد واإلمداد العالمية
الفعل واليات واسعة  هذا األمر إلى أنه في حين أن المجالس االقتصادية واالجتماعية والمؤسسات المماثلة قد يكون لديها ب 

بما يكفي للمشاركة في المسائل المتعلقة باالستثمار األجنبي المباشر والمنشآت متعددة الجنسية، فإن قدرتها على القيام بذلك 
يمكن للحكومات أن تعزز دور المجالس االقتصادية واالجتماعية والمؤسسات المماثلة عن طريق استشارتها  ومحدودة.  

 ت صنع السياسات االجتماعية واالقتصادية. وإشراكها في عمليا
شملت الدراسة االستقصائية تسع دول نامية من أفريقيا وأربعة بلدان من االتحاد األوروبي وأربعة بلدان من خارج االتحاد األوروبي من      1

 آسيا وبلدين من الشرق األوسط. البلقان وأربعة بلدان نامية من أمريكا الالتينية وثالثة بلدان آسيوية كبيرة وبلدين ناميين في 
 انظر:   2

F. Pyke: Multinational enterprises and inclusive development: Harnessing national social dialogue institutions to 
address the governance gap (Geneva, ILO, 2017). 

  

 االتفاقات الثنائية ومتعددة األطراف   2-5-2
 ومبادرات التكامل اإلقليمي

بعض   أخذتتكاثرت اتفاقات التجارة الحرة الثنائية ومتعددة األطراف في السنوات العشرين الماضية، بينما   . 144

إلى جماعات اقتصادية إقليمية، بدرجات متفاوتة من في التطور  االتفاقات التجارية اإلقليمية واإلقليمية الفرعية  

 78التكامل السياسي واإلداري. 

، تزايد إدماج الحوار االجتماعي في هذه االتفاقات، اعترافاً بأن التكامل التجاري واإلقليمي 2013ومنذ عام   . 145

تمثل عنصراً مهماً أيضاً. وقد  جتماعية  المسائل التجارية واالقتصادية وحدها، وأن المسائل االال يمكن قصره على  

من قبيل رابطة   -كانت هذه هي الحال بصفة خاصة في االتحاد األوروبي، في حين أن جماعات إقليمية أخرى  

ب أفريقيا والجماعة اإلنمائية المشتركة واالتحاد االقتصادي والنقدي لغر  الجنوبية  أمم جنوب شرق آسيا والسوق

تعكف على تعزيز الحوار االجتماعي والسياسات االجتماعية وسياسات العمل من خالل إنشاء   -للجنوب األفريقي  

 من اآلليات الوطنية والهياكل الثالثية العابرة للحدود )فوق الوطنية( أو دعمها.  مزيج 

 أوروبا

إقليمي   ترتيب من أي    بأشواطي مجال الحوار االجتماعي أعمق  تعتبر تجربة االتحاد األوروبي الداخلية ف  . 146

اإلطار   في  االجتماعيين  الشركاء  ودور  المنتظمة  االجتماعي  الحوار  مؤسسات  تترسخ  حيث  األطراف،  متعدد 

، تم التوصل  2017التنظيمي والمعاهدة المتعلقة بسير أعمال االتحاد األوروبي. وبحلول تشرين األول/ أكتوبر  

إعالنات مشتركة )مثل ما    ةبشأن الشيخوخة النشطة ونهج مشترك بين األجيال وعد  مهنق إطاري شامل للإلى اتفا

نصاً قطاعياً    195يتعلق منها بالرقمنة ومستقبل أوروبا(. وفي إطار لجان الحوار االجتماعي القطاعية، أُعد قرابة  

(،  2006اع البناء واتفاقية العمل البحري المحدثة،  )مثل ما يتعلق منها بالعمال المنتدبين في قطلالتحاد األوروبي  

 نص. 600بحيث وصل العدد اإلجمالي لهذه النصوص إلى أكثر من 

الناجمة عن األزمة    وفي مواجهة . 147 ضعف الحوار االجتماعي وتزايد االختالفات االقتصادية واالجتماعية 

لتعزيز البعد االجتماعي لالتحاد   2013ام  االقتصادية العالمية، اتخذت سلطات االتحاد األوروبي خطوات منذ ع

في سياق   ،الرامية إلى توسيع مجال الحوار االجتماعيالمبذولة  أحد الجهود الجديدة    انصباالقتصادي والنقدي. و

األور االتحاد  في  األعضاء  الدول  داخل  االقتصادية  السياسة  الفصل    -بي  وتنسيق  باسم  أيضاً  يعرف  ما  وهو 

الدول األعضاء،    نوفي حين كابي.  واألور التنسيق بل  ضالعين  الشركاء االجتماعيون في بعض  في رسم هذا 

فقد كان تأثيرهم في أماكن أخرى  79)بما في ذلك بلجيكا وفنلندا ومالطة وهولندا والسويد(،   كذلك  في تنفيذه   اإلسهام

 80محدوداً.

 
تعّرف منظمة التجارة العالمية االتفاقات التجارية اإلقليمية على أنها اتفاقات تجارية متبادلة بين شريكين أو أكثر. وتشمل قاعدة      78

 يمية، فضالً عن االتفاقات التجارية الحرة الثنائية )بلدان اثنان(.بيانات منظمة التجارة العالمية الكتل التجارية اإلقل

 انظر:   79
I. Guardiancich and O. Molina (eds): Talking through the crisis: Social dialogue and industrial relations trends in 

selected EU countries, op. cit. 

 انظر:   80
Eurofound: Role of the social partners in the European Semester (Luxembourg, Publications Office of the 

European Union, 2016), p. 2. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_548950.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_548950.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2016/industrial-relations/role-of-the-social-partners-in-the-european-semester
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األوروبيون على ضرورة أن تشارك منظمات  وتتفق مؤسسات االتحاد األوروبي والشركاء االجتماعيون   . 148

أصحاب العمل ومنظمات العمال مشاركة أقوى في العمليات األوروبية والوطنية على السواء. وكما جاء في أحد  

 :  2014اآلراء الصادرة عن اللجنة االقتصادية واالجتماعية األوروبية في عام 

زيادة استقالليتهم وقدرتهم على المفاوضة الجماعية ويجب  يجب على الشركاء االجتماعيين أن يستمروا في  

وتقع على عاتق    .2013على المؤسسات األوروبية أن تراعي إعالنهم المشترك الصادر في تشرين األول/ أكتوبر 

المؤسسات، ال سيما اللجنة، مسؤولية تسهيل الحوار االجتماعي على المستوى األوروبي والمساعدة على ترجمة  

  82 ، 81رك بين المهن. ت ته إلى ممارسات على المستويين القطاعي والمشإنجازا

التحاد األوروبي  ا  في  وقد أكد بيان مشترك بعنوان "بداية جديدة للحوار االجتماعي"، وقعه الشركاء االجتماعيون

بتحسين  ، االلتزام المشترك  2016ورئاسة مجلس االتحاد األوروبي والمفوضية األوروبية في حزيران/ يونيه  

المستويات، رغم وجود عيوب مهمة على   للحوار االجتماعي وفعاليته ونوعيته على جميع  الظروف اإلطارية 

 83المستوى الوطني.

الثاني/ نوفمبر   . 149 البرلمان األوروبي والمجلس األوروبي والمفوضية األوروبية  2017وفي تشرين  ، وقع 

منها ويشجع على التشاور مع   8مبداً، ينص المبدأ    20تتضمن  . وهي  "الدعامة األوروبية للحقوق االجتماعية"

الشركاء االجتماعيين بشأن تصميم السياسات االقتصادية واالجتماعية وسياسات العمالة وتنفيذها، بما في ذلك في 

 84سياق نقل المنشآت وإعادة هيكلتها ودمجها وكذلك في سياق التسريحات الجماعية.

 آسيا 

الع . 150 يكون  ما  العمل  نادراً  وأصحاب  آسيا  مال  الفرعية، خالفاً في  واإلقليمية  اإلقليمية  الهيئات  في  ممثلين 

اإلقليمية األخرى، رغم أن رابطة أمم جنوب شرق آسيا على سبيل المثال، أصبحت أكثر تكامالً بفعل   للتجمعات

في االجتماع    المعنيةالرئيسية  وقد تمثل أحد التطورات   85التدفقات العالمية لالستثمار والتجارة والعمال المهرة.

رك األول التحاد أصحاب العمل في رابطة أمم جنوب شرق آسيا ومجلس نقابات عمال رابطة أمم جنوب تالمش

وكأولوية للعمل المشترك، حدد االجتماع ضرورة االعتراف   86. 2016شرق آسيا، المعقود في بانكوك في عام  

متوسطة والمتدنية والحماية االجتماعية للعمال المهاجرين والتوظيف المتبادل بمهارات العمال ذوي المهارات ال

ع مجلس ، وقّ 2015وفي آب/ أغسطس   87األخالقي وحماية العمال المهاجرين في جميع مراحل دورة الهجرة.

نقابات عمال رابطة أمم جنوب شرق آسيا والمجلس اإلقليمي لنقابات عمال جنوب آسيا واالتحاد العربي لنقابات  

رة تفاهم لتعزيز العمل المشترك لتهيئة بيئة آمنة وقائمة على الحقوق للعمال المهاجرين، بما ذلك وضع لعمال مذكّ ا

عدد من اإلجراءات الرئيسية لتعزيز التعاون فيما بينها من أجل حماية العمال المهاجرين، فضالً عن استحداث  

ل لجنة مؤلفة من ستة ممثلين. وفي ورشة عمل عقدت  نظام للتنسيق والرصد المنتظمين والتقييم الدوري من خال

 
 :انظر   81

European Economic and Social Committee: Opinion on the structure and organisation of social dialogue in the 

context of a genuine economic and monetary union (EMU), Opinion of the EESC (SOC/507), Brussels, 2014, 

para. 1.4. 

، اعتمد الشركاء االجتماعيون األوروبيون عشرة مبادئ لدعم مشاركتهم في اإلدارة االقتصادية  2013في تشرين األول/ أكتوبر      82

 لالتحاد األوروبي؛ انظر: 
https://www.etuc.org/sites/www.etuc.org/files/other/files/layout_declaration_governance_21_10_13_clean_3.pdf. 

 انظر:   83
European Commission: A new start for Social Dialogue (Luxembourg, Publications Office of the European Union, 

2017). 

 انظر:   84
European Commission: European Pillar of Social Rights (Luxembourg, Publications Office of the European Union, 

2017). 

مذكرة معلومات أساسية من أجل المناقشة الخاصة في  تعزيز الحوار االجتماعي من أجل نمو شامل ومستدام، : مكتب العمل الدولي   85

 . (24، الفقرة 2016يسيا، كانون األول/ ديسمبر اع اإلقليمي السادس عشر آلسيا والمحيط الهادئ )بالي، إندون، االجتمالجلسة العامة

 انظر:   86
ILO: ASEAN TRIANGLE Project: First Joint Meeting of the ASEAN Confederation of Employers and the ASEAN 

Trade Union Council, Conclusions and Recommendations, Bangkok, 8–9 Mar. 2016. 

 workers/-migrant-protect-to-actions-joint-ksin-dialogue-atuc-ace-http://aseantuc.org/2016/03/first.انظر:      87

http://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/social-dialogue-context-emu
http://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/social-dialogue-context-emu
https://www.etuc.org/sites/www.etuc.org/files/other/files/layout_declaration_governance_21_10_13_clean_3.pdf
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7918&furtherPubs=yes
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/social-summit-european-pillar-social-rights-booklet_en.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_534676.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_534676.pdf
http://aseantuc.org/wp-content/uploads/2014/12/ace-atuc-outcome-statement.pdf
http://aseantuc.org/wp-content/uploads/2014/12/ace-atuc-outcome-statement.pdf
http://aseantuc.org/2016/03/first-ace-atuc-dialogue-inks-joint-actions-to-protect-migrant-workers/
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، اعتمدت الدول األعضاء في رابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي خطة عمل 2016في كاتماندو في أيار/ مايو  

 للتعاون في مجال هجرة اليد العاملة. كما وردت مدخالت من ممثلي منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل.

 أمريكا الالتينية 

عام   . 151 السوق2015في  في  األعضاء  الدول  رؤساء  وقع  العمل   الجنوبية  ،  بشأن  منقحاً  إعالناً  المشتركة 

االجتماعيين.  الشركاء  االجتماعية، شمل مدخالت من  القسم   88والشؤون  تعزيز    2ويدعو  إلى  األعضاء  الدول 

على الحوار    20نما يركز القسم  الحوار االجتماعي والهيكل الثالثي في صياغة سياسات فعالة للعمل الالئق، بي

وممثلي   الحكومات  ممثلي  بين  الدائمة  للمشاورات  فعالة  آليات  إنشاء  ذلك  في  بما  الثالثي،  والهيكل  االجتماعي 

 89أصحاب العمل وممثلي العمال.

عام   . 152 الدول  2017وفي  لمنظمة  التابع  األمريكية،  البلدان  في  العمل  لوزراء  العشرون  المؤتمر  جمع   ،

، سلطات العمل ومنظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل والمنظمات الدولية لمناقشة وبناء توافق في األمريكية

من أهداف التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين وحقوق العمال.   8اآلراء بشأن مستقبل العمل وتنفيذ الهدف  

ر االجتماعي يشكل األداة األساسية إلقامة ، المعتمد في المؤتمر، بأن الحوا2017واعترف إعالن بريدجتاون لعام  

 العمل وتسويتها.  مشاكلآلية أساسية لمنع فضالً عن أنه  ،شراكات استراتيجية ودائمة

 أمريكا الشمالية 

مارس   . 153 آذار/  اتفاق 2017في  بشأن  التفاوض  إعادة  على  عن عزمها  المتحدة  الواليات  حكومة  أبلغت   ،

التجارة الحرة ألمريكا الشمالية من أجل جعل أحكام العمل تتماشى مع اتفاقات مشروطية العمل المرتبطة بجميع  

التجارة   اتفاق  توقيع  منذ  المبرمة  المتحدة  للواليات  التجارية  الدعاوى االتفاقات  وتمثل  الشمالية.  الحرة ألمريكا 

كندا   - بالنسبة إلى البلدان الموقعة الثالثة جميعها  في االتفاق المذكور  المتعلقة بالحرية النقابية جل شكاوى العمل  

المتحدة والمكسيك   العمال    -والواليات  نقابات  أمام تسجيل  المطروحة  العقبات  الدواموقد شكلت  الشكوى    على 

ي عملية اتفاق التجارة الحرة ألمريكا الشمالية. غير أنه في ظل الترتيبات الحالية لتسوية النزاعات، لم  الرئيسية ف

التجارة الحرة ألمريكا الشمالية، دون اللجوء إلى   تخضع هذه القضايا إال للمشاورات الوزارية من خالل اتفاق 

 90التحكيم أو العقوبات. 

 أفريقيا 

عدد من الجماعات االقتصادية اإلقليمية التي تهدف إلى تحقيق التكامل. ومن الجماعات تستأثر أفريقيا بأكبر   . 154

ون االقتصادي،  عد اجتماعي الستكمال المكّ الثماني التي تحظى باعتراف االتحاد األفريقي، حاول العديد إضافة بُ 

غرب أفريقيا والجماعة اإلنمائية   بما في ذلك االتحاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا والجماعة االقتصادية لدول

للجنوب األفريقي وجماعة شرق أفريقيا. وعلى سبيل المثال، حدد االتحاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا الحوار  

االجتماعي باعتباره آلية مهمة لتعزيز السالم واألمن االجتماعيين، ونتيجة لذلك ُطلب من الدول األعضاء أن تتخذ 

لحوار االجتماعي من خالل دعم أو إنشاء آليات ومؤسسات للتعاون والتشاور بين السلطات العامة  تدابير لتعزيز ا

 والشركاء االجتماعيين. 

 اتفاقات التجارة الحرة

اتفاقات التجارة الحرة الثنائية. وتنتشر أحكام العمل بشكل خاص في  إدراج بنود تتعلق بالعمل في  يتزايد   . 155

عتها مؤخراً الواليات المتحدة وكندا واالتحاد األوروبي. واعتباراً من كانون األول/  قّ اتفاقات التجارة الحرة التي و

اقتصاداً(، حيث أُبرم   135اتفاقاً تجارياً تشمل أحكاماً تتعلق بالعمل )تغطي    76، تم التوصل إلى  2015ديسمبر  

بعد عام   الت  80. وتضمن أكثر من  2008نصفها تقريباً  المائة من االتفاقات  النفاذ بين عامي  في  ي دخلت حيز 

 أحكاماً تتعلق بالعمل. 2015و 2013

ومن الناحية اإليجابية، أظهرت دراسة أجرتها منظمة العمل الدولية أن معظم البلدان المشاركة في اتفاقات   . 156

شاملة   أنشأت هياكل استشارية دائمة بمشاركة ثابتة وآليات  2015التجارة الحرة اعتباراً من كانون األول/ ديسمبر  

تشمل المجتمع المدني، بما في ذلك نقابات العمال والجمهور )"أصحاب المصلحة"( وأحياناً باالستناد إلى مشاركة 

 
  :unpublished.border social dialogue and industrial relations: Recent trends and issues-CrossI. Da Costa ,انظر:      88

 ing-final-v2-https://issuu.com/divulgacionmercosur/docs/sociolaboral.انظر:     89

 “ :May 2017) (8 Forbes, in ”Labor rights under NAFTA: A potential renegotiationK.A. Nolan García.انظر:     90

https://issuu.com/divulgacionmercosur/docs/sociolaboral-v2-final-ing
https://www.forbes.com/sites/themexicoinstitute/2017/05/08/labor-rights-enforcement-under-nafta-labor-clause-what-comes-next-under-a-potential-renegotiation/#477ab056059f
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ومن الناحية   91بين االتحاد األوروبي وكولومبيا وبيرو.   2013منظمة العمل الدولية، مثل االتفاق التجاري لعام  

يات االستشارية قليلة التأثير، من حيث الممارسة، وأعرب معظم السلبية، وجدت الدراسة أن العديد من هذه اآلل

 مساءلة الحكومة إزاء المجتمع المدني والجمهور. إما عنلشفافية وا  رضاهم إما عنأصحاب المصلحة عن عدم  

 اتفاقات االستثمار الدولية 

في  وفقاً   . 157 العالميلما جاء  االستثمار  للتجا  تقرير  المتحدة  األمم  والتنمية، زاد عدد  الصادر عن مؤتمر  رة 

من االتفاقات ويدمج جيل جديد   92اتفاقاً.   3324  ليبلغ  2016اتفاقات االستثمار الدولية بحلول كانون األول/ ديسمبر  

اتفاقاً إلى    12، يشير  2016اتفاقاً موقعاً في عام    18المسائل االجتماعية ويعزز االستثمار المسؤول: من أصل  

ً عالمي اً معياربوصفه  وسلط التقرير الضوء أيضاً على إعالن المنشآت متعددة الجنسية 93حماية حقوق العمال.   ا ذ  ا

 .بالنسبة لالستثمارأهمية 

 المبادرات الطوعية التي تشارك فيها المنشآت   2-5-3
 متعددة الجنسية والنقابات العالمية

 اتفاقات الشركات عبر الوطنية

إلى تعزيز سياسات    التي ترميي تنفذها المنشآت متعددة الجنسية ومن بين المبادرات الطوعية العديدة الت . 158

الشركات بشأن المسؤولية االجتماعية للشركات واإلعراب عن االلتزام بالمبادئ الدولية ورصد سالسل التوريد 

طارية  ال سيما االتفاقات اإل  -واإلمداد وتسوية النزاعات في مكان العمل، تعتبر اتفاقات الشركات عبر الوطنية  

أكثر أدوات الحوار االجتماعي   -الدولية المتفاوض عليها بين المنشآت متعددة الجنسية واالتحادات النقابية العالمية  

تعهدات باحترام المبادئ المتعلقة عادة  العابرة للحدود تطوراً إلى حد بعيد. وتتضمن االتفاقات اإلطارية الدولية  

يات األساسية لمنظمة العمل الدولية، وتشمل آليات مشتركة بين اإلدارة بالحقوق األساسية، وهي موضوع االتفاق

تنظيم منظمات   إلى تسهيل  تهدف  بنوداً  أيضاً  الدولية. وتتضمن  اإلطارية  االتفاقات  تنفيذ  والنقابات الستعراض 

اإلطارية الدولية  سلسلة القيم في المنشآت متعددة الجنسية. وتشير االتفاقات    على طولالعمال والمفاوضة الجماعية  

 أكثر فأكثر إلى إعالن المنشآت متعددة الجنسية.

