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    """"يرٍ يرٍ يرٍ يرٍ دِ دِ دِ دِ قْ قْ قْ قْ وتَ وتَ وتَ وتَ     رٍ رٍ رٍ رٍ كْ كْ كْ كْ شُ شُ شُ شُ     ةُ ةُ ةُ ةُ فَ فَ فَ فَ قْ قْ قْ قْ وَ وَ وَ وَ """"
        

 َ َ ن َ ن َ ن     هذا العملْ هذا العملْ هذا العملْ هذا العملْ     مت� مت� مت� مت�     هِ هِ هِ هِ دِ دِ دِ دِ مْ مْ مْ مْ ي ِحبَ ي ِحبَ ي ِحبَ ي ِحبَ اّ) اّ) اّ) اّ)         هِ هِ هِ هِ ودِ ودِ ودِ ودِ وجُ وجُ وجُ وجُ     هِ هِ هِ هِ عمِ عمِ عمِ عمِ عىل نِ عىل نِ عىل نِ عىل نِ     ل� ل� ل� ل� ّز وجَ ّز وجَ ّز وجَ ّز وجَ عَ عَ عَ عَ         اٌ� اٌ� اٌ� اٌ�     رُ رُ رُ رُ كُ كُ كُ كُ شْ شْ شْ شْ ن
َ     نْ نْ نْ نْ ه ا6 ه ا6 ه ا6 ه ا6 ني ٕا3ّ ني ٕا3ّ ني ٕا3ّ ني ٕا3ّ لِ لِ لِ لِ سائِ سائِ سائِ سائِ  َ ي َ ي َ ي َ ِز ِز ِز ِز ا ويَ ا ويَ ا ويَ ا ويَ نَ نَ نَ نَ مَ مَ مَ مَ ا علّ ا علّ ا علّ ا علّ مَ مَ مَ مَ ا بِ ا بِ ا بِ ا بِ نَ نَ نَ نَ عَ عَ عَ عَ فَ فَ فَ فَ نْ نْ نْ نْ ي َ ي َ ي َ ي > محمد > محمد > محمد > محمد دِ دِ دِ دِ يِّ يِّ يِّ يِّ الم عىل سـَ الم عىل سـَ الم عىل سـَ الم عىل سـَ الة والسّ الة والسّ الة والسّ الة والسّ والّص والّص والّص والّص     ....لامً لامً لامً لامً  عِ  عِ  عِ  عِ >َ >َ >َ >َ دَ دَ دَ دَ ي

ُ ، خاِمت ، خاِمت ، خاِمت ، خاِمت هِ هِ هِ هِ قِ قِ قِ قِ لْ لْ لْ لْ خَ خَ خَ خَ     ْريَ ْريَ ْريَ ْريَ خَ خَ خَ خَ  ُ  أالنبياء وامل ُ  أالنبياء وامل ُ  أالنبياء وامل َ ٔامّ ٔامّ ٔامّ ٔامّ     ....رسلنيرسلنيرسلنيرسلني أالنبياء وامل َ ا ب َ ا ب َ ا ب         ،،،،دُ دُ دُ دُ عْ عْ عْ عْ ا ب
 ُ ُ ن ُ ن ُ ن ُ     ةةةةاذاذاذاذتَ تَ تَ تَ سـْ سـْ سـْ سـْ  لالV  لالV  لالV  لالV >َ >َ >َ >َ ق تقديرِ ق تقديرِ ق تقديرِ ق تقديرِ  وفائِ  وفائِ  وفائِ  وفائِ >َ >َ >َ >َ رِ رِ رِ رِ كْ كْ كْ كْ شُ شُ شُ شُ     ميَ ميَ ميَ ميَ عظِ عظِ عظِ عظِ     مُ مُ مُ مُ دِّ دِّ دِّ دِّ قَ قَ قَ قَ ن ُ امل ُ امل ُ امل � عواْرشِ عواْرشِ عواْرشِ عواْرشِ """"كتورةكتورةكتورةكتورةة ا\] ة ا\] ة ا\] ة ا\] فَ فَ فَ فَ ِرش ِرش ِرش ِرش امل � ي � ي � ي ة ة ة ة ي

� " " " " ةةةةيّ يّ يّ يّ قَ قَ قَ قَ رُ رُ رُ رُ  � ال � ال � ال         ....يرِ يرِ يرِ يرِ ِز ِز ِز ِز غَ غَ غَ غَ ا الْ ا الْ ا الْ ا الْ هَهَهَهَمِ مِ مِ مِ لْ لْ لْ لْ عِ عِ عِ عِ ا بِ ا بِ ا بِ ا بِ نَ نَ نَ نَ تْ تْ تْ تْ ادَ ادَ ادَ ادَ فَ فَ فَ فَ وا6 وا6 وا6 وا6     نيْ نيْ نيْ نيْ مِ مِ مِ مِ ا الث� ا الث� ا الث� ا الث� ِهتَ ِهتَ ِهتَ ِهتَ قْ قْ قْ قْ وَ وَ وَ وَ     نْ نْ نْ نْ ا مِ ا مِ ا مِ ا مِ نَ نَ نَ نَ تْ تْ تْ تْ حَ حَ حَ حَ نَ نَ نَ نَ  مَ  مَ  مَ  مَ ِيت ِيت ِيت ِيت ال
َ َال َال َال َال وووو َ  ي َ  ي َ  ي َ     نْ نْ نْ نْ ا ا6 ا ا6 ا ا6 ا ا6 نَ نَ نَ نَ وتُ وتُ وتُ وتُ فُ فُ فُ فُ  ي َ ن َ ن َ ن ٕاىل أالساتذة ٕاىل أالساتذة ٕاىل أالساتذة ٕاىل أالساتذة     التّقديرِ التّقديرِ التّقديرِ التّقديرِ     ِص ِص ِص ِص وخالِ وخالِ وخالِ وخالِ     ولِ ولِ ولِ ولِ ُص ُص ُص ُص وَ وَ وَ وَ املْ املْ املْ املْ     رِ رِ رِ رِ كْ كْ كْ كْ iلش] iلش] iلش] iلش]     مَ مَ مَ مَ قد� قد� قد� قد� تَ تَ تَ تَ ن

َ     مْ مْ مْ مْ هِهِهِهِمِ مِ مِ مِ ر] ر] ر] ر] كَ كَ كَ كَ  تَ  تَ  تَ  تَ َىل َىل َىل َىل ، عَ ، عَ ، عَ ، عَ لُْجنة الُْمناقشةلُْجنة الُْمناقشةلُْجنة الُْمناقشةلُْجنة الُْمناقشةٔاعضاء ٔاعضاء ٔاعضاء ٔاعضاء     لْ لْ لْ لْ اضِ اضِ اضِ اضِ فَ فَ فَ فَ اال6 اال6 اال6 اال6  َ وت َ وت َ وت َ هِهِهِهِفِ فِ فِ فِ يِ يِ يِ يِ ْرشِ ْرشِ ْرشِ ْرشِ وت ة يف ة يف ة يف ة يف كَ كَ كَ كَ ارَ ارَ ارَ ارَ شَ شَ شَ شَ مُ مُ مُ مُ iلْ iلْ iلْ iلْ     اااانَ نَ نَ نَ م لَ م لَ م لَ م ل
    حِ حِ حِ حِ ائِ ائِ ائِ ائِ َص َص َص َص النّ النّ النّ النّ     نَ نَ نَ نَ مِ مِ مِ مِ     َ}ٍ َ}ٍ َ}ٍ َ}ٍ مْ مْ مْ مْ ِجبُ ِجبُ ِجبُ ِجبُ     ِث ِث ِث ِث حْ حْ حْ حْ بَ بَ بَ بَ الْ الْ الْ الْ     وعِ وعِ وعِ وعِ ضُ ضُ ضُ ضُ وْ وْ وْ وْ مَ مَ مَ مَ لِ لِ لِ لِ     مُ مُ مُ مُ هِهِهِهِْمعَ ْمعَ ْمعَ ْمعَ دَ دَ دَ دَ عََىل عََىل عََىل عََىل ساv، و ساv، و ساv، و ساv، و هذه الرّ هذه الرّ هذه الرّ هذه الرّ     وعوعوعوعموضُ موضُ موضُ موضُ     اقشةاقشةاقشةاقشةنَ نَ نَ نَ مُ مُ مُ مُ 

 �        ....اِت اِت اِت اِت هيَ هيَ هيَ هيَ جِ جِ جِ جِ وْ وْ وْ وْ والت� والت� والت� والت
 َ َ كام ن َ كام ن َ كام ن َ     مَ مَ مَ مَ د� د� د� د� قَ قَ قَ قَ     نْ نْ نْ نْ مَ مَ مَ مَ     ُلكِّ ُلكِّ ُلكِّ ُلكِّ لِ لِ لِ لِ     يلِ يلِ يلِ يلِ ِز ِز ِز ِز جَ جَ جَ جَ الْ الْ الْ الْ     رِ رِ رِ رِ كْ كْ كْ كْ iلش] iلش] iلش] iلش]     مُ مُ مُ مُ قدّ قدّ قدّ قدّ تَ تَ تَ تَ كام ن َ ل َ ل َ ل َ نَ نَ نَ نَ ل َ ا ي َ ا ي َ ا ي     نْ نْ نْ نْ مِ مِ مِ مِ     ةِ ةِ ةِ ةِ عدَ عدَ عدَ عدَ اَ اَ اَ اَ سُ سُ سُ سُ ن واملْ ن واملْ ن واملْ ن واملْ وْ وْ وْ وْ عَ عَ عَ عَ الْ الْ الْ الْ     دَ دَ دَ دَ ا ي

 ةةةةذَ ذَ ذَ ذَ ٔاساتِ ٔاساتِ ٔاساتِ ٔاساتِ 
�
 ، ا
�
 ، ا
�
 ، ا
�
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    ورِ ورِ ورِ ورِ فُ فُ فُ فُ غْ غْ غْ غْ املْ املْ املْ املْ     يقِ يقِ يقِ يقِ قِ قِ قِ قِ  الشّ  الشّ  الشّ  الشّ ِ� ِ� ِ� ِ� 
        ....""""حسنحسنحسنحسننزمي مُ نزمي مُ نزمي مُ نزمي مُ 
        ....""""ييييمِ مِ مِ مِ اV اV اV اV """"وووو
        ....""""انانانانحسّ حسّ حسّ حسّ """"
َ لَ  َ ل َ ل         ....""""اءْ اءْ اءْ اءْ يَ يَ يَ يَ مْ مْ مْ مْ ل

        . . . . امْ امْ امْ امْ سَ سَ سَ سَ ار ووِ ار ووِ ار ووِ ار ووِ معّ معّ معّ معّ ىن، نزمي،ىن، نزمي،ىن، نزمي،ىن، نزمي،
....        

    """"ٕاميانٕاميانٕاميانٕاميان

"""" 
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�
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�
        """"اءْ اءْ اءْ اءْ دَ دَ دَ دَ هْ هْ هْ هْ ا

ِ� ِ� ِ� ِ� ا6 ا6 ا6 ا6     وحِ وحِ وحِ وحِ رُ رُ رُ رُ اءًا لِ اءًا لِ اءًا لِ اءًا لِ دَ دَ دَ دَ فِ فِ فِ فِ     ْص ْص ْص ْص الِ الِ الِ الِ اخلَ اخلَ اخلَ اخلَ     لْ لْ لْ لْ مَ مَ مَ مَ عَ عَ عَ عَ ا الْ ا الْ ا الْ ا الْ 
نزمي مُ نزمي مُ نزمي مُ نزمي مُ ثوابيت ثوابيت ثوابيت ثوابيت " " " "     اَىل اَىل اَىل اَىل عَ عَ عَ عَ تَ تَ تَ تَ     هللاِ هللاِ هللاِ هللاِ     نِ نِ نِ نِ iٕذْ iٕذْ iٕذْ iٕذْ 
ُ     ااااُمكَ ُمكَ ُمكَ ُمكَ يْ يْ يْ يْ  ُ ن ُ ن ُ ن َ ورِ ورِ ورِ ورِ ن َ ي وب َ ي وب َ ي وب وووو    """"ِيب ِيب ِيب ِيب ا6 ا6 ا6 ا6 """"    ،،،،ِيت ِيت ِيت ِيت ريَ ريَ ريَ ريَ صِ صِ صِ صِ ي وب

""""    ِ� ِ� ِ� ِ� وْ وْ وْ وْ زَ زَ زَ زَ     ،،،،ييييدِ دِ دِ دِ نَ نَ نَ نَ ي وسـَ ي وسـَ ي وسـَ ي وسـَ ودِ ودِ ودِ ودِ جُ جُ جُ جُ     كَ كَ كَ كَ 
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 ا
�
 ا
�
 ا
�
َ ا َ ل َ ل َ ل َ لَ """"    ِيت ِيت ِيت ِيت خْ خْ خْ خْ اV اV اV اV     ،،،،ِيب ِيب ِيب ِيب ي وحُ ي وحُ ي وحُ ي وحُ مِ مِ مِ مِ ا6 ا6 ا6 ا6 وْ وْ وْ وْ تَ تَ تَ تَ     ِيك ِيك ِيك ِيك يْ يْ يْ يْ ل َ ل َ ل مْ مْ مْ مْ ل

 ُ ُ ي ون ُ ي ون ُ ي ون ىن، نزمي،ىن، نزمي،ىن، نزمي،ىن، نزمي،مُ مُ مُ مُ ::::ييييدِ دِ دِ دِ َال َال َال َال وْ وْ وْ وْ ا6 ا6 ا6 ا6     ،،،،وِين وِين وِين وِين يُ يُ يُ يُ عُ عُ عُ عُ     ورَ ورَ ورَ ورَ ي ون
 
�
 وا
�
 وا
�
 وا
�
ِ َمجِ َمجِ َمجِ َمجِ     ىلىلىلىلوا ِ يع ِ يع ِ يع ....ِيت ِيت ِيت ِيت لَ لَ لَ لَ عائِ عائِ عائِ عائِ     ادِ ادِ ادِ ادِ رَ رَ رَ رَ فْ فْ فْ فْ ا6 ا6 ا6 ا6     يع

ٕاميانٕاميانٕاميانٕاميان""""                                                                                                                                
    
        

 

 Vا Vا Vا Vا الْ ا الْ ا الْ ا الْ ذَ ذَ ذَ ذَ ي هَ ي هَ ي هَ ي هَ دِ دِ دِ دِ هْ هْ هْ هْ ا
iٕذْ iٕذْ iٕذْ iٕذْ     َ¢ُ َ¢ُ َ¢ُ َ¢ُ 
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�
َ ا َ ل َ ل َ ل يْ يْ يْ يْ ل
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َ ا َ ل َ ل َ ل كَ كَ كَ كَ يْ يْ يْ يْ ل

 
�
 ا
�
 ا
�
 ا
�
َ ا َ ل َ ل َ ل ُ دِ دِ دِ دِ ااااؤَ ؤَ ؤَ ؤَ فُ فُ فُ فُ     ُمك ُمك ُمك ُمك يْ يْ يْ يْ ل ُ ي ون ُ ي ون ُ ي ون ي ون

                                                                                                                                



  

  
  
  
  

ٔاثَْبتَْت التجربة ٔان� التّمنية »قتصادية ِلَوْحِدها غري اكفيٍة، بَْل جيُب العمُل ٔاثَْبتَْت التجربة ٔان� التّمنية »قتصادية ِلَوْحِدها غري اكفيٍة، بَْل جيُب العمُل ٔاثَْبتَْت التجربة ٔان� التّمنية »قتصادية ِلَوْحِدها غري اكفيٍة، بَْل جيُب العمُل ٔاثَْبتَْت التجربة ٔان� التّمنية »قتصادية ِلَوْحِدها غري اكفيٍة، بَْل جيُب العمُل لقْد لقْد لقْد لقْد """"
ٔاجِل متكني مجيع أالشخاص ِمَن المتت]عِ بعمـٍل الئـٍق، ومـنِحهِم امحلايـة ٔاجِل متكني مجيع أالشخاص ِمَن المتت]عِ بعمـٍل الئـٍق، ومـنِحهِم امحلايـة ٔاجِل متكني مجيع أالشخاص ِمَن المتت]عِ بعمـٍل الئـٍق، ومـنِحهِم امحلايـة ٔاجِل متكني مجيع أالشخاص ِمَن المتت]عِ بعمـٍل الئـٍق، ومـنِحهِم امحلايـة سِو3ًّ ِمْن سِو3ًّ ِمْن سِو3ًّ ِمْن سِو3ًّ ِمْن 
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  ةمَ د قَ مُ 
  

إلـى  د تَـمْ ، تَ عميقـةٍ  ورٍ ذُ ُجـ ذاتَ و دة، تعـدّ مُ  ورٍ وُصـ هٍ ُجـوْ أَ  دًة ذاتَ عقّـمُ  اهرةً ظَ  اسِ نَ جْ واألَ  األفرادِ  نَ يْ بَ مييز مّثل التّ يُ                     
  .عّينةمُ  ةٍ تاريخيّ  ودة بمرحلةٍ محدُ  ي العمل، وال هِ  مِ الَ عَ ة لِ مَ الزِ مُ  ي هِ  ، البعيدٍ  زمنٍ 
ًال؛ ْصــأَ  الحــقّ  ودِ ُجــولــى، بوُ ة األُ يمــة والحضــارات اإلنســانيّ القدِ  ورِ ُصــالعُ  وم، دائمــًا، ومنــذُ هــذا المفُهــ طَ بَ تَــارْ  فقــدْ       

، ابِ باألنَسـ رُ ، التفـاخُ ريةنُصـالعً ة، بي َصـاإلسـالم، العَ  لَ ْبـقَ  –المجتمـع العربـيّ  هُ ْنـومِ  –المجتمع اإلنساني تْ حيث سادَ 
  .الفردي ْز حاوالت التمايُ ومُ 

 نْ جميـع ِمـالْ  ة، وقـّرر أنّ البشـريّ  األجنـاسِ  نَ يْ َبـ امتيـازٍ  ل ُكـ اإلسـالمُ  عَ فَـ، رَ لإلنسـانْ  ي هـاإلل التكـريمِ  قِ نطلَ مُ  نْ ومِ      
بـذلك  االسـتعدادِ  فِ رَ ة وَشـوالخاّصـ لِ ْضـوالفَ  سِ نْ وع اإلنسـاني فـي الِجـفي النّ  جُ رِ دَ نْ ّل يَ الكُ  ، وأن دِ حَ األَ  دِ اهللا الواحِ  قِ لْ خَ 
  .موماً عُ ، وع اإلنسانياهللا للنّ  هُ د عَ ذي أَ ال، الّ مَ أعلى درجات الكَ وغ ِ لُ بُ لِ 

ل؛ فـِألَ المجـالِ  هـذا فـي اإلسالمي  تعاليِم الّدين ةُ مَ ظَ عَ  وتأتي      وّجـهُ تُ  وتعـاليمٌ  ة، شـريعةٌ اإلنسـانيّ  تـاريخِ  فـي مـّرةٍ  و 
، آخــرَ  إنســانٍ  كــأيّ  بالواجبــات وااللتـزامِ  وقِ قُــالحُ  لتقبــل أهــالً  األرضِ  رِ ْهــظَ  علـى إنســانٍ  لّ ُكــ رُ ِبــعتَ وتَ  كّلهــا، ةلإلنسـانيّ 

 كُ  وأن القانون أمام وآخر إنسانٍ  نَ يْ بَ  فّرقَ يُ  أنْ  نُ مكِ يُ  ال واّللون، سِ نْ ، الجِ األصلِ  نَ مِ  ال.  
 مُ ُكـــحْ تـــي تَ مــة الّ والمبـــادئ العا سِ ُســاألُ  ريعة اإلســـالمية المســاواة وعـــدم التمييـــز فــي مصـــاف الّشــ تْ عَ َضـــوَ  وقــدْ      

 عليها أو المساُس  الخروجُ  رُ ظَ تي ُيحْ ة للّنظام العام اإلسالمي الّ قّومات أساسيّ مّثل مُ لوك اإلنساني، ِلتُ العالقات والسّ 
  .خرىة األُ ات اإلنسانيّ ، على مختلف الحقوق والحريّ ودُ سُ وتَ  لْ ى، بَ قَ رْ ي تَ هِ الي، فَ وبالتّ . األشكالِ  نَ مِ  أّي شكلٍ ببها 
ــ قــدْ ف      إّال بــالتّقوى  مــي جَ علــى عَ  بــي رَ عَ لِ  لَ ْضــ فَ َال اإلســالم علــى مبــدأ المســاواة وعــدم التمييــز بــين الّنــاس، َفــ امَ َق

ــ والعمـلِ  َهــا َيــا {:تعــالى هُ قولُـوفــي ذلــك، الح، الصــاُس  َأيــا النَوَقَباِئــلَ  ُشــُعوًبا َوَجَعْلَنــاُكمْ  َوُأْنثَــى َذَكــرٍ  ِمــنْ  َخَلْقَنــاُكمْ  ِإن 
 ُعبيـةَ  َعـْنُكمْ  َأْذَهـبَ  َقـدْ  َوَجـل  َعـز  اللـهَ  إن "،)وسـّلم عليـه اّللـه صـلّ ( هُ وقولُـ ،1}َأْتَقاُكمْ  اللهِ  ِعْندَ  َأْكَرَمُكمْ  ِإن  ِلَتَعاَرُفوا

 ِبِرَجـالٍ  َفْخَرُهمْ  َأْقَوامٌ  َلَيْنَتِهَين ، ُترَابٍ  ِمنْ  َوآَدمُ  آَدمَ  َبُنو َوالناُس ، َشِقي  َوَفاِجرٌ  َتِقي  ُمْؤِمنٌ ، ِباآلَباءِ  َوَفْخَرَها اْلَجاِهِليةِ 
   .2"النَتنَ  ِبَأْنِفَها َتْدَفعُ  الِتي اْلِجْعالنِ  ِمنْ  ِعدِتِهمْ  ِمنْ  اللهِ  َعَلى َأْهَونَ  َلَيُكوُنن  َأوْ 

 القـوانين قرنًا؛ فإنّ  )14(عشر أربعةِ  نْ مِ  سالميةاإلٍ  ريعةالشّ  في فَ ُعرِ  قدْ  المساواة وعدم التمييز مبدأ كانْن وإ      
 التاسع نِ رْ القَ  بدايةو  .)م 18(عشر الثامن القرن رِ أواخِ  في إالّ  هُ فْ رِ عْ تَ  مْ لَ  ،أوروبا دول في ياسيةالسّ  موالّنظُ  الدستورية

علــى ، وعـدم التمييــز ســاواةالم مبـدأ اعتُِبــروِمْنـُه  .)1789( الفرنســية ورةالثّـ قيــام دَ ْعـبَ  وص،ُصــوبالخُ  ،.)م19( عشـر
ــ يمقراطيــةالدّ  إلــى ولِ ُصــللوُ  ئيســيالرّ  المــدخل ي،عِ ْضــمســتوى التنظــيم الوَ   والهــدف الباعــث ات، فشــّكلالحرّيــ ةوكفاَل

، 1776جويليه  04ادر في ، الصّ إلعالن االستقالل األمريكيوكان  ،رِ المعاصِ  العالمِ  في الكبرى وراتللثّ  األسمى
بهم لْ ن َســمِكــال يُ  ةً حقوقــًا أساســيّ  مْ هُ حَ نَ َمــ قــدْ  قَ حقيقــة أّن الّنــاس جميعــًا متســاوون، وأّن الخــالِ ◌ِ  يحِضــوْ ة فــي تَ يّ األســبقِ 

 ثــمّ 1789عــام  الُمعَتَمــدْ ، اإلنســان والمــواطن وواجبــات اإلعــالن الفرنســي لحقــوقفــي هــذا التأكيــد،  هُ َال وتَــ. اهــاإي ، 
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وعــدم التمييــز، والتأكيــد  والقواعــد الدوليــة، فــي الــّنص علــى المســاواةة ة الوطنّيــالدســاتير والقــوانين األساســيّ  تْ َبــاقَ عَ تَ 
  .امَ هُ قًا لَ فْ ا ووِ مَ هِ ما وضرورة العمل في إطارِ هِ سيتِ على قدُ 
ن، وأحيانـًا يْ لَ قِ تَ ْسـمُ  نِ يْ أحيانـًا كمفهـومَ تضـاربة؛ ختلفـة ومُ حي مُ اِ نَ خذ اإلقرار القانوني للمساواة وعدم التمييز مَ واتّ      

ــفــي الماِضــ ةُ وَ ُجــرْ المَ  كانــت الغايــةُ  فقــدْ . نِ يْ لَ تــداخِ مُ  نِ يْ هــومَ خــرى كمفأُ  ة أو دســتوريّ  وصٍ ُصــنُ  ةِ اغَ يَ وِصــ عِ ْضــوَ  نْ ي ِم
قـــّررة، واالمتيــازات المُ  اتِ انَ َصــعلــى الحَ  اءِ َضــكــّرس مبــدأ المســاواة أمــام القــانون، تكُمـــُن، أساســًا، فــي القَ ة تُ تشــريعيّ 

التــدّخل  مِ دَ َعــى االلتــزام بِ دّ َعــتَ يَ لِ  نْ ُكــيَ  مْ جموعــات؛ والتــزام الدولــة فــي ذلــك، َلــالم ضِ ْعــاألشــخاص أو بَ  آنــذاك، لــبعضِ 
  .اديَ والحِ 
تـم  ؛ حيثهِ ٍع وفّعال في الوقت ذاتِ ٍو واسِ حْ ، تدريجيًا، على نَ وعدم التمييز مبدأ المساواة ونطاقُ  مفهومُ  رَ و طَ وتَ      

فـي  ،اَمـهُ ، وتـّم تقريرُ عـدم التمييـزبمفهـوم  -فـي مقـاٍم ثـانٍ  -ْت المسـاواةَنـرَ تَ اقْ ثم  في مقاٍم أّول، بالمساواةاالعتراُف 
ا مفهــومْين ُمتــداخلْين َمــهِ وًال إلــى اعتبارِ ُصــثــّم، كمبــدأْين ُمتــداخلْين، ووُ  نْ وِمــ .ُمســتقَلْين وُمتكــاملْين نِ يْ كمبــدأَ  ،البدايــة

لتحقيـق المسـاواة وأّن  اً وأساسـي اً الزمـ اً شـرط ُيعد  م التمييزعدأّن  ا على اعتبارِ مَ بينهُ  لُ صْ الفَ  يلُ حِ تَ سْ وُمتالزمْين يَ 
شــّكل تمييــزًا أو اســتبعادًا أو تُ  ا أنْ هَ شــأنِ  نْ تــي ِمــعــامالت الّ المُ  جميــعِ  رَ ْظــرورة حَ ي بالّضــِضــإحــالل المســاواة يقتَ 

  .رصعاملة وفي الفُ تفضيًال في المُ 
ــقْ التكــريس القــانوني لحقــوق اإلنســان، يَ  ه، وفــي مجــالِ بأّنــ ،1رِ اِصــعَ الفقــه المُ  نَ ِمــ وهكــذا، أقــّر جانــبٌ       ِكــَال  نُ رِ َت

ــز(نِ يْ المفهــومَ  ــة قــانون حقــوق اإلنســان، ِلُيشــك لــظَ مِ  تَ ْحــتَ ) المســاواة وعــدم التميي  نْ ِمــ حَ بَ ْصــ؛ حيــث أَ هِ َال المبــدأ ذاِت
مجموعـة  خـاذِ ات  خـاللِ  نْ المسـاواة ِمـ شـجيعِ بت أيضـًا، االلتـزامُ  لْ َبـ -ِبَعـدم التـدّخل االلتـزامُ  طْ قَ ليس فَ  -مسؤولية الدولة

علـى  اء التـدريجيّ َضـوالهادفـة؛ أساسـًا، إلـى القَ المسـاواة الفعلّيـة،  تحقيـقِ  أجـلِ  نْ دابير واإلجـراءات اّلالزمـة ِمـالتّ  نَ مِ 
األشخاص فـي  زنتيجة تمايُ  التمييز والتفرقة العنصرية، واستثناءًا، إلى إعادة التوازن للمراكز القانونية الُمستضعفة

  . أو االجتماعية/ة والخصائص الطبيعيّ 
إّن :"، والّـذي يقُـولُ "دمصطفى كامل السـيّ "األستاذا َوَرَد على ِلساِن مَ بِ  َتْسنيد الّطرح أعاله،في  تْسَتِدُل الباحثةو      

ا علـى َهـرُ توافُ  مُ زَ ْلـنة، يَ عيّ مُ  اتٍ نَ كَ أو مَ  راتٍ دُ بقُ  الوفاءِ  واجبةَ  مطالبَ  ودِ جُ شير إلى وُ إصالح حقوق اإلنسان، إّنما يُ 
لـون، أو العقيـدة، أو وع، أو الجـنس، أو الّ م علـى أسـاس الّنـهُ فيمـا بيـنَ  ا تمييـزٍ مَ ة لكّل البشر، دونَ أخالقيّ  سٍ سُ أُ 

  .2"يتنازل عنها أنْ  مْ هُ نْ مِ  م جميعًا، ودون أن يكون ألي هُ المساواة بينَ  مِ دَ بقة، وذلك على قَ الطّ 
ــ نِ تبــايُ  نْ غم ِمــرّ بــالوهكــذا، و       ــيْ بشــأن  ،ا الحــاد َهــواختالفِ  ،واآلراءِ  فِ المواِق ــة ب ــزالعالق  ن المســاواة وعــدم التميي

 -ةاألقليّ  مُ وهُ  -ا البعضمَ هِ تمامًا عن بعضِ  نِ يْ ستقلَ مُ  نِ يْ الفقهاء مبدأَ  نَ مِ  ا البعُض مَ هُ رَ بَ تَ اعْ  ؛ إذْ نِ يْ أو مبدأَ  نِ يْ كمفهومَ 
 ا الـبعُض هَ فَ َصـوَ ، فإحـالل المسـاواة وحظـر التمييـز نَ يْ َبـ ةّيـمِ عالقة تالزُ  ودِ جُ بوُ  لِ وْ إلى القَ  بُ غالِ ال رُ كْ الفِ  هَ جَ ا اتّ مَ بينَ 

ذي والّـ -األخيـر الفريـقُ  عَ َمـجْ أَ  ؛ حيثةبالعالقة التداخليّ ا هَ فِ صْ وَ  إلى حد  اآلخرُ  البعُض  بَ هَ ذَ ، و ةبالعالقة التكامليّ 
ال  هُ وتنظيَمـ هُ ، فـإّن إقـرارَ هُ ونُ مـًا كـان مضـمُ هْ ، ومَ هُ مـًا كانـت طبيعتُـهْ ، مَ أّن الحـقّ  علـى -عاصـرالفقه المُ  جانبُ  هُ لُ ث مَ يُ 
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 ُض رَ يكـون الَغـ أو تمييـزٍ  ، وأّن أّي تفرقـةٍ فيـهِ  ةٌ صـالحي  مْ هُـلَ  نْ َمـ جميـعِ  نَ يْ قّرر إّال على أساس المساواة َبـيُ  أنْ  نُ مكِ يُ 
، وذلك ما سوف تـأتي الباحثـة إلـى التفصـيِل فيـِه نافيًا ومحظوراً لوكًا مُ ّد سُ عة عنه يُ رَ نحدِ المزايا المُ  نَ مِ  رمانُ نه الحِ مِ 

       .الِحقاً 
 لوا إلـى حقيقـةِ ؛ حيـث توّصـوالمسـاواة الحـقّ ة بـين ابطـة التكاملّيـة الرّ القانون والقضاء أهميّ  رجالُ  كَ رَ دْ أَ  ،ِمْنهُ و      

 أن  رَ  لَ مِ كتَ يَ  أنْ  نُ كِ مْ ، ال يُ هِ بِ  واالعترافَ  تكريس الحق البشـر، كمـا  فئاتِ  جميعِ  نَ يْ المساواة بَ  على أساسِ  إّال إذا ُقر
أو  علـى أسـاس األصـلِ  يلٍ ضأو تف التمييز، وأّن أّي استبعادٍ  رَ ظْ حَ  -رورةبالضّ  -مُ زِ لْ تَ سْ المساواة يَ  وا أّن تحقيقَ أدركُ 

 نْ آخـر، ِمـ أو أّي أسـاسٍ ...أو األصـل االجتمـاعي ةياسـي أو النشـأة القومّيـأي السّ أو الـرّ  ينِ أو الـدّ  أو الجـنسِ  لونِ الّ 
جـاوز علـى ، إلـى التّ طْ قَـفَ  َس يْ ي، لَـؤدّ ُيـ فَ وْ ، سَ صِ رَ ؤ الفُ عاملة أو بتكافُ أو اإلخالل بالمساواة في المُ  االنتقاُص  هِ شأنِ 

 ونَ مُ ضْ مَ  غُ رِ ُيفْ  دْ إّنه قَ  لْ ، بَ هِ قِ رْ وخَ  الحق  ويُ  حتواهُ مُ  نْ مِ  هذا الحق هِ طبيعتِ  نْ مِ  رُ غي.  
واطنــًا، وفــي مُ  هِ خــرى لكونِـإنســانًا، وأحيانـًا أُ  هِ لكونِـ إنســانٍ  لكـل  واإلعمــالِ  الوفـاءِ  واجبــةُ  حقـوقٌ  اإلنســانِ  فحقـوقُ      

ــأُ  حــاالتٍ  ــثْ تَ  فهــي ...الً عــامِ  هِ خــرى لكوِن  القــانوني للقاعــدة القانونيــة، ويســتحق  فــي المجــالِ  يتواجــدُ  شــخصٍ  لكــل  تُ ُب
ـــة، ويُ  الحتـــرامَ هـــذه ا هِ تِ بصـــفَ  ـــبـــذلك، المُ  هُ ُنـــمكِ والحماي طالبـــة بحق ـــ ه، بكـــلـــ لِ بُ السخـــالل اإلجـــراءات  نْ وِمـــ ،قرُ والط

  .أو غيرها... القضائية
 ِتهِ أهميّ  إغفالُ  نُ مكِ متها؛ حيث ال يُ قد اإلنسان وفي مُ  من حقوقِ ضِ  ،املالشّ  هِ في مفهومِ في العمل  الحق  عُ قَ ويَ      

، وهو هِ احتياجاتِ  وٕاشباعِ  هِ وشخصيتِ  هِ ذاتِ  اإلنسان، وتحقيقِ  ودِ جُ د لوُ جد و العنصر المُ هُ  فالعملُ  ؛انٍ إنس في حياة كلّ 
ة الحضــــارة اإلنســــانيّ  فــــي قيــــامِ  أهمّيــــًة بالغــــةً  لعمــــلِ لكمــــا أّن . واالســــتقرار االجتمــــاعي ةالكرامــــة الشخصــــيّ  مصــــدرُ 

ِمحـــوَر واجهـــة الفقـــر، و ومُ  لتحقيـــق التّنميـــة الُمســـتدامةاّلالزمـــة  وطِ ر الّشـــ د َحـــأَ هـــو ا، و هَ مِ وتقـــدّ  لْ حافظـــة عليهـــا َبـــوالمُ 
 . االستقرار واألمنْ األساِس لضماِن 

ة وّ قُـ م واسـتخدامِ هِ اسـترقاقِ  بِ بَ بَسـ هـا العبيـدُ فَ تي عرَ هي تلك الّ  ورِ صُ العُ  رَ بْ م عَ المظالِ  حَ دَ فْ أَ  أنّ  فيه، ال شكّ ّما فمِ      
هــذا الظلــُم  وانتقــلَ  .كادة والمــّال الّســ دِ الحيــاة علــى َيــ ؤَس وُبــ وعَ م الُجــهِ عانــاتِ ومُ  م،هِ تِ ريّ ُحــ نْ ِمــم هِ رمــانِ ، وحِ راً ْبــم جَ ِهــعملِ 

 وءِ وُســـ ورِ األُجـــ انخفــاضِ  نْ ِمـــ وا كثيــراً عـــانُ  حيــث ؛ناعيةورة الّصـــالثّـــ بدايــةال مـــع إلـــى العّمــ العبيــدِ  نَ ِمـــ واالســتغاللُ 
ـــ أصـــحابِ  اســـتنكارِ  ل َحـــمَ  تْ ارَ ى َصـــحتّـــ ،رِ بالمخـــاطِ  ةِ وَفـــالعمـــل المحفُ  أوضـــاعِ  ـــ أَ دَ وَبـــ ،ائرِ مَ الضال العّمـــ نَ وار ِمـــالث

حمايـة  الدولـة واجبـاتِ  نْ ِمـ باعتبـار أنّ  ال،العّمـ عن حقـوقِ  فاعِ وللدّ  االستغاللِ  قاومةِ مُ ون لِ عُ كوى ويدْ بالشّ  ونَ رُ هَ جْ يَ 
  .الكريمِ  شِ يْ العَ في  اأفراده كلّ  حقّ  وضمانِ  ةِ حمايفَيَقُع عليها التزاٌم ب ،ون لالستغاللِ ضُ ذين يتعر الّ  أفرادها
ا َهـرَ حيـث اعتبَ ؛ اآلالتِ  وتـدميرَ  هِ للعمل نفسِ  هؤالءواجهة مُ  ،اهَ في بداياتِ  ال لالستغاللِ قاومة العمّ مُ  تْ فَ رَ عَ  دْ وقَ      
 مُ عَ دْ تــي تَــالحكومــات الّ  أنّ اللهــا خِ  نْ وعرفــوا ِمــ عرفــوا المقاومــة، ، وفــي وقــٍت الِحــٍق،هملكــنّ  .مِهــآالمِ  رَ دَ ْصــال مَ العّمــ
 تْ َضــرَ وفَ  ،مكــانٍ  م فــي كــلّ هُ تَ ال ومقــاومَ ات العّمــورَ ثَــ تْ رَ َشــتَ وانْ . مهِ هــي المســؤولة عــن اســتغاللِ  والمصــّنيعينك الّ الُمــ

 إجـــراءاتٍ  االســتغالل والفقــر وتطبيــقِ  نَ ِمـــ و للتخفيــفِ تــدعُ  بسياســاتٍ  وااللتــزامَ  هـــؤالِء، احتــرام حقــوقِ  علــى الجميــعِ 
 يرةٍ ِسـخـالل مَ  نْ ِمـ الـدول والحكومـات بـذلك، وٕالـزامِ  ة واالجتماعيـة،وتحسـين الخـدمات الصـحيّ  ن االجتماعي،ماللضّ 

  .االستغالل الرأسمالي رِ يْ نَ  نْ مِ  اقِ تَ عِ االنْ  الي والتضحيات العظيمة في سبيلِ العمّ  احِ فَ الكِ  نَ مِ  طويلةٍ 
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وكانــت تلــك هــي  ائم،الم العــالمي والــدّ بيل إلرسـاء الّســّســال باعتبارهــا الت الحكومــات والــدول بحقــوق العّمــوأقـرّ      
 ارتـــبط العمـــل بالعدالـــة االجتماعيـــة، باعتبـــاره وســـيلةً  وقـــدْ  .اَهـــة لالعتـــراف بحقـــوق اإلنســـان واحترامِ البدايـــة الحقيقّيـــ

 روة وقيـاس عدالـةِ الثّـ دِ عوائِـ توزيـعُ  نُ كِ مْ يُ  هِ ا، وبِ هَ روة وٕانتاجِ ؛ فالعمل هو مصدر الثّ الوقتِ  في ذاتِ  وللتوزيعِ  لإلنتاجِ 
  .اهَ يعِ توزِ 

 م المختلفة، ودون تمييـزٍ هِ بفئاتِ  ،األفراد ع جميعُ يتمت  أنْ في العمل  الحقّ  ي تكريُس وعلى هذا األساس، يقتضِ       
، وفــي والئــقٍ  ناسـبٍ مُ  عمــلٍ  ول علــى منصـبِ ُصـعاملــة فــي الحُ رص والمُ ، بالمسـاواة فــي الفُـهُ رُ ومصــدَ  هُ أيـًا كــان أساُسـ

ــ نْ ســتفادة ِمــاال وفــي  ،عالقــة العمــل وفِ رُ وُظــ وطِ رُ ُشــ ، وكــذا، المســاواة فــي تنظــيمِ وجيــه المهنــيّ دريب والتّ بــرامج الّت
  . ماثلةذين يتواجدون في مراكز قانونية مُ ال الّ العمّ  نَ م مِ هِ مزايا عقد العمل مع غيرِ  نْ االستفادة مِ 

، 1919ســـتها المنظمـــة الدوليـــة للعمـــل منـــذ نشـــأتها ســـنة وكرّ ، ككـــلّ  ا المجتمـــع الـــدولي،َهـــكَ رَ دْ أَ  ،حقيقـــةهـــذه ال     
، ناء المنظمـةر أساس بِ جَ هكذا، ُحِفرت تلك الكلمات على حَ  ".فازرع عدالً ... إذا أردت الّسالم" خذت شعارًا لهافاتّ 

 ة رَ ْبـخِ وبِ  -ذي هـو، الّـالم الـدوليالزم السـتقرار الّسـ ه شـرطٌ ، ولكّنـ، وال هبةً العدل االجتماعي ليس منحةً  باعتبار أن
  .الحياة وتقّدمها الستمرارِ  الّشرط األساسيّ  -ةاإلنسانيّ 
 سـبيلٍ  نْ نـاك ِمـهُ  نْ ُكـيَ  مْ لّمـا َلـ :"ى، فجاء فيـههذا المعنَ  ص دستور المنظمة الدولية للعمل على تأكيدِ وقد َحرَ      

  ؛العدالة االجتماعية نَ مِ  على أساسٍ  إالّ  ودائمٍ  عالمي  إلى إقامة سالمٍ 
لّـد وَ مـن الّنـاس، فتً  كبيرةٍ  نك والحرمان بأعدادٍ لم والضّ الظّ  روف عمٍل تنطوي على إلحاقِ ناك ظُ ولّما كانت هُ      

 روفِ الظـ ّح تحسـينُ ِلـالمُ  نَ كـان ِمـلّمـا ، و ن للخطـرِ يْ ئـام العـالميَ عـّرض الّسـالم والوِ يُ  أنْ  هِ جسـامتِ  نْ ِمـ غُ لُـبْ سخطًا يَ 
 ةواألسـبوعيّ  ةاليومّيـ العمـل لسـاعات أقصـى حـد  عُ ضْ وَ  ذلك في بما العمل، اعاتسالمذكورة، وذلك مثًال بتنظيم 

 لِ َلـالعِ  نَ ِمـ الالعّمـ وحمايـةَ  مناسـبةٍ  معيشـةٍ  ظـروف لُ يكُفـ أجـرٍ  وتـوفيرُ  البطالـة ومكافحـة العمـل ضِ رْ َعـ وتنظـيمُ 
 زِ ْجـوالعَ  يخوخةللّشـ معـاش الـةفكو  ساءوالنّ  واألحداث األطفال وحماية مهِ عملِ  عن اجمةالنّ  واإلصابات واألمراض
 المتسـاوي العمـل عـن المتسـاوي األجر مبدأ يدكوتأ مهِ بلدانِ  غير بلدانٍ  في المستخدمين الالعمّ  مصالح وحماية

 دابير؛التّ  من ذلك وغير قني،والتّ  المهنيّ  عليمالتّ  وتنظيم النقابية ةالحريّ  مبدأ يدكوتأ
 مِ َمـاألُ  نَ ِمـ غيرهـا ودَ ُهـجُ  لُ طـعَ تُ  ةً َبـقَ عَ  ة،إنسانيّ  عملٍ  وفِ رُ ظُ  توفير نع أمةٍ  أيّ  تخلفِ  في انك المّ  ،ذلككو      

 بلدانها؛ داخل العمل أحوال تحسين في ةاغبَ الرّ 
رفـإّن األطـراف المُ       غبـة فـي تحقيــق سـالمٍ وبالرّ  ،ةبمشــاعر العدالـة واإلنســانيّ  مدفوعـةً  -تعاقــدة ُتقـر  عــالمي 
إقـرار دسـتور منظمـة العمـل الدوليـة، التّـالي  -يباجـةحّددة فـي هـذه الدّ األهداف المُ  وغِ لُ ى بُ ها إلنْ عًا مِ وتطل  ،دائمٍ 

  .   1"هُ ص نَ 

                                                           
اّلـذي بـدأ نفـاُذُه  1922، قـد ُعـّدل بموجـب تعـديل عـام 1919الدوليـة للعمـل، الموضـوع عـام  أن، أّن الّنص األصـلي لدسـتور المنظمـةفي هذا الشّ  وتجب اإلشارة 1

، 1948أفريـل  20: خاّلـذي بـدأ نفـاُذُه بتـاري 1946، وبصـك تعـديل 1946سـبتمبر  26: اّلذي بدأ نفـاُذُه بتـاريخ 1945، وبصك تعديل عام 1934جوان  04: بتاريخ
  .1974اّلذي بدأ نفاُذُه في الفاتح من نوفمبر  1953وكذا، بصك تعديل 
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ة للعدالـــة االجتماعيـــة، ومـــدى ة فـــي دســـتور المنظمـــة علـــى مـــدى افتقـــاد اإلنســـانيّ دَ هـــذه الكلمـــات الـــوارِ  شـــهدُ وتَ      
  . الميا لهذه العدالة والمساواة لتحقيق الّسالم العهَ احتياجِ 
" تكافؤ األجر لدى تكـافؤ العمـل"أكيد على مبدأ التّ  ،)1919(في ديباجة الدستور التأسيسي للمنظمة  دَ رَ وَ كما      
مبــدأ المســاواة وعــدم  ولــى إلقــرارِ األُ  ةَ رَ ذْ ، ومثّـل ذلــك الَبــســتلزمات إقامــة الّســالم العــالمي والعدالــة االجتماعيــةمُ  كأحـدِ 

  .التمييز في مجال العمل
 لها ماليينُ  َض ر عَ تي تَ الّ  واالستبدادِ  انِ مَ رْ ، الحِ ؤسِ البُ  رُ وَ ا صُ هَ تْ لَ مْ ، أَ تاريخيةً  هذا المبدأ، ضرورةً  إقرارُ وقد كان      
ة دون اليـــة الوطنّيـــالحـــرب العالميـــة األولـــى؛ حيـــث كانـــت األوضـــاع االجتماعيـــة والعمّ  لِ ْبـــمـــا قَ  ال فـــي مرحلـــةِ العّمـــ

بقـــة هـــا الّرغبـــة فـــي حمايـــة مصـــالح الطّ تْ مَ ع العمـــل الّســـيئة والتمييـــز فـــي االســـتخدام، ودَ  وفُ رُ ها ُظـــتَ ْضـــرَ ســـتوى، وفَ مُ 
العديـُد ِمــْن فئــات العّمــال الُمهّمشــة ض لــه تعــرّ تذي ا، والقضــاء علــى التفرقـة واالســتغالل الّــَهــوفِ رُ العاملـة وتحســين ظُ 

  .والُمْستْضعفة
ل، وٕاقـرار قواعـد دوليـة احمايـة جميـع فئـات العّمـ أجـلِ  نْ ا ِمـَهـوهكذا، كّرست المنظمة الدولية للعمل كّل جهودِ      

فـي  التمييـز، المنظمـة تْ رَ َبـتَ واعْ  .صرَ ؤ الفُـالمسـاواة وتكـافُ  نَ ِمـ مٍ دَ ، علـى قَـُتغّذي كاّفة مراحل التوظيف واالسـتخدام
سـتهدفَا لغايـٍة فـي هـذا المجـال مُ  ها التشـريعية العمـل، فجـاء نشـاطُ ة ولحرّيـنافيًا للكرامـة اإلنسـانيّ هينًا ومُ ، مُ هِ حّد ذاتِ 

ــةالعمــل، و أمــاكنفــي  التمييــزعــدم المســاواة و  ، اســتبعادُ األولــى:ذات طبيعــٍة مزدوجــة المســاواة فــي  ، تشــجيعُ الثاني
  .لمّتصلة بعقد العملا ، وفي االستفادة من المزايا والُحُقوقالعمل وطِ رُ التوظيف وفي تنظيم شُ 

من ِضـ الـنص  دَ رَ ؛ حيـث وَ )1944(إعالن فيالدلفيا خـالل  نْ مِ  ،هِ المبدأ ذاتِ أكيد على ة التّ اإلنسانيّ عاَوَدْت و         
 منظمـة دسـتور هُ رَ َكـذَ  مـا ةصـح  يـاً لِ كُ  تْ تَـبَ ثْ أَ  قـدْ  جربـةالتّ  بـأنّ  ؤمنُيـ المـؤتمر انك المّ :" ، كالتّاليهُ نْ مِ البند الثاني 

 االجتماعيـة، العدالـة نَ ِمـ أساسٍ  على ني بُ  إذا إالّ  ودائمٍ  عالمي  سالمٍ  إقامة إلى سبيل ال هأنّ  نْ مِ  الدولية العمل
 :دك يؤ  هفإنّ 
 ةالمادّيـ مهِ رفـاهيتِ  أجـلِ  نْ ِمـ العمـل فـي الحـقّ  م،هُ جنُسـ أو مهُ عتقـدُ مُ  أو مهُ عـرقُ  انكـ أيـاً  البشـر، لجميـع أنّ  )أ(

 رص؛الفُ  ؤوتكافُ  قتصادي،اال واألمن والكرامة، ةالحريّ  مْ هُ لَ  رفّ وَ تُ  وفٍ رُ ظُ  في وحيالرّ  مهِ مِ وتقدّ 
 ةٍ وطنّيـ لكـّل سياسـةٍ  ُيشـّكل الهـدف األساسـيّ  أنْ  يجـبُ  ،ول إلى ذلـكصُ بالوُ  تي تسمحُ وف الّ رُ أّن توفير الظ  )ب(

  .1"ودوليةٍ 
المنظمــة  فــي بدايــة نشــاط -قــة بموضــوع المســاواة وحظــر التمييــزحــت المســائل المتعل رِ ، طُ تماشــّيًا مــع ذلــكو      

ة جهًا لحماية فئـات خاّصـايا مختلفة؛ حيث كان الّسعي ُمتّ وَ زَ  نْ ٍق، ومِ متفرّ  أ، وشّكلٍ جزّ مُ  على نحوٍ  -الدولية للعمل
 ةُ بَ عْ التمييــز والتفرقــة َصــ نَ ِمــ وأشــكالٍ  ورٍ ال، وهــي األكثــر ُضــعفًا واألقــّل حظــًا فــي ســوق العمــل، ضــّد ُصــالعّمــ نَ ِمــ

 جهـةٍ  نْ ِمـهـم، ق بعالقـة عملِ ارخة فيمـا يتعلّـبعض التجاوزات الّصـال ضّد ة العمّ حماية كافّ  وأ، جهةٍ  نْ ، مِ االحتمالِ 
  .خرىأُ 

                                                           
ــا( 1 ــدولي للعمــلالمــؤتمر اعتمــده  ،)إعــالن فيالدلفي ــامدينــة ب 1944ي فــي مــا 26: خــالل دورتــه رقــم ال ــدولي للعمــل :َوَرَد ضــمن. فيالدلفي دســتور ( :المكتــب ال
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من نصوصـها الدسـتورية، الّرامـي قـّرر ِضـًا، للمبـدأ المُ ليـًا وتنظيمـًا قاعـديّ د نشـاط المنظمـة، تكريسـًا فعّ هَ ْشـيَ  مْ ولَ      
ى ســـنة حتّـــوتكـــافؤ الفـــرص،  التمييـــز والتفرقـــة فـــي العمـــل، وتشـــجيع المســـاواة رِ وَ وُصـــ أشـــكالِ  للقضـــاء علـــى جميـــعِ 

، 111: ، والتوصـية رقـمفي التوظيف واالسـتخدام التمييزبشأن  111: ، وتجّسد ذلك، بصدور االتفاقية رقم1958
  .المكّملة لها

ل مــّرة، قواعــد تنظيمّيــتْ ا ُوِضــعَ َهــبِ ، ُخطــوًة جديــدًة بموجِ نِ يْ الــوثيقتَ  نِ يْ هــاتَ  وقــد مثــل، آنــذاك، إقــرارُ       ا ة بهــذ، وألو
اليـة، وتمـس بكافـة جوانـب االسـتخدام وعالقـة العمـل، ُتعـالج المسـألة، علـى نحـٍو الّشأن، تخـص جميـع الفئـات العمّ 

إلـى  فُ تهـدِ  ةٍ وطنّيـ الدول األعضاء فـي المنظمـة، بتكـريس اآلليـات المالئمـة، ضـمن سياسـةٍ  إيجابي، تلتزم فيه كلّ 
علـى سياسـة التمييـز والتفرقـة علـى جميـع المسـتويات، وبالنسـبة ، القضـاء هُ ْنـتحقيق المسـاواة فـي مجـال العمـل، ومِ 

  .اليةلكّل الفئات العمّ 
 نْ ، مــازال هنــاك أكثــر ِمــنِ مَ الــز  نَ ِمــ اً ى عقــدمــا يتعــد  ذُ ْنــمُ  النبيلــة،غيــر أّنــه، ورغــم انطــالق كــّل تلــك الّنــداءات      
دوالر فــي  02(الفقــر  ِرهم تحــت خــط َســون ُهــم وأُ ُشــعياّلــذين يُكــّدون ِلُصــنع خْيــر البشــرّية يَ  نَ ِمــ عامــلٍ  مليــار 1.39
 185.9، غيـر )فـي اليـوم دوالر واحـد(ع قِ دْ بـات الفقـر الُمـتَ خـولهم عَ عامًال ال تتجـاوز دُ  مليون 550م هُ نْ ومِ  ،)اليوم

الموضـوع إيـالء ُيحفـُز الباحثـة إلـى األمـر الـذي ُيظهـر أهمّيـة هـذه الدراسـة و  ،1البطالـة نَ ون ِمـشـخص ُيعـانُ  مليون
  .بالبحث والتحليل هِ اهتمامًا بالغًا، وتناولِ 

فــي مختلــف الــدول، عمومــًا، وفــي الجزائــر علــى  المقّدمــةاإلحصــائيات والبيانــات بــأّن  كمــا أّنــه تجــدُر اإلشــارة     
 ألقــلّ اويتعّلــق األمـر بالفئــات  -الفئــات العّمـ نْ لــه العديــد ِمـ ُض ذي تتعـرّ واالسـتغالل الّــ التمييــز وجـٍه أخــّص، بشـأن

 الجئـين،المهـاجرين والّ  ة،ذوي االحتياجـات الخاّصـ ،صغار السنّ  ساء،النّ  :كرونخص بالذّ  ،واألكثر استعباداً  حظاً 
 عـل موضـوعَ جْ تَ  -وغيـرهم مـن الفئـات المضـطهدة... العمـال المـؤقتينكعمال المنـازل و  ال القطاع غير المنظموعمّ 

ــ نْ بقصــد تحليــل األوضــاع واســتخالص مــواطِ  ينــة،عااألولويــات الجــديرة بالبحــث والمُ  نَ الدراســة ِمــ عف ووســائلَ الض 
  .عالجتهامُ 
  

 إشكالية الّدراسة �
 

مبـدأ المسـاواة "وص مضـمون ونطـاق صُ ق البحث والّدراسة بخُ اِ يَ عطيات المقّدمة أعاله، وفي سِ الل المُ من خِ     
ن المنظمة الدولية للعمل، ُيطرح تسـاؤل ادرة عالدولية الصّ القواعد من ضِ " وعدم التمييز في التوظيف واالستخدام

 أنّ  ، وبْعَد ُقرابة مئة عاٍم من الّنشاط،في الوقت الحاضر لُ وْ القَ  نْ كِ مْ يُ هل : ر، أساسًا، حول ما يليوَ رئيسي يتمحْ 
 فــي هحقــ شــخصٍ  لكــلّ  ذي يضــمنُ اّلــ األدنــى القاعــديإلــى إرســاء اإلطــار  توّصــلت قــدْ  الدوليــة للعمــل المنظمــة

 ، ِبما ُيحقق لُه االستقرارأيًا كانَ  ا تمييزٍ مَ دونَ و  هِ ي جنسِ بنِ  نْ مِ  هِ غيرِ  عَ المساواة مَ  مِ دَ على قَ  الستخدامالتوظيف وا
  ؟ واألمن االجتماعي واالقتصادي الوظيفي

                                                           
 .24. ص ،2005 جنيف، ،للمكتب الدولي للعمل، المنظمة الدولية للعمل تقرير المدير العام ،)االستخدام في العالم( :المكتب الدولي للعمل 1
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  : اليينالتّ  الفرعيينؤالين السّ ئيسي، الرّ  تحت هذا الّسؤال جُ رِ دَ نْ ويَ      
كاّفـة فئـات  ،ة للمسـاواة وعـدم التمييـز فـي التوظيـف واالسـتخدامرَ للعمـل الُمقـر  َشـِمَلْت القواعـد الدوليـةهل      

   باختالف خصائِصِهم الّطبيعّية واالجتماعية؟، األشخاص
لكـّل  نُ مَ ْضـتَ  لكاّفـة مراحـل التوظيـف واالسـتخدام، تمّكنت المنظمة مـن تحقيـق حمايـة قانونيـة شـاملة وهل     

  على قدم المساواة ودونما تمييز؟ كافية اجتماعيةحماية و  الئقٍ  عملٍ شخٍص الحُصول على 
  

 راسةالدّ  أهداف �
 

       ــابِ الّطــ تع للحركــة التشــريعية ذاتتّبــالمُ  إن بغة ع الــدولي، والســيما فــي مجــال قــانون العمــل والقــوانين ذات الص
  .الدوليــة القواعــدة لصــالح لقــوانين الوطنّيــة ايّ وِصــصُ خُ  عَ اُجــرَ ، تَ قٍ ابِ َســ تٍ ْقــوَ  أيّ  نْ أكثــر ِمــدرك اليــوم و االجتماعيــة، ُيــ

عــدها التشــريعي، عــن بُ العولمــة واالنفتــاح القــانوني و  رَ ْصــ، عَ فــي عصــرنا الحــاليّ  ىتتخلــ تْ ذَ َخــة أَ فــالقوانين الوطنّيــ
ع دولــي ذا طـاب إنسـاني  فــي مجتمـعٍ  و اإلنسـان فـرداً يغـدُ ، لِ حْ تِ نَفــعـد الـدولي المُ البُ  ود اإلطـار إلــى آفـاقِ الـوطني المحـدُ 

ملـي ضـرورة الـذي يُ  ، األمـرُ ةاإلنسـانيّ علـى مفهـوم  يادةالّسـى فيهـا مفهـوم َغـطْ ، يَ دولـةٍ ود ِ دُ فـي ُحـ واطنـاً مُ  هُ ْنـأكثر مِ 
  .   ، بما فيها منظومة قانون العملختلف المجاالتة اإلنسان في مُ آدميّ حماية 
ع، سـواء العمل فـي معناهـا الواِسـ في بيئةِ  دُ وجَ ل تُ ة اإلنسان العامِ نتهك فيها آدميّ تي تُ لعّل أكثر الفرضيات الّ و     

مبــدأ المســاواة طــاق ن تحديــدُ  لُ َتــحْ ؛ لــذلك يَ هِ ِكــرْ تَ  دَ ْعــى بَ ث عــن العمــل، أو أثنــاء القيــام بــه، أو حتّــْحــخــالل مرحلــة البَ 
 نْ ى ِمـعَ ْسـ، تَ ةاألهمّيـ ةَ بالغـ ا المنظمـة الدوليـة للعمـل، مكانـةً هَ تْ َسـرْ تـي أَ الدولية للعمـل الّ  القواعدمن وعدم التمييز ضِ 

ية الحماية القانون نَ مِ  رٍ أكبر قدَ  ى الدول غير األعضاء فيها، إلى تأمينِ خاللها الدول األعضاء في المنظمة، وحتّ 
 . لجميِع فئات العّمالة الميدانيّ و 

عـد فيهـا البُ  لُ يتـداخَ  تـيوالّ  -عيف ورب العمـل القـويّ الّضـ لِ العاِمـ نَ يْ ة القائمـة َبـي إطار هـذه العالقـة التعاقدّيـففِ      
طــاق خصــي والنّ طــاق الشّ ط النّ بْ ورة تحديــد وَضــرُ ز أكثــر َضــبــرُ تَ  -عــد االقتصــاديوالبُ  عــد االجتمــاعيالبُ ، اإلنســاني

ذلـك  د رَ ، وَمـدائـمٍ  هَ بْ ِشـ رٍ و َطـوتَ  اكٍ رَ طـاق فـي حالـة َحـهـذا النّ  لُ َعـجْ ل يَ هذا التـداخُ  وأنّ  ،، خصوصاً الموضوعي للمبدأ
 نِ يْ بَ قــة بالجــانِ االقتصــادي عــن االعتبــارات المتعلّ  بالجانــبقــة ف الــدول بشــأن تقــديم االعتبــارات المتعلّ مواِقــ اخــتالف

 . اإلنسانيو  االجتماعي
ة فــي إرســاء الي، علــى المســتويين الــوطني والــدولي، المواظبــة المســتمرّ ع العّمــم علــى المشــرّ حــتّ األمــر الــذي يُ      

درة علـى القُـ نَ تمكين العامل مِ ، و عالقة العملى في وَ ين القِ لي لمواز حقيق التوازن الفعّ ل تتكفُ  آلياتٍ  عِ ضْ معايير ووَ 
 .على قَدِم المساواة مع غيره من الّناس الئقةٍ  عملٍ  تحصيل فرصةَ 

الفقه والعمـل  حيث َأْجَمعَ  -كرذْ اليوم جدًال قانونيًا وفقهيًا يُ  يرُ ثِ د يُ عُ لم يَ  ،وعدم التمييز المساواة كان إقرارُ  وٕانْ      
الدوليين والوطنّيين أّنه ال ُبّد أْن يتضّمن كل ُبنٍد وكل مادٍة تعترُف بحق ِمـْن حقـوِق اإلنسـان، الـنّص علـى أّن هـذا 

 لَ وْ َحـ ى،َضـوقـٍت مَ  أيّ  نْ وأكثـر ِمـ ،امفـي هـذه األّيـ ،ورُ قاش يثُـالن  فإن  -الحّق ُيقّرر على قدم المساواة ودون تمييزٍ 
   .هِ أو مجال تطبيقِ  هذا المبدأ طاقن تحديدِ 
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ونطــاق مبــدأ  مضــمونفــي تحديــد  َيكُمــن راســةالهــدف الرئيســي لهــذه الدّ  بنــاءًا علــى مــا تقــّدم، ُيمكــن القــول أنّ      
مـــن الّنـــاحيَتْين الشخصــــّية  شـــاط التشـــريعي للمنظمـــة الدوليـــة للعمـــلالنّ  فـــي ظـــلّ وعـــدم التمييـــز  المســـاواة

  .والموضوعّية
  

 اسةر ة الدّ أهميّ  �
 

وعـدم التمييـز فـي التوظيـف  سـة لمبـدأ المسـاواةالقواعـد الدوليـة للعمـل المكرّ "ل موضـوع ة تنـاوُ أهمّيـ زُ تبرُ       
  :اليحو التّ ذلك على النّ و  ن،يْ تَ من زاويتين أساسيَ  ،"واالستخدام

  
ــ. 1 ــاألهمّي ــيُ  :ةة النظرّي ــلْ نَ  لنــا أنْ  نُ مِك ــ َس َم ــةة األهمّي ــا بِ نَ ذْ َخــمــا أَ إذا  لموضــوع الدراســة النظرّي ــبُ  االعتبــار نِ يْ َع  هُ دَ ْع

  :على الّتواليستقبلي، التاريخي، وكذا، الحاضر والمُ 
رة على مسـتوى المنظمـة القواعد الدولية للعمل المقرّ  تلشكّ لموضوع الدراسة،  الُبعد التاريخيبالّنظر إلى  -أ     

ؤســًا اليــة بُ بقــات العمّ الط  هُ الَلــخِ  تْ عاَنــ من،الــزّ  نَ ِمــ نِ يْ نَ رْ ة َقــلمــدّ  اســتمر  ،طويــلٍ  ونضــالٍ  كفــاحٍ  ةَ رَ َمــثَ  الدوليــة للعمــل،
 اً تشـريعيّ  عاً جَ رْ ال بديل لها ومَ  ةَ قاعديّ  ا الحاضر ضمانةً نَ تِ قْ في وَ  ل،مثّ تُ لِ  .ق والعبوديةالرّ  إلى درجةِ  لَ صَ واستغالًال وَ 

 ال وأربــاب العمـــل،الحكومــات وتنظيمــات العّمـــة وكافّـــ بفئــاتهم المختلفــة، الالعّمـــ جميــعُ  إليــهِ  دُ يســـتنِ  ى عنــه،ال غًنــ
التوظيـف واالسـتخدام بالمسـاواة وعـدم التمييـز  عامـلٍ  لّ ُكـلِ  نُ مَ ْضـتـي تَ نيا الّ س الـد ُسـاألُ  عِ ْضـوط العمل ووَ رُ شُ  لتنظيمِ 

  .وفي إطار فكرة العدالة االجتماعية
 تـدويل قـانون العمـل وتوحيـد معـايير وظـروف"واد األوائـل لفكـرة ى به الرّ ذي نادَ نطلق الّ قد كان الهدف والمُ ف     
 رورية لجميــعِ ة لتنظــيم العمــل وتــوفير الحمايــة الّضــوط ومعــايير قاعدّيــرُ ســًا علــى ضــمان وتــوفير ُشــؤسّ مُ  ،"العمــل
 يسـتفيدُ  نيـا للعمـل،ة دُ أساسـيّ  معـاييرَ  بمعنـى آخـر، إقـرارُ  .كـان سـببٍ  ودونمـا تمييـز أليّ  المسـاواة مِ دَ علـى قَـ الالعّمـ

أو  هُ نّ أو ِســ هُ ُســنْ ومهمــًا كــان جِ  ،هِ مــًا كــان المســتوى االقتصــادي لدولِتــهْ ومَ  ،هِ إقامِتــ مهمــًا كــان بلــدُ  ،عامــلٍ  لّ ُكــمنهــا 
  ياسياالجتماعي أو السّ  ،القوميّ  هِ أو انتمائِ  هِ بشرتِ  نُ وْ أو لَ  هُ تَ أو ديانَ  هُ رقُ عِ 

 ذُ ْنــمُ  ا المنظمــة،َهــتْ لَ وْ أَ تــي المكانــة الّ  الّنظر إلــىبــ ســتقبليوالمُ  رْ عــدها الحاِضــبُ ة الدراســة فــي أهمّيــ تظهــرُ و  -ب     
  .ور التمييز والتفرقةأجل القضاء على جميع أشكال وصُ  نْ ومِ  ال،فئات العمّ  جميعِ  نَ يْ تحقيق المساواة بَ ل تأسيسها،

أو  أو فقـرةً  لـى مـادةً ع )2/3( ثلثيهـاب ِرُبـقاما يُ  لَ مَ اشتَ  ،وثيقةً  397 ا هذا،نَ ى يومِ حتّ  عن المنظمة، رَ دَ صَ  فقدْ      
ة وغيـر منيّ بصـياغة ِضـ مباشرة، وأحيانًا أخرى،و  صريحةٍ  بصياغةٍ  ، أحيانَا،التمييز ُض ناهِ ويُ  ،المساواةس كرّ يُ  اً بند

ائـل سـها هـذا الكـّم الهتـي كرّ ل األحكام الّ وتناوُ  ا،هَ تِ يَ وِ لَ وْ ة الدراسة وأَ لإلقرار بأهميّ  ،ةِ دِ حْ وَ عّد كافيًا لِ وذلك ما يُ . مباشرة
 األربعـةق بأحـد المعـايير ة؛ فالمسـألة تتعلّـحتمّيـ واعتبـار البحـث فـي هـذا الموضـوع  ضـرورةً  القواعد والتقارير، نَ مِ 

تـي والّ  ،1998ة فـي العمـل لسـنة إعالن منظمة العمـل الدوليـة بشـأن المبـادئ والحقـوق األساسـيّ من رة ضِ قرّ المُ 
ية من أجل عولمة عادلة لسنة دولية بشأن العدالة االجتماعإعالن منظمة العمل الجاء التأكيد عليها في إطـار 

2008.  
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لـع علـى أو نط  ح الجرائـد ومواقـع اإلنترنيـت،حينمـا نتصـف في هذا المقام،  ة الدراسةأهميّ  زُ تبرُ : ةي لِ ة العمَ األهميّ . 2
 وأرقـامٍ  سـلبي  بواقـعٍ  مَ دِ نسـان، لنصـطَ ة بحقـوق اإليـنِ عْ ة المَ ادرة عن المنظمات الدوليـة والوطنّيـالتقارير والبيانات الصّ 

 َض رَ َعـوعـدم التمييـز  رة لمبدأ المسـاواةقر ة المُ بالمعايير الدولية والقوانين الوطنيّ  بُ رِ ضْ تَ  صارخة، اتٍ زَ اوُ جَ ة وتَ عَ زِ فْ مُ 
  .ادٍ قَ تِ وانِ  ك شَ  عَ ضِ وْ مَ  ا،هَ رَ دَ صْ ذي أَ والجهاز الّ  ي ا هِ هَ عَ تضَ ة لِ لي عْ ها الفِ ن قيمتِ دها مِ جرّ وتُ  ،طِ الحائِ 
 الحمايـــة القانونيـــة لألفـــراد ضـــد  تعزيـــزِ في عيد الـــدولي الّصـــعلى  مســـبوقٍ  غيـــرَ  مٍ تقـــد  إحـــرازِ  نْ غم ِمـــفعلـــى الـــرّ      

مارسـات ل والمُ األعما أّند ؤكـتُ  ،الُمختّصـةعلـى مسـتوى اّللجـان الدوليـة  وحةالمطرُ  كاوىوالشّ  لتقاريرا فإنَّالتمييز، 
 .يالماضِ  نَ ى مِ رَ كْ إلى ذِ  دُ عْ ل بَ تتحو  مْ ة لَ التمييزيّ 
 نْ األشـخاص ِمـعلى ر ؤثّ ُيـ وقـدْ  أسـباب، عـّدةعـن  العملينشأ التمييز في مجال  دْ قَ الجديُر بإلشارة إليه، أنُه و      
 ـــةول ُصـــى األُ شـــت ـــمِ  االجتماعيـــة؛أو ة الوطنّيـــأو  اإلثنّي ـــالمجتمعات :لَ ْث و أ ريقـــي إف أصـــلٍ  نْ ِمـــ رِ تنحـــدِ التي ة الوطنّي

  . وائفنتمين إلى مختلف الط األشخاص المُ و ة،عوب األصليّ الشّ وآسيوي، 
أو لغوية الّ أو ول الثقافية صُ األُ  نَ وائف مِ نتمين إلى مختلف الط األشخاص المُ  ، ضد التمييز،أيضاً  ُس مارَ يُ  وقدْ      

ص المناعـــة ْقـــبفيـــروس نُ  ،مـــثالً  صـــابين،المُ واألشـــخاص  ي اإلعاقـــة،وِ أو ذَ  زٍ ْجـــصـــابين بعَ ينيـــة، واألشـــخاص المُ الدّ 
 نْ مــا زالــت هنــاك العديــد ِمــ إذْ  الجــنس؛ عِ وْ التمييــز القــائم علــى أســاس َنــ ،أيضــاَ  ،يعُ ِشــويَ  .اإليــدز /ةالمكتســب ةالبشــريّ 

 وهــي ض المــرأة،كمــا تتعــرّ ...جــل هــا فــي المســاواة مــع الرّ وحق  هــا فــي العمــل،علــى المــرأة حق  رُ نِكــالــدول تُ  تشــريعاتُ 
ـــــــــــالكثيـــــــــــر مـــــــــــن األحيـــــــــــان مـــــــــــن المُ  عـــــــــــاني فـــــــــــيتُ   ة المزدوجـــــــــــةمارســـــــــــات العنيفـــــــــــة والتعســـــــــــفّية ذات المرجعّي
  ).وغيرها...الجنس،األصل/ينالجنس،الدّ /العرق/الجنس(

الباحــث فــي القــانون الــدولي  ،وصُصــالخُ  هِ ْجــوذلــك مــا يفــِرض علــى كــّل باحــٍث فــي المجــال الــدولي، وعلــى وَ      
ــتعريــف بالقواعــد المقــّررة فــي هــذا الّشــح اإلشــكال والرْ للعمــل، َطــ ــل إلــى  نْ أن علــى المســتوى الــدولي ِم أجــل التوص

  .اهَ زِ ول الكفيلة بتجاوُ لُ عف والحُ الض  نْ استخالص مواطِ 
  

 راسةأسباب اختيار موضوع الدّ  �
 

ة اتّيــعوامــل ذ ، منهــاواألســباب العوامــل نَ بالبحــث والتحليــل العديــد ِمــ راســةلتنــاول موضــوع الدّ  الباحثــة زحّفــ      
  :ةموضوعيّ  وُأخرى

  
علــــى  رِ ْبــــالحِ  نَ الكثيــــر ِمــــ الَ َســــذي أَ لقــــد كــــان ُمْنطلــــق فكــــرة البحــــث والــــّدافع األساســــي الّــــ :ةاتّيــــالعوامــــل الذّ .1

الباحثـــــــة كـــــــامرأة عاملــــــــة ذات  ارَ َســـــــمَ  تْ َضـــــــيوميـــــــة اعترَ  دَ شخصـــــــّية ومشـــــــاهِ  فَ هـــــــذه األوراق البيضـــــــاء مواِقـــــــ
ذريًا فــــي المواقـــــف بشـــــأن الحقـــــوق الباحثـــــة تضـــــاربًا فــــي اآلراء واختالفـــــًا ِجـــــ تْ َظــــة؛ حيـــــث الحَ مســــؤوليات عائلّيـــــ

  .المقّررة للمرأة في سوق العمل
ـــــَهـــــوشـــــّد انتباهَ        ـــــ ي عْ اط فـــــي الـــــوَ َطـــــى االنحِ دَ ا َم ـــــالحضـــــاري اّل الفئـــــات  نَ ؤ بـــــه المـــــرأة والكثيـــــر مـــــ لُ ذي ُتعاَم

ــــة األُ  ــــاالجتماعي ــــين، وحتّــــِقَبــــل أربــــاب العمــــل والمســــؤو  نْ خــــرى ِم ــــز ْعــــى بَ لين اإلداري فُتحاَســــب المــــرأة . مالءض ال



 
10 

ـــــــر إليهـــــــا نظـــــــرًة ُدونِ  ـــــــوُينَظ ـــــــلُمجـــــــرد كونِ  ةً أو تمييزّيـــــــ ةً َي ـــــــهَـــــــأو كونِ  ا إمـــــــرأةً َه  .ةذوات المســـــــؤوليات العائلّيـــــــ نْ ا ِم
ـــــــة عليهـــــــا وُتَطبـــــــُق ة، ة والفكرّيـــــــا العلمّيـــــــهَ راتِ دُ مـــــــع ُقـــــــ بُ ا ال تتناَســـــــَيـــــــفـــــــي وظـــــــائف ُدنْ  ،بـــــــذلك ،رُ َصـــــــوُتحْ  نظرّي

ـــِلتَ ، األرضـــّية اّلالصـــقة ـــ ةِ أَ ْطـــا تحـــت وَ هَ َســـفْ نَ  دَ ِج ـــه لهـــا زُ عُ َضـــوَ  زجـــاجي  فٍ قْ َس ـــحُ اآلخـــر بِ  سِ نْ الِجـــ نَ مالؤهـــا ِم ة ج
 ة ال تسمحُ مسؤولياتها العائليّ  أن  ةالقياديّ  بِ للمناصِ  غِ لها بالتفر.  