وهو ما يمثل على نحو ال يمكن إنكاره،  94اتفاقاً،  115، بلغ عدد االتفاقات اإلطارية الدولية  2016وفي عام   . 159

فاقات  ت اتمنشأة متعددة الجنسية. ويوجد مقر المنشآت متعددة الجنسية التي وقعّ   80000نسبة صغيرة من قرابة  

في   عالمية  نقابية  اتحادات  مع  دولية  )  24إطارية  أوروبا  في  غالبيتها  وألمانيا  94بلداً،  فرنسا  في  سيما  ال   ،)

وقّ  95واسبانيا،  حين  دولياً.   21عت  في  إطارياً  اتفاقاً  أوروبية  غير  الجنسية  متعددة  جرى   96منشأة  اآلن،  وحتى 

المعادن والبناء   اتقطاع  -في القطاعات التي يوجهها المنتجون  التفاوض على االتفاقات اإلطارية الدولية أساساً  

الملبوسات  -واألغذية والخدمات   التفاوض إال على خمسة اتفاقات في قطاع  ، وهو قطاع  والثياب  بينما لم يجر 

 يوجهه المشترون.  

العمل الالئق على امتداد  ومن الصعب تقييم فعالية االتفاقات اإلطارية الدولية في الحد من مواطن العجز في   . 160

دراسة    29سالسل القيم في المنشآت متعددة الجنسية بسبب ندرة البيانات بصورة عامة. وقد أشار استعراض شمل  

عام   بحلول  توقيعها  تم  التي  الدولية  اإلطارية  لالتفاقات  المحدود  2015حالة  اإلجمالي  األثر  خلفته   إلى   الذي 

لموردين والمتعاقدين من الباطن بسبب اإلشكالية التي تطرحها عملية الرصد.  ا   علىالتفاقات اإلطارية الدولية  ا

ومع ذلك، توجد ممارسات جيدة، على نحو ما ورد في بعض الدراسات الميدانية التي أجريت في بلدان منها مثالً  

 
 انظر:   91

ILO: Assessment of labour provisions in trade and investment arrangements, Studies on Growth with Equity 

(Geneva, 2016). 

 .xii(، الصفحة  2017)جنيف،   : االستثمار واالقتصاد الرقمي2017تقرير االستثمار العالمي األونكتاد:     92

 .119المرجع نفسه، الصفحة     93

 انظر:   94
F. Hadwiger: “Contracting international employee participation: Global framework agreements,” PhD Thesis 

(forthcoming), p. 43. 
 المرجع نفسه.   95

( وجنوب 1( واالتحاد الروسي )1( وقطر )1( ونيوزيلندا )3( واليابان )2( وإندونيسيا )1( وكندا )4( والبرازيل )1في أستراليا )    96

 (.4( والواليات المتحدة )3أفريقيا )

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---inst/documents/publication/wcms_498944.pdf
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2017_overview_ar.pdf
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المتحدة.  والواليات  وتركيا  المتحدة  تنزانيا  عمليات   97جمهورية  الغالب  في  الدولية  اإلطارية  االتفاقات  وتشمل 

، بينما تستند تغطية الموردين والمتعاقدين من الباطن في أغلب األحيان، إلى مدونة سلوك الشركة بالذاتالشركات  

ً الموجودَ ونظام رصدها   .ين سلفا

 على صعيد القطاعات الشركات  متعددة حوار واتفاقات

متعددة  الفي بنغالديش، أدت المفاوضة على مستوى الشركات    2013زا في عام  بالت  رانااستجابة لكارثة   . 161

ملزم من خمس سنوات  قطاعي  ، كاتفاق إطاري  2013إلى توقيع اتفاق منع الحرائق وسالمة المباني في أيار/ مايو  

ددة الجنسية التي  والعديد من المنشآت متع  العماليةوالشبكة الدولية للنقابات    IndustriALLبين الشبكة العالمية  

ومنذ ذلك الحين، لم تسجل أي حالة وفاة في مكان العمل بسبب الحريق أو  98تمتلك مرافق إنتاجية في هذا البلد.

المخاطر الكهربائية أو الهيكلية في مصنع مشمول بهذا االتفاق ويتمتع بخطة عمل نشطة أو مكتملة لسد الثغرات  

المهنيتين. السالمة والصحة  أبريل    القائمة في  أنه بحلول نيسان/  المصانع متخلفة عن  2017بيد  ، كانت معظم 

الموعد المحدد لتنفيذ خطط العمل لديها، وهو ما أبرز الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود. وبحلول تشرين األول/ 

فاق جديد مصنعاً للمالبس الجاهزة بتوقيع ات  1173عالمة تجارية تستخدم    50، التزم ما يقارب من  2017أكتوبر  

العالمية   للنقابات    LLIndustriAمن ثالث سنوات مع الشبكة  الدولية  وفي حين أن االتفاق  99.العماليةوالشبكة 

الموردين الذين ينتجون   راجاألول يشمل مرافق المالبس الجاهزة، فإن من شأن االتفاق المنقح أن يتيح إمكانية إد

 100ات ذات الصلة. المنسوجات المنزلية والحبال والقماش والمنتج

 

 
 انظر:   97

F. Hadwiger: “Global framework agreements achieving decent work in global supply chains”, background paper 

(Geneva, ILO, 2015), pp. 45–46. 

،  2016، جنيف،  105التقرير الرابع، مؤتمر العمل الدولي، الدورة  ،  العمل الالئق في سالسل التوريد العالميةي:  مكتب العمل الدول    98

 . 166-164الفقرات 

 انظر:   99
IndustriALL: “Leading fashion brands join with unions to sign new Bangladesh Accord on Fire and Building 

Safety” (29 June 2017). 

 “ :l unions urge more brands to sign new Bangladesh AccordGlobaIndustriALL(Oct. 2017 9) ”.انظر:     100

http://docplayer.net/29346642-Global-framework-agreements-background-paper-felix-hadwiger-achieving-decent-work-in-global-supply-chains-international-labour-office-geneva.html
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_469849.pdf
http://www.industriall-union.org/global-unions-urge-more-brands-to-sign-new-bangladesh-accord?utm_source=Newsletters+in+english&utm_campaign=b005655392-EMAIL_CAMPAIGN_2017_10_12&utm_medium=email&utm_term=0_65751b77d5-b005655392-10716289
http://www.industriall-union.org/global-unions-urge-more-brands-to-sign-new-bangladesh-accord?utm_source=Newsletters+in+english&utm_campaign=b005655392-EMAIL_CAMPAIGN_2017_10_12&utm_medium=email&utm_term=0_65751b77d5-b005655392-10716289
http://www.industriall-union.org/global-unions-urge-more-brands-to-sign-new-bangladesh-accord?utm_source=Newsletters+in+english&utm_campaign=b005655392-EMAIL_CAMPAIGN_2017_10_12&utm_medium=email&utm_term=0_65751b77d5-b005655392-10716289
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 3الفصل 

إجراءات منظمة العمل الدولية بشأن الحوار االجتماعي:  
 االستجابة لتنوع واقع الهيئات المكونة واحتياجاتها 

 معلومات أساسية 3-1

يقدم هذا الفصل إجراءات منظمة العمل الدولية لمساعدة الهيئات المكونة على التغلب على التحديات وتحقيق   . 162

الحوار   بشأن  العمل  خطة  مع  يتمشى  بما  المستويات،  جميع  على  الثالثي  والهيكل  االجتماعي  الحوار  فرص 

رير المعدة عن تنفيذ برنامج منظمة  ، من خالل أمثلة مختارة. ويستند إلى التقا2017-2014االجتماعي للفترة  

الذي أعده مكتب التقييم في منظمة العمل الدولية بشأن نتائج   2017عام    تقريروإلى    2013العمل الدولية منذ عام  

 1. 2016إلى عام  2013استعراض توليفي لتدخالت منظمة العمل الدولية في مجال الحوار االجتماعي من عام 

 الرئيسية في الحوار االجتماعي دعم الجهات الفاعلة  3-2

الدولية    يتمثل أحد . 163 العمل  لمنظمة  الرئيسية  التركيز  المكونة في جميع  في  مجاالت  تطوير قدرات هيئاتها 

وبناء   السديدة  لإلدارة  كأداة  االجتماعي  الحوار  بمنافع  الوعي  استثارة  ذلك  ويشمل  االجتماعي.  الحوار  جوانب 

القدرات المؤسسية للهيئات المكونة للمشاركة بفعالية في الحوار االجتماعي وصنع السياسات، وتوفير الدورات  

طوير الهياكل المتاحة من أجل التفاوض جماعياً واالمتثال لقوانين العمل. ويقع بناء القدرات التدريبية الالزمة وت

وهي األدوات الرئيسية لتقديم   -هذا في صميم العديد من البرامج القطرية للعمل الالئق ومشاريع التعاون اإلنمائي  

 خدمات منظمة العمل الدولية على الصعيد القطري.  

 لإدارات العم 3-2-1

التقنية وبناء   . 164 السياسية والخدمات  المشورة  تقديم  في مجال  الدولية  العمل  أنشطة منظمة  أهداف  أحد  كان 

هو تعزيز فعالية اإلدارات العامة وكفاءتها عن طريق أمور منها مثالً اعتماد أساليب ،  2013القدرات منذ عام  

إدارية جديدة أو تعزيز قياس األداء أو تحسين تقييم السياسات العامة. كما حافظ المكتب على صالت مع مدارس 

العامة والمؤسسات األكاديمية األخرى وأقام روابط معها. ومنذ عام   مت ثالث ورش عمل ، ض2013اإلدارة 

أقاليمية بشأن إدارة العمل أخصائيي العمل والباحثين وأخصائيي منظمة العمل الدولية. واستُخدمت نتائج ورش  

 العمل هذه لدعم المشورة السياسية والتوعية في المنتديات العالمية واإلقليمية والوطنية ونشر المعارف.

لقدرات   دد من البلدان واألقاليم بناًء على تقييم واف  محددة لع  ة، قُدمت مساعد2017-2013وفي الفترة   . 165

اتفاق ذلك  وأعقب  لديها.  العمل  المعنية  إدارة  الحكومات  مع  التقييمات  توصيات  آراء   المتضمنة)  اتلتنفيذ  عادة 

عمل. وفي الفترة نفسها، ُصممت تقييمات    خططمنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال كذلك( من خالل صياغة  

مان والمملكة فذت في بوتسوانا واليونان وليسوتو ومالوي وموريتانيا واألرض الفلسطينية المحتلة وعُ شاملة ونُ 

 ، وأجريت دراسة شاملة بشأن إدارة العمل في اليابان.نداالعربية السعودية وجنوب أفريقيا وأوغ

األقاليم دعم منظمة العمل  في العديد من البلدان والثالثية ، تلقت الهيئات المكونة 2017-2016وفي الفترة  . 166

تعزيز االمتثال في مكان العمل وتهيئة بيئات عمل آمنة ومنتجة، بما    بهدف:  الدولية في وضع استراتيجيات وطنية

الفلسطينية المحتلة وأوكرانيا(؛ اعتماد  في ذلك من خالل إدخال إصالحات على قوانين العمل )غيانا واألرض 
 

 انظر:   1
ILO: Social dialogue interventions: What works and why? Lessons learned from a synthesis review 2013–2016 

(Geneva, 2017). 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_584293.pdf
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ال  وأسياسات   المهنيتين )غرينادا وساموا(؛ تعزيز تفتيش وإدارة العمل مواصفات وطنية بشأن  سالمة والصحة 

 )بنغالديش وكولومبيا(. 

 منظمات أصحاب العمل 3-2-2

ضرورية   ،إن منظمات أصحاب العمل القوية والتمثيلية التي تمثل صوت قطاع األعمال في الحوار السياسي . 167

خاصة بأصحاب العمل في منظمة العمل الدولية بدور  للحوار االجتماعي الفعال. وقد اضطلع مكتب األنشطة ال

ريادي في تعزيز القدرات التقنية والمؤسسية لمنظمات أصحاب العمل لتمكينها من المشاركة في الحوار االجتماعي  

 والتأثير في السياسات، باالستناد إلى احتياجاتها واألولويات السياسية لديها.

ب العمل بصورة متزايدة أداة منظمة العمل الدولية في المجال ، استخدمت منظمات أصحا2012ومنذ عام   . 168

التحليلي ووضع السياسات، وهي منهجية البيئة المؤاتية للمنشآت المستدامة، لتقييم بيئة األعمال وإعداد برامج أو  

لألعمال. أُجريت 2مقترحات وطنية  التي  للتقييمات  منهجية  ونتيجة  الا  بموجب  للمنشآت  المؤاتية  مستدامة، لبيئة 

التدابير   العمال، بشأن  نقابات  مع  الحكومة، وأحياناً  للتفاعل مع  العمل برامج أعمال  اعتمدت منظمات أصحاب 

بلداً عبر جميع   40الالزمة لتعزيز النمو والعمالة. وُطبقت منهجية البيئة المؤاتية للمنشآت المستدامة في أكثر من 

ذلك إلى حدوث تغيرات إيجابية، بما في ذلك تدعيم الحوار السياسي  األقاليم. ووفقاً الستعراض حديث، فقد أدى  

 3مع الحكومات المحلية ونقابات العمال ووضع قوانين جديدة أو تنقيحها في عدد من البلدان. 

عامي   . 169 في  المكتب  في وضع   2015و  2014واستمر  العمل  أصحاب  منظمات  إلى  المساعدة  تقديم  في 

ت األعضاء على معالجة مسائل العمالة والعالقات الصناعية في بلدان تشمل األدوات ونشرها لمساعدة الشركا

 سالفية السابقة.والهند والمغرب ونيبال والفلبين وجمهورية مقدونية اليوغ

منظمات أصحاب   وقدّم الدعم في مجال االتصاالت لصالحالبحوث  أجرى  و  المكتب المشورة التقنية  أسدىو . 170

في عمليةالعمل   المحتلة ومالوي    الضالعة  الفلسطينية  األردن واألرض  في  ذلك  في  بما  العمل،  قانون  إصالح 

وسري النكا. وتشارك غرفة التجارة والصناعة في فيتنام في عملية واسعة النطاق إلصالح قانون العمل، حيث  

ئيسية على القانون كان الدافع إليها أحكام قانون العمل في االتفاقات التجارية التي تنص على إدخال تغييرات ر

العمل   أنشأت منظمات أصحاب  الدولية،  العمل  العمل األساسية. وبدعم من منظمة  الوطني في مجاالت معايير 

بتعزيز األعمال المستدامة والمسؤولة في قطاع تصنيع السلع الرياضية في سيالكوت في باكستان،    ةعمل معني  فرقة

ؤولة اجتماعياً في قطاع اإللكترونيات في فيتنام، للنهوض بالعمل بتعزيز ممارسات العمل المس ةعمل معني  ةوفرق

الالئق في هذين القطاعين من خالل تحسين الحوار االجتماعي الذي يضم العالمات التجارية والمشترين. وتبذل 

العمل   العديد من  المنظمات أصحاب  العمل ولوائحه. وقامت  لتشريعات  جهود لمساعدة أعضائها على االمتثال 

موارد لتعزيز ال ودوات  األخدمات وواستهالل ال  نظمات أصحاب العمل، بدعم من منظمة العمل الدولية، بتطويرم

  . فهم وتطبيق االشتراطات القانونية لألعمال على نحو أفضل، بما في ذلك عالقات االستخدام الفردية والجماعية 

تدريب جديدة ودليالً   وقد العمل في جمأل  شملت تطوير خدمة  الشعبية، ووضع  صحاب  الديمقراطية  هورية الو 

استراتيجية للتوعية بشأن استعراض قانون العمل في سانت كيتس ونيفس، وإعداد خالصة وافية لقوانين العمل في 

 الدول األعضاء في الجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي. 

حاب العمل إلى الحصول  وتعتبر سياسة األجور أحد المجاالت األخرى التي سعت في إطارها منظمات أص . 171

دعم من منظمة العمل الدولية لبناء قدراتها التحليلية للمشاركة في الحوار والتأثير في السياسات، بما في ذلك  على  

 في كمبوديا والصين واألردن وسري النكا. 

للحوار االجتماعي مع الحكومة ومنظمات العمال وأصحاب   عاليةية  ووأعطت منظمات أصحاب العمل أول . 172

مصلحة اآلخرين فيما يتعلق بسياسة المهارات. ودعمت منظمة العمل الدولية منظمات أصحاب العمل في جمع ال

يتعلق   ما  ذلك  في  بما  والقطاعي،  الوطني  المستويين  على  المهارات  باالحتياجات من  المتعلقة  البيانات  وتحليل 

 مان والفلبين. بوضع إطار لسياسة المهارات في عُ 

 
 انظر:   2

http://www.ilo.org/empent/units/boosting-employment-through-small-enterprise-development/eese/lang--

en/index.htm. 

 :Review of the EESE programme ILO .(Geneva, forthcoming, 2018)انظر:     3

http://www.ilo.org/empent/units/boosting-employment-through-small-enterprise-development/eese/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/empent/units/boosting-employment-through-small-enterprise-development/eese/lang--en/index.htm
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المن  . 173 الدولية في وبالشراكة مع  التابع لمنظمة العمل  التدريب الدولي  الدولية ألصحاب العمل ومركز  ظمة 

في عام   أطلقت  العمل بشأن تعزيز مشاركة أصحاب    2015تورينو،  تدريبية لصالح منظمات أصحاب  رزمة 

 شات سياسة الحماية االجتماعية.نقاالعمل في 

 منظمات العمال 3-2-3

بالعم . 174 الخاصة  األنشطة  الدعم  قدم مكتب  وتنفيذ إلى  ال  التقنية  المشورة  إسداء  العمال من خالل  منظمات 

 مشاريع التعاون اإلنمائي. 

وتلقت منظمات العمال المساعدة بشأن تعزيز معايير العمل الدولية وإعالن المنشآت متعددة الجنسية كمحور   . 175

وتنفيذهما تنفيذاً سليماً.    98رقم  و  87االتفاقيتين رقم  رئيسي للحوار االجتماعي، ال سيما فيما يتعلق بالتصديق على  

وفي أوروبا وآسيا الوسطى، أدت الحمالت النقابية الناجحة والمساعدة التقنية المقدمة من منظمة العمل الدولية إلى  

رقم   االتفاقية  على  أوزبكستان  عام    87تصديق  االتفاقيات  2016في  على  الكامل  التصديق  تحقيق  وبالتالي   ،

أنشطة متصلة بمعايير العمل الدولية في بلدان مثل موزامبيق    وضعتألساسية الثماني في اإلقليم. وفي أفريقيا،  ا

اتفاقيات  على  للتصديق  النقابية  الحمالت  الدولية  العمل  منظمة  دعمت  الهادئ،  والمحيط  آسيا  وفي  وزامبيا. 

الدولية في الهند وماليزيا ونيبال وتايلند   العمل القوانين الوطنية ومعايير العمل  إنفاذ  األساسية وتنفيذها وتشجيع 

 4وفيتنام. 

العمال وجمع المدخالت من أجل اعتماد معايير  . 176 وساعد مكتب األنشطة الخاصة بالعمال على حشد دعم 

االقتصاد غير   االنتقال من  قبيل توصية  الدولية، من  المنظم،  العمل  االقتصاد  إلى  (، 204)رقم    2015المنظم 

. كما دعم مشاركة منظمات العمال في المؤتمرات والموائد المستديرة بشأن 2015المعتمدة في حزيران/ يونيه  

 مستقبل العمل في العديد من البلدان.

نظمات العمال م ،واستهدفت أنشطة توليد المعارف ونشرها في العالقات الصناعية وتسوية نزاعات العمل . 177

في بلدان من قبيل بوتسوانا وكازاخستان واالتحاد الروسي وجنوب أفريقيا. وفي بوتسوانا، أُجريت دراسة بشأن 

إليها اتحاد نقابات بوتسوانا إلعداد وثيقة موقف. ورعى مؤتمر   مواطن قوة وضعف الحوار االجتماعي، استند 

، مما أدى إلى إصدار وثيقة موقف مشتركة بين العمال وأصحاب نقابات العمال في ناميبيا دراسة مماثلة لناميبيا

 العمل بشأن وضع الحوار االجتماعي. 

في  . 178 المنشأة حديثاً  الثالثية  المجالس  العمال في سياق  لنقابات  التقنية  السياسية والخدمات  المشورة  وقُدمت 

ت التي أعربت عنها منظمات العمال، بلدان من بينها على سبيل المثال، أذربيجان وجورجيا. واستجابة لالحتياجا

دعمت منظمة العمل الدولية بناء القدرات في العديد من المجاالت، بما في ذلك في البلدان التي تنفذ إصالحات 

رئيسية في قانون العمل. وفي بيرو، دعم المكتب برنامج العمل بشأن تعزيز الحوار االجتماعي في قطاع المرافق، 

عام   في  أُطلق  عام    ؛2011الذي  في 2015وفي  المساواة  اتفاقية  تنفيذ  بشأن  مشتركاً  بحثاً  األطراف  أجرت   ،

(، لتحديد حجم الفجوة 111)رقم   1958(، واتفاقية التمييز )في االستخدام والمهنة(،  100)رقم   1951األجور،  

 .في القطاع القائمة بين الجنسين في العمالة واألجور

  في مختلف مجاالت االهتمام لمنظمات العمال، فضالً عن الدعم المكيّفوفي بلدان مختلفة، قُدم التدريب   . 179

في مجال العالقات الصناعية. كما دعمت منظمة العمل الدولية بناء قدرات منظمات العمال في مجال    حسب الحالة

البحوث   بالشراكة مع منظمات  السياسات  العملالبحوث ووضع  القدرة على الحوالمرتبطة بعالم  ار  ، مما عزز 

 االجتماعي.

  

 
 انظر:   4

ILO: Trade Unions for Social Justice: Independent evaluation of outcome 10: Workers have strong, independent 

and representative organizations (Geneva, 19 Nov. 2014). 
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 إصالحات قانون العمل ومنع النزاعات وتسويتها  3-3

 خدمات المشورة المتعلقة بقانون العمل 3-3-1

الفترة   . 180 العمل 2017-2014في  عالقات  بشأن  العمل  قانون  إلصالح  استشارية  خدمات  المكتب  قدم   ،

االجتماعي الثالثي إلى سبعة بلدان. كما يحتفظ المكتب  بلداً وإقليماً، وبشأن الحوار    25والمفاوضة الجماعية إلى  

(، تتضمن بيانات عن قوانين إنهاء االستخدام في حوالي  EPLexبقاعدة بيانات متعلقة بتشريعات حماية االستخدام )

ول  د إلى الوتُستخدم بيانات قاعدة تشريعات حماية االستخدام لتقديم مشورة مقارنة بشأن قانون العمل   5بلداً.   95

الفترة   الدولية وغيرها. وفي  العمل  التي تجريها منظمة  البحوث  ، نُشرت أربع 2017-2013األعضاء وإثراء 

وثائق باالستناد إلى قاعدة البيانات هذه: تتناول إحدى هذه الوثائق تنظيم التسريح الجماعي؛ تتناول اثنتان منهجيات  

 ول الوثيقة الرابعة انتشار العقود محددة األجل وتنظيمها. قياس القوة النسبية لتشريعات حماية االستخدام؛ تتنا

التنمية   . 181 الفقر وتحقيق  التخفيف من حدة  العمل في  قانون  المكتب بشأن إسهام  الذي أجراه  البحث  وأفضى 

ويجري تكييف البحث لكي يستخدمه المكتب في العمليات.  6االقتصادية والبشرية إلى نشر كتاب عن هذا الموضوع. 

إلى ذلك، يقوم المكتب بإعداد مجموعة أدوات خاصة بإصالح قانون العمل لتوجيه الدعم الذي يقدمه في    باإلضافة

مجال إصالح قانون العمل. ويشارك أيضاً في البحث المتعلق بالقانون المقارن والممارسة بشأن التنظيم القانوني  

وجه الخصوص لنمو أشكال االستخدام غير   لعالقات االستخدام وتطوره في نُظم قانونية مختارة، استجابة على

 ويجري إعداد بحث آخر بشأن وكاالت االستخدام الخاصة وتنظيم التسريح الجماعي.  7المعتادة. 

 منع النزاعات وتسويتها  3-3-2

الفترة   . 182 أو تشغيل نُظم منع نزاعات  2017-2014في  التقنية بشأن تعزيز تصميم  المشورة  ، قدم المكتب 

بلداً. ونظم مركز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية دورات تدريبية لمنح شهادات    38وتسويتها في  العمل  

التوفيق والوساطة لصالح   بلدان.    18مشاركاً من    42بشأن مهارات  البلد في خمسة  داخل  قدم تدريباً  بلداً. كما 

ت المكتب في أنشطته المتعلقة بإسداء المشورة وعزز المكتب شراكاته مع وكاالت تسوية النزاعات، التي دعم 

التقنية أو بناء القدرات في ستة بلدان. وأسهمت هذه الوكاالت أيضاً في الدورة التدريبية السنوية في مركز التدريب  

 الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية بشأن بناء نُظم فعالة لمنع نزاعات العمل وتسويتها. وضمت الدورة التدريبية 

 8بلداً.  24مشاركين من  2017-2014في الفترة 

أتاح  . 183 مما  الفرعي،  اإلقليمي  المستوى  على  والممارسات  المعارف  لتقاسم  منصات  إنشاء  المكتب  ودعم 

للهيئات المكونة الفرصة لمناقشة المصالح والتحديات المشتركة. وأُطلقت شبكة للوكاالت من أجل التسوية السلمية 

لبلدان  2016  لنزاعات العمل في عام ، تشمل تسعة بلدان في أوروبا الوسطى والشرقية. وأُطلقت شبكة مماثلة 

 . 2017الجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي في عام  

وتشير البحوث التي أجراها المكتب إلى أن تصميم نُظم فردية لتسوية نزاعات العمل وتشغيلها قد يتعثر   . 184

ولية يحدد مبادئ متسقة وشاملة لنُظم تسوية نزاعات العمل. وتتناول  لمنظمة العمل الد  وحيدبسبب عدم وجود صك  

صكوك منظمة العمل الدولية أو هيئات اإلشراف فيها بعض المبادئ المتعلقة باآلليات الجماعية لتسوية النزاعات  

ختلفة ومفتشيات العمل وآليات التظلم على مستوى مكان العمل. ومع ذلك، فإن اإلرشادات متناثرة في صكوك م

 وال تتسم بما يكفي من الوضوح. 

وتوفر نتائج البحوث مدخالت للخدمات االستشارية التقنية في بلدان من قبيل ألبانيا والصين والجبل األسود  . 185

واإلمارات العربية المتحدة وجمهورية تنزانيا المتحدة. وقدمت البحوث أيضاً تحليالً للتطورات العالمية في تعزيز  

 
 http://www.ilo.org/dyn/eplex/termmain.home.انظر:     5

 انظر:   6
S. Marshall and C. Fenwick (eds): Labour regulation and development: Socio-legal perspectives (ILO and Edward 

Elgar, 2016). 

 انظر:   7
ILO: Non-standard employment around the world: Understanding challenges, shaping prospects (Geneva, 2016). 

  )المتاح   أنظمة منازعات العمل: مبادئ توجيهية من أجل تحسين األداء    الدوليةي التابع لمنظمة العمل  وفر منشور مركز التدريب الدول    8

 لغة( إطار الدورة التدريبية.  12في 

http://www.ilo.org/dyn/eplex/termmain.home
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_534326.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---dialogue/documents/publication/wcms_302437.pdf
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شارك   . 186 االجتماعي،  الحوار  بشأن  العمل  خطة  مع  الفترة  تمشياً  في  من   2017-2014المكتب  عدد  في 

االجتماعي   الحوار  استخدام مؤسسات وعمليات  في  الدول األعضاء  لدعم  مستوى وتعزيزها.  ال  رفيعةاألنشطة 

وشملت هذه الجهود توليد المعارف وتقاسمها من خالل استحداث أدوات سياسية وتحليلية وتدريبية وبناء القدرات 

 عالمية وإقليمية لتعزيز التعلم المتبادل وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة.وتنظيم منتديات 

توصية  . 187 بشأن  ودليل  لغات،  سبع  إلى  مترجم  الوطني،  الثالثي  االجتماعي  الحوار  بشأن  دليل  واستُخدم 

والوطني(،   الصناعي  المستويين  )على  والدورات   9(، 113)رقم    1960المشاورات  السياسية  المشورة  لدعم 

بلداً، أو تعزيز قدرات المؤسسات القائمة وتأثيرها في صنع   12تدريبية إلنشاء مؤسسات للتعاون الثالثي في  ال

أكثر من   أربعة ت  20السياسات في  أفريقية  جبلداً وفي  إقليمية  أفريقيا    -معات  اللجنة االقتصادية والنقدية لوسط 

تصادية لدول غرب أفريقيا والجماعة اإلنمائية للجنوب  واالتحاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا والجماعة االق

األفريقي. وفي تونس، أسهم الدعم المقدم من المكتب لعملية الحوار االجتماعي الوطني في منح جائزة نوبل للسالم  

. كما شملت جهود المكتب الرامية إلى المساعدة  2015لرباعي الحوار الوطني التونسي في تشرين األول/ أكتوبر  

الدول ذات الوضع الهش مثل جمهورية أفريقيا الوسطى وهايتي، فضالً عن    ،ى بناء أطر للحوار االجتماعيعل

 الدول التي تعاني من انعدام االستقرار السياسي، مثل مالي.

عام   . 188 في  اإلنترنت  شبكة  على  الدولية    2016وأُتيحت  العمل  منظمة  أعدتها  بيانات  مع   باالشتراكقاعدة 

بلداً،    142للمجالس االقتصادية واالجتماعية والمؤسسات المماثلة بشأن المؤسسات الثالثية تشمل    الجمعية الدولية

وتستند قاعدة البيانات هذه   10واستُخدمت لدعم المشورة السياسية وبناء قدرات الهيئات الوطنية للحوار االجتماعي.

وت الثالثية،  بالمؤسسات  المتعلقة  واللوائح  القوانين  مجموعة  الهيئات إلى  هذه  تنظيم  عن  معلومات جوهرية  قدم 

 وكفاءاتها وإنجازاتها الرئيسية.

وفي إطار مشروع من تمويل االتحاد األوروبي، أُجري استعراض نظراء لسير أعمال المجالس االقتصادية   . 189

للفترة   البلقان  غرب  في  التدابير  2017-2016واالجتماعية  بتنفيذ  المعنية  الثالثية  الهيئات  وتعهدت  الالزمة  ، 

 لتعزيز أثرها في صنع السياسات. 

الثالثي واالرتقاء   . 190 للهيئات المكونة في إنشاء أطر الحوار االجتماعي  واستمر المكتب في تقديم المساعدة 

وتوصية المشاورات الثالثية )أنشطة منظمة   144بها، بما في ذلك من خالل تعزيز التصديق على االتفاقية رقم  

بلداً    139، صدق  2017(، وتنفيذهما تنفيذاً فعاالً. واعتباراً من تموز/ يوليه  152قم  )ر  1976العمل الدولية(،  

، منها ستة بلدان صدقت عليها بعد المناقشة المتكررة بشأن الحوار االجتماعي في الدورة  144على االتفاقية رقم 

يجية الرامية إلى تحقيق التصديق ، كثّف المكتب أنشطته الترو2017( للمؤتمر. وفي عام  2013الثانية بعد المائة )

 11مئوية منظمة العمل الدولية.ب المنشود لالحتفال، في الوقت 2019العالمي على هذه االتفاقية بحلول عام 

وعلى الرغم من أن جميع الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية تقريباً وضعت أطراً مؤسسية للتعاون   . 191

أال  رفيع الوطني  الصعيدين  العديد من هذه مستوى على  و اإلقليمي، ال تزال هناك أسئلة مطروحة بشأن فعالية 

، تصرفت بعض الحكومات أحادياً في إصالح المعاشات التقاعدية وسياسات سوق العمل 2013األطر. ومنذ عام  

المتضر البلدان  البلدان، ال سيما  العديد من  وفي  الصناعية.  للعالقات  القانونية  واألطر  الكلي  رة من  واالقتصاد 

ومنع   التوترات  حدة  تخفيف  في  صعوبات  الثالثية  المؤسسات  واجهت  الالتينية،  وأمريكا  أفريقيا  في  األزمات 

العمل   والتمست    الكبرىنزاعات  الصحية.  والرعاية  التعليم  مثل  العامة  الخدمات  في  نشأت  الالتي  بلدان بعض 

 (.1-3إلى تقديم المساعدة )اإلطار  خرى، مثل اليونان، سبيل الحوار ودعت منظمة العمل الدوليةاأل

 
 (؛ و 2013 )جنيف،  دليل منظمة العمل الدولية لإلدارة السديدة  الحوار االجتماعي الثالثي على المستوى الوطني: :مكتب العمل الدولي  9

ILO: Voice Matters: Consultation (Industrial and National Levels) Recommendation, 1960 (No. 113) (Geneva, 

2017). 

 http://www.aicesis.org/database.انظر:     10

 انظر:   11
ILO: Towards the universal ratification of Convention No. 144 on Tripartite Consultation by the ILO centenary in 

2019 (Geneva, 2017). 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---dialogue/documents/publication/wcms_311441.pdf
http://ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---dialogue/documents/newsitem/wcms_594288.pdf
http://www.aicesis.org/database
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---dialogue/documents/publication/wcms_590126.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---dialogue/documents/publication/wcms_590126.pdf
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 1-3اإلطار  

 أنشطة منظمة العمل الدولية في اليونان  
 لتعزيز الحوار االجتماعي خالل التكيف الهيكلي 

، سادت ظروف سياسية واجتماعية واقتصادية صعبة في اليونان. وبعد أزمة الديون والشروط التي 2010منذ عام  
مقابل وضع الدولي(  النقد  وصندوق  األوروبي  المركزي  والمصرف  األوروبية  للمفوضية  الثالثية  )الهيئة  البلد  دائنو  ها 

تشريعات حماية االستخدام وإطار المفاوضة الجماعية والعالقات    في  جوانب  عدةالحصول على حزمة اإلنقاذ المالي، ُعّدلت  
 الحوار االجتماعي. أماممساحة الالصناعية في البلد، مما قلّص بشكل مفاجئ 

الداعية إلى و  2011وتسليماً بالمالحظات المتتالية الصادرة عن هيئات اإلشراف في منظمة العمل الدولية منذ عام  
ومكثف بشأن إصالحات العمل في اليونان، والطلبات الواردة من حكومة اليونان، قدم المكتب  إقامة حوار اجتماعي دائم  

 مساعدة تقنية ومشورة سياسية مكثفتين أدتا إلى ما يلي: 

 كتب بشأن إصالحات قانون العمل )بتسهيل من المدير العام لم   2014التوصل إلى اتفاق ثالثي في أيلول/ سبتمبر   ❑
 العمل الدولي(؛ 

بين منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال الرئيسية بشأن   2015توصل إلى اتفاق في كانون األول/ ديسمبر  ال ❑
 الحوار االجتماعي؛  مشهدالسبل الكفيلة بتحسين 

التوصل إلى اتفاق ثالثي بشأن خارطة طريق لمعالجة العمل غير المنظم تمشياً مع توصية االنتقال من االقتصاد غير  ❑
(، وتعزيز تفتيش العمل من خالل مشروع ممول من منظمة العمل 204)رقم    2015االقتصاد المنظم،    المنظم إلى

 .2015الدولية واالتحاد األوروبي في عام 

، قام أحد كبار مسؤولي االتصال لدى منظمة العمل الدولية في قبرص 2016إلى عام    2013وفي الفترة من عام  
 من منظمة العمل الدولية في الميدان.  المقدمتينالمشورة والمساعدة واليونان، ومقره في أثينا، بتسهيل 