ـــــالمُ        ـــــد ِمـــــوب ـــــات الخـــــتالف خصا نَ وازاة، ُتحـــــَرم العدي ـــــها الطبيعّيـــــِصـــــئِ الفئ ـــــة ِم حقهـــــا فـــــي  نْ ة أو االجتماعي
 هــــــا فــــــي ُشــــــغل منصــــــٍب وظيفــــــيــــــُدراتها الجســــــدّية والّذهنيــــــة؛ حيــــــث ُتعــــــاني  العمــــــل أو حق َيليــــــُق وَيتكافــــــأ مــــــع ُق

ــــــ بعــــــُض  ــــــات ِم ــــــ وٕاقصــــــاءٍ  تهمــــــيشٍ  نْ الفئ ــــــامِ  العمــــــل نتيجــــــةً  ســــــوقِ  نْ ِم ــــــاب العمــــــل بوَ  لقي  عِ ْضــــــالمســــــؤولين وأرب
 ينَ كِ ، تـــــارِ شِ ة علـــــى الهـــــامِ ة والوطنّيـــــة، اإلقليمّيـــــقـــــّررة علـــــى المســـــتويات الدولّيـــــاليـــــة المُ العمّ  القـــــوانين والتشـــــريعات
اغـــــــب فـــــــي الّشـــــــخص الرّ  دُ فيِجـــــــ .ةة والتوظيـــــــف بالمحســـــــوبيّ ة والتمييزّيـــــــمارســـــــات اإلقصـــــــائيّ المجـــــــال مفتوحـــــــًا للمُ 

ال تمييزيـــــة محظـــــورة قانونـــــًا،  ُعرضـــــًة لمعاملـــــةٍ  هُ َســـــفْ نَ  لْ ، وكـــــذا الّشـــــخص العاِمـــــعمـــــلٍ  ول علـــــى منصـــــبِ ُصـــــالحُ 
ــــــَبٍب إالّ  ــــــوْ نســــــه، أو لَ ، الخــــــتالف جِ ِلَس ــــــغَ ، أو لُ هِ ن ، أو ِســــــهِ ِن ــــــانَ يَ ، أو دِ هِ ِت ــــــة أو إصــــــابتِ  هِ ِت  أو الخــــــتالفٍ ...ه بإعاق
  .الفنّية هِ ومهاراتِ  هِ قانونًا دون أّي اعتبار لمستوى كفاءتِ  رٍ برّ مُ  آخر غيرُ 

ــــ واألمــــرُ       إلــــى  عُ الــــدولي ال الــــوطني، يرِجــــ هِ الموضــــوع فــــي إطــــارِ  لِ الباحثــــة علــــى تنــــاوُ  إصــــرارِ  نْ ِمــــ ذي زادَ اّل
الّنظــــر عــــن مســــتوى  فِ رْ َصــــتمــــّس جميــــع دول العــــالم بِ  عامــــةً  القــــديم، ُتشــــّكل ظــــاهرةً  نــــذُ أّن ظــــاهرة التمييــــز، ومُ 
بـــــة الفيـــــروس بمثا تْ حَ بَ ْصـــــأَ  ، أّن هـــــذه الظـــــاهرة قـــــدْ فالغريـــــب فـــــي األمـــــرِ . صـــــادي بهـــــاتالتقـــــّدم االجتمـــــاعي واالق

ـــــ ة ُتعـــــاني العمـــــل الجزائرّيـــــ كانـــــت ســـــوقُ  مختلفـــــة؛ فـــــإنْ  وأشـــــكالٍ  رٍ وَ ُصـــــوق العمـــــل بِ ُســـــ بِ ْلـــــفـــــي قَ  ذي يعـــــيُش اّل
ــــــ ــــــ مْ التمييــــــز القــــــائِ  نَ بــــــالكثير، ِم فــــــإّن ســــــوق العمــــــل فــــــي  ؛يِســــــنْ صــــــاهرة والتمييــــــز الجِ ة والمُ علــــــى أســــــاس القراَب

ــــاطق أُ  ــــمن ــــالعــــالم َيطغــــى عليهــــا التمييــــز العِ  نَ خــــرى ِم ــــز الــــدّ ي، وأُ رق ة شــــكلة عاّمــــوهكــــذا، فالمُ ...ينيخــــرى التميي
  .تشّعبةوواحدة، ولكنها مُ 

فــــي مجــــال القــــانون وكــــّل صــــاحب  ُمخــــتص ، ُيحــــّتم علــــى كــــّل الباحثــــة ذي، ومــــن ُمنطلــــق تفكيــــراّلــــ األمــــرُ       
ـــــاقوس الخَ  ـــــ ّدي للمســـــألة، وٕانْ َصـــــوالتَ  ْر َطـــــضـــــمير حـــــّي دّق ن ـــــى األقـــــلّ  مْ َل ـــــل فَعَل ـــــن بالفْع ـــــالقْول يُك ـــــك مـــــا . ب وذل

فين ال، المــــــوظّ ين، العّمــــــوقيّ قُــــــالحُ  ي جميـــــعِ دِ ْيــــــأَ  نَ يْ هــــــذه الّرســـــالة َبــــــ عِ ْضــــــالل وَ ِخــــــ نْ ِمـــــ هُ الباحثــــــة تحقيَقــــــ تْ أَ تَـــــارْ 
حاولـــــــة التعريـــــــف بالقواعــــــد المكّرســـــــة للمســـــــاواة وعـــــــدم التمييــــــز فـــــــي التوظيـــــــف واالســـــــتخدام ومُ  ،وذوي الحقــــــوق

علـــــى المســـــتوى الـــــوطني،  وكـــــّل ذي حـــــق  َتخـــــُدم كـــــّل عامـــــلٍ  تـــــي ُيمكـــــن أنْ المقـــــّررة علـــــى المســـــتوى الـــــدولي، والّ 
  .  العربي والدولي

هـــــــذه  لِ ْثــــــمِ ة، لِ ة الجزائرّيــــــة، وخاّصــــــالمكتبــــــة العربّيــــــ رُ ْقــــــ، فَ أســـــــبابٍ  نْ ِمــــــ هُ رُ ْكــــــذِ  قَ بَ مــــــا َســــــإلــــــى  ضــــــافُ ويُ      
 ــــــفـــــي إيجــــــاد إالّ  لباحثــــــةا فلـــــحتُ  مْ َلــــــ عـــــن المراجــــــع فـــــي هــــــذا الموضـــــوع، البحــــــثالل ِخـــــ نْ فِمــــــ ؛راســـــاتالدر ذْ  الن

فــــي  الموضــــوع إالّ  تمــــّس  نْ ُكــــتَ  مْ وَلــــ تنــــاثرة،قــــة ومُ متفرّ  أجــــزاءٌ ا َهــــبُ لَ غْ تــــي كانــــت أَ والّ  وث،ُحــــوالبُ  بْ تُــــالكُ  نَ القليــــل ِمــــ
ـــــجوانِ  ضِ ْعـــــبَ  ـــــذي خَ اّلـــــ األمـــــرُ  ات،يـــــلِ والكُ  ولِ ُصـــــفـــــي األُ  يصِ ِحـــــمْ دون الت  هِ ِب ـــــ َض ْعـــــبَ  قَ َل عوبات فـــــي البحـــــثِ الص، 

  .والتحليلِ  ثِ حْ هذا الموضوع بالبَ  لِ رغبًة وٕاصرارًا في تناوُ  الباحثة مّما زادَ 
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 ،ورةً رُ َضـــ حَ بَ ْصـــأَ  هـــذا الموضـــوع قـــدْ  لَ تنـــاوُ  أن  للباحثـــةن تبـــي  ،احيـــة الموضـــوعيةلنّ ا نَ ِمـــ: ةالعوامـــل الموضـــوعيّ .2
 ة ســطحيّ  عالجــةٍ علــى مُ  تْ لَ مَ تَ اْشــ نوات الماضــية،ّســالل الِخــ هُ َلــوْ لة حَ ســجّ المُ  الّســابقةراســات األفكــار والدّ  باعتبــار أن

ــ ة، دونَ زَ وجَ ة ُمــوشــكليّ  ة ومُ دراســة موضــوعيّ ب القيــامض ذلــك مــا يفــرِ  .فــي التحليــل والدراســة قِ التعم صــوص قــة للنّ عم
 ،تخداماالسفي التوظيف و  وعدم التمييز على مستوى المنظمة الدولية للعمل بشأن مسألة المساواة الُمقّررةوالقواعد 

ـــ تـــي تكـــون،الّ  ة عناصـــر عالقـــة العمـــل،الفئـــات ولكاّفـــ لجميـــعِ  ةً لَ شـــامِ  للتمييـــز واالســـتغالل فـــي  ال َحـــمَ  ،بِ فـــي الغاِل
  .عاملةالمُ 

 ذي َجَعـــلاّلـــ ، األمـــرُ هِ تشـــّعبة فـــي الوقـــت ذاِتـــتداخلـــة والمُ ات المُ اإلشـــكاليّ  نَ الدراســـة العديـــد ِمـــ موضـــوعُ  حُ رَ ْطـــويَ      
 شــاملةٍ  ا بالتحليــل بصــورةٍ َهــلتناولِ  َدَفَعــْت الباحثــةتــي األســباب الّ  نَ ِمــ ا واحــداً َهــفــي بحثِ  واإلســهامَ ا هَ ي لدراســتِ التصــدّ 

 عُ َمـجْ يَ  وَ هُـفَ  تباين العناصر؛ع المناحي ومُ متنو  د الجوانب،تعد مُ  ي األطراف،امِ رَ تَ مُ  وعَ الموضُ  وأن  ةً خاصّ  ،ومتكاملةٍ 
ــ جهــةٍ  نْ راء ِمــالثّــ نَ يْ َبــ ر ذي اّلــ األمــرُ  ثانيــة، ةٍ َهــجِ  نْ ِمــ عالجــة،فــي المُ  وبةعُ والص الجــديرة  المواضــيعِ  دَ َحــاعتبــاره أَ ُيبــر

  .ناقشةراسة والمُ بالدّ 
  

 الُمقاربةالّدراسات  �
 

، إلى الّصعوبات اّلتـي القتهـا خـالل مرحلـة البحـث قطةالتفصيل في هذه الن ، قبل اإلشارة وبجُ وُ  ترى الباحثة     
لموضوع الدراسة؛ حيث لم ُتفلح في إيجاد دراسة أو مرجع يتنـاول الموضـوع بصـورٍة متخّصصـة الوثائقي واإلعداد 

للقواعـد المسـتوى الوصـفي العـام  تحصـيلها وجمعهـا، لـم تتعـدّ  إلـىومباشرة، وأغلبّية المراجع اّلتـي توّصـلت الباحثـة 
ت ذات الُبعــد التقييمــي، فقــد انصــّب الدراســا اأّمــ. فــي مبــدأ المســاواة وعــدم التمييــز صالدوليــة للعمــل دون التخّصــ

الّشـكلّيات حيـث وليـة للعمـل مـن اهتمامها على تحديد مدى فعالّية القواعد الدولية للعمـل الّصـادرة عـن المنظمـة الد
مضـمونها بصـورة عـابرة  ، وتكتفـي بوصـفِ والّرقابة عليها تها، تنفيذهاعاإلجرائّية المقّررة العتمادها، تفسيرها، مراج

  .ةمختصر وجّد 
وذلــك مــا فــرض علــى الباحثــة االعتمــاد فــي دراســتها علــى المصــادر المتــوّفرة بهــذا الخصــوص، وُيعنــى بهــا،      

ومــع ذلــك تشــير . االتفاقيــات، التوصــيات، الّصــكوك والمقــرارات الدوليــة للعمــل، أكثــر مــن اعتمادهــا علــى المراجــع
  :نفي هذا الّشأالباحثة إلى بعض الّدراسات المقاربة اّلتي وردت 

لألسـتاذ ، )رؤى تحليلية بمنظـور مسـتقبلي(أطروحات في القانون الدولي والوطني للعمل: دراسة بعنوان .1     
األستاذ مجموعة الّندوات والملتقيات والمحاضـرات اّلتـي لّخص من خاللها ، 2008، طبعة يوسف إلياس" الدكتور

، تناولــت، علــى أقســام) 07(عــت منهجّيــًا علــى ســبعة تناولهــا خــالل الّســنوات العشــر اّلتــي ســبقت نشــر الدراســة، ُوزِ 
معــايير العمــل الدوليــة والعربيــة، الحــوار االجتمــاعي والمفاوضــة الجماعّيــة، العمــل فــي االقتصــاد غيــر  :التّــوالي

الّصــرف الجمــاعي مــن العمــل، التشــغيل والتــدريب المهنــّي، الّنظــامي، عمــل الفئــات ذات االحتياجــات الخاّصــة، 
  .تفتيش العمل
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رسـالة دكتـوراه، ، "جمـال شـاهينحسن " للباحث لطة التشريعّية لمنتظم العمل الدولي،السّ  :دراسة بعنوان .2     
منـتظم العمـل لمفهوم السلطة التشـريعّية : من خاللها الباحث اإلشكالّية التّاليةعالج  .1984 جامعة االسكندرّية،

   .ء بتطبيق القواعد الّصادرة عنهاالدولي، موضوعها، حدودها، ومدى التزام الدول األعضا
التمهيدي الخلفّية التّارخّية لنشـأة وظهـور المنـتظم الـدولي  براسة خمسة أبواب، يتناول الباالدّ  تْ لَ مِ وعليه، شَ       

أمـا البـاب الثالـث فقـد  .للعمل، ويعالج الباب األول مقاصد المنتظم ومبادئه، ويحّدد الباب الثـاني سـلطات المنـتظم
الباحـث لمـا أصـدره المنـتظم مـن  أشـاروفـي البـاب الختـامي، . عوامـل فعالّيـة وتطبيـق القواعـد الدوليـة للعمـلتناول 

  .في مختلف المجاالت من قواعد دولية للعمل قواعد دولية للعمل
لحقـوق ا"(Les droits fondamentaux au travail :origines, statut et impact en droit international): "دراسـة بعنـوان .3     

 صـدرت عـن ،(Claire La Hovary) لألسـتاذة، ")األصول، النظـام واآلثـار فـي القـانون الـدولي( األساسّية في العمل
تنــاول الجــزء األّول : شــملت الّدراســة جــزئين أساســيين. 2009 فــي العــام ،(.P.U.F)المنشــورات الجامعّيــة الفرنســّية 

وآثــار  محتــوىوق األساســّية فــي العمــل، وعــالج الجــزء الثــاني مــن الّدراســة المضـمون االتفــاقي والنظــام العرفــي للحقــ
ومفهـوم الحقـوق األساسـّية فـي ) 1998(إعالن المنظمة الدولية للعمل بشأن المبادئ والحقوق األساسّية في العمل 

  .العمل
  

 راسةنطاق الدّ  �
  

ْن الفئـات والمجـاالت المعنّيـة بـالتمييز فـي العمـل، ِمـدد َعـوتَ  ،جهـةٍ  نْ راسـة ِمـب القـانوني لموضـوع الد إّن التشعّ      
  :اليحو التّ وايا، وذلك على النّ ختلف الز مُ  نْ تحديد نطاق البحث والدراسة مِ  الباحثة منّ  مُ يستلزِ خرى، أُ  جهةٍ 

  
إطـــار راســـة التّاليـــة بحثـــًا متخّصصـــًا للقواعـــد الدوليـــة للعمـــل المقـــّررة فـــي ، تمّثـــل الدّ منظـــور عضـــوي نْ ِمـــ -أ     

ادرة فـي إطـار ة اإلحالـة لقواعـد القـانون الـدولي لحقـوق اإلنسـان الّصـي إمكانّيـوهـذا ال ينِفـ. المنظمة الدولية للعمل
  .راسةبات الدّ متطلّ  يهِ ود ما تقتضِ دُ ظام األممي في حُ النّ 
 

المبـــــدأ  بيـــــقِ تط نطـــــاقِ  نَ مْ ِضـــــ لُ خُ دْ تـــــي تَـــــاليـــــة الّ ، ونظـــــرًا لتعـــــّدد الفئـــــات العمّ منظـــــور شخصـــــي نْ وِمـــــ -ب     
ــــراســــة، ونظــــرًا للتشــــّعب القــــانوني الحاِصــــالمقــــّرر موضــــوع الدّ  ــــدولي، ارَت ــــى المســــتوى ال  رَ ْصــــالباحثــــة حَ  تْ أَ ل عل

  : راسة في الفئات التاليةللدّ  الّنطاق الّشخصي
  .الجنسيّ  لِ يْ المرأة وذوو المَ  مُ هِ بِ  ُيقَصدُ ، و ةاالختالفات الجنسيّ ذوي  نْ األشخاص مِ  -
ــــ - ــــةذوي  نْ األشــــخاص ِم ــــات الجســــدّية والذهنّي ــــبِ  ُيقصــــدُ ، و االختالف ــــباب، كبــــار الســــّن، ذوو  مُ ِه األطفــــال والّش

  .اإليدز/ اإلعاقة والمصابين بفيروس نقص المناعة البشرّية
ــــ - ــــذوي  نْ األشــــخاص ِم ــــات االجتماعّي ــــّم التركيــــز بهــــذا الخُ ةاالختالف ــــال األجانــــب ُصــــ، وت ــــى فئــــة العّم وص عل

  .ين أو أقلّيات إثنّيةالّسكان األصليّ  والعّمال المنتمين إلى
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 فـي مقـدمِتِهمستضـعفة، ويـأتي مواطن البحث للعديد من الفئـات المُ  نْ فضًال عن ذلك، تّم التنويه في العديد مِ      
  .ال القطاع المنّظمعمّ 
  

مـع التخصـيص  -مرحلـة التوظيـف نْ راسـة انطالقـًا ِمـفقد تّم تحديد نطـاق الدّ  ،منظور موضوعيأّما من  -ج     
 رُ دِ َحــنْ ، ومــا يَ وطٍ رُ ُشــ نْ ووصــوًال إلــى مرحلــة االســتخدام، ومــا ينّظمهــا ِمــ -فــي  مرحلــة التعّطــل عــن العمــل والبطالــة

  .العّمال لجميعِ  هِ ف بِ رَ تَ عْ ة تمّثل الحّد األدنى المُ أساسيّ  ة وحقوقٍ عنها من مزايا ماديّ 
   

 راسةة الدّ منهجيّ  �
  

المـنهج  ن للبحث القـانوني، وهمـايْ ن أساسيَ يْ منهجَ  اعتماد ،وحةرُ طْ التساؤالت المَ على إلجابة ل ارتأْت الباحثة      
األحكـام والّنصـوص  ختلـفمُ  وتحليـلِ  فَ ْصـ، وَ خـالل اسـتقراء نَ ، وذلـك ِمـاالسـتنباطي المنهج التحليلـيو الوصِفي
 ة،ئيســية والفرعّيــأجهــزة المنظمــة الرّ ادرة عــن ة الّصــالتقــارير واآلراء التفســيريّ  التوصــيات، االتفاقيــات،من ِضــ الــواردة

ل إلــى التوّصــغايــة ب ا،هَ بمضــمونِ  حــيطِ المُ  واإلبهــامِ  وضِ ُمــالغُ  عِ ْفــورَ  عليهــا، عليــقٍ ا والتّ هَ مناقشــتِ و ، ةهــا الفنّيــوعــن لجانِ 
  . اءةة وبنّ موضوعيّ  واستنتاجاتٍ  تعليقاتٍ 
فـي إطـار  المـنهج التـاريخي الباحثـة علـى اعتماد ،هِ الموضوع وخصوصيتِ  ت طبيعةُ لَ فقد أمْ  عن ذلك، فضالً      

 راســة،مصــطلحات الدّ  س المفاهيميــة لــبعضِ ُســالحــديث عــن األصــول التاريخيــة لنشــأة القواعــد الدوليــة للعمــل أو األُ 
  .الفرعّية راسةالد  نْ في بعض مواطِ  المنهج المقارن ها علىواعتماد

  
 راسةة الدّ خطّ  �

  
ة واألفكــار، وفــي إطــار ّطــالخُ  نِ علــى تــوازُ  اإلمكــانِ  رِ دَ َقــ االعتمــادَ  ،راســةالد  هــذه اجِ َهــنْ فــي مِ  َصــْت الباحثــةَحرِ      

 نِ يْ رئيسـيَ  نِ يْ إلى بابَ راسة الدّ مضمون تقسيم  تْ أَ ارتَ كما ة، مة تفصيليّ بمقدّ  دراستهاّلت الباحثة هَ تَ اسْ ، ثِ حْ والبَ  يلِ لِ حْ الت 
  :اليحو التّ وذلك على النّ  ،تمهيدي  لٌ صْ ا فَ مَ هُ قْ يسبَ 

من ِضـ لقواعـد الدوليـة للعمـلأساسـّيات فـي ا تتحـدد تفاصـيُلُه فـي، راسةلدّ أساسّيات اة ، بمثابَ فصل تمهيديّ      
  .مبحٍث ثانٍ من ضِ  في التوظيف واالستخدام وعدم التمييز لمساواةمبدأ اأساسّيات في و، مبحٍث أولِ 

؛ لمسـاواة وعـدم التمييـز فـي التوظيـف واالسـتخدامخصـي لمبـدأ اطاق الشّ النّ : تحت عنوان دَ رَ وَ  الباب األول     
  :ةفصول أساسيّ  ةثالث الدراسةل من الجزء األوّ  نَ م ولذلك، تضَ 

 معيــاررة للمســاواة وعــدم التمييــز علــى أســاس القواعــد الدوليــة للعمــل المقــرّ :"تحــت عنــوان الفصــل األول     
  ."ةالخصائص الجنسيّ 

معيــار رة للمســاواة وعــدم التمييــز علــى أســاس الدوليــة للعمــل المقــرّ  القواعــد:" تحــت عنــوانالفصــل الثــاني      
  ."ةة والفكريّ الخصائص الجسديّ 
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 معيــاررة للمســاواة وعــدم التمييــز علــى أســاس المقــرّ  الدوليــة للعمــل القواعــد:" تحــت عنــوان الفصــل الثالــث     
  ." ةالخصائص االجتماعيّ 

طـاق الموضـوعي لمبـدأ النّ  "فـي اإلمكـانِ  رَ دَ التفصيل قَـ ت الباحثةلراسة، حاو من الدّ  الباب الثانيخالل  نْ ومِ      
 ةثالثــ نَ مْ راســة ِضــهــذا الجــزء مــن الدّ  دَ رَ ذلــك، وَ  أجــلِ  نْ ؛ وِمــ" المســاواة وعــدم التمييــز فــي التوظيــف واالســتخدام

  :ةول أساسيّ صُ فُ 
لة بتنظــيم م التمييــز ذات الّصــرة للمســاواة وعــدالقواعــد الدوليــة للعمــل المقــرّ  : "تحــت عنــوان الفصــل األول     

  ." الحّق في العمل
ـالقواعد الدولية للعمل المقر  :"تحت عنـوان دَ رَ وَ  الفصل الثاني      بتنظـيم لة رة للمساواة وعدم التمييز ذات الص

  ."عالقة العمل
ــث      ــر  : "تحــت عنــوان دَ رَ وَ  الفصــل الثال ــة للعمــل المق ــرة للمســاواة وعــدم الالقواعــد الدولي ــز ذات الص لة تميي

  ." ة في العملاألساسيّ  والحرّيات بالحقوق
ــــمّ و      ــــائج والمالحظــــات جملــــةً  تضــــّمَنتْ خاتمــــة ب البحــــث ت  نَ بمجموعــــة ِمــــ ّعمــــتودُ  ،الُمتوّصــــل إليهــــا مــــن النت

  .االقتراحات
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  :فصل تمهيدي
  راسةلدّ ا أساسّيات

  
      لــــم ور الظّ لتهــــا ُصــــأمْ  تاريخيــــةً  عتبــــر ضـــرورةً يُ منظمـــة الدوليــــة للعمــــل، لَ ظهـــور القواعــــد الدوليــــة للعمــــل وال إن

وارتفعـت األصـوات تنـادي  ض لها ماليين البشـر فـي مرحلـة مـا قبـل الحـرب العالميـة األولـى؛التي تعرّ  االستغاللو 
  .أدنى من الكرامة اإلنسانية لهم حدّ  بضرورة تحسين ظروف العمال وكفالة

المسـاواة  م نفسـها، ثبتـت الفكـرة أنّ نظ العام العالمي، وعندما استطاعت الحركة العمالية أن تُـأي ومع نمو الرّ       
ة م قــانون القــوى؛ فاســتالب قــوّ مزّيفــة تخــدُ  القانونيــة التــي أفاضــت بهــا اإلعالنــات الوطنيــة، لــم تكــن ســوى شــعاراتٍ 

  .ملالعمل في عقد العمل الفردي كان بمثابة أساس االستالب االجتماعي للعا
ال بــّد مــن توحيــد معــايير العمــل وٕاقــرار  لتحقيــق العدالــة االجتماعيــة،وبنــاءًا علــى ذلــك، تبلــورت الفكــرة أّنــه      

ـــة ، تعـــّد بمثابـــة المرجـــع واألســـاس الـــذي تســـتند إليـــه جميـــع الـــدول عنـــد صـــياغة تشـــريعاتها الداخليـــة قواعـــد دولي
دولي للعمـــل، أّنـــه مـــن المبـــادئ الـــقـــانون اللفكــرة وأدرك الـــّرواد األوائـــل . بخصــوص تنظـــيم شـــروط وظـــروف العمـــل

فـي االلتحـاق بالعمـل،  المساواة وعدم التمييـز مبدأاألساسية التي يجب أن تؤسس عليها المعايير الدولية للعمل، 
  .وفي تنظيم ظروف العمل، وفي االستفادة من المزايا والحقوق المنحدرة عن عالقة العمل

لقواعــد الدوليــة فــي ا أساســّياتأت الباحثــة أّنـه مــن الضــروري، تنــاول تــر افكــار، هــذه المعطيــات واأل فـي ظــلّ      
المسـاواة وعـدم التمييـز فـي التوظيـف واالسـتخدام  مبـدأأساسّيات فـي وكذا، التطرق إلى  أول، مبحثِ  في للعمل

  .مبحث ثان في
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  :المبحث األول
  لقواعد الدولية للعملا أساسّيات في

  
 ثبتـت ظريـات، فقـدرين وأصحاب الفلسفات والنّ هد فكري للمنظّ ة جُ رَ ر القواعد الدولية للعمل لم يكن ثمَ إّن ظهو      

فــي أذهــان رجــال غمــرتهم الّرغبــة فــي إحــداث  ،.)م19(صــف األول مــن القــرن التاســع عشــرهــذه الفكــرة، خــالل النّ 
ولـم  .هضة الصـناعيةمطلع النّ  تحسين مادي ومعنوي لظروف عمل، طغت عليها مظاهر التمييز واالستغالل في

م ظروف العمل، وتحمي العمال جسديًا ومعنويًا طابعًا ملموسًا، ولم نظ تكتسب الّدعوة إلى تكريس قواعد مشتركة تُ 
الهيئـــات التشـــريعية فـــي العديـــد مـــن الـــدول  اهتمـــام تتخـــذ بعـــدًا عمليـــًا وطابعـــًا رســـميًا، إّال بعـــدما أصـــبحت محـــلّ 

، تاريخ تأسيس 1919 عاموبحلول  .مناقشات المؤتمرات الدولية الت دبلوماسية، ومحلّ األوروبية، وموضوع اتصا
عـالج، فـي األسـاس، د المجتمع الدولي صدور كم معتبـٍر مـن القواعـد واألحكـام التـي تُ هِ ، شَ 1المنظمة الدولية للعمل

عات العمـل اليـومي، تقريـر تحديـد سـا(قضايا العمل والعمال، بـدءًا مـن تحسـين ظـروف عملهـم ومعيشـتهم اليوميـة 
، ووصـــوًال إلـــى اإلقـــرار ...)ليلـــي للنســـاء واألطفــالســـاعة، حظـــر العمــل الّ  24إجــازة أســـبوعية إلزاميـــة ال تقــل عـــن 

ســبب  الفعلـي للحقــوق والحريـات األساســية لجميــع فئـات العمــال، علــى قـدم المســاواة ودونمــا تمييـز أو تفضــيل أليّ 
حـــق التفـــاوض الجمـــاعي والمشـــاركة فـــي الحـــوار االجتمـــاعي، الحـــق فـــي  الحريـــة النقابيـــة وحـــق اإلضـــراب،(كـــان 

  ...).التأمين االجتماعي والحق في الحصول على تعويض عن حوادث العمل
وّظفـت المنظمـة جـّل اهتمامهـا، لتحقيـق األهـداف التـي ُأسسـت ألجلهـا، وعملـت علـى بنـاء قاعـدة قانونيـة  فقد     

  .المستويين الدولي والوطنيتشكل ضمانة أساسية للعمال على 
إلــى ، وذلــك باإلحالــة اإلطــار التــاريخي للقواعــد الدوليــة للعمــل عــرضِ ســوف تــأتي الباحثــة إلــى  وفيمــا يلــي،     
 القواعـد الدوليـة للعمـل مفهـوم فـي التفصـيلِ ثـّم . أولٍ  مطلـبٍ فـي  لنشأة القواعد الدولية للعمـل ة التاريخيةالخلفيّ 
  .ثانٍ  مطلبٍ ضمن 

  
  
  
  
  
  

  

                                                           
لع قتصـادية فـي مجـال تسـعير الّسـاالتنظـيم المنافسـة  -)أ( :اليـةفـي العناصـر التّ  رة مـن وراء إنشـاء تنظـيم دولـي للعمـل،المقـرّ  ئيسـيةحصر األهـداف الرّ  ويمكن 1

ـــة لم الـــدوليدعـــم الّســـ -)ب( المنتجـــة؛ م مـــو االقتصـــادي والتقـــدّ وازن بـــين النّ ٕايجـــاد تـــو نشـــر العدالـــة االجتماعيـــة  -)جــــ( ؛فـــي المجـــال االجتمـــاعي بتحقيـــق العدال
 .دعم حركات اإلصالح -)ه( ؛تطوير قوانين العمل الوطنية -)د( ؛االجتماعي

  .31.ص ،2007، كلية الحقوق، جامعة المنصورة،دكتوراهرسالة  ،)معايير العمل الدولية والتجارة الخارجية للدول النامية(مصطفى كامل خليل أحمد، 
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  :مطلب األولال
  ولية للعملاريخية لنشأة القواعد الدّ التّ  ةالخلفيّ  

  
ــ      ــلْ المُ  نَ ِم بيل لظهــور قــانون دولــي للعمــل كانــت تــي مّهــدت الّســلالهتمــام، أّن الحركــة الفكريــة والفلســفية الّ  تِ ِف

شـأ للقـانون الـدولي للعمـل واكبة لظهور قوانين العمل الوطنية في الدول األوروبية؛ ففي الواقع، ومنذ البداية، لـم يمُ 
لقوانين العمل الوطنية، بل بالعكس تمامًا، أريد بالقانون الدولي للعمل، منذ  الحقٍ  أن يشّكل مجرد تكريس وتنسيقٍ 

عام  "Aix La Chapelle"  "ٌاكس الشابال"في مؤتمر ، "Robert Owen""  روبرت أوين"أن نادى به المصلح االجتماعي 
  .2ونًا دوليًا أو ال يكونقان، بأن يكون 18181
أّن التنظـيم التشـريعي الـدولي للعمـل يعـد شـرطًا ال : وفي هذا المفهوم، نشأت وتكّرست فكـرة أساسـية مفادهـا     
عنـه للحفـاظ علـى القـوانين الوطنيـة للعمـل والحفـاظ علـى منافسـة اقتصـادية حـرة يسـودها مبـدأ المسـاواة  غنىً 

  .عدم التمييزو 
م، تفرض علينـا دراسـة األصـول التاريخيـة لنشـأة وظهـور القواعـد الدوليـة للعمـل التمييـز بـين تقدّ  من خالل ما     

  :أساسيتين مرحلتين
فـرٍع ضـمن  مرحلـة مـا قبـل الحـرب العالميـة األولـىفـي  لنشأة القواعد الدوليـة للعمـل ة التاريخيةالخلفيّ  •

  .أولٍ 
 تأســيس المنظمــة الدوليــة للعمــلمــا قبــل مرحلــة فــي  لنشــأة القواعــد الدوليــة للعمــل التاريخيــة ةالخلفّيــ •

  .فرٍع ثانٍ  ضمن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .24. ص ،مرجع سابقمد، مصطفى كامل خليل أح 1
  .32-21. ، ص ص1970 دار النهضة العربية، القاهرة، ،دور منظمة العمل الدولية في خلق وتطبيق قانون دولي للعملمحمود مسعد محمود،  2
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  :الفرع األول
  مرحلة ما قبل الحرب العالمية األولىفي  التاريخية لنشأة القواعد الدولية للعمل الخلفّية

  
 تـاج رأيٍ أو نِ دفة تاريخيـة، إّن تبلور فكرة ضـرورة إقـرار قواعـد دوليـة لتنظـيم ظـروف العمـل لـم يكـن مجـّرد ُصـ     
حـد ذاتهـا، ترجـع إلـى ب التاريخيـة لنشـأة الفكـرة الخلفيـةدمت خالل مـؤتمر؛ بـل إّن قٌ  أحد الفقهاء، أو عريضةً  طرحه

وبصــفة عامــة تمتــد هــذه األصــول . 1هد فيــه وضــع قــوانين عماليــة علــى المســتويات الوطنيــةو الــذي شــ ذات العصـر
  .2الزمن من على امتداد عقودٍ 

يسـتلزم تنـاول هـذا الجـزء مـن الموضــوع بـالعرض والتحليـل، تقسـيم أطـوار هـذه المرحلـة إلـى طــورين  ومـن ثـّم،     
  :حو التاليرئيسيين، وذلك على النّ 

  
  ةالجهود غير الرسميّ مرحلة : أوال     

  
ــُز الباحثــةو       ــأن، بــين فــي هــذا الّشــ ُتمي تاســع عشــر صــف األول مــن القــرن اللها الن مِ تــي َشــ، الّ ةالجهــود الفردّي

أكثـر تنظيمـًا وتـأثيرًا،  عـامٍ  تعبئـة رأيٍ  .)م19(د منتصف القرن التاسع عشـرهِ ؛ حيث شَ ةالجهود الجماعيّ و ..)م19(
  .تها جمعيات نقابية لم تكن لها أّية صفة رسميةتبنّ 
  

  ةالجهود الفرديّ مرحلة .1     
غيـر أّنهـا انحصـرت  سلوب المعتمـد لطرحهـا،واد فكرة التشريع الدولي للعمل في األساس واألاختلفت أفكار رُ      

وتــذكر الباحثــة بهــذا . 3جميعهـا فــي العمــل علـى تحســين ظــروف العمــل، والقضـاء علــى مظــاهر الظلــم واالسـتغالل
  :أنالشّ 

                                                           
دة مـــن العوامـــل السياســـية، معّقـــ، وتحـــت تـــأثير مجموعـــة كبيــرة و "بقـــانون العمـــل"رف رة مـــن عمــر الفـــرع الجديـــد مـــن فـــروع القــانون، الـــذي ُعـــففــي مرحلـــة مبّكـــ 1

  :أبرزها مت بتوجيه األحداث على الساحة األوروبية،عطيات تحك مُ  وفي ظل  قابية،العسكرية، االقتصادية، االجتماعية والنّ 
  المنافسة الشديدة بين الدول الصناعية على األسواق الخارجية؛ •
 .نضال نقابي دائبركة سياسية و ح •
 .د بهـاوتلـزم أربـاب العمـل بالتقيـ ،الـدول المعنيـة مسـتويات عمـل تلتـزم بهـا جميعـاً  بـأن تقـرّ  ؛تدويل قواعد قـانون العمـلعوة إلـى دّ جاءت ال في هذه األجواء،     

  .مالية متماثلة وضمان المنافسة االقتصادية المتكافئة بين الدول ل أرباب العمل كلفاً تخوّ  فيتحقق لنا حصول العمال على شروط وظروف عمل متكافئة،
  :أنفي هذا الشّ  راجع 2

N.Valticos,Droit international du travail, T.08, 02ème édition, éditions Dalloz, Paris, 1983, pp. 05-17./V.Y.Ghebali, 
L’organisation internationale du travail (O.I.T.), institut universitaire de hautes études internationales, édition 
Georg., Vol. 03, 1987, pp. 21-28./C.F. James & T. Shotwell, The origines of the international labour organization, Vol. 
01, Columbia University Press, New York, 1934, pp.24 et ss. /C.F. Anthony Alcock, History of the international labour 
organization, London, Mac – Millan, 1971, pp.14 et ss. /G.A. Johnston, The international labour organization (its work 
for social and economic progress),Europa Publications, London, 1970, pp. 05 et ss.                                                  

  :                      مشاكل العمال في كتابه الشهير ،)J. Necker" )1804-1732" "جاك نيكر"ل السياسة واالقتصاد عالج رج ،"أوين" وقبل 3
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  )Robert Owen")1771-1853" "روبرت أوين ".1.1     

ما في أكتـوبر مـن عـام هُ لتين وجهَ تين الّ ، من خالل الفكر "أوين"صلح االجتماعي البريطاني انطلقت دعوة المُ       
، ليســـتعرض فيهـــا التـــدابير 1"كـــس الشـــابالآ"، المجتمعـــين فـــي مـــؤتمر "سقـــدّ لـــف المُ الحِ "إلـــى وزراء دول  1818

الزمــة ألجــل تحســين ظــروف العمــل، ويــدعو حكومــات الــدول المشــاركة لبــذل جهــود دوليــة مشــتركة واإلجــراءات الّ 
وم الواحد، وٕاقامة حد دولي أدنى لمستويات العمل يلتزم بـه المنتجـون فـي جميـع لتحديد عدد ساعات العمل في الي

  .2الدول
، ة لصـغار السـنّ تحديد ساعات العمـل اليومّيـإلى استصدار قانون بشأن  1819في عام " أوين"وقد توصل      

  .3ساعة يومياً  )16(والتي كانت تبلغ، آنذاك، ست عشرة 
  

  "Charles Hindley" "شارل هندلي".2.1     

، األمـر 1831فـي عـام  ةأثـار ضـجّ  ، قـراراً "Halifax "" هاليفاكس"أصدر عدد من رجال الصناعة بضـاحية      
لإلجابة علـى التسـاؤل  1833عام " هندلي"الذي دفع إلى تشكيل مجلس العموم البريطاني للجنة تحقيق، واستدعي

  ؟4ساعات على أسعار القطن )10( عشر ما مدى تأثير تخفيض ساعات العمل اليومي إلى: اآلتي
، أّنــه إذا كــان هــذا التخفــيض يشــكل خطــرًا علــى التجــارة البريطانيــة بســبب مــا يــؤدي إليــه مــن "هنــدلي"وأعلــن      

تعمـيم زيادة أسعار تكلفة السلع، وبالتالي، عدم قدرتها علـى المنافسـة فـي األسـواق التجاريـة، فـإّن الحـّل يكمـن فـي 

                                                                                                                                                                                                 

= .) De l’importance des opinions religieuses, Londres et Liège, 1788,p. 245(،  ًبـذلك مسـألة تـأثير االخـتالف فـي ظـروف العمـل  مثيـرا
مسـألة حمايـة العمـال هـي  ل مـن نّبـه إلـى أنّ فهـو أوّ  وٕان لم يتطرق لفكرة االتفاقيات الدولية من أجل حمايـة العمـال، فحتى خارجية للدول؛والعمال على التجارة ال

  :وقد ورد في كتابه ما يلي .مسألة دولية
      « Le royaume qui dans sa barbare ambition abolirait le jour du repos établi par les lois de la religion se 
procurerait probablement un degré de supériorité si seul il adoptait un pareil changement, mais au moment où tous 
les souverains suivraient cet exemple, les proportions anciennes, qui fixent aujourd’hui les avantages respectifs des 
diverses nations commerçantes, ne seraient point altérées ». 

  "اللــــورد كاســــتالريخ"  بوســـاطة ،1818عــــام " كــــس الشــــابالآ"رة الثانيــــة فــــي إطـــار مــــؤتمررحـــت المــــذكّ وطُ  رة األولــــى إلـــى البرلمــــان األلمــــاني،دمت المــــذكّ قُـــ 1
 "Lord Castlereagh  "،  ّعوة إلحـداث لجنـة والـدّ  دة بقصـد تحسـين ظـروف وأسـاليب العمـل،يميـة إصـالحية موّحـعوة التخـاذ تـدابير تعلنت كلتاهمـا الـدّ وتضـم

  :راجع .توحيد شروط ومستويات العملعمل تتولى تطبيق وٕارساء فكرة 
A. H. Zarb, Les institutions spécialisées du système des nations unies et leurs membres, éditions A. Pedone, Paris, 
1990, p. 07. 

هــا رأس المعتبــرة مــن طــرف الدبلوماســيين علــى أنّ  ،"أويــن" محــاوالت أنّ  ،" Cl. A. Colliard" " كلــود ألبيــر كوليــار"ومــن بيــنهم  يــرى العديــد مــن الفقهــاء ، 2
  : راجع .ةي لِ عْ ة نتيجة ملموسة وفِ لم تتوصل إلى أيّ  الخيط وبداية الطريق،

Cl. A. Colliard, Les institutions internationales, éditions Dalloz, Paris, 1969, p. 525.  
  :راجع مزيد من التفاصيل،لل 3

M. Guerreau, L’organisation permanente du travail, éditions Rousseau, Paris, 1923,p.12 et ss./J.W. Follows, 
Antecedents of the international labour organization,Oxford Clarendon Press,1951, p. 234./V.Y. Ghebali, 
L’organisation internationale du travail (O.I.T.),Op.cit.,pp.22-23./P.Dimitrijevic,l’organisation internationale du 
travail(histoire de la représentation patronale), Librairie de l’université, Georg. & Cie S.A, Genève, 1972, p. 11.                                 

جنيـف،  المكتبـة العربيـة، ،)دراسة في منظمة العمل الدولية ونشـاطها فـي مجـال التشـريع الـدولي للعمـل(القانون الدولي للعمل عدنان خليل الـتالوي، : راجع 4
دون سـنة ( القـاهرة، دار النهضـة العربيـة، ،بيق قـانون دولـي للعمـلدور منظمة العمل الدولية في خلق وتط محمود مسعد محمود، /.38-37. ص ص ،1990
 .318. ص ،2009 حقوق الطبع والنشر محفوظة للمؤلف، ،الوجيز في قانون المنظمات الدولية ،رجب عبد المنعم متولي/ .36-35. ص ص ،)طبع
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، على جميع الدول األوروبية المتنافسة بموجب اتفاقيات دولية تبرم بشـأن هـذه المواضـيع تطبيق هذه القواعد
  .1وذلك مثلما حدث بالنسبة لتجارة الرقيق

  
  " Louis René Villermé" "لوي رونيه فيليرميه".3.1     
في الحاالت التـي  ي اتفاقيات دولية، دعا إلى ضرورة تبنّ 1839عام " فيليرميه"صدر تقرير عن رجل الطب      

  .2تترابط فيها مصالح المصانع في الدول المختلفة
  

  )J.A.Blanqui" )1798-1854" " جيروم أدولف بالنكي".4.1     

واشــتهر . 3إبــرام اتفاقيــات دوليــة بشــأن حمايــة العمــال ،1939فــي دراســته التــي نشــرها عــام " بالنكــي"اقتــرح       
ة لقتل الرجـال، فلمـاذا ال نضـع اليـوم اليوم من وضع اتفاقيات بين الدول القويّ ى ا حتّ لقد تمكنّ :" هيرةبمقولته الشّ 

  .4"اتفاقيات للحفاظ على حياتهم وجعلها هادئة
  

  )Daniel Legrand" )1783-1859" " دانيال لوغرا ند".5.1     

إلـى رجـال  1853ارس ه فـي مـ، الموّجـ5قانون دولي للعمـلذلك التقرير التفصيلي لمشـروع ب "لوغراند"اشتهر       
إلــى حكومــات  1855أبريــل  25الحكومــات، األمــراء، والدبلوماســيين األوروبيــين واألمــريكيين والمعــاد توجيهــه فــي 

ليلــي ص علـى أحكــام خاصـة بالعمــل الّ ن الــنّ والــذي تضـمّ  ،6"لبــاريس"الـدول المصــنعة، بمناسـبة  المعــرض الـدولي 
ن قواعــد تقــر كمــا تضــمّ  .كــذلك عملهــم فــي الصــناعات الخطيــرة، و )ســاعة 24(ة لألحــداث فــي الصــناعات المســتمرّ 

  .7بحق األطفال في االلتحاق بالتعليم إلزامياً 
إّن القــانون الــدولي ليعتبــر الوســيلة الوحيــدة التــي يمكــن : "اقتراحاتــه بالتعليقــات التاليــة" لــوغرا نــد"ويؤســس      

قـة العاملـة دون أن يترتـب عـن ذلـك ضـررًا بالنسـبة بمقتضاها توفير النفع المادي والمعنوي المرغوب فيه للطب
صاب المنافسة بين صناعات الدول بأّي سوء؛ حيث أّن االتجاه نحو حرية التبادل لرجال الصناعة، ودون أن تُ 

                                                           
                                                 :                                                                   راجع 1

N. Valticos, Droit international du travail, Op. cit., pp. 06-07.                                                                                                                                         
                                                                                                                                         :عراج 2

G.A.Johnston, Ibid.                                                                                                                                                           
                                                                                                                    :راجع 3

M. Guerreau, Op.cit., p. 06.                                                                                                                                              
    :في أحد فقرات كتابه" بالنكي"صدر عن  4

     « On a bien fait jusqu’ici des traités de puissance à puissance pour s’engager à tuer des hommes, pourquoi n’en 
ferait on pas aujourd’hui pour conserver la vie et la leur rendre douce ? ». in : 
Ibid., p. 06.                      

الكويــت،  ،2000ســبتمبر  ،261: العــدد ،عــالم المعرفــة،)الماضــي صــورة الحاضــر(تــاريخ الفكــر االقتصــادي أحمــد فــؤاد بلبــع، :ترجمــة جــون كينيــث جــالبيرث، 5
 .130.ص

 .569.ص ،1985 بيروت، الدار الجامعية، ،)المنظمات الدوليةية العامة و النظر ( أصول التنظيم الدوليراهيم أحمد شلبي، إب 6
                                                                                                              :راجع 7

V.Y. Ghebali, Op. cit., pp. 23 et 24. 
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ظــام إّن قانونــا دوليــًا للعمــل ســوف يشــّكل ضــمانًة قويــًة للنّ ...تجعــل المنافســة بصــورة دائمــة أكثــر تــوترًا وتــدميراً 
  1"...عموميواألمن ال

   
  ةالجهود الجماعيّ . 2     
 الباحثـة تكتفـيرعان ما وجدت هذه األصوات الفردية صًدى لها فـي شـكل تجمعـات خاصـة غيـر رسـمية، و سُ      
  :اليحو التّ البعض من هذه المبادرات نظرًا الستحالة اإللمام بكافة عناصر الموضوع، وذلك على النّ  بذكر

   
  ةلمساعي الخيريّ المؤتمر الدولي ل.1.2     
 .18562عـام "بروكسـل"، بمدينـة "Ducpetiaux" "دوكبيسـيو"الرائـد  المؤتمر في دورة أولى تحت رعايـةانعقد      

انتهــى المــؤتمر إلــى استصــدار ؛ حيــث "فرانكفــورت"بمدينــة  1857وأعيــد انعقــاده فــي دورة ثانيــة فــي العــام المــوالي 
   .من أجل تنظيم العمل الصناعياتخاذ تدابير دولية  بضرورة باإلجماعقرار 

  
  )1864(الدولية األولى .2.2     
وسـاعدته فـي ذلـك النقابـات الفاعلـة  ،3"بلنـدن" الدوليـة األولـىتنظـيم ب، 1864فـي عـام  ،"كارل ماركس" قام      

تحريــر  أنّ :" كلمــة افتتاحيــة بهــذه المناســبة، ومــن أهــم مــا جــاء فيهــا "مــاركس" وألقــى .4فــي داخــل الــدول األوروبيــة
تحرير العمـل ليسـت مجـّرد مسـألة قوميـة أو وطنيـة، وأّن ...ة العمال أنفسهمالعمال يجب أن يكون عمل ومهمّ 

ظريـة رورة بمشـاركتها النّ رة، وأّن حّلهـا يـرتبط بالّضـبل على العكس، فإّن هذه المسألة تهّم جميع األمم المتحضّ 
  .5"والعملية

                                                           
  :كاآلتي ورد النص األصلي، 1

      « C’est par le seul moyen d’une loi internationale qu’on peut dispenser à la classe ouvrière les bienfaits moraux 
et matériels désirables sans que les industriels en souffrent et sans que la concurrence entre les industries de ces 
pays en reçoive la moindre atteinte, étant donné que la tendance vers le libre échange rendra la concurrence 
toujours plus acharnée et ruineuse… Une loi internationale du travail constituerait une garantie solide de l’ordre et 
de la sécurité publique». in : 
N. Valticos, Droit international du travail, Op. cit., p. 09. 

 ./42. مرجــع ســابق، ص ،)دراســة فــي منظمــة العمــل الدوليــة ونشــاطها فــي مجــال التشــريع الــدولي للعمــل(القــانون الــدولي للعمــل  عــدنان خليــل الــتالوي، 2
 .09-07.ص ص، 1995ة العمل العربية، القاهرة، ، منظممعايير العمل الدوليةيوسف إلياس، : وأيضا

، 1997، كليـة الحقـوق، جامعــة عـين شــمس، دكتــوراه، رسـالة )دراسـة مقارنــة(دور النقابـات فــي الحيـاة الدســتورية عبـد اهللا حنفــي عبـد العزيـز خليفــة، : راجـع 3
مــن القــرن الثــامن عشــر حتــى عــام : ( قابيــة فــي العــالم، الجــزء األولتــاريخ الحركــة العماليــة والنعبــد المــنعم الغزالــي الجبيلــي، ./ مــا بعــدهاو  673. ص ص

  .وما بعدها 167. ، ص ص)دون سنة طبع(، مكتبة يوليو، )1914
جمـال البنـا، / .41-39. مرجـع سـابق، ص ص ،محمـود مسـعد محمـود./ ومـا يليهـا 43. مرجع سـابق، ص عدنان خليل التالوي،: راجع لمزيد من التفاصيل،ل 4
ــة العمــل العربيــة، العــدد)العماليــة الدوليــة االتحــادات( عبــد اهللا حنفــي عبــد العزيــز ./ 143-129. ، ص ص1978، مكتــب العمــل العربــي، ديســمبر 12: ، مجل

  :وأيضاً  .وما بعدها 263. مرجع سابق، ص ص عبد المنعم الغزالي الجبيلي،/ .695-681. ص ص ،خليفة، مرجع سابق
N. Valticos, Droit international du travail, Op. cit., pp. 12 et ss./D.C. Yannopoulos,La protection internationale de la 
liberté syndicale, L.G.D.J., Paris, 1973, p. 07./(La première internationale), recueil de documents publiés sous la 
direction de J. Freymond, T. 01, Genève, 1962, pp. 31 et 47-49 puis pp.73-75. 

عبــد المــنعم الغزالــي  /.179-172. ، ص ص1975، ينــاير 29:، مجلــة السياســة الدوليــة، العــدد )الدوليــة االشــتراكية ومتغيــرات العــالم الثالــث(نزيــرة األفنــدي،  5
  :وأيضاً  .211-210. الجبيلي، مرجع سابق، ص ص
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ــى وعاشــت       ــة األول بعــد أن كــان مجلــس إدارة  ،1876هــا عــام ، حتــى أعلــن حلّ عامــاً  )12(اثنــي عشــرة الدولي
ت إلـى انقسـامات فـي الجمعية قد انتقل إلى الواليات المتحدة األمريكيـة، وحـدوث خالفـات شـديدة بـين أعضـائها أدّ 

  .1هانهايتها وتقرير حلّ  ، ومن ثّم،صفوفها
  سميةالجهود الرّ  مرحلة: ثانيا     

  
م ظــروف العمــل، وتحمــي العمــال، جســديًا ومعنويــًا، بعــدًا إلــى تكــريس قواعــد مشــتركة تــنظ عوة لــم تكتســب الــدّ      

عمليًا وطابعا رسميًا، إّال بعدما أصـبحت محـّل نظـر وتـدخل مـن جانـب الهيئـات التشـريعية، فـي العديـد مـن الـدول 
وف تتناولــه الباحثــة وهــذا مــا ســ. األوروبيــة، وموضــوع اتصــاالت دبلوماســية، ومحــل بحــث فــي المــؤتمرات الدوليــة

  :بالدراسة ضمن العنصرين التاليين
  

  ةة والتشريعيّ المبادرات الدبلوماسيّ مرحلة . 1     
ة مـن البرلمانـات والحكومـات لمواقـف رسـميّ  ،.)م19(، فـي الثلـث األخيـر للقـرن التاسـع عشـربدأ ظهور متوالٍ       

ذلك ما سوف تأتي الباحثة إلـى عرِضـِه باختصـاٍر و  .2ألمانياو سويسرا، فرنسااألوروبية، وبالخصوص، في دول 
  :في الفقرات البحثّية التّالية

                                                                                                                                                                                                 

=  P. Naville, Les mouvements révolutionnistes actuels et le marxisme (l’homme et la société), revue internationale de 
recherches et de synthèses sociologique, octobre-novembre – décembre 1968, Paris, pp. 47-51./ (La première 
internationale), Op. cit., p. 47. 

  :من بينها، الدولياتلت بتشكيل العديد من من نفوذ أرباب العمل والرأسماليين، وكلّ  تحدّ  دوليةكتلة ال في سبيل تشكيل ت جهود العمّ استمرّ و  1
 . المؤتمر التأسيسي الذي شهد ميالد هذه الدولية،  1899جويلية  14المنعقد في  ،"باريس"ويعتبر مؤتمر :الدولية الثانية •
 ؛1917عام " روسيا"ء على حكم القياصرة في الذين نجحوا في القضا" البالشفة" سهاأسّ  :الدولية الثالثة •
 .")ستالين"نسبة إلى ( تالينيةالسيطرة الس ، كرد فعل ضدّ 1938عام " Trotski" " تروتسكي"أسسها  :الدولية الرابعة •
بالـدنمرك، ســنة "  جنكوبنهــا"س كـرد فعــل علـى سـيطرة األحــزاب السياسـية دون النقابـات علــى األمميـات، فـي لقـاء أّسـ :السـكرتارية الدوليـة المهنيــة •

 ؛1902
 ؛في جوان  ،بهولندا" الهاي"أنشئ في  :االتحاد الدولي للنقابات المسيحية •
 ؛1912،في عام" بموسكو"ست أسّ  :الدولية النقابية الحمراء •
 ؛1945في فبراير  ،" لندن" س في مؤتمرسّ أُ : ).F.S.M(االتحاد النقابي العالمي  •
 "بروكسـل"واالتحـادات المنشـقة عـن االتحـاد النقـابي العـالمين فـي مـؤتمر " االتحـاد األمريكـي للعمـل"س بـدعوة مـنّسـأُ  :االتحاد الدولي للنقابات الحرة •

 ؛1949لسنة 
 .1968عام  ،"لوكسمبورج" بمدينةفي المؤتمر المنعقد  تأسيسهاأعلن عن  :االتحاد العالمي للعمل •

  :وأيضاً  .وما بعدها 701 .، مرجع سابق، ص صعبد اهللا حنفي عبد العزيز خليفة: راجعلمزيد من التفاصيل، ل
J.D. Reynaud, Les syndicats en France, T. 01, 3ème édition, éditions du Seuil, Paris, 1975, pp.281- 289.                                                                                                               

  :أنفي هذا الشّ  راجع 2
V .Y. Ghebali ,Op. cit., pp. 25 – 27./P. Dimitrijevic, Op.cit., pp. 11 – 30./A.H.Zar , Op. cit., pp. 08 – 10. /N. Valticos, 
Organisation internationale du travail,Op. cit., pp. 13 – 28./V.J.Follows, Op.cit., pp. 77 – 95. /V .Shotwell, The Origins of 
the international labor Organization, Vol. 01, New York, 1934 , pp. 466 et ss. /G . Scelle, L’organisation internationale 
du travail et le B.I.T., Paris, 1930, pp.20 et ss./R.Courtin, L’organisation permanente du travail et son action, édition 
Dalloz, Paris, 1923, pp. 06 et ss. /D.A. Morse, Origines et évolution de l’ O. I. T., Préf. A. Parodi, Paris, 1969 , pp. 04 et 
ss./ C.Rossillion , Organisation internationale du travail , Juris – Class. Trav.fasc. 91 – 10 , 1986, pp. 09 et ss. 
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  في فرنساة ة والتشريعيّ المبادرات الدبلوماسيّ .1.1      
واب الفرنسي، أعضاء الغرفة األولى، في له في مجلس النّ  في تدخلA. De Mun" ، ""دو مان" دعا المرشد      

، والتي يدعو فيها المجلس 1881ي الدولة الفرنسية للتجربة السويسرية لسنة، إلى تبن 1884جانفي  25جلسة 
تشريع الفيدرالي السويسري إلى الدخول في مفاوضات مع الدول الصناعية الرئيسية، بهدف العمل على خلق 

  .1دولي للعمل في المصانع
، يــدعو فيــه البرلمــان 1884فبرايــر 02اريخ ، وفــي الجلســة المنعقــدة بتــقليلــةٍ  بعــد أيــامٍ ، بمشــروعٍ " دومــان"تقــّدمو      

خفــف مــن ر حمايــة قانونيــة للعمــال فــي جميــع الــدول الصــناعية، وتُ وف ي قواعــد دوليــة تُــالفرنســي إلــى التحضــير لتبنــ
، دون نائبــاً  )19(مــن تســعة عشــر  هــذا المشــروع تأييــداً  لقــي  .2مخــاطر المنافســة الدوليــة علــى الصــناعات الوطنيــة

  .3ق أعضاء الغرفةحصوله على تصدي
  

  في ألمانياة ة والتشريعيّ المبادرات الدبلوماسيّ .2.1     
فيـه  ، التـاريخ الـذي أقـرّ 1881أبريـل  30إلـى غايـة تـاريخ  ألمانيـافـي  داءات والتعليقات الصحفيةت النّ استمرّ      

لفـدرالي إلـى العمـل علـى والـذي يـدعو فيـه المجلـس ا ،"E.Frey" "فـراي"اقتـراح  دون معارضة، البرلمان السويسري،
  .4خلق تشريع دولي للمصنع

طــالبين بالعمــل مــن ، مُ 1885فــي جــانفي ، (Reichstag)م بعــض أعضــاء المجلــس التشــريعي األلمــاني تقــدّ و       
علـى  تحديد ساعات العمل لن يكـون ممكنـاً  أنّ  (Bismarck)" بسمارك" ، وكان رد 5تشريع دولي للعمل َوْضعِ أجل 

                                                                                                                                                                                                 

دراسة فـي منظمـة العمـل الدوليـة ونشـاطها (القانون الدولي للعمل  ،عدنان خليل الـتالوي/ .54 – 51.، ص صمحمود مسعد محمود، مرجع سابق: وأيضاً =  
ــدولي للعمــل وزارة الشــؤون االجتماعيــة  ،ومنظمــة العمــل الدوليــة الكويــت، عبــد اهللا غلــوم حســين/ .59 – 45. ، ص صمرجــع ســابق ،)فــي مجــال التشــريع ال

  .10 – 09. ، ص ص 1974، والعمل، الكويت
  :  راجع 1

N. Valticos, Droit international du travail, Op. cit., p.13.                                                                                                                                                          
  :راجع 2

R . Courtin , Op. cit., p .10.                                                                                                                                                                                        
  :م لها بكلمات رائعة؛ حيث يقولقدّ  ، بعد أنالمقترحات السابقة" دومان"قدم  3

     « L’Eglise marquait par le son de ses cloches le commencement et la fin de la journée , l’industrie grandissait à 
son nombre , elle était la tutrice des petits et des faibles .  
     Aujourd’hui , le monde s’est détournée d’elle ! Que mettra –t-on à sa place , sinon le concert des Etats 
civilisés ? » 

  : أخر ضيف في مقامٍ ويُ      
     « On fait bien des conventions internationales pour régler les lois de la guerre, ou en fait pour le transport des 
colis postaux , pourquoi n’en ferait – on pas pour régler les conditions du travail ? »   

  : واصل قائالً ويُ       
     « On fait bien des congrès pour les intérêts qui captivent l’attention des hommes, pour les sciences, pourquoi n’en 
ferait – on pas un congrès pour le travail ? ».in : 
M.Guerreau,Op.cit.,p.08./N.Valticos,Droit international du travail,Op. cit., p. 13./C. Rossillon, Op.cit., p. 10. 