  
وقدم المكتب الدعم التقني والمشورة السياسية للهيئات المكونة الثالثية للمساعدة على وضع استراتيجيات   . 192

مستوى أثناء إصالحات قانون العمل )في بلدان  ال  رفيعتنهض بالحوار االجتماعي    :وطنية وقطاعية من شأنها أن

العمال الذين يصعب تنظيمهم أو  تمن بينها مثالً غيانا وأوكرانيا(؛   عالج العمل في االقتصاد غير المنظم وتنظم 

للتصديق على صكوك منظمة    تعدّ العدةالعمال في أشكال االستخدام غير المعتادة )في بوركينا فاسو والمكسيك(؛  

النقابية والمفاوضة الجماعية )في العراق وعُ  س، دعمت المرحلة  مان(. وفي تونالعمل الدولية المتعلقة بالحرية 

( وسياسة  2017-2014الثانية  اإلقليمية  بالتنمية  المتعلقة  اإلصالحات  النرويج  من  ممول  شامل  من مشروع   )

( إلى تعزيز تشغيل المجلس  2017العمالة والحماية االجتماعية، في حين تهدف مرحلة ثالثة )اعتباراً من عام  

(. وتدعم منهجية منظمة العمل الدولية  2013جتماعي لعام  الوطني للحوار االجتماعي )المنشأ بموجب العقد اال

للحوار الوطني القائمة على التقييم، التي أيدتها وكاالت األمم المتحدة المختلفة، من خالل الجهود التي تبذلها لتعميم 

الحماية   الحوار االجتماعي في دعمها االستشاري التقني للدول األعضاء، استحداث استراتيجيات وإصالحات بشأن

والتوافق  السياسية  اإلرادة  من  مناسبة  درجة  تأمين  في  تسهم  وهي  الثالثية.  المشاركة  خالل  من  االجتماعية 

من أهداف التنمية   3-1االجتماعي من أجل تحقيق المزيد من اإلصالحات المناسبة والمستدامة تمشياً مع الغاية  

االجتماعية لصالح الجميع على المستوى الوطني، بما في ذلك  المستدامة بشأن تنفيذ نُظم وتدابير مناسبة للحماية  

 تغطية يعتد بها للفقراء والمستضعفين. تحقيق  2030إرساء األرضيات، وبحلول عام 
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 2017-2013التطورات في الحماية االجتماعية بمشاركة الشركاء االجتماعيين، الفترة  : 1-3الشكل 

 
 .االجتماعية في منظمة العمل الدوليةالمصدر: إدارة الحماية 

وفي معظم الحاالت، استُكملت أنشطة منظمة العمل الدولية ببناء قدرات مراعية لقضايا الجنسين تستهدف   . 193

منظمات أصحاب العمل أو منظمات العمال على نحو منفصل، أو في سياق ثالثي، وذلك غالباً بحسب اإلقليم أو  

 اللغة. 

نطاق البحوث وتوليد المعارف لديه، فضالً عن جهوده المبذولة   من توسيعتب  المك  زاد،  2013ومنذ عام   . 194

في نشر المعارف من خالل الكتب واألدلة واألدوات السياسية والمواقع اإللكترونية، بما في ذلك في المجاالت 

عالقات الصناعية تأثير األزمة االقتصادية في ال  من قبيل:المواضيعية الرئيسية ذات الصلة بالحوار االجتماعي،  

(؛ الحوار االجتماعي بعد 2015(؛ الحوار االجتماعي في االقتصاد الريفي )2014في أيرلندا وأوروبا الجنوبية )

(؛ الحوار االجتماعي واالنتقال إلى  2017األزمة في الدول األعضاء الثماني والعشرين في االتحاد األوروبي )

(؛ التحديات 2017جنسية والمؤسسات الوطنية للحوار االجتماعي )(؛ المنشآت متعددة ال2017السمة المنظمة )

 (. 2017(؛ جدوى الحوار االجتماعي )2017والمسائل الجديدة في الحوار االجتماعي )

وأدت الشراكات مع الجمعية الدولية للمجالس االقتصادية واالجتماعية والمؤسسات المماثلة إلى عقد أربعة  . 195

إلى تعزيز دور المؤسسات الوطنية للحوار االجتماعي وتأثيرها في المسائل ذات    اجتماعات عالمية سنوية تهدف

مجلساً اقتصادياً واجتماعياً ومؤسسات مماثلة في أثينا    37، اجتمع ممثلو  2017الصلة بالعمل الالئق. وفي عام  

مقتضاه بمعالجة التحديات لمناقشة دور الحوار االجتماعي في رسم معالم مستقبل العمل واعتمدوا إعالناً يتعهدون ب

 . في هذا الصددوالفرص الناشئة 

االجتماعي  . 196 الحوار  بشأن  أكاديميتين  دورتين  الدولية  العمل  لمنظمة  التابع  الدولي  التدريب  مركز  ونظم 

بلداً. وقام المركز أيضاً بتعميم    68مشاركاً من   150، حضرهما  2016و  2014والعالقات الصناعية في عامي  

عي والهيكل الثالثي في الدورات األكاديمية األخرى التي نظمها بشأن الضمان االجتماعي وقضايا الحوار االجتما

 الجنسين والهجرة والعمالة.
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المؤسسة األوروبية من أجل تحسين ظروف  . 197 الشراكات مع مؤسسات االتحاد األوروبي )ال سيما  وأدت 

اء قدرات الجهات الفاعلة والمؤسسات الوطنية في المعيشة والعمل والمفوضية األوروبية( إلى أنشطة مشتركة لبن

 12مجال الحوار االجتماعي لتوسيع قاعدة معارفها وتسهيل الحوارات السياسية.

دولة عضواً في منظمة العمل الدولية في حوارات ثالثية   113، شاركت قرابة  2017و  2016وفي عامي   . 198

  ؛ كبير حول أربعة مواضيع، هي: العمل والمجتمعوطنية أو فوق وطنية بشأن مستقبل العمل، تتمحور إلى حد  

 اإلدارة السديدة للعمل. ؛تنظيم العمل واإلنتاج ؛توفير فرص العمل الالئق للجميع

 الحوار االجتماعي الثنائي  3-5

النقابية والمفاوضة الجماعية   16، ُسجل  2013منذ عام   . 199 تصديقاً جديداً على االتفاقيات المتعلقة بالحرية 

 األنشطة الترويجية للمكتب. إلى حد كبير نتيجة ( 1-3)الجدول 

 التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة  : 1-3الجدول 
 2013بالحرية النقابية والمفاوضة الجماعية منذ عام 

 154االتفاقية رقم  151االتفاقية رقم  98االتفاقية رقم  87االتفاقية رقم 

 جمهورية ملديف  
 والصومال وأوزبكستان 

كندا وجمهورية ملديف  
 والصومال 

والهرسك والمغرب  البوسنة 
والفلبين واالتحاد الروسي  

وجمهورية مقدونية  
 سالفية السابقة وتونس واليوغ

البوسنة والهرسك والجمهورية  
التشيكية وجمهورية مقدونية  

 سالفية السابقة وتونس واليوغ

العالقات   . 200 على  التقنية  والمساعدة  المكتب  منتجات  مختلف  ركزت  الترويجية،  األنشطة  إلى  وباإلضافة 

( تتضمن بيانات عن الكثافة النقابية  IRData، أُطلقت قاعدة بيانات للعالقات الصناعية )2015لصناعية. وفي عام  ا

( تلخص  IRLex. وأُطلقت قاعدة بيانات أخرى للعالقات الصناعية )بلدان  110وتغطية المفاوضة الجماعية في  

في   القانونية  آذار  41األطر  في  تجريبي  أساس  على  عضواً،  بشأن 2016مارس    /دولة  بحوث  وأُجريت   .

االتجاهات والتطورات في االقتصادات الناشئة فيما يتعلق بتأثير إصالحات قانون العمل في المفاوضة الجماعية  

للدليل بشأن المفاوضة الجماعية وتسوية  وفي عالقات العمل والعمل الالئق في اليونان ورومانيا. كما نُشر ملحق  
 .الخدمة العامةالنزاعات في 

تحقيق المساواة بين الجنسين على المستوى القطري   الرامية إلى  المفاوضة الجماعية في التدخالت  أدرجتو . 201

في أمريكا الجنوبية وأفريقيا، بما في ذلك من خالل األدلة المنشورة. وعلى المستوى الدولي، نُشر موجز بشأن 

بين الجنسين. وأصدر    ةتعزيز المساوافي  المفاوضة الجماعية    دور  بشأنالتفاوض من أجل المساواة بين الجنسين و

إلى   بالنسبة  العمل  الجماعية وعن تحسين ظروف  المفاوضة  أيضاً موجزات عن االتجاهات في تغطية  المكتب 

 العمال المنزليين.

ي في رواندا وسري النكا قبل نشره ف  2015وجرى اختبار دليل سياسي بشأن المفاوضة الجماعية في عام   . 202

. وأُطلق برنامج تدريبي جديد باالستناد إلى هذا الدليل السياسي في مركز التدريب  2015كانون األول/ ديسمبر  

ديسمبر   األول/  في كانون  الدولية  العمل  لمنظمة  التابع  في  2016الدولي  أيضاً  المركز  دوراته    تقديم. واستمر 

 تجري ثالث مرات في السنة. التدريبية بشأن مهارات التفاوض من أجل عالم العمل، التي

في   . 203 وتنفيذها، صدر  الجماعية  المفاوضة  اتفاقيات  على  التصديق  تشجيع  إلى  الرامية  الحملة  وكجزء من 

أبريل   الجماعية،    2015نيسان/  المفاوضة  التفاقية  مشروح  المفاوضة  154)رقم    1981دليل  وتوصية   ،)

 .ماعية تعزيز المفاوضة الج(، بعنوان 163)رقم  1981الجماعية، 

بالمفاوضة   . 204 واالعتراف  التمثيلية  والصفة  الجماعية  المفاوضة  بشأن  وقائع  صحائف  أيضاً  المكتب  ونشر 

بشأن التعاون   اً الجماعية ومواضيع للمفاوضة الجماعية وتطبيق االتفاقات الجماعية. كما نشر وثيقة عمل وموجز

التعاون الحديثة والعالقة بين  العمل، وبحث االتجاهات  الحوار االجتماعي    في مكان  العمل وعمليات  في مكان 

 األخرى.

 
 انظر:   12

K. Papadakis and Y. Ghellab (eds): The governance of policy reforms in Southern Europe and Ireland: Social 

dialogue actors and institutions in times of crisis (ILO, Geneva, 2014); I. Guardiancich and O. Molina (eds): 

Talking through the crisis: Social dialogue and industrial relations trends in selected EU countries (ILO, Geneva, 

2017). 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---dialogue/documents/publication/wcms_362565.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---dialogue/documents/publication/wcms_362565.pdf
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تقييم بشأن امتثال    4000ما ال يقل عن    2017-2013وفي إطار برنامج العمل األفضل، أُجري في الفترة   . 205

أصحاب  مع  العمل  المكتب  وواصل  العمل.  في  األساسية  والحقوق  والمبادئ  الوطنية  العمل  لقوانين  المصانع 

والعاملين فيها لوضع خطط التحسين ومن ثم رصد التقدم المحرز، إضافة إلى تقديم التدريب والعمل مع المصانع 

المكاتب اإلقليمية والقطرية لمنظمة العمل الدولية لمساعدة الهيئات المكونة على اعتماد التدابير الالزمة لمعالجة  

خدمات التقنية وأنشطة بناء القدرات المقدمة في إطار  األسباب الجذرية لعدم االمتثال. وأدت المشورة السياسية وال

وهايتي   وكمبوديا  بنغالديش  قبيل  من  بلدان  في  المكونة  الهيئات  مع  المباشرة  المشاركة  ذلك  في  بما  البرنامج، 

وإندونيسيا واألردن ونيكاراغوا وفيتنام، إلى إنشاء لجان ثنائية في مكان العمل. وقد أظهر تقييم مستقل لبرنامج  

عامٌل مهم من أجل    في مكان العمل هو  ، أن حسن سير الحوار االجتماعي2016لعمل األفضل، أُنجز في عام  ا

 13تحقيق تحسينات في االمتثال وظروف العمل ورفاه العمال.

206 . ( معلوماتية  أحاديث  المكتب  غير  InfoStoriesوأعدّ  االستخدام  وأشكال  الجماعية  المفاوضة  بشأن   )

بشأن اقتصاد األعمال الصغيرة وموجزاً بشأن المفاوضة الجماعية وأشكال االستخدام غير   المعتادة، ووثيقة عمل

قائمة على البينات لتعزيز المفاوضة   تدابيرالمعتادة. وساعد الهيئات المكونة على استعراض أو وضع سياسات و

 بلداً.  18الجماعية والتعاون في مكان العمل في أكثر من 

بشأن   حسب الحاجة   ريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية ُورش عمل مكيفةونظم المكتب ومركز التد . 207

ممثالً عن أصحاب   82. وفي جورجيا، جرى تدريب قرابة 2017معالجة المظالم في بنغالديش وإثيوبيا في عام 

أيام ب  102العمل والعمال في تبليسي، و أقاليم أخرى، من خالل برامج تدريبية من ثالثة  في  شأن تعزيز ممثالً 

 . 2017و 2016الحوار في مكان العمل في عامي 

الدولي ورشة عمل ثالثية  2015وفي عام   . 208 للتعاون  األلمانية  الدولية والوكالة  العمل  استضافت منظمة   ،

إقليمية في بانكوك بشأن الحد األدنى لألجور والمفاوضة الجماعية في قطاع الملبوسات في آسيا، لتقاسم المعارف 

العمل وممثلي    منظمات  بين ممثلي الحكومات من سبعمنظمات  أصحاب  آسيوية منتجة  بلدان    ةالعمال وممثلي 

، نُظمت في بانكوك ورشة عمل إقليمية ثالثية بشأن التشاور والتعاون والمفاوضة 2017للملبوسات. وفي عام  

والوزارة االتحادية األلمانية الجماعية في قطاع الملبوسات في آسيا، اشتركت في استضافتها منظمة العمل الدولية  

. وشارك المكتب أيضاً في مشاريع التعاون اإلنمائي الممولة من حكومتي الدانمرك  والتنمية  للتعاون االقتصادي 

والسويد ومنشأة سويدية متعددة الجنسية لتعزيز العالقات الصناعية السليمة في قطاعي الملبوسات والمنسوجات  

 بيا وميانمار.في بنغالديش وكمبوديا وإثيو

 الحوار االجتماعي العابر للحدود 3-6

وهي نفسها شكل من أشكال الحوار االجتماعي العابر   -توفر االجتماعات القطاعية لمنظمة العمل الدولية   . 209

منتدى للحوار االجتماعي بين ممثلي الحكومات وممثلي أصحاب العمل وممثلي العمال من عدة دول   -للحدود  

، ُعقد عدد من  2017-2013أعضاء مختلفة بشأن المسائل الرئيسية والناشئة في قطاعات مختارة. وفي الفترة  

إلى توافق في اآلراء بشأن مواضيع  االجتماعات القطاعية التي توصلت فيها الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية  

العابر  االجتماعي  الحوار  وأهمية  واإلمداد  التوريد  بديناميات سالسل  الصلة  ذات  المواضيع  فيها  بما  رئيسية، 

المثال 14للحدود.  سبيل  على  منها،  بشأن مواضيع  توافقية  وتوصيات  نقاطاً  الثالثية  المكونة  الهيئات   :واعتمدت 

في   العمل  وساعات  )األجور  واألحذية  والجلود  والمالبس  المنسوجات  والصحة   15(؛ 2014صناعات  السالمة 

األسماك المسائل المتعلقة بصيادي   16(؛2017المهنيتان في صناعة النفط والغاز في أفريقيا جنوب الصحراء ) 

 
 انظر:   13

ILO and IFC: Progress and potential: How Better Work is improving garment workers’ lives and boosting factory 

competitiveness: A summary of an independent assessment of the Better Work Programme (Geneva, 2016). 

 على الموقع اإللكتروني التالي:  2013بجميع األنشطة القطاعية منذ عام ترد قائمة    14
http://www.ilo.ch/sector/activities/sectoral-meetings/lang--en/nextRow--0/index.htm. 

 انظر:   15
ILO: Points of consensus: Global Dialogue Forum on wages and working hours in the textiles, clothing, leather 

and footwear industries (Geneva, 23–25 Sep. 2014). 

 انظر:   16
ILO: Points of consensus: Sub-Saharan African Tripartite Workshop on occupational safety and health in the oil 

and gas industry (Maputo, 17–18 May 2017). 

https://betterwork.org/dev/wp-content/uploads/2016/09/BW-Progress-and-Potential_Web-final.pdf
https://betterwork.org/dev/wp-content/uploads/2016/09/BW-Progress-and-Potential_Web-final.pdf
http://www.ilo.ch/sector/activities/sectoral-meetings/lang--en/nextRow--0/index.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/meetingdocument/wcms_311155.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/meetingdocument/wcms_311155.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/meetingdocument/wcms_554803.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/meetingdocument/wcms_554803.pdf
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من   ذلك  غيروانتشار شكل العمالة المؤقتة وتقلبات الطلب  قدرة الشركات على التكيف للتعامل مع   17المهاجرين؛

 18(. 2014في صناعة اإللكترونيات )العمالة أشكال 

الحوار االجتماعي عبر الحدود. وتشمل األدوات التشغيلية    ،إعالن المنشآت متعددة الجنسية المنقحويُعزز   . 210

االتفاقية رقم   إلى  إشارة مباشرة  اآلن  أكبر  144لإلعالن  وتُتيح مجاالً  والنقابات    أمام،    تيسره  لحوارالشركات 

الدول األعضاء على تعيين جهات تنسيق وطنية على  منظمة العمل الدولية عند الطلب. ويُشجع اإلعالن أيضاً 

أساس ثالثي، لتعزيز مبادئ إعالن المنشآت متعددة الجنسية على المستوى القطري وحفز الحوار االجتماعي بشأن 

ديات للحوار الثالثي وأكثر للهيئات المكونة الثالثية المسائل المتعلقة بعمليات المنشآت متعددة الجنسية وتنظيم منت

والمنشآت متعددة الجنسية. وهذا الحوار يمكن أن يشمل الحوار بين بلدان المقر والبلدان المضيفة للمنشآت متعددة  

 ت. وقد عيّنالمذكور  الصك  بر للحدود، الوارد فيون الحوار االجتماعي الثالثي العاينطوي على مكّ والجنسية،  

 ول أعضاء في منظمة العمل الدولية بالفعل جهات تنسيق وطنية، أو هي بصدد تعيينها. د ةعد

ونظم المكتب العديد من الدورات التدريبية للهيئات المكونة الثالثية والمنشآت بشأن تطبيق مبادئ اإلعالن  . 211

العامة و للسياسة  اإللكتروني( وأعد مذكرات توجيهية  التعلم  ذلك من خالل  في  أقام شراكات بشأن تعزيز  )بما 

التعدين في زامبيا وقطاع السلع  المنشآت متعددة الجنسية، بما في ذلك في قطاع  الحوار االجتماعي في تشغيل 

 الرياضية في باكستان وقطاع اإللكترونيات في مناطق تجهيز الصادرات في فيتنام.