م منظمــة العمــل الدوليــة وأثرهــا فــي دعــم التقــدّ  : (مكتــب العمــل العربــي: وأيضــاً  .10. ، مرجــع ســابق، صمعــايير العمــل الدوليــة، يوســف إليــاس: راجــع 4
  .30.ص ،1970، القاهرة ،منظمة العمل العربية ،)االجتماعي

  :     راجع 5
V. J.Follows, Op .cit., pp . 31 et 32.  
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لصـــعوبة إقنـــاع البلـــدان المجـــاورة  نظـــراً  و مســـتحيالً يبـــدُ  إبـــرام اتفـــاق دولـــي فـــي هـــذا الشـــأن، وأنّ  الصـــعيد الـــوطني،
 .1بتطبيق قواعده

     
  في سويسراة ة والتشريعيّ المبادرات الدبلوماسيّ .3.1      
وميـة إلـى ألن تخـرج عـن الحـدود الق" التشريع الدولي للعمـل" بق في الدفع بفكرةفضل السّ  لسويسرالقد كان       

مــه رئــيس المجلــس قد   مــع تــدخلٍ  أكثــر وضــوحٍ  بشــكلٍ تبلــورت الحركــة  ،1876مــن عــام  واعتبــاراً  .ليالنطــاق الــدو 
ــل فــراي"الــوطني  السويســري، آنــذاك، إلــى البرلمــان الفــدرالي  أثنــاء مناقشــته ألول تشــريع فــدرالي  ) E.Frey( " إمي

صبح فيهـا وضـع مشـروع ه الظروف ال يصل إلى درجة يُ اختالف هذ أنّ " :حيث صرح قائالً  حول مسائل العمل؛
 فقط يكفي أن نُ  ،د بشأن المسائل العمالية مستحيالً موح فيها هذا  ىاستثنائية يراع ن المشروع الدولي بنوداً ضم

 .2المجلس الوطني السويسري باإلجماع هذا االقتراح أقرّ  ،1881مارس  30وفي . "االختالف والتباين
  

  ةالمبادرات الحكوميّ مرحلة .2     
حيـث  ؛.)م19(التاسـع عشـر فـي أواخـر القـرن ة من طرف حكومات هذه الدول، إالّ ة مبادرة رسميّ خذ أيّ تّ لم تُ       

بالبحث والتحليل  تتناوله الباحثةوهذا ما سوف  .عت األسس األولى للتشريع الدولي للعملضِ توالت المؤتمرات، ووُ 
  :اليةضمن النقاط التّ 

  
  1890لسنة  (Berlin)مؤتمر برلين. 1.2     
ور قيــام اإلمبراطــبمناســبة ، 3العتــداء الدبلوماســيللقطــة المســرحية مــا وصــفه الــبعض بالّ  علــى إثــر حصــول،     

ــوُ  ؛ حيــثنيبإصــدار مرســومين رســمي ،1890فبرايــر 04فــي (GuillaumeII)" غليــوم الثــاني"األلمــاني ه المرســوم ج
ــبينمــا وُ  ، (Bismarck)"بســمارك"األول إلــى المستشــار  ه المرســوم الثــاني إلــى كــل مــن وزراء الصــناعة والتجــارة ج

  .4واألشغال العمومية
                                                                                                                                                                                                 

، مرجـع سـابق، معـايير العمـل الدوليـةيوسـف إليـاس، ./ 43.ص مرجـع سـابق، ،محمـود مسـعد محمـود./ 47.مرجع سـابق، ص ل التالوي،عدنان خلي: وأيضاً = 
  .11 .ص

  :اليحو التّ على النّ  (Bismarck)"  بيسيمارك" جاء رد  1
     « Sur le plan national, la réglementation de la durée du travail n’aurait été possible que si l’Allemagne était 
entourée d’un mur de Chine et se suffisait économiquement à elle-même ou si un accord international internait en 
la matière. Or cette dernière solution ne paraissait pas possible, et cela pour deux raisons: d’abord à cause de la 
difficulté qu’il y’aurait à persuader les pays voisins, et ensuite parce que l’exécution de la loi ne serait pas surveillée 
partout aussi scrupuleusement  qu’en Allemagne ».in : 
Ibid. p.33.                                                                                                                   

ــالــوجيز فــي قــانون المنظمــات الدوليــة، رجــب عبــد المــنعم متــولي: راجــع 2 ، إبــراهيم أحمــد شــلبي./ 318.، ص 2003، القــانون، جامعــة األزهــرريعة و ة الّشــ، كلّي
:                                    وأيضاً . 48. ص مرجع سابق، عدنان خليل التالوي،./  569. ص مرجع سابق، )المنظمات الدوليةية العامة و النظر ( أصول التنظيم الدولي

P .Dimitrijevic, Op. cit., pp. 11- 12.   
  :  راجع 3

A.H. Zarb , Op. cit., p. 08.                                                                                                 
 عيـق تحسـين ظـروف العمـال،والتـي تُ  اجمة عن المنافسة بين الـدول،الصعوبات والعواقب النّ :"طلبه على المبدأ القائل، بأنّ  "غليوم الثاني"س اإلمبراطوروأسّ  4

 :  راجع. "لدولتخفيف وطأتها من خالل إقرار اتفاق دولي بين ا ،على األقل ه من الممكن،فإنّ  ب عليها،إن كان ال يمكن التغلّ 
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فــي  (Berlin) "بــرلين"اهــا لعقــد مــؤتمر فــي إيّ  إلــى حكومــات هــذه الــدول داعيــاً " بســمارك"أرســل  تبعــًا لــذلك،و      
 وبالفعــل،. 1نقــاط )06( مــن ســتة نــاً مكو  اباً واســتجو  مفصــالً  ن المشــروع األلمــاني برنامجــاً وقــد تضــمّ ، اليهر التّــالّشــ

تـه حكومــات دولـي رسـمي تبنّ  ل لقـاءٍ ل أو مثــ، و 1890مـارس مـن سـنة  29وٕالـى 15انعقـد المـؤتمر فـي الفتـرة مــابين 
   .2الدول

 
  1905لسنة  (Berne)"األول برن"مؤتمر  .2.2     

 .19053مــاي  17و  08لفتــرة الممتــدة مــا بــين فــي ا ،) Berne(" بــرن"فــي مدينــة " بــرن األول"انعقــد مــؤتمر      
، سـواء فيمـا المنافسـة الدوليـةة ّجـعلـى حُ  يفة، القائمـة دائمـاً ورغم اعتراضات بعض ممثلي حكومات الـدول المِضـ

المنعقــد  ي األولالمـؤتمر الفّنـ فـإنّ  ؛ق بحظــر اسـتخدام الفسـفور األبـيضليلـي للنسـاء، أو فيمـا يتعلّـق بالعمـل الّ يتعلّـ
 ،"بــرلين" فــي ابق المنعقــدوصــل إلــى نتــائج ملموســة، أكثــر مــن تلــك التــي وصــل إليهــا المــؤتمر الّســ" بــرن" بمدينــة
خالفـًا لمـا كـان و .ن من إرساء المبادئ واألحكام القاعدية التفاقيتين دوليتين في مجـال تحسـين ظـروف العمـلوتمكّ 

ي العــاليين لهــذا المــؤتمر، بمواقــف والفّنــ زهــا فــي اإلعــداد التقنــي، اصــطدمت الحكومــة السويســرية، رغــم تميّ متوقعــاً 
 جـل ل إلـى إرسـاء قواعـد دوليـة تتعلـق بتنظـيم مجـاالت العمـل، وأُ دون التوّصـ حكومية متضاربة ومتعارضة، حالـت

  .4المشروع إلى مؤتمر الحق
  
  

                                                                                                                                                                                                 

= N. Valticos , Droit international du travail , Ibid.                                                                                            
تطبيـق القـرارات  -6؛ عمل النسـاء -5 ؛عمل المراهقين -4 ؛عمل األحداث -3؛ احة األسبوعيةالرّ  -2؛ العمل في المناجم -1: ما يليفيتمّثلت نقاط اللبرنامج  1

  .خذ من قرارات على مستوى المؤتمرخذة لضمان التطبيق والرقابة على تطبيق ما سوف يتّ المتخذة ودراسة اإلجراءات المتّ 
 :وأيضاً . أعالهالمرجع  ،معايير العمل الدولية يوسف إلياس،

R.Courtin, Op. cit., pp. 17. /N. Valticos , Op. cit., pp.18 -22./V.Y.Ghebali, Op.cit., p. 25./E. Mahaim, Op. cit., p. 
71./N.Valticos et C.Rossillon, Op .cit.,p.10./L.E.Troclet,Législation sociale internationale, Librairie Encyclopédique, 
Bruxelles , 1952 , pp. 205 – 213 et d’autres.                                                                  

وجـاء  .غـرات والنقـائصانطـوى علـى عـدد مـن الثّ  "بـرلين"مـؤتمر  ى، أنّ مـن وجـوه شـتّ  يظهـر جليـاً  ،(N.Valticos)"فـالتيكوس "وحسـب رأي األسـتاذ ه،أنّ  غير 2
  :كاآلتي تعليقه،

      « Il est évident qu’à plusieurs égards la Conférence de Berlin présentait de très sérieuses lacunes : c’était 
notamment le cas pour les sujets traités qui excluaient la grosse question de la durée du travail des adultes ; pour les 
méthodes de travail suivies et enfin pour la portée de ses conclusions, qui n’allaient pas au delà des vœux adressés 
aux gouvernements et qui ne prévoyaient ni de continuité ni d’institutionnalisation des procédures ».in : 
N.Valticos, Droit international du travail, Op.cit., pp.21-22.                                                   

  : راجع 3
L. Courtin, Op. cit., pp. 20-22. /L. E. Troclet, Op. cit., p. 211 .  

  :ف إلىاالختالفات في المواقف التي حالت دون اإلقرار النهائي لهاتين االتفاقيتين، يمكن أن تصنّ  إنّ ، "فالتيكوس" حسب وجهة نظر األستاذبو  4
ة هـم اختلفـوا فـي تحديـد مـدّ ، كمـا أنّ الصـناعةل المـؤتمرون إلـى وضـع تعريـف دقيـق للمقصـود بعبـارة يتوّصـ؛ حيـث لـم اختالف حول مضمون االتفـاقيتين  .أ 

 ، مؤسســاً االتحــاد الــدولي للحمايـة القانونيــة للعمــالســاعة، فـي حــين كـان طلــب  )11(دتها لجنــة المـؤتمر بإحــدى عشـر ليليــة للنسـاء، والتــي حـدّ احـة الّ الرّ 
  .ساعة راحة ليلية) 12(ة اثنتي عشر على اعتماد مدّ 

؛ حيـث اقترحـت الحكومـة الفيدراليـة السويسـرية تكليـف هيئـة وطنيـة خاصـة بهـذا األمـر، مـع تبـادل قابـة علـى تطبيـق بنـود االتفـاقيتينواختالف حول الرّ   .ب 
  .قابة المتبادلةقة بإجراءات التطبيق وعوائقه بين مختلف حكومات الدول من أجل الرّ التقارير المتعلّ 

                                                                                                                         :التفاصيل، راجعللمزيد من 
N. Valticos, Droit international du travail, Op. cit., p. 24. 
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  1906لسنة  "برن الثاني"مؤتمر .3.2     
فــي مدينــة  ،)1906(العــام المــوالي للمــؤتمر األول  انعقــد هــذا المــؤتمر بــدعوة مــن الحكومــة السويســرية، فــي     
ل رجال القانون والسياسة، بَ من قِ  صف هذا األخير،ووُ ، 1906سبتمبر 25و  15في الفترة الممتدة ما بين  ،"برن"

هـــذا المـــؤتمر  قـــد أقـــرّ و  .1ةذا صـــبغة دبلوماســـية، علـــى خـــالف المـــؤتمر األول، ذا الصـــبغة الفنيـــ بكونـــه اجتماعـــاً 
 . 19122 من عام اً ز التنفيذ ابتداءعة، ودخلتا حيّ التصديق عليهما من معظم الدول الموقّ  فاقيتين، تمّ مشروع ات

    
  1913 لسنة "برن الثالث"مؤتمر .4.2     
، 19133ســبتمبر مــن عــام  25إلــى  15السويســرية، فــي الفتــرة مــا بــين " بــرن"انعقــد المــؤتمر الثالــث لمدينــة      
، ليلـي لـدى فئـة األحـداثالعمـل الّ م األولـى حـرّ لى اإلعـداد لمشـروعي اتفـاقيتين دوليتـين، تُ ز المؤتمر جهوده عوركّ 
  .ساعات يومياً ) 10(، بما ال يزيد عن عشر ساعات العمل اليومي لدى فئتي األحداث والنساءد الثانية حدّ وتُ 
 

  :الفرع الثاني
  المنظمة الدولية للعمل بل تأسيسمرحلة ما قفي  لنشأة القواعد الدولية للعملالتاريخية  الخلفية

  
أدى انــدالع الحــرب بــين دول أوروبــا الغربيــة والشــرقية، إلــى تســارع الحكومــات األوروبيــة فــي عمليــة اإلنتــاج      

المتزايـد لألســلحة وللعتــاد الحربــي، األمــر الــذي دفعــت ثمنـه الطبقــات العاملــة بأعــداد وتضــحيات كبيــرة فــي األنفــس 
م قـــد ، وتُ أكتافهـــاالح علـــى حمـــل الّســـويُ  أيـــديهاه األخيـــرة، الفئـــة التـــي يقـــوم اإلنتـــاج علـــى لت هـــذفقـــد شـــكّ  واألمـــوال؛

.                                         4صر لحكومات هذه الدول، ومن أجل إنهاء هذا النزاع الدوليضحيات بأنفسها في سبيل تحقيق النّ التّ 
ماليــة عــن الضــغط علــى حكوماتهــا، واســتغالل الفــرص مــن أجــل تحقيــق هــذه الطبقــات الع وبالمقابــل لــم تتــوارَ      

بفضل انتصار الشيوعيين الماركسيين في  نوعيةً  ، اكتسبت هذه الفئة، قفزةً 1917وبحلول عام . آمالها وطموحاتها
ـــة ،ريـــةطت الحركـــات العماليـــة التحرّ فكـــان مـــن شـــأن ذلـــك، أن نِشـــ. 5روســـيا ـــى جانبهـــا ، ونِشـــوكـــذا النقابي طت إل

                                                           
  :راجع 1

Ibid., p. 25./ V. Y. Ghebali, Op. cit., p. 27./ A. H. Zarb, Op. cit., p. 10. 
ضـمن تشـريعها  رت المبـدأ ذاتـه، مسـبقاً ، التـي قـرّ "بلجيكـا" دولـة، باسـتثناء) 12( مـن قبـل اثنـي عشـرة ، تصـديقاً ليلـي للنسـاءحظر العمـل الّ القت االتفاقية بشـأن  2

دول مصـدقة فـي عـام  )06(، علـى سـتة صـناعة عـود الكبريـتحظر استخدام الفسـفور األبـيض فـي بينما اقتصر عدد التوقيعات على االتفاقية بشأن  .الداخلي
  :راجع .على التوالي ،1910و  1909دول أخرى في عامي  )04(ثم أربعة  ،1906

L. Courtin, Op. cit., pp.22-23. 
 :راجع 3

L.E . Troclet, Op. cit., p. 215./ J. M. Servais, Normes internationales du travail,  L.G.D.J., Paris, 2004, p. 06.  
  :عن هذا الوضع، قائالً " M. Servais"" ميشال سيرفاي"ر األستاذ عبّ يُ و  4

      « Le premier conflit mondial modifia considérablement le contexte général, politique et social dans lequel ses 
premières tentatives de réglementation internationale avaient vu le jour. Tous les belligérants, y compris du coté 
allemand, soulignaient les souffrances et les sacrifices des ouvriers au cours de cette période et la dette de gratitude 
des pays envers eux . ». in :                                                                                                                       
J. M. Servais, Normes internationales du travail, Op. cit., p. 06.   

  :راجع 5
Cf. A. Alcock, Op. cit., p. 14. 
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ومات الدول األوروبية، وبصفة خاصة، الحكومتان البريطانية والفرنسية، في سبيل إعداد مشروعات ترمي إلى حك
  .1919عام  بفرسايالمنعقد  اتفاقية السالمإدراج التشريع الدولي للعمل ضمن برنامج 

ارتــأت الباحثــة ليــة للعمــل، ة لنشــأة المنظمــة الدو دراســة الخلفيــة التاريخيــ وفــي إطــار، اســتنادًا للطّــرح الّســابق     
  :أساسيين فقرَتْينِ إلى  الجزء من الدراسةتقسيم هذا 

  
  لقيام المنظمة الدولية للعمل ةالية والحكوميّ الجهود العمّ : أوالً       
حكومـات الـدول  وشـرعتْ ، 1فكثّ دت الفترة ما بعد انتهاء الحرب العالمية األولى، نشاط عمالي ونقابي مُ شهِ       

داءات وفــي مواجهــة األفكــار والّنــ تحــت ضــغوط المنظمــات العماليــة وتهديــداتها، مــن جهــة، -فــي الحــرباألطــراف 
 هـدٍ بجُ  عاملـةً  ة،فـي اتخـاذ مواقـف رسـميّ  -من جهة أخرى ،روسيان الحركة النقابية الشيوعية في عابعة الثورية النّ 
طـوة أولـى أمـام صـياغة كخُ  ة للعمـال،ألساسـيّ كـرس الحقـوق اجوهريـة تُ  وأحكامـاً  الم بنـوداً ين اتفاقيـة الّسـعلى تضـمِ 

  .وٕاعداد تشريع دولي للعمل بواسطة جهاز دولي مختص
      فتـرة الحـرب  التـي مّيـزت ةالجهـود العمالّيـ علـى، النقطـة األولـىمن ِضـ الباحثة تركيز واستنادا لذلك، انصب

  .ي عرفتها ذات الحقبة الزمنّيةالت ةالجهود الحكوميّ  النقطة الثانية تناولتالعالمية األولى، بينما 
  

  العالمية األولى ة خالل فترة الحربالجهود العماليّ . 1     
لتحقيـق مطالبهـا وتحويـل طموحاتهـا،  منهـا سـعياً  عقدت النقابات العمالية في أمريكا وأوروبا عـدة مـؤتمرات،      

  :أنا الشّ في هذ تذكر الباحثةة، و ة وٕالزاميّ آمالها ونداءاتها إلى قرارات رسميّ 
  

  1914عام ) Philadelphie ("فيالدلفيا"مؤتمر . 1.1     
فـــي  فـــي وقـــت مبكـــر، أن يجتمـــع مـــؤتمر عمـــالي دولـــي، يضـــمA.F.L. (  ( اقتـــرح االتحـــاد األمريكـــي للعمـــال     

  .2مذي يعقد فيهما مؤتمر السالمان الّ في المكان والزّ  الية من مختلف الدول،لين عن المنظمات العمّ عضويته ممثّ 

                                                           
 مليـون 15ظيمية للنقابات العمالية؛ حيث زاد عدد األعضـاء فـي النقابـات مـن ، يمكن أن نالحظ تطورا هائال في القدرة التن1920وحتى   1914في الفترة من  1

  .العدد قد تضاعف تقريبا بما يساوي ثالثة أضعافه أن  أيّ  ،1920عامل نقابي سنة  مليون 45وٕالى  1913عامل نقابي سنة 
 ،كـان اإلتحـاد العـام للعمـل الفرنســيحيـث (فرنسـا: لبلـدان الرأسـمالية، وهـيوفـي هـذه الفتـرة، كانـت أكبـر المراكـز النقابيـة القوميـة موجـودة فـي مجموعـة مــن ا     
 04، 1918بيين ســنة حيــث كــان عــدد النقــا (بريطانيــا، )نقــابي مليــوني، 1920ســنة  أجيــر، ليضــم مليــون  1.5منتســب مــن أصــل  ألــف 200 ، يضــم 1914ســنة 

الواليــات المتحــدة . )منتســب إلــى مــؤتمر النقابــات العماليــة مليــون 6.5نقــابي، مــنهم  نماليــي 08إلــى  1920مــن الســكان، ليصــل ســنة  % 9 نقــابي، أيّ  ماليــين
 ألمانيـا. )1920نقـابي سـنة ألـف  87و ماليـين 04، إلـى 1914نقـابي سـنة  لـفأ 20و مليـونينارتفع عدد المنتسبين إلى االتحاد األمريكي للعمـل مـن (األمريكية

 بولنــدا .)1920نقــابي عــام مليــون  5.2( روســيا الشــرقية )1920نقــابي عــام  مليــون 2.3 (إيطاليــا. )نقــابي مليــون 8.5، 1920عــدد العمــال النقــابيين عــام بلــغ (
  ).1920نقابي عام  مليون 01(

لطباعـة، القـاهرة، دار الهنـا ل ،)1987إلـى  1975مـن ( اإلفريقيةو ة ة، الدوليّ محاضرات عن الحركة النقابية المصرية، العربيّ عبد المنعم الغزالي الجبيلي، : راجع
  .64-51. ، ص ص1973، منشورات عويدات، بيروت، الحركة النقابية في العالمإلياس مرعي، : جورج لوفران، ترجمة./ 116-114. ، ص ص1988

                                                                          :راجع 2
A. H. Zarb, Op. cit., p. 11./ Cf. E. Mahaim, Op. cit., p. 82. 
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،األمــين العــام لالتحــاد العــام للعمــال فــي فرنســا، فكــرة )Léon Jouhaux("جوهــو"ى ذلــك إلــى طــرح األســتاذ أدّ      
ووجـــوب تضـــمين أدنــــى حقـــوق أساســــية تتعلـــق بالعمـــل االقتصــــادي ضـــمن اتفاقيــــة  ،البنـــود االقتصـــادية العماليــــة

  .1السالم
  

  1916عام  ) Leeds( "ليدز"مؤتمر . 2.1     
، مؤتمرا حضره قـادة وممثلـون نقـابيون وممثلـين للعمـال 1916سنة  جويليةمن  الخامسفي " ليدز"قد في انع     

تضــمين اتفاقيــة الســالم  -1:وكــان أهــم مــا انتهــى إليــه المــؤتمرون مــا يلــي. عــن فرنســا، بريطانيــا، بلجيكــا وايطاليــا
تضـمين اتفاقيـة السـالم أحكامـا  -2.ئة العمـالأحكاما تكفل الحد األدنى من الضمانات المادية والمعنوية المقررة لف

الدعوة إلى تشكيل لجنة دولية تتولى مراقبة تنفيذ بنود معاهدة  -3.تحد من شدة المنافسة الدولية في مجال التجارة
الســــالم بشــــأن فئــــة العمــــال، وتلقــــي الشــــكاوى التــــي ترفــــع إليهــــا، والمســــاعدة فــــي تنظــــيم المــــؤتمرات التــــي تعقــــدها 

يتــولى  تحويــل االتحــاد الــدولي لحمايــة العمــال، إلــى مكتــب دولــي للعمــل، -4.جــب قواعــد تشــريعيةالحكومــات، بمو 
 .2بحث ودراسة كل ما يرتبط بتطبيق تشريعات العمل وتطويرها

تها الكبيرة في شأن التمهيد إلقامة تنظيم دولي للعمل، لدرجة أن أطلق أهميّ " ليدز"وقد كانت لقرارات مؤتمر       
  .la charte du travail(3("ميثاق العمل"عليها اسم 

 
  1917لعام  )Berne("برن"مؤتمر . 3.1     
، شــارك فــي عضــويته 1917لســنة  أكتــوبرمــن شــهر  األول، فــي األســبوع "بــرن"انعقــد هــذا المــؤتمر بمدينــة       

وبناءا على ذلـك، . ةمندوبون عن المنظمات العمالية للبلدان المتحاربة من وسط أوروبا، وكذا، عن الدول المحايد
االعتـراف الرسـمي، فـي إطـار اتفاقيـة السـالم،  -1: ، نـذكرها فيمـا يلـيالمؤتمرون إلـى جملـة مـن التوصـيات انتهى

 َوْضـــعِ باالتحــاد الــدولي للحمايــة القانونيـــة للعمــال، باعتبــاره الجهـــاز الــدولي صــاحب االختصـــاص والســلطة علــى 
االعتــراف الرســمي فــي إطــار اتفاقيــة  -2.شــروط العمــل والعمــالوتطبيــق وتطــوير قواعــد دوليــة فــي مجــال تنظــيم 

باعتبـاره الجهـة المختصــة بالتقصـي والتحقيـق واإلحصـاء والرقابــة، علـى مـا يــتم  ،4السـالم، باتحـاد النقابـات الدوليــة
مرات إقراره من قواعد دولية في مجال العمل، وباعتباره السلطة المخـول لهـا، رسـميا توجيـه الـدعوات وتنظـيم المـؤت

                                                           
  :راجع 1

Cf. E. Mahaim, ibid. 
                                                                                                                      :راجع2 

R. Courtin, Op. cit., pp.28-29.  
 : راجع 3

C. Rossillon, Op. cit., p.05./ G. A. Johnston, Op. cit., p.10./ A. H. Zarb, Op. cit., p.12.  
مـن إنشـاء اتحـاد نقـابي دولـي مسـتقل، ولكـن جمـاهير العمـال، وقـد أحسـت بضـرورة وحـدتها علـى نطـاق  ،.)م20(العشـرينى بدايـة القـرن حتّـ ،لم يتمكن الـدعاة 4

  .سائل أخرى بتبني وحدتها الدوليةدولي في مواجهة النظام الرأسمالي االحتكاري واالستغاللي، اندفعت بو 
ــا، : راجــعلمزيــد مــن التفاصــيل، ل ــة الدوليــةاالتحــادات العمّ (جمــال البن ، مرجــع عبــد المــنعم الغزالــي الجبيلــي: وأيضــاً / .132-130. ، مرجــع ســابق، ص ص)الي

  .108-106. سابق، ص ص
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االلتزام الرسمي والمطلق لجميع الدول، بإرسال ممثلين لها للمشاركة والتمثيل فـي هـذه  -3.الدولية المتعلقة بالعمل
  .1المؤتمرات، وااللتزام بتطبيق مضمون التقارير والقواعد المتبناة خاللها

  
  1918ل لعام األوّ ) London( " لندن"مؤتمر . 4.1     
، بــدعوة مـــن حــزب العمــال البريطــاني، وبمشـــاركة 1918لســنة  فيفــريفــي أوائـــل شــهر  انعقــد هــذا األخيــر،      

انتهــى . منــدوبين نقــابيين للــدول األوروبيــة المتحالفــة، وكــذا، المحايــدة ،وكــذا منــدوبين عــن األحــزاب االشــتراكيين،
ن هنــاك تمثيــل المــؤتمرون إلــى إنشــاء لجنــة ثالثيــة التكــوين، وحــددت مهمتهــا األساســية فــي الســعي علــى أن يكــو 

 .2رسمي لممثلي العمال وللتيار االشتراكي ضمن إطار مؤتمر السالم
  

  1918الثاني لعام  )  London( "لندن"مؤتمر . 5.1     
فــي  ، ضــم 1918 ســبتمبرفــي األشــهر القليلــة التــي تلــت انعقــاد المــؤتمر األول، عقــد مــؤتمر ثــان فــي شــهر       

ية للــدول األوروبيــة الحليفــة والمحايــدة، وكــذا، تمثيــل نقــابي عــن الواليــات عضــويته ممثلــين عــن األحــزاب االشــتراك
ــ قــراراً " لنــدن الثــاني"وأصــدر مــؤتمر  .3المتحــدة األمريكيــة، وعــن الــدول األوروبيــة د علــى ضــرورة تمثيــل الوفــود يؤك

، كــذاسـمانية، و العماليـة ضـمن عضــوية اتفاقيـة الســالم، بحكـم مــا تكبدتـه الحركــة العماليـة مــن تضـحيات ماديــة وج
 كما قدمت . 4، خالل هذا النزاع الدوليمعنوية

جملة من الترتيبات والقواعـد ذات الصـلة بعـالم العمـل، ضـمن المـذكرة التـي قـدمها األمـين العـام لالتحـاد األمريكـي 
  .5للعمل، والتي يستوجب إدماجها كميثاق عمل ضمن بنود اتفاقية السالم

  
  1919 لعام )Berne(الرابع  "برن"مؤتمر .6.1     
 05فـي الفتـرة الممتـدة مـن  -بمجـرد توقيـع الهدنـة بـين األطـراف المتحاربـة ،"برن"انعقد مؤتمر دولي بمدينة       
من دول وسط  ال ومندوبين عن الحركات االشتراكية،في عضويته مندوبين عن العمّ  ضم  -1919فيفري  09إلى 

                                                           
                                                                                                                          :راجع 1

T. Shotwell, Op. cit., pp. 40 et 49. 

                                                                                                                      :راجع2 
R. Courtin, Op. cit., pp. 30-31 .  

                                                                                            :راجع 3
P. Dimitrijevic, Op. cit., pp.14-15 

                                     :راجع 4
Ibid.p.16./E. Mahaim, Op. cit.,p.78./ R. Courtin, Op. cit., pp.32-34.  

يجـب الـنص علـى إلغـاء العمـل الجبـري وجميـع أشـكال االتجـار والـرق  -2.يجب النص علـى أن العمـل لـيس سـلعة أو مـادة للتجـارة -1: األمر بما يليق ويتعلّ  5
يجــب  -4.يجــب الـنص علـى االعتــراف بحريـة التكتـل وحريــة االجتمـاع وحريـة الــرأي والتعبيـر -3.والعبوديـة فـي العمــل، والقضـاء علـى الســخرة بصـورها المختلفـة
يجــب  -5.أو أي ســبب آخــر... لــونأو الجــنس أو الّ  ســاعات، دون تمييــز بســبب الســنّ  )08( ثمــانيالــنص علــى تحديــد ســاعات العمــل اليــومي بمــا ال يزيــد عــن 

حظـر التبـادل فـي مجـال علـى  يجب الـنّص  -6.فن في الموانئفن التجارية، في مغادرة سفنهم عندما ترسو السّ العاملين في البحر على متن السّ  على حقّ  النّص 
 . سنة )16( ستة عشرلع من إنتاج أطفال أقل من لع والبضائع بين الدول، إذا كانت هذه السّ السّ 
  .58-57. د مسعد محمود، مرجع سابق، ص صو محم
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وانتهــى المــؤتمرون إلــى تأييــد القــرارات والتوصــيات التــي انتهــت . 1ايــدةوكــذا، الــدول المح أوروبــا والــدول المتحالفــة،
 .2، على التوالي1917و 1916لعامي  ،"برن" و" ليدز"وبالخصوص، مؤتمري  ،ابقةإليها المؤتمرات السّ 

  
  العالمية األولى ة أثناء فترة الحربالجهود الحكوميّ . 2     
هدت الفتـرة التـي فصـلت بـين الهدنـة واالنعقـاد الرسـمي لمــؤتمر بحسـب مـا وعـد بـه رجـال السياسـة والحكـم، شـ     

ثمـر عـن إعـداد مسـودات مشـاريع تتضـمن شـروطا أدنـى للعمـل، يفتـرض إدماجهـا أالسالم، نشاطا حكوميـا مكثفـا، 
اقتراحهـا فـي  تـي تـمّ وفيمـا يلـي، سـوف نـأتي إلـى عـرض مختصـر لمختلـف المشـاريع الّ . ضمن بنود اتفاقية السـالم

 :رهذا اإلطا
  

  النشاط الحكومي في فرنسا. 1.2     
فـي  دت مهامها،حدّ  إنشاء لجنة وزارية للمعاهدات الدولية للعمل،ب 1917 في عام شرعت الحكومة الفرنسية      

البدايــة، فــي العمــل علــى إرســاء قواعــد خاصــة بتحســين ظــروف العمــال بــين الــدول الحلفــاء فــي الحــرب، قــد يتســع 
   .3الماتفاقية السّ نطاق تطبيقها بعد إبرام 

، بتصـنيف 1918مـن عـام  أكتوبر 24في  لجنة الفنية المختصة التابعة لمجلس النواب الفرنسي،باشرت الّ و       
ومــن ضــمن التوصــيات التــي  .، والواجــب إدماجهــا ضــمن اتفاقيــة الســالمالقواعــد األساســية الالزمــة للعامــلوانتقــاء 

ر عـن رغبـة الـدول الموقعـة إدراج بند خاص ضمن اتفـاق السـالم، يعبـ -1:انتهى إليها هذا المجلس، نذكر ما يلي
 على 

 مـن خـالل إقـرار قواعـد دوليـة وأن ذلك ال يمكـن أن يتحقـق إالّ  ،حقيق ظروف إنسانية أفضل للعمالاالتفاقية في ت
 الطـرفين َال ِكـلـين عـن ممثِ  هِ فـي عضـويتِ  العمل على إنشاء مؤتمر دولي في إطار اتفاقية السالم، يضـم  -2.للعمل
العمل على إحـداث  -3.وأرباب العمل يعمل على عقد دورات منتظمة من خاللها يرسي قواعد دولية للعمل عماالً 

مكتــب دولــي للعمــل يتــولى القيــام بالتحقيقــات واألبحــاث والدراســات وتقــديم النتــائج واإلحصــائيات الالزمــة إلعــداد 
 .مجال العملمواضيع يمكن أن تشكل حال التفاقيات دولية في 

 ، بموجبهــا تــم 1918ديســمبر  18لجنــة، إلــى تبنــي توصــية، أعلنــت عــن مضــمونها بتــاريخ وانتهــت أعمــال الّ      
  .4خاصة بحماية العمال ضمن اتفاقية السالم المستقبلةالتأكيد على ضرورة إدراج شروطا 
                                                           

تلــك، ســابقة أولــى لــم يشــهدها أي  وكانــت. ى الــدول مركــز قــوة أوروبــا الوســطىشــمل هــذا المــؤتمر ممثلــين عــن عمــال الــدول المتحالفــة والــدول المحايــدة، وحّتــ 1
 :قائال ،)Johnston( "جونستون" ، وذلك ما عبر عنه األستاذنعقد خالل الحرب العالمية األولىمؤتمر سابق، ا

“The last of the pre-peace treaty conferences of the international workers movement, and the only one of which 
workers of allied, neutral and central powers were all represented was held in February 1919 in Berne». in:          
G. A. Johnston, Op. cit., p.11    

  : راجع 2
Ibid.,p.12.                  

ع نطـاق تطبيـق االتفاقيـة الثنائيـة الموقعـة بـين ايطاليـا وفرنسـا عـام ، بغرض تكملـة وتوسـيطلب تقدمت به الحكومة االيطالية ، بناءا علىلجنةوقد أنشأت هذه الّ  3
 .خالل الحرب فرنساللهجرة المتزايدة للعمال االيطاليين إلى  ، سالفة الذكر، نظراً 1904

 :راجع 4
N. Valticos, Droit international du travail, Op.cit., p.37. 
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  النشاط الحكومي في بريطانيا. 2.2     
ي جـدول أعمـال فـ فرسـايراج بنـود خاصـة بتنظـيم عالقـة العمـل ضـمن اتفاقيـة مسألة دراسة إدعلى لم تطرأ      

؛ حيــث نــدد موظــف وزارة 1918 ســبتمبر، إلــى غايــة حلــول تــاريخ 1916، المؤسســة منــذ عــام الحكومــة البريطانيــة
مرتكــزا التفــاق بضــرورة االهتمــام بوضــع مشــروع بريطــاني يمثــل أساســا و  ،)E. J. Phelan("فــاالن" العمــل الســيد

  .1، المزعوم إبرامه في السنة المواليةلسالما
وكــان أهـــم مـــا طرحـــه المشـــروع البريطـــاني، هـــو الـــنص علـــى اكتســـاب القواعـــد الدوليـــة المتبنـــاة مـــن طـــرف        

، من إقرارها، سواء فقط ، خالل مئة سنة،لجميع الدول األعضاء في التنظيم التنظيم الدولي القوة اإللزامية بالنسبة
  .2 ول قد صادقت عليها أم لم تصادق عليها خالل هذه الفترةأكانت هذه الد

  
  النشاط الحكومي في الواليات المتحدة األمريكية. 3.2     
. 3إعـداد مشـروع وثيقـة دوليـة بشـأن مسـائل العمـل تـمّ  ،)F. Frankfurter(" فرانكفـورتر"بمبادرة من األسـتاذ       

وضـــع هـــذا المشـــروع ودعمـــه بجملـــة مـــن التوصـــيات للوفـــد  فـــي )T. Shotwell("شـــوتويل"وقـــد اشـــترك األســـتاذ 
  .4األمريكي

       النشاط الحكومي في ألمانيا. 4.2     
نمت فكرة تدويل قواعد العمل، في أوساط أخرى في ألمانيا، غير األوسـاط العماليـة، وبالضـبط علـى مسـتوى      

، المستشـار األلمـاني، باتخـاذ 1917يسـمبر د 24وقـد دعـت هـذه الجمعيـة بتـاريخ  ،"جمعية اإلصالح االجتمـاعي"
  .5التدابير الالزمة ألجل ضمان النص في أحكام اتفاقية السالم على قواعد تحمي عالقة العمل

 شــامالً  برنامجــاً  ،1917نــوفمبر  15، بتــاريخ "لوجيــان"أعــاله، فقــد قــدم األســتاذ  وفضــال عــن نشــاط الجمعيــة،     
فـي  ومن بين ما نادى بـه هـذا البرنـامج، ضـرورة الـنّص . إلى المستشار األلماني" االتحاد األلماني للنقابات"باسم 

                                                           
                                                                                                                :راجع 1

R. Courtin , Op.cit., pp.45-46.  
   :أنفي هذا الشّ  ،)Valticos ("فالتيكوس"لقي المشروع البريطاني تأييدا من العديد من الفقهاء، فيقول األستاذ  ،واستنادا لذلك 2

     « Audacieux dans sa conception qui battait en brèche à plus d’un titre les idées reçues en droit international, et 
détaillé dans sa formulation qui fut d’ailleurs précisée à la suite de divers contacts…, le plan britannique allait 
constituer la base des travaux de la conférence de la paix malgré les modifications et les alternations qui lui furent 
apportées au cours de ces travaux il fut directement à l’origine de la constitution de l’O.I.T. ».in :                                                                                  
N. Valticos, Droit international du travail,Op. cit., p. 39. 

                                                                                                                             :راجع 3
R. Courtin , Op. cit., pp. 25-27. 

ضـرورة تبنـي التوصـيات واالقتراحـات التـي انتهـت  -1:ومن ضمن مـا ورد مـن توصـيات فـي خضـم المشـروع المقـدم مـن طـرف الوفـد األمريكـي، نـذكر مـا يلـي 4
 الرابعــة عشــرةل تخــص حظــر تشــغيل األطفـال دون تضــمين اتفاقيــة السـالم قواعــد أساســية للعمـ -2 .علـى التــوالي ،1913و  1906، لســنتي "بــرن"إليهـا اتفــاقيتي

)14(  إنشــاء مــؤتمر الســالم  -3.وكــذا، المهــاجرين ،والنســاءاألقصــى لســاعات العمــل اليــومي بالنســبة لفئتــي األطفــال  ســنة فــي األعمــال الصــناعية، وتحديــد الحــد
إنشـاء مـؤتمر السـالم  -4.، يتـولى إعـداد قواعـد دوليـة للعمـلعـن العمـاليضم في عضويته ممثلين  ،ع لعصبة األمم، يجتمع بصفة دوريةلمؤتمر دولي للعمل تاب

، يتـولى السـهر علـى تطبيـق مـا يقـرر مـن قواعـد علـى مسـتوى المـؤتمر، ويهـتم بـاقتراح مشـاريع اتفاقيـات بمثابة الهيئـة التنفيذيـة للمـؤتمرلمكتب دولي للعمل، يعد 
 :راجع .يصل إليه من تقارير حكومية وشكاوى عماليةجديدة بناءا على التجاوزات التي يرصدها، من خالل ما 

 T. Shotwell, Op.cit., vol. 02,  pp. 134-137. 
                                     :راجع 5

P. Dimitrijevic,Op.cit, p.16./E. Mahaim, Op. cit.,p.79./ R. Courtin, Op. cit., p.34.  
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أدنــى مــن الضــمانات للعمــال مــع وضــع تنظــيم خــاص يكفــل ذلــك، وضــرورة تبنــي  الم علــى كفالــة حــد اتفاقيــة الّســ
ــرنالقــرارات التــي انتهــى إليهــا المــؤتمر العمــالي المنعقــد بمدينــة  أللمــاني هــذا ا ، وقــد تبنــى البرلمــان1917لعــام  ب

  .19181مارس ، في اجتماعه المنعقد في البرنامج باإلجماع
  

  ة لقيام المنظمة الدولية للعملسمية التحضيريّ المناقشات الرّ : ثانياً       
  

ــ، المتحالفــة، إلــى خلصــت الــدول المتنازعــة، وأيضــاً        ــق أّن ــدول إال بتحقي ــين ال ه ال ســبيل لتحقيــق الســالم ب
عهـد بهـا إعـداد مشـروع ميثـاق اجتمـاعي  لجنة دوليـة خاصـةواستنادا لذلك، أحدثت  .جتماعيةالسالم والعدالة اال

لجنة خطوط لت أعمال هذه الّ وشكّ . عامل أن يتنازل عنها تي ال يمكن أليّ نيا الّ س الحقوق األساسية الدّ ل، يكرّ أوّ 
إلـى التفصـيل فيـه  الباحثـة أتيتـسـوف  مـاوذلـك . بدستور المنظمـة الدوليـة للعمـل الحقاً  لما سمي  ظام األساسيّ النّ 

  :اليتينضمن النقطتين التّ 
  

  ة للجنة التشريع الدولي للعملاألعمال التحضيريّ .1     
 ، المنعقــد فــي جلســةٍ الممــؤتمر الّســادر عــن ، بموجــب القــرار الصــتشــكيل لجنــة التشــريع الــدولي للعمــلجــاء       

 ، تضـــم ومزدوجـــةٍ  واســـعةٍ  ، بتشـــكيلةٍ ف الدبلوماســـيةن األعـــراعـــ ، خروجـــاً زوتمّيـــ ،1919جـــانفي  25أولـــى بتـــاريخ 
مـارس  24 وٕالـىفيفـري  01لجنـة خـالل الفتـرة الممتـدة مـن نـت الّ تمكّ . 2لين عن عالم العمـلين وممثّ لين حكوميّ ممثّ 

   .3جلسة 35، من عقد 1919
ة صـف بـه مـن دقّـ، لمـا اتّ 4عمـالهمأل ، اعتمـاد المشـروع البريطـاني أساسـاً ل وهلةٍ قد قرر المؤتمرون، منذ أوّ و       

ـــين تقديمـــه جـــاء بكلتـــا الّ  علـــى أن  ،هادفـــة، فضـــالً ا اشـــتمل عليـــه مـــن عبـــارات وألفـــاظ واضـــحة و لمـــو  ،ومرونـــة لغت
  .5الفرنسيةاإلنجليزية و 

                                                           
 :راجع 1

N. Valticos, Droit international du travail, Op.cit., p.38. 
مـن الـدول الكبـرى  الن لكـلّ عضـوان ممـثّ  :اليحـو التّـعضـوا، علـى النّ ) 15(عشـرة لجنـة، المحـدد عـدد أعضـائها بخمـس ر مـؤتمر السـالم، أن يـأتي تكـوين الّ قرّ  2
قــْد و  ).ســابقاً (كوبــا، بولنــدا، تشيكوســلوفاكيا: اليــةمــن الــدول التّ  لكــل  لٌ ضــو ممّثــع .، إيطاليــا، اليابــان وبلجيكــاواليــات المّتحــدة األمريكيــةبريطانيــا، فرنســا، ال: اليــةالتّ 

  :راجع .المؤتمر على التمثيل العمالي داخل عضويتها أصرّ 
Ibid., p.41. 

 علــى إنشــاء جهــازٍ  الـنص  -1: وهــي ،لجنــةعقـدها أعضــاء الّ  ل جلســةٍ فــي أوّ  ،، ال غنـى عنهــامحــاور ثالثــةضــمين اتفاقيــة الســالم وأجمـع هــؤالء علــى وجـوب ت 3
ئيســـي لهــذا التنظـــيم هـــو إعـــداد اتفاقيـــات دوليـــة لشـــروط االختصـــاص الرّ  علـــى أن  الـــنص  -3 .علـــى العضـــوية الثالثيــة التمثيـــل الـــنّص  -2 .للتنظـــيم الـــدولي دائــمٍ 

  :راجع .وظروف العمل
Ibid,p.42. 

تقــديم تقــارير التــزام الــدول ب -ب .إنشــاء منظمــة دوليــة دائمــة للعمــل فــي إطــار عصــبة األمــم  -أ :فيمــا يلــي ،ئيســية لمقترحــات هــذا المشــروعلــت النقــاط الرّ وتمثّ  4
ي الحقـائق فـي حالـة عـدم تنفيـذ دولـة كاوى وتشـكيل لجـان تقّصـإمكانيـة تقـديم الّشـ -جــ .سنوية اإلجراءات التي اتخذها لوضع قرارات المؤتمر العـام موضـع تنفيـذ

 :راجع .رض نوع من الجزاءات الدولية على هذه الدولةة تقرير وفداتها، مع  إمكانيّ لتعهّ 
V. Y. Gherbali, Op.cit., p.29 

، ألجــل تحقيـــق نجــاح المـــؤتمر، الوفــد البريطــاني، وكـــذا، الفرنســي مــة مــن قبـــلشـــاطات المقدّ ة الجهــود والنّ ة المختصـــين، بأولوّيــأن، غالبّيــويجــزم فــي هـــذا الّشــ 5
  :وصصُ بهذا الخُ  ،"الييبغ:"حيث يقول األستاذ العدالة االجتماعية؛الم العالمي و ، إرساء أسس السّ ن ثمّ إلرساء منتظم دولي للعمل، ومل والتوصّ 
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  :اليةئيسية التّ لجنة حول المسائل الرّ وهكذا، فقد ارتكزت مناقشات الّ       
       
  الديباجة. 1.1     
وقــد أســفرت مناقشــات اللجنــة علــى تعــديالت  .ت عبــارات المقدمــة متناســقة ومتكاملــة إلــى درجــة عاليــةجــاء      

  :ومن أمثلة ما ورد من تعديالت نذكر .طفيفة وردت على الصياغة األولى للمشروع المقترح
ات فـي بقـة ورضـا جميـع الطّ على أساس تحقيـق رفاهّيـ ثل السالم أن يقوم إالّ مِ ال يمكن لِ "استبدال عبـارة -

  .1"على أساس العدالة االجتماعية: "اليةبالعبارة التّ " ة البلدانكافّ 
تحديـد المـدة القصـوى لسـاعات العمـل األسـبوعي، اختيـار األيـدي :"توسيع مجال الحماية المقررة لتشـمل -

 ".التقنيتنظيم التعليم المهني و العاملة و 
  

  تشكيلة المؤتمر العام. 2.1     
ــيالل فكــرة لــم تشــكّ        ــل الثالث خــالف بــين الــدول المشــاركة فــي  محــلّ  مــن حيــث المبــدأ، ،داخــل المــؤتمر تمثي

من الوفود الحكومية، وكـذا،  د على ضرورة ضمان التمثيل للوفود العمالية إلى جانب كلّ المناقشات، فالغالبية تؤكّ 
بشـأن مسـألة نسـبية التمثيـل  لجنـة، بهـذا الصـدد، لـم تسـلم مـن الجـدل والخالفـاتمناقشات الّ  غير أنّ . أرباب العمل

  .ن األصوات في المؤتمرز ل فئة، ومبدأ تواكالمقررة ل
م في إطار المشروع البريطاني، والقاضي بمنح الوفد الحكـومي صـوتين اثنـين، ومـنح كـل مـن فاالقتراح المقدّ      

ح المقـدم فـي إطـار الوفد العمالي والوفد الخاص بأصـحاب األعمـال، صـوت واحـد لكـل منهـا، والـذي عـدل بـاالقترا

                                                                                                                                                                                                 

= «La France et surtout la Grande-Bretagne, doivent en être considérées comme les maîtres d’œuvre… ». 
ة كان لهـا الفضـل فـي رسـم الخطـوط المسـتقبلية للمنظمـة ها مشاريع تمهيديّ بريطاني والفرنسي، على أنّ لوفدين اللة األعمال التحضيريّ " غيبالي" ويقّيم األستاذ     

 :راجع. للعملالدولية 
Ibid, p.30./B. Béguin, Le tripartisme Dans l’organisation Internationale du travail, Centre Européen de la dotation 
Carnegie, Genève, 1959, p.64. 

  :حو اآلتيدد، على النّ بهذا الصّ  ،"جونستون" وقد جاء تعليق األستاذ 1 
      «The original draft of the preamble ran as follows:” whereas the league of Nations has for its object the 
establishment of universal peace, and such a peace can be established only if it is based upon the prosperity and 
contentment of all classes in all nations”. The commission decided to amend the second clause,…, to read: “ and 
such a peace can be established only if it is based upon social justice” .The significance of this amendment lies in the 
introduction of the two words” social justice” which came to symbolize the main objective of the international labour 
organization». in: 
G. A. Johnston, Op.cit., p.13.                                                                                                  
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. 1المشروع البلجيكي، والقاضي بمنح الوفد الحكومي صوتيين اثنين، قد لقي معارضة شديدة من طرف المؤتمرين
  .2ر في إطار المشروعين البريطاني والبلجيكير غالبية أعضاء اللجنة تطبيق النظام المقرّ وفي األخير، قرّ 

  
  العام سلطات المؤتمر .3.1     
ـــضـــح يتّ        ـــعلـــى قاعـــدة  ســـت منـــذ األول بنـــاءاً مناقشـــات أعضـــاء اللجنـــة أسّ  ، أنّ اً جلّي ـــي ة النســـبيّ األغلبّي ة ف

األعضـاء المشـاركين فـي التصـويت، بمـا يعنـي  )2/3( بأغلبيةيكون إصدار االتفاقيات  ر أنّ ؛ حيث تقرّ التصويت
  . استبعاد مطلق لقاعدة اإلجماع عند التصويت

ادرة عــن ة اإللزاميــة لالتفاقيــات الّصــ، بــالقوّ ق، أساســاً بــين األعضــاء، يتعّلــ كبيــراً  الً ل، أثــار جــدوطــرح ســؤال أوّ      
د إقرارها من المـؤتمر بأغلبيـة وفي هذا الشأن، اقترح الوفد البريطاني بأن تصبح االتفاقيات ملزمة بمجرّ . 3المؤتمر

ليها، في أجل أقصاه سـنة واحـدة مـن ق عدّ لم تص األصوات بالنسبة للدول المصدقة عليها، وكذا، تلك التي )2/3(
  .5، مالم يعترض البرلمان الوطني للدولة على ذلك4تاريخ إقرارها

                                                           
وسـوف يـؤدي إلـى انشـقاق  مثل هذا القـرار قـد يزعـزع ثقـة العمـال بالمنظمـة، ، أنّ )Colliard(" كوليارد"، و)S.Gompers(" غمبرس"لجنة إذ يعتبر رئيس الّ  1

عـدة التمثيـل الواحـد لكـل وفـد، دونمـا تمييـز، تحقيقـا لتـوازن ، اعتماد قا، يكون من األجدرومن ثمّ . لفتهم لمبادئها وقواعدهاالمنظمات العمالية عن المنظمة، ومخا
 :                            دد، قائالً ، في هذا الصّ "فالتيكوس" ويعلق األستاذ. األصوات داخل المؤتمر

        «On peut toute fois penser qu’un système qui aurait accordé une plus faible représentation aux gouvernements 
aurait rencontré de fortes objections de la part de ceux-ci et aurait même pu compromettre la création et le 
développement ultérieur de l’O.I.T. ». in : 
N. Valticos, Op.cit., p. 46.                                                                                                     

 :راجع 2
Ibid., Op.cit., p.42. 

ليهـا بأغلبيـة بينما جعل الجانـب اإليطـالي جميـع االتفاقيـات معاهـدات دوليـة ذات أثـر إلزامـي بالنسـبة لجميـع الـدول األعضـاء فـي المنظمـة بمجـرد التصـويت ع3 
لـم تختـر الـدول الراغبـة فـي تمديـد المـدة وعـدم التصـديق اللجـوء إلـى المجلـس التنفيـذي التـابع  خ إقرارهـا، مـاوفي أجل أقصاه سنة من تاري ،األصوات )3/2( ثلثي

للجنــة التشـريع الــدولي،  )10( العاشـرةقـدم هــذا االقتـراح خــالل الجلسـة ( .ال نقــص فيـه نهائيـاً  ذي يصــدر قـراراً لعصـبة األمـم وطلــب دراسـة جديـدة فــي المـؤتمر، الّـ
   .)Baron Mayor des Planches( "البارون مايور دي بالنس" ، بلسان1919فبراير  19خ المنعقدة بتاري

دونمـا اسـتثناءات أو  ،زمـة بالنسـبة لجميـع الـدول األعضـاءكان موقف الجانب الفرنسي أكثر جمـودا وصـرامة، حينمـا اعتبـر قـرارات المـؤتمر ذات طبيعـة مل     
" بلسـان 1919مـارس  11المنعقـدة بتـاريخ  ،للجنـة التشـريع الـدولي للعمـل )19(التاسـعة عشـر االقتراح خالل الجلسة  قدم هذا.( تحفظات تتعلق بالسيادة الوطنية

 ).L . Jouhaux( " جوهو"بلسان  ،1919مارس  12 :، للجنة المنعقدة بتاريخ)20( العشرين، وكذلك خالل الجلسة )A. Fontaine" (فونتان
 Ibid.,p. 46.                                                                                                      

يقضـي بـأن يتحقـق التصـديق علـى اتفاقيـة بعـد موافقـة البرلمـان  تعـديل أول، -)أ(:ى المشروع البريطاني، نذكر منهـا، أدخلت تعديالت أساسية علواستنادا لهذا4 
اسـتبدلت فيـه  تعـديل ثـان، -)ب(.ة تـاريخ اإلقـرارى ولـو تجـاوزت مـدّ تلك الدولة ال تكون ملزمـة ببنودهـا حتّـ حالة العكس، فإنّ الوطني للدولة العضو عليها، وفي 

ــات التشــريعيّ "كلمــة  ــ"بعبــارة " ةالهيئ ــالّس ــ"أو " ةلطات الوطنّي ــالّس ــ"ةلطات المختّص ــ، بمــا يتوافــق مــع الّت  ظــام المركــزيذي يقــوم عليــه النّ داخل فــي االختصــاص اّل
ة إلـى االتفاقيــة، رغــم عـدم موافقــة بقيـة واليــات االتحــاد االنضــمام بصـورة انفرادّيــ إمكانّيــةة ل واليــة داخلّيـل ّكـ، يخــوّ تعــديل ثالــث -)ج(.اليـات المتحــدة األمريكيـةللو 

  .على بنودها
م ادرة عـن المـؤتمر، وتقـدّ ب عـن االتفاقيـات الّصـلقـانوني المترتّـتـي اقترحهـا الوفـد البريطـاني بخصـوص مـدى االلتـزام ال الوفد األمريكي التعـديالت الّ لم يتقبّ و      

األخيـــرة، إلـــى جميـــع الـــدول ، تبلـــغ، هـــذه "التوصـــية"ة وآثـــار األصـــوات، يأخـــذ تســـميّ  ) 2/3( ثلثـــيمقتـــرح يقـــره المـــؤتمر بأغلبيـــة  كـــلّ  يقضـــي بـــأنّ  بـــاقتراح مضـــادٍ 
  .خالل أجل أقصاه سنة من تاريخ إقرارها في ،ة لتنفيذ أحكامهاخذ اإلجراءات التشريعيّ تتّ  كيّ ، األعضاء

  :على المشروع األمريكي، قائالً " فالتيكوس"األستاذ  قَ عل وقد      
      «Ce contre projet était manifestement en retrait par rapport au texte britannique,…, le recul résidait dans la 
suppression du lieu qui, dans le système britannique, rattachait la ratification des conventions a la soumission de 
celles-ci ».in : Ibid., p. 49.                 

  : لجنة، آنذاك، قائالً لي الّ ريحة لممثّ را بذلك المواقف الصّ مبرّ  ،على هذا الموقف "فالتيكوس" ق األستاذويعلّ 5 
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حاولت إيجاد حـل تـوفيقي وصـياغة مشـروع نهـائي، بخصـوص هـذه ، أحيلت المسألة إلى لجنة فرعية وهكذا،     
  .1النقطة

  
  قابة على التطبيقآليات الرّ  .4.1     
ة أنظمـة رئيسـيّ  ثـالثلجنـة إلـى تبنـي المشروع البريطاني وقتا طويال للمناقشـة، وانتهـت الّ أخذ هذا الجزء من       

، والتـي ترفعهـا كـل دولـة مـرة كـل سـنة بشـأن االتفاقيـات المصـادق نظـام التقـارير الدوريـة -)أ:(للرقابة، وتتمثـل فـي
حكـام اتفاقيـة مصـادق عليهــا، ، والتـي ترفـع فـي حالـة امتنــاع دولـة عضـو عـن تنفيـذ أنظـام البالغـات -)ب(.عليهـا

مة ضد دولـة المقدّ  نظام الشكاوى -)ج.(وتكون مقدمة من طرف منظمة مهنية عمالية أو منظمة أصحاب المهن
امتنعت عن تنفيذ التزاماتها بحكم العضوية، دون اشتراط التصـديق المسـبق، وتقـدم هـذه الشـكاوى مـن طـرف دولـة 

  . 2أعضاء المؤتمرعضو أو مجلس اإلدارة نفسه، وحتى من أحد 
  

  تكوين مجلس اإلدارة. 5.1     
عضــوا،  )12( اثنــي عشــرةاقتــرح ضــمن المشــروع البريطــاني، تكــوين مجلــس إدارة مكتــب العمــل الــدولي مــن      
اختيـارهم مـن قبـل  أعضـاء يـتم  )06(ستة اختيارهم من قبل مندوبي العمال في المـؤتمر، و أعضاء يتم  )06( ستة

 )05(خمســة  ون،منــدوبا المعنّيــ )12(اإلثنــي عشــرة ى مــن بــين عمــل فــي المــؤتمر، علــى أن يزّكــمنــدوبي أربــاب ال
 دائمــةٍ  تنصــيبهم بصــورةٍ  أعضــاء يــتم ــا، الو : الكبــرى، وهــي )05( ةالخمســلــون الــدول ، يمث ــات المتحــدة بريطاني الي

ة المندوبين الحكوميين، من غيـر ن قبل بقيّ انتخابهم م ة األعضاء فيتم ا بقيّ أمّ . ، إيطاليا، فرنسا والياباناألمريكّية
   .3سنوات )03(ثالث ة المذكورة، لمدّ  الخمسةحكومات الدول 

  

                                                                                                                                                                                                 

= « Même de nos jours,… on imagine difficilement,…, que l’on ait ainsi pu envisager d’accorder des pouvoirs 
législatifs réels a une conférence internationale . Mais, en 1919, des  idées aussi révolutionnaire en matière 
d’organisation internationales  ne semblaient pas inconcevables : la guerre avait habitué aux contrôles 
internationaux des alliés en divers domaines et l’idée d’un organisme international doté de pouvoirs réels en matière 
de réglementation du travail et pouvant agir sur la concurrence internationale n’était pas faite pour effrayer ».in : 
Ibid.,p. 48.                                                                                                      

عهم بـة عـن تمـتّ قهم المترتّ د فيها الدول األعضاء في المنظمـة مـن جانـب كبيـر مـن حقـو تي تجرّ في الحالة الّ : " جنة، مايليهائي للوقد ورد ضمن التقرير النّ 1 
ألزمـة  ض اقتصـادها الـوطنيّ ذي سـيعرّ ، واّلـأو تعـارض إنشـاء المنظمـة الجديـدة هـذه األخيـرة، سـوف تـرفض في مجـال تشـريع العمـل، فـإنّ  يادة الوطنيةّ بالسّ 

  ".ئيسي التزامها بتطبيق قرارات المؤتمر الدولي للعملسببها الرّ 
 .48.عدنان خليل التالوي، مرجع سابق، ص

د فيها الدول األعضاء في المنظمـة مـن جانـب كبيـر مـن حقـوقهم المترتبـة عـن تمـتعهم تي تجرّ في الحالة الّ : " جنة، مايليوقد ورد ضمن التقرير النهائي للّ 2 
ادها الـوطني ألزمـة ، والـذي سـيعرض اقتصـأو تعـارض إنشـاء المنظمـة الجديـدة بالسيادة الوطنية في مجـال تشـريع العمـل، فـإن هـذه األخيـرة، سـوف تـرفض

  ".سببها الرئيسي التزامها بتطبيق قرارات المؤتمر الدولي للعمل
 .المرجع نفسه

ى ا أدّ ة الـدول، مّمـعـن بقّيـ زاً متمّيـ إداريـاً  من بعض الدول؛ حيث اقترح الوفد البلجيكي عدم إعطاء بعـض الـدول، بالتحديـد، وضـعاً  فاً لقيت هذه االقتراحات تخوّ  3
ناعية ة الّصـتعييـنهم مـن قبـل الـدول ذات األهمّيـ أعضـاء، يـتم  )08(ثمانيـةع بعضوية دائمة إلـى تي تتمتّ في صياغة هذا البند برفع عدد الدول الّ  ظرإلى إعادة النّ 

  :راجع .ة أعضاء المجلسة انتخاب بقيّ تشارك هذه الدول في عمليّ  الكبرى، على أالّ 
N. Valticos, Op.cit.,p. 51.                                                                                                      
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  رة لحماية فئة العمالالبنود المقرّ  .6.1     
ــاق العمــل"تــي أثيــرت داخــل اللجنــة واللجــان الفرعيــة، مســألة إدراج المناقشــات الّ  مــن أهــمّ        ضــمن بنــود " ميث

وبينمـا ذهـب جانـب . ل هذا األخير، ضمانة أدنى للعمال في مواجهـة أصـحاب األعمـاليث يمث ح؛ معاهدة السالم
ذاتهــا، ذهــب  بحــد  ،الممــن أعضــاء اللجنــة إلــى التأكيــد علــى ضــرورة مــنح العمــال حمايــة أدنــى ضــمن اتفاقيــة الّســ

صـياغة قـانون دولـي للعمــل، إلعـداد و  اً ل تقنّيــالم غيـر مؤّهـمـؤتمر الّسـ إلـى القــول بـأن  ،هاجانـب آخـر مـن أعضـائ
ويفتــرض بــذلك االقتصــار علــى إنشــاء هيئــة خاصــة ذات طبيعــة دائمــة يعهــد إليهــا إعــداد قواعــد دوليــة فــي مجــال 

  .1العمل
الم، وتـــّم التصـــويت عليهـــا، إدراجهـــا فـــي اتفاقيـــة الّســـ ، نقـــاط يـــتم )09( تســـعةلجنـــة وبعـــد مناقشـــات، أقـــرت الّ      
حـق التجمـع والتكتـل  -)ب(؛ يمكن تشبيهه، قانونا وعمال، بسلعة أو مادة تجاريةإن عمل اإلنسان ال  -)أ(:2وهي

 ال يجـوز قبـول صـغار السـنّ  -)ج(؛ مكفول للعمال وأرباب العمل من أجل تحقيق غايات ال تتعارض مع القـانون
الرابعــة ن ، وال يجــوز اســتخدام صــغار الســن مــا بــي)14( الرابعــة عشــرة فــي الصــناعة أو التجــارة قبــل بلــوغهم ســنّ 

مــن الــذكور واإلنــاث، إال فــي عمــل يــتالءم مــع نمــوهم البــدني وبشــرط تــأمين  ،)18(الثامنــة عشــرة و )14(عشــرة 
لكل عامل الحق في أجر يكفل له مستوى معيشـي يناسـب مـع المسـتوى الحضـاري  -)د(؛تعليمهم المهني أو العام

مبــدأ تكــافؤ (ة مــل المســاوي فــي النوعيــة والكمّيــاألجــر المســاوي، دون تفرقــة فــي الجــنس، للع -)ه(؛لعصــره ولبلــده
لجميــع العمــال الحــق فــي راحــة أســبوعية تشــمل يــوم األحــد، وٕاذا تعــذر ذلــك يعطــى العامــل إجــازة  -)و(؛)األجــور
ســـــاعة  )48(ســـــاعات يوميـــــا أو  )08(تحديـــــد ســـــاعات العمـــــل فـــــي الصـــــناعة علـــــى أســـــاس ثمـــــاني -)ز(؛معادلـــــة
فيما يتعلـق  وأسرهم المقيمين بصورة قانونية، ذات الحقوق المقررة للوطنيين،تكفل للعمال األجانب  -)ح(؛أسبوعيا

علــى جميــع الــدول، إنشــاء وتنظــيم إدارة خاصــة بتفتــيش  -)ط(؛بظــروف العمــل والتأمينــات االجتماعيــة والمعاملــة
لـى حـد السـواء مـع العمل لكفالة تطبيق القوانين واللوائح المتعلقة بحماية فئة العمـال، تضـم فـي تشـكيلتها النسـاء ع

 .3الرجال
  
  
  

                                                           
  : راجعلمزيد من التفاصيل، ل 1

T. Shotwell, Op.cit., vol.02, pp.328-355.                                                                  
 :                          راجع 2

N . Valticos, Op.cit., pp.58 et 59. 
؛ حيـث َوَرَد علـى ِلسـانه اقتصـاديو سياسـي، إنسـاني:دوافَع تأسيس المنظمة الدولية للعمل في ثـالث (Bartolomei De La Cruz)"برتلمي" ُيحدُد األستاذ 3

  :بالقْول
      «Il y avait trois motivations à l’origine de la création de l’OIT : humanitaire, politique, économique. Pour être 
plus précis, on peut dire que sa création symbolise la volonté de promouvoir la justice sociale qui, à ce moment, était 
considérée comme une des conditions pour maintenir la paix mondiale. Son action représente la poursuite d’un 
idéal humaniste, idéal où le respect des droits de l’homme et la dignité des conditions de vie et de travail représente 
l’objectif à atteindre. Pour répondre à ces attentes, l’OIT élabore des normes internationales qui s’intéressent à tous 
les aspects du travail et qui donnent une direction aux politiques sociales des États membres ».in : 
H.G. Bartolomei De La Cruz et A. Euzéby, L’organisation internationale du travail, Paris, P.U.F., 1997, p.03. 
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  الممداوالت مؤتمر السّ . 2     
ت ، وتّمــ"بــاريس"بمدينــة  جنــةل، لبحــث مشــروع الّ 1919جــانفي  18فــي  الم الــدولي اجتماعــاً عقــد مــؤتمر الّســ     

ع ، عقـد اجتمـاع موّسـ1 1919أفريـل  11وفـي . مناقشة العديد من نقاط المشروع المقدم من طرف الوفد البريطـاني
 مناقشة ل

وتمـت  عـرض خاللـه المشـروع التفصـيلي الـذي انتهـت إليـه المناقشـات،. وٕاقرار تقرير لجنـة التشـريع الـدولي للعمـل
دائمـة  دوليـة ، بموجبه تـم إنشـاء منظمـة3، وتّم، في الوقت ذاته، الموافقة على قرار مشروع2الموافقة على المشروع

   .للعمل
مـن تقريـر اللجنـة المتضـمن لمشـروع دسـتور المنظمـة الدوليـة للعمـل، ول الجـزء األ  وهكذا، تّم التصديق علـى     

ة، إلـــى غايـــة روط العملّيـــن ميثـــاق العمـــل والّشـــمـــن المشـــروع، المتضـــم  الجـــزء الثـــانيبينمـــا أجـــل التصـــديق علـــى 
ــــل  18االجتمــــاع المنعقــــد بتــــاريخ  رة ضــــمن المشــــروع ؛ حيــــث أثــــارت جملــــة البنــــود االجتماعيــــة المقــــرّ 1919أبري

  .4ق بطبيعتها القانونية، وكذا، بمضمونها وآثارهاريطاني، اعتراضات وخالفات من قبل عدد من الوفود تتعلّ الب
، حصــل علــى الوفــد الكنــديوعلــى إثــر وضــع عــدد مــن المشــروعات البديلــة، اقتــرح مشــروع تعــديل مــن قبــل      

يــة التــي تنشــئ جهــازا دائمــا للمشــاريع وبعــد إدخــال تعــديالت شــكلية أخيــرة، أدرج مشــروع االتفاق .5األغلبيــة إجمــاع
مـــن معاهـــدة  )13(الثالـــث عشـــرالقســـم (ق بالعمـــلل البـــاب المتعّلـــالدوليـــة للعامـــل فـــي معاهـــدة الســـالم، التـــي تشـــكّ 

                                                           
 : في ذلك  ، قائالً 1919أبريل  11ية للعمل، بتاريخ من رجال القانون، نشأة المنظمة الدولوغيره  "فالتيكوس"األستاذ  طَ بَ رَ   هكذا،و  1

      « De ce fait ,l’organisation internationale du travail se trouvait créée le 11 avril 1919 ,bien que sa constitution ne 
fit pas encore finalement adoptée ».               

 :قائال ، أعاله،أبريل 11في تعليقه على اجتماع  ،"جونستون"وذلك، ما توصل إليه األستاذ      
     « The resolution adopted by the peace conference on 11 April 1919, was of great historical importance as it not 
only approved the constitution of the international labour organization but made provision for the preparation of its 
first conference ». 

 مـن لطموحات ونداءات كلّ  ل، في حقيقة األمر، تجسيداً لجنة في هذا االجتماع، قد مثّ ذي انتهت إليه أعمال الّ القرار الّ  أنّ  ،"جوستون"وقد اعتبر األستاذ      
                                                                                                 :راجـع. )D.Legrand(" لوغرانـد"و  )R.Owen(" أويـن"
                                                                                                 

N. Valticos, Op.cit.,p. 58./ G. A Johnston, Op.cit., p.13.                                                                                         
مجلــة  ،)قــانون العمــل بــين العولمــة والتــدويل( ،يوســف إليــاس :وأيضــاً  /.69-68.محمــود ســعد محمــود، مرجــع ســابق، ص ص: راجــع، مزيــد مــن التفاصــيللل 2

  .42-40. ، ص ص2007، أوت 80: نظمة العمل العربية، العددالعمل العربي، م
 :اليةباأللفاظ والعبارات التّ  ،األصلي لهذا القرار حيث ورد النّص  3

     “That this conference approves the draft convention creating a permanent organ: station for the promotion of 
international regulation of labour conditions which has been submitted by the British delegation, instructs the 
secretariat to request the governments concerned to nominate for with their representatives on the organizing 
committee to proceed at once with its work”.in: 
G. A Johnston, Op.cit., p.12.                                                                                         

مبـــدأ المســـاواة وعـــدم التمييـــز والتفرقـــة فـــي قـــة بتطبيـــق مـــن المشـــروع البريطــاني، والمتعلّ  الثامنـــةقــاش أو الخـــالف، حـــول النقطــة ارتكــزت أغلـــب جوانـــب النّ  4
  :راجع .ال األجانب والوطنيينالمزايا بين العمّ المعاملة، و 

N. Valticos, Op.cit.,p. 59. 
 :                          راجع 5

Ibid, 60./R. Courtin, Op. cit.,  pp.53-56.                                                                           
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ــاي  06الم بتــاريخ ت المعاهــدة ضــمن مــؤتمر الّســ، وقــد أقــرّ )الســالم ــّم تبنّ ، 1919م يهــا بصــورة نهائيــة وبكامــل وت
  .19191 جوان 18في  أجزائهانصوصها و 

  
  :المطلب الثاني

  مفهوم القواعد الدولية للعمل
  

دة المتعــدّ  العبــاراتمــن  ،(Les normes internationales du travail) القواعــد الدوليــة للعمــل عبــارة د َعــتُ      
توصــيات فــت األحكــام الــواردة فــي االتفاقيــات والعرّ  ،وعمومــاً  .ياســيةاالجتماعيــة والسّ  األوجــه واألبعــاد االقتصــادية،

نـة لمـا هـا مكو الخصـوص، علـى أنّ  علـى وجـهِ  ،ةٍ تدريجّيـ ادرة عن المنظمة الدوليـة للعمـل بصـورةٍ الدولية للعمل الصّ 
  . "بالقواعد الدولية للعمل"يسمى 
ُيــذكر ، الدوليـة للعمـل ادرة عــن المنظمـةم الفقـه عبـارات ومصـطلحات عــّدة للتعبيـر عـن األحكـام الّصـسـتخدِ ويَ      

القواعــد "، وأيضــاً ، "األدوات الدوليــة للعمــل"، "المســتويات الدوليــة للعمــل"، "المعــايير الدوليــة للعمــل" :مــن بينهــا
  .(Le droit international social)للقانون الدولي للعملمن المفهوم العام ضِ  لُ خُ دْ يَ ها ، وجميعُ "الدولية للعمل

اآلخــر يعتبرهــا مفــاهيم  عُض رادفــات، والــبمُ  رهــا الــبعُض عتبمكــن التمييــز بــين مفــاهيم أو مصــطلحات يَ يُ  ،هُ ْنــومِ      
من إلــى التفصــيل فيــه ِضــ تــأتي الباحثــةوذلــك مــا ســوف  ،متداخلــةهــا مفــاهيم ة تنظــر إليهــا علــى أنّ ، والغالبّيــمتقاربــة

  :اليةفروع البحث التّ 
  :الفرع األول

  تعريف القواعد الدولية للعمل
  

      و عُ ؛ حيــث أدرك ذلــك واِضــحديثــةً  للقواعــد الدوليــة للعمــل مســألةً  واضــحٍ و  دقيــقٍ  صــعوبة تحديــد تعريــفٍ  ال تعــد
إذا قام  دولة إالّ  ال سالم اجتماعي داخل كل  :هأنّ وُهو  ،أساسيّ  م حول هدفٍ كرهُ فِ  رَ وَ لْ بَ ، وتَ )1919(الم اتفاقية السّ 

ه لتحقيـق وأّنـ .سـواق العـالمفـي أجـواء المنافسـة المتكافئـة علـى أ وال سالم عالمي بين الـدول إالّ  على العدالة،
ق إلــى نقــاط البحــث التفصــيل فــي الموضــوع بــالتطرّ  َوَجــبَ  لــذلك، واســتناداً  .ذلــك، ال بــّد مــن قواعــد دوليــة للعمــل

  :اليةالتّ 
  
  

                                                           
غم مـن الجهـود ، وذلـك بـالرّ الثـانيو األولمن اتفاقيـة السـالم،  )13(الثالث عشر ، يوجد اختالف أساسي بين أجزاء القسم " جونستون"من وجهة نظر األستاذ  1
 :قائال ،أسباب هذا االختالف إلى األسباب التالية" جونستون" تي بذلت ألجل تقديم مشروع نهائي منسجم ومتناسق، ويرجع األستاذ الّ 

     « The difference could not be eliminated, because part 1 was based on a governmental draft designed to provide 
machinery for securing long-term  progress; whereas part 2 ,while not based on the labour charter of the Berne 
international trade union conference, was inspired by the desire of the workers to incorporate in the peace treaty’s a 
declaration of principles to which they attached immediate importance». in:                                 
G. A . Johnston, Op. cit., pp.13-14.                                                                                                                        
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  "قاعدة"لمصطلح  لغويالتعريف الّ : أوالً      
  

كقواعـد  :اً يّ ِسـكـان حِ أ، سـواء هِ ولِ صُ يء وأُ الشّ  ُس سُ ، وهي أُ قواعد :، وجمعهااألساس :تعني ،لغةفي الّ  لقاعدةا     
  . 1هُ مُ ائِ عَ دَ  أيّ  ،ينكقواعد الدّ  :اً نويّ عْ ، أو مَ تِ يْ البَ 

 .2"َوإِْذ َيْرَفــُع ِإْبــرَاِهيُم اْلَقَواِعــَد ِمــَن اْلَبْيــِت َوإِْســَماِعيل:" تعــالى هِ قوِلــفــي لفــظ فــي القــرآن الكــريم، هــذا الّ  َوَردَ وقــد      
ى يســمّ  ،ى عليــه غيــرهُ بَنــمــا يُ  ، فكــلّ نيــانعليــه البُ  عُ رَفــيُ ، وهــو مــا األســاسهــو  لكريمــةاآليــة افــي  القاعــدةفمعنــى 
  .قاعدة
ــــة لغــــة وبالّ       أو  (Règle) :بمعنــــى (Norma)التينيــــة الكلمــــة الّ  نَ ة ِمــــمشــــتقّ  (Norme)ة، كلمــــة الفرنســــيّ األجنبّي

(Equerre) 3 ، ّ4"زاوية األساس"أو " قاعدة" أي.  
   .5"هُ نْ ا مِ هَ أحكامَ  فَ ليتعر  هِ اتِ زئيّ على جُ  قُ بِ طَ نْ يَ  كلي  مٌ كْ القاعدة حُ " ":التفتازاني"اعدة، قال وعن تعريف الق      

  
  للقواعد الدولية للعمل  التعريف االصطالحي: ثانياً       

  
ــة للعمــل"لغــوي للكلمــة، تعريــف المعنــى الّ اتســاقًا مــع و فــي ذات المعنــى،  دَ رَ وَ        فــي مضــمون  "القاعــدة الدولي

إرسـاء  القواعد الدولية للعمل أدوات قانونية بموجبها يـتم :"هابوصفِ  ،المنظمة الدولية للعملادرة عن التقارير الصّ 
القواعـد  .ركاء االجتمـاعييننيا في مجال العمل، المصادق عليها من قبـل الحكومـات والّشـة الدّ القواعد األساسيّ 

لة بمجال العمل، وترتكز على نظام رقابة وٕاشراف يسمح بمعالجة ت الصّ الدولية للعمل تتناول جميع القضايا ذا
  ".هذه القواعد على المستوى الوطنيّ  ها تطبيقُ تي يطرحُ كافة أنواع المشاكل الّ 

تبنــاة فــي الوقــت العولمــة االقتصــادية المُ  وفــي ظــلّ :"أّنــه ،اقتصــادية ْر َظــة نَ َهــجْ وِ  نْ ِمــ ،هُ التقريــر ذاتُــ ضــيفُ يُ و      
ذي يسـمح بضــمان أن تكــون ل القواعـد الدوليــة للعمــل اإلطـار القــانوني علــى المسـتوى الــدولي اّلــشــكّ ، تُ الحـاليّ 

  . 6"االقتصادية ذات فائدة لصالح الجميع نميةالعولمة والتّ 
                                                           

  :12/01/2013: الملتقى الفقهي، الشبكة الفقهية، موقع اإلنترنيت المطلع عليه بتاريخ ،)معنى القاعدة لغة واصطالحاً (أحمد بن محمد عزب،  1
http://www.feqhweb  .com/vb/t757.html      

  .127:يةاآل سورة البقرة، 2
  :راجع 3

"Toupictionnaire": (Définition de la norme), le dictionnaire de politique, site internet revu le 15/01/2013: 
http://www.toupie.Org /Dictionnaire/Norme.htm      

  :كاآلتي ، (Norme)" قاعدة"ياق، ورد تحديد تعريف لكلمة السّ  وفي ذات 4
      «Une norme est une règle, une loi auxquelles on doit se conformer. La norme est l'ensemble des règles de 
conduite qu'il convient de suivre au sein d'un groupe social. Elle est souvent inscrite dans l'inconscient collectif. Son 
non respect place l'individu "à la marge" de la société et peut en faire une victime d'ostracisme »in :       
"Toupictionnaire", ibid. 

: ، الفقـرة1996دار الكتـب العلميـة، بيـروت،  ،)أصـول الفقـهالتلـويح علـى التوضـيح لمـتن التنقـيح فـي (زكرياء عميرات، : تحقيق مسعود بن عمر التفتازاني، 5
)01/20.(   
  :، كاآلتيةلغة األصليّ وقد ورد ذات التعريف بالّ  6

     « Les normes internationales du travail (N.I.T.) sont des instruments juridiques établissant les normes sociales 
fondamentales minimums adoptées par les gouvernements et les partenaires sociaux. Les N.I.T. traitent de tous les = 
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ــُط بــين  فــالّتعريف األّولوتــرى الباحثــة فــي ِكــال التعــريفْيِن الّســابقْيِن ُغموضــًا وســطحّيًة؛       وليــة القواعــد الد"ُيخِل
بتحديـد مضـمونها " القواعـد الدوليـة للعمـل"، ِمـْن جهـٍة ُأخـرى، وُيعـرف "األدوات الدوليـة للعمـل"، ِمْن جهِة، و"للعمل

إلـى تحديـِد أهمّيـة هـذه  التعريـف الثـانيبينما انَصَرَف . والّشكليات اإلجرائّية الُمرتبطة بها، دون تعريفها بحد ذاتها
  .لمة االقتصادّية، وهو بعيٌد كّل الُبعِد عْن أْن ُيشّكل تعريفًا لهاالقواعد في ظّل تحدّيات العو 

ــُط تعريــٌف آخــر و       بينهــا، وبــين غيرهــا مــن المصــطلحات المشــابهة، ويقصــُد بهــا " للقواعــد الدوليــة للعمــل"ُيخِل
 ل أدواتٍ مث د الدولية للعمل تُ القواع:"اليكالتّ ؛ حيث َوَرَد َوْصُفها، "المعايير الدولية للعمل"و" األدوات الدولية للعمل"

حكومـات، أربـاب عمـل ( أعضـاء المنظمـة الدوليـة للعمـل لِ َبـقِ  نْ ها ِمـصياغتها ووضـعُ  تْ م ذات طبيعة قانونية تَ 
وهـي معاهـدات دوليـة  ا باتفاقيـات،ق األمـر إّمـويتعلّـ .نيا فـي مجـال العمـلد المبادئ والحقـوق الـد حد ، تُ )الوعمّ 

ا بتوصــيات، مكــن التوقيــع عليهــا مــن طــرف الــدول األعضــاء فــي المنظمــة، وٕاّمــلقانونيــة يُ احيــة املزمــة مــن النّ 
  .1"تهدف إلى إرساء المبادئ التوجيهية غير الملزمة

سـت تأسّ :"، كـاآلتي2013المنظمة الدوليـة للعمـل عـام عن  ةادر الصّ  أحد التقاريروصفها وفي ذات المعنى،       
ـــ شـــاملٍ  ى نظـــامٍ علـــ القواعـــد الدوليـــة للعمـــل بنـــاءاً  ياســـة ادرة فـــي مجـــال العمـــل والسّ كوك الّصـــللوثـــائق والص

 االجتماعية، 
طبيـق علـى اجمـة عـن التّ عالجـة مختلـف المشـاكل النّ ، لمُ يصـاً ص خِ  مٌ م صَ قابة واإلشراف مُ للرّ  الٌ فعّ  ا نظامٌ هَ مُ ويدعَ 

  .2"المستوى الوطني
، في ، كوُنُه يِصُفها"القواعد الدولية للعمل"من غيرِه لتعريف  ويقتِرُب هذا التعريف، بحسب رأي الباحثة، أكثر     

ـــُكوك الّصـــادرة عـــن المنظمـــة الدوليـــة بكوِنهـــا مجموعـــة األحكـــام اّلتـــي َشـــِمَلتها  الواســـع، معناهـــا كاّفـــة الوثـــائق والص
  .للعمل

                                                                                                                                                                                                 

= aspects liés au travail et s’appuient sur un système de contrôle permettant d’aborder tous les types de problèmes 
que soulève leur application à l’échelon national » .                                                                                            
      «Dans l’économie mondialisée d’aujourd’hui, les N.I.T. établissent un cadre juridique international permettant 
de garantir que la mondialisation et le développement soient bénéfiques pour tous ».in : 
(Normes internationales du travail),Centre international de formation de l’O.I.T.,Turin /Italie, p.01, site internet revu 
le :22/01/2013:http://www.itcilo.org/fr/le-centre/domaines-de-competence/droits-au-travail/normes-internationales-du-
travail 

  :ة، كاآلتيغة األصليّ لوقد ورد ذات التعريف بالّ  1
     « Les normes internationales du travail sont des instruments juridiques élaborés par les mandants de l'OIT 
(gouvernements, employeurs et travailleurs) qui définissent les principes et les droits minimums au travail. Il s'agit 
soit de conventions, qui sont des traités internationaux juridiquement contraignants, pouvant être ratifiées par les 
États Membres, soit de recommandations, qui servent de principes directeurs ayant un caractère non 
contraignant ».in : 
(Conventions et recommandations), O.I.T., site internet revu le : 22/01/2013: 
http://www.ilo.int/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-
recommendations/lang--fr/index.htm   

  :ة، كاآلتيلغة األصليّ وقد ورد ذات التعريف بالّ  2
     “ International labour standards have grown into a comprehensive system of instruments on work and social  
policy, backed by a supervisory system designed to address all sorts of problems in their application at the national 
level”. in :    
(Labour standards), I.L.O., site internet revu le : 22/01/2013:http://www.ilo.org/global/standards/lang--en/index.htm 
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 وشــاملٍ  دقيـقٍ  تعريــفٍ  عِ ْضـإلــى وَ  ينالـدولي عمــلالفقـه وال نَ ِمــ ل كـل يتوّصــ مْ لَـ وٕانْ  ،هأّنــ ،مكــن القـولومـن ثـّم، يُ      
 ّل األحكـامُجـ يضـم  لٌ القواعد الدولية للعمـل مفهـوم شـامِ  ه ال خالف بينهم في أنّ ؛ غير أنّ "للقواعد الدولية للعمل"

ى، عـن غيرهـا مـن المنظمـات حتّـ وأحيانـاً  ،وأجهزتهـا المختلفـة ادرة عـن المنظمـة الدوليـة للعمـلالّصـ والنُصوص
هـذه  ينـبَ تَ ها هـذه األخيـرة لِ تـي اعتمـدتْ كانت األداة أو الوسيلة الّ  اً أو اإلقليمية؛ مهمّ /بغة العالمية والدولية ذات الصّ 

عتمـــدة علـــى مســـتوى وٕالـــى غيـــر ذلـــك مـــن األدوات المُ ...، قـــرار، تقريـــر، صـــكّ اتفاقيـــة، توصـــية، إعـــالن: األحكـــام
 .المنظمة

بـاختالف المنُظـور أو " القواعـد الدوليـة للعمـل"ه يختلـف تعريـف أنّ ختامًا للّطرح أعاله، توّصلت الباحثة إلى و      
  :وعُمومًا، ُيمكُن التمييز بين التعاريف التّالية. الّزاوية اّلتي من خاللها يتم تناول المسألة

  
  ق للقواعد الدولية للعملالواسع والضيّ  ْينالتعريف -)أ(     
تنظـيم مسـائل العمـل  تُخـص تـي جميـع األحكـام والقواعـد الّ " واسـع،، بمعناهـا ال"القواعـد الدوليـة للعمـل"تعني      
تــي ، ومهمــا كانــت الجهــة الّ اً استشــاريّ  اً أم رأّيــ اً دولّيــ اتفاقيــة أم توصــية أم قــراراً  ال، أيــًا كــان مصــدرها؛والعّمــ

  ."نون الدوليبها في مفهوم القا دُ تَ عْ إصدار أحكام يُ  بسلطةها شرط تمتع  -ةهيئة دولية أم إقليميّ -أصدرتها
عــن المنظمــة  ادرةاألحكــام والوثــائق الّصــ مجموعــة"، فـي معناهــا الضــّيق، "القواعــد الدوليــة للعمــل" وتعنـي      

ت الدوليـة وأشـخاص القـانون قابيـة، دون غيرهـا مـن المنظمـاالرّ و  ةهـا التشـريعيّ يْ الدولية للعمل فـي إطـار وظيفتَ 
  ."الدولي

  
  موضوعي للقواعد الدولية للعملكلي والالشّ  التعريفْين -)ب(     
، ليشمل على "األدوات الدولية للعمل" تعريف، مع كليةاحية الشّ النّ من  "القواعد الدولية للعمل" تعريفيتقارب      

عتمـدة علــى لمختلــف أدوات أو آليـات التشـريع والتقريــر المُ  فقـاً يهـا وِ تـي تــّم تبن القواعــد واألحكـام الّ  ،وصُصـالخُ  هِ ْجـوَ 
إلى ذلك، القواعد  فْ ضِ  .االتفاقيات والتوصيات الدولية للعمل في مقّدمتها،المنظمة الدولية للعمل، وتأتي مستوى 

ادرة عن المنظمة الدولية للعمل في الصّ  التعليقاتمختلف الوثائق والتقارير و  نْ ا مِ هَ استخالصُ  نُ مكِ تي يُ واألحكام الّ 
من األحكام واآلراء ضِ  الواردةواألحكام المبادئ وكذا،  .قابة واإلشرافالرّ  نَ ا بالوظائف المنوطة بها، مِ هَ سياق قيامِ 
ـــة عنـــدما تباشـــر هـــذه األخيـــرة مهمّ ة الّصـــاالستشـــاريّ  ـــة استشـــارية صـــاحبة ادرة عـــن محكمـــة العـــدل الدولي تهـــا كهيئ

  .1عن المنظمة الدولية للعمل قواعد نْ مِ  رُ االختصاص بتفسير ما يصدُ 

                                                           
  :، وهيّ القانون الدولي للعملواألساُس في ذلك، ازدواجّية مصادر  1

االتفاقــات الدوليــة .1:فيمــا يلــي هــذه المصــادر دلمحكمــة العــدل الدوليــة، تتحــدّ  ظــام األساســيّ مــن النّ  )أ.(ف/38المــادة  بحســب نــّص  ،ةالمصــادر المادّيــ -)أ(     
أحكـام المحـاكم ومـذاهب كبـار الفقهـاء .3.ةَنـتمديِ تهـا األمـم المُ تـي أقرّ مبـادئ القـانون العامـة الّ . 2.تي تضع قاعدة معتـرف بهـا مـن جانـب الـدولة الّ العامة والخاصّ 
  .مبادئ العدل واإلنصاف.4.لعامفي القانون ا

فـي  ة للمنظمـة الدوليـة للعمـل،ة والرقابّيـادرة فـي إطـار الـوظيفتين التشـريعيّ كوك واألحكـام الّصـالّصـ، د فـي مجموعـة الوثـائق، وتتحـدّ ةالمصادر الشكليّ  -)ب(     
   .األساس
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المعــايير أو المســتويات " تعريــفأكثــر مــع  "للقواعــد الدوليــة للعمــل" الموضــوعي التعريــف ، يتقــاربفــي حــين     
ا َيـــنْ دُ  حقوقـــاً ل تـــي تشـــكّ ، والّ ادرة عـــن المنظمـــةادئ واألحكـــام الّصـــبـــه مجموعـــة المبـــ ُيقصـــدُ ؛ حيـــث "الدوليـــة للعمـــل

  .الغنى عنها لتحقيق أهداف ومقاصد المنظمة ،الللعمّ 
القواعــد الدوليــة للعمــل :" إلــى اقتــراح التعريــف الّتــالي للقواعــد الدوليــة للعمــلوتخُلــُص الباحثــة، فــي األخيــر،      

تعني مجوعة النُصوص واألحكام اّلتي تتضّمُنها سائر الوثـائق والّصـكوك الّصـادرة عـن المنظمـة الدوليـة للعمـل 
ن المنظمـات الدوليـة، ولجانها الفنّية، أساسًا، وكذا، تلـك الـواردة ضـمن الوثـائق الـدولي الّصـادرة عـن غيرهـا مـ

  ".العمل والعّمال تي ُتُمد ِصلُة بتنظيم مسائلَ والّ 
  

  :الفرع الثاني
 خصائص القواعد الدولية للعمل

  
ق األمـر شـاط المعيـاري للمنظمـة الدوليـة للعمـل، ويتعلّـة، مّيـزت النّ ة وأصليّ خصائص أساسيّ  ثالثيمكن ذكر      

 :بما يلي
  

  نيا للعملللعمل معايير دُ القواعد الدولية  :أوالً      
  

اتفاقيـة أو  ال يعتبـر اعتمـاد المـؤتمر أليّ :"همن دستور المنظمـة، علـى أّنـ 19تنص في هذا المعنى، المادة      
قـانون أو قـرار تحكـيم أو عـرف أو  بـأيّ  حـالٍ  ماسـًا بـأيّ  اتفاقيـة، دولة عضو على أيّ  توصية، أو تصديق أيّ 

  " .عليها االتفاقية أو التوصية تي تنص أكثر مواتاة من األحكام الّ  كاماً ين أحال المعنيّ اتفاق يكفل للعمّ 
 ة كـلّ صـحّ ومعنى ذلـك،  ؛رط األفضل للعاملمبدأ الشّ بتطبيق  اً صريح اً إقرار ترى الباحثة في ذلك، أّنه ُيمّثل و      

 ت تـي تّمـالقاعـدة الدوليـة الّ للعامل أكثر مـن  ق نفعاً شرط يخالف قاعدة من القواعد الدولية للعمل، إذا كان يحق
  .مخالفتها

أو التوصـية، إذا كـان فـي /ألحكام االتفاقيـة و يكون أكثر فائدة للعامل أو أفضل له، ولو كان مخالفاً  رطُ والشّ      
تـي مـن حقـوق العامـل الّ  لحـق ًا ن إهـدار أكثر للعامـل مـن تطبيـق أحكـام القـانون الـدولي، دون أن يتضـمّ  تطبيقه نفعٌ 

  .الح العامتحقيقا للصّ  ، عمومًا،قانونكفلها ال
 ت عليهـا،تـي صـدقّ فالقاعدة العامـة تقضـي بعـدم جـواز مخالفـة الدولـة العضـو لمضـمون وأحكـام االتفاقيـات الّ      
دســتور المنظمــة الدوليــة للعمــل اســتثناءًا  لَ َعــوجَ  ب علــى الدولــة إجــراءات المســؤولية الدوليــة،رتــمخالفــة لهــا تُ  وكــلّ 
  .اليةن الحقوق العمّ األدنى مِ  الحد قواعد القانون الدولي للعمل  لَ ث مَ تُ لِ  ،للعامل حُ لَ صْ أَ كون االتفاق ي أنْ  ،لذلك
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  القواعد الدولية للعمل قواعد ثالثية التكوين :ثانياً      
  
ل فيهـا تنفـرد بخصـائص عضوية الـدو   أنّ ة، إالّ عتبر هيئة دولية رسميّ المنظمة الدولية للعمل تُ  أنّ من غم بالرّ      

لــين عــن ة مــن ممث نــكو هــا ليســت مُ زة للمنظمــة أنّ مّيــة المُ دوليــة أو عالميــة أخــرى، فالخاصــيّ  ة هيئــةٍ ال تتــوافر فــي أّيــ
  .1اللين عن منظمات أرباب العمل والعمّ إلى جانبهم ممثّ  ها تضم لكنّ الحكومات فحسب، و 

 وطنـي  وفـدٍ  كـل  المؤتمر العام؛ حيث يضـم :جهزة المختلفة مثلفي تركيب األ في التمثيل تظهر الثالثيةهذه و      
وكـذلك مجلـس اإلدارة ولجـان المنظمـة . العـن أربـاب العمـل وآخـر عـن العّمـ ممـثالً عـن الحكومـة، و  نِ يْ اثَنـ نِ يْ لَ ممثِ 

توصـيات والشك، أن هذا التكـوين الثالثـي يـنعكس علـى مـا يصـدر عـن المنظمـة مـن قواعـد اتفاقيـة أو . 2المختلفة
  .3اها المؤتمر الدولي للعملتبنّ 
  

  القواعد الدولية للعمل معايير مرنة :ثالثاً      
  

ــةاســتخدم المــؤتمر وســائل شــّتى لتــوفير       مــن األمثلــة فــي هــذا  تــذكر الباحثــةللقواعــد الدوليــة للعمــل، و  المرون
  :نالشأ

  نة؛عيّ سبة لبلدان ملة بالنّ د مستويات معدّ تي تحدّ البنود الّ ).أ(      
ة بشــأن ن مبــادئ توجيهّيــلهـا، وتتضــمّ ، إلــى جانــب توصــية تكمّ ةرســي المبــادئ األساسـيّ فاقيــة تُ اعتمـاد ات).ب(      

  ة للتنفيذ؛ة والعمليّ التفاصيل التقنيّ 

                                                           
منشـورات جامعـة دمشـق،  الطبعـة الحاديـة عشـر،،)قـانون العمـل(ات االجتماعيـة التشريع محمد فاروق باشـا، :راجع ،الثالثيةمبدأ مزيد من التفاصيل بشأن لل 1

. ص ،1997 جامعــة االنتفاضــة، منشــورات الجامعــة المفتوحــة، الطبعــة الثانيــة، ،التنظــيم الــدولي الم صــالح عرفــة،عبــد الّســ./ومــا يليهــا 99. ، ص ص2006
 مكتبــة دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع، ،الطبعــة األولــى،)المنظمــات الدوليــة(: الكتــاب الرابــع ،امالوســيط فــي القــانون الــدولي العــ عبــد الكــريم علــوان خضــير،./143

ــام علــي صــادق أبــو هيــف،/.146 -145. ص ص ،1997عمــان،  مبــادئ  محمــد بوســلطان، ./568. ص اإلســكندرية، منشــأة المعــارف، ،القــانون الــدولي الع
 مجلـة العمـل، ،)أضـواء علـى اتفاقيـات العمـل الدوليـة(عـادل لطفـي، ./وما يليهـا 92. ص ص ،1999وهران، ،دار الغرب للنشر والتوزيع ،القانون الدولي العام

  :وأيضاً  .وما يليها 67.ص ص ،65،1994 :العدد وزارة العمل والمؤسسات المكملة لها، األردن،
G.L.Caen,Op.cit., pp.52et 53./A. H. Zarb,Op.cit., pp.13 et ss./ B. Depuy, Nouvelle structure de l’organisation 
internationale du travail, 1ère édition, éditions Economica, Paris, 1987 , pp. 05 et ss. 

  :ة، وهيأجهزة رئيسيّ  ثالثةمن  ة للمنظمة الدولية للعملالبنية الهيكليّ  ، حالّيًا،تتكون 2
ة العليــا فــي المنظمــة، يجتمــع مــرة كــل ســنة، التمثيــل علــى مســتواها مؤســس علــى مبــدأ التمثيــل الثالثــي، وهــو الســلط ):الجهــاز التشــريعي(العــام المــؤتمر -أ     

  . مندوبين اثنين يمثالن الحكومة، ومندوب واحد يمثل أرباب العمل، ومندوب واحد يمثل العمال
يمثلـون أهـم  10مـنهم (يمثلـون الحكومـات  28عضـوا، مـنهم  56كـون مـن وهو بمثابة السلطة التنفيذيـة للمنظمـة، ويت ):الجهاز التنفيذي(مجلس اإلدارة  -ب     

  .يمثلون العمال 14يمثلون أرباب العمل، و 14، )راعيةالدول الصناعية، وعضوان يمثالن أهم الدول الزّ 
خبيـرا لتنفيـذ  600موظـف،  1900( مـوظفينة، ويتكـون مـن مجموعـة مـن اليعـد بمثابـة سـكرتارية دائمـة للمنظمـ ):الجهاز اإلداري(المكتب الدولي للعمل -ج     

  .)اون الفني في مختلف أنحاء العالمبرامج التع
  .196-193. ، ص ص2009، )النشر بلددون (، .B.M.A، مطبعة المنظمات الدولية بين النظرية والتطبيقرجب عبد الحميد، : للمزيد من التفاصيل، راجع

مرجـع سـابق،  ،خضـير عبـد الكـريم علـوان ./143.مرجـع سـابق، ص عبد السالم صالح عرفـة،/.504-503. ص ص مرجع سابق، إبراهيم أحمد شلبي،:راجع 3
  .146.ص
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د مكـن أن تحــدّ ة، ويُ ياسـة العامـة االجتماعيـأهـداف السّ  د مـثالً كـأن تحـدّ  ،عامـةٍ  تعريـف المعـايير بعبـاراتٍ ).ج(     
  ة؛مارسات الوطنيّ روف والمُ ، مع مراعاة الظ ...)ةلوائح واالتفاقيات الجماعيّ القوانين، الّ (طبيقيب التّ أسال

ــتقســيم االتفاقيــات إلــى أجــزاء أو مــواد، ال يُ ).د(      صــديق عنــد التّ  ،منهــا فقــط علــى جــزءٍ  إالّ  إلزامــي  ق بشــكلٍ واَف
  ر التشريعات االجتماعية والقدرة على تنفيذها؛بل مع تطو تيح توسيع نطاق االلتزامات في المستقعليها، مّما يُ 

  تقسيم االتفاقيات إلى أجزاء بديلة يختلف مدى االلتزام أو مستواه فيها باختالف األجزاء المقبولة؛ ).ه(     
ك علــى حيــث ال يكـون هنـا ؛دبقبـول البلــدان بمعيـار أدنـى محـدّ  أحيانـًا، ،تـةمؤقّ  تـي تسـمح بصــفةٍ البنـود الّ ).و(     

صــديق عليهــا، أو حيــث ال تكــون المرافــق االقتصــادية أو ســبيل المثــال، تشــريعات بشــأن موضــوع االتفاقيــة قبــل التّ 
  رة على نحٍو كاٍف؛ة متطوّ اإلدارية أو الطبيّ 

كان أو نــة مــن المهــن أو المنشــآت أو المنــاطق قليلــة الّســ، باســتبعاد فئــات معيّ مثــلً  تــي تســمح،البنــود الّ ).ز(     
  فة من نطاق تطبيق االتفاقية؛طق المتخل المنا
نـة علـى قة باألشخاص المستخدمين في قطاعات اقتصـادية معيّ جيز قبول االلتزامات المتعلّ تي تُ البنود الّ ).ح(     
  حدى؛
 ةٍ طبعــ ثِ دَ ْحــدة إلــى أَ وْ ة عــن طريــق الَعــفــي العلــوم الطبّيــ ْز حــرَ م المُ ســايرة التقــد البنـود الموضــوعة بهــدف مُ ).ط(     

 عملٍ  من أي  تاحة؛االستعراض في ضوء المعارف المُ  دَ يْ أو اإلبقاء على مسألة من المسائل قَ  مرجعي  
مـن أكبـر  ذاتهـا بقـدرٍ  قيـةصـديق علـى االتفاا التّ تـيح إّمـويُ  ،تيـاري ملحـق باتفاقيـة مـاخوتوكول ااعتماد بر ).ي(     

  قية؛اشئة عن االتفاالمرونة، أو توسيع نطاق االلتزامات النّ 
راجــع علــى نحــٍو جزئــي اتفاقيــة ســابقة عــن طريــق إدخــال التزامــات تــي تُ والّ  ،البنــود الــواردة فــي اتفاقيــة مــا).كـــ(     

  .1أمام التصديق على االتفاقية بشكلها غير المراجع بديلة أو أكثر حداثة، في حين تترك الباب مفتوحاً 
َميــزًا وُقــدرًة بالغــة األهمّيــة؛ حيــث تنفــرد المنظمــة الــدولي وتــرى الباحثــة فــي خصــائص القواعــد الدوليــة للعمــل تَ      

للعمل دون غيرها من المنّظمات الدولية واإلقليمّية األخرى، بخصائص تقنّية في صـياغة واعتمـاد القواعـد الدوليـة 
  .للعمل
أثــارت العديــد مــن ، أّن هــذه الخصــائص قــد 2تُنِكــُر الباحثــة، علــى غــرار مــا هــو ُمقــّرر فــي الفقــه الــدولي لــنْ و      

  .ات في الّتطبيق؛ غير اّنها، في الوقت ذاته، مصدر دعم وقّوة المنظمة الدولية للعملاإلشكاليّ 
 َال وْ ُز مـن خـالل فقـرات البحـث أّنـه لَـطرِحهـا، وسـوف تُبـرِ  لَ ْبـوال ُتريُد الباحثة َسْبَق األحـداث وٕاصـدار النتـائج قَ      

اّلتـي مّيـزْت االتفاقيـات والتوصـيات الدوليــة ة فـي الـنّص العمومّيــوّصـياغة لمرونـة فـي الا، الثيـة فـي االعتمـادالثّ 
بلـوغ أهـدافها والّصـمود أمـام الّنزاعـات األمنّيـة واألزمـات  نْ للعمل الّصادرة عن المنظمة، لما تمّكنت هذه األخيرة مِ 

                                                           
  :راجع 1

B.I.T.: Les règles du jeu :une brève introduction aux normes internationales du travail,03ème édition, O.I.T.,Genève, 
2014, p.16. 

  :راجع 2
M.Humblet et d’autres, Les normes internationales du travail : une approche globale, B.I.T.,Genève, 2002, pp.03-14. 
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ــلْ أْن تَ  هــاتبنــاة فــي إطار عمــل المُ ومــا كــان للقواعــد الدوليــة لل ،ارهاَســمَ  تْ َضــرَ تَ االقتصــادية واالجتماعيــة اّلتــي اعْ  ى َق
  .1استجابة وتصديق الدول األعضاء في المنظمة، والمجتمع الدولي ككلّ 

  
  :الثالثالفرع 

  المقاربةالمفاهيم و القواعد الدولية للعمل 
وم فــي المفهــ ب ُصــهــا يَ لّ الباحــث فــي موضــوع القواعــد الدوليــة للعمــل بمصــطلحات وعبــارات عــّدة، جُ  مُ دِ طَ يْصــ      

ِصـ ؛العام للقانون الدولي للعمل أو القواعد الدولية للعمـل ا للمراجـع والوثـائق المتعّلقـة بموضـوع الدراسـة، هَ فعنـد تفح
 مُ دِ خْ تَ ْسـَوَجَدْت الباحثة ُصُعوبًة فـي التعاُمـِل مـع المفـاهيم، إْذ ُتسـتعمُل صـياغٌة مختلفـة للتعبيـر عـن الّشـيئ ذاتِـِه، وتَ 

، "األدوات الدوليـــة للعمـــل: "، مثـــل"القواعـــد الدوليـــة للعمـــل"عبيـــر عـــن طلحاٍت عـــّدة للتّ مصـــ -دون تمييـــز -المراجـــع
  .وغيرها"...المعايير الدولية للعمل"

 "القواعـــد الدوليـــة للعمـــل"هـــل ُتعتبـــر : التســـاؤل الّتـــالي حِ رْ ا إلـــى َطـــَهـــعَ فَ ودَ  ،انتبـــاه الباحثـــة د َشـــي األمـــر اّلـــذ     
ــة للعمــل"و ــ "دوات الدوليــة للعمــلاأل"و "المعــايير الدولي ــاٌت َت ــق دُ ُمرادف ــِه، أْم أّن المســألة تتعّل ــيئ ذاِت ــى الّش ل عل

  تداخلة؟تقاربة ومُ بمفاهيم مُ 
  :اليةنقاط البحث التّ لإلجابة على التساؤل، أعاله، ارتأْت الباحثة تناُوَل و    
  

  (Les instruments internationaux du travail)األدوات الدولية للعملمفهوم  :أوالً      
  

، وذلــك بوصــِفها، "بالقواعــد الدوليــة للعمــل"مــن خــالل ربطهــا " األدوات الدوليــة للعمــل"أحــد الدراســات  ُتعــّرفُ      
ادرة عـن المنظمـة، مجموعـة االتفاقيـات الّصـ لُ تشـمُ  قانونيةٍ  القواعد الدولية للعمل بموجب أدواتٍ  رُ تقر :"كالتّالي

                                                           
ــ ةً أساســيّ  ةً يــزَ ، مِ خاصــّية المرونــة اّلتــي تمتــاز بهــا القواعــد الدوليــة للعمــلفــي  ى الــبعُض رَ وَيــ 1 ــ ةً وٕايجابّي  مِ ْكــحُ هــا، بِ يراتِ ظِ بهــا المنظمــة الدوليــة للعمــل عــن نَ  تْ دَ رَ انَف

االتفاقيــة  مـدة فـي صـياغةِ عتَ المُ  رونــةلمُ ل اشـك هـؤالء، تُ  بَ َسـوحَ . أخـرى ، مـن جهــةٍ ا ثالثـي التمثيـلَهــعِ طابِ  حكـمِ ، مـن جهـة، وبِ ةهـا العـالمي المفتـوح العضــويّ طابعِ 
ــو التجريــدُ و  ختلــفِ مُ  علــى تصــديقِ  تْ دَ اعَ تــي َســاإليجابيــة الّ  لعوامــلِ ا أهــم  ادرة عــن المنظمــة، أحــدُ الّصــ االتفاقيــات والتوصــيات يــز بهــا عبــاراتُ تــي تتم الّ  ةُ العمومّي
 .االقتصادية على االتفاقيات الدولية للعمل لِ تَ الكُ 

ذي طـاق اّلـة النّ للتشـريعات الوطنّيـ مُ ذي يرُسـدنـى اّلـالحـّد األََ  برُ عتَ المعايير الدولية والعربية للعمل تُ  إن ":" عبد اإلله زبيرات"أن، األسـتاذ في هذا الشّ  ويقولُ      
 ة، وهـذا شـيءٌ للتشـريعات الوطنّيـ ةً إلزامّيـ حصـةً  انِ عَ فاالتفاقيـات الدوليـة والعربيـة للعمـل، ال تَضـ. عـاقيناألشـخاص المُ  لتشغيلِ  ي سياسةً تبن  هِ من خاللِ  نُ مكِ يُ 

ــهــذه الهيئــات ال يُ  ، ألن طبيعــيّ  ــادئ مُ  عَ ن أن تَضــمِك ــتالءم مــع طبيعــةِ ألن  مــةً لزِ مب ــال هــا قــد ال ت ــة، والّ تشــريعات الوطنّي ــد يختِل مســتواها االقتصــادي  فُ تــي ق
  ).96و 95. ، مرجع سابق، ص ص)دراسة مقارنة(التنظيم القانوني لتشغيل وحماية األشخاص ذوي اإلعاقة عبد اإلله زبيرات، ".(واالجتماعي

ا َهــها إفقــاد هــذه القواعــد قيمتَ صــوص االتفاقيــة للمنظمــة، مــن شــأنِ الن  ئــدة فــي صــياغةِ االز  ةَ روَنــالمُ  القــانون، أن  ين ورجــالِ ختِصــآخــر مــن المُ  ى جانــبٌ رَ بينمــا َيــ     
 دوليـةٍ  آليـةٍ  وص، فـي غيـابِ على حكوماتها علـى المسـتويات الدوليـة، وبالخُصـ ةِ بَ البرلمانات الوطنية لاللتزامات المترت  المجال إلى إغفالِ  ة، وفتحِ القانونية الحقيقيّ 

  .بتطبيق المساواة والقضاء على جميع أشكال التمييز والتفرقة ةَ ايَ نَ إليها العِ  دِ عهَ على مستوى المنظمة يُ 
األمـر  ل فـي حقيقـةِ شـك تـي تُ المعايير الدوليـة للعمـل، والّ  غُ بَ صْ تي تَ الّ  ونةُ رُ المُ  نَ رِ ن أن تقتَ مِ  د بُ  ال :"هفي هذا المعنى، بأن " يوسف القريوتي" األستاذ فيقولُ      

ــاءِ ال قطــةَ نُ  ــختَ مُ  تق ــالكُ  فِ َل ــة والسّ  لِ َت ــةٍ االقتصــادية، االجتماعي ــتَ  دوليــةٍ  ياســية، بآلي ــقَ التّ  نُ مَ ْض ــعّ الفِ  طبي ــات الوطنّيــِل ة ي للقواعــد االتفاقيــة مــن طــرف البرلمان
دوة عـاقين، أعمـال الّنـألشـخاص المُ الفـرص لصـالح ا سلسـلة نـدوات ودراسـات مـن أجـل تكـافؤ، )عـاقينتأهيل وتشغيل المُ (يوسف القريوتي، (" ةوالحكومات القوميّ 

  .214. ، ص1994ديسمبر  03إلى  01الدولية، الرباط، من
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ة رهـا المنظمـة كمبـادئ توجيهّيـتـي تقرّ وكـذا، التوصـيات غيـر الملزمـة الّ  .اءالمصادق عليها من الـدول األعضـ
 1"ةبها الدول األعضاء وبرلماناتها الوطنيّ  تستدل.  
المنظمــة ": ويتناوُلهــا الــبعُض فــي ســياِق تحديــد أهــداف ومقاصــد المنظمــة الدوليــة للعمــل، علــى الّنحــِو اآلتــي     

غل غل بقصد تنظـيم ظـروف الّشـتها إرساء معايير دنيا للشّ مهمّ  ،1919م ست عاغل هيئة دولية تأسّ الدولية للشّ 
 غل،تعتمـد المنظمـة علـى أدوات قانونيـة فـي صـياغة المعـايير الدوليـة للّشـ .وتحسين مستوى معيشـة العـاملين

ة د التوقيــع عليهــا، والتوصــيات غيــر الملزمــتــي تلتــزم بهــا الــدول األعضــاء بالمنظمــة بمجــرّ االتفاقيــات الّ : وهــي
  .2"لة لمضمون االتفاقية والملحقة بهاالمكمّ 
فيما إذا كـان هـذان التعريفـان ُيحـددان ولْيَس ِمَن الغريب أْن يتباَدَر في ذهِن القارئ لهذين التعريفْين تسـاؤٌل      

  فّعًال المقصود باألدوات الدولية للعمل؟
، لـْم تفلـح الباحثـة "لـألدوات الدوليـة للعمـل"دقيق ن بأّنه، ومن خالل البحِث عن تعريٍف مباشر و و واإلجابة تك     

ْت بـذلك بـالتعريفين الّسـابقْين، واّللـذان بحسـب رأيهـا، إْن كانـا ال ُيعّرفـان ل دَ في إيجـاد تعـاريف واضـحة ودقيقـة، فاسـتَ 
  .، فإّتهما ُيحددان ماهّيتها"األدوات الدولية للعمل"

" باألدوات الدولية للعمل"ن الّسابقْين تُبْرُز إجماع الفقه على أّن المقصود ٕاّن قراءًة متأّنيًة لمضمون التعريفيْ و       
عيـُب الباحثـة وتُ . هو االتفاقيات والتوصيات الّصادرة والُمعتمدة في إطار الّنشاط التشـريعي للمنظمـة الدوليـة للعمـل

االتفاقيـات فـي  "ألدوات الدوليـة للعمـلا"ُصـر مفهـوم حْ واّلتـي تَ  على هذين التعريفْين صياغَتُهما الضّيقة والمحـُدودة،
يشـمُل فضـًال عـن هـذا، مختلـف اآلليـات التشـريعّية الُمعتمـدة فـي  المفهـوم ،حين أنّ  والتوصيات الدولية للعمل، في
قــرارات المــؤتمر الــدولي للعمــل، تقــارير مجلــس إدارة المنظمــة الدوليــة للعمــل، تقــارير : إطــار المنظمــة، وُيقصــُد بهــا

للمكتـــب الــدولي للعمــل المقّدمـــة أمــام المــؤتمر العـــام للمنظمــة، التقــارير الّصـــادرة عــن اّللجــان الفنّيـــة المــدير العــام 
   .3للّرقابة واإلشراف، وكذا، األراء التفسيرّية الّصادرة عن محكمة العدل الدولية

  :األشكال التّاليةالمنظمة الدولية للعمل،  هااألدوات القانونية التي تعتمدتتِخذ و    
   
  
  
  

                                                           
  .28. ص مرجع سابق، مصطفى كامل خليل أحمد، 1
  .184.ص ،2004 الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي، الطبعة الثالثة، ،دروس في القانون االجتماعيموسى عبود،  2
ة التشـريع فـي هيكـل مستويات العمـل قواعـد دوليـة يعتمـدها جهـاز يملـك سـلط :"اليـةياغة التّ بالصّ  ،"يوسف إلياس"الدكتور ا َوَرَد عن م وُيؤّكد الّطرح أعاله، 3

صـرف لتـين ينيغتين الّ وٕالـى جانـب هـاتين الّصـ... ،التوصـية: الثانيـة... ،االتفاقيـة: األولـى:يغتينهـي تتخـذ إحـدى الّصـو  ،)عالميـة أو إقليميـة(منظمة دوليـة 
، سلسـلة مـن القـرارات والبيانـات واإلعالنـات، ومجموعـة مـن التوجيهـات الدوليـة ة في منظمة العملالهياكل المعنيّ  مصطلح قواعد العمل، تقرّ  إليهما، حصرا،

مــن ... القــرارات واإلعالنــات والبيانــاتهــذه  صــة، وال تعــد لجــان المتخصّ مــن الّ  هــا المــؤتمر العــام أو مجلــس اإلدارة أو لجــان الخبــراء أو أي تــي يقرّ ة الّ العملّيــ
لهـذه الـدول فـي رسـم سياسـاتها  اً واسترشـاديّ  اً توجيهّيـ ي دوراً هـا مـع ذلـك تـؤدّ األعضـاء، إال أنّ  ها ليست ملزمة للـدولمعايير العمل الدولية أو العربية، كما أنّ 

  ."ة، وتسهم بشكل غير مباشر في تحقيق الهدف من إقرار المعايير الدوليةالوطنيّ 
    .17-16.ص ص ،2008دار وائل للنشر،  الطبعة األولى، ،)رؤية تحليلية بمنظور مستقبلي(أطروحات في القانون الدولي والوطني للعمل يوسف إلياس،
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  االتفاقيات والتوصيات.1     
اتفاق دولي معقـود بـين :" هابأنّ  ،19691اتفاقية فينا لقانون المعاهدات للعام  ِضمن " االتفاقية"َوَرَد تعريف      

 .2"ة وخاضع للقانون الدوليالدول بصورة خطيّ 
قواعـد  عـادةً  عُ َضـتَ  نصـوٌص ":هـابأنّ  ادرة عن المنظمة الدولية للعمل،الصّ  "االتفاقيات"وعّرف جانب من الفقه      

، اً األصـوات، تعرضـها الـدول األعضـاء، إلزامّيـ )2/3(رهـا المنظمـة بأغلبيـة ثلثـي نـة، وتقرّ عامة بشأن مـادة معيّ 
   .3"ذلك في أجل أقصاه سنة من تاريخ إصدارهاللمصادقة عليها، و  اً ة داخليّ على سلطاتها المختصّ 

ا هَ ُضـعرِ تَ  يـاتٌ تمنّ و  هـي رغبـاتٌ : "، كـاآلتيادرة عن المنظمة الدولية للعمـللصّ ا "التوصيات"بينما ورد تعريف      
سـوى تبليغهـا  جاههـا مـن التـزامٍ لـيس علـى الـدول اتّ اخلي، و قتبس منها في تشريعها الـدّ المنظمة على الدول لت

انيــة ذلــك فــي أجــل ســنة أو ثمو  اختصاصــها القضــية موضــوع التوصــية، للهيئــات الحكوميــة التــي تــدخل ضــمن
 . 4"أشهر
، مجـال االخـتالف بـين االتفاقيـات والتوصـيات تحديـدُ  نُ مِكـيُ ترى الباحثة، أنُه اّتساقًا مع التعـاريف الّسـابقة، و      

  :نيْ تَ ن أساسيّ يْ من زاويتَ 
 

  من الناحية الموضوعية مجال االختالف بين االتفاقيات والتوصيات -)أ(     
ــيُ       واالقتنــاع بهــا مــن غالبيــة أفــراد  أولوّيتهــا إدراكُ  م تــي تَــمــن الحقــوق الّ  اً حقّــ ْومــًا،، داالتفاقيــة موضــوع ُس ر َك

ة لـدى غالبّيـ دُ ْعـبَ  تسـتقرّ  مْ راع، ولَ الص  رِ وْ تي ال زالت في طَ من الحقوق الّ  ها حق وعُ ، فموضُ التوصيةا أمّ . المجتمع
ــ .5المجتمــع الــدولي ــةالو ة أفــراد المجتمعــات فقــد يكــون إدراك غالبّي أمــا  ة،علــى قواعــده األساســيّ  اً بّ َصــنْ مُ  للحــقّ  طنّي
فـي  اته، فـال زالـت فـي سـبيل اإلدراك واالقتنـاع بـه مـن جانـب أفـراد المجتمعـات، فيكـون الحـق وجزئيّ  تفاصيل الحقّ 

                                                           
، 2794:لمتمـدن، العـدد، موقـع الحـوار ا)وحقـوق المـرأة فـي الدسـاتير العراقيـة...االتفاقيات الدولية التي وقـع عليهـا العـراق(رزاق حمد العوادي،  :ورد ضمن 1

  :12/01/2013: ، موقع اإلنترنيت المطلع عليه بتاريخ09/10/2009:الصادر بتاريخ
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=187432  

اتفـاق مكتـوب بـين شخصـين أو أكثـر مـن األشـخاص الدوليـة مـن شـأنه أن ": االتفاقيـة، بكونهـا" بدوي الّشيخ إبراهيم"وعلى المستوى الفقهي، عّرف األستاذ  2
اآلليــات والقضــايا :الــدولي التفاقيــات حقــوق اإلنســان التطبيــقإبــراهيم علــي بــدوي الشــيخ، ( "القــانون الــدولي العــام ينشــئ حقوقــًا والتزامــات متبادلــة فــي ظــلّ 

  .)03.، ص2008دار النهضة العربية، القاهرة،  ،الطبعة األولى ،الرئيسية
ة إبــرام ن يملكــون أهلّيــاتفــاق يكــون أطرافــه الــدول أو غيرهــا مــن أشــخاص القــانون الــدولي مّمــ:"، بأّنهــا"عبــد الكــريم علــوان"فهــا األســتاذ ومــن جهتــه، عرّ      

تـي يحكمهـا كمـا يجـب أن يكـون موضـوعه تنظـيم عالقـة مـن العالقـات الّ  ن االتفاق إنشـاء حقـوق والتزامـات قانونيـة علـى عـاتق أطرافـه،المعاهدات، ويتضمّ 
 .)259.، ص2009، الطبعة الرابعة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الوسيط في القانون الدولي العامعبد الكريم علوان، .("القانون الدولي

 .61.موسى عبود، مرجع سابق، ص 3
 .61.موسى عبود، مرجع سابق، ص 4
ة أفــراد المجتمعــات، اإلدراك واالقتنــاع بتلــك الحقــوق والقواعــد موضــوع االتفاقيــات، ينبغــي أن يكــون مــن جانــب غالبّيــ أنّ شــيُر جانــٌب مــن الفقــه الٌمعاصــر إلــى يُ  5

 . الزم لتطبيقها، كما ال يستلزم إصدار التشريع الّ الوطنّيةة في المجتمعات لطات المختصّ وليس من جانب السّ 
 ، وفقـاً انفـرادي  علـى نحـوٍ  منـدوبٍ  التصـويت مـن جانـب كـل  التصويت في المؤتمر على مشروعات االتفاقيات والتوصيات؛ حيث يتم  نظاما القول، د هذويؤيّ      
موضـوع االتفاقيـة  وٕادراكـه للحـقّ عـن اقتناعـه  –عند إدالئه بصوته –ر عب ، فالمندوب يُ الرابعةمن المادة  األولىره دستور المنظمة الدولية للعمل في الفقرة قر لما يُ 

   .ظر عن موقف حكومته من مشروع االتفاقية أو التوصيةأو التوصية، وذلك بصرف النّ 
       .150.جمال الدين شاهين، مرجع سابق، ص: للمزيد من التفاصيل، راجع
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 لَ ِصـتَ  ، إلـى أنْ 1لـة لالتفاقيـةفتكون موضوع توصية مكمّ  اته،أما تفاصيله وجزئيّ  ة موضوع اتفاقية،قواعده األساسيّ 
  .2، فتصدر بها اتفاقيةالوطنّيةة أفراد المجتمعات تلك التفاصيل إلى مرحلة االعتراف واإلقرار بها من جانب غالبيّ 

الئحـة المـؤتمر مـن  01.ف/41من المادة  األولىالفقرة وتستِدل الباحثة لتأسيس الّطرح الّسابق، بما َوَرَد في      
ول ُصـاألصـوات، والحُ  )2/3(ثلثـية لـة عـدم حصـول االتفاقيـة علـى أغلبّيـه فـي حاتـي تقضـي بأّنـوالّ  ،الدولي للعمل

                                                                                               . 3ياغة لتحويلها إلى توصيةعيدها إلى لجنة الصّ يُ  ، فيمكن للمؤتمر أنْ )1+50( ة بسيطةعلى أغلبيّ  فقطْ 
                                                                                                       

  احية الشكليةمن النّ  مجال االختالف بين االتفاقيات والتوصيات -)ب(     
الــدول  لَ َبــمــات الدوليــة قِ ب سلســلة االلتزاتــي ترتــلمنظمــة، فهــي الّ عمــل اثــالي لاألســلوب المِ  "االتفاقيــة"عتبــر تُ       

صـديق عليهـا مـن جانـب الـدول للتّ  معاهـدة دوليـة، تكـون موضـوعاً  فاالتفاقيـة كـأيّ  ؛األعضاء للعمـل علـى تطبيقهـا
صـديق عليهـا بتطبيـق مـا ورد بهـا مـن قواعـد الي، تلتـزم الـدول بعـد التّ وبالتّ  ة،لطات المختصّ األعضاء بواسطة السّ 

مـا للتصديق عليها مـن جانـب الـدول، وٕانّ  ، حيث ال تكون موضوعاً "للتوصية"سبة ولكن األمر يختلف بالنّ  .وأحكام
  .4قانوني  التزامٍ  ب عليها أيّ يكون للدولة العضو قبول التوصية والعمل بها، دون أي أن يترتّ 

ور ة الـدّ ي أهمّيـذلك ال ينفـ أنّ  ن المنظمة الدولية للعمل، إالّ عادرة ومع عدم التزام الدول بتنفيذ التوصية الصّ      
، فطبقــا للتعــديل 5الوطنّيــةلعبــه التوصــية فــي مجــال التــأثير علــى تشــريعات العمــل فــي مختلــف المجتمعــات تذي اّلــ

                                                           
ــ ُتحــاول الباحثــةرح أعــاله، ولبيــان الّطــ 1 30: ، والتوصــية رقــماألدنــى لألجــور الحــدّ بشــأن تحديــد  1928م لعــا 26: ق فــي صــياغة مضــمون االتفاقيــة رقــمالتعم ،

ــة لهــا؛ حيــث تــنص االتفاقيــة رقــمالمكمّ  ق علــى االتفاقيــة بــأن تنشــئ أو تحــتفظ بــإجراءات تســمح بتحديــد تــي تصــدّ د الدولــة الّ تعّهــت، أعــاله، علــى أن 26: ل
 وذلـك فـي حالـة عـدم وجـود )ةناعة المنزلّيـالّصـ(، أو فـي أقسـام منـه )ة والتجارةالتحويليّ ناعات الصّ (ناعات ال المشتغلين بالصّ نيا ألجور العمّ المستويات الد ،

  ).من االتفاقية األولىالمادة (أخرى، أو حيث تكون األجور منخفضة بطبيعتها ة، أو بوسيلةٍ ات الجماعيّ ال لتحديد األجور بطريق االتفاقيّ نظام فعّ 
ــاســيّ تكتفــي هــذه االتفاقيــة بالقواعــد األسو       30: رق واإلجــراءات، وقــد صــدرت التوصــية رقــمة دون الــدخول فــي تفاصــيل تلــك الط  ــة لهــاالمكم وهــي توصــى  ،ل

ـــات فـــي الّصـــ ـــإجراء تحقيق ـــر حـــدّ  المطلـــوب ناعاتب ـــاً  اً تقري ـــ أدن ـــإجراءات مختلفـــة بهـــدف إعطـــاء فعالّي البنـــد ( دةة للمعـــدالت المحـــدّ لألجـــور فيهـــا، كمـــا توصـــى ب
  )). أ(02.ف/الثاني

؛ حيـث جـاء "االتفاقيـات والتوصـيات"ادرة عـن المنظمـة الدوليـة للعمـل بخصـوص تعريـف ضمن أحـد التقـارير الّصـ من وصفٍ  دَ رَ طابق هذا االستنتاج ، ما وَ ويُ  2
 على مايلي فيه النص:  

     « Souvent, une convention énonce les principes fondamentaux qui doivent être appliqués par les États qui l'ont 
ratifiée, tandis que la recommandation correspondante complète la convention en proposant des principes directeurs 
plus précis sur la façon dont cette convention pourrait être appliquée. Il y a également des recommandations 
autonomes, c'est-à-dire qui ne sont liées à aucune convention ».in : 
(Conventions et recommandations), O.I.T.,site internet revu le 22/01/2013 : 
http://www.ilo.int/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and recommandations 
/lang--fr/index.htm   

خصوصــّية الّشــكليات اإلجرائّيــة للقواعــد (ور ثــوابتي، إيمــان ريمــا ســر : ، راجــعإجــراءات اعتمــاد اتفاقيــة أو توصــية دوليــة للعمــلللمزيــد مــن التفاصــيل بشــأن  3
   .41-29.، ص ص2014، جامعة الجلفة، ديسمبر 02: ، المجّلد21:مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية، العدد ،)الدولية للعمل

  :اليكالتّ  ،(A.H.Zarb )" أنطوان زاغب" في ذات المعنى، يقول األستاذ 4
     « Les conventions de l’O.I.T. sont des traités internationaux soumis à la ratification des Etats membres de 
l’Organisation. Les recommandations sont des instruments non contraignants, portant souvent sur les mêmes 
questions que les conventions et qui définissent les directives devant servir à orienter les politiques et pratiques 
nationales. Les conventions et recommandations sont destinées à avoir un impact réel sur les conditions et les 
relations de travail dans tous les pays du monde ».in : 
A. H. Zarb, Op.cit., p.34. 