عام   . 212 في  الدولي  العمل  مؤتمر  أعاد  العالمي،  المستوى  االجتماعي ال  2017وعلى  الحوار  أن  على  تأكيد 

العاملة. اليد  العادلة والفعالة لهجرة  لتحقيق اإلدارة  الفرعي، تضمنت بعض   19أساسٌي  المستوى اإلقليمي  وعلى 

العاملة اليد  هجرة  إدارة  في  االجتماعي  الحوار  مبادئ  ترسيخ  إلى  الهادفة  المؤسسية    ،المبادرات  القدرات  بناء 

اجتماعاً ثالثياً إقليمياً    55، ُعقدت أربعة اجتماعات ثالثية عالمية و2013وقدرات الشركاء االجتماعيين. ومنذ عام  

 أو إقليمياً فرعياً وسبعة اجتماعات ثالثية أقاليمية بشأن هجرة اليد العاملة بدعم من منظمة العمل الدولية.

اً إضافية لتقييم أحكام العمل في ترتيبات التجارة واالستثمار، بما في ذلك الجوانب  وأجرى المكتب أيضاً بحوث . 213

 20المتصلة بالحوار االجتماعي. 

عام   . 214 أواخر  في  األوروبية،    2013وأُطلقت  المفوضية  مع  بشأن جميع بالشراكة  إلكترونية  بيانات  قاعدة 

متعددة الجنسية والنقابات األوروبية والعالمية، تحتوي على  اتفاقات الشركات عبر الوطنية الموقعة بين المنشآت  

، أُطلق مشروعان 2016وفي عام   21معلومات عن مضمون هذه االتفاقات وتغطيتها واألطراف الموقعة عليها.

 بحثيان حول االتفاقات اإلطارية الدولية بشأن نشأة االتفاقات اإلطارية الدولية وتطورها وفعاليتها على طول سالسل

من  قيم مختارة  المال  منشآت  ومن  الجنسية.  متعددة  عام  منشآت  أوائل  في  المشروعين  نتائج  نشر    2018قرر 

 ومنتصفه. 

مستوى   . 215 على  بالحوار  يتعلق  متعددة  وفيما  لالتحادات القطاعات  التقنية  المساعدة  المكتب  قدم  الشركات، 

ين وإدارات العمل لتعزيز الحوار االجتماعي العابر النقابية العالمية والمنشآت متعددة الجنسية والشركاء االجتماعي

للحدود في سالسل إمداد وتوريد المالبس الجاهزة. وعلى سبيل المثال، دعم المكتب األطراف الموقعة على اتفاق 

منع الحرائق وسالمة المباني في بنغالديش للتوصل إلى اتفاق وقدم المشورة التقنية بشأن إجراءات التنفيذ وسّهل 

هود المبذولة للتنسيق مع الهيئات المكونة الوطنية وتحالف بنغالديش. وقدم المكتب أيضاً المشورة التقنية لدعم  الج

النقابية  واالتحادات  الجنسية  متعددة  المنشآت  من  العديد  تشمل  والتحول،  والتعاون  العمل  مسماة  حديثة  مبادرة 

 
 انظر:   17

ILO: Conclusions on the promotion of decent work for migrant fishers, Tripartite Meeting on Issues relating to 

Migrant Fishers (Geneva, 18–22 Sep. 2017). 

 انظر:   18
ILO: Points of consensus: Global Dialogue Forum on the adaptability of companies to deal with fluctuating 

demands and the incidence of temporary and other forms of employment in electronics (Geneva, 9–11 Dec. 2014). 

 .2017، 106مؤتمر العمل الدولي، الدورة  ،  قرار بشأن اإلدارة العادلة والفعالة لهجرة اليد العاملة:  مكتب العمل الدولي   19

 انظر:   20
ILO: Assessment of labour provisions in trade and investment arrangements, Studies on Growth with Equity 

(Geneva, 2016). 

 tp://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=978ht.  :انظر   21

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/meetingdocument/wcms_576895.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/meetingdocument/wcms_329964.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/meetingdocument/wcms_329964.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_561890.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---inst/documents/publication/wcms_498944.pdf
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=978
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المعبهدف  العالمية،   واألجور  الجماعية  المفاوضة  خالل تعزيز  من  والمنسوجات  الملبوسات  في صناعة  يشية 

 22. على مستوى الصناعة المفاوضة الجماعية المرتبطة بممارسات الشراء

 تعميم الحوار االجتماعي في أهداف التنمية المستدامة 3-7

  اتساق السياسات في النظام متعدد األطراف وتحقيق   مسعى التوصل إلىيُشكل العمل الالئق جزءاً مهماً في   . 216

،  2015وعادة ما كان يحدث هذا قبل عام   23األهداف اإلنمائية الوطنية في مجموعة واسعة من المجاالت السياسية.

البرنامج  أطر  حددت  التي  اإلنمائية  للمساعدة  المتحدة  األمم  عمل  أطر  خالل  من  القطري،  المستوى  على 

متبصرة   نظرة  وقدمت  المتحدة  األمم  تقدمه  الذي  للدعم  القطري االستراتيجي  الصعيد  على  المحرز  التقدم  عن 

  2030، وفّر برنامج عام  2015والنتائج المحققة واألهداف المحددة في سياق األهداف اإلنمائية لأللفية. ومنذ عام  

 إلى تعزيز اتساق السياسات االجتماعية واالقتصادية والبيئية. يرميوأهدافه إطاراً 

حقوق العمال وتعزيز بيئات عمل سليمة وآمنة لجميع العمال  حماية :الدول إلى 2030ويدعو برنامج عام  . 217

؛ تعزيز سيادة 2-8-8(، ال سيما الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية، كما يتجلى ذلك في المؤشر  8-8)الغاية  

(؛ إنشاء 3-16القانون على الصعيدين الوطني والدولي وضمان تكافؤ فرص وصول الجميع إلى العدالة )الغاية  

(؛ ضمان اتخاذ القرارات على نحو مستجيب لالحتياجات  6-16سات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة )الغاية  مؤس

 (.7-16وشامل للجميع وتشاركي وتمثيلي على جميع المستويات )الغاية 

 2030دور الحوار االجتماعي في برنامج عام  3-7-1

قضاء على الفقر إطاراً يجمع جميع أنشطة منظمة العمل الدولية بشأن الوفّرت مبادرة منظمة العمل الدولية   . 218

إلى    ذات الصلة تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وقد ركزت طلبات الحصول على مساعدة منظمة العمل  سعياً 

ن العمليات الوطنية وعلى نُظم الرصد واإلبالغ  الدولية على تنمية القدرات الثالثية وإسداء المشورة السياسية بشأ

وما انفكت هذه المجاالت ترسم معالم تطور البرامج القطرية للعمل الالئق   24المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة.

 . 2015لما بعد عام 

قة بأطر وقدمت منظمة العمل الدولية المساعدة التقنية إلشراك الشركاء االجتماعيين في المشاورات المتعل  . 219

مواءمة أطر   السعي إلى  عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية، وعملت على دعم الفرق القطرية لألمم المتحدة في

ونفذ المكتب واالتحاد  25. 8عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية مع أهداف التنمية المستدامة، ال سيما الهدف  

تركاً لتحسين قاعدة المعارف بشأن إسهام الحوار االجتماعي في أهداف  الدولي لنقابات العمال مشروعاً بحثياً مش 

المستدامة في غانا وإندونيسيا وأوروغواي )في عام   الحوار االجتماعي في االنتقال من 2016التنمية  ( ودور 

 (.2017االقتصاد غير المنظم إلى االقتصاد المنظم في األرجنتين وكوستاريكا وكينيا )في عام 

 ييم آثار الحوار االجتماعيتق 3-7-2

الحوار االجتماعي في األغلب . 220 القطري  يجري  المستوى  التقرير.  على  ، كما يظهر مرات عديدة في هذا 

التنمية المستدامة اعتباراً من عام    وفروت ، والمقدمة من بعض 2016االستعراضات الوطنية الطوعية ألهداف 

 نظرة ثاقبة المستوى لألمم المتحدة بشأن التنمية المستدامة،    الدول األعضاء إلى المنتدى السياسي السنوي رفيع

. ويُظهر التقرير التوليفي بشأن االستعراضات  2030عن كيفية استخدام الحوار االجتماعي في سياق برنامج عام  

 43  تي شملت، ال2017بلداً، والتقرير بشأن استعراضات عام    22، التي شملت  2016الوطنية الطوعية لعام  

، أن بلداناً متنوعة مثل الصين ومصر وفنلندا والفلبين وساموا وسويسرا شددت على أهمية إشراك أصحاب  بلداً 

 
 .https://actonlivingwages.comانظر:     22

 انظر:   23
ILO: Decent Work and inclusive sustainable growth: Challenges for global policy, Governing Body, 326th Session, 

Geneva, Mar. 2016, GB.326/INS/5. 

 انظر:   24
ILO: The ILO and the United Nations Development System, Governing Body, 329th Session, Geneva, Mar. 2017, 

GB.329/INS/7. 

 انظر:   25
UN Development Operations Coordination Office: 2016 United Nations Development Assistance Framework, 

Desk Review (New York, Nov. 2016). 

http://www.ilo.ch/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_453869.pdf
http://www.ilo.ch/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_544821.pdf
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المستدامة.  التنمية  المتعددين في تنفيذ أهداف  أن  بل   26المصلحة  المستدامة  التنمية  أهداف  أن بإمكان  أيضاً  تَبيّن 

)اإلطار   االجتماعي  الحوار  الب2-3تُنشط  من  قلة  أن  بيد  العمل (.  أصحاب  منظمات  إشراك  إلى  أشارت  لدان 

إلى  الرامية  اإلجراءات  في  أو  الطوعية  الوطنية  االستعراضات  إعداد  أو  في مراحل تصميم  العمال  ومنظمات 

  2017ومع ذلك، يتجلى هذا اإلشراك في االستعراضات الوطنية الطوعية لعام   27تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 رتغال والسويد.بلجيكا والبفي مثالً 

 
 2-3اإلطار  

 كيف يمكن ألهداف التنمية المستدامة 
 أن تُنشط الحوار االجتماعي: حالة كوستاريكا 

التي يمكن بها للحوار االجتماعي في سياق أهداف التنمية المستدامة أن    الطريقةتقدم كوستاريكا أحد األمثلة على  
. وقد  الوطني، وإنما أيضاً لتنشيط الحوار االجتماعي على المستوى  2030يكون بمثابة وسيلة ليس فقط لتنفيذ برنامج عام  

انهار بعد استفتاء تشرين   بدا أنه الذي الحوار الوطني إلعادة إطالقكانت عملية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بمثابة منبر 
 المثير للجدل بشأن التصديق على اتفاق التجارة الحرة ألمريكا الوسطى.  2007األول/ أكتوبر 

وفي حين أن نقابات العمال نظرت بارتياب في البداية إلى دعوة الحكومة للمشاركة في عملية أهداف التنمية المستدامة، 
والعملية المنهجية التي اقترحتها الحكومة باالستناد إلى   2030بحقوق اإلنسان في برنامج عام    لقمتععد ال فقد اقتنعت بالبُ 

عت الفروع الثالثة للحكومة والمجتمع المدني والمنظمات الدينية  ، وقّ 2016بناء توافق في اآلراء. وفي أيلول/ سبتمبر  
تقارير  الة المستدامة واالمتثال لها ورصد عملية التنفيذ وتقديم بتعزيز أهداف التنمي بموجبه والمنشآت ميثاقاً وطنياً، تعهدت 

 بشأنها.

، بشأن 17أصحاب المصلحة الوطنيين. وهو يتناول الهدف    تضموالميثاق الوطني هو ثمرة عملية شاملة وتشاركية  
إقامة تعاون بين القطاعين  تعزيز وسائل تنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة، عن طريق إبراز أهمية 

العام والخاص من أجل تحقيق التنمية المستدامة. وتحقيقاً لهذا الغرض، أنشئت أمانة تقنية جديدة ألهداف التنمية المستدامة 
بموجب مرسوم رئاسي يُوطد واليتها وهيكلها اإلداري استناداً إلى نهج متعدد أصحاب المصلحة. غير أن دراسة حديثة 

ة العمل الدولية واالتحاد الدولي لنقابات العمال تُظهر أن إقامة )أو استئناف( حوار اجتماعي ليس سوى الخطوة  أجرتها منظم 
 *األولى في عملية طويلة لبناء الثقة وضمان المشاركة المستمرة للشركاء االجتماعيين.

 المصدر:   *
R. Cheng Lo: El diálogo social en la construcción de una estrategia nacional para la transición de la economía 
informal a la economía formal en Costa Rica [Social dialogue in the building of a national strategy for the 
transition from the informal to the formal economy  in Costa Rica] (San José, Costa Rica, Oct. 2017), 
unpublished. 

  
، على وجه الخصوص، 16و  8إن اإلدماج الرسمي للعديد من عناصر برنامج العمل الالئق في الهدفين   . 221

، إلى جانب تحسين اتساق البرامج القطرية للعمل الالئق مع األولويات القطرية في أطر 2030من برنامج عام  

المتحدة للمساعدة   التخطيط اإلنمائي عمل األمم  اإلنمائية، يوفر مداخل مهمة إلشراك الشركاء االجتماعيين في 

الوطني وفي تصميم أطر عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية. ونتائج استعراض منظمة العمل الدولية المكتبي  

بعث على ت  عدة اإلنمائية،إطار عمل لألمم المتحدة للمسا  43، الذي حلل تعميم برنامج العمل الالئق في  2015لعام  

إلى    2013بلداناً من خمسة أقاليم خالل الفترة من كانون الثاني/ يناير   بالدراسة  االستعراض  تناولوقد   28التفاؤل.

،  اً إطار  43، وخلص إلى أنه من أصل أطر عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية البالغ عددها  2015آذار/ مارس  

إشارة  30يتضمن   في بعض   إطار عمل  االجتماعيين، وذلك  الشركاء  الثالثي وإشراك  الحوار االجتماعي  إلى 

بنسبة   زيادة  ذلك  ويمثل  بأكملها.  التخطيط  دورة  خالل  إليها   6األحيان  توصل  التي  بالنتائج  مقارنة  المائة  في 

عدة اإلنمائية  . غير أن استعراضاً مكتبياً ألطر عمل األمم المتحدة للمسا2012استعراض مماثل أجري في عام  

م صورة أكثر ضبابية، حيث أشار عدد قليل  ، قدّ 2016بلداً وإقليماً كانت قد بدأت عملية التنفيذ بحلول عام    27في  

 
 انظر:   26

UN Department of Economic and Social Affairs, Division for Sustainable Development: Synthesis of Voluntary 

National Reviews: 2016 and 2017 Voluntary National Reviews: Synthesis Report. 

مثل هذه العمليات موجودة لدى بعض البلدان، مثل ألمانيا، لكنها ال تتجلى دائماً في االستعراضات الوطنية الطوعية أو في التقارير    27

 المقدمة إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى.

 انظر:   28
ILO: Mainstreaming the strategic objectives of the Decent Work Agenda in UNDAFs and UN Joint Programming 

(2013–2015) (Geneva, Apr. 2015). 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/127761701030E_2016_VNR_Synthesis_Report_ver3.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/127761701030E_2016_VNR_Synthesis_Report_ver3.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/17109Synthesis_Report_VNRs_2017.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---exrel/documents/publication/wcms_360738.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---exrel/documents/publication/wcms_360738.pdf
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الثالثية. العمليات  إلى استخدام  البلدان بوضوح  أمثلة مثيرة لالهتمام على استشارة  29من  فقد ُوجدت  ومع ذلك، 

أطر عمل   االجتماعيين في وضع  القوميات  الشركاء  المتعددة  بوليفيا  دولة  في  اإلنمائية  للمساعدة  المتحدة  األمم 

 والبرازيل ومنغوليا وبيرو والسنغال وأوكرانيا. 

 أمثلة مختارة المنظمات متعددة األطراف والحوار االجتماعي: 3-7-3

على   . 222 األطراف  متعددة  والمبادرات  األخرى  الدولية  المنظمات  الدولية  العمل  منظمة  مع  شجعت  العمل 

في إطار شراكة البنك على سبيل المثال  الشركاء االجتماعيين في سياق أهداف التنمية المستدامة وفيما بعدها. و

في  المشاورات مع الشركاء االجتماعيين بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، عامالً    شكلالدولي "دعونا نعمل" ت

 الوظائف الوطنية في ثالثة بلدان رائدة )بنغالديش وباراغواي وتونس(. عملية لتصميم استراتيجيات استهالل 

وخالل االجتماعات التي نُظمت في مقر منظمة العمل الدولية وفي قبرص واليونان وأيرلندا والبرتغال من  . 223

عام    2012عام   االجتماعي   حفز،  2014إلى  الحوار  في  العام  الدين  أزمة  آثار  بشأن  سياسياً  حواراً  المكتب 

ومؤسسات سوق العمل مع الهيئة الثالثية للدائنين )المفوضية األوروبية والمصرف المركزي األوروبي وصندوق  

النقد الدولي( والهيئات المكونة الثالثية في البلدان األكثر تضرراً من األزمة. باإلضافة إلى ذلك، ضمت المؤتمرات  

والجمعية   الدولية  العمل  منظمة  بين  المشتركة  والمؤسسات السنوية  واالجتماعية  االقتصادية  للمجالس  الدولية 

ة بالعمل الالئق مشاركين من البنك الدولي وصندوق النقد  صلالمماثلة بشأن الحوار االجتماعي حول المسائل المت

اآلسيوي   التنمية  ومصرف  العالمية  التجارة  ومنظمة  االقتصادي  الميدان  في  والتنمية  التعاون  ومنظمة  الدولي 

ية األوروبية والمنتدى االقتصادي العالمي ولجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط  والمفوض

 الهادئ. 