تملـك  ال التوصـيات...صـديق،ة ملزمـة بالتّ هي االتفاقات الدولية المكتسـبة لقـوّ  االتفاقيات:"؛ حيث قـال"غي آنيل"االستنتاج على لسان األستاذ  وقد ورد ذات 5
تـي االلتزامـات الّ  عيد الـداخلي بـنفسهؤالء يكونون ملتزمين على الّصـ غير أنّ  .ق األمر بتوجيهات العمل الممنوحة لألعضاءالقيمة الملزمة للمعاهدات ويتعلّ 
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ر إصـدار توصـية عنـدما يكـون الموضـوع المعـالج أو أحـد المؤتمر يقرّ  ؛ فإنّ 1939ذي أدخل على الدستور عام الّ 
  .1مظاهره غير معد إلصداره في شكل اتفاقية

  
  الدولي للعمل قرارات المؤتمر.2     

تـي تفصـح بهـا المنظمـة الدوليـة هـي الوسـيلة الّ :" ، كـاآلتيالقـرارات الدوليـة الـدولي ف جانب مـن الفقـهعرّ يُ      
ــالمفهوم  :ن للقــرارات الدوليــةن أساســييْ بــين مفهــوميْ  هــؤالءز ويمّيــ .2"ة بهــاعــن إرادتهــا الخاّصــ القــرارات الدوليــة ب

. (Décisions lato sensu)أو (Résolutions internationales)"رات الدوليةبالمقرّ "طلق عليها وهي ما يُ  ،الواسع
 ؛(Décisions internationales)" بــالقرارات الدوليــة"تــي تشــيع تســميتها والّ  ،قالمفهوم الضــيّ القــرارات الدوليــة بــو

هـي " القـرارات الدوليـة" آخر، فـإنّ  وبقولٍ  ،األولى أعّم من الثانية اسم نوع؛ حيث أنّ  الثانيةاسم جنس، و فاألولى
 .س صحيحاً يْ ، والعكس لَ "رات الدوليةالمقرّ "جزء من 

بشـــأن  "إحســـان هنـــدي"علـــى لســـان األســـتاذ دَ رَ مـــا وَ  اإلحالـــة إلـــى يمكـــن ،وٕاذا أردنـــا تحديـــدًا أكثـــر مـــن هـــذا      
إحـدى المنظمـات الدوليـة عـن إرادتهـا، مـن جانـب  تعبيـرٍ  كـل " :اليكالتّ  ،حيث وصفها ؛"رات الدوليةالمقرّ "تعريف

 حو الّ على النّ  يتم 3"تي رسمها هذا الميثاقها، أو من خالل اإلجراءات الّ ده ميثاقُ ذي يحد.  
. ةتوجيهيّ وأخرى  ةإجباريّ  يغٍ من صِ مكن أن تأتي ضِ يُ  "رات الدوليةالمقرّ "هذا التعريف، أّن  خالل من َيَتَبينُ و      
  البيانات .3.(Avis consultatif) اآلراء .2 .(Recommandations)التوصيات .1:هاشكال أهمّ ة أتشمل عدّ لِ  ،وهكذا

  .(Décisions) -قبالمعنى الضيّ  -لقراراتا .4 .(Déclarations) أو التصريحات
ى فــي تعريفهــا إلــ اإلحالــةق للكلمــة، يمكــن بــالمعنى الضــيّ  بــالقرارات الدوليــةحصــرنا كالمنــا، منــذ اآلن،  نْ وإ       

يعّبر  قانوني  القرار الدولي هو عملٌ :"حو اآلتـيوذلك على النّ  ،"إحسان هندي" م من طرف الدكتورالتعريف المقدّ 
ة بحكـم الميثـاق، فة اإللزامّيـعن إرادة أو موقف إحدى المنظمات الدولية أو فـرع مـن فروعهـا، وتكـون لـه الّصـ

   " 4.ب على مخالفته مسؤولية الدولة المخالفة قانوناً ويترتّ 

                                                                                                                                                                                                 

مكتـب العمـل لعـام المـدير لطبيق بتقريـر إلزامـي لبإقرار المعايير المحتملة للتّ  )شهرا 18-12مهلة من (لطات الدولية تسري في المعاهدة والخضوع إلى السّ = 
  ".الدولي

  .68-67.ص ص ،1999القاهرة، مكتبة مدبولي،  الطبعة األولى، ،قانون العالقات الدولية نور الدين اللباد، :غي آنيل، ترجمة
 هـي تسـاهم فـي خلـق الـوعيّ و  إلصـدار اتفاقيـة، عـدّ التوصية أكثر مالئمة عنـدما يكـون الموضـوع غيـر مُ  -)أ(:للتوصيةة وظائف أساسيّ  بثالثاء يعترف الفقهو  1

نصـوص التوصـية فتكـون  لـة لالتفاقيـة،بعـض الحـاالت مكمّ  تكـون التوصـية فـي -)ب( ؛د السبيل إلصدار االتفاقية فيمـا بعـدتي تمهّ مة الّ االجتماعي وتكون المقدّ 
ة عنـدما يكـون لموضـوعها تكون التوصية ذات قيمـة جوهرّيـ أحياناً  -)ج(؛ ا يساعد على اإلسراع في إدراكها وقبولهاعليه في االتفاقية، ممّ  ا هوأكثر تفصيال ممّ 

د يســـتجيب ة وقابلـــة للمســـاهمة فـــي إعـــداد تشـــريع موّحـــدة لألجهـــزة الوطنّيـــتـــي تكـــون مقّيـــ، والّ )ةقيقـــة الدّ كمـــا فـــي حالـــة القـــوانين النموذجّيـــ(ة ة وتفصـــيليّ صـــيغة فنّيـــ
  :راجع .دولة لألوضاع المختلفة لكلّ 

A. H. Zarb, Op.cit., p.36. 
 . 150.، ص1984رسالة دكتوراه، كلّية الحقوق، جامعة االسكندرّية، ، لطة التشريعية للمنتظم الدولي للعملالسّ جمال الدين شاهين،  2
القـرارات الدوليـة فـي ميـزان : لحـزب البعـث العربـي االشـتراكي حـول )16( السادسـة عشـرة، النـدوة )القرارات الدولية في ميزان القانون الدولي(إحسان هندي،  3

  :18/09/2012: اريخموقع الحزب، موقع اإلنترنيت المطلع عليه بت /، دمشق، دار البعث28/11/2005: بتاريخ ةالمنعقد ،القانون الدولي
http://www.baath-party.org/index.php?option=com_content&view=article&id=5591:2012-02-07-07-23-  56&catid= 
180& Itemid= 121&lang=ar                 

                .إحسان هندي، موقع سابق 4
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فات ل تصـرّ ضمن المفهوم األخير للقرارات الدولية، وتشـكّ  ،في األصل ،قرارات المؤتمر الدولي للعملوتدخل      
، أساسـاً  ،بهـا دُ قَصـيُ و  .1طبيقـيابع التّ عالج مسائل إدارة أو مالية تتناول نشـاط المنظمـة ذا الطّـذات طابع تنفيذي، تُ 

ي ذلك إلى مناقشة الموضوع فـي مجلـس اإلدارة ودراسـات فيؤدّ  ،نل معيّ بعم المكتب الدوليقيام مجلس اإلدارة أو 
خـاذ اإلجـراءات مناقشة الموضوع في المؤتمر وٕاصدار األداة المطلوبـة بعـد ات  يلي ذلك،، المكتبوتقارير يقوم بها 
 .2في حالة التوصية ،إجراء التصديق عليها أو قبولها ،ثمّ ومن الزمة، خالل المراحل الّ 

  
  ةة والمؤتمرات اإلقليميّ لجان الفنيّ تقارير الّ .3     
لجـان ة والّ ة والمـؤتمرات اإلقليمّيـلجـان الفنّيـونتائج أعمال الّ  ِضمن تقاريرالقواعد الدولية للعمل  َتِرُد العديُد من     

 نةمسائل معيّ في صة المتخص.  
مـة التقـارير المقدّ ه ة، مـا تتضـمنّ اعد اإلقليمّيـي، ومثال تلك القو وقد تكون هذه القواعد ذات طابع إقليمي أو فنّ      

 تقــاريرفــي  دُ رِ تــي تَــي، فهــي الّ ابع الفّنــا تلــك المســتويات ذات الّطــة، أّمــة اإلقليمّيــمــن المــؤتمرات واالجتماعــات الفنّيــ
  .3وغيرها ...اإلحصائيات مان االجتماعي،مسائل الضّ : ة، مثلتي تعالج مسائل خاصّ لجان الّ الّ 
  

  ةشبه قضائيّ مبادئ .4     
 ،قضــائيالختصـاص شـبه االلجـان ذات الّ  تشـُمُل المنظمـة الدوليـة للعمـل ضـمن ُبنيتهـا الهيكلّيــة مجموعـة مـن     

بقة طاقيامها بمُ  عند هذه اّللجان رُ طَ ضْ تَ و  .ادرة عن المنظمة ومراقبة تنفيذهاتعمل على تطبيق القواعد الدولية الصّ 
مع نصوص االتفاقيات الدولية للعمل إلى بيان  -العمل في الدول األعضاءوما يجري عليه  -ةالتشريعات الوطنيّ 

بالمعنى الواسـع لهـذه  ،ةب عليه إنشاء مبادئ شبه قضائيّ ا يترتّ ليم لتلك القواعد، ممّ وتحديد المضمون والمعنى السّ 
  .العبارة

                                                           
 للمكتـب الـدولي للعمـل، مثل مـا يصـدره المـؤتمر مـن أوامـر أوامرفقد تكون في شكل : مختلفة وراً ابع التنفيذي صُ وتأخذ قرارات المؤتمر الدولي للعمل ذات الطّ  1

ــنّص طب ــا ل ــة للعمــلمــن  10المــادة  ق ــأخّ توصــياتأو تأخــذ شــكل . دســتور المنظمــة الدولي رات الماليــة علــى الــدول ، مثــل مــا يصــدره المــؤتمر بشــأن تســمية المت
تصـرفات فـي شـكل كمـا قـد تصـدر هـذه ال. ظـام األساسـي للمـؤتمرالئحـة النّ لما تقضي به  ، طبقاً المنظمةن تمديد مساهماتهم في ميزانية عفين األعضاء المتخلّ 

 28للمــادة  م طبقــاً هِ ولِ لــين لـدُ د، أو اعتمــاد أوراق منـدوبي الــدول األعضـاء كممثّ دُ ادرة بقبــول أعضـاء ُجــة، مثـل القــرارات الّصـة أم وفنّيــ، ســواء أكانـت تنظيمّيــقـرارات
ادر بإنشـاء المحكمـة أجهزة خاصـة بالمنظمـة، مثـل القـرار الّصـمن قرارات المؤتمر ما يصدر إلنشاء  ،وأخيراً . للمؤتمر الدولي للعمل ظام األساسيّ الئحة النّ من 

  .اإلدارية للمنظمة
 .148.محمود مسعد محمود، مرجع سابق، ص: للمزيد من التفاصيل، راجع

  :بعرض اآلتي الباحثةكتفي توع  من القرارات كثيرة، و واألمثلة على هذا النّ  2
ذي والّـ، 1945/ 01/07ن المـؤتمر الـدولي للعمـل فـي عـادر ، الّصـةالتنظـيم والمفاوضـة الجماعّيـ ة وحماية حـقّ ة النقابيّ بالحريّ ق قرار المؤتمر المتعلّـ -)أ(     

اليــة، وبعــد المناقشــات والمراحــل المختلفــة لدراســة المســائل فــي األجهــزة المختلفــة ر فــي نفــس الوقــت، إدراج الموضــوع فــي جــدول أعمــال المــؤتمر فــي الــدورة التّ قــرّ 
الحـق فـي التنظـيم  الثانيـةتتنـاول  و ،بالحرّية النقابّية وحّق التنظيمق تتعلّ  األولى، 1949لعام  98: واالتفاقية رقم 1948لعام  87: تفاقية رقمأصدر المؤتمر اال

  :راجع .ةوالمفاوضة الجماعيّ 
N.Valticos, Droit international du travail, Op.cit., p.78.  

  :راجع 3
P. Dimitrijevic, Op.cit.,p.18.  
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دد، عنـد قيامهـا بدراسـة هـذا الّصـ فـي بـارزاً  مكانـاً  لجنة الخبـراء لتطبيـق االتفاقيـات والتوصـيات تصّدرتْ وقد      
قت عليها أو عند دراستها لألوضاع في الدول في تي صدّ وفحص التقارير الواردة من الحكومات عن االتفاقيات الّ 

نه ذي تتضـمّ لجنة على تحديد المعنى الّ يها االتفاقيات والتوصيات، ففي هذه الحاالت، تعمل الّ تي تغطّ المجاالت الّ 
عليهـا  قَ طلَـيُ أن  نُ مِكـمن، يُ بمـرور الـزّ  ا أتـاح لهـا إقامـة مجموعـة مبـادئ ازدادت حجمـاً مّمـ ،اتاالتفاقيات والتوصـي

  ".ةمبادئ شبه قضائيّ "ة تسميّ 
منـذ عـام هـي اُألخـرى، نـت ، وقـد تمكّ يـة النقابيـةلجنـة الحرّ لجنة أخرى في هذا المجال، هـي  ،كذلك ،وهناك     

وعلــى . 1يــة النقابيــةكاوى عــن مختلــف قضــايا الحرّ ها لمئــات الّشــمــن خــالل دراســات مــن إنشــاء قضــاء هــامّ ، 1951
ية النقابية، استطاعت صـياغة مبـادئ وقواعـد ادرتان بشأن الحرّ تي أوردتها االتفاقيتان الصّ أساس القواعد العامة الّ 

   .2فّسرت من خاللها مضمون أحكام االتفاقيتين، وأوسعت مداها
 الباحثة ذكرت ة في مجال تنظيم العمل الدولي،في إقامة مبادئ شبه قضائيّ  ،لجان التي تشارك، أيضاً ومن الّ      

للمـادة  ل طبقـاً تـي تتشـكّ ، والّ ة ولجان التحقيقلجنة تحقيق العضويّ ، لجنة المؤتمر لتطبيق االتفاقيات والتوصيات
  .3المنظمة الدولية للعمل دستورمن  26
  

  (Les normes internationales du travail) المعايير الدولية للعملمفهوم : ثانياً      
  

فـق عليهـا بـين مجموعة المبادئ واألحكام المتّ :" ها، على أنّ "أحمد الرشيدي"ورد تعريفها على لسان الدكتور     
لإلجراءات المنصوص عليها في  ال، وفقاً الدول األعضاء في المنظمة الدولية للعمل بشأن أوضاع العمل والعمّ 

ادرة مــن منظمــة العمـــل نــة فـــي االتفاقيــات أو التوصــيات الّصــوالمدوّ  ،)19(:المــادة الــــدســتور المنظمــة فــي 
  .4"الدولية
قصد به ضوابط أو شروط أو مستويات معايير العمل الدولية، مصطلح يُ :" البعض، كـاآلتي يعّرفها وكذلك،     

تـي تكفـل دول األعضـاء فيهـا، والّ ها دستور وميثـاق منظمـة العمـل الدوليـة، وصـادقت عليهـا الـتي أقرّ الّ  العمل،

                                                           
ال فـي إبـرام اتفاقيـات جماعيـة دون تـدخل مـن حق تنظيمات أرباب العمل والعّمـ ،وكـذلك ،الحق اإلضراب للعمّ ، لجنة الحرّية النقابيةرتها التي قرّ  القواعدومن 1

  :راجع .يات النقابيةالة للحرّ مبدأ وجوب مراعاة الحريات العامة إلمكان الممارسة الفعّ ، وأيضاً . السلطات
N.Valticos, (La commission d’investigation et de conciliation en matière de liberté syndicale et le mécanisme de 
protection internationale des droits syndicaux), Annuaire Français, Paris, 1967, p.424. 

 :ابّية منذ تأسيسها، راجعلإلّطالع على مجموعة التقارير الّصادرة عن لجنة الحرّية النق 2

B.I.T.:La liberté syndicale :Recueil de décisions et de principes du comité de la liberté syndicale du conseil 
d’administration du B.I.T.,05ème édition, O.I.T., Genève ,2006, pp. 30-208.   

 :إلشراف الّتابعة للمنظمة الدولية للعمل، راجعللمزيد من التفاصيل بشأن لجان الّرقابة وا 3

J.M.Servais, Les normes internationales du travail, Op.cit., pp.52 -106.   
، ، المنظمــة العربيــة لحقــوق اإلنســانالثالــثمجلــة قضــايا حقــوق اإلنســان، المجلــد ، )إنشــاء قواعــد القــانون الــدولي للعمــل وآليــات تطبيقهــا( أحمــد الرشــيدي، 4

   .                                                                                                                      29. ص، 1998القاهرة، 
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الحكومـة، نقابـات : ةالم االجتماعي، ببين منظومة العمـل الثالثّيـال، وتحقيق السّ ة للعمّ احترام الحقوق األساسيّ 
  .1"ال ونقابات أصحاب العملالعمّ 

ـــايير"المنظمـــة الدوليـــة للعمـــل، يعنـــي مصـــطلح  نظـــام عمـــلوفـــي        مـــن  عْ َســـوْ أَ  مـــاً مفهو  ، )Standards"(المع
دة ، المحـدّ (Règles)" القواعـد"أو ) Instruments"( األدوات"تحـت مصـطلح  تنـدِرجْ تي الّ ، و التوصياتو االتفاقيات

 كــل  يشــُملُ االتفاقيــات والتوصــيات، بحيــث  يضــمّ  ل إطــاراً تمّثــ الدوليــة للعمــل المعــايير وفــي الحقيقــة، فــإنّ . أعــاله
  .2من االتفاقيات والتوصيات عدداً  معيارٍ 

بات واإلطالق أكبر من الثّ  ، بنسبةٍ ومكانٍ  زمانٍ  على كلّ  تها، وانطباقها تقريباً ع المعايير بسبب عموميّ وتتمتّ       
، كونهــا أكثــر للمراجعـة والــّنقضاالتفاقيــات والتوصــيات  تتعــّرض، بينمـا معــايير حقــوق اإلنســانببســاطة،  لكونهـا،
  .نٍ معيّ  في زمنٍ  ُمحّدد عملٍ  لواقعِ  وتعييناً  تفصيالً 
أداة دوليــة للعمــل صــادرة عــن المنظمــة الدوليــة  397 ُعــدَدتْ ، 2014ى نهايــة عــام حتّــأّنــه،  ر،وهــذا مــا يفّســ      
، ومـــا زال المزيـــد مـــن االتفاقيـــات والتوصـــيات علـــى بنـــود جـــدول 203بروتوكـــوالت، و 05، اتفاقيـــة 189 -للعمـــل

ة حرّيـ: هـا، مـن أهمّ تقريبـاً  معيـاراً  20 ُيقـارب المعـايير دُ دَ بينمـا َعـ .3أعمال المنظمة الدوليـة للعمـل فـي قـادم األعـوام
ـــالمة والصـــحّ ، المســـاواة ومكافحـــة التمييـــز، الّســـاإلجبـــاريالعمـــل ومكافحـــة العمـــل  ـــة ة المهنّي ة فـــي العمـــل، الحماي

 حــقّ ال المهـاجرين، الئـق، حمايــة حقـوق العّمـمان االجتمـاعي، سياسـة التشــغيل وتـوفير العمـل الّ ة والّضـاالجتماعّيـ
فــي العمــل ومكافحــة عمالــة األطفــال، اإلرشــاد  األدنــى للســنّ  الثيــة، الحــدّ قين، الحــوار االجتمــاعي والثّ العمــل للمعــوّ 

  .4اليدريب، سياسة األجور، حماية األمومة، ساعات العمل، التفتيش العمّ والتّ  المهنيّ 
ي تطبيـق هـذا المعيـار فـي واقـع سـوق لّبـتـي تُ الّ  مـن االتفاقيـات دٌ دَ من هذه المعايير، عَ  واحدٍ  تحت كل ينَدِرُج و      
ــي العمــلف وقــد صــنّ . العمــل ــادئ والحقــوق األساســية ف لعمــل عــام لادر عــن المنظمــة الدوليــة الّصــ إعــالن المب
 ل اتفـاقيتين لكـل بمعـدّ  ،أساسّية في التوظيف واالستخدام معايير )04(أربعة  لُ تمث  اتفاقيات، )08( ثماني، 19985

                                                           
االقتصـادية للعولمـة علـى مصـر ياسـية و التـأثيرات القانونيـة والسّ  :حـول السـادسنوي ، المـؤتمر الّسـ) معـايير العمـل الدوليـةالعولمة و ( سعدو الجـرف، محمد 1

  :02/2009/ 25: لع عليه بتاريخ، موقع اإلنترنت المطّ 03. ص .2002مارس  27 – 26ة الحقوق، جامعة المنصورة، القاهرة، كليّ  ،والعالم العربي
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:xJdVhf3MC1QJ:www.laborwatch.net/files/pdf/029.pdf+&cd=
11&hl=ar&ct=clnk&gl=dz 

 :اليحو التّ لغة اإلنجليزية، على النّ ، بالّ "معايير"لمصطلح  ورد تعريفٌ  2
     “Standard: A type, model or combination of elements accepted as correct or perfect. A measure or rule applicable 
in legal Cases such as the standard of care, in tort actions”. in: 
(Black’s Law Dictionary With Pronunciations), Fifth  Edition, Oxford University, 1979, p.473. 

                                :، منظمة العمل الدولية، موقع اإلنترنيت)NORMLEX( معايير العمل الدوليةموقع نظام المعلومات عن : راجع 3
 http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:1:0                                            

  :راجع 4
C.La Hovary,Les droits fondamentaux au travail(Origines, Statut et impact en droit international),Presses 
Universitaires de France, Paris, 2009, p. 02.                                                                                                                     

ل بصدوره بدء مرحلة ثالثـة مـن حيـاة ه يمثّ عندنا في هذا اإلعالن، أنّ  والمهمّ  :"في وصف هذا اإلعالن، بـالقول" يوسف إلياس"وقد ورد على لسان الدكتور  5
، وابتـدأت الثانيـة بصـدور إعـالن 1919الم في فرسـاي فـي العـام الباب الثالث عشر من اتفاقية السّ  –ا منظمة العمل الدولية، ابتدأت أوالها بصدور دستوره

علـى رفـوف  م األحمـر بمطرقتـه ومنجلـه مـن أعلـى سـاريته ليختـار لـه مكانـاً َلـوجاءت بداية المرحلة الثالثة متزامنة مع نزول العَ  ...1944فيالدلفيا في العام 
حـرب يوجـد منتصـر  وفـي كـلّ ...ك االتحـاد السـوفيتيالحرب الباردة، بهزيمة المعسكر االشـتراكي وانهيـار وتفّكـ –الحرب العالمية الثالثة  انتهاء اريخ معلناً التّ 
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ــ( :، وهــيمعيــارٍ   – منــع العمــل الجبــري(، )98و 87: االتفــاقيتين رقــم – ة والمفاوضــة الجماعيــةات النقابّيــالحرّي
 – المسـاواة وعـدم التمييـز(، )182و 138: االتفـاقيتين رقـم – منع عمالة األطفال(، )105و 29: االتفاقيتين رقم
أدنـى  اً تـي يعتبـر التصـديق عليهـا حـدّ والّ  ل،ة للعمل االتفاقيات األساسيّ ، بوصفها تمثّ )111و 100: االتفاقيتين رقم

 قة اللتزام الدول األعضاء بالمعايير الدولية للعمل، وبمبادئ وأهداف المنظمـة الدوليـة للعمـل، وعلـى الـدول المصـد
   .عامين ة عن تطبيقها كلّ عليها تقديم تقارير دوريّ 

، إلـى الجهـل مقاٍم أّولٍ لثالث سالفة الّذكر، يرجع فـي أّن التداخل والخلط بين المفاهيم اختامًا، تعتبر الباحثة      
ُرُه في  ب القانوني في، مقاٍم ثانٍ بالمبادئ واألحكام العامة للقانون الدولي للعمل، وُيبرمصادر هذا الفرع من  التشع

ة ومتداخلـة وليسـْت وتُقدر أّن االختالف بين المفـاخهيم الـثالث واضـٌح، وأّنهـا ُتشـّكل مفـاهيم متشـابه. فروع القانون
مجموعة الّنصوص واألحكـام اّلتـي تضـمنتها (اللة علـى للدّ " القواعد الدولية للعمل"؛ حيث ُيستخدم مفهوم ُمترادفة

مختلــف الوثــائق الّصــادرة عــن المنظمــة الدوليــة للعمــل، فــي األصــل، وعــن غيرهــا مــن المنظمــات الدوليــة ذات 
  ).، عموماً الّصلة بتنظيم العمل

ــة للعمــل"ُيســتخدم مفهــوم  فــي حــين      ــ(اللــة علــى للدّ " األدوات الدولي ــات التشــريعيّ كاّف ــي ة الوســائل واآللي ة اّلت
ـــلُتقـــّرر األحكـــام والنّ  بواســـطتها ـــة للعمـــل، مث ـــات، التوصـــيات، : صـــوص الدولي المواثيـــق التأسيســـّية، االتفاقي

  ).اوغيره...اإلعالنات، القرارات، التقارير، اآلراء
اّلتي تقّررها  ةمجموعة المبادئ األساسيّ (اللة علىستخدم، أساسًا، للدّ ، فيُ "لمعايير الدولية للعملا" مفهومأّما      

 وتحميها مختلف األحكام والّنصوص الّصادرة عن المنظمة الدولية للعمل، والتي تشك نيا ل الحقوق األساسّية الد
  .)ال على قدم المساواة ودونما تمييزٍ لجميع العمّ بها  رفالمعت
معـاييٌر  ُخالصـتها، ومضـمونها قواعـٌد، و االتفاقيات والتوصيات والتقارير أدواتٌ لتخلص الباحثة بالقول، أّن      

  .دولية للعمل
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                                                                                                                                                                 

ولهـذا فـال عجـب إذا قلنـا أن بصـمات المنتصـر  -سياسـية واقتصـادية واجتماعيـة  –ومهزوم، ومع االنتصار والهزيمة العسـكرية، يوجـد انتصـار وهزيمـة = 
  ".شاط المعياري الدوليمن الحروب الثالثة تركت آثارها على النّ  ي كلّ ف

  .70-69 .ص ص ،مرجع سابق، )رؤى تحليلية بمنظور مستقبلي(أطروحات في القانون الدولي والوطني للعمليوسف إلياس، 
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 :المبحث الثاني
  لمساواة وعدم التمييز مبدأ ا أساسّيات في

  
، ولــم نأصــيال مفهومــانلغــات، والّ اس علــى اخــتالف األجنــاس واأللــوان بــين الّنــ عــدم التمييــزو المســاواةعــد تُ      

اس إلـى طبقـات اجتماعيـة، فـي الحضـارات القديمـة؛ إذ كـان سـائدًا تقسـيم الّنـ مـاتهعلـى أهميّ  المفهومـان نيكن هذا
 لكل  يتها، أو على العكس من ذلك، تبعًا لوضعها االجتماعي المتدنّ منها ميزاتها وأفضلي.    

 بدرجـة كبيرةٍ  بصورةٍ  اوتأثر  العصور، مر  على التطورات من بالعديد تمييزعدم الو المساواةا مفهوم مرّ  وقد      
ة حقـوق اإلنسـان ، تصـاعد االهتمـام بقضـيّ ).م 20( عشرينالقـرن الــوخـالل  ائدة،الّسـ واإليديولوجيـة المجتمع جضْ نُ 

خـــالل الحـــربين ضـــت لهـــا هـــذه الحقـــوق تـــي تعرّ عيد الـــدولي بصـــورة كبيـــرة، بعـــد االنتهاكـــات الخطيـــرة الّ علـــى الّصـــ
ة حمايـة حقـوق اإلنسـان وضـرورة كفالتهـا للجميـع تي ترتب عليها تزايد إدراك المجتمع الدولي ألهمّيـالعالميتين، والّ 

  . 1لم واألمن الدوليينللحفاظ على السّ  كسبيلٍ  أّيًا كان،تمييز  مادونو على قدم المساواة 
تطّور مفهوم ونطاق مبدأ المساواة دولي، تأثيٌر بالٌغ على كان للتطّور الحقوقي الحاِصل على المستوى القْد و      

يقضــي بــإحالل المســاواة فــي الحقــوق والواجبــات بــين اّلــذي  هــذا األخيــر مــن إطــاره الّســلبي جَ رَ بحــّد ذاتــه؛ حيــث َخــ
م عـدم التمييـز؛ جميع الّناس، وذلك ما ُأطلق عليه بالمساواة القانونّية، ِليكَتِسَي ِصْبَغًة إيجابّيـة ويقتـرن بـذلك بمفهـو 

يقضي المفهوم الُمعاصر للمساواة بحظر أّي استبعاد أو إنقاص في الحقـوق مـن شـأنه أن يشـّكل معاملـة تمييزيـة لِ 
  .اّتجاه فرد أو جماعة معّينة

واتساقًا مع ذلك، اختلفت وجهات الّنظر الفقهّية والمواقف القانونية فيما يخّص التعامل مع مفهـومي المسـاواة      
الن همـا يشــكّ هــل ُيمثّـُل المســاواة وعـدم التمييــز مفهومـان مســتقّالن أم أنّ : وطُـِرَح التســاؤل التّـالي. التمييـزوعـدم 

ن مبدءا مقّررًا بحّد ذاته، أم كالهما ينطوي تحت من المفهوميْ  ل كل مفهومان مترادفان؟ وأكثر من ذلك، هل يمثّ 
   رداء مبدأ واحٍد؟

  ؟التمييزيما إذا كانت المنظمة الدولية للعمل قد كّرست مفهوما المساواة وعدم فوتتساءُل الباحثة بدورها،      
فـي  "عـدم التمييـز"و "لمسـاواةا"أساسـّيات دراسـة  تنـاولق فـي سوف تحـاول التفصـيل والتعّمـ ،استنادًا لذلكو      

 وصوالً و . مطلٍب أولضمن  والعالقة بينهما" عدم التمييز"و" المساواة"مفهوم  ، بدءًا بتحديدالتوظيف واالستخدام
  .ثانٍ مطلٍب  ضمن أسس مبدأ المساواة وعدم التمييز في ظل القانون الدولي للعملتناول إلى 

  
  

                                                           
حرياتـه فـي الشـريعة اإلسـالمية والقـانون حقوق اإلنسان و اجحي، صالح بن عبد اهللا الر : للمزيد من التفاصيل بشأن تطّور مبدأ المساواة وعدم التمييز، راجع 1

، دار التمييــز الفئــوي عنــد التعاقــد علــى العمــل خالــد حمــدي عبــد الرحمــان، /.52. ، ص2004، الطبعــة األولــى، دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع، عمــان، الوضــعي
، الطبعـة األولـى، دار الثقافـة للنشـر والتوزيـع، حقـوق اإلنسـان وحرياتـهأبـو زيـد،  علـي محمـد صـالح وعلـي عليـان /.09. ، ص2006النهضة العربيـة، القـاهرة، 

، 26.، ص ص2013، دار اليـازوردي العلميـة للنشـر والتوزيـع، عمـان، حقوق اإلنسانعلي عبد الرزاق الزبيدي وحسان محمد شـفيق، /.08.، ص2005عمان، 

  .32و 28
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  :المطلب األول
  التوظيف واالستخدامفي  "عدم التمييز"و" المساواة"مفهوم 

 
دارة ، مكـان الّصـس قانونـاً معتـرف بـه ومكـرّ  كحـقّ  وتحتـل ، 1من ركائز حقوق اإلنسان األساسية المساواةتعّد      

ــ ــأساســيّ  ضــمانةً  اة حقــوق اإلنســان، باعتبارهــبــين كاّف ع ببــاقي الحقــوق المعتــرف بهــا لألفــراد فــي أّي ة لكفالــة التمّت
 مـن المسـاواة، وٕاالّ  في إطارٍ  يتم  أنْ  حق من هذه الحقوق البدّ  توفير الحماية أليّ  ظر إلى أنّ مجتمع سياسي، بالنّ 
  . 2منه وانتقاصاً  ،هِ ذاتِ  لحقّ كان ذلك إخالال با

 بأكمِلَها جماعاتٍ  أو مهِ بعينِ  أشخاصاً  مُ يحرُ  فهو نفسها،المساواة في الحقوق  فكرة على اً اعتداء التمييزوُيمثُل      
 حرمــان هلالّســ مــن ويغــدُ  حيــث معتقــدات؛ مــن يعتنقــون مــا أو مهِ تِ هــويّ  بســبب اإلنســان بحقــوق لِ الكاِمــ عالتمتــ مــن

   .3"اإلنسان من أدنى"كائناتٌ  همأنّ  على إليهم ُنظر ما إذا اإلنسانية حقوقهم من األشخاص
       ة وا الدساتير واإلعالنات المعنّيـفمن صاغُ . وراء إقامة القانون على عدم التمييز نُ بب الكامِ هو السّ  هذا وٕان

ذي يقوم عليه البناء األساس الّ  يشّكالن عدم التمييزو المساواةأّن  هم يعتبرونأنّ  ،بحقوق اإلنسان، أعلنوا صراحةً 
 .وللمجتمع الدولي ككلّ  ة دولة،القانوني أليّ 

 فـي التوظيـف واالسـتخدام المسـاواة مفهـومإلـى  ،بدايـةً  ،قالباحثـة التطـرّ  تِ أَ تَـ، ارْ انالمفهومـ نهذا يحِ ولتوضِ      
العالقـة ومنه، التدقيق فـي  ).ثانٍ  فرعٍ ( ممفهوم عدم التمييز في التوظيف واالستخدا التفصيل في ثمّ ). ولٍ أّ  فرعٍ (

  ).ثالثٍ  فرعٍ ( "عدم التمييز"و "المساواة"بين 
  
  
  
  

                                                           
ن بنـدا خاصـا بالمسـاواة وعـدم التمييـز، ة اتفاقية دولية من اتفاقيات حقوق اإلنسان تتضمّ أيّ  من المفترض أنّ :" هوفي هذا المقام، يقول جانب من الفقه بأنّ  1

فهـو بمثابـة  .ة خاصـةع بسـائر الحقـوق المحمّيـالمساواة وعدم التمييز هي من المبـادئ األساسـية للقـانون الـدولي لحقـوق اإلنسـان عمومـا، وللتمتّـ ذلك أنّ 
  ". العديد من حقوق اإلنسان األخرى، وهو نقطة البداية أو االنطالق لكافة الحقوق والحريات األخرى حق عام يتفرع عنه

H. Lauterpacht, ( An international bill of the rights of man), 1954, p. 115, in : 

 ، اإلصـــدار الثالـــث، دار الثقافـــة للنشـــر)ةالحقـــوق المحمّيـــ: ( ، الجـــزء الثـــانيالقـــانون الـــدولي لحقـــوق اإلنســـانمحمـــد خليـــل الموســـي، محمـــد يوســـف علـــوان و 
  .119.، ص 2011والتوزيع، عمان،

وقـد جـاء . مبـدأ المسـاواة أمـام القـانونلة بإلغاء نظام العبوديـة، وتأكيـد فترة نضال إلقامة مفاهيم الحقوق المتساوية، ممثّ  ،.)م 19(لقد كان القرن التاسع عشر 2
ويمكـن إيجـاد بيـان . "لـق جميـع الرجـال متسـاويينخُ : "ههذا اإلطار من الحقوق المتساوية؛ حيث ورد في ديباجته النص علـى أّنـ من، ضِ إعالن استقالل أمريكا

م متسـاوون فـي جميـع األمـور ذات العالقـة ذين ُهـجـال اّلـال يجـب التمييـز بـين الرّ ه علـى أّنـ ، عنـدما أكـدّ "أرسـطو"فـي فلسـفة  وعـدم التمييـز قديم حـول المسـاواة
  .د البحثالموضوع قيّ ب

ص  ،2001، أطروحــة دكتــوراه، كليــة الحقــوق، عــين شــمس، القــاهرة، مبــدأ المســاواة فــي الدســاتير العربيــةشــحاته أبوزيــد شــحاته، : للمزيــد مــن التفاصــيل، راجــع
  :وأيضاً  .17. ص

C.Wilfred Jenks& LL.D.Cantab.,Human rights and international labour standards, The London institute of world 
affairs, Stevens & Sons Limited,London,1960,pp.73-75. 

 .54.، ص1993، الطبعة األولى، دار النهضة العربية، القاهرة، رات العامة في عالم متغيّ الحقوق والحريّ أنور أحمد رسالن،  3
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  :الفرع األول
  في التوظيف واالستخدام المساواة مفهوم 

  
ي فـ لُ ثِـتَ مْ مـا تَ ، إنّ ى واحـدٍ أو معًنـ بتعبيـرٍ  لُ ثِـتَ مْ عامـة، ال تَ  المفاهيم بصورةٍ  هنالك حقيقة الجدال فيها، وهي أنّ      

روف المحيطــة بالبيئــة ذي يتعامــل مــع تلــك المفــاهيم مــن خــالل الّظــاّلــ البشــري دة، بســبب طبيعــة العقــلمعــاٍن متعــدّ 
  .عةد عنها تلك المفاهيم المتنوّ تي تتولّ دة أو البيئة االجتماعية الّ ة المجرّ الطبيعيّ 
عليـــه هـــذا  قُ ِبـــطَ نْ يَ  المســـاواةمفهـــوم  نّ أ َتِصـــَل بـــالَقْولِ  أنْ  أرادْت الباحثـــةمـــة البســـيطة، هـــذه المقدّ  خـــالل مـــن     

دت التعـاريف بشـأن المسـاواة، تعدّ  واستنادًا لذلك، .د مفهوم المساواة في المعنى العامعن تعدّ  فُ ذي يكشِ التحليل الّ 
، ثــّم أولــى نقطــةٍ فــي  التعريــف بالمســاواة يــتم وتـداخل المفهــوم مــع العديـد مــن المفــاهيم المقاربـة؛ وفيمــا يلــي سـوف 

  .نقطة ثالثةضمن  المساواة والمفاهيم المقاربة وأخيرًا تناُول، نقطة ثانيةفي  أشكال المساواةختلف عرض م
  

  تعريف المساواة: أوالً      
ـــة وتقـــّدم الباحثـــة بهـــذا الخصـــوص،       بالموضـــوع، وذلـــك  االصـــطالحية ذات الّصـــلةو مختلـــف التعـــاريف اّللغوّي

  :ضمن عناصر البحث التّالية
  

  المساواة لغةً يف تعر  .1     
ــتَ  بمعنــى: اســتوى الشــيئان :تعنــي ،لغــةفــي الّ  المســاواة      كلمــة فــي تحليــل  "اإلمــام األصــفهاني"ويقــول  .1َال اثَ َم

اٍو َســمُ  مٌ َهــرْ وهــذا دِ  ،بوْ لــذلك الثَــ اوٍ َســمُ  بٌ وْ ا ثَــذَ َهــ :قــال، يُ لِ ْيــوالكَ  نِ زْ والــوَ  راعِ رة بالــذّ َبــتَ عْ ة المَ َلــادِ عَ المســاواة المَ : "يّْ وِ َســ"
 2مْ هَ رْ لذلك الد.  

 يْ أَ  ،اذَ فــي َكــ رُ َمــوعُ  دٌ ْيــى زَ وَ تَ اْســ وَ ْحــنَ  داً فصــاعِ  ؛نِ َال إليــه فــاعِ  دُ نَ ْســيُ  ،أحــدهما :مقــامْينِ علــى  قــالُ يُ " ىوَ تَ اِســ"و     
 الُ دَ ِتـــاعْ  الَ َقـــيُ  أنْ  ،انيالثّـــو ).19 :يـــةاآل، التوبـــةســورة ( "اهللا  دَ ْنـــعِ  ونَ وُ تَ ْســـال يَ " :تعـــالى وفـــي ذلـــك قولُــهُ  .ايَ اوَ َســتَ 

  .3)06: يةاآل، النجم سورة( "ىوَ تَ فاسْ  ةٍ رّ و مِ ذُ  :"ذلك قوله تعالى منو . هِ ء في ذاتِ يْ الشّ 
ٰى ":عـّز وجـلّ  وفـي ذلـك قولُـهُ ، 4َرُه وَمْبَلَغـهُ دَ قَـ غَ َلـى بَ تـحَ  هُ تُ عْ فَ رَ : هذا بهذا، أيّْ  تُ يْ ساوَ "  الخليل السّيد" وقال      َحتـ

َدَفْينِ ِإَذا َساَوٰى َبيْ  5"َن ٱلص.   

                                                           
ن، موقـع اإلنترنيـت ، موقـع الحـوار المتمـدّ )العـدل والمسـاواة واإلنصـاف(زهيـر الخوالـدي،  :ورد ضـمن: وَرَد ِضـمن ).لَ دَ َعـ(و) ىو َسـ( ، مادةلسان العرب معجم 1

  :11/11/2013 :المطلع عليه بتاريخ
http://m.ahewar.org/s.asp?aid=361780&r=0&cid=0&u=&i=0&q=  

 .335.، ص)دون سنة طبع( ، دار المعرفة، بيروت، المفردات في غريب القرآن لحسين بن محمد األصفهاني،أبي القاسم ا 2
 .336.المرجع نفسه، ص 3
 .الموقع أعاله، )العدل والمساواة واإلنصاف(زهير الخوالدي،  :منضِ  دَ رَ وَ  .) ينباب الفيف من السّ (  ،حمد الفراهيديأالعين للخليل بن  4
 .69 :يةاآل، فالكهسورة   5
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                 (Uni)دّحــــــــوَ مُ : ، بمعنــــــــى(Aequalis)ة مــــــــن كلمــــــــة ، مشــــــــتقّ Egalité)(التينيــــــــة، كلمــــــــة وفــــــــي األصــــــــول الّ      
  .1(Juste) لادِ وعَ 
  

  المساواة اصطالحاً تعريف  .2     
اس ليسـوا، بطبيعـة ع ذلك، فإن الّنـوم اس معاملة متساوية؛ه يجب أن ُيعامل النّ بأنّ المبدأ القائل  هي المساواة     
إنسـان هـو  كـلّ  بـأنّ  وال يعتقـد أحـدٌ  .يـولهممتساوين في معظم خصائصهم، وذكائهم وقـدراتهم، وأشـكالهم ومُ  ،الحال
المساواة، هو  مفهومفالنقاش حول  اس متساوون؟النّ  معنى القول بأنّ  آخر؛ إذن فبأيّ  طبق األصل إلنسانٍ  صورةٌ 

  اس بالتساوي؟، معاملة النّ أو ال يكون صائباً  ى يكونالنقاش حول متّ 
  :، نذكر"المساواة"مة بشأن المقدّ  الفقهّية ومن التعاريف     
فـي الحقـوق والواجبـات دون تفرقـة أو تمييـز بسـبب الجـنس أو  اس جميعاً أن يتساوى النّ " :المساواةتعني      

  .2"...الطبقة أو المذهب أو العصبية أو األصل أو الثروة
عدم التمييز بين األفـراد بسـبب األصـل أو اللغـة أو العقيـدة أو المساواة تعني :" الي، كالتّ فها البعُض عرّ  اكم    

                 .3"ن البشر كّلهم متساوون في التكاليف واألعباء العامة والحقوق والحريات العامةالجنس أل 
المساواة في الفُـرص ُتعبـُر فـي ُمجملهـا عـن المسـاواة " :يالحو التّ كما ورد تعريفها في مقام آخر، على النّ       

اّلتي تهدف إلى تمكين األفـراد مـن الُحُصـول علـى نفـس الفـرص والمزايـا مـن أجـل التطـّور والّرقـي االجتمـاعي، 
أو  بصرِف الّنظر عن أصِلِهم االجتماعي أو اإلثني، أو جنسهم، أو الّثروة العائلّية لألقاربهم، أو مكان والدتهم،

  .4 "...معتقداتهم الّدينّية، أو إعاقتهم
ــع " :اليكالّتــ ،وفــي ذات المعنــى، ورد تعريفهــا       ــٌة يكــون فيهــا جمي المســاواة االجتماعيــة هــي َوْضــٌع أو حال

وهـذا . األفراد المنتمين إلى نظاٍم اجتماعي واحٍد خاضعي لنظاٍم قانوني واحٍد فيما يتعّلق بتنظيم بعـض المسـائل
  .5"المساواة في الحقوق، الفرص، الواجبات، وكذا، المساواة في الفرص االقتصادّية يعني،

                                                           
  :راجع 1

"C.D.Toupictionnaire" : le dictionnaire de politique, site internet :http://www.toupie.org/Dictionnaire/Egalite.htm     
 .موقع سابقزهير الخوالدي،  2
 . 08. ص ص ع سابق،، مرجشحاته أبوزيد شحاته 3
  :َوَرَد التعريف األصلّي، كاآلتي 4

      « L'égalité des chances est une vision de l'égalité qui cherche à faire en sorte que les individus disposent des 
«mêmes chances», des mêmes opportunités de développement social, indépendamment de leur origine sociale 
ou ethnique, de leur sexe, des moyens financiers de leurs parents, de leur lieu de naissance, de leur conviction 
religieuse, d'un éventuel handicap… ». in : 
O. De Schuttrer, Discrimination et marché du travail, Coll. Travail et société, édition Peter Lang, 2001, p.28.  
 

  :َوَرَد التعريف األصلّي، كاآلتي 5
     « Social equality is a state at which all people in a given society share the same status in a certain detail. It entails 
equal rights, opportunities, obligations as well as economic equity ».in: 
M.O’Brien,(Equality and fairness:Linking social justice and social work practice),Journal of Social Work,vol.11, 
n°02, April 2011,pp. 143-158. 



 
58 

والجــدير باإلشــارة إليــه، بحســب رأي الباحثــة، هــو أّن جميــع التعــاريف الــواردة بشــأن المســاواة، ترِبُطهــا مباشــرًة      
 يكــون ،فمــن الناحيــة القانونيــة .تمييــزبعــدم التمييــز، وذلــك مــا ُيؤّكــد مــدى العالقــة التالزمّيــة بــين المســاواة وعــدم ال

حتمّيـة إذا تحقّـق  ل نتيجـةً يمثـ )المسـاواة(، أو أّن األّول )المسـاواة(لق األوّ شرطًا الزمـًا لتحقـ) عدم التمييز(الثاني
      .)عدم التمييز(الثاني
فـي تعنـي كانـت  هـذه األخيـرة أنّ  من خالل ُمعاَوَدة استقراء التعاريف المقّدمة بشـأن المسـاواة، حُ ضِ يتّ كما أّنه      

ة وتنظــيم ر المجتمعــات اإلنســانيّ ومــع تطــو . األشــياء واألشــخاصبــين  طلقــةالمســاواة المُ د لغــوي المجــرّ مفهومهــا الّ 
فــي المســاواة القانونيــة  بوجــوب يقضــي غــايراً مُ خــذ مفهــوم المســاواة منحــًا الحيــاة العامــة تحــت طائلــة القــانون، اتّ 

  .المطلقةالة المساواة الحقوق والواجبات واستح
  

  التوظيف واالستخدامتعريف المساواة في .3     
مجموعـة مـن األشـخاص ( العـرضظـري للتبـادل بـين عن المكـان النّ  سوق العملر يعبّ  بالمفهوم االقتصادي،     

 ووفـق هـذه المعادلـة، ،1 )مجموعة مـن عـروض العمـل المعروضـة مـن أربـاب العمـل ( الطلبو) المستعدين للعمل
  .2وطلب العامل لقاء أجر معينالتوافق مابين عرض العمل يحصل 

ضـفي علـى هـذا تـي تجمـع بـين العامـل ورب العمـل، تُ ة الّ ة للعالقـة التعاقدّيـالطبيعـة القانونيـة الخاّصـ غير أنّ      
العالقـة  طرفـيّ  درة ومركـزعن باقي األسواق االقتصادية األخرى؛ فاختالف قُـ هُ زُ مي ة تُ مستقلّ و ة وق طبيعة خاصّ السّ 

ر المشـــرع وْ ســـوق ودَ ة هـــذا الّ بـــرز خصوصـــيّ وق وضـــروراته، تُ ة، بـــل واخـــتالف ســـبب وجودهمـــا فـــي الّســـالتفاوضـــيّ 
  .االجتماعي في تنظيمه

ل فـي مفهـوم مـا تتمثّـأكثـر ظـاهرة يعـاني منهـا سـوق العمـل، إنّ  أكيـد بـأنّ فـي هـذا اإلطـار، مـن غيـر المبـالغ التّ      
 .ة فــي تحديــد الطــرف المقابــل فــي العالقــة التعاقديــةة وغيــر موضــوعيّ بنــي علــى معــايير ذاتّيــواالنتقــاء الم المزاجيــة

ه، وكما لكنّ  -طرفي عالقة العمل لِ بَ قِ  نْ ستخدامه مِ مكن اكان من المُ  وٕانْ  -ةاالنتقائيّ مفهوم  ، أنّ فيها ال شك فممّ 
  .3"درة على االنتقاءالقُ  لب يملكُ على الط  درةيملك القُ  نْ مَ "هو متعارف عليه من قبل رجال القانون واالقتصاد، 

سـتخدم مـن قبـل رب العمـل ، يُ هـذا المفهـوم فـي الغالـب األعـم  لذلك، ونظرًا للطبيعة القانونية لعقد العمل، فـإنّ      
ن وترك آخر لسبب ما في ذاته، قد التعاقد مع عامل معيّ  ،في مواجهة العامل، لتفضيل عامل على آخر، ومن ثمّ 

ــــــ بديانتــــــه، أو انتمائــــــه النقــــــابي أو  أوبمنشــــــئه العرقــــــي أو لــــــون بشــــــرته،  أوبجنســــــه أو ميولــــــه الجنســــــي،  قيتعّل

                                                           
. لمشـترين والبـائعين لخـدمات العمـلمـن ا المكـان اّلـذي يجتمـع فيـه كـلّ :"كـاآلتي ،)Labour Market( 'سـوق العمـل'" مـدحت القريشـي"ويعـّرف األسـتاذ  1

دمات والبائع في هذه الحالة هو العامل اّلذي يرغب في تأجير خدماتـه، والمشـتري هـو صـاحب المنشـأة أو صـاحب العمـل اّلـذي يرغـب فـي الحصـول علـى خـ
 "العمل

  .21.، ص2007، الطبعة األولى، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، اقتصاديات العملمدحت القريشي، 
  :طرحت هذه الفكرة في مجالس النقاش من طرف العديد من الباحثين في هذا المجال، ونذكر على وجه الخصوص 2

B.Gazier,Economie du travail et de l’emploi, 02 ème édition ,éditions Dalloz, Paris, 1992, spéc.n°91 et ss./J.Pélissier et 
d‘autres, Droit du travail, 21ème édition, éditions Dalloz, Paris, 2002, p.145./O. De Schuttrer, Op.cit., pp.112 et ss. 

   :راجع 3
O. De Schuttrer, Op.cit., p.115. 
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ط ل إلــى عالقـة تســل فـرغ عالقــة العمـل مــن طابعهـا القــانوني لتتحـوّ تــي تُ األسـباب الّ وٕالـى غيــر ذلـك مــن ...ياسـيالسّ 
  .لقانونيةمن القواعد ا ة بدالً ة وذاتيّ رات وأهواء شخصيّ ها مبرّ مُ وٕاذعان تحكُ 

 أّن أيّ :لوْ جمــع فقهـــاء قــانون العمـــل والقــانون الـــدولي علــى االســـتنتاج والَقـــابقة، يُ مات الّســـإلـــى المقــدّ  اســتناداً      
هـذه القيـود ضـمان المسـاواة بـين  مـن أهـمّ  سوق عمل ال يمكن أن يوجد دون وجـود قيـود علـى إنشـائه، ولعـلّ 

 ة علـى دخـول فـردٍ ة أو شخصـيّ عوائـق أو موانـع غيـر موضـوعيّ ة خول إليه، وعدم وضع أيّ جميع األفراد في الدّ 
  . 1وقنين لهذه السّ معيّ  أفرادٍ  أو مجموعةَ  نٍ معيّ 

الي الـدولي أساسيًا للمشرع العّمـ انِشغاالً  اهن،في الوقت الرّ  ل،تشكّ  فتحقيق المساواة ومكافحة التمييز أضحت     
تهـا التشـريعات والمواثيـق تـي أقرّ واحـدًا مـن المبـادئ الّ  ،بشكل عـامٍ  هذا المبدأ، د عَ حيث يُ  والوطني على حّد السواء؛

  .2منها في ضمان تحقيق أكبر قدر من العدالة والمساواة في مجال التوظيف والعمل ة رغبةً الدولية والوطنيّ 
لمـا أن نقـول أوصـاف،  واألدق  تعريفـات، عـّدة من هـذا المنطلـق، وضـمن هـذه األفكـار واالسـتنتاجات، وردت     

 : منها ما يليضمن المفهوم العام للمساواة بحّد ذاته، ونذكر  ،"المساواة في العمل"فكرة  نيهِ عْ تَ 
 .ةخـذه فـي الحيـاة اليومّيـتـي تتّ خـذ ذات المفهـوم الّ المسـاواة فـي مجـال العمـل تتّ :"اليوصفها الـبعض، كالتّـ     

 سـواء أكـان االخـتالف هـو سـنّ ، اختالفـاتهمظـر عـن النّ  وتعرف بكونها معاملـة الجميـع بـنفس الطريقـة، بغـض 
ه قانونــًا يحــوز ذات ديانتــه، أصــله القــومي أو إعاقــة جســدية؛ فإّنــ ميولــه الجنســي، جنســه، خص، عرقــه،الّشــ

  .3"ذي يحوزه غيره من زمالء العملاالعتبار الّ 
يجــب  ،طبقــًا لهــاف، ... رة فــي القــانونالمســاواة فــي حيــاة العمــل مقــرّ  :"، كــاآلتيذاتُــهُ  المفهــوم فَ ِصــكمــا وُ      

ي وظيف وأوضاع العمل وشـروط العمـل وتعلـيم المـوظفين والترقّـة من ناحية التّ معاملة العاملين بصورة متساويّ 
  4."في المهنة

                                                           
 :وأيضاً  .304.، ص2003منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  ،)دراسة مقارنة(قانون العملحسين عبد اللطيف حمدان،  1

O. De Schuttrer, Op.cit., p.114. 
  :بالقول ،(O’Brien)" أوبريان"التعبير على مضمون هذه الفكرة على لسان األستاذ  دَ رَ وقد وَ  2

     «Social justice lies at the heart of social work practice and is used by practitioners to describe their practice. That 
practice is primarily described at the individual level. 
     Equality and fairness are core aspects of social justice and are drawn on extensively by social work practitioners 
in this research project to define social justice and are reflected in their practice. The two terms are, however, given a 
range of diverse meanings by practitioners. Those meanings are translated into and reflected in their practice ».in : 
M.O’Brien, Op.cit.,p. 143. 

 :الي، كالتّ األصليّ  النّص  دَ رَ وَ  3
     « Equality in the workplace takes on the same meaning as it does in your everyday life. It is defined as treating 
everyone the same, regardless of their differences. Whether the difference is a person's age, race, sex, sexual 
orientation, religion, national origin or physical disability, he is entitled to be held in the same esteem as any of his 
coworkers ».in : 
V. Fox ,(Definition of equality in the workplace) Demand Media, Houston Chronicle ,Houston, Texas 77210–4260,site 
internet :http://smallbusiness.chron.com/definition-equality-workplace-14653.html  

  :راجع 4
B.Gazier, Op.cit.,p.45.  
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ول ُصـفلـح فـي الحُ تُ ، لـم للمساواة في العمل ومانعٍ  ا عن تعريف جامعٍ همن خالل بحث إلى أّنه وُتشيُر الباحثة     
دون  المستوى الوصفي للعبارةى ال يمكن أن يتعدّ  البحث، مرحلةا خالل هلعبارة، وما قابللحد ولو على تعريف وا

  .قيقالمستوى المفاهيمي الدّ ى إلى قَ رْ أن يَ 
للمســـاواة فـــي المعاملـــة عـــن المفهـــوم العـــام  جُ ال يخـــرُ  المســـاواة فـــي العمـــلمفهـــوم  أنّ  نَ تبـــيّ  واســـتنادًا لـــذلك،    

ق فــي تحديــد نتعّمــ ق بالتفصــيل، وأنّ مــن أن نتطــرّ  تعريــف المســاواة فــي العمــل، البــدّ ه للوصــول إلــى وأّنــ. والفــرص
، الحق في العملبمفهـوم  الثانيق ، ويتعلّ المساواة في المعاملة والفرصبمفهوم  لاألوّ ق يتعلّ : نن أساسييْ مفهوميْ 

  .المساواة في العمللننتهي إلى محاولة تعريف 
  

      عاملة والفرصالمساواة في الم تعريف -)أ(     
 هُ ونَ ما يعتبرُ  قَ فْ جاح في الحياة، وِ وا الفرصة للنّ عطُ يُ  األفراد يجب أنْ  ة أنّ على نظريّ  التساوي في الفرص يقومُ      
  ، الوزير األّول األسبق (M.Thatcher)"اتشرتمارغريت "رت وقد عبّ . ولكن مع نتيجة غير متساوية فيها، نجاحاً 

الحيـاة مفتوحـة أمـام  تكـون مسـيرةً  بعدم التساوي، فالهدف هو أنْ  الحقّ : "ّد خطاباتهـافي أح لبريطانيا العظمى،
 أو الجنسي أو العالقـات السياسـية الترقيات وفق القدرات، وليس بسبب االنتماء العائلي، الموهوبين، وأن تتم .

واهـب، والـذين وصـلوا إلـى مثل هذا المجتمع يكون مجتمع الكفاءات، أو الحكم بواسطة من يملكون القـدرة والم
  1."مراكزهم من خالل كفاءاتهم

ة والمسـاواة، ط الحرّيـال بـّد مـن مفهـوم ثالـث يتوّسـ :"هأّنـ اعتبـاروذهب جانب من الفقه ورجال القانون إلى      
ة والمساواة حـّدان جـدلّيان يتوّسـطهما تكـافؤ الفـرص فإّن الحريّ  ،ومن ثمّ . روطهو تكافؤ الفرص أو تساوي الشّ 

ـــأ ـــأ روط، أيّ و تســـاوي الّش ـــافؤ الفـــرص أو تســـاوي الّش ـــة ّن تك ـــديالكتي، للحّرّي ـــب الجـــدلّي، ال روط هـــو التركي
  .2"والمساواة

ــ إلــى أنّ  م اســتناداً هُ تأسيُســ دَ رَ ووَ        ــالّن  وليســوا ة،ة وجوديــًا ألّنهــم متســاوون فــي اإلنســانيّ اس متســاوون فــي الحرّي
 وال فــي أّي شـيء آخــر، وال فـي الـذكاء، ،وال فــي المقـدرة والقــّوة ،روةار الثّـوال فــي مقـد ،ةمتسـاوين فـي مقــدار الملكّيـ

 . ةاإلنسانيّ وى سِ 
تجسـيده ببنـاء  يسـمحُ ة لتحقيق العدالة االجتماعية؛ ، أحد البوابات الرئيسيّ تكافؤ الفرص رَ بِ اعتُ  لذلك، واستناداً      

  . االقتصادية واالجتماعية ياسية،جاالت السّ هم في المتُ درات العاملين والعامالت في المجتمع، وتوعيَ قُ 
فمبــدأ  ؛"شــيء تســاوي الشــروط أو األحــوال هــو مفتــاح كــلّ "، أّن " مونتســكيو"ياســي وقــد الحــظ الفقيــه والسّ      

ير نحــو ي الّســفــي الفــرص والمعاملــة، هــو القاســم المشــترك بــين هــذه المجتمعــات التــي تغــذّ وعــدم التمييــز المســاواة 
 .مساواة هي السمة األساسية للعدالة االجتماعيةالديمقراطية، وال

                                                           
  :َوَرَد ِضمن 1

M.Lepowsky,(Fruit of Motherland :Gender in an Egalitarian society),Columbia UniversityPress,NewYork,1993,p.91. 
  :08/12/2011: ، موقع اإلنترنت المطلع عليه بتاريخ2008أوت  07موقع األوان، ،)المساواة وتكافؤ الفرص( جاد الكريم الجباعي، 2

http://alawan.org/article2436.html   
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بـدوره إلـى  ودُ ، مّمـا يقُـ"قـت المسـاواة فـي المعاملـةق تكـافؤ الفـرص تحقّ إذا تحقّـ"، "مونتسـكيو" رِ كْ فِ  بِ سْ حَ بِ و      
تقلـــيص ة للكفـــاح اإلنســـاني لَبـــحْ رَ  ات العامـــة، ويفـــتح آفاقـــاً ســـاوي فـــي الحقـــوق والحرّيـــإلـــى التّ  ة، أيّ المســـاواة المدنّيـــ

  .عدم الحب وعدم السعادة فاهية،عدم الرّ  عدم الكفاية، ة،عدم الحريّ  عدم المساواة،: التفاوت، وتقليص العدم
 ، ثـمّ تكـافؤ الفـرص، أو "مونتسـكيو"، بتعبيـر تسـاوي الشـروط واألحـوالة لهذه المساواة هـي فالترجمة العمليّ       

  1.ختلفان، وال يتساوى مُ ومجتهدٌ  لٌ ال يتساوى خامِ مختلف، ف نصيبٌ  لٍ خامِ  ، ولكلّ نصيبٌ  مجتهدٍ  لكلّ 
مبـدءًا مـن مبـادئ " المسـاواة فـي المعاملـة"اعتبـرت  وفي العديد من التعـاريف تـّم الفصـل بـين المفهـومين؛ إذْ      

 .ماثـلٍ مُ  مركزٍ في  يتواجد شخص آخرعامل وفقًا لها تي يُ ماثلة لتلك الّ عاملة مُ مُ  شخصٍ  عامل كلّ القانون بموجبه يُ 
رجـى تحقيقهـا مـن خـالل مبـادرات يُ  ها غايـةٌ على أنّ  تْ فَ صِ ، ووُ "المساواة في الفرص"المبدأ على  فُ صْ وَ  ي فِ بينما نُ 
 .2ةإيجابيّ 
صــوص فــي العديــد مــن النّ  دَ رَ وَ قــْد " تكــافؤ الفــرص والمســاواة فــي المعاملــة" عبــارة ُتشــيُر الباحثــة إلــى أنّ و      

ه مــن علــى أّنــ ،هُ كمــا ســبق بياُنــ ،)1919(دســتور المنظمــة فــنّص  دوليــة للعمــل؛الواألحكــام الصــادرة عــن المنظمــة 
 ،)1944(إعـالن فيالدلفيـاوذلـك مـا تـّم التأكيـد عليـه ضـمن  .مبدأ تكافؤ األجـر لـدى تكـافؤ العمـلمبادئ المنظمة 

ــ ــه علــى ذي نــّص واّل ــع البشــر، أّن ــي العمــل  الحــقّ ...لجمي ــ...ف ــي ُظ ــ وفٍ رُ ف ــوفّ ُت امــة واألمــن ة والكر ر لهــم الحرّي
  .االقتصادي وتكافؤ الفرص

ادرة فـي العديـد مـن االتفاقيـات والتوصـيات الّصـ تكافؤ الفـرص والمسـاواة فـي المعاملـةالتأكيد علـى  دَ رَ كما وَ      
ــىت المــادة نّصــ إذْ  عــن المــؤتمر الــدولي للعمــل؛ ة بــالتمييز فــي الخاّصــ 1958لعــام  111:مــن االتفاقيــة رقــم األول

سفر عن ويُ ...تمييز أو استثناء أو تفضيل أيّ  -)أ": (تمييز"كلمة  لُ تشمُ :"ه، على أنّ ستخدامالتوظيف واالمجال 
أي ضـرب مـن  -)ب(، التوظيـف أو االسـتخدامعلى صـعيد  المعاملةإبطال أو انتقاص المساواة في الفرص أو 

الفـرص أو المعاملـة ضروب التمييز أو االستثناء أو التفضـيل يكـون مـن أثـره إبطـال أو انتقـاص المسـاواة فـي 
  "....االستخدامو  التوظيفعلى صعيد 

فــي :"الي؛ كالتّــ"التوظيــف واالســتخدام" أعــاله، المقصــود بعبــارة األولــىمــن المــادة  الثالثــةدت الفقــرة وقــد حــدّ      
مجال التدريب المهني وااللتحاق بالعمل وبـالمهن " االستخدام"و" التوظيف"مصطلح هذه االتفاقية، تشمل كلمتا 

  ".وكذلك ظروف االستخدام وشروطه لمختلفة،ا
مــن االتفاقيــة  الثالثــةمــن المــادة  األولــىمن الفقــرة ِضــ" المســاواة فــي الفــرص والمعاملــة"عبــارة  تْ دَ رَ كمــا وَ      
دولــة  تجعــل كــلّ  -1:"هت علــى أّنــ؛ حيــث نّصــةال ذوي المســؤوليات العائلّيــبالعّمــة الخاّصــ 1981لعــام  156:رقــم

                                                           
، ص 2005دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع، عمــان،  ، الطبعــة األولــى،لعامــةالمــذهب االجتمــاعي وأثــره علــى الحقــوق والحريــات انعمــان الخطيــب، : َوَرَد ِضــمن 1

   .وما يليها 88. ص
  :اليص األصلي، كالتّ بالنّ  فُ صْ ورد الوَ  2

     « L'égalité de traitement…c'est un principe selon lequel chaque individu est traité de manière identique par 
rapport à un autre, dans une situation identique. 
     L'égalité des chances n'est pas un principe juridique mais un objectif à atteindre à travers des actions positives. 
On juge que les inégalités sociales, économiques, culturelles doivent être réduites voire supprimées par "un coup de 
pouce" donné aux catégories de population les plus concernées par les inégalités. Rétablir l'égalité des chances pour 
ces catégories implique, avant tout, qu'elles ne soient plus victimes de discrimination ».in : 
O. De Schuttrer, Op.cit., p.25. 
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ال مـــن ة فـــي الفـــرص والمعاملـــة بـــين العّمـــغيـــة إيجـــاد مســـاواة فعلّيـــبُ  ،ةســـتها الوطنّيـــعضـــو مـــن أهـــداف سيا
   ...."ن،الجنسيْ 
د نطـاق المسـاواة فـي الفـرص ، يتحـدّ 1981لعـام  156:من االتفاقية رقم 04المادة  من نّص ضِ  دَ رَ ما وَ لِ  بقاً وطِ      
ة هم في حرّيـة من ممارسة حق ال ذوو المسؤوليات العائليّ ، بتمكين العمّ لاألوّ : نيْ ستويَ ال على مُ عاملة بين العمّ والمُ 

ـــانيو .اختيـــار عملهـــم مان ، بأخـــذ حاجيـــاتهم فـــي الحســـبان عنـــد تحريـــر أحكـــام وشـــروط االســـتخدام وفـــي الّضـــالث
  .االجتماعي

ى،  حتّـــ، والللمســـاواةتعريـــف دقيـــق  ود أيّ رُ عـــدم وُ  انتبـــاه الباحثـــة تَ َفـــلَ  ،الّســـابقةوص المـــواد ُصـــوباســـتقراء نُ      
المسـاواة أكيـد علـى إلـى التّ  صـوص أعـاله،جـاه إرادة واضـعي النّ ؛ ويظهـر جليـًا اتّ للمساواة فـي المعاملـة والفـرص

خـاذ كافــة التـدابير مــن أجـل تكريســها أ وكغايـة تلتــزم الـدول األعضــاء فـي المنظمــة باتّ فـي المعاملــة والفــرص كمبــد
، ســواء مــن حيــث واســعٍ  نحــوٍ علــى  يغقــد ِصــ ،الة بــين العّمــجــوّ ســاواة المر نطــاق الم أنّ  كمــا يتضــح جليــًا، .لــيالفعّ 

ة كاّفــ لَ ليشــمُ  ات مجــال الحمايــةأو مــن حيــث الحقــوق والحرّيــ، الكافــة فئــات العّمــ لَ ين بــه ليشــمُ األشــخاص المعنّيــ
  . وط وظروف العملرُ مراحل عقد العمل بدءًا من التوظيف، ثّم التدريب، ووصوًال إلى تنظيم شُ 

  
  في العمل الحقّ  يفتعر  -)ب(     

  
ة ز عـن بقّيـه يتمّيـ أّنـة والمواثيـق الدوليـة، إالّ إلـى الشـرعيّ  من حقوق اإلنسـان، يسـتندُ  حق  العمل هو في حقّ ال     

وقـد  .اجم عن الجهد الجسدي والعقلـي واإلجهـادكاإلرهاق النّ : ةن حماية بعض الجوانب السلبيّ ه يتضمّ بأنّ  الحقوق،
من مـن الـزّ  اً قارب قرنـخالل ما يُ  القواعد دولية للعمل والعمّ  األساس لشريعةٍ  رَ جَ ة للعمل حَ المنظمة الدولي تْ عَ ضَ وَ 
فــي مختلــف مجــاالت العمــل،  توصــية 203اتفاقيــة و 189 مــا ُيعــادل ،2014حّتــى عــام  أصــدرتفتأسيســها،  ذُ ْنــمُ 

، عَ َمــجْ لزمــة للعــالم أَ تكــون مُ  كــادُ تــي ت، والّ ةريعة الدوليــة لحقــوق العمــل األساســيّ بالّشــى ســمّ هنــاك مــا يُ  ى بــاتّ حتّــ
   .ال وأرباب العملحكومات وعمّ 

للمعــايير الدوليــة  فــي العمــل طبقــاً  تلتــزم الــدول األعضــاء فــي المنظمــة الدوليــة للعمــل بالوفــاء بــالحقّ  وهكــذا،      
ـــرام: ن ذلـــك التزامـــات علـــى الـــدول األعضـــاء، هـــيرة علـــى مســـتوى المنظمـــة، ويتضـــمّ المقـــرّ  ـــةالحم، و1االحت ، 2اي

                                                           
ع المـواطنين ة تـدابير تحـول دون تمتـخـذ أّيـ تتّ  تعتدي على الفـرص المتاحـة أمـام األفـراد لكسـب رزقهـم، وأالّ أالّ  في العمل باحترام الحقّ على الدولة في التزامها  1

ــالحق فــي العمــل، ــســلوك يهــد  تمتنــع عــن أيّ  وأنْ  ب أكشــاكا، وال تــدمر مزارعــا، وال تطــارد باعــة  فــال تحطــم. تــي اختاروهــا لكســب رزقهــمالّ  بالّســبلع األفــراد د تمّت
  .االجائلين، وال تصفي مصانع، وال تفصل عمّ 

ــدولي للعمــل التقريــر العــالمي بموجــب متابعــة إعــالن المنظمــة الدوليــة للعمــل بشــأن المبــادئ والحقــوق  ،)مواجهــة التحــدّيات: المســاواة فــي العمــل: (المكتــب ال
 موقـع االنترنيـت .ISBN 978-92-2-618130-4.) (:وثيقـة رقـم. ، أحكـام ختامّيـة2007، جنيـف،96: لعمل، الدورة رقـماألساسّية في العمل، المؤتمر الدولي ل

  :13/01/2013: المّطلع عليه بتاريخ
www.ilo.org/declaration 

مـن أي طـرف، وتحمـي حـق كـل مـواطن فـي العمـل ، بأن تحمي فـرص العمـل وتمنـع تـدميرها أو االعتـداء عليهـا في العمل لتوفير الحماية للحقّ وتلتزم الدولة  2
ويكــون ذلــك بســن التشــريعات وفــرض العقوبــات واتخــاذ االحتياطــات الالزمــة لمنــع مثــل تلــك .مــن أيــة اعتــداءات عليــه أو تقويضــا لــه مــن أي شــخص أو جهــة

  .األعمال التي تعتدي على الحق في العمل
   .المرجع نفسه
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وجـوهر . أعمالهـا ا مـن عناصـر التـزام الـدول فـي كـلّ عنصـرا أساسـيّ  عدم التمييـزعتبر كما يُ . 2التعزيز، و1األداءو
ة يختــاره أو يقبلــه بحرّيــ شــخص بعمــلٍ  ة قيــام كــلّ هــو احتــرام وحمايــة وكفالــة إمكانّيــ فــي العمــل بــالحقّ التــزام الدولــة 

  .زقلكسب الرّ 
إنسـان فـي الحصـول علـى عمـل،  كـلّ  فـي مضـمونه يشـمل حـقّ في العمـل  الحقّ  أنّ  ،بالقول الباحثة خلصتل     

ومن خالل مساواة كاملة  من يبحث عن فرصة عمل ويقدر عليه، يستوعب كلّ  وتوفير وتوزيع فرص العمل بنحوٍ 
. لتــدريبة والتعلــيم واف تحديــد نــوع العمــل علــى اإلمكانيــات المتاحــة للفــرد مــن القــدرات الطبيعّيــويتوقّــ. وعـدم تمييــز

ضـمن لـه يَ  عمـل لحسـاب نفسـه،على أنْ الغيـر أو  ىلـد مـأجوراً  مـن خـالل تأديتـه عمـالً  بهذا الحـقّ ع اإلنسان ويتمتّ 
 . 3ويكفل له وأسرته حياة كريمة ومستوى معيشة الئق العمل كسب رزقه،هذا 

ع لمسـاواة فـي العمـل أن يتمتّـتعني ا:"بالقول ،للمساواة في العملالي نتهي بذلك، إلى اقتراح التعريف التّ تو       
ودون تمييـز أيـًا كـان أساسـه ومصـدره، بالمسـاواة فـي الفـرص والمعاملـة فـي  ال بفئـاتهم المختلفـة،جميع العّمـ

ــ ــرامج الّت ــي االســتفادة مــن ب ــق، وف ــى منصــب عمــل مناســب والئ ــذا،دريب والتّ الحصــول عل ــي، وك ــه المهن  وجي
ال ي االسـتفادة مـن مزايـا عقـد العمـل مـع غيـرهم مـن العّمـالمساواة في تنظيم شروط وظروف عالقـة العمـل وفـ

  ". نشأة وفي نفس المهنةفي نفس المُ  ماثلةذين يتواجدون في مراكز قانونية مُ الّ 
  

  أشكال المساواة:ثانياً       
  :أو أشكال، وهيّ  أوجه، عّدة ، عموماً المساواة تتخذّ       

  
  ةة والمساواة الواقعيّ المساواة الطبيعيّ .1      
؛ حيــث يفتــرض هِ التمييــز بـين األشــخاص الخاضــعين للوضـع ذاِتــ ممارســة للمسـاواة المفهــوم الطبيعــيّ  رُ يحظُـ      

 هــامشٍ  حيــث ال يبقــى هنــاك أيّ اخــتالف فــي التعامــل بــين األشــخاص،  أيّ  اَ ع والقاضــي أن يمنعــالمشــرّ كــل مــن ب
  .4في التصرف ال عدم العدلمن أشك للتمييز أو التفريق فيما بينهم، وٕاّال عّد ذلك شكالً 

                                                           
ــأداء أعمــال مــن شــأنها تــوفير فــرص جديــدة لكســب الــرزق لكــل فــرد ال يتمتــع بمثــل هــذه الفرصــة، مــلفــي الع إعمــاال للحــقّ كمــا تلتــزم الدولــة  1 ــام ب ــة  بالقي وٕازال

وذلـك بوضـع وتنفيـذ خطـط لمواجهـة البطالـة . واتخاذ التدابير الالزمة لضمان تمتع جميع المواطنين بالحق في العمـل المعوقات التي تحول دون تمكنه من ذلك،
  .رجع نفسهالم. وحل مشكلتها

 بوضـع الخطـط واالسـتراتجيات الالزمـة السـتيعاب طـالبي العمـل الجـدد، بتحسين فرص التمتـع بالعمـل، في العمل لتعزيز الحقّ تلتزم الدولة  وفضال عّما سبق، 2
المرجــع . خطــط والتشــريعات الالزمــةووضــع وتنفيــذ ال وتحفيــز االســتثمار فــي المشــروعات التــي تــوفر فــرص عمــل، واعتمــاد الميزانيــات الالزمــة لــذلك ومتابعتهــا،

  .نفسه
   :يقول؛ حيث "فالن-هاس" رح أعاله، التعريف المقترح من األستاذ د الطّ ويؤكّ  3

     « Le droit du travail est l'ensemble des normes juridiques qui régissent les relations entre un employeur et un 
employé. Le droit du travail encadre notamment la formation, l'exécution et la rupture du contrat de travail. Il 
garantit également le respect des libertés syndicales et des normes de sécurité au travail, et la protection des 
travailleurs vulnérables ».in : 
B.Hess-Fallon et d’autres, Droit du travail,23ème édition, éditions Sirey, Paris,2010, p.11. 