تنص   . 224 مشجع،  تحول  اإلرشاديةوفي  أجل    المذكرة  الرابعةالمن  المادة  بموجب  المشاورات  مراقبة  ، من 

ن أن يطلبوا بشكل روتيني عقد اجتماعات  على أنه "ينبغي للموظفي،  2015الصادرة عن صندوق النقد الدولي لعام  

العمال وممثلي قطاع األعمال ومنظمات المجتمع المدني" بغية  البرلمانيين( ونقابات  القادة السياسيين )مثل  مع 

المساعدة على حفز نقاش متعلق بالسياسات العامة. وليس من الواضح إلى أي مدى تُطبق البعثات الميدانية التابعة 

في البلدان التي عقدت ترتيبات تمويل مع صندوق النقد الدولي. وقد    ، ال سيماالدولي هذه المبادئلصندوق النقد  

والعالقات  العمل  عالقات  إصالحات  في  تشارك  التي  ورومانيا،  والبرتغال  وأيرلندا  واليونان  قبرص  شهدت 

الص للعالقات  الوطنية  النُظم  في  تغيرات  الدولي،  النقد  بقيادة صندوق  الحوار  الصناعية  تراجع  إلى  أدت  ناعية 

 30االجتماعي والمداولة العامة، ال إلى زيادتهما. 

العالمية    أنكبو . 225 التجارة  الحوار االجتماعي   علىالمكتب مع منظمة  إعداد منشور مشترك يؤكد على أن 

خدمات  "أساسٌي لجعل نُظم المهارات تستجيب الحتياجات الصناعة، بما في ذلك الصناعات التي تنتج السلع وال

 31القابلة للتداول". 

الميدان   . 226 في  والتنمية  التعاون  ومنظمة  العالمية  الصحة  منظمة  مع  وثيق  نحو  على  أيضاً  المكتب  وعمل 

االقتصادي إلدماج العمل الالئق والحوار االجتماعي في عمل الحكومات بشأن أهداف التنمية المستدامة المتعلقة 

ا رفيعة  اللجنة  رئاسة  في  وتشترك  االقتصاديبالصحة.  والنمو  والعمالة  الصحة  بشأن  العمل   ،لمستوى  منظمة 

الدولية ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة التعاون في الميدان االقتصادي. وقد ُوضع برنامجها المشترك "العمل 

 من أجل الصحة" لتنسيق تنفيذ خطط العمل.

معاً في اإلصالح الجاري لألمم المتحدة. وأهداف التنمية المستدامة هدفاً جا 2030ويمثل تنفيذ برنامج عام   . 227

تحليل تفاصيل االنعكاسات  ال يزال يتعين  ، بينما  تتكشف  سيناريوهات مختلفة  كانتوحتى وقت كتابة هذا التقرير،  

. ومن  ، من وكاالت األمم المتحدةبالنسبة إلى منظمة العمل الدولية كوكالة متخصصة ثالثية ذات وظيفة معيارية

القيم التعاون اإلنمائي، بما في ذلك مكانتها كعضو في  الواضح أن  الدولية في  ة المضافة الفريدة لمنظمة العمل 

ً أسرة األمم المتحدة،   بها على نطاق واسع. كما أن برنامجها المعياري وطابعها الثالثي وخبرتها في   تلقى اعترافا

التنظيمية،   في  تالحوار االجتماعي وقدرتها  أساسياً  لتحقيق أهداف جعل منها شريكاً  المبذولة  العديد من الجهود 

 التنمية المستدامة.

 
 :انظر   29

M. Mexi: Mainstreaming the ILO social dialogue model and inducing coherence across international 

organisations: Key developments and the way forward, unpublished. 

 Papadakis and Ghellab, op. cit., pp. 1–4.انظر:     30

  :p. Investing in skills for inclusive tradeILO and WTO ,(Geneva, July 2017) .13انظر:     31

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_560500.pdf
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 مبادرات أخرى لتعميم الحوار االجتماعي  3-7-4

على   . 228 الدولية  العمل  لمنظمة  شراكات  عدة  لوضع   مشاركةتعتمد  أساسي  كعنصر  االجتماعيين  الشركاء 

)الستئصال العمل الجبري والرق المعاصر واالتجار بالبشر    7-8السياسات العامة. وهي تشمل التالي: التحالف  

هيئة من األمم المتحدة، وهي تركز    21وعمل األطفال(؛ المبادرة العالمية بشأن الوظائف الالئقة للشباب )بمشاركة  

ب من أهداف التنمية المستدامة(؛ الشراكة العالمية من أجل حماية اجتماعية شاملة )استهلتها  -8و  6-8على الغايتين  

(؛ المبادرة العالمية للتوظيف العادل 2016منظمة العمل الدولية والبنك الدولي، وأُطلقت رسمياً في أيلول/ سبتمبر  

فيهم العمال المهاجرون، من الممارسات التعسفية  )للمساعدة على منع االتجار بالبشر وحماية حقوق العمال، بمن 

واالحتيالية(؛ الشراكة من أجل العمل لصالح االقتصاد األخضر )التي تضم خمس وكاالت لألمم المتحدة لدعم 

العالمي لألمم المتحدة )الذي يُروج، ضمن ما  البلدان الراغبة في تحقيق نمو أكثر اخضراراً وشموالً(؛ االتفاق 

ن منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق األساسية في العمل(؛ االئتالف الدولي للمساواة في يُروج، إعال

األجور )الذي أطلقته منظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي وهيئة األمم المتحدة 

هداف التنمية المستدامة(؛ فريق الخبراء رفيع من أ  5-8يركز على الغاية    الذي، و2017للمرأة في أيلول/ سبتمبر  

منظمة العمل الدولية    تشاركالمستوى التابع لألمين العام لألمم المتحدة والمعني بالتمكين االقتصادي للمرأة، الذي  

 . في عضويته

ويد شراكة متعددة أصحاب المصلحة استهلتها الس  ، هوواالتفاق العالمي من أجل العمل الالئق والنمو الشامل . 229

االجتماعي  الحوار  لتعزيز  االقتصادي  الميدان  في  والتنمية  التعاون  ومنظمة  الدولية  العمل  منظمة  من  بدعم 

. وتضم هذه الشراكة،  2030من برنامج عام   8والعالقات الصناعية السليمة، بما في ذلك كأدوات لتحقيق الهدف 

أة ونقابة ومنظمات أخرى تعهدت بتعزيز الحوار  حكومة ومنش  50، أكثر من  2016التي أُطلقت في أيلول/ سبتمبر  

إلى التصدي للتحديات المطروحة في سوق العمل العالمية وتمكين جميع الناس من الشراكة  االجتماعي. وتهدف  

االستفادة من العولمة. والمفهوم الذي يقوم عليه االتفاق العالمي هو أن الحوار االجتماعي الفعال يمكن أن يُسهم  

 لالئق، األمر الذي سيؤدي إلى نمو شامل ويعود بالنفع على العمال والشركات والمجتمع بشكل عام. في العمل ا

 بين الحوار االجتماعي واألهداف    الروابط 3-8
 االستراتيجية األخرى لمنظمة العمل الدولية 

الثالثي إنما   إن الهدف االستراتيجي لمنظمة العمل الدولية المتمثل في تعزيز الحوار االجتماعي والهيكل . 230

عام   ومنذ  الدولية.  العمل  لمنظمة  األخرى  الثالثة  االستراتيجية  األهداف  لتحقيق  ووسيلة  ذاته  حد  في  غاية  هو 

شكل المحرك ي   ما فتئ  الذي  -، تكثّف التعاون في جميع أقسام المكتب لضمان تعميم الحوار االجتماعي  2013

في األهداف االستراتيجية األخرى لكفالة    -  2017-2016ترة  لفمنذ االسياسي المشترك في البرنامج والميزانية  

،  2017-2016الداخلي. وقد ُوضعت مؤشرات لقياس هذا التعميم. وفي الفترة  وأوجه التآزر على الصعيد  االتساق  

ي  عزيز الحوار االجتماعي في إطار النتائج السياسية العشر جميعها للبرنامج والميزانية، وباألخص فتقام المكتب ب

العمالة )النتيجة   المنظم 3( والحماية االجتماعية )النتيجة  1إطار  المنظمة على االقتصاد غير  السمة  ( وإضفاء 

 (. 7( واالمتثال في مكان العمل )النتيجة 6)النتيجة 

 تعزيز وتحقيق المبادئ والحقوق األساسية في العمل 3-8-1

أقل االتفاقيات األساسية التي حظيت    98رقم  و  87االتفاقيتان رقم  على الرغم من التصديقات الجديدة، تبقى   . 231

بالتصديق، حيث يعيش نصف سكان العالم تقريباً في بلدان لم تصدق على إحدى هاتين االتفاقيتين أو عليهما معاً.  

تطبيق المعايير،  وقد أشار نظام اإلشراف في منظمة العمل الدولية، ال سيما لجنة الحرية النقابية واللجنة المعنية ب

عوامل رئيسية تؤثر في ممارسة الحرية   بوصفها   مراراً إلى أعمال التمييز المناهض للنقابات واإلفالت من العقاب 

 32. النقابية والمفاوضة الجماعية، وبالتالي الحوار االجتماعي

لعام   . 232 المتكررة  المناقشة  تقرير  أبرز  بالمعايير،  المتعلقة  اإلجراءات  جانب  المبادئ   2017وإلى  بشأن 

أهمية المساعدة التقنية لمنظمة العمل الدولية للتصدي للعقبات القائمة أمام الحرية    ،والحقوق األساسية في العمل

النقابية عن طريق النهوض بمؤسسات الحوار االجتماعي وتعزيز الثقة بها. وشملت المساعدة التقنية لمنظمة العمل  

ي، متبوعة بخطط عمل وطنية  وطنمطروحة أمام الحرية النقابية على الصعيد الالدولية تقييمات متعمقة للتحديات ال

المؤسسية وتعزيز قدرات منظمات أصحاب   القدرات  الوعي وبناء  بمشاركة ثالثية وحمالت ذات صلة إلذكاء 

 
نة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات بشأن االتفاقية  بالنسبة إلى البرازيل وماليزيا واالتحاد الروسي، انظر مالحظات لج    32

 .2017، جنيف، 106، مؤتمر العمل الدولي، الدورة 1، المادة 98رقم 
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 مشاريع   107، وافقت منظمة العمل الدولية على 2016و  2012العمل ومنظمات العمال. وفي الفترة بين عامي  

منها بشأن الحرية النقابية   في المائة  12للتعاون اإلنمائي لتعزيز المبادئ والحقوق األساسية في العمل، كانت    ةجديد

 والمفاوضة الجماعية. هذا باإلضافة إلى األنشطة الممولة من الميزانية العادية لمنظمة العمل الدولية. 

وعلى الرغم من التقدم الذي أحرزته بعض الدول في تعزيز الحوار االجتماعي والهيكل الثالثي في مناطق   . 233

تزال هناك تحديات أمام تحقيق المبادئ والحقوق األساسية في العمل.    تجهيز الصادرات )مثالً في نيكاراغوا(، ال

العمل الالئق في سالسل التوريد واإلمداد العالمية واعتمد   موضوع  ، ناقش مؤتمر العمل الدولي2016وفي عام  

والمبادئ   االجتماعي  بالحوار  نشط  نحو  على  "النهوض  إلى  الحكومات  حاجة  إلى  إشارة  تضمنت  استنتاجات 

،  2017وفي تشرين الثاني/ نوفمبر   33لحقوق األساسية في العمل ... بما في ذلك في مناطق تجهيز الصادرات". وا

الثالثي الخبراء  المبادئ والحقوق األساسية في العمل لصالح    بشأن  خلص اجتماع  الالئق وحماية  العمل  تعزيز 

جهيز الصادرات يواجهون عادة عقبات في إلى أن العاملين في مناطق ت  ،العاملين في مناطق تجهيز الصادرات

ممارسة حقهم في التنظيم وقد تواجه النقابات العوائق والتمييز، كما أن المفاوضة الجماعية ال تزال أمراً نادراً. 

االقتصاد    الوضع في  ووجد أيضاً أن هذه التحديات ليست محصورة في مناطق تجهيز الصادرات وعادة ما تعكس

ودعت االستنتاجات منظمة العمل الدولية إلى دعم تطوير الحوار االجتماعي على جميع   34وسع. األالمعنى  بالمنظم  

مشاريع منظمة العمل الدولية    في الواقع، تضمنتغل مناطق تجهيز الصادرات. والمستويات في البلدان التي تشّ 

عداً النسيج في باكستان، بُ  بشأن مناطق تجهيز الصادرات حتى اآلن، من قبيل المشاريع المضطلع بها في صناعة

 مرتبطاً بالحوار االجتماعي.

وأدرج المكتب الحوار االجتماعي في سياساته وأنشطته المتعلقة بعمل األطفال في مشاريع التعاون اإلنمائي.   . 234

عام   النحو 2012ومنذ  على  األطفال،  إلى  بالنسبة  الخطيرة  باألعمال  وطنية  قوائم  الثالثية  اللجان  وضعت   ،

(، في شيلي وكوت ديفوار وهندوراس 182)رقم    1999عليه في اتفاقية أسوأ أشكال عمل األطفال،    المنصوص

العمال  وحماية  عليه  والقضاء  األطفال  عمل  لمنع  وطنية  خطط  واعتُمدت  وزامبيا.  وأوغندا  ومالي  ومالوي 

للقضاء على عمل األطفال المراهقين في بلدان أخرى. وفي األرجنتين على سبيل المثال، ستنفذ اللجنة الوطنية  

الخطة الوطنية بمشاركة ممثلين عن الحكومة ونقابات العمال ورابطات أصحاب العمل والمجتمع المدني. وهناك 

أمثلة إضافية على استخدام الحوار االجتماعي في الجهود المبذولة للتصدي لعمل األطفال في بنن وغانا والهند  

 35ورية تنزانيا المتحدة وتونس وأوغندا وزامبيا. وكينيا ومدغشقر ومالوي والمغرب وجمه 

تعلق بالقضاء توقد ُطبق نهج مماثل فيما يتعلق بالقضاء على العمل الجبري. ومن األمثلة على ذلك مشاريع   . 235

الجبري   العمل  البرازيل والصين ومنغوليا وباكستان وعلى  في  االجتماعي،  للحوار  قوية  تحتوي على عناصر 

 وفيتنام. 

، قام مجلس اإلدارة بمناقشة وتأييد استراتيجية عمل لمنظمة العمل الدولية  2015الثاني/ نوفمبر  وفي تشرين   . 236

(. وقدم المكتب  169)رقم    1989بشأن الشعوب األصلية والقبلية، تمشياً مع اتفاقية الشعوب األصلية والقبلية،  

وبيرو. باإلضافة إلى ذلك، وفي أواخر  بال  يالدعم إلنشاء آليات للتشاور في كولومبيا وغواتيماال وهندوراس ون

لهيئات المكونة الثالثية ومنظمات الشعوب  ا  ّضم  ، ُعقد في ليما منتدى إقليمي لمنظمة العمل الدولية2017عام  

األصلية والقبلية من األرجنتين ودولة بوليفيا المتعددة القوميات والبرازيل وشيلي وكولومبيا وكوستاريكا واكوادور 

 هندوراس والمكسيك وبنما وباراغواي وبيرو.  غواتيماال وو

 الحماية االجتماعية للجميع  3-8-2

بلداً أفريقياً    15أُجريت حوارات وطنية تشاركية قائمة على التقييم بشأن أرضيات الحماية االجتماعية في   . 237

الفترة   في  هذه  2017-2013وآسيوياً  وفي  الدولية.  العمل  لمنظمة  العامة  المنهجية  باستخدام  الفترة، ُوضعت  ، 

الشركاء االجتماعيين في   بالتشاور مع  وإقليماً، بدعم من المكتب. وجرى نشر    12قوانين جديدة أو منقحة  بلداً 

نات تؤكد على أهمية الحوار االجتماعي وتشمل مجاالت من قبيل االتجاهات وتوزيع بحوث سياسية قائمة على البيّ 

 عداد بحوث أخرى كجزء من مبادرات مئوية منظمة العمل الدولية. في مجال اإلصالح والتدعيم المالي؛ ويجري إ

 
اعتمدها مؤتمر العمل الدولي في دورته الخامسة  ، االستنتاجات بشأن العمل الالئق في سالسل التوريد العالميةي: مكتب العمل الدول   33

 (.2016بعد المائة )

 انظر:   34
ILO: Conclusions of the Tripartite Meeting of Experts to promote decent work and protection of fundamental 

principles and rights at work for workers in EPZs (Geneva, 21–23 Nov. 2017). 

  :op. cit., pp. 32Social dialogue interventions: What works and why?ILO ,–.33انظر:     35

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_498722.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---ifp_seed/documents/publication/wcms_605081.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---ifp_seed/documents/publication/wcms_605081.pdf
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دعم تعزيز    بهدفوباشر المكتب أنشطة لبناء قدرات المجالس االقتصادية واالجتماعية والمؤسسات المماثلة   . 238

م الشراكات في هذا المجال شبكة األعمال العالمية ألرضيات الحماية ض. وت102واالتفاقية رقم    202التوصية رقم  

  2015االجتماعية، التي أطلقتها منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية ألصحاب العمل في تشرين األول/ أكتوبر  

للمنشآت متعددة الجنسية ومنظمات أصحاب العمل، وشبكة الحماية االجتماعية والحرية والعدالة    بوصفها منّصة

 مع االتحاد الدولي لنقابات العمال. 2017لصالح العمال، التي أُطلقت في تشرين األول/ أكتوبر 

ويُعتبر تحديد الحد األدنى لألجور أحد أهم مواضيع الحوار االجتماعي وضمانة أساسية ضد الفقر في العديد   . 239

، قدم المكتب المشورة السياسية وخدمات بناء القدرات لهيئات ثالثية متخصصة في  2013من البلدان. ومنذ عام  

جميع األقاليم. وأعد المكتب أيضاً دليالً بشأن سياسة الحد األدنى لألجور لبناء قدرات  بلداً في    30ما ال يقل عن  

 في هذا الصدد.  مجديةالهيئات المكونة الثالثية على المشاركة في مشاورات 

عام   . 240 منذ  المكتب  نظم  العاملة،  اليد  هجرة  مجال  ثالثياً  2013وفي  واجتماعاً  ثالثيين  تقنيين  اجتماعين   ،

أقاليمية و  55للخبراء وما مجموعه   فرعياً وسبعة اجتماعات ثالثية  إقليمياً  أو  إقليمياً  ثالثياً  حلقة    116اجتماعاً 

ن. وقدم أيضاً المشورة السياسية والتقنية في أكثر من دراسية ثالثية لبناء القدرات بشأن حقوق العمال المهاجري

المشاركة في إدارة هجرة اليد العاملة من خالل    بهدفبلداً. واضطلع المكتب ببناء قدرات الشركاء الثالثيين    65

اليد   السياسية لوضع سياسات هجرة  المشورة  المقصد. كما قدم  المنشأ وبلدان  بلدان  الدولي بين  النقابي  التعاون 

للهجرة. وُوضعت هذه السياسات أيضاً من    40الشركاء االجتماعيين، في ما ال يقل عن    بمشاركةالعاملة   ممراً 

 خالل المشاورات الثالثية في عشرة بلدان، بما فيها بنغالديش وشيلي وجنوب أفريقيا. 

على وضع  (، ساعد المكتب200)رقم   2010وتمشياً مع توصية فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز،  . 241

دولة عضواً   30سياسات وطنية ثالثية تتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/ اإليدز في مكان العمل في أكثر من  

 دولة عضواً.  26لوزارات العمل والشركاء االجتماعيين في  اإلرشادبناء القدرات التقنية و  خدماتوتوفير 

 رجال  المزيد من الفرص لصالح جميع النساء وال  استحداث 3-8-3
 بهدف ضمان دخل وعمل الئقين

  1964في أحكام اتفاقية سياسة العمالة،    ،تتجلى أهمية الحوار االجتماعي من أجل وضع سياسات العمالة . 242

، بما في ذلك خمسة تصديقات جديدة منذ  2017حزيران/ يونيه    حتى بلداً    111(، التي صدق عليها  122)رقم  

أفريقيا، المساعدة في تصميم سياسات أو برامج    فيلداً نامياً، معظمها  ب  32ومنذ تلك السنة، تلقى   36. 2013عام  

العمالة على أساس الحوار االجتماعي. وقدم المكتب الدعم إلنشاء لجان ثالثية مشتركة بين الوزارات ومجموعات  

التقنية المقدمة  عمل مواضيعية، ولتعزيز مشاركة الهيئات الثالثية. وأُدمج الحوار االجتماعي أيضاً في المساعدة  

 فيما يتعلق بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة والوظائف الخضراء واالنتقال العادل والعمالة في االقتصاد الريفي. 

وبالنظر إلى األمثلة على مشاركة الشركاء االجتماعيين في النقاشات المتعلقة بتنمية المهارات وفي إدارة   . 243

(، قدم المكتب تدريباً  195)رقم    2004نُظم التدريب التقني والمهني، وتمشياً مع توصية تنمية الموارد البشرية،  

العمل النشطة وسياسة االقتصاد الكلي. وتلقى أكثر   إلى الشركاء االجتماعيين لتعزيز معارفهم بشأن سياسات سوق

في أربع ورش عمل إقليمية، وأُعد دليل بشأن سياسة العمالة لصالح نقابات العمال    التدريب ممثالً نقابياً    90من  

 . 2015في عام 

التعاونيات،   . 244 بتوصية تعزيز  التعاونيات  الدولية بشأن  العمل  (.  193)رقم    2002ويسترشد عمل منظمة 

ي توفر مبادئ توجيهية بشأن دور الحكومات ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال في تهيئة بيئة داعمة  وه

بلدان إليها  للتعاونيات، ال تزال تفتقر  لتعزيز دور كثيرة  ومؤاتية  المكتب بأنشطة  . وبناًء على ما تقدم، اضطلع 

وار االجتماعي سمة بارزة في المنظمات والمنشآت  الح  يشكلبلداً. باإلضافة إلى ذلك،    40التعاونيات في أكثر من  

وتترأس منظمة العمل الدولية حالياً فريق عمل األمم المتحدة المشترك بين   37في االقتصاد االجتماعي والتضامني.

 الوكاالت والمعني باالقتصاد االجتماعي والتضامني.

 
 .44المرجع نفسه، الصفحة     36

، 2009من التعاريف الشائعة لالقتصاد االجتماعي والتضامني التعريف الذي وضعه المؤتمر اإلقليمي لمنظمة العمل الدولية لعام      37

االجتماعي   أكتوبر    -"االقتصاد  األول/  تشرين  )جوهانسبرغ،  العالمية"  لألزمة  أفريقيا  االجتماعي  2009استجابة  "االقتصاد   :)

ير إلى المنشآت والمنظمات، ال سيما التعاونيات وجمعيات المنفعة التآزرية والرابطات والمؤسسات والمنشآت  ]والتضامني[ هو مفهوم يش

االجتماعية، التي تتسم بخاصية إنتاج السلع والخدمات والمعارف، في الوقت الذي تسعى فيه إلى تحقيق األهداف االقتصادية واالجتماعية  

 على السواء وتعزيز التضامن".



 عمل الدولية بشأن الحوار االجتماعي: االستجابة لتنوع واقع الهيئات المكونة واحتياجاتها إجراءات منظمة ال
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األهداف االستراتيجية لمنظمة العمل الدولية.  وتُشكل المساواة بين الجنسين وعدم التمييز عنصراً مشتركاً في   . 245

في الهيئات الثالثية في أوروبا  بين الجنسين، أصدر المكتب عدة موجزات تقنية لتعزيز التوازن 2013ومنذ عام 

الجماعية   المفاوضة  بشأن  الجيدة  الممارسات  عن  معلومات  بجمع  وقام  العشرين،  ومجموعة  الوسطى  وآسيا 

 ، نشر موجزاً إخبارياً عن التفاوض من أجل المساواة بين الجنسين.2016. وفي عام والمساواة بين الجنسين

في   . 246 المرأة  بشأن  الدولية  العمل  منظمة  مبادرة  االجتماعي من خالل  الحوار  بتعزيز  أيضاً  المكتب  ويقوم 

الئق للنساء على  العمل، التي تهدف إلى تعزيز فهم السبب الكامن وراء التقدم البطيء للغاية في تحقيق العمل ال

الصعيد العالمي. وفي إطار هذه المبادرة، يجري إعداد تقييم رئيسي لوضع المرأة وظروفها في عالم العمل، لتحديد 

العوائق واإلجراءات التصحيحية المحتملة. ويتمثل أحد المكونات الرئيسية لهذه المبادرة في عملية وضع المعايير  

في مؤتمر العمل الدولي. ومن العناصر االستراتيجية األخرى االئتالف   ،حرشالثالثية المقبلة بشأن العنف والت 

والذي يهدف إلى تحقيق المساواة في األجر عن    2017الدولي للمساواة في األجور، الذي أُطلق في أيلول/ سبتمبر  

القيمة المتساوية بحلول عام   التنمية المست  5-8، تمشياً مع الغاية  2030العمل ذي  دامة. وستضطلع من أهداف 

منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال، إلى جانب أصحاب المصلحة الرئيسيين اآلخرين، بدور مركزي في 

 عمل االئتالف. 

 برنامج وميزانية منظمة العمل الدولية: 3-9
 لمحة سريعة

 المخصصات اإلجمالية للحوار االجتماعي  3-9-1

الفترة   . 247 للحوار االجتماعي والهيكل    ، تلقى2015-2014الفترة  و  2013- 2012في  الهدف االستراتيجي 

التعاون  العادية وموارد  للميزانية  التكميلي  العادية والحساب  الميزانية  أي  المصادر،  التمويل من جميع  الثالثي 

المبالغ المخصصة للحوار االجتماعي في إطار مختلف المصادر،    2-3التقني من خارج الميزانية. ويقارن الشكل  

والمخصصات اإلجمالية لألهداف االستراتيجية الثالثة األخرى )المبادئ والحقوق األساسية في العمل والعمالة 

 والحماية االجتماعية(. 

  2013-2012 الفترة الحوار االجتماعي،بشأن اإلنفاق على الهدف االستراتيجي  : 2-3الشكل 
 )بماليين الدوالرات األمريكية( 2015-2014الفترة و

 
 . 2015-2014الفترة و 2013-2012المصدر: التقريران عن تنفيذ برنامج منظمة العمل الدولية للفترة 
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 تخطيط العمل القائم على النتائج 3-9-2

قديم دعم منظمة العمل ، وسيلة مهمة لت2005شكلت البرامج القطرية للعمل الالئق، منذ اعتمادها في عام   . 248

، تضمن ما مجموعه 2017لبلدان التي تسعى إلى النهوض ببرنامج العمل الالئق. وحتى منتصف عام  ا  إلى  الدولية

نتائج أو أولويات للبرامج القطرية تهدف إلى تعزيز نشطاً ل برنامجاً    43برنامجاً قطرياً للعمل الالئق من أصل    41

ماعي ومؤسساته، بما في ذلك من خالل إصالح أطر قانون العمل وبناء قدرات الجهات الفاعلة في الحوار االجت

برنامجاً،   19والبالغ عددها    2015الشركاء االجتماعيين. ومن بين البرامج القطرية للعمل الالئق المبرمة منذ عام  

 برامج أهدافاً تتعلق بأهداف التنمية المستدامة. عشرةتضمنت 

إلى    وعلى حد ما . 249 قائمة بذاتها  الحوار االجتماعي من نتيجة سياسية  فإنه منذ أن تغير وضع  ذُكر أعاله، 

في النتائج السياسية العشر   جرى تعميمهمحرك سياسي مشترك في برنامج وميزانية منظمة العمل الدولية، فقد  

أن الحوار    إلى  ويشير رصد تنفيذ نتائج البرامج القطرية لمنظمة العمل الدولية في جميع أنحاء العالم 38جميعها. 

بدرجات متفاوتة، في معظم التدخالت على المستوى القطري. وقد    2017-2016ج في الفترة  ردأاالجتماعي قد  

الدفع به  ار االجتماعي أو استهدفت مباشرة  في المائة من النتائج المحققة إسهاماً كبيراً في الحو  75أسهمت قرابة  

 ً . وكان اإلسهام في الحوار االجتماعي جلياً بالنسبة إلى النتائج المحققة في سياق العمالة والحماية االجتماعية قدما

 وإضفاء السمة المنظمة على االقتصاد غير المنظم واستراتيجيات تعزيز االمتثال في مكان العمل.

 

 
 لمحركات السياسية المشتركة األخرى هي معايير العمل الدولية والمساواة بين الجنسين وعدم التمييز واالستدامة البيئية.ا   38
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 4الفصل 

 مالحظات رئيسية ونقاط مقترحة للمناقشة 

الرئيسية   . 250 للمالحظات  الفصل توليفاً  الفصول    المنبثقةيقدم هذا  التقرير بشأن دور   3و  2و  1عن  من هذا 

الحوار االجتماعي،  الحو الدولية بهدف تعزيز  العمل    ويّسلط ار االجتماعي في عالم عمل متغير ونشاط منظمة 

هذا الفصل بعض النقاط المقترحة للمناقشة. والغرض منه   يتضمنالضوء على عدد من التحديات والفرص. كما  

ي تعزيز اإلجراءات المتعلقة بالحوار بشأن كيفية المضي قدماً ف  في المؤتمر  تسهيل المناقشة واعتماد استنتاجات

 االجتماعي.

 الحوار االجتماعي في عالم عمل متغير 4-1

ما فتئت الجدوى المستمرة للحوار االجتماعي وإسهاماته المهمة تتجلى أكثر فأكثر في سياق التطورات  . 251

والهيكل الثالثي هدفاً بحد ذاته ووسيلة شكل تعزيز الحوار االجتماعي  لقد  و  العمالة وعالقات العمل.  فيالعالمية  

مئويتها  ب  االحتفال  لتحقيق أهداف أخرى لمنظمة العمل الدولية. وفي حين تمضي منظمة العمل الدولية قدماً نحو

الثالثي راسخين في صميم برنامجها للعمل الالئق ويشكالن 2019في عام   ، يبقى الحوار االجتماعي والهيكل 

. والحوار االجتماعي آلية مهمة لبناء التوافق في اآلراء وتجنب نزاعات هاوإجراءاتمنظمة  الحجر األساس لمعايير  

العمل وتسويتها وتحديد األجور وتحسين ظروف العمل وتعزيز المنشآت المستدامة. غير أنه في بيئة تتزايد فيها  

النظر في الطريقة كبيرة، من المهم  أوجه انعدام المساواة واالستضعاف وتشهد فيها العمالة وعالقات العمل تغيرات  

للحوار االجتماعي والهيكل الثالثي أن يكونا أداة أكثر فعالية إلدارة عالم العمل إدارة سديدة. ومن  بها    يمكنالتي  

أن ينير أيضاً المناقشة بشأن دور وتأثير الحوار االجتماعي في سياق مبادرة مستقبل العمل لمنظمة    النظرشأن هذا  

 لية. العمل الدو

جرت    المواضيع الرئيسية المتعلقة بالسياسة االجتماعية واالقتصادية مدرجة في جدول األعمال.   ال تزالو . 252

بالسياسة  صلة  ذات  عديدة  رئيسية  مجاالت  معالجة  البلدان،  مختلف  بين  متفاوتة  وبدرجات  السنين  مر  على 

االستقرار االقتصادي والنمو الشامل والعمالة االجتماعية واالقتصادية من خالل الحوار االجتماعي. وتشمل األمثلة  

خفض مواطن العجز في العمل الالئق يشكل  واستدامة المنشآت والتخفيف من حدة الفقر والحماية االجتماعية. و

ذات صلة بقطاعات بعينها من    معينةمجاالً مهماً آخر جرت معالجته من خالل الحوار االجتماعي. وهناك تحديات  

على ذلك مواطن العجز في العمل الالئق في االقتصادات الريفية    أبرز األمثلةوعات العمال. واالقتصاد أو مجم

في العالم، ومواطن العجز في العمل المنزلي،   العاملين  أكبر النسب المئوية من الفقراءب  أثروغير المنظمة التي تست

تطرح الصعوبات المتمثلة في تنظيم  خارج نطاق إدارات العمل. و  إلى حد كبير  وهي قطاعات من االقتصاد تقع

 أصحاب العمل والعمال في هذه القطاعات، تحدياً رئيسياً وتفضي إلى غياب الحوار االجتماعي. 

هذه التحديات   تشمل  الحاجة إلى مزيد من الحوار االجتماعي.  زربمستقبل العمل ت  ماثلة أمامال  التحديات  . 253

اتساع أوجه التفاوت في المداخيل والطبيعة المتغيرة لعالقات االستخدام وانتشار العمالة غير المنظمة وانخفاض 

سيما اإلنجازات التكنولوجية والتحوالت    ، الكبرىالتغيير ال  محركاتاإلنفاق العام. وتتفاقم هذه التحديات بعدد من  

ا وترسخ  المناخ  وتغير  لوضع الديمغرافية  االجتماعي  الحوار  إلى  أكبر  بشكل  اللجوء  الضروري  لعولمة. ومن 

نماذج جديدة لألعمال وتزايد أتمتة    يؤدي انتشارسياسات اقتصادية واجتماعية جديدة تتناول هذه المسائل المعقدة. و 

حوار االجتماعي عليه ال  بُني وأرسياألساس الذي لطالما    يمعالم عالقة االستخدام، وه  إلى تغييرورقمنة العمل  

تنوع أشكال العمل، من قبيل العمل في اقتصاد المنصات يثير  والعالقات الصناعية والتعاون بين العمال واإلدارة. و

تحديات أمام منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال على    ،أشكال االستخدام غير المعتادة  في  والزيادة المستمرة

يل والشمولية في سياق مستقبل العمل، وأمام الحكومات فيما يتعلق بوضع  حد سواء، فيما يتعلق بالتنظيم والتمث

 اللوائح واالمتثال.
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ال يمكن تحقيق العمل الالئق إال إذا    لدعم الحوار االجتماعي.  وفعالة  قوية  عمل  وجود إداراتال بد من   . 254

قانون العمل وتعزيز االمتثال   نُفذت الوظائف األساسية إلدارات العمل، بما فيها منع المنازعات وتسويتها وإنفاذ

للعمل في   ما تحدث االنتهاكات األساسية  العمل. وغالباً  العمال وأماكن  وشملت جميع  فعاالً  تنفيذاً  العمل،  مكان 

قدرة وزارات العمل على تزويد إلى تقييد  الميزانيات    يؤدي تخفيضالالئق عندما تكون إدارة العمل ضعيفة. و

م الالزم لتعزيز الحوار االجتماعي الثالثي والثنائي، بما في ذلك فيما يتعلق بالبيانات  الشركاء االجتماعيين بالدع

والمعلومات المالئمة بشأن سوق العمل. وباإلضافة إلى تخصيص االعتمادات المالية الضرورية، البد إلدارات  

من   يكفي  بما  تتمتع  أن  من  الحديثالالعمل  األدوات  واستخدام  الخبرة  حيث  من  تكنولوجيا  موارد  تقدمها  التي  ة 

 المعلومات واالتصاالت.  

ة قويمنظمات أصحاب عمل  إن وجود    ما فتئت منظمات أصحاب العمل تتكيّف مع االحتياجات الناشئة.  . 255

ضروري من أجل إرساء حوار اجتماعي فعال. أمر    وله  ،قطاع األعمال في الحوار السياسي  صوتوتمثيلية تكون  

أوليت األولوية لمنظمات أصحاب العمل لتوفير خدمات تساعد األعضاء على استعادة القدرة وفي بعض األقاليم،  

التنافسية من خالل استحداث ظروف تشجع اإلنتاجية والتكنولوجيا واالبتكار. والبد لمنظمات أصحاب العمل، بغية  

ستويات والتأثير إيجاباً على ضمان أن يتمكن أعضاؤها من المشاركة فعلياً في الحوار االجتماعي على كافة الم

أن توّسع نطاق خدمات المشورة التقنية التي تقدمها إلى أعضائها، السيما باستخدام التكنولوجيا    من  النتائج السياسية،

 الجديدة.

االنتهاكات الجسيمة للحرية النقابية والقيود إن    أساسي.  أمر  سيما حق التنظيم،    احترام حقوق العمال، وال . 256

تزال مستمرة في العديد من البلدان. باإلضافة إلى ذلك،    ال  ،النقابية  للحقوق  الفعلية  العمال  ممارسة  لىع  المفروضة

لتجنب   بينها  فيما  التنسيق  إلى  فأكثر  أكثر  العمال  نقابات  تنظيمهم   الشرذمةتحتاج  الذين يصعب  العمال  وتنظيم 

والصعوبات التي يواجهونها في هذا الصدد  والعمال في أوضاع هشة، بغية الحفاظ على قدرتهم على التفاوض.  

تتفاقم في الحاالت التي يحل فيها التفاوض على مستوى المنشأة محل التفاوض على المستوى القطاعي أو الوطني. 

الحوار   في  فعلياً  المشاركة  من  وتمكينهم  أعضائها  مصالح  عن  الدفاع  بغية  كذلك،  العمال  منظمات  فتئت  وما 

التي حفزتها محركات التغيير الكبرى   ،الوقائع المتغيرة في عالم العمل  مع  كيفتلجماعية، تاالجتماعي والمفاوضة ا

 المشار إليها أعاله. 