  :راجع 4
F.Terré, L’égalité :(Réflexions sur un couple instable :égalité et équité),Archives de philosophie du droit,T.51,éditions 
Dalloz, Paris,2008,pp.21-27.  
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قاعــدة قانونيــة  أيّ  فالمســاواة تقتضـي بــأنّ :" (J.Pélissier)" جـون بليســييه"المعنـى األســتاذ هــذاويقـول فـي      
  .1"ريقة ذاتهايجب أن تنطبق على جميع األشخاص الخاضعين لها، وبالطّ 

 العدالــةلتقتــرن بمفهــومي  ة،ب مــن المثالّيـيقتــر  للمسـاواة المفهــوم الطبيعــيّ  أن، أنّ ويمكـن القــول فـي هــذا الّشــ     
عطيـه، وال ينيلـه مـن مـا يُ   يأخـذ مـن صـاحبه مـن المنـافع إالّ الّ العدل في المعاملـة بـأ"وتعني بذلك،  ،اإلنصافو

  .2"إال كما ينيله المضار
ن خالل وضع من ظاهرة التمييز في الواقع، وذلك م بالحد  ،مفهومها الواقعي والعمليّ في  ،تسمح المساواةو      

  .قواعد قانونية تتناسب ومختلف األوضاع والمراكز القانونية للفئات المختلفة
، يجــب أن يأخــذ بالحســبان األوضــاع ينالواجــب تطبيقــه علــى األفــراد المعنّيــ الــنّص  فهــذا المفهــوم يشــترط بــأنّ      
ــ ــ تــي يوجــد بهــا كــلّ ة الّ ة والخاّصــالفعلّي وٕان عــدم أخــذ  .الخــتالف فــي المعاملــةر اذي يبــر فــرد فــي الواقــع، األمــر اّل

  .المساواةذي قد ينتج عنه وضع تمييزي من الّ االختالف بعين الحسبان هو الّ 
 ب وحـده الـنّص مفهـوم المسـاواة لـم يعـد يتطلّـ أنّ :"هذه المعطيات دفعت بجانب من الفقه إلـى الجـزم بـالقول     

دة، أو يشـّرع كمـا ة بطريقـة متماثلـة أو موّحـفـراد كافّـالقانوني أو اتحاد التشريعات، ولم يعد يفترض معاملـة األ
ــ ــو أّن ــزل ــدم التميي ــى  .ه مفهــوم مــرادف لع ــبمعن ــر أّن ــي، أصــبح يب ــي ه، وبشــكل عقالن ر مــن خــالل االخــتالف ف

  .3"األوضاع
  

  ةالمساواة القانونية والمساواة الفعليّ .2     
 علـى القـانون يفرضـها تـيالّ  التكـاليف تكـون وأن القـانون، لحمايـة يخضـع الجميـع أن هـي المساواة القانونيـة     
  .4ة والماديةتعني المساواة في تكافؤ الفرص دون اإلمكانيات الفعليّ  وهي .متساوية الناس
 ذي يتعـادل فيـه األفـراد فـي ثـرواتهم وجميـعوهو الّـ ،المفهوم المادي :مفهومان وللمساواة القانونية المعاصرة     

ـــ ــــدةة ومعـــاملتظـــروفهم الواقعّي ـــويو .هم معاملـــة واحــ ـــات عـــادُ وهـــو تَ  ،المفهـــوم المعن ل األفـــراد فـــي الحقـــوق والواجب
وفـــــق الكفايـــــة  يختلفـــــون إالّ  ، والامـــــة دون تفريـــــق بيـــــنهموالوظـــــائف الع ســـــواء أمـــــام القـــــانونفيكونـــــان  ،األساســـــّية

  .5واالستحقاق
ـــــــــــ       ـــــــــــ فـــــــــــي اسالّنـــــــــــ كتســـــــــــاوي - ةالفعلّيـــــــــــ المســـــــــــاواة اأّم     حيـــــــــــث مـــــــــــن اسالّنـــــــــــ تســـــــــــاوي أو روة،الّث

 تعـــــــــــالى اهللا ألن ممكنـــــــــــة؛ غيــــــــــرّي فهـــــــــــ لــــــــــون،الّ  و كلالّشـــــــــــ فــــــــــي اسالّنـــــــــــ تســــــــــاوي أو كاء،الـــــــــــذّ  أو اقــــــــــةالطّ 
 يــــــــــــــــوّفر أن إالّ  القــــــــــــــــانون يملــــــــــــــــك وال اســــــــــــــــتعدادهم، فــــــــــــــــيو  قــــــــــــــــدراتهم فــــــــــــــــي متفــــــــــــــــاوتين اسالّنــــــــــــــــ خلــــــــــــــــق

                                                           
  :راجع 1

J.Pélissier et d’autres, Droit du travail, 21ème édition, édition Dalloz, Paris, 2002, p.157.  
  :راجع 2

F.Terré, Op.cit.,p.25.  
 :راجع 3

M. O’Brien, Op.cit.,p. 51. 
 .25 -24.ص ص ،2005 القاهرة، السعودية، المصرية ارالدّ  ،العملي والواقع ظريالنّ  الخطاب بين المعاصر اإلنسان حقوق شار،النّ  مصطفى 4
  :راجع 5

F.Terré, Op.cit.,p.25.  
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 فـــــــــي وينمتســـــــــا القـــــــــانون نظـــــــــر فـــــــــي الجميـــــــــع يكـــــــــون بحيـــــــــث ؛1فقـــــــــط القانونيـــــــــة المســـــــــاواة جميعـــــــــاً  لهـــــــــؤالء
ـــــات، الحقـــــوق ـــــاك فاليكـــــون والواجب ـــــين تفـــــاوت هن ـــــاتالطّ  ب ـــــل ألن األســـــباب، مـــــن لســـــبب األفـــــراد أو بق  هـــــذا مث

  .2المساواةالتفاوت ُيخّل ب
  

  ةة والمساواة الماديّ المساواة المدنيّ .3     
فـرد  كـلّ  حـقّ  ؛ أيّ ةالمدنّيـأو  المساواة القانونيـةتعنـي  ظم الرأسماليةالنّ في  المساواةكما سبق ذكره أعاله،      

الخــدمات االجتماعيــة الممنوحــة للجميــع،  بكاّفــةع مــنهم التمتــ واحــدٍ  يمكــن لكــل  فــي أن ينــال حمايــة القــانون، بشــكلٍ 
  .3تي يفرضها القانونمقابل أن يشترك األفراد في األعباء والتكاليف الّ 

خـالل مبـدأ األحـزاب االشـتراكية الحاكمـة، القاضـي  ، مـنةبالمسـاواة المادّيـ، فقـد آمنـت ةم االشتراكيّ ظُ الن ا أّمـ     
 بقــات تمهيــداً بانتفــاء الطبقــات فــي المجتمــع، وتقريــب الفــوارق الماديــة بــين األفــراد، وبالتــالي، إذابــة الفــوارق بــين الطّ 

ة لّيــتصــاحبها مســاواة فع ى إذا لــمْ معًنــ لــيس لهــا -هــمفــي رأيّ  –ة عوة إلــى الحرّيــوعليــه، فالــدّ  .للوصــول إلــى المســاواة
  .4ق تكافؤ الفرص بين الجميعتحقّ 
  

  ةالمساواة المطلقة والمساواة النسبيّ .4      
ــ القــانون يكــون أنْ  القانونيــة، المســاواة فــي األصــل      ــ ذياّل  علــى لطائفــة تمييــز دون واحــًدا الجميــع علــى قيطّب
 أو اسـتثناء بغيـر الجماعـة رادأفـ جميـع علـى قويطّبـ مطلقـة، عموميـةً  عاًمـا القـانون يكـون أن ذلك بويتطلّ  أخرى،
.                                                                                                   5بالقانون الجميع أمام وتيسيرها المتكافئة، الفرص وٕاتاحة ةالخاصّ  لالمتيازات إنكاًرا ذلك في ألنّ  تمييز،
حيــث ينطبــق القــانون علــى الجميــع ؛ بالعموميــة المطلقــةز المســاواة يجــب أن تتمّيــ ولكـن إذا كــان األصــل أنّ      

 المسـاواة ال م بـه أنّ المسـلّ  لواقع العملي ال يسمح بتحقيـق هـذه المسـاواة المطلقـة، ولهـذا فـإنّ ا  أنّ دون اختالف، إالّ 
المساواة  وعلى هذا األساس فإنّ  تماثلة،سبة للمراكز المُ بالنّ  ق إالّ أن المساواة ال تتحقّ   نسبية أيّ يمكن أن تكون إالّ 

                                                           
المسـاواة أمـام (ة المسـاواة المقصـودة هـي المسـاواة القانونيـة أو الشـكليّ :" ددذي يقـول بهـذا الّصـلفقـه، الّـنـب مـن ااوقد ورد تأسيس لهـذه الفكـرة علـى لسـان ج 1

التـزام (وهـي تعنـي المسـاواة فـي المعاملـة . التكـاليف العامـة أوالواجبـات أو صفاتهم القانونيـة فـي الحقـوق و المساواة بين من تماثلت مراكزهم  ، أيّ )القانون
ي إلـى إلغـاء الفـوارق االقتصـادية أو تـي تـؤدّ الّ ) التزام بنتيجة(ن األفراد من ذوي المراكز القانونية المتماثلة، وال تنصرف إلى المساواة الفعلية فيما بي) بعناية

  ".المساواة الحسابية أو الكمية التي يصعب الوصول إليها
، الطبعــة الثالثـة، دار الثقافــة للنشـر والتوزيــع، )الحقـوق المحميــة:(لجـزء الثــاني، االقـانون الــدولي لحقــوق اإلنســانمحمـد يوســف علـوان ومحمــد خليـل الموســي، 

 .120.ص، 2011عمان،
ــ القيمــة( الحــراري، إبــراهيم محمــد 2 ــالحقوق قــةالمتعلّ  لمبــادئل ةالعلمّي ــ ب ، ص 1997طــرابلس،، 12: العــدد اإلنســانية، للعلــوم الجديــد مجلــة ،)العامــة اتوالحرّي

 .97 – 95.ص
علـــي حســـن محمـــد / .130-128. ، ص ص2001، الطبعـــة األولـــى، دار الشـــروق، عمـــان، حقـــوق اإلنســـان وحرياتـــه األساســـيةان الطعيمـــات، ســـليمهـــاني  3

  :18/12/2013:موقع اإلنترنيت المطلع عليه بتاريخ مركز اإلعالم األمني، ،)حق المساواة في الشريعة اإلسالمية والمواثيق الدولية(الطوالبة، 
http://www.policemc.gov.bh/reports/2011/November/1-11-2011/634557452600068284.pdf  

ومــا  22. ، ص ص)دون ســنة طبــع( ، اليــين، بيــروت، المجلــد األول، دار العلــم للمالت فــي ثــورات العصــرتــأمّ عبــد الكــريم أحمــد، : هــارون أالســكي، ترجمــة 4
 .يليها

 .ومايليها 109. ، مرجع سابق، ص صالتمييز الفئوي عند التعاقد على العمل خالد حمدي عبد الرحمان، 5
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بـــل تعمـــل علـــى  فقـــط، ،ةالقـــدرات والمراكـــز الشخصـــيّ ة بعكـــس المســـاواة المطلقـــة ال تحتـــرم االختالفـــات فـــي النســـبيّ 
   .حمايتها كذلك

 غيـر واحـدٍ  شـخصٍ  علـى أو محـدودة طائفـة علـى إالّ  دةب تـوافر شـروط محـدّ ال تتطلّـ تـيالّ  القوانين فنصوص     
 ومشـروعةً  نونيـةً عتبر قاومنه، تُ . للجميع متاحة الفرصة أن  طالما ة،النسبيّ  القانونية المساواة نافيتُ  ال ن بذاته،معيّ 

دون أن  ســبة لهــا،روط المطلوبــة بالنّ تــي تســتثنى فيهــا طائفــة أو فئــة، بحكــم عــدم تــوافر الّشــمســابقات التوظيــف الّ 
  . 1أو غيره...ين، أو المركز االجتماعيالتمييز بسبب الجنس، أو الدّ  هُ عُ ، مرجِ أو تفضيالً  ل االستثناء استبعاداً يشكّ 

   :هأنّ  ،ختاماً  بالقول توّصلت الباحثة، ليقات المطروحةلألفكار والتع استناداً و      
ة أو المســاواة الطبيعّيــ: مســتويات مــن المســاواة )03(ثــالث  يمكــن تحديــد ،مــن حيــث المنشــأ أو المصــدر -أ     
قهما مـن كان المستويين األول والثالث يستحيل تحقي وٕانْ  .ةة، والمساواة الفعليّ دة، المساواة القانونية أو المدنيّ المجرّ 

المستوى الوسط هـو األصـلح  فإن  كليهما غايتهما تحقيق المساواة المطلقة بين بني البشر، إذ أنّ  ة؛احية الواقعيّ النّ 
  ".المعاملة عند تساوي قيمة العمل"تي تعني تساوية الّ ي إلى تحقيق المساواة النسبيّ ضِ فْ يُ  هُ والقابل للتطبيق، كونُ 

المســـــاواة  المســـــاواة االقتصـــــادية، المســـــاواة السياســـــية،: التمييـــــز بـــــينيمكـــــن  ،مـــــن حيـــــث المضـــــمون -ب     
مــن اإلقــرار  ه البــدّ وٕالــى غيــر ذلــك مــن مجــاالت التطبيــق؛ حيــث يمكــن القــول بهــذا الخصــوص، أّنــ...االجتماعيــة،

اإلنسـان  مـن حقـوق ات وتكريس حـقّ االعتراف بأحد الحريّ  ة والمساواة، وأنّ ة بين الحريّ لي بوجود رابطة تكامليّ الفعّ 
  . إذا قّرر على قدم المساواة بين جميع المستفيدين منهة إالّ احية العمليّ ال يكتمل من النّ 

 وٕانْ  2.المساواة في الفرص والمعاملة، والمساواة في النتائج يمكن التمييز بين ،طبيقالتّ من حيث نطاق  -جـ     
روف تـــه وبحســـب اخـــتالف الّظـــتـــي أقرّ ة الّ كـــان المســـتوى األول يختلـــف تفســـيره وتطبيقـــه بحســـب مضـــمون القاعـــد

المسـاواة  أيّ  المستوى الثاني مـن المسـاواة، االجتماعية والثقافية المحيطة؛ فإن  والمعطيات السياسية، االقتصادية،
  .عيدين الوطني والدوليويخرج من نطاق تطبيقها على الصّ  في النتائج، مستبعد في المفهوم القانوني للمساواة،

  
  :انيالث الفرع

  التوظيف واالستخدامالتمييز في عدم مفهوم 
  

ه يطرح في الواقع العديد من المشاكل القانونية إذا ما تداخل ، فإنّ يبدو بسيطاً  إن كان عدم التمييزإّن مفهوم      
 ؛ حيث تضعنا المقابلـة بـين"اإلنصاف"و" العدل"يْ ، باإلضافة لمفهومَ المساواةوص مفهوم صُ بمفاهيم أخرى، وبالخُ 

                                                           
د بعـض تـي تحظـر تقلّـالتوظيـف الّ شـروط ين، ال الـوطنيّ ة بالعّمـالخاّصـامتيازات التوظيف  :نذكر التوظيف واالستخدام،في مجال  ةالمساواة النسبيّ ومن أمثلة  1

  . ليليةساء العامالت عطل األمومة وحظر استخدامهن في األعمال الّ قة بمنح النّ أو االمتيازات المتعلّ ، المناصب من قبل األجانب
 .97.مرجع سابق، ص الحراري، إبراهيم محمد

ــائج 2 مــن االهتمــام  وبــدالً . أن تكــون األنصــبة متســاوية بــين الجميــع: ويعنــي ،"اتيةالمســاو "هــو أكثــر معــاني المســاواة اســتعماال، ويــدعى  ،المســاواة فــي النت
  :راجع لمزيد من التفاصيل،ل. النتيجةهذه الفكرة تركز على  من خاللها المشاركة في المجتمع، فإنّ  تي تتمّ باألوضاع الّ 

M.Lepowsky ,Op.cit.,pp.08-13.  
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ة بــين المســاواة مــدى العالقــة التالزمّيـأمـام الجــدل الفقهـي القـديم القــائم علـى " عـدم التمييــز"و" المســاواة"مفهـومي
  وعدم التمييز؟ هل هما مفهومان متداخالن أم متكامالن؟

ــ       ال وجهــان لعملــةٍ بصــورة كاملــة، ليشــكّ  ه وفــي مجــال العمــل، يكــاد الفصــل بــين المفهــومين يضــمحلّ ى أّنــحّت
  .قةبصورة معمّ  التمييزولتوضيح هذه الفكرة، يجب تعريف .  دةواح

 إلـىق التطـرّ بالدراسـة، مـن خـالل  مفهـوم عـدم التمييـز فـي العمـلفيما يلي، إلى تناول  وسوف تأتي الباحثة     
  ).ثالثاً (أشكال التمييز تحديد  ثمّ  ).ثانياً (معايير التمييز مرورًا بتحديد  ).أوالً (تعريف التمييز 

   
  تعريف التمييز:أوالً      

ما المقصود بـالتمييز المحظـور؟ ومـا المقصـود  وفي سبيل تحديدلعدم التمييز،  للتوّصل إلى تعريٍف شاملٍ      
ـــًا؟  ـــالتمييز المشـــروع قانون ـــز  فـــي ،أوالً  ،وجـــب علينـــا التـــدقيقب وتتنـــاول الباحثـــة بهـــذا . بحـــّد ذاتـــهتعريـــف التميي

  :ةأساسيّ  نقاط ةثالثالخصوص، 
  
  التمييز لغةً تعريف  .1     

  .1"سبة فيهن جنس ما قبله أو نوعه أو النّ اسم منصوب يبيّ "، وهو"يء عن غيرهفصل الشّ "هو و      
  

  التمييز اصطالحاً تعريف  .2     
  . 2"لشخص ما لسبب محظورتفضيال ً  المعاملة األقلّ " مفهوم ،في المفهوم االصطالحي التمييزفيد يُ       
ُيمكـن للتمييـز أْن يّتخـذ صـورَة مباشـرة أو غيـر مباشـرة، وهـو يعنـي " :اليكالتّـ آخر، ريفه في مقامٍ وورد تع      

ــوع االجتمــاعي، العــرق، الــّدين، أو أيضــًا، التوّجــه  تجــاوز القــانون علــى أســاس الجــنس، الوضــع العــائلي، الّن
  .3"توقيت الجزئيلالجنسّي، اإلعاقة والعمل با

ه معاملـة غيـر التمييـز فـي المفهـوم الواسـع يعـرف علـى أّنـ:"اليالواسع، كالتّـ معناهي وأيضًا، ورد تعريفه ف      
جاه شخص أو مجموعة من األشخاص بسـبب تمـايزهم بـالموازاة مـع أفـراد آخـرين متواجـدين ة اتّ قانونية وسلبيّ 

  . فة، أو جنس آخرة أشكال، كالعرق مثًال، أو ديانة مختلخذ هذه االختالفات عدّ وتتّ .في ذات المراكز المهنية
ى عن فصل عنصري في مواجهـة األشـخاص ة يمكن أن تنتج عن تفرقة، عزل وحتّ هذه المعاملة التمييزيّ      

  .1"المختلفين

                                                           
، 29:، مجلـة جامعـة تشـرين للدراسـات والبحـوث العلميـة، سلسـلة اآلداب والعلـوم اإلنسـانية، المجلـد)البنيـة التمييز دراسة تحليلية فـي( حسين وقاف وآخرون،  1

 .107.، ص2007، 01: العدد
: عـدد، ال24: ، مجلة جامعة دمشـق للعلـوم االقتصـادية والقانونيـة، المجلـد)-المفهوم –مبدأ عدم التمييز في تشريع العمل المقارن ( محمد عرفان الخطيب،  2

 .61.، ص2008 جامعة دمشق، ،02
  :َوَرَد التعريف بالنّص األصلّي، كاآلتي 3

     «Discrimination can occur either directly or indirectly and is unlawful on the grounds of sex,  martial status, 
gender reassignment, race, religion or belief, sexual orientation, disability and part- time workers».in: 
 (Equality and Diversity), Op.cit., p. 02. 
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ـــُق فـــي نقطتـــين        ـــة، هـــو أّن التعـــاريف المقّدمـــة ســـابقًا، تتِّف ـــه، بحســـب ِوجهـــة نظـــر الباحث ـــه ل والجـــدير بالتنوي
لمحظور هو كّل تمييٍز يقوُم على أسباٍب شخصـّية وذاتّيـة دون التمييـز الّـذي يقـوُم ، أّن التمييز ااألولى: أساسيتين

، أّن التمييز المحظور قانونًا هو كّل معاملة ُيقصُد منهـا الثانيةو. على أسباٍب موضوعّية، واّلذي ُيعد جائز قانوناً 
منــافع  ُيقصــُد بهــا حمايــة حــق أو تحقيــق حرمــان شــخٍص مــن حّقــه أو االنتقــاص منــه، أّمــا المعاملــة التمييزّيــة اّلتــي

  .أفضل، فهي مشروعة قانوناً 
  

  التمييز قانوناً تعريف  .3     
 في قانون العمل، يعني التمييز كلّ :"الي، كالتّ قاموس القانون الخاص الفرنسيضمن  "التمييز" تعريف دَ رَ وَ      

وص، إلى أصولهم، أو نسـبهم، أو جنسـهم، جاه بعض األشخاص يرجع، بالخصة اتّ معاملة غير قانونية وسلبيّ 
 .2"ةة أو سياسيّ أو انتمائهم إلى حركة فلسفية، نقابيّ  أو مظهرهم الجسماني،

احيــة القانونيــة؛ مــن النّ  التمييــزلمفهــوم  ودقيــقٌ  واضــحٌ  ه ال يوجــد تعريــفٌ وتجــب اإلشــارة بهــذا الخصــوص، أّنــ     
تـي يين الـدولي والـوطني، بتعـداد مجموعـة مـن المعـايير الّ على المسـتو  لة،اكتفت جميع التشريعات ذات الصّ  حيث

  .د اإلطار العام لهذا المفهومحد تُ 
 من نــص فــي ذلــك بــالتعريف الــوارد ِضــ الباحثــة ســتدلت، و هِ ِســسُ وأُ  هِ بأشــكالِ  "التمييــز"عــّرف  الفرنســيع فالمشــرّ      
ُيشكُل تمييزًا كّل تفرقٍة بين األشـخاص ":هت على أنّ تي نصّ ، والّ قانون العقوبات الفرنسيمن  01.ف/225المادة 

الطبيعّيين على أساس منشئهم، جنسهم، وضعهم العائلي، كـونهم فـي حالـة حمـل، مظهـرهم الخـارجي، لقـبهم، 
حالتهم الصحّية، إعاقتهم، خصائصهم العامة، آدابهم، ميـولهم الجنسـّي، سـّنهم، آرائهـم الّسياسـية، نشـاطاتهم 

  . 3"ألقلّية إثنّية أو أّمة أو عرٍق أو ديانٍة محّددة -الحقيقي أو المفترض -عدم انتمائهمالنقابّية، انتمائهم أو 

                                                                                                                                                                                                 
  :، كاآلتياألصليّ  ورد النّص  1

     «La discrimination au sens large est définie comme étant un traitement inégal et défavorable à l'égard d'une 
personne ou d'un groupe de personnes en raison de différences par rapport à d'autres individus placés dans des 
situations comparables. Ces différences peuvent prendre des formes diverses, comme par exemple une origine, une 
religion différente ou même le sexe opposé. Ce traitement différent peut résulter de la distinction, l'isolement ou 
même de la ségrégation des personnes «différentes».in : 
N.Idriss et d’autres,(Discrimination dans le monde du travail),Mémoire en ressources humaines, I.A.E.-Master –
Management, Université de Loraine,2011,p.25.   

  : ، كاآلتياألصليّ  النّص  دَ رَ وَ  2
     « En droit du travail, la discrimination est le traitement innégal et défavorable appliqué à certaines personnes en 
raison notamment, de leur origine, de leur nom, de leur sexe, de leur apparence physique ou de leur appartenance à 
un mouvement philosophique, syndical ou politique ».in : 
S.Braudo et A.Baumann,(Définition de discrimination),Dictionnaire du droit privé de Serge Braudo, site internetrevu 
le. 22/01/2013 :http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/discrimination.php   

  : ، كاآلتياألصليّ  النّص  دَ رَ وَ  3
      «Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de 
leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état 
de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur 
âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, 
vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ».in : 
S.Braudo et A.Baumann, Ibid.   
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، 1990لسـنة  90/11:مـن القـانون رقـم 17المـادة  منِضـ ، والّـذي نـّص لمشـرع الجزائـريلالحاُل ذاُتُه بالّنسـبة و      
م المنصوص عليها في االتفاقيـات أو االتفاقـات األحكا باطلة وعديمة األثر كلّ  عد تُ  :"على أّنه، 1مل والمتمّ المعدّ 

 واألجــرة أو ظــروف العمــل، علــى أســاس الســنّ  العمــلة أو عقــد العمــل، كيفمــًا كــان نوعــه فــي مجــال الجماعّيــ
قابـة أو ة واالنتمـاء إلـى النّ ة والقناعـات السياسـيّ ة االجتماعية، أو الّنسبية، والقرابـة العائلّيـوالجنس أو الوضعيّ 

  .2"إليها عدم االنتماء
  

  معايير التمييز: ثانياً      
  

 اتــهوحريّ  اإلنســان حقــوق إطــار منِضــ منهــا الكثيــر ينــدرج ،للتمييــز المحظــور قانونــاً  دةمتعــد  معــايير تْ عَ ِضــوُ      
 لغـة،الّ  العنصـر،: ، وهـي"التمييـز عـدم" لقيـاس معـايير (04) أربعـة إلى المتحدة األمم ميثاق أشار قدو  ة،األساسيّ 

  .والجنس ينالدّ 
ــمُ  اإلنســان لحقــوق العــالمي اإلعــالن وجــاء      ميثــاق أوردهــا تــيالّ  تلــك إلــى أضــاف حيــث المعــايير؛ فــي عاً وس 
 أيّ  أو المـيالد روة،الثّـ االجتمـاعي، أو الـوطنيّ  األصـل آخـر، رأي  أيّ  أو ياسـيالسّ  أيالرّ  لون،الّ : المتحـدة األمم
  . آخر وضعٍ 
 حـقّ  إنسـان لكـلّ  ":مـايلي علـى ،ذاتـه اإلعـالن مـن الثانيـة المـادة مـن األولـى رةالفق ، تنصوفي ذات المعنى     
 بسـبب التمييـز والسـيما ،نـوعٍ  أي  مـن تمييـزٍ  دونما اإلعالن، هذا في المذكورة اتوالحريّ  الحقوق بجميع عالتمتّ 

 ،الـوطنيّ  األصـل أو -سـيسيا غيـر أو اسياسـيّ  -أيالـرّ  أو ين،الدّ  أو لغة،الّ  أو الجنس، أو لون،الّ  أو العنصر،
  . "آخر وضع أيّ  أو ...المولد أو روة،الثّ  أو االجتماعي، أو

تمييـز  أيّ  منـع وهـو ذاتـه، بـالفرد صـليتّ  ال ابقة،السّ  التمييز قياس معايير إلى آخر معيارا اإلعالن، وأضاف     
. إليهـا الفـرد ينتمـي تـيالّ  بقعـةال أو للبلـد الـدولي أو القانوني أو ياسيالسّ  الوضع أساس على وآخر إنسان بين
 أسـاس علـى التمييـز يجوز ال ذلك عن فضالً  :"هأّنـ بتقريرها ،الثانية المادة من الثانية الفقرة عليه تنصّ  ما وهذا

 أو مســتقّالً  أكــان ســواء خصالّشــ إليــه ينتمــي ذياّلــ اإلقلــيم أو للبلــد الــدولي أو القــانوني أو ياســيالسّ  الوضــع
 ".                               هِ سيادتِ  على آخر قيدٍ  ألي  خاضعاً  أم اتيالذّ  بالحكم عمتمتّ  غير أم الوصاية تحت موضوعاً 

 ذكرهـا؛ ابقالّسـ التمييـز، معـايير بـذات ،1966 عـام ادرانالّصـ ،اإلنسـان لحقـوق الـدوليان العهـدان أخذ وقد     
ــة المــادة تنّصــ حيــث ــةا فــي فقرتهــ الثاني ــدولي العهــد مــن الثاني ــالحقوق الخــاّص  ال  االجتماعيــة االقتصــادية، ب

 عليهـا المنصـوص الحقوق ممارسة جعل تضمن بأنْ  العهد، هذا في األطراف الدول تتعهد :"أن على ،والثقافية

                                                           
  .مل والمتمّ المعدّ  ،)1990لعام   :رقم. ج.ج.ر.ج(والمتعلق بعالقات العمل  1990أفريل  21المؤرخ في  90/11:قانون رقم 1
للعمـل يكـون مـن شـأن أحكامهمـا إقامـة تمييـز بـين العمـال فـي مجـال الشـغل أو الراتـب  اً جماعّيـ ة أو اتفاقـاً ع اتفاقيـة جماعّيـوقـمـن يُ  فضًال عن هذا، يعاقب كلّ  2

 10.000إلــى . ج.د 2000وفــي حالــة العــود، تحــدد العقوبــة بغرامــة ماليــة تتــراوح مــن  .ج.د 5000إلــى . ج.د  2000اوح مــن وظــروف العمــل، بغرامــة ماليــة تتــر 
  ).أعاله ،1990لسنة  90/11: من القانون رقم 142المادة .(أيام، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ثالثةوبالحبس مدة . ج.د
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 كـان اً سياسيّ  -أيالرّ  أو ينالدّ  أو غةاللّ  أو الجنس أو لونالّ  أو العرق بسبب تمييزٍ  أي  من بريئةً  العهد هذا في
   . "األسباب من ذلك غير أو سب،النّ  او روةالثّ  أو االجتماعي أو القوميّ  األصل أو -سياسي غير أو

ـــ بـــالحقوق الخـــاّص  الـــدولي العهـــد مـــن األولـــىفـــي فقرتهـــا  الثانيـــة المـــادة فـــي ماثـــلٌ مُ  حكـــمٌ  دَ رَ ووَ         ةالمدنّي
ـــ وتجـــب اإلشـــارة فـــي هـــذا اإلطـــار، بـــأن  .1ياســـيةوالسّ  فـــان تعبيـــر  ال العهـــدانِك شـــيران إلـــى ، وال يُ التمييـــزال ُيَعر

االتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز مــن  األولــىالمــادة  أن  دَ ْيــ، بَ ل تمييــزاً تــي تشــك الّ  الّســلوكات
 أي : "يتعبيــر التمييــز العنصــري يعنــ علــى أن  ، تــنص 19652ادرة عــن هيئــة األمــم المتحــدة عــام ، الّصــالعنصــري

ــدٍ  أو اســتثناءٍ  تمييــزٍ  أو  ســب أو األصــل القــوميّ لــون أو النّ يقــوم علــى أســاس العــرق أو الّ  أو تفضــيلٍ  أو تقيي
ع بها أو ة أو التمتّ ات األساسيّ اإلثني، ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة االعتراف بحقوق اإلنسان والحريّ 

 ي أو االقتصــادي أو االجتمــاعي أو الثقــافي، أو فــي أيّ ياســممارســتها، علــى قــدم المســاواة، فــي الميــدان السّ 
  .3"آخر من ميادين الحياة العامة ميدانٍ 
يكون من غير المعقول، أْن تخِتَم الباحثة هذا الّنقـاش َقْبـَل أْن تتطـّرق إلـى موقـف المنظمـة الدوليـة للعمـل؛ و       

للمسـاواة "لـم تشـتمل علـى تعريـف  المنظمـةى مسـتوى رة علـكانـت القواعـد الدوليـة المقـرّ  والجدير بالقول هـو أّنـه إذا
، التمييــزقــد عّرفــت  ،1958لعــام  111: االتفاقيــة رقــم فــإنّ  أشــرنا إليــه، ، كمــا ســبق وأنْ "فــي التوظيــف واالســتخدام

ــ أي ين أو الــرّ لــون أو الجــنس أو الــدّ علــى أســاس العــرق أو الّ  يقــومُ  أو تفضــيلٍ  أو اســتبعادٍ  تفريــقٍ  أي :" هبأّن
ي أو األصــل الــوطني أو األصــل االجتمــاعي، ويكــون مــن شــأنه إبطــال أو إضــعاف تطبيــق مبــدأ تكــافؤ ياســالسّ 

  ). من االتفاقية األولىمن المادة  )أ(الفقرة (، "الفرص أو المعاملة في االستخدام أو المهنة
ســـتخدام أو إبطـــال أو إضـــعاف تطبيـــق مبـــدأ تكـــافؤ الفـــرص أو المعاملـــة فـــي اال"وهــذا االســـتخدام لعبـــارة       
  .ة، سواء أكانت مباشرة أم غير مباشرةجميع األوضاع التمييزيّ  ةِ يَ ما يهدف إلى تغطِ ، إنّ "المهنة
أو  تفريــقٍ  أيّ "بكونــه  "بــالتمييز"أعــاله، المقصــود  األولــىمــن المــادة  الثانيــةدت الفقــرة وفضــًال عــن هــذا، حــدّ      

  ."يقوم على أساس أيًا كان أو تفضيلٍ  استبعادٍ 
 توســيع نطــاق المبــدأ ودائــرة الحمايــة المقــررة؛ بحيــث يحظــر ممارســة أيّ  مــن شــأنه" أيــًا كــان"عبــارة اســتخدام و      

ـ ة أو شبه ذلك، مباشر أم غير مباشر، المهمّ سلوك ذا طبيعة تمييزيّ  لب أن تكون الغاية منه هي االنتقاص أو الس
  .رة قانوناً العمل، والمقرّ طلق لالمتيازات والحقوق المنحدرة عن عالقة الجزئي أو المُ 

  
  

                                                           
 األخـرى؛ للمعـايير بهـا المعتـرف تلـك تفوق المعايير لبعض ةخاصّ  ةأهميّ  وجود للتمييز، المختلفة المعايير بين يماف عن العالقة بحثهم مناسبةب البعض، ويرى 1

 األهميـة، حيـث مـن المعـايير مـن غيرهـا علـى تعلـو الجـنس،و  الـدين اللغـة، العنصـر، :وهـي المتحـدة، األمـم ميثـاق فـي ذكرهـا ورد تـيالّ  المعـايير نظـرهم، إنّ  ففـي
 إطـار وفـي لـه، إنفـاذا اإلنسـان لحقـوق الدوليـة الوثـائق مختلـف صـدرت والـذي الوثـائق، من غيره على يسمو الذي الميثاق في وردت إليها اإلشارة نأ ذلك وسبب

  .عالمية إلزامية صفة من للميثاق ما إلى إضافة مبادئ، من تضمنه ما
 .127.ص ،2008ى، دار النهضة العربية، القاهرة، ، الطبعة األولالتمييز العنصري والقانون الدوليسعدة بو عبد اهللا، 

 ،1969 /04/01 يفـ دخلـت حيـز النفـاذ ،1965ديسـمبر  21 ي، اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحـدة فـيلقضاء على جميع أشكال التمييز العنصر ااتفاقية  2

  .دولة 152، 2008ى عام حتّ وصدقت عليها 
 .24.سعدة بو عبد اهللا، مرجع سابق، ص 3
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  أشكال التمييز:ثالثاً      
ات ة الحقــوق والحرّيــكاّفــ لَ ســعت مجاالتهــا لتشــمُ دت أشــكالها، واتّ رت ظــاهرة التمييــز عبــر العصــور، فتعــدّ تطــوّ      

  :ومنها ،1عّدة وراً صُ  التمييز خذيتّ  ،عموماً و  .ة لإلنساناألساسيّ 
  

  المباشر التمييز المباشر والتمييز غير.1     
 مِهـبِ  قلِحـتُ  بصـورة أو حظـًا، أقلّ  همأنّ  على األشخاص من مجموعة أو شخصٍ  معاملة هو ،المباشر التمييز     
   2.أو غيره ...االجتماعي نوعهم أو عرقهم قبيل من لديهم محظورة مةسِ  أو صفة إلى استناداً  األذى
ن لســبب معــيّ  ة لشـخصٍ المعاملـة التمييزّيــ:" "مباشـربــالتمييز ال"قصـد ه يُ وفـي ذات المعنـى، يقـول الــبعض أّنـ     

أدنى  قانوني  تجعل هذا األخير في مركزٍ  من األسباب المحظورة قانونا، كالجنس أو األصل أو غير ذلك، بشكلٍ 
، وهـو فـي هِ فـي العمـل ذاِتـ الحقـاً  ملُ عْ أو سـيَ  سـابقاً  لَ ِمـأو عَ  لُ َمـعْ آخـر يَ  من المركز القـانوني الممنـوح لشـخصٍ 

  .3"خص نفسهاف هذا الشّ ظرو 
يكوُن في الحالة اّلتـي تـتم فيهـا ُمعاملـة شـخٍص أو مجموعـٍة علـى : التمييز المباشر:" ، كالتّاليفَ صِ كما وُ     

نحـٍو أقـّل عـن المعاملــة اّلتـي ُيعاملـث أو يجـب أْن ُيعامــل بهـا أشـخاٌص آخـرين ُمتواجــدين فـي نفـس الظــروف؛ 
  .4"لى أساس لون بشرِتِه، عرقه، وضِعِه العائلّي أو إعاقتهرفض توظيِف شخٍص ما ع: ومثال ذلك

ن أن يالحظ أو يسـتنتج مكِ ذي يُ التمييز الّ " :هبأّنـ ،"التمييز المباشر" محكمة العدل األوروبيةعّرفت وكذلك،      
يعني معاملة  فهذا .كاألجر مثالً  ة للعمل أو المخّلة بمفهوم المساواة في العمل،من خالل أحد المعايير التمييزيّ 

       .5"لشخص بسبب جنسيته أو جنسه أو أو أصله أو عرقه أو ديانته أقلّ 
 أو أفـراد علـى رتـؤثّ  نتائجها ولكنّ  محايدة، ،ما قاعدة أو ممارسة تبدو عندما فيقع ،المباشر غير التمييز اأمّ      

  .6ا رهيبرّ  ما األخيرة لهذه يكن لم ما متناسبة، غير بصورة بعينها جماعات

                                                           
 .ومايليها 05.، ص ص1983دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة،  رسالة، المرأة والوظيفة العامةأميمة فؤاد المهنا،  1
أو رفـض توظيـف امـرأة . مها رب العمـلتي يـدعّ ى، عدم انتمائه إلى النقابة الّ رفض رب العمل توظيف شخص بسبب انتمائه إلى نقابة ما، أو حتّ  :ومن أمثلته 2

  :راجع...ة، أو رفض توظيف شخص بسبب انتمائه الحزبيات عائليّ جة ولها مسؤوليّ ها متزوّ كون
N.Idriss et d’autres,Op.cit,p.38.  

  .63.مرجع سابق، ص ،)-المفهوم –مبدأ عدم التمييز في تشريع العمل المقارن ( محمد عرفان الخطيب،  3
  :َوَرَد التعريف األصلّي، كاآلتي 4

     « Direct Discrimination : this occurs when a person or group is treated less favourable than others are or would 
be, treated in the same or similar circumstances; for example, refusing to employ someone because of their colour, 
race, marital status, or disability ».in: 
(Equality and Diversity,Op.cit., p. 02. 

  :اليحو التّ أعاله، على النّ  المقّدم للتعريف األصليّ  النّص  دَ رَ وَ  5
     « Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou non-
appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son 
orientation sexuelle ou son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a 
été ou ne l’aura été dans une situation comparable ».in : 
V. Donlevy-Gomes, Egalité des chances entre les femmes et les hommes,01èreédition, éditions Racine, Strasbourg,2001, 
p.112. 

  :الي، كالتّ "التمييز غير المباشر"عّرف البعض 6



 
72 

 وقُـوعِ  دون ولَ ُحـتَ  ىحتّـ الجماعـات بـين لةالّصـ ذات الفـوارق الحسـبان فـي تأخـذ أن الحكومـات على بويتوجّ       
 1.المباشر غير التمييز
 ه شــكلٌ يظهــر بأّنــ أو ســلوكٍ  أو معيــارٍ  أو عمــلٍ  فٍ تصــرّ  كــلّ :" هبأّنــ" محمــد عرفــان الخطيــب"فــه األســتاذوعرّ      

 ما أو يُ  المركز القانوني لشخصٍ  فُ ضعِ يُ  يزيّ ه، في مضمونه تمي، لكنّ حيادي من المزايا الممنوحة له في  ُض خف
ــه أو وضــعه االجتمــاعي أو ألي ســبب مــن  مواجهــة شــخصٍ  ــه أو ديانت ــه أو عرق آخــر، بســبب جنســه أو لون

     .2"األسباب المشار إليها أعاله
، "محمــد عرفــان الخطيــب"اّلــذي قّدمــُه األســتاذ" التمييــز غيــر المباشــر"الوصــف الــدقيق لمفهــوم الباحثــة د ؤيــتُ و      

اإلخـتالف الّـذي ُيميـُزُه عـن التمييـز الُمباشـر، خالفـًا للتعـاريف  هَ كوُنُه ُيظِهُر ُخُصوصّية التمييز غير المباشـر وَوْجـ
  .الّسابقة اّلتي ُيمكن َوْصُفها بالسطحّية

ل تمييـــزًا غيـــر شــكّ يُ ":"للتمييــز غيـــر المباشــر"ريـــف التّــالي ُم الباحثــة، بــدورها، هـــذا الّنقــاش بــاقتراح التعتِ وتختَــ     
 مباشر، كل  نص،  ـَن فـي باِطِنهـا تمييـزًا علـى كَ تُ  ل أنْ َمـحتَ ه يُ أّنـ ، إالّ اَهـرِ ظاهِ محايـدة فـي  أو معاملـةٍ  معيـارٍ  كل م

مــاء الّسياســي، أو األصـل، العــرق، أو الـّدين، أو االنتأُسـٍس شخصــّية وذاتّيـة، مرِجعهــا الجـنس، أو الســّن، أو 
ــ مُ ْكــوال ينطبــق الحُ . أو غيرهــا مــن األســباب...االنتمــاء النقــابي ، أو المعيــار أو المعاملــة ، إذا كــان الــنص هُ ذاُت

 ".ومناسبة تقتضيها فّعًال متطّلبات منصب العمل مشروعة بأسباٍب موضوعّيةرة سة ومبرّ ة مؤسّ التمييزيّ 
    

  سلبيالتمييز اإليجابي والتمييز ال.2     
، وهــو سياسـة تأخـذ بعـين االعتبــار 3اتاألقلّيـ فــي التعامـل مـع ةمبـدأ األفضـليّ ، هـو اعتمــاد اإليجـابي التمييـز     

شـة فـي ز مجموعـات مهمّ تمّيـ لكـيّ  أو األصل،ه الجنسي التوجّ  الجنس، ين،الدّ  لون،الّ  كالعرق، :جملة من العوامل

                                                                                                                                                                                                 

 = « Indirect Discrimination :this occurs where a condition or practice is imposed in employment which cannot be 
justified for example, providing a training course where full-time workers had priority of places before part-time 
workers ».in :  
(Equality and Diversity), Op.cit. p.02. 

  :ع التّاليةوتذكر الباحثة من أمثلة هذا الّنوع من التمييز، الوقائ 1
كتحديـد  من األمثلة النموذجية والشـائعة فـي هـذا المقـام، أن يعمـد رب العمـل إلـى وضـع بعـض الشـروط الشخصـية غيـر الموضـوعية عنـد التوظيـف، •

 ،طـول معـين أو وزن معـين، أو لـون بشـرة أو لـون عينـين معـين، دون أن تكـون هـذه المعـايير المطلوبـة مـن مسـتلزمات طبيعـة الوظيفـة المعروضـة
ى األمــر الــذي يحمــل علــى االســتنتاج بــأن رب العمــل إنمــا يســتند فــي قــراره إلــى تمييــز غيــر مباشــر قــائم علــى العــرق، أو األصــل أو اللــون، يــؤدي إلــ

 .النتائج ذاتها التي يؤدي إليها التمييز المباشر المستند إلى أي من هذه المعايير
ية والعالوات على عدم انتماء العامل إلى نقابة المؤسسـة أو نقابـة معينـة، وفـي ذلـك معاملـة ومن أمثلته الشائعة، تعليق الحصول على المنح اإلضاف •

حمـل تفضيلية للعمال غيـر المنخـرطين فـي النقابـة ومعاملـة تمييزيـة فـي مواجهـة العمـال المنخـرطين فـي النقابـة؛ ألن فـي ذلـك اسـتفزاز غيـر مباشـر ل
 .بة في مقابل حصولهم على العالوات والمكافآتالعمال النقابيين على االنسحاب من صفوف النقا

  .67.مرجع سابق، ص ،)-المفهوم –مبدأ عدم التمييز في تشريع العمل المقارن ( محمد عرفان الخطيب،  2
   :كاآلتي ،(Van Der Plancke) "فان دير بالنك"و (Tharaud)"تارو"ورد وصفه على لسان األستاذتين  3

     « …,toute mesure instituant une différence de traitement adoptée officiellement dans un but égalitaire et 
d’instinct qualifiée de discrimination positive :une inégalité de droits pour corriger les inégalités de faits ».in : 
D.Tharaud et V. Van Der Plancke,(Imposer des discriminations positives dans l’emploi :vers un conflit de 
dignité ?),Justice, éthique et dignité, Textes réunis,O.M.I.J.,Limoges,2004,p.178. 
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ــوذلــك بغــرض  الّســ التوظيــف أو التعلــيم أو االســتخدام،  1.ابقهم فــي الّســدّ ِضــ َس ورِ ذي ُمــعي إلصــالح التمييــز اّل
   غاية األساسّيةوال
 ةلتفضـيليّ ا المعاملـة خـالل مـن المتسـاوية، الفرصـة وتشجيع االجتماعية المساواة رُ شْ نَ  هو اإليجابي، التمييز فَ لْ خَ 

  2.الغالب في واجتماعيا، اقتصاديا للمحرومين
 مختلــــف بــــين متســــاوية معاملــــة تحقيــــق محاولــــة إلــــى الهادفــــة "اإليجــــابي التمييــــز سياســــة" الــــبعض فُ ِصــــويَ      

 وأالّ  التمييز، ضدّ  الةفعّ  تكون بأنْ  الً مَ أَ  ،3"َقْوِس ُقَزح"أو  "األلوان عمى" بسياسة تفرقة، أو تمييز دونما األجناس،
     .4 (Discrimination à rebours)معكوس تمييزٍ  إلى تؤدي

                                                           
  :الي، كالتّ التمييز اإليجابيوقد وصف البعض من المختصين أعمال  1

      « Les actions positives : avantages accordés à des salariés d’une catégorie pour les mettre sur un pied d’égalité 
avec les autres et lutter ainsi contre une inégalité de fait. Il s’agit donc d’agir en faveur de l’égalité en compensant 
des inégalités. Précisons que l’obligation de l’employeur se limite toutefois à respecter le principe de non-
discrimination. ».in :  
V. Donlevy-Gomes, Op.cit., p.81.      

 "كينيـدي. ف .ج" الـرئيس وقعـه ، الـذي10925 :التنفيـذي رقـم األمـر بموجـب ألول مـّرة فـي الواليـات المتحـدة األمريكيـة،" اإليجابي التمييز "استخدم مصـطلح  2
 أو اللـون أو العقيـدة أو العـرق بسـبب للوظيفـة متقـدم أو موظـف أي ضـد التمييـز عـدم للحكومـة التـابعين العمـل أربـاب من ، طالبا1961 مارس من السادس في

 السـابق، التنفيـذي األمـر باسـتبدال يقضـي والـذي ؛11246 :التنفيـذي رقـم األمـر بتوقيـع "جونسـون. ب .ل" الـرئيس ، قـام1965 سـبتمبر 24 وفي .الوطني األصل
 ولــم يشــمل. تنفيذيــة وكالــة أو دائــرة كــل فــي مســتمر إيجــابي برنــامج خــالل المتســاوية التوظيــف بفــرص الكامــل اإلدراك بتشــجيع الفيدراليــة الحكومــة التــزام كيــدوتأ

  :راجع . 1967 أكتوبر 13 الصادر في 11375 :التنفيذي رقم األمر فئة النساء، حتى اإليجابي التمييز
 N.Idriss et d’autres,Op.cit.,p.22. 

  :، فيما يليالتمييز اإليجابي لسياسةة ماذج التطبيقيّ بعض النّ تُقّدم أحّد الّدراسات و  3
 .1987 سنة اإلعالم في لها استخدامٍ  أول عند الفرنسي السياسي القاموس في اإليجابي التمييز عبارة ظهرت -أ     
 حـاالت تحسـين هـدف لديـه نشـاط أو برنـامج أو قـانون أيّ  التمنـع" المسـاواة بنـود ، بأنديالدستور الكنمن  15 القسم من 02 الفرعي القسم ينص -ب     
 اإلعاقـة أو العمـر أو الجـنس أو الـدين أو اللون أو العرقي األصل أو الجنسية أو العرق بسبب المتضررين أولئك فيها بما المتضررة، المجموعات أو األفراد

ــذلك، يتط". الجســمية أو العقليــة : معينــة مجموعــات ألربــع تفضــيلية معاملــة فيــدراليًا، إعطــاء المنظمــة فــي الصــناعات للتوظيــف  الدســتور الكنــدي لــبوتبعــا ل
 . الواضحة واألقليات األصليين السكان اإلعاقات، ذوي األشخاص النساء،
كمـــا . اإلعاقـــات وذوي الفقـــراء ،) األصـــليين ازيليينوالبـــر  الســـود( العرقيـــة األقليـــات بعـــض قبـــول لتفضـــيل أنظمـــة البرازيليـــة الجامعـــات بعـــض أنشـــأت -جــــ     

  .المدنية العامة الخدمات في للمعاقين الشاغرة، األماكن من ٪20 إلى تصل حصص خصصت
مصــر، و يشــترط  قطاعــات جميــع مســتوى علــى %05 بنســبة للمعــاقين اإليجــابي التمييــز حيــث يطبــق ؛افعــةالرّ  المســاواة تعبيــر يســتخدم ،مصــر وفــي -د     

   .مسيحيين يملكها التي الشركات في المسلمين من عدد قانون تعيينال
 اإليجــابي التمييــز سياســة تبنــي اإلفريقيــة، الوطنيــة المــؤتمر حــزب حكومــة اختــارت ،1994بعــد عــام  جنــوب إفريقيــاوكنتيجــة للتحــول الــديمقراطي فــي  -ه     

 االقتصـادي التمكـين قـانونو المنصـف التوظيـف قـانون ويهـدف .األسـود االقتصادي ينالتمك المنصف أو بالتوظيف تعرف سياسة السابق، االختالل لتصحيح
 تتضـمن تقـديمها يـتم التـي المعينـة المجموعـات هـذه معينـة، مجموعـات مـن األشـخاص بتقـديم العمـل مكـان فـي المسـاواة وتحقيـق تشـجيع إلـى ،المجلسـي األسود

  :للمزيد من التفاصيل، راجع).البيض ضمنهم من( المعاقين ، واألشخاص)البيض النساء ضمنهن من( والنساء اللون بحسب األشخاص
Ibid., pp.222-228.  

 أنّ  علـى الحكـم ونـّص . قـانوني غيـر فهـو وبالتـالي، تفرقـة، يعتبـر الجامعـات في العرقي والتحصيص اإليجابي التمييز بأنّ  العليا المحكمة حكمت ،السويد في 4
  . للجميع متساوية ونتك أن يجب القبول في باتالمتطلّ 
 علـى بنـاء اختيـاره مـن بـدالً  لهـا ينتمـي التـي المجموعـة على بناء الفرد األفراد، باختيار إنجازات قيمة من بأنه يقلل يعتقدون اإليجابي، للتمييز والمعارضون     

 محــلّ  جديـدة أخطـاء ويضـع الخالفـات، تســوية عيـقيُ  بـة؛ حيـثمرغو  غيـر ةجانبّيـ تــأثيرات ولـه ،"معكـوس ييـزتم" هــو اإليجـابي التمييـز أن يقولـون وهـم .مؤهالتـه
 :راجع.اتاألقليّ  بإنجازات كويشكّ  القديمة، األخطاء

Ibid.,p.226. 
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ة تــدور حــول التســاؤل ة حــادّ يغة الجديــدة للتمييــز فــي مفهومــه اإليجــابي، نقاشــات قانونيــة وفقهّيــوطرحــت الّصــ     
  مساواة أم تمييز معكوس؟ مساواة أم عدم مساواة؟: التمييز اإليجابي: اليالتّ 

منـه لتحقيـق  بـد  هـي اسـتثناء ضـروري وال ةة اإليجابّيـاإلجراءات التمييزّيـ الحديث على أنّ جمع الفقه يكاد يُ و     
 فـــي التعريـــف بهـــذه المجموعـــات األقـــلّ  فّعـــالٍ  بشـــكلٍ  مُ ســـهِ هـــا تُ وأنّ  ســـبة لـــبعض الفئـــات مـــن المجتمـــع،المســـاواة بالنّ 

 .1بةم ظروفها الصعّ ز وتدعّ وتعزّ  تفضيًال،
كون في مدى فعالية هذا اإلجراء؟ وما هي الحدود والمعايير انون والقضاء يشك من رجال الق البعضغير أن      

مفهوم المسـاواة فـي  إنّ :""محمد عرفان الخطيب" ويقول في هذا المعنى األسـتاذ ،ر مشروعيته؟القانونية التي تبرّ 
 وٕانْ  .بهمـةفـاهيم المُ خفـي بعـض الم، يُ قـاش فـي الوقـت الحـاليّ علـى طـاوالت النّ  وشـيوعاً  األكثر تداوالً  الفرص،

 الحلّ  القول من بعضهم بأنّ  كان يصح  لمفهوم عدم العدالة من خالل إعادة وضع جميع األفـراد علـى ذات خـط 
سبة لآلخرين عدم مساواة اجتماعيـة بـإحالل مفهـوم الفـرص محـل مفهـوم االنطالق، إال أن المفهوم يخفي بالنّ 

  .2"م المساواة في الحقوق والمساواة في األوضاعالحقوق؛ فالمساواة في الفرص حّلت محل مفهو 
ـــ أمـــا        أو فئـــة محـــدودة عنـــد التوظيـــف أو أثنـــاء عقـــد العمـــل مـــن  فيعنـــي اســـتبعاد شـــخصٍ ، لبيالتمييـــز الّس

لـــون أو الجـــنس أو علـــى أســـاس الّ  تمييـــزٍ  بهـــا طبيعـــة الوظيفـــة دون أيّ العتبـــارات تتطلّ  االســـتفادة بمزايـــا القـــانون،
  .ده القانونآخر يحدّ  سببٍ  العرق، أو أيّ 

رة ســة ومبــرّ ه ينطــوي علــى تفضــيل أو اســتبعاد أو تفرقــة، مؤسّ لبي، هــو أّنــمة البــارزة فــي التمييــز الّســوالّســ       
خول فـي الوظيفـة بشـرط تواؤمهـا مـع طبيعـة بـات للـدّ ة اّلتـي يحـّددها القـانون كمتطلّ روط الموضـوعيّ ، مثل الّشـقانوناً 

  .    3المنصب الوظيفي
  

  :لفرع الثالثا
  العالقة بين المساواة وعدم التمييز

  
ــ فــي بــدايات الفكــر التحليلــي القــانوني لظــاهرة عــدم التمييــز،      عــدم "و "المســاواة"ز الفقــه بــين مفهــومي لــم يمّي

  .، متداخلين وغير مستقلينن وغير متطابقينيهذين المفهومين متكامل بأنّ هؤالء ن للكن ما لبث أن تبيّ  ،"التمييز

                                                           
  :راجع 1

D.Tharaud et V. Van Der Plancke, Op.cit., p.95. 
  .77.ص مرجع سابق، ،)-المفهوم –مبدأ عدم التمييز في تشريع العمل المقارن ( محمد عرفان الخطيب،  2
  : القولالمختصين؛  على لسان أحدّ  في ذات المعنى دَ رَ وقد وَ  3

     « Une différence de traitement liée à un ou même plusieurs des motifs de discrimination interdits par la loi, peut 
être justifiée dans certains cas prévus par la loi. On ne parlera alors pas de discrimination. Ainsi, par exception au 
principe de l’égalité de traitement, une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée à l’un des motifs 
de discrimination fixés, ne constitue pas une discrimination lorsque, en raison de la nature d’une activité 
professionnelle ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle 
essentielle et déterminante, pour autant que l’objectif soit légitime, et que l’exigence soit proportionnée ».in : 
V. Donlevy-Gomes, Op.cit., p.84.              
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ومـن ثـّم،  .مختلفـًا عنـه يظـل ه أّنـ إالّ  ،"المسـاواة"بمفهـوم  دقيـقٍ  كان يـرتبط وبشـكلٍ  وٕانْ  ،"التمييزعدم "فمفهوم      
َلْم تُِثْر الكثيـر مـن الجـدل،  "عدم التمييز"و "المساواة"يمكن القول أّنه، إْن كانت مسألة تحديد العالقة بين مفهومي 

ن وتحديـد طبيعتهمـا القانونيـة العديـد مـن المواقـف المتضـاربة ن المفهـوميالعكس، لقـد أثـارت مسـألة تصـنيف هـذيفب
  : ينن أساسيّ ة بين اتجاهيّ ة والقانونيّ وانقسمت المواقف الفقهيّ . والجدل الفقهي

  
  )الفقه القديم( االتجاه األول: أوالً      

   
 دعـاة المسـاواة والحرّيـة ّلتـي طرحهـا ونـادى بهـااُيمثل االتجاه األّول األفكـار الديمقراطيـة والّشـعارات التحررّيـة      
 ؛الفرنسـية الثـورة قيـام بعـد أيّ  ،.)م19( التاسـع القـرن وأواخـر .)م18(عشـر الثـامن القـرن أواخـر منـذُ  أوروبا دول في

 حيث 
 سـمىاأل والهـدف الباعـث فكـان ات،الحرّيـ وكفالـة الديمقراطيـة إلـى للوصـول ئيسـيالرّ  المدخل المساواة، مبدأ ربِ اعتُ 
  .1)األمريكية الثورة – الفرنسية الثورة(المعاصر، العالم في الكبرى وراتللثّ 

 ميَ ِقــ منهـا تنطلــق تـيالّ  والقاعــدة القـانون لدولــة ياألساسـ كنالــرّ  هـي المســاواةجــاه، بـأّن وُيقـر أنصــار هـذا االتّ       
 ةالحقيقّيـ مانةالّضـ هـاأنّ  كمـا لمواطنـة،ا أسـاس وهـي، ليمالّسـ طيالـديمقرا البنـاء مفتـاح وهـي اإلنسان حقوق ومبادئ
 بــين وتمييــزاً  القــانون لدولــة هــدماً  عتبــريُ  المســاواة بمبــدأ اإلخــالل فــإنّ  ولــذلك واألمــن، ولالســتقرار اتوالحرّيــ للحقـوق

        .2اإلنسان لحقوق صارخاً  وانتهاكا المواطنين
 الحقــوق فــي متســاوين ،مــا لمجتمــع نينالمكــو  راداألفــ يكــون أنْ  هــو المســاواة بمبــدأ المقصــود ، أنّ هــؤالءويــرى      
 لغـةالّ  أو األصـل أو الجـنس بسـبب بيـنهم عالتمتّ  في تمييزٌ  هناك يكون وأالّ  العامة، والواجبات والتكاليف اتوالحريّ 

هم أن يكــون األفــراد جميعــا متســاوين فــي المعاملــة أمــام القــانون، ال تمييــز لواحــد مــنبإلزامّيــة وينــادون  .3العقيــدة أو
  .4المساواة القضاء على امتيازات الطبقات والطوائففتقضي على اآلخر، 

 بينهـــا مـــن ة،خاّصـــ ةأهمّيـــ لهـــا يجعلـــون، و المبـــدأ هـــذا لتطبيـــق مظـــاهر عـــّدة الدســـتوري القـــانون فقهـــاء عـــالجويُ     
 مع همأنّ  إالّ  .5غيرهاو  ...العامة المصالح أمام والمساواة العامة الوظائف تولي في والمساواة القضاء أمام المساواة

 بـدورها لمثـتُ  تـيالّ  األخـرى المسـاواة مظـاهر كـلّ  جوهرهـا فـي نتتضـمّ  القـانون أمـام المساواة أن على ونقُ فِ يت  ذلك،
                                                           

  :راجع 1

C.Wilfred Jenks& LL.D.Cantab., Op.cit., p.73./G.A.Johnston, Op.cit.,p.114. 
  :كالتّالي ،(C.W.Jenks)" جانكس"ورد على لسان األستاذ  2

     « ‘All men are created equal’; so proclaimed the Founding Fathers in the Declaration of Independence of the 
United States. ‘Men are born and remain free and equal in rights’; so proclaimed the representatives of the French 
people in the Declaration of the Rights of Man. 
     For Over a century and a half these flinging declarations have been the cornerstone of the democratic creed; they 
have been among the most powerful of the ideological influences which have contributed to shaping the modern 
world». in: 
Ibid., p.73. 

3  ،23. ص ،1988 اإلسكندرية، طبعة األولى، منشأة المعارف،، المبدأ المساواة أمام األعباء العامةوجدي ثابت غب. 
 .284. ص ،1970 القاهرة، ، الطبعة الثالثة، دار الفكر العربي،المبادئ الدستورية العامةمحمود حلمي،  4
  284.محمود حلمي، مرجع سابق، ص /.20و 19، 10، 09.مرجع سابق، ص ص ،عبد اهللا،  بسيوني الغني عبد 5
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 أي هــا،كلّ  المظــاهر هــذه لتقــدير ذاتــه المبــدأ تقــدير يكفــي هفإّنــ ،ثــمّ  ومــن .الكاملــة صــورته فــي المبــدأ هــذا مضــمون
  .1مضمونه لتقدير
ظهر جلّيًا أّن الفقـه القـديم قـد تـأّثر علـى نحـٍو واسـٍع باألفكـار الديمقراطيـة والتحرّريـة الـواردة فـي اإلعالنـات وي     

فقـــد كانــت الغايـــة األولـــى مـــن هـــذه . والدســاتير األولـــى المقـــّررة فـــي الواليـــات المتحــدة األمريكيـــة والـــدول األوروبيـــة
  .2لطبقية وتحقيق المساواة المطلقة بين جميع الناسالثورات العظمى هو القضاء على األنظمة الملكية وا

نطاقـه ومجـاالت تطبيقـه، دون  التعريف بمبـدأ المسـاواة وتحديـدومن ثّم انصّب اهتمام المفّكرين األوائل على      
فجميـع التعريفــات التـي وردت بشـأن المسـاواة كمفهـوم وكمبـدأ، لـم تكــن . االهتمـام بمسـألة حظـر التمييـز بحـّد ذاتهـا

 ُتميز لِ 
ونتيجًة ) المساواة(يعتبر مرادفًا للمفهوم األّول ) عدم التمييز(التمييز؛ حيث كان المفهوم الثاني بين المساواة وعدم 

   .له، فُتعّرف المساواة بعدم التمييز، ويشمل مبدأ المساواة في طّياته حظر التمييز والتفرقة
سـاواة إجماعـًا مـن الفقـه الـدولي والـوطني، فـذهب الـبعض مـن رجـال َلْم َتْلـَق األسـس النظريـة األولـى لمبـدأ الم     

، بينمـــا اّتجـــه الفقـــه المعاصـــر إلـــى القـــول بضـــرورة 3القـــانون والـــدين إلـــى إنكـــار االعتـــراف المطلـــق بمبـــدأ المســـاواة
  .االعتراف بالمساواة وعدم التمييز على حد الّسواء

    
  )الفقه المعاصر(االتجاه الثاني : ثانياً       

  
مــع تطــّور المنظومــة القانونيــة لحقــوق اإلنســان، واالعتــراف لإلنســان لمــا يطلــق عليــه بحقــوق الجيــل الثــاني      

جلّيـًا أّن االعتـراف بالمسـاواة يسـتلزم،  ى، انقلبت األفكار المنادية بالمساواة المطلقة رأسـًا علـى عقـٍب، وَبـدَ 4والثالث

                                                           
 .25. ، مرجع سابق، صمبدأ المساواة أمام األعباء العامة، غبوجدي ثابت  1
 :، وانقسم الفقه بين اتجاهين، وهماأساس تقرير مبدأ المساواةتحديد  حول مسألة بين مختلف االتجاهات الفقهية، دد، نقاش حادّ وأثير في هذا الصّ  2

   .أمام القانون المساواة مصدر هو العقد هذا أنّ  إلى اعي،االجتم العقد نظرية أنصار يذهب :مدرسة العقد االجتماعي -أ      
   .الطبيعي القانون أحكام مصدرها األفراد بين القانونية المساواة أن ،.)م18( عشر الثامن القرن فقهاء بعض استنتج وقد :مدرسة القانون الطبيعي -ب      

 .وما يليها 112. نعمان الخطيب، مرجع سابق، ص ص: للمزيد من التفاصيل، راجع
ومـن هـذه اآلراء،  .االعتـراف بمبـدأ المسـاواة وينكـرون بـذلك، يجزم العديد من فقهاء القـانون ورجـال السياسـة والـدين باسـتحالة تحقيـق المسـاواة بـين بنـي البشـر، 3

 :نذكر
 والثــورة الثــورات روح(هيرضــمن مؤلفــه الّشــ" غوســتاف لوبــون"األســتاذ  يؤّســس :)1931-1841/الفرنســي المــؤرخ( "لوبــون غوســتاف"رأي األســتاذ  -أ      

 مــن الطبيعــة عــن نشــأ بمــا اليونانيــة، البطولــة عصــر منــذ العــالم زعزعــت التــي الديمقراطيــة المبــادئ اصــطدمت ه، إذا، علــى أّنــوجهــة نظــره 196 .ص ،الفرنســية
  . مختلفا توزيعا والذكاء القوة الصحة، الحسن، العبقرية، أمور وزعت وقد المساواة، تعرف ال فالطبيعة التفاوت،

، القرآنيـة الفلسـفة( وجهة نظره مـن زاويـة مغـايرة، مبنيـة علـى الفطـرة اإلنسـانية، ليقـول فـي كتابـه " مصطفى العقاد"أسس أستاذنا :"العقاد" األستاذ رأي -ب     
 فـي وال اإلنسـانية، مظاهرهـا فـي والتسـاوي التشـابه إلـى تنـزع وال مزايـا،ال تفـاوت إلـى تنـزع وٕانهـا. وغايتهـا الحيـاة سنة التنوع أن أمامنا، الماثلة الحقيقة :")42 .ص

   .الحيوانية مظاهرها
                                           .79-78.ص ص ،2005 القاهرة، السعودية، المصرية الدار ،العملي والواقع النظري الخطاب بين المعاصر اإلنسان حقوق النشار، مصطفى :ورد ضمن

، الراحـة والريحـان فـي القـانون الـدولي لحقـوق اإلنسـانغسـان هشـام الجنـدي، :، راجـعتطّور المنظومة القانونية لحقوق اإلنسـانللمزيد من التفاصيل بشأن  4
= ، الطبعـة الثانيـة، المطبعـة والوراقـة )الرقابـةالمعـايير الدوليـة وآليـات (حقوق اإلنسانيوسف البحيـري، ./ 2011الطبعة األولى، دائرة المكتبة الوطنّية، عمان، 
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األمر ال يتعّلق بالتعامل مع مفهومين مترادفْين وٕاّنما يتعّلق بالتعامل  في الوقت ذاته، االعتراف بعدم التمييز، وأنّ 
وٕاقــرارًا للمســاواة وعــدم التمييــز، انقســمت المواقــف واختلفــت األفكــار . مــع مفهــومين مســتقلين عــن بعضــهما الــبعض

  : والمبادئ اّلتي طرحها الفقه المعاصر بين فريقين اثنْين
  
  :الفريق األّول.1      

جــاه الغالــب فــي الفقــه والممارســة الــدوليين، ويؤّســس أنصــار هــذا التّيــار ، وهــو االتّ االزدواجيــةيمِثلُــُه أنصــار        
أسـاس أّن المسـاواة وعـدم التمييـز ُيعتبـران مفهومـان مسـتقالن عـن بعضـهما الـبعض كـل منهمـا وجهة نظرهم على 

  .يمّثل مبدءًا قائمًا بحد ذاتهِ 
فهــو ال يســمح مــن حيــث  أمــام القــانون، اسالّنــالمســاواة بــين  مبــدأ المســاواة يضــمنأّن االتجــاه ويعتبــر هــذا      

واســع  حــين أن عــدم التمييــز كمفهــوم وكمبــدأ،فــي  .باألخــذ بالحســبان لطبيعــة األشــخاص أو خصوصــيتهم المبــدأ،
   .1مجردة ومتماثلة هاب أبعد من القواعد القانونية المطبقة على وقائع قانونيةالنطاق والتطبيق؛ حيث يسمح بالذّ 

، المجــّردالمســاواة القانونيــة بمفهومهــا  أشــار إلــى أنّ  ، حينمــا(Lyon-Caen)"ليــون كــان"ده الفقيــه وهــذا مــا أّكــ     
فهـو  استعمال مفهوم عدم التمييـز هـو أكثـر تقييـدًا، تفرقة، في حين أنّ  ترجم من خالل االبتعاد عن كلّ يجب أن تُ 

  .2ة ومعاقبة مرتكبهاعاملة غير الشرعيّ يعني عدم قبول االختالف في الم
 ن قانونــًا،ير ن مقــرّ ين وكمبــدءيمــا بــين المســاواة وعــدم التمييــز، كمفهــومأّن التالقــي القــائم بــ آخــر، يقــّر جانــبو      
ة فمبدأ المساواة يهدف إلى التحذير مـن أّيـ إلى استيعاب المفهوم األول في المفهوم الثاني؛ ،متتابعٍ  وبشكلٍ  ي،يؤدّ 

للحصـول علـى امتيـاز فـي العمـل أو للترقيـة أو  ة لمعاملة مختلفة في مجال الحريات أو الحقوق والواجبات،محاول
فهـو يتنـاول مجموعـة مـن  ابقة مجتمعـة،أجر أو مكافأة، بينما يشـمل مبـدأ عـدم التمييـز جميـع أشـكال المسـاواة الّسـ

  .3اعتبار األحوال أن تكون محلّ  حال من تي ال يمكن لها في أيّ ابتة، والّ ائمة والثّ العناصر الدّ 
 باإلضـافة أسـاس كـان، أيّ  على التمييز منع أنّ  بالقول، ،الّطرح أعاله "العناني محمد إبراهيم"الدكتور وأكدّ      
 أن ينبغـي عامـا مبـدءا كونـه حيـث مـن تبـرز تـهأهميّ  فـإن النـاس، بـين المساواة لمبدأ طبيعية نتيجة كونه إلى

 فـي األخيـرة، هـذه ةفعالّيـ قتتحقّـ ال هبأّنـ مشـددا،. لإلنسـان األساسـية والحريـات حقوقال كافة إطاره في تحترم
 .4وآخر فرد أيّ  بين المعاملة في التمييز من نوع أيّ  وجود حال

                                                                                                                                                                                                 

، الطبعـة الثانيـة، مكتبـة الّشـروق الدوليـة، القـاهرة، )دراسة مقارنة في النظرّية والتطبيق(حقوق اإلنسانأحمد الّرشيدي، ./ 2012الوطنّية الداوديات، مراكش، = 
2005.  

 :راجع 1
G.A.Johnston, Op.cit., p.132. 

  :راجع 2
G.L.Caen, Op.cit., p.74. 

  :راجع 3
N.Idriss et d’autres,Op.cit., pp.245 et ss.   

، نـدوة تطـور العلـوم الفقهيــة، مؤسسـة عمـان للصــحافة )اإلســالم وضـع المسـاواة فــي أسـس العالقــات والسـلوك اإلنســاني: العنـاني(سـيف بـن سـالم الفضــيلي،  4
  :04/01/2014: المطلع عليه بتاريخ موقع اإلنترنت ،2013/  11/ 10 :صادرة بتاريخمركز البحوث والدراسات، جريدة عمان ال/ والنشر واإلعالن 

http://main.omandaily.om/?p=36395                                  
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بــأّن المســاواة وعــدم التمييــز يمــّثالن فــي حقيقــة األمــر مفهومــان ومبــدآن مســتقّالن وهكــذا ُيقــر الفقــه الغالــب      
هؤالء صّحة وجهة نظرهم بناءًا  ويؤّسس. الوقت ذاته، فكّل منهما يعتبر شرطًا الِزمًا لتحقق الثانيومتكامالن في 

ــة يســتلزم فــي حــاالت  جــاءت فــي مقــّدمتهاعلــى مجموعــة مــن الحجــج،  الحّجــة القائلــة بــأّن تحقيــق المســاواة الفعلّي
بيعــي بــين النــاس فــي جنســهم التفــاوت الطّ  ســبة لفئــات معّينــة إقامــة التمييــز بــين األشــخاص؛ حيــث أنّ محــّددة وبالنّ 

وأجناسهم وقدراتهم الجسدّية والفكرّية يقتضي التمييز والتفرقة حّتى تقوم هذه الفئات المستضعفة على قدم المساواة 
  .1ةعليه بالتمييز اإليجابي أو التدابير الخاصّ مع اآلخرين، وهو ما يطلق 

 
  :الثاني الفريق.2     
حيـث يعتـرض الـبعض علـى األفكـار  الُمعاِصـر؛ ، الّـذين يمّثلـون أقلّيـة فـي الفقـهدة واالندماجالوحأنصار  هم     

فيمــا إذا كــان التمييــز اإليجــابي الُمقــّرر لــبعض ويتســاءلون  وُينــادون بضـرورة تغييــر المفـاهيم وتطويرهــا، ،الّسـابقة
   2معكوس؟إلى تمييِز  -إن تّم تطبيقه بصورة خاطئة أو تعسفّية -الفئات لن ُيؤّدي

أّنه لتحقيق المساواة الفعلّية ال بّد من حظر كّل معاملـة تمييزّيـة أو اسـتبعاٍد أو تفضـيٍل  هؤالء ومن ثّم، يعتبر     
مــن شــأنه حرمــان شــخص مــن االســتفادة مــن المزايــا الُمقــّررة لــه قانونــًا، ويعنــي ذلــك، أّنــه إذا مــا انتفــى هــذا الّشــرط 

وبـالعكس، ال بـّد مـن إقـرار  .فـي إطارهـا الّنظـري ةلمسـاواة القانونيـة قائمـة ومحصـور انتفت المساواة الفعلّية وظلّـت ا
المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع الّناس، وأّنه إذا ما انتفى هذا الّشرط فإّن من شأن ذلك أن يشّكل تمييـزا 

  .3في الفرص أو تمييزا في المعاملة
أقلّيتهم، بأّنه ال نقاش وال خالف في أّنه من حيث المفهوم، تشّكل كل  وعليه، يجزم أنصار هذا االتجاه، رغم     
 فإّن كّل واحدٍ  ،ومن حيث المبدأ ،ن عن بعضهما البعض، غير أّنهمفهومان مستقّال  "عدم التمييز"و "المساواة"من 

  .هِ من هذه المفاهيم يرتبط باآلخر ليندِمج فيه وينصِهر كل منهما في إطار المبدأ ذاتِ 

                                                           
 : راجع 1

D.Tharaud et V. Van Der Plancke, Op.cit., p.52. 
  :، كالتّالي(Servais)" سيرفي" ي هذا الّشأن األستاذ ويقول ف 2

     « L’égalité entre les êtres humains constitue l’un des droits fondamentaux au travail. Bien plus, il apparait 
comme l’un des éléments essentiels des autres droits, dans la mesure où la reconnaissance de ceux-ci ne prend toute 
sa portée que s’ils sont accordés à tous. La consécration dans des textes constitutionnels ou législatifs de l’égalité 
devant la loi tendait historiquement à abolir les immunités et les privilèges accordés à certains ou à certaines 
classes ; les Etats se voient imposer une simple obligation d’abstention. 
     Cette notion d’égalité a acquis peu à peu, une portée tout à la fois plus large et plus positive ;l’Etat ne doit plus 
seulement s’abstenir, mais encourager cette égalité par des mesures concrètes, la rendre plus effective, redresser les 
disparités naturelles ou sociales. La question se pose alors de savoir si ces mesures de faveur à l’égard de certaines 
catégories n’impliquent pas à leur tour une [discrimination à rebours ] ».in : 
J.M.Servais, Normes  internationales du travail, Op.cit.,p.115. 

األخ  ل فـي حقيقـة األمــرمــا يمثّـإنّ  وكمبـدأ،عـدم التمييـز كشـرط :"الي، كالتّـعلـى لسـان أحـد رجـال الفقــه العالقـة بـين المسـاواة وعــدم التمييـزورد التعبيـر عـن  3
  :راجع ".رة روحها وفحواهاذي بدونه تفتقد هذه األخيوالّ  التوأم للمساواة،

S. Maillard , Op.cit., p.2855.   
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ضــرورًة عملّيــة مــن الفصــل بــين المســـاواة وعــدم التمييــز مــن حيــث المبــدأ، فيكفــي أن نقــّر بمبـــدأ  هــؤالءيــرى وال  
، ألّنـه فـي نهايـة المطـاف 2، أو يكفي اإلقراُر بمبدأ المسـاواة وعـدم التمييـز فحسـب1المساواة لُيفهم منه عدم التمييز

مبــدأ ف. وران حــول حلقــة مفرغــةالمصــطلحات والــدّ زدواجّيــة الولــيس هنــاك ضــرورة . تيجــة واحــدة، والنّ موّحــدةالغايــة 
 التمييـز وعـدم المسـاواة أيّ  والعدالـة، القـوانين لـنفس تخضـع اسالّنـ جميـع بموجبـه مبـدأ هو، المساواة وعدم التمييز

 الوضع ،ينالدّ  ،العرق ،الجنس عن ظرالنّ  بغّض  القوانين، نفس أمام الجميع معاملة يجب الي،وبالتّ . المعاملة في
   .من معايير التمييز األخرى وغيرها ...االقتصاديو  االجتماعي

خــاذ تــدابير خاّصــة أّي تمييــزًا إيجابّيــًا تحقيــق المســاواة الفعلّيــة قــد يســتلزم اتّ  وٕاجابــة علــى التأســيس القائــل بــأنّ      
وأّن التمييـز  المبدأ واألساس الثّابت لـدى الجميـع هـو المسـاواة وعـدم التمييـز، أنّ  تُقّدر الباحثةوليس عدم التمييز، 

اإليجـابي يمثّـل مجــّرد تـدابير اسـتثنائّية تُّتخــذ فـي أوقـاِت وحــاالٍت تختلـف مـن مكــاٍن آلخـر ومـن وقــٍت آلخـر، فهــي 
  .غير ثابتة وال تعدو أن تمّثل سوى استثناءًا على المبدأ العام

 منِضــ ،ة والمتضــاربةَنــالمتبايِ هــات الّنظــر جُ األفكــار ووُ  تكــريس جــاءيمكــُن القــول أّنــه  ،لكــّل مــا ســبق واســتناداً      
ــ  .مختلــف ومضــمون ومفــردات بصــيغ الدســاتير، أغلبّيــة أقّرتهــا فقــد العــالم، دول فــي الدســتورية صــوصالنّ  ةغالبّي

ـــة ال يعـــدُ  ـــل ســـوى ليتبـــّين أن االخـــتالف القـــائم بـــين مختلـــف االتجاهـــات الفقهّي مجـــّرد اخـــتالف شـــكلي ال و أن يمّث
فـي أّن اإلقـرار الفّعلـي ألّي حـق مـن حقـوق  المختّصـينال خـالف بـين جميـع اختالف موضوعي، ويعني ذلك أّنه 

وال خـالف بـين هـؤالء، فـي أن تحقيـق المسـاواة يسـتلزم . اإلنسان ال بّد أن يؤّسس على قـدم المسـاواة وعـدم التمييـز
والعمــل الــدوليين ال  ومــن ثــّم، أمكــن القــول أّن مــواطن اخــتالف الفقــه. عــدم التمييــز وأّن اّلالمســاواة تعنــي التمييــز

تكمن في المبدأ واألساس، بْل تكُمُن في صياغة المفهومين ليشّكال مبدأين مستقّلين أحيانًا، أو المبدأ ذاتـه، أحيانـًا 
  .أخرى

  
  
  
  
  
  

                                                           
ويعتبـر، بصـورة ضـمنّية، أّن مفهـوم عـدم التمييـز منـدمج . معـاً  المسـاواة وعـدم التمييـزللداللـة علـى  مبدأ المسـاواةهناك العديد من الفقهاء من يستخدم عبارة  1

ــــدأ المســــاواة ــــك، يعــــرف األســــتاذ. بالضــــرورة فــــي إطــــار مب ــــد اهللا" ومــــن ذل ــــي بســــيوني عب ــــد الغن ــــدأ المســــاواة، "عب ــــاليمب ــــدأ ُيقصــــد :"، كالّت المســــاواة  بمب
فــي  المركــز االجتمــاعي، أو الّلغــة، أو الــّدين، أو الجــنس، أو األصــل، بســبب بيــنهم تمييــز دون ســواء، القــانون األفــراد أمــام أن الحديثــة المبــادئ مــن كمبــدأ

  ."وأدائها تااللتزاما وتحّمل وممارسته الحقوق اكتساب 
 .19.ص ،مرجع سابق، عبد الغني بسيوني عبد اهللا 
القـانون  أمـام األفـراد أنّ  ،الحديثـة الدسـتورية المبـادئ مـن كمبـدأ وعـدم التمييـز المسـاواة بمبـدأ يقصـد" :، كـاآلتي"محمد إبراهيم الحـراري" وقد عرفه األستاذ 2

                                       ."وأدائها بااللتزامات والتحمل وممارستها الحقوق اكتساب في االجتماعي، المركز أو اللغة أو الدين أو الجنس أو األصل بسبب بينهم تمييز سواء، دون
 .92.ص. مرجع سابق الحراري، إبراهيم محمد
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  :المطلب الثاني
   في التوظيف واالستخدام مبدأ المساواة وعدم التمييز أسس

 
تنظـــيم ديمقراطـــي  اويـــة فـــي كـــلّ ل حجـــر الزّ يمثّـــ العصـــر الحـــديث، فـــي، وعـــدم التمييـــز مبـــدأ المســـاواة ىحَ ْضـــأَ      

 ،مــن دونــه ينتفــي معنــى الديمقراطيــةوح مــن الجســد، و يــات العامــة، فهــو مــن الديمقراطيــة بمثابــة الــرّ للحقــوق والحرّ 
      .1وينهار كل مدلول للحرية

غالبيــــة المنظمــــات الدوليــــة، وكــــذا  اســــته، فكرّ للمســــاواةة البالغــــة رعان مــــا أدرك المجتمــــع الــــدولي األهمّيــــوُســــ     
واقتـرن . ن اإلعالنات واالتفاقيات الدوليـةالعديد م اة، وكرستهمن ديباجة دساتيرها ومواثيقها التأسيسيّ ة، ضِ اإلقليميّ 

لتحّقــق المســاواة  كشــرط عــدم التمييــزباالعتراف بــ كحــق أساســي وكمبــدأ مــن مبــادئ القــانون،بالمســاواة االعتــراف 
  .ةع بالحقوق األساسيّ للتمتّ  اً الفعلّية، وأساس

     المســاواة فــي الفــرص والمعاملــةت مت المنظمــة الدوليــة للعمــل رأس قائمــة المنظمــات الدوليــة؛ حيــث أقــرّ وتقــد 
 رَ دَ تلـوًا وتكـرارًا فيمـا َصـ علـى المبـدأأكيـد التّ  دَ رَ ووَ  .حظر التمييز في التوظيف واالستخدامت كما أقرّ  ،تأسيسها منذُ 

  .من قواعد ونصوص عنها الحقاً 
خــرى، أُ  ، وأحيانـاً منفصــلٍ  فـي العديـد مــن الحـاالت بشـكلٍ  -المسـاواة وعـدم التمييــز-وبينمـا اسـتخدم المفهومــان     
ـــوَ مُ  بشــكلٍ  أنّ  ؛ إالّ دٍ ح  همـــا إلـــى اعتبارهمـــا مفهومـــان متكـــامالن وأنّ  الفقـــه والعمــل الـــدوليينجـــاه إرادة ذلـــك ال ينفـــي ات

  .ةن للعملة الواحداِ هَ جْ وَ 
 للمساواة وعـدم التمييـزست تي أسّ الّ  للعمل الدولّية واإلقليمّيةجمل األحكام لتفصيل في مُ إلى ا تأتي الباحثةو      

من فـروع ، وذلـك ِضـوصِ صُ الخُ  هِ جْ ال على وَ ، وفي مجال حقوق العمّ عموماً  ،في مختلف مجاالت حقوق اإلنسان
 : اليةالبحث التّ 

  
  :الفرع األول

  الدولي للعملالقانون  في ظلّ  وعدم التمييز لمبدأ المساواة رةاألحكام المقرّ 
  

واعتبر  على الدفاع عن المساواة ومحاربة التمييز، التأسيسيأكّد دستورها  إنشاء المنظمة الدولية للعمل، منذُ      
 علـى والثانيـة ىاألولـه يـوأّكد فـي مادت، 1944لسنة  إعالن فيالدلفياجاء  ثمّ  ة للمنظمة،ذلك من المبادئ األساسيّ 

  .هِ المبدأ ذاتِ 

                                                           
اة وعـدم التمييـز فـي قلـب النظـام االجتمـاعي علــى يقـع اليــوم مبـدأ المسـاو :" القـول بأنـه" محمـد عرفـان الخطيـب"وفـي ذات المعنـى ، ورد علـى لسـان األسـتاذ 1

حيث تشكل محاربة هذه الظاهرة واحدا من العناصـر الرئيسـية للحقـوق  والقـيم التـي  .اختالف مستوياته الوطنية، فاإلقليمية، األوروبية ، وصوال إلى الدولية
  ."يقوم عليها هذا النظام

، 2009، العـدد الثـاني، 25:، مجلـة جامعـة دمشـق للعلـوم االقتصـادية والقانونيـة، المجلـد)العمـل المقـارنمبدأ عـدم التمييـز فـي تشـريع (محمد عرفان الخطيب، 
 .339. ص
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المنظمـة فـي سـياق تحقيـق المسـاواة  ارَ َسـمَ  تْ رَ تـي سـط صوص القانونيـة الّ ولى الن لت الوثائق أعاله، أُ شكّ وقْد      
العديـد مـن  تْ رَ دَ َصـ ،لمبـدأ العـاموتكريسـًا ل. والقضـاء علـى التمييـز فـي التوظيـف واالسـتخدام في الفرص والمعاملـة

  .كمعيار أساسي لعمل المنظمة المبدأأكيد على التّ  عاوَدتْ تي التفاقيات والتوصيات الّ ا، اإلعالنات
فـي  وعدم التمييز في التوظيف واالستخداملمبدأ المساواة  المقّررة األساسّية الوثائق عرضِ إلى  الباحثةأتي تو      

  :الفقرات البحثّية التّالية ِضمن ،إلطار القواعد الدولية للعمل الّصادرة عن المنظمة الدولية للعمل
  

  المقّررة للمساواة وعدم التمييز في التوظيف واالستخدام ةاإلعالنات الرسميّ :أوال     
  

هوض ذُ بتغاهــا النــالمســاواة وعــدم التمييــز ومُ  يمْ ِقــ أُسُســهاة بوصــفها منظمــة ثالثّيــ المنظمــة الدوليــة للعمــل، إنّ      
فاع عـــن لـــة إليهـــا فـــي الـــدّ كّ وَ تاريخهـــا،على اإلقـــرار والوفـــاء بالمســـؤولية المُ  علـــى مـــدى بـــتْ أَ دَ  بالعدالـــة االجتماعيـــة،

 ماً دُ بها قُ  عِ فْ المبادئ والحقوق في العمل والد.  
تعتـــرف المنظمـــة  تـــي أقّرتهـــا القواعـــد الدوليـــة للعمـــل،من المجموعـــة الواســـعة مـــن الحقـــوق فـــي العمـــل، الّ وِضـــ     

ة، والقضــاء علــى جميــع أشــكال العمــل المفاوضـة الجماعّيــ لــي بحــق إلقــرار الفعّ ة واة النقابّيــوالمجتمـع الــدولي بالحرّيــ
 لــي علــى عمــل األطفــال، وٕاحــالل المســاواة والقضــاء علــى التمييــز فــي االســتخدام والمهنــة،الجبــري، والقضــاء الفعّ 

ســة فــي دســتور مــن المبــادئ والحقــوق مكرّ  األربــعوهــذه الفئــات  .ة فــي العمــلباعتبارهــا المبــادئ والحقــوق األساســيّ 
  .المنظمة الدولية للعمل

ــوقــد عــاود المــؤتمرون فــي المنظمــة التّ       ــ ةأكيــد علــى أهمّي وا مضــمونها رُ و وَطــ هــذه المبــادئ والحقــوق، ةوٕالزامّي
عــن بــذلك،  رَ دَ وَصــ. العديــد مــن اإلعالنــات الّصــادرة عــن المنظمــة منقابــة واإلشــراف علــى تطبيقهــا ِضــوآليــات الرّ 

  :إعالنات رئيسّية، وهي )05(خمس  للعمل حّتى وقتنا الحاليّ  المنظمة الدولية
 ؛1)1944(إعالن فيالدلفيا  .1
 ؛2)1964(في جنوب أفريقيا" األبرتيد"سياسة  إعالن منظمة العمل الدولية بشأن .2
 ؛3 )1975(إعالن المساواة بين الجنسين  .3
 ؛4)1998( ة في العمللحقوق األساسيّ واإعالن منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ  .4

                                                           
  :للمزيد من التفاصيل، راجع 1

G.Rodgers et d’autres, L’Organisation internationale du Travail et la quête de justice sociale( 1919-2009),01ère édition, 
B.I.T., Genève,2009,pp.282-285. 

، 1981، وتـّم اسـتحداثُُه فـي الّسـنوات  1964فـي العـام  فـي جنـوب أفريقيـا" األبرتيـد"سياسـة  إعالن منظمة العمل الدولية بشأن اعتمد المؤتمر الدولي للعمل 2
  :راجع. ، على الّتوالي1991و 1988

B.I.T. :Rapport I (b): (L’heure de l’égalité au travail), C.I.T., 91ème session,O.I.T.,Genève,2003, pp.22 et ss.  
  :راجع. الّسنة العالمّية للمرأة  بمناسبة، 1975في العام  إعالن المساواة بين الجنسين اعتمد المؤتمر الدولي للعمل 3

B.I.T. :Rapport I (b): (L’heure de l’égalité au travail),Op.cit., pp.10 et ss. 
 :الّنحِو اآلتي على، )1998( لحقوق األساسية في العملواإعالن منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ َف جانٌب من الفقه، َوصَ  4

     « Adoptée en 1998, la Déclaration oblige les Etats Membres, qu'ils aient ou non ratifié les conventions 
correspondantes, à respecter et à promouvoir les principes et les droits, classés selon quatre catégories, à savoir : la 
liberté d'association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective, l'élimination de toute forme de 
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 .1)2008(إعالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية من أجل عولمة عادلة  .5
وسوف تتطّرق الباحثة لمضـمون كـّل مـن هـذه اإلعالنـات فـي إطـار البحـث والتحليـل فـي مختلـف مـواطن 

  .عناصر البحثالدراسة، وبحسب ما تقتضيه طبيعة 
  

  المقّررة للمساواة وعدم التمييز في التوظيف واالستخدام ةاسيّ االتفاقيات والتوصيات األس:ثانياً      
  

المعـايير الدوليـة تستند جهود مناهضة التمييز وتحقيق المساواة في عالم العمل على ركيـزتين أساسـيتين مـن      
ييــز فــي التمبشــأن  1958لعــام  111: االتفاقيــة رقــمبيتعّلــق األمــر ، و للعمــل الّصــادرة عــن المنظمــة الدوليــة للعمــل

  .لة لهاالمكمّ  111: ، والتوصية رقمالتوظيف واالستخدام
هـا مـن االتفاقيـات فـي غيرِ  وعدم التمييـز مبدأ المساواةعلى  ود النّص رُ ، ال ينفي مطلقًا وُ السابقرح الطّ  ولكنّ     

د مـــن حــدّ ل، أو مجــال مُ ان العّمــِمــ نــةٍ معيّ  ســبة لفئــةٍ بالنّ  هِ ي بتطبيِقــنِــعْ تــي تَ والّ  ادرة عــن المنظمــة،والتوصــيات الّصــ
، واّلتـي سـوف نـأتي إلـى التفصـيل فـي مضـموِنَها فـي إطـاٍر الفصـول التّاليـة مـن هـذه مجاالت تنظـيم عالقـة العمـل

ق طبــطالــب بضــرورة إرســاء معــالم اتفاقيــة شــاملة للمســاواة وحظــر التمييــز تُ نــادي وتُ ت األصــوات تُ فقــد ظلّــ .الدراســة
ل اإلطــار المرجعــي للــدول األعضــاء فــي شــك وفــي جميــع مجــاالت العمــل، تُ ال المختلفــة، علــى جميــع فئــات العّمــ

  .ومتساويةٍ  عادلةٍ  مل في ظروفٍ عال لِ جْ أَ  نْ مِ  ةٍ وطنيّ  باع سياسةٍ إليه إلت  دُ نِ ذي تستَ المنظمة الّ 
التوظيــف حظــر التمييــز فــي  اتفاقيــةي ِنــبَ تَ دت لِ تــي مّهــة الّ المناقشــات التحضــيريّ  تتنــاول الباحثــةوفيمــا يلــي،     

االتفاقيـة األساسـّية للمسـاواة وعـدم التمييـز فـي ها تْ لَ مِ تـي َشـاألحكـام الّ  زِ رَ ْبـّم أَ ثُـ .ولـىأُ  نقطـةٍ من ضِ  واالستخدام
  .ثانيةِ  نقطةٍ  نَ مْ ضِ  التوظيف واالستخدام

  
  الستخدامالتمييز في التوظيف وا عدمرة للمساواة و ة بشأن اعتماد أداة دولية مقر المناقشات التحضيريّ .1     
ر المجلــس اإلداري ، قــرّ فــي العمــل وحظــر التمييــز يات المتعلقــة بالمســاواةتمهيــدا إلصــدار االتفاقيــات والتوصــ     

، بجنيــف، بمناســبة إعــداد الــدورة 1955نــوفمبر المنعقــدة خــالل شــهر  130: للمكتـب الــدولي للعمــل فــي دورتــه رقــم
                                                                                                                                                                                                 

=  travail forcé ou obligatoire,  l'abolition effective du travail des enfants, l'élimination de la discrimination en 
matière d'emploi et de profession. 
     La Déclaration stipule clairement que ces droits sont universels et qu'ils s'appliquent à tous les peuples et tous les 
Etats,  quel que soit leur niveau de développement économique. Les groupes vulnérables, notamment les demandeurs 
d'emploi et les travailleurs migrants, font l'objet d'une mention particulière. Elle nous fait comprendre que la 
croissance économique ne peut à elle seule assurer l'égalité, le progrès social, ni éradiquer la pauvreté ».in : 
B.I.T. :(Les conventions fondamentales de l’Organisation internationale du Travail), Programme focal de promotion 
de la Déclaration,02ère édition, O.I.T.,Genève, 2003, pp. 09 et ss.  

وتـّم َوصـُفُه، ، 2008جـوان  10: بتـاريخ )2008(إعالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية مـن أجـل عولمـة عادلـة ولي للعمل اعتمد المؤتمر الد 1
   :كاآلتي

     « La Déclaration de 2008 est l’expression de la vision contemporaine de la mission de l’O.I.T. à l’ère de la 
mondialisation. Cette importante déclaration est une ferme réaffirmation des valeurs de l’Organisation. Elle est le 
résultat de consultations tripartites engagées à la suite du rapport de la Commission mondiale sur la dimension 
sociale de la mondialisation».in : 
B.I.T. :(Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable),01ère édition,O.I.T.,Genève,2008, 
pp.01 et ss.  
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ر عـدم التمييـز فـي التوظيـف واالسـتخدام، كمـا قـرّ المساواة و  للمؤتمر الدولي للعمل، معالجة موضوع )40(األربعين 
  .1ي على شكل سؤال وجوابتي تنبنّ الّ  ،إلجراء المناقشة المزدوجة ع طبقاً يناقش الموضو  أنْ 

إلـى  دَ َمـقـد عَ  الـدولي للعمـل المكتـب فإنّ  للمؤتمر الدولي للعمل، ظام األساسيالئحة النّ من  39 للمادةوطبقا      
ــبْ مَ  خــاص  رٍ تحضــير تقريــ فــق عليهــا دوليــا نــة متّ أي الــدولي حــول ضــرورة إيجــاد وســيلة معيّ علــى اســتطالع الــرّ  يّ ِن

ــفوَ  ،لمحاربــة التمييــز ــم : أي حــولاســتطالع الــرّ  لمختلــف الــدول محــاوالً  اً استشــاريّ  ســؤاالً  هَ ج مــا إذا كــان مــن المالئ
لقضــاء علــى التمييــز؟ ومــا هــي يــق المســاواة واتحقل دوليــةً  ى المــؤتمر الــدولي للعمــل وســيلةً والمطلــوب أن يتبّنــ
   2خاذها في هذا الموضوع؟تي ينبغي اتّ األداة أو الوسيلة الّ 

اإلعـالن مـن  23و  22، 07، 02على الفصـول  ينبني أساساً  لعدم التمييزد وحّ في محاولة إليجاد تعريف مُ و      
إلبـداء مالحظاتهـا  أسـئلة )03(ثالثـة  ي شـكلالدول األعضاء صيغة فـ هت إلى كلّ ج ، وُ العالمي لحقوق اإلنسان

  .3اقتراحاتهاو 
تــي أجابــت عــن مختلــف األســئلة المطروحــة مــن طــرف المكتــب اخــتالف بــين الــدول الّ  لــم يحصــل هنــاك أيّ و      

، لكـن بقـي خـالف بسـيط ي وسيلة ناجعة ذات طابع دولي للقضـاء علـى التمييـزضرورة تبنّ الدولي للعمل، حول 
 . ة المناسبةفي اختيار الوسيل

، بتوصـيةة فقط، واحتفظت لنفسـها بحـق تكملتهـا تشتمل النقاط األساسيّ  اتفاقيةفبعض الدول اختارت وسيلة      
االتفاقيــة بينمــا ذهبــت بعــض الــدول األخــرى إلــى اعتبــار  .4فــي آن واحــد الجمــع بــين االتفاقيــة والتوصــية :أيّ 

                                                           
  :راجع 1

B.I.T. : (Discrimination en matière d’emploi et de profession), C.I.T., 40ème session, O.I.T.,Genève, 1957.  
-263.، ص ص2011، الطبعـة األولـى، دار النشـر سـوماكرام، الـدار البيضـاء، نة الشغل بين متطّلبات المقاولة وحقوق األجراءمدوّ عمر تيزاوي،  :منضِ  دَ رَ وَ 

264. 
نمسـا، البرازيـل، كنــدا، أفغانسـتان، هولنـدا، ال: هـذه الـدول هــي(باإليجـابدولـة أجابـت فقـط  )22(، منهــا األولدولـة إلـى الجـواب عـن السـؤال  )45(وقـد بـادرت  2

ا أّمـ .)ما، تركيـا والفيتنـامسيالن، التشيلي، الدانمرك، إسبانيا، فرنسا، الهايتي، إيـران، ايرلنـدا، إسـرائيل، ايطاليـا، اليابـان، النـرويج، الباكسـتان، السـويد سـيرن
 -سـابقا -كوبـا بولونيـا، المملكـة المتحـدة، االتحـاد السـوفياتي: هـي هـذه الـدول (لثانيوا األولالدول األخرى، فمنها التي أجابت في الوقت نفسه على السؤالين 

ألمانيا، األرجنتـين، بلجيكـا، بلغاريـا، جمهوريـة الـدومينيك، االكواتـور، الواليـات : هذه الدول هي(، ومنها التي أجابت باإليجاب بطريقتها الخاصة)روسياو وبل
  .)المكسيكو  المتحدة، فنلندا، اليونان، الهند

ــانيا الجــواب عــن الســؤال أّمــ       ــ الث ــين، :وهــذه الــدول هــي(  منهــا اختــارت إصــدار اتفاقيــة )09(دولــة،  )45(، فأجابــت عنــه ق بشــكل الوســيلةالمتعّل األرجنت
ن، التشـيلي، أسـبانيا، كنـدا، سـيال :هـذه الـدول هـي( أخرى اختارت إصدار توصـية )06(،و)بلغاريا، األكواتور، فرنسا، اليونان، كواتيماال، هايتي، ايرلندا، تركيا

  .)إيران والباكستان
 .264 .المرجع نفسه، ص

  :كل اآلتيلغة الفرنسية على الشّ وردت بالّ ، أسئلة 03ن النموذج لقد تضمّ  3
     « Estimez-vous que l’on puisse définir la« discrimination »,au sens de l’instrument, comme toute distinction 
préjudiciable qui dénie à un individu l’égalité de traitement et se fonde uniquement sur les motifs suivants :race, 
couleur, sexe, langue, religion, opinion politique ou autre, Fortune, Naissance, Autres conditions”  

: وهـيالثالـث، و الثـانيعـن السـؤالين  بـالنفي، واألولعـن السـؤال  باإليجـابدول فقـط، أجابـت  )03( كانـت مـن بينهـا. دولة عن هذه األسـئلة (46) أجابتو      
وســنتعرض ألهــم مواقــف هــذه الــدول عنــد تنــاول مختلــف معــايير التمييــز التــي تــم تبنيهــا مــن خــالل اتفاقيــات وتوصــيات المنظمــة التــي . البرازيــل، أســبانيا وايرلنــدا

   .صدرت فيما بعد
  .265.، صالمرجع نفسه

  :جاء في تقريرها، و "الدانمرك" :نذكر على سبيل المثال، االتفاقية والتوصية في آن واحدمن الدول التي اختارت  4
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ــة فــي هــذا الصــدد التوصــية أفضــل مــن دوال أخــرى وألســباب متعــددة، تــرى أن   أنّ ، إالّ 1الوســيلة الوحيــدة الفعال
  .2االتفاقية

     
  بشأن التمييز في التوظيف واالستخدام 111: يرقم للعمل تينالدولي الوثيقتينمضمون  .2      

التوظيـــف فـــي  ومنـــع أّي تمييـــزٍ  فـــي المســـاواة الحـــقّ  فـــي مجـــال العمـــل، وعـــدم التمييـــز ي مبـــدأ المســـاواةِنـــعْ يَ       
دريب المهني، والحصـول علـى العمـل أو تشتمالن على التّ " االستخدام"و" التوظيف"؛ حيث أن عبارتي الستخداموا

  :ول علىصُ ال في الحُ جميع العمّ  ويعني حقّ . النشاط في مهن معيّنة، وكذلك، شروط وظروف العمل
ياســي، أو األصــل أي السّ رّ ين، أو الــلــون، أو الجــنس، أو الـدّ ر مــن التمييــز علــى أسـاس العــرق، أو الّ التحـرّ  •

 ).111: من االتفاقية رقم 01.ف/األولىالمادة (كانأ أساسٍ  أو أيّ ... الوطني، أو المنشأ االجتماعي
•  نْ ر ِمــالتحــر  عُ َضــتــي تَ ياســات الّ التمييــز مــن خــالل السّ  وبِ رُ ُضــ نْ ِمــ رَ آَخــ بٍ رْ َضــ أي لمكافحــة  دولــةٍ  ها كــل

ل المسـاواة فـي الفـرص أو المعاملـة علـى صـعيد االسـتخدام والمهنـة أو أثره إبطـا نْ ذي يكون مِ التمييز، والّ 
 ).111: من االتفاقية رقم 02.ف/األولىالمادة . (االنتقاص منها

تعريف عدم مقترح  نْ التمييز مِ  رِ عناصِ  بعَض  تْ فَ ذَ ها حَ أنّ  ،111: صياغة االتفاقية رقم وصِ الحظ بخصُ والمُ      
ــــ ــــز اّل ــــذي طرحَ التميي ــــشــــاللتّ  هُ ْت ــــف الــــدول، ويتعّل ــــاد روة،لغــــة، الثــــق األمــــر بعناصــــر الّ ور مــــع مختل ، الَمْيــــل االزدي

هـــذه األســـباب، أو  دْ َحـــمســـألة إضـــافة أَ  تْ َكـــرَ تَ ) ب( هـــا فـــي الفقـــرة أنّ ســـباب األخـــرى، إالّ ِمـــْن األ وغيِرَهـــا...الجنســـي
شريطة التشاور مع منظمـات أربـاب العمـل  ة،ي نِ عْ إرادة الدول المَ  ضِ حْ مَ أو إضافة أسباب أخرى لِ  ،هاها أو كل بعضِ 

  .الومنظمات العمّ 
 تـي تـم ة الّ إلـى المعـايير الموضـوعيّ  دَ نِ تَ ْسـيَ  أنْ  يجـبُ  التوظيـف واالسـتخدامول علـى صُ الحُ  وم، فإنّ وعلى العمُ       
 . ة لالستخداموبَ لُ طْ ة المَ نيّ هَ ة والمِ الت األكاديميّ المؤه  ءِ وْ ا في ضَ هَ تعريفُ 

 نْ بًا ِمـرْ الدولـة َضـ نَ ْمـم أَ هُ د أنشـطتُ د هَـذين تُ تي تؤّثر علـى األشـخاص الّـدابير الّ التّ  رُ بَ عتَ ال تُ عّما َسَبْق،  فضالً       
مـن  04المـادة (سـتقلة قضـائية مُ  هيئـةفـي االسـتئناف أمـام  م الحـقّ هِ يْ دَ أولئك األشـخاص لَـ امَ التمييز، ما دَ  وبِ رُ ضُ 

  ).111:االتفاقية رقم
                                                                                                                                                                                                 

=  « Au cas ou la conférence préférait adopter une convention, elle pourrait lui donner la forme d’une convention 
énonçant des principes généraux et la compléter par une recommandation qui mettrait en évidence certains moyens 
pratiques permettant d’appliquer les principes de la convention ». 

  .266-265.ص ص، عمر تيزاوي، مرجع سابق
 :ي تقريرهاجاء فو ، "ايطاليا" :نذكر ،لت االتفاقية على التوصيةومن الدول التي فضّ  1

     « De par leur caractère général et fondamentale, les principes à incorporer dans l’instrument, en question 
revêtent une importance telle qu’ils rendent souhaitable l’adoption d’une convention plutôt que d’une 
recommandation ».  

   .266 .ص المرجع نفسه،
 :، جاء في اقتراحها"سويسرا" :نذكر ،لت التوصية على االتفاقيةومن الدول التي فضّ  2

     « Etant donné la complexité du problème et les difficultés qu’on rencontrerait en cherchant à le résoudre sur le 
plan international en raison des différences fondamentales qui existent en matière d’emploi, non seulement d’un 
pays à l’autre, mais aussi d’un domaine économique ou d’une activité professionnelle à l’autre, il serait opportun 
que cet instrument prenne la forme d’une recommandation ». 

    .267- 266.المرجع نفسه، ص ص
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ة المنصوص عليها في اتفاقيات ة أو المساعدة الخاصّ تدابير الحماية الخاصّ  ،التمييز يلِ بِ قَ  نْ ر مِ بَ عتَ تُ  كما ال     
ــــةدابير التّــــ ،يــــل التمييــــزبِ قَ  نْ وال تعتبــــر ِمــــ .للعمــــلالمنظمــــة الدوليــــة وتوصــــيات  ســــاعدة مُ لِ  تْ عَ ِضــــتــــي وُ الّ  اإليجابّي

، أو اإلعاقــة، أو المســؤوليات بســبب الجــنس، أو الســنّ  مســاعدةٍ أو  إلــى حمايــةٍ  ون بحاجــةٍ رُ َبــتَ عْ ذين يُ األشــخاص اّلــ
  ).111:من االتفاقية رقم 05المادة (العائلية، أو الوضع االجتماعي أو الثقافي

، يــأِتي ِذْكُرَهــا علــى 111: اسـِتنادًا إلــى مــا َســَبْق، ُيْمِكــُن إبــداُء مالحظــاٍت أساسـّية بشــأن صــياغة االتفاقيــة رقــم     
  :الّتوالي

ه ّنــأن عــدم ممارســته، حيــث ذي يتعــيّ يــز اّلــبمفهــوم واســع للتمي تْ ذَ َخــاالتفاقيــة المــذكورة قــد أَ  الحــظ أنّ ، يُ فــأوالً      
 أو تفضـيلٍ  أو اسـتبعادٍ  تمييـزٍ  كـلّ " إلـى االتفاقيـة أعـاله، نَ ِمـ األولىفي فقرِتَهـا  األولىالمادة  لنص  ، وفقاً فُ رِ صَ نْ يَ 

ـــى أســـاس ـــ: عل ـــون، أو ال أو الّ األْص ـــدّ ل ـــرّ لجـــنس، أو ال ـــياســـي أو النّ أي السّ ين أو ال ـــشـــأة القومّي ل ة أو األْص
  ".عاملة في االستخدام أو المهنأو المُ  ْص رَ اإلخالل بتكافؤ الفُ  هِ شأنِ  نْ االجتماعي، يكون مِ 

للمفـاهيِم؛ أعاله، غَيـاَب تعريـِف دقيـِق للُمصـطلحات وتحديـٍد  األولىوقْد ٌأِخَذ على الّتعداد الوارد ِضمن المادة      
 عديـدةٌ  أسـئلةٌ  تْ َحـرِ فـي ذلـك طُ ن الـدول، و العديـد ِمـ لِ ْعـفِ  ودَ دُ رُ  ،أعـاله األولـىالمـادة  بنص  دُ الوارِ  ادُ دَ عْ التِ  ارَ ثَ أَ حيث 

 ،وصذلـك بالخُصـ رُ هَـظُ يَ و  ،االجتمـاعي األصـل أسـاسوالتمييز علـى  األصل أساسبالتمييز على  ودِ المقصُ  لَ وْ حَ 
  .ةذات الجنسيّ  لُ مِ حْ ة طوائف اجتماعية تَ على عدّ  لُ مِ تي تشتَ في الدول الّ 

التمييــز  ،، وكــذاهِ ِمــعدَ  أونقابــة  إلــىلغــة والعمــر واالنتســاب بســبب الّ بعــض الــدول مســألة التمييــز  تْ َضــرَ عَ و      
  .واجالمرأة بسبب الزّ  ،ةً جل، وخاصّ االجتماعي للرّ  عِ ضْ بسبب الوَ 

 نْ ة ِمــفعالّيــ َأْكثَــرُ هــا ولكنّ  ،ةٍ ســلبيّ  بصــيغةٍ  األولــىالمــادة  أحكــامِ  ةُ اغَ يَ ِصــ رِ دَ األْجــ نَ ه كــان ِمــلــذلك، فإّنــ اســتناداً و      
يكـون  هُ ُعـدوافِ  أو أساُسـهُ ، هُ ا كـان نوُعـًمـهْ مَ  تفضـيلٍ  أو استبعادٍ  أو تمييزٍ  أيّ : اليحو التّ ي على النّ تِ أْ ا، تَ نَ رِ ظَ نَ  ةِ هَ جْ وِ 
  ...عاملةالمُ  أو ْص رَ بتكافؤ الفُ  اإلخاللُ  أو إلغاءُ  هِ شأنِ  نْ مِ 

 ،اإلشــكاالتالعديــد مــن التســاؤالت و كــان باإلمكــان تفــادي  ،هِ ت ذاِتــْقــاملة فــي الوَ الّشــياغة العامــة و الّصــ هِ ذِ َهــوبِ      
 نَ مْ وع اآلخــر ِضــوع مــن التمييــز أو ذلــك الّنــهــذا الّنــ إيــرادعــة وراء عــدم ة المتذرّ المواقــف الســلبيّ  نَ ب العديــد ِمــتجنــو 

  .ي قيام المسؤولية الدولية لهؤالءفِ نْ من االتفاقية الدولية، بما يَ  لىاألو المادة  أحكام
 ةٍ وطنّيــ سياســةٍ  عِ ْضــفــي المنظمــة بوَ  األعضــاءقــة بالتزامــات الــدول المتعلّ  األحكــام ُيالَحــُظ أّن صــياغة :وثانيــاً      
، هِ ذاتِـ فـي الوقـتِ  المرونـةو موميـةبالعا هَ فُ ْصـوَ  نُ ِكـمْ يُ  مل بصـورةٍ العالتوظيف و  فرقة العنصرية في مجالِ الت لتحريمِ 

  :اليةالتّ  األحكام نَ مْ ياغة ضِ هذه الصّ  لنا التماُس  نُ مكِ يُ و 
 ةسـطحيّ  بعبـاراتٍ  عام  جـد  على نحوٍ  أو تمييزاً  ل استبعاداً تي ال تمث فات الّ التصرّ و  األفعالتحديد  دَ رَ وَ  -)أ(  

إلـــى  دُ نِ تَ ْســـيَ  أو تفضـــيلٍ  أو اســـتبعادٍ  تمييـــزٍ  أي  تفرقـــةً  رُ َبـــتَ عَ  يُ ال :اَهـــادُ فَ التفســـيرات مَ العديـــد مـــن التـــأويالت و  لُ ِمـــتحتَ 
فـي  هُ بَ تَ ْشـأو يُ  ومُ ذي يقُ خص الّ الشّ  دّ ضِ  ذُ خَ ت تي تُ الّ  اإلجراءات، )02 .ف/01 المادة(ة، ة الوظيفيّ بات الطبيعيّ ل طَ تَ المُ 
ة فــي االتفاقيــات دَ ســاعدة الــوارِ لمُ ة بالحمايــة أو بااّصــالخ اإلجــراءات، )04 المــادة(الدولــة  نِ مْ بــأَ  ضــار  نشــاطٍ ب هِ اِمــيَ قِ 

 األعمـال أربـابمـع منظمـات  رِ التشـاوُ  دَ ْعـبَ  وٍ ْضـعُ  أليّ  يحـق  إذْ ، ...المـؤتمر الـدولي للعمـلها قرّ أتي والتوصيات الّ 
 ون فـي حاجـةٍ رُ َبـعتَ ذين يُ الّ  فراداألبات تطلّ مُ  ةُ لَ قابَ بها مُ  دُ قصَ خرى يُ أُ  ةٍ خاصّ  إجراءاتٍ  عَ ضَ يَ  أنْ  ،تْ دَ جِ وُ  نِ إال، العمّ و 
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ة أو الحالــة االجتماعيــة أو ز أو المســؤوليات العائلّيــْجــأو العَ  وع أو الســنّ ة بســبب الّنــخاّصــ أو حمايــةٍ  إلــى مســاعدةٍ 
  ).05المادة ( الثقافية

 أشـكالِ  جميـعِ  لتحـريمِ  ةً قومّيـ ضـو بإتبـاع سياسـةً عُ  دولـةٍ  على كـل  المفروضِ  االلتزامِ  ةُ ياغَ صِ َوَرَدْت  -)ب(  
ة اختيـار الوسـائل واآلليـات ة حرّيـالدولـ حِ نْ بَمـ ظ الخـاّص فالتحف  ؛ودٍ محدُ و دٍ مقيّ  ز في مجال العمل، على نحوٍ التميي

االتفاقيـة ود ِ ُنـبُ  إضـعافُ  هِ مـن شـأنِ ) مـن االتفاقيـة 03و 02المـادتين (ة وف والعـادات القومّيـرُ مع الظ  بُ تتناسَ تي الّ 
غـاء التفرقـة فـي العمـل بإل ة لتحريمِ ياسة الوطنيّ السّ  عِ ضْ قة بشأن وَ الدول المصد  أمام الواسعِ  الِ المج حِ تْ فَ و  111:رقم

ِبُحّجة َعَدم التَواُؤِم مـع  ةً عَ ر ذَ تَ ة مُ لَ جاوزات الحاصِ التّ  نَ مِ  تْ اءَ ما شَ  َحْولَ  اضيِ غَ الت ة و فات تمييزيّ تصر  نْ ما شاءت مِ 
  .األعرافالعادات والتقاليد و 

 ،ال األجانـبالعّمـ نَ نـة ِمـمعيّ  فَ طوائِ  ضدّ  هُ استخدامُ  اءُ سَ ما يُ  ة، كثيراً عَ لطة الواسِ ثل هذه الس الدول مِ  يلُ وِ خْ تَ ف      
للمنظمـة الدوليـة ابعـة التّ  جنـة الخبـراء القـانونيينلُ  تْ هَـب نَ تَ  دْ قَـلـذلك، فَ  ونتيجـةً . ينال الـوطني العّمـ عـْض بَ  دّ ى ضأو حتّ 
  .1خصةإساءة استخدام هذه الرّ  نْ للدول مِ  دة تحذيراً د عَ تَ تقاريرها المُ  في تضمينِ د ْ د رَ تَ تَ  مْ ر، ولَ األمَ إلى هذا  للعمل
 و بعبـارةٍ . التوظيـف واالسـتخدامة مجـاالت كافّـ لَ ع، لتشـمُ حيـث الواِقـ نْ ، مِ عُ سِ أحكام هذه االتفاقية تتّ  ن إ: ثالثاً      

ــهــذه األحكــام تُ  خــرى، فــإن أُ  م التمييــز فــي المعاملــة فــي نطــاق عالقــات دعــوب كفالــة مبــدأ المســاواة و ُجــعلــى وُ  دُ ؤك
شـاط اإلنسـاني، بمـا فـي ة أو مختلـف أنـواع النّ على مستوى مجاالت العمل كافّـ، و جميع الّناسسبة إلى ، بالنّ العمل
ــفَ ذلــك كَ  ــرَ الــة الُف نــة، وكــذلك معيّ  نْ َهــظــائف ومِ وااللتحــاق بو  دريب المهنــيّ االلتحــاق بالّتــق بص المتســاوية فيمــا يتعّل

  .هِ وفِ رُ ظُ شروط االستخدام و 
طاق ق بالنّ يتعلّ سواء فيما  -اهَ تطبيقِ  مجاالتِ و  لنطاقِ  تحديدٍ  على أي  لْ مُ شْ تَ  مْ لَ  111 :االتفاقية رقم تْ كانَ  نْ إ و      
) ل الحمايـة والتطبيـقمجـا حقـوقال(طاق الموضوعي ق بالنّ أو فيما يتعلّ ) اهَ ين بأحكامِ المعنيّ  األشخاص(خصي الشّ 
نة، مر الـدولي للعمـل فـي ذات الّسـادرة عـن المـؤتالّصـ 111 :التوصية رقم ، فإنّ )من االتفاقية 03 .ف/01 المادة(
 01.ف/ 03البنـد ( لٍ شـامِ و  عـام  ا بأسـلوبٍ هَـتْ جَ ياغة وعالَ الّصـ سِ فْ المسـألة بـنَ  تْ َحـرَ طَ  دْ قَ  لة ألحكام االتفاقية،المكم و 

  .)التوصيةمن 
المعاملـة فـي المجـاالت بالمسـاواة فـي الفـرص و  عَ يتمتـ نْ يجـب أ فـردٍ  كـل  علـى أنّ  111 :التوصـية رقـم تنص و      
ــــااللتحــــاق بالتــــدريب المهنــــي واالســــتخدام وِ  -ب ؛التوظيــــفااللتحــــاق بالتوجيــــه المهنــــي و  -أ :اليــــةالتّ   هِ اختيــــارِ  قَ ْف
خصـية، الشّ  هِ رقيـة حسـب كفاءاتِـالتّ  -ج ؛ب أو ذلـك االسـتخدامدريخصي لهـذا التّـالشّ  هِ استعدادِ  بِ سَ بحَ خصي، و الشّ 
 ؛عند التساوي في العمـل األجرالمساواة في  -ه ؛في االستخدام نمْ األَ  -د ؛في العمل هِ واجتهادِ  هِ ، استعدادِ هِ تِ رَ بْ خِ 
ة والصــحّ  األمــن ، تــدابيرنوية بــأجرٍ الّســ اإلجــازاتاحــة، بمــا فــي ذلــك ســاعات العمــل، فتــرات الرّ  ،العمــل وطُ رُ ُشــ -و

                                                           
حكـام االتفاقيـة ال أكـان تطبيـق  ٕانْ و  ،هنـأإلـى التوكيـد علـى حقيقـة ، 1971ادر عـام فـي تقريرهـا الّصـ الّتابعـة للمنظمـة الدوليـة للعمـل لجنـة الخبـراء تْ َصـلُ خَ  وقـد 1
 ي ِعـتَ  علـى ضـرورة أنْ  تْ دَ كـأَ و  تْ ادَ َعـ دْ قَـهـا، أنّ  إالّ  –المجـاالت  ةسـبة إلـى كافّـبالنّ  –أشكال التمييز القضاء على كافةاإللغاء الفوري أو ضمان  بُ ها تتطل ي أن نِ عْ يَ 

 ي علـى أي وِ تَـحْ ال تَ  ها بصـورةٍ تُ صـياغَ و  ةٍ ا بدّقـهَ تحديـدُ  بُ ِجـمـن االتفاقيـة يَ  المـادة الرابعـة مِ ْكـحُ لِ  الدولـة وفقـاً  نِ ْمـأَ صة لحماية خص اإلجراءات المُ  أن ... " الدول
  :راجع ".مييزأنواع الت نْ مِ  عٍ وْ نَ 

N.Valticos, Droit international du travail, Op.cit.,p.431. 
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ـــ اإلعانـــاتمان االجتمـــاعي والخـــدمات االجتماعيـــة و وســـالمة العمـــل وكـــذلك، تـــدابير الّضـــ لة االجتماعيـــة ذات الص
 .)111 :من التوصية رقم األّولالبند (ة نَ هْ بالمِ 

ــ 111: مــن التوصــية رقــم )ف.(األولالبنــد  يــنّص و       عــدم ال العّمــو  اإلعمــال أربــابعلــى منظمــات  بُ ِجــيَ  هُ بأن
م هِ مشـاركتِ م كأعضـاء و هِ تِ فَ م بِصـهِ واحتفـاظِ  األعضـاء بانضـمامِ  لُ ِصـفيمـا يت  ة تفرقـةٍ أّيـبُممارسـة ماح مارسة أو الّسـمُ 

 ةؤون النقابيّ في الش.  
لـة لهـا، المكم  111 :التوصـية رقـمو  111 :االتفاقيـة رقـم نَ ؤ مـ و كـل تـي تـدعُ الّ  اإلجـراءاتدابير و لتّ كما جاءت ا     

 نْ ِمــ رُ كُ ذْ َنــو  .ةســطحيّ و  عامــةٍ  بعبــاراتٍ  ةً رَ ر َقــة، مُ العنصــريّ  التفرقــة أشــكال القضــاء علــى كــل  جــلِ أ نْ ؤ ا مــهَ يِســإلــى تكر 
  :اليةذلك العبارات التّ 

تـدعم بوسـائل تـتالءم مـع الظـروف والعـادات  لكيّ  عُ وضَ تُ  ةً قوميّ  سياسةً  عَ بِ ت يَ و  نَ لِ عْ يُ  أنْ ...عضو د كلّ يتعهّ " •
مـن  02المـادة ("، و تـؤدي إلـى القضـاء علـى أي تفرقـة فيهمـا...فـي المعاملـة و الفـرص القومية المسـاواة

 ؛)االتفاقية
• " ياسـة عـن ن وتطبيـق هـذه السّ َهـالتفرقة فـي الوظـائف والمِ  عِ نْ مَ لِ  ةً قوميّ  سياسةً  عَ ضَ تَ  أنْ ...  دولةٍ  على كل

البنـد ( "ةروف القومّيـوالظـ قُ ِفـآخـر يت طريـٍق  أو عـن أي ...ةجماعيّ  ة واتفاقات عملتشريعيّ  إجراءاتطريق 
  ؛)من التوصية 02.ف/02

البنــد ("نشــاطها هُجــوْ أَ علــى عــدم التفرقــة عنــد مباشــرة مختلــف  ةً مبنّيــ ة سياســةً الحكومّيــ األجهــزةق طبــتُ  أنْ " •
  ؛)من التوصية 02 .ف/01
وثيقتـــان  111 :التوصـــية رقـــمو  111 :رقـــمالقــانون الـــدولي االتفاقيـــة  فقهـــاءالعديـــد مـــن  رَ َبـــتَ اعْ  ،لـــذلك اســتناداً و      

 :لَ ْثــمِ  ،ةأهمّيــ أكثــروثــائق دوليــة  لْ َبــقِ  نْ ها ِمــينُ مِ ْضــتَ  قَ بَ ة َســمبــادئ عاّمــو  د تعريفــاتٍ ضــعيفتان تقتصــران علــى مجــرّ 
  .وميثاق فيالدلفيا اإلنسانالعالمي لحقوق  اإلعالن

دون التفصـيل،  اإلجمـالُ عليهـا  بُ لُـغْ يَ  دوليـةٍ  اتفاقيـةٍ  بِ توكيـد فـي قاِلـ إعـادةهذه المبادئ لتحتاج إلـى  نْ كُ تَ  مْ لَ و      
قة عليهــا الــدول المصــد  تْ َمــزَ لْ أَ  دْ َقــ تْ كاَنــ نْ إ و  ،فهــذه االتفاقيــة... قــةوض دون الد ُمــة والغُ طحية دون الموضــوعيّ الّســ
مـــات و قَ مُ وط أو الُطـــد الخُ حـــد تُ  مْ َلـــ هـــاأنّ  إالّ  ،وقـــتٍ  عِ رَ ْســـأَ فـــي التفرقـــة العنصـــرية  لتحـــريمِ  ةٍ قومّيـــ سياســـةٍ  تنفيـــذِ و  مِ ْســـبرَ 

مانات الّضـ راطِ علـى اشـت مْ دِ ْقـتُ  مْ َلـ ،هـاأن كمـا  .اهَـلـة بتطبيقِ يَ الكفِ  لْ الوسـائِ ول و لُـالحُ  عْ َضـتَ  مْ ياسـة، ولَـة لهـذه السّ الرئيسيّ 
ق المسـاواة حقـة تُ مّيـلسياسـة قو  باعٕات و  إعالند جرّ ى مُ قة على االتفاقية ال يتعد الدولة المصد  التزامِ ا و هَ الكفيلة بتنفيذِ 

  .1عيد العمليّ ها على الصّ يدِ تجسِ ها و يقِ دون االلتزام الفعلي بتحقِ  في الفرصفي المعاملة و 

                                                           
  :كالتّالي، (Valticos) "فاليتكوس" األستاذويقول في ذلك  1

     « L’action envisagée par la convention  et la recommandation y est décrite en termes généraux et met plus 
l’accent sur les objectifs à atteindre que sur les moyens pour y parvenir . La convention prévoit cependant que 
l’application de cette politique doit se faire (par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux), 
elle n’impose donc ni le recours à des méthodes déterminées ni l’élimination immédiate de toute discrimination ».in : 
N.Valticos, Droit international du travail, Op.cit., p.291. 