مؤاتية    جودو . 257 مالئمة.يستلزم  بيئة  وسياسية  قانونية  النامية،    أطراً  البلدان  بعض  إصالحات   أدتفي 

أطر الحوار االجتماعي والمفاوضة الجماعية. غير أّن اإلصالحات، في بعض البلدان  إلى تحسين تشريعية حديثة 

نطاق الحوار االجتماعي والمفاوضة الجماعية على المستويين الوطني أدت على حد  سواء إلى تقييد  الصناعية،  

شأن هذه االتجاهات نطاق االتفاقات الجماعية قانوناً على مستوى القطاعات. ومن  مداحتمال تضييق والقطاعي و

مدى عن ذي قبل. وينبغي المضي في تعزيز المشاركة أضيق  أن تفضي إلى أطر للحوار االجتماعي أقل طموحاً و

المتعلقة بعالم   النشطة للشركاء االجتماعيين في وضع قانون العمل ورسم معالم السياسات العامة واإلصالحات 

 ية والهجرة والسمة المنظمة.   العمل، بما في ذلك العمالة والحماية االجتماع

في    85 لدى  مجموع،ال. في  مستوى  رفعبذل الجهود لجعل الحوار االجتماعي أكثر فعالية على أ  ال بد من . 258

اآلليات  تعداد  دون  االجتماعي،  للحوار  وطنية  مؤسسات  الدولية  العمل  منظمة  في  األعضاء  الدول  من  المائة 

لى مواضيع محددة. غير أنّه في الغالب ال تكون هذه المؤسسات نافذة  التخصيصية للحوار االجتماعي التي ترّكز ع

 تعقدبشكل كامل وال تكون الطرائق والشروط األساسية الضرورية موجودة على الدوام. وفي بعض البلدان، ال  

مناسباً.  نتائج االتفاقات، حيثما وجدت، تنفيذاً    تنفذالمؤسسات الوطنية للحوار االجتماعي اجتماعات منتظمة وال  

الثقة بين  كذلك  الحوار االجتماعي الثالثي و محدودة في مجال  في الكثير من البلدان، تكون الخبرة    أضف إلى أنه

الثالث ذلك من خالل  يالشركاء  في  بما  الكاملة،  بإمكانياتها  المؤسسات  تُستخدم هذه  أنه عندما  البحوث  وتبيّن  ين. 

نها تكون بمثابة منصات فعالة في خدمة مناقشات ثالثية بنّاءة تفضي إلى المشاركة الفعالة لكافة الجهات الفاعلة، فإ

الثقة وتعزيز المعنيسياسية  المسائل  النتائج ملموسة بشأن   المناخ االجتماعي وإرساء  ة. كما تساعد على تحسين 

 اإلصالحات المستدامة.

عية عنصراً أساسياً لتحديد األجور العالم، تبقى المفاوضة الجمافي جميع أنحاء  ماليين العمال  إلى  بالنسبة   . 259

مشاركة العمال    فز. تسهم المفاوضة الجماعية في تقاسم مكاسب اإلنتاجية وضمان أجور مناسبة وحوظروف العمل

استخدمت  التي بلدان البقيت تغطية المفاوضة الجماعية مستقرة أو زادت في لقد والحفاظ على السلم االجتماعي. و

المفاوضة بشكل خاص.  المفاوضة الجماعية بشكل عام وتنسيق  التدابير السياسية من أجل تعزيز  مجموعة من 

تغطية المفاوضة الجماعية. ونظراً للعالقة القائمة بين   أدت إلى تقويضوفي بلدان أخرى، جرى تنفيذ سياسات  

أن يسهم أي تراجع في المفاوضة  من  ك قلق متزايد  المفاوضة الجماعية وتوزيع األجور بمزيد من المساواة، هنا

 الجماعية في اتساع تفاوت األجور.
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يساعد التعاون في   يمكن اللجوء إلى التعاون في مكان العمل كأداة الستباق التغيرات والنزاعات وإدارتها. . 260

العمال. ويختلف ا المنشآت وتعزيز حماية  لتعاون في مكان مكان العمل، بمختلف أشكاله، على ضمان استدامة 

أضفت بلدان كثيرة طابعاً مؤسسياً على التعاون في لقد  العمل عن المفاوضة الجماعية غير أنه يمكن أن يكّملها. و

ً العمال وأصحاب العمل إجراء تفاعلي  يتبّعيكون أكثر نجاحاً حيثما  هو ما  مكان العمل، و ً نشط  ا   اتباع مجردبدالً من    ا

كبر عندما يجري التنسيق والتشاور في سياق توجد فيه نقابات. أما في السياقات تكون آثاره أبل  عملية تواصل.  

، إلى جانب قدرة  لهذه العمليةتتوقف على وجود التزام إداري ودعم مادي    اآلثارالتي ال توجد فيها نقابات، فإّن  

 ممثلي العمال على إسماع صوت جماعي مستقل. 

  ال غنى عن   ويتها من أجل تعزيز عالقات صناعية سليمة.من الضروري وجود آليات لمنع النزاعات وتس . 261

وتسويتها.    النزاعات  منع  آليات  زيوتعز  وإنفاذالفعال    العمل  تفتيش  خالل  من  ذلك  في   بما  ،القانون  سيادة  احترام

في إرساء واستبقاء نُظم منصفة وفعالة    جّمةغير أّن البحوث األخيرة تظهر أّن الدول األعضاء تواجه تحديات  

ومستدامة لتسوية النزاعات الفردية. وال يزال ضمان نوعية اإلجراءات والنتائج يطرح تحدياً. ومن الشائع غياب 

 الحياد والموارد المناسبة واالستقاللية.

يمارس الحوار االجتماعي العابر للحدود، أكثر فأكثر، في   الحوار االجتماعي أيضاً عبر الحدود.يجري   . 262

أشكال جديدة من اإلنتاج الدولي؛ زيادة التكامل التجاري واالستثمار األجنبي المباشر؛ تفويض   بروز :سياق يشهد

يئات التكامل اإلقليمي والمنظمات متعددة  بعض جوانب السيادة االقتصادية والسياسية التي تتمتع بها الدول إلى ه

على  والسياسي  االقتصادي  التكامل  جماعات  في  االجتماعيين  الشركاء  مشاركة  تعزيز  شأن  ومن  األطراف. 

  الجنوبية  سوقالواالتحاد األوروبي و  آسيا  شرق  جنوب  أمم  رابطةالمستويين اإلقليمي واإلقليمي الفرعي )من قبيل  

ي( وفي مبادرات خاصة  األفريق للجنوب اإلنمائية لجماعة وا أفريقيا لغرب والنقدي صادياالقت التحادوا المشتركة

  يساعد على أن    ،طوعية تشرك المنشآت متعددة الجنسية واالتحادات العالمية )من قبيل االتفاقات اإلطارية الدولية(

 سد الثغرات من حيث االمتثال واإلدارة السديدة على المستوى القطري. 
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واصل المكتب تقديم المساعدة للهيئات    تعزيز التصديق على معايير العمل الدولية ذات الصلة وتنفيذها. . 263

تقاء بها، بما في ذلك من خالل تعزيز اتفاقيات وتوصيات العمل المكونة في إرساء أطر الحوار االجتماعي واالر

الصلة. ومنذ عام   األرقام    22، ُسجل  2013الدولية ذات  ذات  االتفاقيات  على  جديداً    144و  98و  87تصديقاً 

دولة عضواً عملية    25، استهلت  144دولة عضواً لم تصدق بعد على االتفاقية رقم    48. ومن أصل  154و  151و

منظمة   الموجهة إلىأو أعربت عن اهتمامها في القيام بذلك، السيما من خالل طلبات المساعدة التقنية    التصديق

، كثّف المكتب أنشطته الترويجية الرامية إلى التصديق العالمي على االتفاقية رقم 2017العمل الدولية. وفي عام  

نظمة العمل الدولية. باإلضافة إلى ذلك، دعا  ، في الوقت المحدد لالحتفال بذكرى مئوية م2019بحلول عام    144

  االحترام   أجل  من  عملال  إطارالمبادئ والحقوق األساسية في العمل و  عن  الثانية  المتكررة  المناقشة  بشأن  القرار

اعتمده 2023-2017للفترة    وتحقيقها  وتعزيزها  العمل  في  األساسية  والحقوق  للمبادئ  والشامل  الفعال الذي   ،

  ترمي  حمالت إلطالق   اإلجراءات  حفز(، منظمة العمل الدولية إلى  2017)  106دولي في دورته  مؤتمر العمل ال

  االتفاقيتين  على  المنخفضة  التصديق   معدالت  مراعاة  مع  الثماني،   األساسية  االتفاقيات  على  العالمي  التصديق  إلى

. وتثار مسألة ما إذا كان يمكن العتماد المزيد من التدابير أو تعزيز الموجود منها أن يساعد  98  ورقم  87  رقم

على توليد زخم  في تحقيق األهداف المنشودة. والبد من أن تترافق التصديقات أيضاً بتنفيذ فعال. وتبرز الحاجة 

 يرة في التنفيذ في بلدان كثيرة. وجود ثغرة كب الستمرار إلى المزيد من التحسينات في هذا الصدد، نظراً 

الدولية. . 264 العمل  لمنظمة  االستراتيجية  األهداف  جميع  في  االجتماعي  الحوار   الجهود  بذل  ستمرا  إدماج 

مل على الحوار االجتماعي والهيكل الثالثي والعمل على األهداف االستراتيجية  الع  بين  االتساق  ضمان  إلى  الرامية

لحقوق األساسية في العمل والعمالة والحماية االجتماعية. باإلضافة إلى ذلك، تبيّن األخرى المتمثلة في المبادئ وا

أّن األعمال المخصصة لألهداف االستراتيجية األخرى لها تأثير إيجابي على الحوار االجتماعي والهيكل الثالثي.  

لعمل وهجرة اليد العاملة وسالسل  والمبادرات المنبثقة عن المناقشات األخيرة بشأن المبادئ والحقوق األساسية في ا

وغير التوريد واإلمداد العالمية وأشكال االستخدام غير المعتادة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة واستحداث العمالة،  

 ، تتيح فرصاً جديدة إلدماج الحوار االجتماعي.ذلك من المجاالت

يتيح اعتماد برنامج عام    .2030برنامج عام  إشراك منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل في تنفيذ   . 265

االجتماعية   2030 السياسات  بشأن  السياسي  االتساق  تعزيز  أمام  جديدة  مهمة  سبالً  المستدامة  التنمية  وأهداف 

السياق،   هذا  وفي  التشاركية.  السديدة  اإلدارة  على  التشديد  مع  والبيئية،  المتحدة   تتوافقواالقتصادية  األمم 

الدولي الدولي ومنوالمؤسسات  البنك  ومجموعة   االقتصادي  الميدان  في  والتنمية  التعاون  ظمةة األخرى من قبيل 
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العالمي وضمان   علىالعشرين،   التوافق  المساواة. وبغية االستفادة من هذا  الفقر وانعدام  القضاء على  ضرورة 

 لحوار االجتماعي ودعمتزويد منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال بفرصة المشاركة في ا  جباالستدامة، ي

الدولية واإلقليمية على حد سواء.    هذه المشاركة لبحوث  ل  ويمكنمع السلطات الوطنية والمنظمات والمؤسسات 

بشأن دور الحوار االجتماعي في تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة في إطار أهداف التنمية المستدامة على المستوى 

 وترشد الجهود المستقبلية. شرافات الستأن توفر بعض ا ،الوطني

في إطار البرامج القطرية للعمل الالئق    في الوقت نفسه  نتيجة وطريقة  بوصفه   إدراج الحوار االجتماعي . 266

المائة  95قرابة  تتضمن    اإلنمائية.  للمساعدة  المتحدة  األمم  عمل  وأطر القطرية النشطة للعمل   في  من البرامج 

الجهات الفاعلة والمؤسسات في مجال الحوار االجتماعي. وقد نجم ذلك   قويةنتائج أو أولويات ترمي إلى ت  ،الالئق

عن التزام قوي من جانب الشركاء االجتماعيين في تصميم وتنفيذ البرامج القطرية للعمل الالئق. باإلضافة إلى  

لألمم المتحدة أن يزود الشركاء االجتماعيين بالمزيد من الحيز للمشاركة بفعالية في   لجارياذلك، يمكن لإلصالح  

 للمساعدة   المتحدة  األمم  عمل  أطر تصميم وتنفيذ  في  إرساء األولويات بالنسبة لالستراتيجيات اإلنمائية الوطنية و

ة أن تلبي االحتياجات التي أعربت عنها وينبغي للمساعدة المتواصلة التي توفرها منظمة العمل الدولي.  اإلنمائية

التصدي   بهدفالجهات الفاعلة والمؤسسات في مجال الحوار االجتماعي   يئةتهتزيد من  الهيئات المكونة الثالثية و

 للتحديات الراهنة بشكل فعال والبقاء مؤاتية لألغراض التي أنشئت من أجلها.

واصلت    المؤسسات في مجال الحوار االجتماعي.حشد الموارد من أجل تعزيز قدرة الجهات الفاعلة و . 267

منظمة العمل الدولية تطوير قدرات هيئاتها المكونة في كافة جوانب الحوار االجتماعي، بما في ذلك بالنسبة إلى 

المفاوضة الجماعية. وللهيئات المكونة الثالثية احتياجات خاصة للخدمات والدعم، ينبغي توفيرها من خالل تكييف  

طر التنظيمية القائمة وإعادة النظر في طرائق جديدة لمقاربة وزيادة عدد أعضائها، بما في ذلك من  وتحديث األ

خالل استخدام التكنولوجيا الجديدة وتعزيز األطر المؤسسية التي تتيح للهيئات المكونة إسماع صوتها وتمثيلها.  

الهيكليات المتاحة    األساسيومن   لثالثي والمفاوضة الجماعية والتعاون في الحوار االجتماعي ا  من أجلتعزيز 

قانون العمل ووضع أدوات سياسية وتدريبية لدعم المشورة السياسية لمكان العمل، والهيكليات المعنية باالمتثال  

زخم مستمر لضمان المزيد من الموارد فيما يتعلق بالتعاون اإلنمائي    وال بد من وجودوالتوعية وبناء القدرات.  

المزيد من الدعم الهادف للهيئات المكونة من خالل تصميم وتنفيذ مشاريع تستجيب الحتياجاتها من أجل توفير  

 وللسياق المحلي.

البيانات. . 268 وتوليد  البحوث  من خالل  المستقبل  وإعداد  المعارف  في  الفجوات    العمل   منظمة   ضطلعت  سد 

غية االستمرار باالجتماعي والهيكل الثالثي. والحوار    بشأن  والبيانات  المعارف  ونشر  جمع  في  ريادي  بدور   الدولية

في توفير مشورة سياسية طليعية للهيئات المكونة، من الضروري إجراء بحوث قائمة على البينات بشأن التأثير 

االجتماعي واالقتصادي للحوار االجتماعي على كافة المستويات. وينبغي االستفاضة في توسيع المعارف القائمة 

الع الثالثي الوطني والمفاوضة الجماعية والتعاون في مكان  بشأن قانون  مل واإلحصاءات والحوار االجتماعي 

العمل. وتبرز الحاجة إلى توسيع قاعدة معارف منظمة العمل الدولية بشأن الحوار االجتماعي في عالم عمل ما 

ت الممكن  ومن  والديمغرافية.  والبيئية  التكنولوجية  التغيرات  سياق  في  يتطور  شراكات  فتئ  بإرساء  ذلك  حقيق 

وشبكات جديدة أو توسيع الموجود منها من أجل تبادل المعارف والخبرات، بما في ذلك من خالل التواصل مع  

 الحكومات والشركاء االجتماعيين الذين استهلوا استراتيجيات ابتكارية.    
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، بغية تسهيل بها فيها وتقيّم نتائج األنشطة التي تضطلع    األعضاء  الدول  واحتياجات  واقع  لتنوع  أفضل  فهم  إلى

ثية موجزة  إلى اعتماد استنتاجات ثال  أن تفضيصنع القرارات بشأن األولويات المستقبلية. ويُقصد من المناقشة  

خطة عمل جديدة بشأن الحوار االجتماعي. وانطالقاً   العتمادمجلس إدارة مكتب العمل الدولي    يستند إليهاوهادفة،  

 من هذا المنظور، يرد فيما يلي عدد من النقاط المقترحة للمناقشة. 

 ما هي التحديات والفرص المتعلقة بتعزيز الحوار االجتماعي؟  : 1النقطة رقم 

 ما يلي:  النظر فيإّن الهيئات المكونة مدعوة في مداخالتها إلى 

السياسات التي عززت الحوار االجتماعي الثالثي والحوار االجتماعي الثنائي والمفاوضة الجماعية  ❑

 . ناجح منهاوإسهاماتها في النمو الشامل والعمل الالئق: ما هو 

.تحديات الحوار االجتماعي بكافة أشكاله: ما هو  ❑  غير مجد 
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 كيف يمكن إلصالحات قانون العمل أن تدعم حواراً اجتماعياً فعاالً؟ ❑

 كيف يمكن ألطر مالئمة لمنع النزاعات وتسويتها أن تدعم الحوار االجتماعي بفعالية أكبر؟  ❑

 التكامل بين التعاون في مكان العمل والمفاوضة الجماعية.  ❑

 جتماعي أكثر شموالً  كيف يمكن أن يصبح الحوار اال : 2النقطة رقم 
 ويتصدى للتحديات الراهنة والمستقبلية؟

 : يلي ما النظر في إلى مداخالتها في مدعوة المكونة الهيئات إنّ 

التغيرات التي تحفزها التكنولوجيا والديمغرافيا وتغير المناخ والمخاطر البيئية واستمرار عولمة اإلنتاج  ❑

 االجتماعي بكافة أشكاله )بما في ذلك النُهج االبتكارية( أن يتصدى لها.والخدمات وكيف يمكن للحوار  

 التدابير والممارسات الرامية إلى زيادة عضوية منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال.  ❑

تتيح ❑ التي  والقانونية  المؤسسية  الحوار   بفعالية  األطر  في  المشاركة  االجتماعيين  الشركاء  أمام 

 االجتماعي.

 كيف يمكن تحسين نشاط منظمة العمل الدولية بشأن الحوار االجتماعي؟ : 3 رقم  النقطة

     :يلي ما النظر في إلى مدعوة المكونة الهيئات  ، إنّ 2و 1استناداً إلى الردود على السؤالين  

 دور وأولويات منظمة العمل الدولية بشأن ما يلي: ❑

 توليد المعارف ونشرها؛  −

 السياسية؛المشورة  −

 التدريب؛ −

 بناء القدرات؛ −

 الحمالت الترويجية والتوعية؛ −

 التعاون اإلنمائي وبناء الشراكات؛ −

 وضع المعايير.  نشاط −

 االتساق السياسي الداخلي لتحسين ترويج معايير منظمة العمل الدولية وقيمها.  ❑

سياسات   ❑ تكون  أن  لضمان  الخارجي  السياسي  ذلك االتساق  في  بما  األخرى،  المنظمات  وإجراءات 

الدولية  العملية التي تبذلها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، متسقة مع معايير منظمة العمل  الجهود 

 وقيمها. 

 