  :في ذلك قائالً ، 111 :صياغة االلتزام الواقع على عاتق الدولة المصدقة على االتفاقية رقمبشأن   (Jenks) "جانكس" األستاذق يعلّ كما      
      “This is the basic obligation resulting from ratification and it calls for three comments : the obligation in this 
general form, is not an obligation to achieve but an obligation to declare and peruse a national policy designed to = 
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ـــاوَ نَ تـــي تَ الّ  أحكـــاِم االتفاقيـــات والتوصـــيات الدوليـــة للعمـــل لَ تنـــاوُ  ِمـــَن الباحثـــة مُ ذلـــك مـــا يســـتلزِ و        وعَ الموُضـــ تْ َل
 نْ عـن المنظمـة ِمـ رَ دَ ا َصـفيَمـ يـلِ لِ حْ والتَ  ثِ ْحـبالبَ  قِ م عَ التَ  لِ َال خِ  نْ راسة، مِ الدّ  نَ مِ  الرئيسّيةالفصول  نَ مْ ضِ  فصيلِ بالتّ 

 وصِ ُصـلنشـاط أو بخُ ا وعِ رُ مـن فُـ عٍ رْ ال أو فَـالعّمـ نَ ِمـ لفئةٍ  التمييز عدمبشأن إقرار مبدأ المساواة و  ضوتقارير  وثائقَ 
  .لالعم دِ قْ عَ بِ  ةٍ لَ ذا صِ  أو امتيازٍ  طٍ رْ شَ 
  

  :الفرع الثاني
  اإلقليمي للعملالقانون  في ظلّ  وعدم التمييز رة لمبدأ المساواةاألحكام المقرّ 

  
 يفـ إطار المنظمات اإلقليمية، من أجل حماية حقوق اإلنسان وكفالـة الحـقّ  يالعديد من االتفاقيات ف تْ مَ رِ بْ أُ      

الـــة لضــمان احتـــرام هـــذه ، عبـــر آليــات فعّ وتطبيقهــا وحظـــر التمييــز فـــي إقرارهـــا ع بهـــذه الحقــوقالتمتّــ يالمســاواة فـــ
ذكر مـن هـذه الوثـائق ُيـ، و ترتكب بالمخالفة ألحكامها، والعمـل علـى مواجهتهـا  ياالتفاقيات، ورصد االنتهاكات الت

 من أحكام ما يأتي وص،صُ الخُ  هِ جْ وص على وَ صُ والن:  
  

  ة للعملالقواعد األوروبيّ  في ظلّ مبدأ المساواة وعدم التمييز لرة األحكام المقرّ  :أوالً      
  

ــ ،عيد األوروبــيعلــى الّصــ      ل مبــدأ المســاواة وعــدم يشــكّ ة ومتزايــدة؛ حيــث ة خاّصــيكتســب هــذا الموضــوع أهمّي
ظـــام الحقـــوقي لإلتحـــاد تـــي يقـــوم عليهـــا النّ ة الّ نـــة للحقـــوق والمبـــادئ األساســـيّ ة المكو أحـــد العناصـــر الرئيســـيّ  التمييـــز

 وضبطاً  دّقةً من األنظمة القانونية األكثر  اً إلى إرساء أسس وقواعد واحد لَ األوروبي قد توص  عوالمشرّ . 1األوروبي
  .2في العالم في إطار مكافحة التمييز والحّد منه

تي تعالج مسألة المسـاواة وعـدم في إطار نظام اإلتحاد األوروبي العديد من المعاهدات والوثائق الّ  تْ عَ ق وقد وُ      
  :3يلي من أحكامها فيماضِ  دَ رَ أو غير مباشرة، ونذكر البعض مّما وَ /يغة مباشرة والتمييز بص

                                                                                                                                                                                                 

= promote ; the obligation is to be discharged by methods appropriate to national conditions and practice ; and the 
objective is defined in terms which imply that it is likely to be attained progressively rather that immediately”. in: 
C. Wilfred Jenks, Op. cit., p. 76. 

منظمـة األمـن والتعـاون و ،)عضـواً  45مـن  اً ن حالّيـذي يتكوّ الّ (  نظام مجلس أوروبا: ، وهيمستويات )03( ثالثيتكون النظام األوروبي لحقوق اإلنسان من  1
  ).عضواً  25من  اً ن حاليّ ذي يتكوّ الّ ( اإلتحاد األوروبي ، و)عضواً  55ن من تي تتكوّ الّ (في أوروبا 

  :يل، راجعللمزيد من التفاص
P.Manin, Droit constitutionnel de l’union Européenne, édition Pedone, Paris, 2004, pp.01-39./ P. Rodiere, Droit social 
de l’union européenne, L.G.D.J./E.J.A., Paris, 1998, pp. 08-15. 

ــفمُ  2 ــخَ ، ودَ 25/03/1957فــي  تْ َعــق لتــي وُ اّ (ة رومــا معاهــد ذُ ْن  ،26/02/2001فــي  تْ َعــق تــي وُ الّ ( معاهــدة نــيسإلــى  والً ُصــووُ  ،)01/01/1958فــاذ فــي النّ  زَ حيــ تْ َل
فــــي  تْ َعـــق تـــي وُ الّ ( بمعاهـــدة ماســــترخ وراً رُ ، ُمــــ)رومـــابمدينـــة  29/11/2004فــــي  عَ قـــذي وُ الّـــ(ســـتور األوروبــــي الدّ و ،)01/02/2003فـــاذ فــــي ز النّ حيـــ تْ لَـــخَ ودَ 
، )01/05/1999فـاذ فــي ز النّ حيــ تْ لَـخَ ، ودَ 02/10/1997عـت فــي ق تــي وُ الّ (  معاهـدة أمســتردام، ن ثــمّ ، وِمـ)01/11/1993فــي  فـاذز الن حيــ تْ لَـخَ ودَ  ،07/02/1992

المبــادئ  دِ كأَحــ مييــزمبــدأ المســاواة وعــدم التمفهــوم ونطــاق  الــدول األوروبيــة إلــى تعميــقِ  تْ دَ َمــ؛ عَ ) 13/12/2007عــت فــي ق تــي وُ الّ ( بمعاهــدة لشــبونة اً وانتهــاء
 . اإلتحاد األوروبيتي يقوم عليها ة الّ األساسيّ 

Ibid,12.. 
 .116-114.علي عبد الرزاق الزبيدي وحسان محمد شفيق، مرجع سابق، ص ص:راجع، القواعد األوروبية للعمللمزيد من التفاصيل بشأن ل 3



 
89 

  الدستور األوروبيأحكام .1     
 رُ ذكَ ُيـألوروبي فـي العديـد مـن المـواطئ، و من أحكام الدستور امبدأ المساواة وعدم التمييز ضِ  ياغةُ صِ  تْ دَ رَ وَ       

  :1وصصُ بهذا الخُ 
علــى مبــادئ احتــرام الكرامـــة  َس ســاإلتحــاد أُ  بــأن  ن الدســتور األوروبــي الــنص مــ القســم األولمن ِضــ دَ رَ وَ  •

إقــرار هــذه األحكــام هــو العمــل  نْ الهــدف ِمــ أن و  .ة والديمقراطيــة والمســاواة واحتــرام القــانونة والحرّيــاإلنســانيّ 
الدســــتور .(ســــاءجــــال والنّ ، والمســــاواة بــــين الرّ لحمايــــة االجتماعيــــة ألفــــراده جميعــــاً علــــى ضــــمان العدالــــة وا

  . 2 )03.ف/الثالثةالمادة /لاألوّ األوروبي، القسم 
 المفهـــومْينع األوروبـــي المشـــرّ  حَ َضـــوْ ، أَ "المســـاواة" :مـــن الدســتور، وتحـــت عنـــوان القســـم الثـــانيمن وِضــ •

 محاربـة ، وأوالً  ،تعميـق مفهـوم المسـاواةمـن حيـث : عليهما في محاربـة التمييـز زُ لذين يرتكِ ين الّ األساسي
لغــة، أو علــى الجــنس، أو العــرق، أو الّ  خــاص  س بشــكلٍ مؤســ تمييــزٍ  ر كــلّ ْظــمــن حيــث حَ . ثانيــاً  ،ييــزالتم
ة، وَ رْ ة، أو الث ة وطنيّ النتماء إلى أقليّ اأو غيرها من اآلراء، أو  ...ياسيةين، أو المعتقدات، أو اآلراء السّ الدّ 

ـــ، أو المُ أو الـــوالدة، أو اإلعاقـــة، أو الســـنّ  ـــانيالدســـتور األوروبـــي، القســـم .( ةول الجنســـيّ ُي  20، المـــادة الث
  ).01.ف/21المادة و 

حـارب التمييـز تُ  وٕاجـراءاتٍ  سياسـاتٍ  عِ ْضـستور، ضرورة وَ من الدّ  القسم الثالثع األوروبي في وبّين المشرّ  •
ــ ين، أو المعتقــدات، أو اإلعاقــة، أو س علــى أســاس الجــنس، أو العــرق، أو األصــل اإلثنــي، أو الــدّ المؤس

 ).18و 08و  07، والمواد 03، المادة الثالثالدستور األوروبي، القسم . (ةول الجنسيّ يُ ، أو المُ نّ الس
  

  ةاته األساسيّ حريّ ة لحماية حقوق اإلنسان و األوروبيّ االتفاقية أحكام . 2     
      نموذجاً  على المستوى األوروبي، ،ة لحقوق اإلنساناالتفاقية األوروبيّ ت لَ شك  وحماية حقوق  نِ وْ صَ لِ  راً متطو

، وأصــبحت 04/11/1950 :بتــاريخ رومــا يت االتفاقيــة فــَعــق وُ  دْ ، وَقــوٕاقــرار مبــدأ المســاواة وحظــر التمييــز اإلنســان
مجـال حمايـة حقـوق اإلنسـان، وتطبيقهـا علـى  يف ى بهحتذيُ  نموذجاً  د عَ تُ  ي، وه03/09/1953 يسارية المفعول ف
ع بهـذه هـؤالء األفـراد فـى التمتـ لحق  ، إعماالً اء الدول األطراف دون أدنى تفرقةٍ ون لقضعُ ذين يخضَ جميع األفراد الّ 
  .المساواة  مِ دَ الحقوق على قَ 

ــ       ــة والسّ ق االتفاقيــة وتتعّل ــأساســاً  ،ياســيةبــالحقوق المدني ة إشــارة إلــى الحقــوق االقتصــادية ، وليســت فيهــا أّي
 ؛كـالحق فـي تقريـر المصـير والحـق فـي التنميـة :ةلـى الحقـوق الجماعّيـ، ع، أيضـاً تنّص  مْ ها لَ كما أن . 3واالجتماعية

 يفـــ المة الجســـمانية، والحـــقّ الّســـ يالحيـــاة، وفـــ يفـــ الحـــقّ  :لْثـــمِ ، الفـــرد باألســـاس االتفاقيـــة بحقـــوقِ  تْ َمـــتَ حيـــث اهْ 
                                                           

  :راجع 1
P. Rodiere, Op.cit., pp. 20-30. 

  :راجع 2
Conv. 850/53 , pp.1-253, Bruxelles, le 18/07/2003.  

وهــذا  ،02/1965/ 26 يز التنفيــذ فــودخــل حّيــ ،1961 /18/10 يبإيطاليــا فــ "تــوران" ي مدينــةفــ ياألوروبــ يالميثــاق االجتمــاعتوقيــع  ور، تــم ُصــهــذا القُ  يلتالفــ 3
الخــدمات  يفــ ، والحــقّ عــادلٍ  أجــرٍ  يفــ التنظــيم النقــابي، والحــقّ  يفــ ل، والحــقّ العمــ يفــ الحــقّ  :بــالحقوق االقتصــادية واالجتماعيــة، مثــل ،أساســاً  ،َ الميثــاق اهــتمّ 

  .ة واالجتماعيةالصحيّ 
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 ،هِ عِ الفرد بمجتمَ  قةِ بعال طُ بِ تي ترتَ إلى جانب الحقوق الّ  .ة بالكرامةض للتعذيب أو لعقوبة حاطّ االنتقال، وعدم التعرّ 
ت علـى حقـوق الفـرد فـي كمـا نّصـ .ر والعقيـدةْكـة الفِ أي، وحريّ التعبير عن الرّ الحّق في و  االجتماع، يف الحقّ  :مثل

فـي عـدم  هِ رق القانونيـة، وحقـبـالط  إالّ  هِ ة واألمان، وعدم القبض عليه وحبِسـالحريّ  يف الحقّ  :مواجهة القانون، مثل
  .1ةيّ شِ حْ وَ  لمعاملةٍ  هِ أو تعريضِ  هِ تعذيبِ 
ت دَ حيــث أكــ ؛2ة األفــراد دون تمييــزع بهــذه الحقــوق لكافّــالتمتــ ياالتفاقيــة علــى كفالــة المســاواة فــ تْ َصــرُ وقــد حَ      
، بسـبب الجـنس، أو العنصـر، أو تمييـزٍ  ي ة بهذه االتفاقيـة دون أنَ ي بَ ات المُ ضرورة تأمين الحقوق والحريّ  14المادة 

أو االجتمـاعي،  أو غيرهـا مـن اآلراء، أو األصـل القـوميّ  ...ياسـيةين، أو اآلراء السّ لغة، أو بسـبب الـدّ الّ لون، أو الّ 
  .3آخر عٍ ضْ وَ  ي أو أ ...روة، أو الميالدة، أو بسبب الثّ ة قوميّ أو االنتماء إلى أقليّ 

   
  الميثاق االجتماعي األوروبيأحكام .3     
ة فـي مجـال مجموعـة الحقـوق األساسـيّ  ال جميعـاً للعّمـ نَ مَ ْضـتَ  على أنْ  للميثاق، وفقاً  ،ةالدول األوروبيّ  لُ مَ عْ تَ       

ة المعــايير التمييزّيــ دِ َحــإلــى أَ  دُ نِ يســتَ  تمييــزٍ  ال بهــذه الحقــوق كّلهــا دون وجــود أي ع هــؤالء العّمــالعمــل، وضــمان تمتــ
أو األصـــل  أو غيـــره،... ياســـيأي السّ الـــرّ أو  ين،دّ أو الـــ لغـــة،أو الّ  أو الجـــنس، لـــون،أو الّ  كـــالعرق، ورةالمحُظـــ
 عٍ ْضــوَ  ة، أو المــيالد أو أي ة قومّيــة، أو االنتســاب إلــى أقلّيــ، أو المنشــأ االجتمــاعي، أو الحالــة الصــحيّ القــوميّ 

  .     4آخر
 ةً تمييزيّ  ةً معامل د عَ موضوعي ال تُ و  ،ر معقولأساس مبرّ ة القائمة على عاملة التمييزيّ المُ أّن  الميثاق رَ بَ تَ واعْ     

     ). -)ه( -الفقرة، 05الميثاق االجتماعي األوروبي، الجزء ( .حسب مفهوم أحكام الميثاق
 الحـقّ ، وفي الكرامـة أثنـاء العمـل الحقّ ، وعادلةٍ  في ظروف عملٍ  الحقّ الحقوق الواردة بالميثـاق،  أهمّ  نْ ومِ      

بسـبب الجـنس بهـدف ضـمان  مهـن دون تمييـزٍ والمعاملـة المتسـاوية فـي مجـال التوظيـف وال في تكافؤ الفرص
جـال ال الرّ العّمـ فـي مكافـأة عادلـة مـن حيـث االعتـراف بحـق  الحـقّ ، وتكافؤ الفـرصفي  الة للحقّ مارسة الفعّ المُ 

                                                           
 ).11و 10، 9، 8، 2الديباجة والمواد ( ،ةاته األساسيّ االتفاقية األوروبية لحماية حقوق اإلنسان وحريّ  1
محكمـة دتـه وهـذا مـا أك  ،راتبـر المُ  نْ ُكـتَ  مـاً هْ مَ  ،المعاملـة يفـ تمييـزٍ  يّ أ ُض فُ رْ تَ  يتالّ  طلقةالمساواة المُ  ،انَ وا بالمساواة هُ دُ يقصُ  مْ االتفاقية لَ  يعِ واضِ  بع، فإنّ وبالطّ  2

هـذه  هـا االتفاقيـة؛ حيـث أنّ لُ خـرى تكفُ أُ  د حقوقـاً تـي تحـد مـن االتفاقيـة والمـواد الّ  14 العالقـة بـين المـادة وصِ بخُصـ لغـات البلجيكيـة،الّ  قضـيةّ  يفـ العدل األوروبية،
حيـث أشـارت المحكمـة إلـى قبولهـا بعـض  ؛االتفاقيـة يرة فـع بـالحقوق المقـرّ ق بـالتمت فيمـا يتعلّـ هُ رُ ظُـحْ مـا تَ إن  ، ونـص  ي أ ي، فـهِ التمييز في حـّد ذاتِـ رُ المادة ال تحظُ 

  .ةرات معقولة وموضوعيّ ادها إلى مبر أنواع المعاملة المختلفة، بشرط استن
 .319. ، ص)دون سنة طبع(هضة العربية، ، القاهرة، دار النّ ةات األساسيّ االتفاقية األوروبية لحماية حقوق اإلنسان والحريّ ، عبد العزيز محمد سرحان

ــتــي بَ لحقــة بهــذه االتفاقيــة الّ إلــى جانــب ذلــك،  إلــى تعزيــز هــذه االتفاقيــة مــن خــالل العديــد مــن البروتوكــوالت المُ  ،الــدول األوروبيــة تْ دَ َمــعَ  3 ى عــام ا حتّــهَ دُ دَ َعــ غَ َل
البروتوكــول وورد  .األساســي لالتفاقيــة عليهــا فــي الــنص  تــي تــّم الــنص ات جديــدة غيــر تلــك الّ وحرّيــ ، أضــاف العديــد منهــا حقوقــاً بروتوكــوالً  )12( اثنــا عشــر 1999

 :راجع .11/04/2002 :وقيع فيللتّ  حَ تِ وقد افتُ ، إقرار مبدأ عام لعدم التمييزبشأن  12:رقم
P. Rondière, Droit social de l’union européenne, L.G.D.J./E.J.A., Paris, 1998, pp. 48-55.                                                           

  :راجع 4
L. Samuel, Droits sociaux fondamentaux (jurisprudence de la charte sociale européenne ), 02 ème édition, éditons du 
conseil de l’Europe, Strasbourg, décembre 2002, pp.25-26. 
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، 05الميثــاق االجتمــاعي األوروبــي، الجــزء ( . ســاء فــي المســاواة فــي األجــر عــن العمــل المتســاوي القيمــةوالنّ 
   .1 ) -)ه( -الفقرة
      الميثاق على  ونص و، 2ةٍ العامالت في حمايـة خاّصـ حق ة فـي تكـافؤ ال ذوو المسـؤوليات العائلّيـالعّمـ حـق

قين فـي األشـخاص المعـوّ  حـق ، وفـي حمايـة فـي حالـة إنهـاء التوظيـف الحق ، و3ةٍ متساويَ  الفرص وفي معاملةٍ 
م فـي الحمايـة هِ رِ َسـال المهـاجرين وأُ العّمـ ق حـواالندماج االجتماعي والمشـاركة فـي حيـاة المجتمـع، و االستقالل 
  .4والمساعدة

  
 ة لالتحاد األوروبيميثاق الحقوق األساسيّ أحكام . 4     

  
الحقوق  بهدف حماية كلّ  ،1999 في شهر جوان عام ،ة لإلتحاد األوروبيإصدار ميثاق الحقوق األساسيّ  تمّ      

فـــي أساســـها علـــى معاهـــدات حقـــوق  دُ تـــي تعتِمـــتلـــك الحقـــوق الّ  بمـــا فيهـــا ،5تحـــاد األوروبـــياإل يالممنوحـــة لمـــواطن
  6.اإلنسان األوروبية، الميثاق االجتماعي األوروبي، واتفاقيتا المجلس األوروبي

ــو        ا وحمايتهــا، وضــرورة َهــؤ ة وضــرورة احترامة الكرامــة اإلنســانيّ ســيّ دُ ع األوروبــي فــي هــذا الميثــاق، قُ المشــرّ  دَ أك
  .    7لغوييني والّ ثقافي والدّ احترام االختالف ال

: ، تحـت عنـوان هُ ْنـمِ  الـثالثّ الفصـل  ،8 2000لعـام  ميثـاق الحقـوق األساسـية لالتحـاد األوروبـيص خص وقد      
 تمييـزٍ  أي  رُ حَظـيُ  -1:"ه، وأنـ)مـن الميثـاق 20المادة "(القانون أمام الجميع يتساوى:" هُ على أن  ، للنص "المساواة"

 أو ةاألجنبّيـ ماتالّسـ أو االجتمـاعي أو العرقـي األصـل أو لونالّ  أو العرق أو الجنس مثل ،سبب أي  على قائم
ـــدّ  أو لغـــةالّ  ـــدة أو ينال ـــرّ  أو العقي ـــى االنتســـاب أو آخـــر رأي  أي  أو ياســـيالسّ  أيال ـــ إل ـــ ةأقلّي  بســـبب أو ةقومّي

  .يالجنس هالتوج  أو السنّ  أو اإلعاقة أو الميالد أو الممتلكات
 ودون ،األوروبـي االتحـاد بشأن والمعاهدة األوروبي، المجتمع ئنشِ تُ  تيالّ  المعاهدة تطبيق نطاق في -2      

  ).من الميثاق 21المادة ".(ةالجنسيّ  أساس على تمييزٍ  أي  رُ حظَ يُ  – المعاهدات لتلك ةالخاصّ  باألحكام اإلخالل

                                                           
  :راجع 1

L. Samuel, Op.cit.,pp. 09-11. 
 ).09. ف/ األولالجزء ( الميثاق االجتماعي األوروبي، 2
  ).27المادة ( الميثاق االجتماعي األوروبي، 3
 ).24-19-15المواد ( الميثاق االجتماعي األوروبي، 4
  :راجع 5

Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, J.O.n° C 364, du 18/12/2000, pp. 01-22. 

  .135. ص ،2003، المجلد الثاني، دار الشروق ، القاهرة، ة بحقوق اإلنسانالوثائق الدولية المعنيّ ، محمود شريف بسيوني: وأيضاً 
ظـر بـين هـات النّ جُ الخـتالف وُ  ي الميثـاق كمعاهـدة نظـراً تبّنـ يـتمّ  مْ ولكـن لَـ ،تحـاد األوروبـيالـدول األعضـاء فـي اإل ممثل من 62 لْ بَ قِ  نْ إصدار الميثاق مِ  م وقد تَ  6

  .تحاد األوروبيفي معاهدة اإل هُ تفعيلُ  أن يتم  ُيطاِلبانة فالبرلمان والمفوضية األوروبيّ  ،مع ذلكو  .الدول األعضاء
 ).35و 34، 33، 31، 29، 28، 27، 26، 25، 22، 21، 20، 15، 5، 1المواد ( بي، ة لالتحاد األورو ميثاق الحقوق األساسيّ  7
األوروبـي  االتحـاد مجلـسو األوروبـي البرلمـان عن ،2000 /12/ 07 :الفرنسية، في ) Nice"نيس"بمدينة  ميثاق الحقوق األساسية لإلتحاد األوروبير ر حُ  8
 .ةاألوروبيّ  لجنةالّ و
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 الوظيفــة ذلــك فــي بمــا ،المجــاالت ةكاّفــ فــي ســاءوالنّ  جــالالرّ  بــين المســاواة ،مــن الميثــاق 23المــادة  لُ وتكُفــ     
 نـةمعيّ  مزايـا لُ تكُفـ تيالّ  اإلجراءات يتبن  أو ِمنْ  حافظةِ المُ  وعدم التمييز ِمنَ  المساواة مبدأ عُ نَ مْ يَ  ، والواألجر والعمل
  . 1تمثيالً  األقلّ  الجنس حِ لصالِ 

  
 التوجيهات األوروبيةأحكام .5     

  
محاربـة إحـالل المسـاواة و  ادرة بهـدفإلى العديد من التوجيهات األوروبيـة الّصـ احثة، بهذا الّصدد،الب شيرتُ       

  :من بينها تذكروغيره، و ... التمييز في مجال العمل والتكوين المهني
ــق ، المتعّلــ10/02/1975 :ادر بتــاريخالّصــ 117/75:التوجيــه األوروبــي رقــم -أ   ة للتقــارب بــين بإيجــاد آلّي
كوري ق بتطبيــق مبــدأ المســاواة فــي األجــر بــين العمــل الــذ ت فــي دول المجموعــة األوروبيــة فيمــا يتعّلــالتشــريعا

  .2والعمل األنثوي
بمبــــدأ المســــاواة فــــي ق ، المتعّلــــ09/02/1976 :ادر بتــــاريخالّصــــ 76/207:التوجيــــه األوروبــــي رقــــم -ب  

 .3ة وشروط العملوالفرص المهنيّ  خول للعمل والتكويننساء في مجال الد والّ  جال المعاملة بين الرّ 
جـــال بالمســـاواة بـــين الرّ ق ، المتعّلـــ19/12/1978 :ادر بتـــاريخالّصـــ 78/79:التوجيـــه األوروبـــي رقـــم -جــــ  

 .4يمان الصحّ ساء في مجال الضّ والنّ 
بتطبيق مبـدأ المسـاواة فـي ق المتعلّـ ،11/12/1986 :ادر بتاريخالصّ  86/613:التوجيه األوروبي رقم -د  
  .5ابع أو المستقلّ ق بالعمل التّ ذين يقومون بنشاطات تتعلّ ساء الّ والنّ  جال ة بين الرّ المعامل

: ذي عــّدل التوجيــه األوروبــي رقــم، اّلــ20/12/1996 :ادر بتــاريخالّصــ 96/97:التوجيــه األوروبــي رقــم -ه  
ــ 1986لعــام  86/378 ق بنظــام مــا يتعلّــســاء فيجــال والنّ مبــدأ المســاواة فــي المعاملــة بــين الرّ ق بتطبيــق المتعّل
 .6مان االجتماعيالضّ 

                                                           
وذوي  سـاء، األطفـال، كبـار السـنّ النّ : ، منـه، بـالتطبيق العديـد مـن الفئـات، وهـي35وٕالـى  20 ، ضـمن المـواد مـن"بالمساواة"ن وَ ْنـعَ المُ  ثالثالالفصل  لَ مِ وقد شَ  1

  .اإلعاقة
موقــع  مينيســوتا،، مكتبــة حقــوق اإلنســان، جامعــة )الحقــوق األساســية لإلتحــاد األوروبــي( :ميثــاق المعهــد الــدولي لحقــوق اإلنســان :راجــعلمزيــد مــن التفاصــيل، ل

   :2013/ 11/ 16:لع عليه بتاريخاإلنترنيت المطّ 
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/eu-rights-charter.html                                                                                                   

  :راجع 2
C.E.E.: Directive 75/117  , du 10/02/1975, J.O.U.E. n° L 45 du 19/02/1975, pp. 19-20, art.01.  

  :راجع 3
C.E.E.: Directive 76/207  , du 09/02/1976, J.O.U.E. n° L 39 du 14/02/1976, pp. 40-42, art.01.  

  :راجع 4
C.E.E.:Directive 78/79, du 19/12/1978, J.O.U.E. n° L 006 du 01/01/1979, pp. 24-25, art.01-03.  

  :راجع 5
C.E.E.:Directive 86/613, du 11/12/1986, J.O.U.E. n° L 359 du 19/12/1986, pp. 56-58, art.01.  

  :راجع 6
C.E.E.:Directive 96/97, du 20/12/1996, J.O.U.E. n° L 46 du 08/01/1997, pp. 20-24, art.01.  
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ــ ،15/12/1997 :ادر بتــاريخالّصــ 97/80:التوجيــه األوروبــي رقــم -و   عبــئ اإلثبــات فــي حــاالت بق المتعّل
 .1س على الجنسالتمييز المؤسّ 

ـــــ29/06/2000 :ادر بتـــــاريخالّصـــــ 2000/43:التوجيـــــه األوروبـــــي رقـــــم -ز   بمحاربـــــة التمييـــــز ق ، المتعّل
 .2 )اإلثني(ق أو األصل العرقيس على العرالمؤسّ 

بمحاربـــــة التمييـــــز ق ، المتعّلـــــ27/11/2000 :ادر بتـــــاريخالّصـــــ 2000/78:التوجيـــــه األوروبـــــي رقـــــم -ح  
ول الجنسي، في مجال التشغيل يُ أو على المُ  ين أو المعتقدات أو على اإلعاقة أو على السنّ س على الدّ المؤسّ 
 .3والعمل

: ذي عّدل التوجيه األوروبي رقـم، الّ 23/09/2002 :ادر بتاريخالصّ  2002/73:التوجيه األوروبي رقم -ط  
ــ 1976لعــام  76/207 ــين الرّ ق المتعّل ــة ب ــي المعامل ــدأ المســاواة ف ــد جــال والنّ بمب  خول للعمــل،ســاء فــي مجــال ال

ــ ــار الجنســيســتند حيــث أضــاف هــذا التعــديل التمييــز المُ  ؛ة وشــروط العمــلوالتكــوين والفــرص المهنّي  إلــى المعي
  .4في مجال العمل، سواء منها المباشرة أم غير المباشرةالمضايقة الجنسية و

بمحاربــــة التمييــــز ق المتعّلــــ ،13/12/2004 :ادر بتــــاريخالّصــــ 2004/113:التوجيــــه األوروبــــي رقــــم -ي  
 .5س على الجنس في مجال الولوج إلى التملك والخدمات والتزود بهذه الممتلكات والخدماتالمؤسّ 
المسـاواة وحظـر  مسـائلبـه  تْ َيـظِ ذي حَ الّـ غُ االهتمـام البـالِ  اً جلّيـ حُ ِضـأعـاله، يت  الُمختصـْر، َض رْ الل العَ خِ  نْ مِ      

َوَرَد بشـكٍل ا نهَـمِ  ا للـبعضِ نَ َضـرْ عَ  أن  نْ غم مِ على مستوى قوانين وأحكام اإلتحاد األوروبي؛ فبالرّ  في العمل التمييز
ه أصــبح وص، وأّنــع األوروبــي فــي هــذا الخُصــم المشــرّ ة وتقــدّ لإلقــرار بأولوّيــ اً ذلــك يعــّد كافّيــ ، غيــر أنّ جــد ُمختصــرٍ 

 وتناسـقاً  هـو األفضـل صـياغةً  ، اعتبـره جانـب كبيـر مـن الفقـه،قانونيـاً  إطـاراً  -ظر التشـريعيةجهة النّ من وِ  –يمتلك 
  .6على مستوى العالم

  
  
  
  

                                                           
  :راجع 1

C.E.E.:Directive 97/80 , du 15/12/1997, J.O.U.E. n° L 14 du 20/01/1998, pp. 06-08, art.01 et 04. 
  :راجع 2

C.E.E.:Directive 2000/43, du 29/06/2000, J.O.U.E. n° L 180 du 19/07/2000, pp. 22-26, art.01.  
  :راجع 3

C.E.E.:Directive 2000/78, du 27/11/2000, J.O.U.E. n° L 303 du 02/12/ pp. 16-22, art.01.  
 :راجع 4

C.E.E.:Directive 2002/73, du 23/09/2002, J.O.U.E. n° L 269 du 05/10/2002, pp. 15-20, art.01 et 02.  
  :راجع 5

C.E.E.:Directive 2004/113, du 13/12/2004, J.O.U.E. n° L 373 du 21/12/2004, pp. 37-43, art.01.  
  :راجعلمزيد من التفاصيل، ل 6

M. Ducasse, A. Roset et L. Tholy, Code annoté européen du travail, Groupe Revue Fiduciaire, Paris, 2002, pp. 366 et ss. 
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  ة للعملالقواعد العربيّ  ظلّ  مبدأ المساواة وعدم التمييز فياألحكام المقّررة ل:ثانياً      
  

، دســـتور منظمـــة العمـــل العربيـــة: ة علـــى المســـتوى العربـــي، وهـــيمكـــن اإلشـــارة إلـــى ثـــالث وثـــائق أساســـيّ يُ       
  .الميثاق العربي للعمل، ومن ثمّ  ،الميثاق العربي لحقوق اإلنسان

   
  دستور منظمة العمل العربيةأحكام .1     
 دَ رَ فـي المعاملـة، ووَ  "عـدم التمييـز"و "المسـاواة" ي، إلـى مفهـومالعمل العربية، صراحةً دستور منظمة  ْر شِ يُ  مْ لَ       

مــة الدســتور، وفــي هــذا المعنــى، جــاء فــي مقد . عامــة وعبــارات فضفاضــة التعبيــر علــى المبــدأ مــن خــالل نصــوصٍ 
 العمـل لـيس سـلعة، وأنّ  بـأنّ  إيمانـاً  :"هبأن  أو  وفٍ رُ تعمـل فـي ُظـ ربـي أنْ ة فـي الـوطن العَلـى العامِ وَ الِقـ مـن حـق
وحيـة الرّ ة و م المادّيـهِ عي وراء رفـاهيتِ فـي الّسـ البشـر الحـقّ  لجميعِ  وبأن . بكرامة اإلنسان العربي مالئمةٍ  وطٍ رُ شُ 

   .1 ..."ا تكافؤ الفرص والعدالة االجتماعيةهَ امُ وَ قِ  وفي ظروفٍ  ةٍ في حريّ 
  

  الميثاق العربي لحقوق اإلنسانأحكام . 2     
ع العربي في هذا الميثاق، مبدأ المساواة وعدم التمييز بين األفـراد أو بـين ها المشرّ دَ تي حد المبادئ الّ  من أهمّ      
 حيـــث ؛التمييـــز وعـــدم المســـاواة مبـــدأ علـــى التأكيـــد ،2اإلنســـان لحقـــوق العربـــي الميثـــاق لَفـــغْ يَ  مْ فَلـــســـاء؛ جـــال والنّ الرّ 
  تْ حَ ضَ وْ أَ 

 ياناتوالـدّ  الحنيـف اإلسـالمي ينللـدّ  الخالـدة المبـادئ تحقيـق الميثـاق، هـذا اعتمـاد لقاتمنط نْ مِ  أن  الميثاق ديباجة
  .العنصرية أشكال كافة ورفض البشر، بين حوالتسامُ  والمساواة ةاألخوّ  في األخرى السماوية

 مجتمــع فــي ،مســؤولةو  ةحــرّ  لحيــاة العربيــة الــدول فــي األجيــال إعــداد الميثــاق، أهــداف بــين مــن أن  كمــا قــّرر،     
 والتســــامح المســــاواة مُ يَ ِقــــ هُ ودُ وتُســـ بالواجبــــات، وااللتــــزام بـــالحقوق الــــوعيّ  بــــين الــــتالزم علـــى قــــائمٍ  نمتضــــامِ  مـــدني

  .واالعتدال
ــ      ــة المــادة تْ هــذا، وقــد نص ــ بــأنْ  الميثــاق فــي طــرف دولــةٍ  كــلّ  دتعهــ ، علــىهِ مــن الميثــاق ذاِتــ الثالث  لكــل  لَ تكُف

 أو ،لـونالّ  أو ،العـرق بسـبب تمييـزٍ  دون فيـه، عليهـا المنصـوص الحرياتو  بالحقوق عالتمت  اهَ لواليتِ  عٍ خاضِ  شخصٍ 
 أو روة،الثّـــ أو االجتمـــاعي، أو الـــوطني، األصـــل أو الفكـــر، أو أي،الـــرّ  أو يني،الـــدّ  المعتقـــد أو ،لغـــةالّ  أو الجـــنس،
  .3ةالعقليّ  أو ةالبدنيّ  أو اإلعاقة الميالد،

                                                           
  .89. ص محمود شريف بسيوني، مرجع سابق، 1
 دَ ِمــوقــد اعتُ ). 2004-5-23) 16(. ع. د. 270. ق.ق(  23/05/2004 :بتــاريخ تــونستــي استضــافتها الّ  )16(السادســة عشــر  القمــة العربيــة لْ َبــقِ  نْ ِمــ دَ ِمــاعتُ  2
وقيـع إلـى األمـين العـام للجامعـة بـدعوة الـدول للتّ  دَ ِهـ، وعُ 1997سـبتمبر  15المـؤرخ فـي  5427: ر هذا الميثاق بموجب قرار مجلس جامعة الدول العربية رقـمشِ ونُ 
  .من الدول عليه كافٍ  ز التنفيذ لعدم تصديق عددٍ صديق عليه، ولم يدخل الميثاق حيّ والتّ 
، ص 2009انيـة، شــركة العاتـك لصـناعة الكتـاب، القــاهرة، ، الطبعـة الثّ قـانون العمــلعـدنان العابــد ويوسـف إليـاس، : راجـعأن، لمزيـد مـن التفاصـيل فـي هــذا الّشـل

  .و ما يليها 126.ص ص ،مرجع سابقمحمود شريف بسيوني، ./ 59-56. ص
  .129. ص محمود شريف بسيوني، مرجع سابق، 3
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 التمييــز ظــلّ  فــي والواجبــات، والحقــوق ة،اإلنســانيّ  الكرامــة فــي متســاويان والمــرأة جــلالرّ  أن وجــاء التأكيــد علــى      
 تبعـاً  دوتتعهّـ. المـرأة لصـالح افـذةالنّ  والمواثيـق األخـرى، السـماوية رائعوالّشـ ةاإلسـالميّ  ريعةالّشـ تهأقرّ  ذيالّ  اإليجابي

 فـي جـالوالرّ  سـاءالنّ  بـين ةالفعلّيـ والمساواة الفرص ؤتكاف لتأمين زمةالالّ  دابيرالتّ  ةكاف  خاذبات  فْ رَ طَ  دولةٍ  كل  لذلك،
 الـــدول مَ تلتــزِ  بــأنْ  األولــى، فقرتهــا فـــي الرابعــة المــادة رتــهقر  ومــا الميثــاق، هـــذا فــي الــواردة الحقــوق بجميــعِ  عالتمتــ

ــعْ والمُ  ة،األّمــ حيــاة دهــد تُ  تــيالّ  ةاالســتثنائيّ  الطــوارئ حــاالت واجهــةلمُ  تــدابيرٍ  مــن هُ ذُ ِخــتت  فيمــا األطــراف،  اهَــقيامُ  نْ َل
 أو األصــل ينالــدّ  أو لغــةالّ  أو أو الجــنس لــونأو الّ  العــرق وَ ُهــ الوحيــد هُ بُ بَ َســ يكــون تمييــزٍ  علــى تنطــوي بــأالّ  رســمًيا،

  .االجتماعي
 منــه، 11 المــادة من أحكــامِضــ حــاكم عــام كمبــدأ وعــدم التمييــز، المســاواة مبــدأ لــىع أعــاله، الميثــاق، وأكــدّ       
  ."تمييزٍ  دون هِ بحمايتِ  عالتمت  في الحقّ  ولهم القانون، أمام متساوون األشخاص جميع" أنّ  بتقريره
 .1سـببٍ  ألي  تمييـزٍ  دون إنسـانٍ  لكـل  طبيعـي  حق  العمل أن  من الميثاق، 34 ، قّررت المادةذاِتهِ  وفي المعنى     

ول علـى ُصـن الحُ ؤم ة تُـيَ رضِ ومُ  عادلةٍ  عملٍ  روطِ ع بشُ في التمت  الحق  عاملٍ  لكل  الميثاق بأن  دُ آخر، يؤك  وفي مقامٍ 
  .هِ سرتِ ة له وِألُ الحياة األساسيّ  مطالبِ  لتغطيةِ  مناسبٍ  أجرٍ 
      دريب والتكـوين والتشـغيل   ة مـن التّـجـل والمـرأة فـي مجـال االسـتفادة الفعلّيـالتمييـز بـين الرّ  عَ نْ الميثاق مَ  دَ كما أك   

ة      ة تكـوين الجمعيـات أو النقابـات المهنّيـفـي حرّيـ والحـقّ ، هِ العمل واألجور عنـد تسـاوي قيمـة العمـل ونوعيتِـوحماية 
 َش يْ فاهيــة والَعــالرّ  رُ وف ُيــ هِ ســرتِ وِألُ  لِ للعاِمــ فــي مســتوى معيشــي كــافٍ  فــي اإلضــراب، والحــقّ  واالنضــمام إليهــا، والحــقّ 

  .2ةعاية الصحيّ تماعي والرّ مان االجفي الضّ  الكريم، والحقّ 
  

  الميثاق العربي للعملأحكام  .3     
نميــــة االجتماعيــــة دة فــــي مجــــاالت التّ ومحــــدّ  نــــةٍ معيّ  أهــــدافٍ ة  لتحقيــــق كقيمــــة إنســــانيّ  العمــــلة بأهمّيــــيــــا ً عْ وَ       

ذي مل العرب، الّـل لوزراء العحكومات الدول أعضاء جامعة الدول العربية أثناء المؤتمر األوّ  تْ عَ واالقتصادية، سَ 
؛ المـؤتمر للميثـاق العربـي للعمـلإقـرار  لِ كْ ن فـي َشـ، لتجسـيد ذلـك التعـاوُ 1965جانفي  12 :بتاريخ بغدادفي  دَ قَ عَ انِ 
 على  ذي ينص والّ 

الحكومـات العربيـة وأربـاب العمـل وممثلـي  نَ مِ  يشترك في عضويتها كل ، 3التكوين منظمة عمل عربية ثالثيةقيام 
  .د مبادئها، أهدافها وأجهزتهاذي يحد أقّر المؤتمر، كذلك، دستور المنظمة الّ كما  .4العمل
هـذا  دَ أكـ لْ َبـ، إلـى مبـدأ المسـاواة وعـدم التمييـز فـي العمـل ،ع العربي في هذا الميثاق، صـراحةً المشرّ  ْر شِ يُ  مْ ولَ      

ربــي للعمــل مــن بــين أهدافــه تحقيــق الميثــاق الع لَ َعــجَ  دْ ؛ فَقــ5عامــة وعبــارات فضفاضــة  المبــدأ مــن خــالل نصــوصٍ 

                                                           
 .  130.، ص محمود شريف بسيوني، مرجع سابق، 1
  ).40و 39، 38، 37، 36، 35، 34، 32، 31، 30، 22، 21، 20، 14، 12، 11، 10، 5، 3، 1( الميثاق العربي لحقوق اإلنسان، المواد  2
 .لعربي للعملالميثاق امن  14و 13المادتين  3
 .الميثاق العربي للعملمن  15المادة  4
 :، مجلـة جامعـة دمشـق للعلـوم االقتصـادية والقانونيـة، المجلـد)-الحمايـة القانونيـة –مبـدأ عـدم التمييـز فـي تشـريع العمـل المقـارن (محمد عرفان الخطيـب،  5

 .371-370.، ص ص2009 جامعة دمشق، ،02:، العدد25
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 ةشـترك بـين الـدول العربّيـعـن العمـل المُ  ة فـي الـدول العربيـة، فضـالً لَـى العامِ وَ مسـتوى الِقـ عِ فْ العدالة االجتماعية ورَ 
ــعلــى التعــاون الكاِمــ بــين هــذه  لِ التكاُمــ نَ ِمــ هــا علــى أســاسٍ مِ ة العمــل علــى إرســاء دعائِ َيــغْ اليــة بُ ون العمّ ؤُ ل فــي الش

  . 1لالدو 
وهكــذا، قــّدمْت الباحثــة مــن خــالل مــدخٍل عــاٍم للدراســة، جملــًة مــن المفــاهيم واألحكــام األساســّية ذات الّصــلة      

ــذي يشــوب الموضــوع فــي إطــاره المفــاهيمي، . بموضــوع الدراســة وكــان مســعاها فــي ذلــك رفــع الغمــوض واّللــبس اّل
  .موضوع واستيعاب األحكام والخالصات الواردة بهاوالتمهيد للدراسة حّتى يسهل على المتصّفح لمضمونها فهم ال

وقــد توّصــلت الباحثــة مــن خــالل عرضــها البســيط إلــى إدراك مــدى التــداخل والّتفاعــل الحاصــل بــين مفهــومي      
وهي حقيقٌة أدركها المجتمع الدولي ككّل، وكّرستها المنظمة الدولية للعمـل تـدريجّيًا مـن ". عدم التمييز"و" المساواة"

  .ما اعتمدته من قواعد ومستويات دولية للعملخالل 
وقـــد تبـــّين للباحثـــة مـــن خـــالل هـــذا التقـــديم، أّن الوثيقـــة األساســـّية اّلتـــي تناولـــت مبـــدأ المســـاواة وعـــدم التمييـــز      

لم تشتمل تحديدًا دقيقًا لمضمونه ونطاق تطبيقـه، ال مـن  -1958للعام  111: وُيعنى بها االتفاقية رقم –بالتنظيم 
ــذي ُيثيــر التســاؤل الّتــاليالنّ  ــة : احيــة الّشخصــّية وال مــن الّناحيــة الموضــوعّية، األمــر اّل هــل حــّددت القواعــد الدولي

للعمل نطاق مبـدأ المسـاواة وعـدم التمييـز فـي التوظيـف واالسـتخدام علـى نحـٍو شـامِل ُيحّقـق األمـن واالسـتقرار 
  لكاّفة فئات العّمال وفي جميع مراحل نشاطهم المهنّي؟

وبحســب تقــدير الباحثــة، إّن تـــرك المســألة دون توضــيٍح ســـوف يــؤّدي إلــى إضـــعاف مركــز المنظمــة الدوليـــة      
التفصــــيل فـــي نطــــاق مبــــدأ المســـاواة وعــــدم التمييـــز مــــن الّنــــاحيتين  بَ َجـــومنــــه، وَ . الّتشــــكيك فـــي فعالّيتهــــاو للعمـــل 

   .اٍم وخالصاٍت موضوعّيةفهم الموضوع والخروج بأحكالشخصّية، وكذا، الموضوعّية، حّتى يتسّنى 
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  :الباب األول
  الّنطاق الّشخصي لمبدأ المساواة وعدم التمييز في التوظيف واالستخدام

  
م والمواقـف يَ مجموعة الِقـ:" بشكٍل عام، على أّنه ،"التنّوع"ُيعّرف ، و التنّوعيقوم أّي مجتمع إنساني على فكرة      
ثنــي والميــل الجنســي والمهــارات والمعرفــة والخبــرات الحياتيــة التــي والمعتقــدات واالنتمــاء اإل لثقافيــة ظــرات اوالنّ 

   .1"كانيتمتع بها أفراد يشّكلون أّي مجموعة محّددة من السّ 
، ِقيـام فـوارق بـي      العمـال مثـل اخـتالف  نوينطبق هذا التعريف العام في مكان العمـل، ويفتـرض بشـكٍل أساسـي

الجتماعي، العرق، اإلثنية، السّن، القـدرة البدنيـة والعقليـة، الطبقـة االجتماعيـة واالقتصـادية، اّللغـة، الجنس، النوع ا
ويمكــن لهــذه االختالفــات أن . وغيــره...الـدين، القوميــة، التعلــيم، الميــل الجنســي، الوضــع العـائلي، الوضــع الصــحي

ه، وُمعتقداته، وَمواقفه وسلوكياته داخل وخارج أماكن وهي ُتؤثر في ُقدرات الفرد، وقَيم. تكون مرئيًة أو غير مرئيةٍ 
  .العمل
ومنه، تفترض الُمقاربة الَمبنّية على التنوع االجتماعي االعتراف بهوّية جميع العّمال الجنسـية، الفيزيولوجيـة،      

نحهـا االحتـرام الـذي وغيرهـا مـن الخصـائص، وم...والثقافية وممارساتهم الدينية وقـدراتهم اّللغويـة وأصـولهم العرقيـة
مّما يفترض التعريف بمختلف حاجات القوى العاملة، ووجوب اعتماد الّسياسـات مـع مراعـاة الحاجـة إلـى . تستحقه

  .تحقيق المساواة ومنع التمييز في التوظيف وفي االستخدام
الدولية للعمل  المنظمةكن األساسي لنشاط الرّ في التوظيف واالستخدام  مبدأ المساواة وعدم التمييز لقد شكّ و      

قضــي بتعزيــز ذي يَ الئــق الــذي اعتمدتــه المنظمــة، واّلــل جــزءًا ال يتجــزأ مــن برنــامج العمــل الّ مّثــي ووهــ منــذ نشــأتها،
ة، المســـاواة، األمـــن والكرامـــة البشـــرية، وهـــو مـــا يتأّصـــل فـــي األهـــداف مـــن الحرّيـــ نـــتج فـــي جـــو الئـــق والمُ العمـــل الّ 

  .اإلنمائية لأللفية
هـــل توّصـــلت المنظمـــة الدوليـــة للعمـــل مـــن خـــالل وظيفتهـــا : رح أعـــاله، يثـــور التســـاؤل التـــاليدًا للّطـــاســـتنا     

وضع وٕارساء أسـس منظومـة قاعديـة شـاملة لجميـع فئـات العمـال، تضـمن لهـم المسـاواة عنـد  إلىالتشريعية، 
  ال موضوعية؟ التوظيف وأثناء االستخدام وَتْنفي أّي ُمعاملة تمييزية قائمة على اعتبارات شخصّية

ال المعنّيـة بـالتمييز، والتـي حظيـت والستحالة اإللمام بكافة فئات العمّ  ولإلجابة على التساؤل المطروح أعاله،    
 ثالثـــة فصـــول، وتنـــاول الموضـــوع ضـــمن ثالثيـــةة ارتـــأت الباحثـــة اعتمـــاد خّطـــباهتمـــام المنظمـــة الدوليـــة للعمـــل، 

القواعد الدوليـة للعمـل  مضمونل ،قالتفصيل والتعمّ من  بنوعول، الفصل األ  ق الباحثة ضمن؛ حيث تتطرّ ةأساسيّ 
 انصــّب تركيــز الباحثــة ضــمن بينمــا. المقــّررة للمســاواة وعــدم التمييــز علــى أســاس معيــار الخصــائص الجنســّية

القواعد الدولية للعمل المقّررة للمساواة وعدم التمييز علـى أسـاس معيـار الخصـائص  دراسةعلى الفصل الثاني 

                                                           
  :راجع 1

European Commission :(One hundred words for equality: A glossary of terms on equality between women and men), 
Directorate-General for Employment, Industrial Relations and Social Affairs, Luxembourg, 1998,p.18.  
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ــة/دية والجســ ــث  تخصــيصالباحثــة ارتــأت  كمــا. أو الذهني ــّررة  لدراســةالفصــل الثال ــة للعمــل المق القواعــد الدولي
  .للمساواة وعدم التمييز على أساس معيار الخصائص االجتماعية
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  :الفصل األول    
معيار الخصائص اس رة للمساواة وعدم التمييز على أسالمقر  الدولية للعمل القواعد

  الجنسّية
  

ر اهتمـام األسـرة الدوليـة منـذ حـوَ قد كـان مِ أساسيًا من أشكال التمييز، و  عّد التمييز على أساس الجنس شكالً يُ      
ّب إّال علـى أسـاس العدالـة االجتماعيـة، تِ تَ ائم أن يْسـامل والـدّ الم الشّ ه ال يمكن للسّ رّر أنّ وقُ . الحرب العالمية األولى

وفــورًا بعــد الحــرب العالميــة األولــى، تــّم التركيــز  .)1919(ورد فــي ديباجــة دســتور المنظمــة الدوليــة للعمــل  وهــذا مــا
بان العمل باعتبارهما مجالين يستوجِ  مبدأ حماية المرأة ومبدأ المساواة في األجر عن عمل ذي قيمة متساويةعلى 
  .)1944( إعالن فيالدلفياأكيد عليه ضمن ما جاء التّ  وذلك، .الفوري
فــي صــلب اختصــاص المنظمــة  م والمبــادئ واألهــداف التــي تقــعُ يَ ِقــحقــوق المــرأة العاملــة جــزء ال يتجــزأ مــن الف     

من ِضــ ذي يــتم ج، والّــنــتِ ف والمُ نِصـالئــق، أي العمــل ذا األجــر المُ الهـادف إلــى إعــالء العدالــة االجتماعيـة والعمــل الّ 
  .العدالة، األمن والكرامة ة،معايير الحريّ 

      ر وفــي حــين مازالــت تلتــزم المنظمــة بهــذا الهــدف، إّال أنهــا بــّدلت مقاربتهــا لهــذا الموضــوع علــى غــرار التطــو
ة الحّصــ"ظــرة إلــى ة علــى النّ ذرّيــجــال والنســاء داخــل المجتمــع، فأدخلــت تغييــرات جِ مــن الرّ  الحاصــل فــي أدوار كــلّ 

  .من العمل المأجور والعمل العائلي غير المأجور" التقليدية
مسـتقبل  المنظمـة بـالرّد علـى هـذه التغييـرات االجتماعيـة، وٕانّمـا تولّـت أيضـًا، دورًا قياديـًا فـي رسـمِ  ولم تكتـفِ       
  :إنصافًا في عالم العمل عن طريق أكثرَ 

 تعزيز المساواة بين الجنسين من خالل القواعد الدولية للعمل؛ -
 حول العالم؛تعزيز المساواة بين الجنسين من خالل التعاون الفني  -
 .تعزيز المساواة بين الجنسين من خالل إدارة المعلومات ذات الصلة ونشرها وتشاركها -
كل والمضـمون، وتحـت تطـورًا فـي الّشـ مفهوم التمييز على أساس الجـنس فـي نهايـة األلفيـة الماضـية،ف رَ وعَ      

يــز بــين المــرأة والرجــل، وكــذا، التمييــز علــى مــن التمي ل كــال يشــمُ ع هــذا المفهــوم لِ تـأثير العديــد مــن التشــريعات، توّســ
 .عترف بها حداثةأساس الميول الجنسي، وهو من أكثر أسباب التمييز المُ 

الّطبيعــة رة علــى أســاس القواعــد المقــرّ مختلــف لِ  تفصــيليةً  اليين، دراســةً التّــ المبحثــينضــمن تتنــاول الباحثــة و      
 . )الثاني المبحث(ل الجنسي يْ ة على أساس المَ ر المقرّ  القواعدوكذا،  ،)األول المبحث( الجنسّية
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  :األول المبحث
 ةرة على أساس الطبيعة الجنسيّ القواعد المقر  

  
وقد عاشت المرأة في  المرأة من أهم أشكال التمييز التي عرفها العالم عبر تعاقب العصور؛ التمييز ضدّ  عدّ يُ      

ة حقـوق مدنيـة أو جل وليست لها أّيـاإلنسان المستذل، فهي تابعة للرّ ابقة على اإلسالم عيشة األحقاب القديمة السّ 
وعلــى قــدم المســاواة مــع  ور الكرامــة،فُــوْ ة الكاملــة، فهــي إنســان مَ اإلســالم، باألهلّيــ عــت المــرأة، فــي ظــلّ وتمتّ . 1دينيــة

  .2جلالرّ 
حيــث  ريخ العــالم المعاصــر؛ورة الصــناعية فــي تــابــالثّ  ،واســعٍ  بشــكلٍ  إلــى ســوِق العمــل، وارتــبط خــروج المــرأة     

وتفـــاقم الوضـــع خـــالل الحـــربين  جـــراء مـــن الجنســـين،ظهـــرت المصـــانع الكبيـــرة واســـتوعبت أجناســـًا كثيـــرة مـــن األُ 
ى إلــى األمــر الــذي أدّ  .3ي أحوالهــا لدرجــة المــوتع للمــرأة وتــردِ العــالميتين األولــى والثانيــة نتيجــة االســتغالل البِشــ

تهــا العديــد مــن هــا فــي المســاواة والحمايــة وعــدم التمييــز، تبنّ د بحق نــدّ المــرأة وتُ  دافع عــنظهــور عــّدة تيــارات فكريــة تُــ
ه فـي مجـال العمـل جـل، بـل إّنـالمـرأة فـي العمـل ومسـاواتها بالرّ  القانون الـدولي العـام حـقّ  المواثيق الدولية؛ فقد أقرّ 

  .4والوالدة والمسؤوليات العائليةمنح المرأة مزايا وحماية تمييزية تتفق مع طبيعتها األنثوية من حيث الحمل 
ع بهـا النسـاء جل بات من حقوق اإلنسان التـي يجـب أن تتمتّـحق المرأة في العمل ومساواتها بالرّ  والواقع، أنّ      

العهـد الـدولي ، وأخـذ بـه 19485 لعـاماإلعالن العالمي لحقوق اإلنسـان وهذا ما أكّد عليـه  في كافة أنحاء العالم،
 للحقوق 

                                                           
النظريــة العامــة للحمايــة (علــي رمضــان محمــد زبيــدة، : ، راجــعمكانــة المــرأة فــي العصــور التّاريخيــة القديمــة والقــرون الوســطىللمزيــد مــن التفاصــيل بشــأن  1

 أكــدال، -الربــاط س،جامعــة محمــد الخــام دكتــوراه ، رســالة، )دراســة مقارنــة بالشــريعة اإلســالمية –ليبــي والمغربــي القانونيــة لحقــوق اإلنســان فــي القــانونين الّ 
، ص  2004 اإلســكندرية، دار الفكــر الجــامعي، الطبعــة األولــى، ،التطــرفحقــوق المــرأة بــين االعتــدال و ، حســنين المحمــدي بــوادي /.68و 67.، ص ص1997
  .156.، ص2009، اإلسكندرية ، دار الفكر الجامعي،دراسة مقارنة بأحكام الشريعة اإلسالمية: الحماية الدولية للمرأةمنتصر سعيد حمودة،  /.40-10.ص

م ُهـرب  مْ ُهـلَ  ابَ تجَ اْسـفَ : "وجلّ  ة اهللا في خلقه، ومن ذلك قوله عزّ كر واألنثى إلنفاذ سنّ فيه على تكامل دوري الذّ  داً مؤكِ  فالقرآن الكريم يواجهنا في أكثر من نصٍ  2
 مْ هُ نْ َعــ ن رَ ِفــكَ وا  َألُ ُلــتِ قُ وا وَ لُ اتَ َقــي وَ يلِ بِ ي َســو ِفــذُ أُ هم وَ ارِ َيــدِ  نْ وا ِمــُجــخرِ أُ وا وَ رُ اجَ َهــ ينَ الــذ فَ  ْض ْعــبَ  نْ م ِمــكُ عُضــى بَ َثــنْ أُ  وْ أَ  كــرٍ ذَ  نْ ِمــ مْ كُ نْ ِمــ امــلٍ عَ  لَ َمــعَ  يعُ ِضــأُ  ي الَ نــأَ 

 نَ ِمـ لْ َمـعْ يَ  نْ َمـوَ : "وقولـه تعـالى .)195سـورة آل عمـران، اآليـة (" ابْ وَ الثـ نُ ْسـحُ  هُ دَ نْ عِ  اهللاُ وَ  اهللاِ  دِ نْ عِ  نْ مِ  اباً وَ ار ثَ هَ نْ ا األَ هَ تِ حْ تَ  نْ ي مِ رِ جْ تَ  اتٍ نَ جَ  مْ هُ ن لَ خِ دْ ألَُ وَ  مْ هِ اتِ ئَ يِ سَ 
 الجَ  ونَ لُ خُ دْ يَ  كَ ئِ ولَ أُ فَ  نٌ مِ ؤْ مُ  وَ هُ ى وَ ثَ نْ أُ  وْ أَ  رٍ كَ ذَ  نْ مِ  اتِ حَ الِ الص 124اآلية ، سورة النساء(" ايرً قِ نَ  ونَ مُ لَ ظَ  يُ الَ وَ  ةَ ن(. 
سـورة النسـاء، " ( ن بْ اكتَسـ اَ ّمـمِ  يبٌ ِصـنَ  اءِ َسـلن لِ وا وَ بُ َسـتَ اكْ  اَ ّمـمِ  يبٌ صِ نَ  الِ جَ لر لِ : " ّرجل في األجور، وِمصداقًا لذلك، قوله تعـالىوُيساوي اإلسالم بين المرأة وال     
  ).22اآلية 

، ص 2001ة الحقـوق، جامعـة عـين الشـمس، ، رسـالة دكتـوراه ، كليـ)مبدأ المساواة فـي الدسـاتير العربيـة( شحاته أبو زيد شـحاته، : للمزيد من التفاصيل، راجع
  . 31-22. ص

  .274.، صمرجع سابقعمر تيزاوي،  3
، دار الجامعـــة الجديـــدة للنشـــر، )دراســـة مقارنـــة(حقـــوق المـــرأة بـــين االتفاقيـــات الدوليـــة والشـــريعة اإلســـالمية والتشـــريع الوضـــعي خالـــد مصـــطفى فهمـــي،  4

  :وأيضاً .وما يليها 10 .، ص ص2007 ،اإلسكندرية
 I.L.O. : ABC of women worker’s rights and gender equality, I.L.O.,Geneva,2000, pp.08 et ss. 

عـن  متسـاوٍ  الحـق فـي أجـرٍ  تمييـز، دون أيّ  لجميع األفراد،: "هعلى أنّ  1948 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لعاممن  23المادة  في هذا المعنى،ت ونصّ  5
هـذا اإلعـالن قـد سـاوى  أنّ  سـتفاد مـن نـص هـذه المـادة،يُ ": ، قـائالً "منتصـر سـعيد حمـودة"، أعـاله، األسـتاذ 23ق علـى نـص المـادة لّ وقد عَ  ".العمل المتساوي

ط ، بالمسـاواة بـين الجنسـين لـيس فقـص المـادة أيضـاَ َنـ بَ اَلـوطَ ...جـال، فقـطال يقتصر معناه علـى الرّ " األفراد"لفظ  حيث أنّ  جل المرأة في حق العمل؛بين الرّ 
   ."، في العائد منه، وهو األجر، بشرط موضوعي، وهو المساواة في طبيعة العمل ذاتهفي فرصة العمل، ولكن،أيضاَ 
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 لعام المرأة إعالن القضاء على كافة أشكال التمييز ضدّ ، وكذلك 19661 لعامالثقافية واالجتماعية  ية،االقتصاد
ص األساســي ، الـنّ 19793 لعـامالمــرأة  ز ضـدّ يــاالتفاقيـة الدوليــة للقضـاء علــى كافـة أشـكال التمي لتمثّـل ،19672

ــابــع للمــرأةتمر العــالمي الر المــؤ الل وِخــ .4المعتمــد عليــه فــي مجــال حقــوق المــرأة فــي الوقــت الحــالي ذي عقدتــه ، اّل
إعـالن ومنهـاج عمـل باإلجماع،  دولة، 189، اعتمدت وفود الحكومات من 1995عام " بكين"األمم المتحدة في 

  .5"بكين"
، مرافقـًا لنشـأة المنظمـة الدوليـة للعمـل عيد الـدوليلحقوق المـرأة فـي العمـل علـى الّصـوجاء التنظيم القـانوني      

مــن  اً صــلة بهــذه الحقــوق علــى جــدول أعمــال دورات المــؤتمر الــدولي للعمــل المتعاقبــة ابتــداءمتّ  أدرجــت بنــوداً تــي الّ 
ــىالــدورة  نت حيــث أثمــرت مناقشــات المــؤتمر إقــرار العديــد مــن االتفاقيــات التــي تضــمّ  ؛1919المنعقــدة عــام  األول

  .حقوق المرأة في العمل
ـــدورة       ـــىوبـــين ال ـــدولي ل األول ـــه للمـــؤتمر ال ـــانينلعمـــل، ودورت ـــة والثم ـــدة عـــام  )88(الثامن ، كـــان 2000المنعق

مكــن إحصــاء مــا ال ويُ  .من جــدول أعمالهمــا، ذي صــلة بحمايــة المــرأة العاملــةوقش ِضــالموضــوع المشــترك الــذي ُنــ
ه بطريقـة مباشـرة اتفاقيـة وتوصـية صـادرة عـن المنظمـة، تناولـت موضـوع حمايـة عمـل المـرأة وتنظيِمـ 40عـن  يقـلّ 

  .مباشرةوغير 

                                                                                                                                                                                                 

  .157.ص منتصر سعيد حمودة، مرجع سابق، :راجع= 
 كـلّ  علـى حـقّ  06ت المـادة ، حينمـا نّصـمنه الثالثالمرأة في العمل في القسم  على حقّ  ،)1966(العهد الدولي للحقوق االقتصادية، الثقافية واالجتماعية  وأكدّ  1

بوضــع ضــوابط العمــل فــي  البحــث قــد اهــتمّ  محــلّ  العهــد أنّ  كر،وجــدير بالــذّ  .أن تكــون أمامــه فرصــة كســب معيشــته نُ ذي يضــمَ فــي العمــل اّلــ) أم أنثــى ذكــراً (فــرد 
ت بــين النســاء االتفاقيــة قــد ســاوَ  ضــح أنّ يتّ : "ل، بــالقوِ "حمــودة منتصــر ســعيد"األســتاذ  ، أعــاله،07مضــمون نــص المــادة  علــى  علــقَ و . منــه 07إطــار المــادة 

ظـر الخـتالف دون النّ  أو الترقيـة، سـاوي فـي األجـر بالنسـبة لألعمـال المتسـاوية فـي القيمـة،أو التّ  مـن شـروط اختيـار العمـل، العمـل، بـدءاً  جـال فـي حـقّ والرّ 
   ."جلالجنس بين المرأة والرّ 

  .159.ص ،المرجع نفسه
   .1967لعام  المرأة إعالن القضاء على كافة أشكال التمييز ضدّ  من العاشرةص المادة ن: راجع 2
جنــة مركــز المــرأة التابعــة للمجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي لهيئــة لُ لِ  لموســاَ ومَ  زاً مّيــمُ  م جهــداً قــدّ ، 1967المــرأة لعــام  إعــالن القضــاء علــى التمييــز ضــدّ  رغــم أنّ  3

القـانوني فـي مجـال القضـاء علـى  اإللـزامة ع بقـوّ اتفاقية دوليـة تتمتّـ إليجادتوافر القيمة القانونية الملزمة له كان وراء الحاجة الضرورية عدم  أنّ  األمم المتحدة؛ إالّ 
إعـالن حقـوق ": عليهـاق طلِ ، وأُ 1979ديسمبر  18لتاريخ  34: للدورة رقم 180: قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم المرأة في شكلِ  كافة أشكال التمييز ضدّ 

  ، "المرأة
  :18/04/2010 :المطلع عليه بتاريخ تاإلنترنموقع  ،)انتهاك لحقوق المرأة... التمييز في أجور النساء( فين القواف،ن :راجع

http://www.womengateway.com  
خالفــًا للنصــوص الدوليــة األخــرى لحقــوق :"، بــالقولفاقيــة القضــاء علــى كافــة أشــكال التمييــز ضــّد المــرأةاتعلــى مضــمون " أعمــر يحيــاوي"وعّلــق الــدكتور  4

ما دام التمييـز إزاءهـا لـم يختـِف . بإلزام الدول األطراف بتكريس حقوق المرأة نظرياً ) 1979(اإلنسان، لم تكتِف اتفاقية إلغاء كّل أشكال التمييز اتجاه النساء 
 ..."إجراءات مؤقتة خاصة التي تهدف إلى التعجيل في إقامة مساواة واقعية بين الّرجال والنساء...تبني'ل ألقت على عاتقها واجب في الواقع بعد، ب

دية والسياسـية، كليـة ، المجلـة الجزائريـة للعلـوم القانونيـة االقتصـا)ة بـين الّرجـل والمـرأة؟المسـاواة الفعلّيـاإلجراءات اإليجابية، أي حل لمعالجة الّ (أعمر يحيـاوي، 
 .204.، ص2008، 01:الحقوق، جامعة الجزائر، العدد

مـن قبـل الحكومـات المشـاركة فـي المـؤتمر العـالمي الرابـع للمـرأة، ثـّم اعتمـد مـن قبـل  1995سـبتمبر  15، باإلجمـاع، فـي "بكـين"إعالن ومنهاج عمل تّم تبنـي  5
  .(A/RES/50/42) 1995ديسمبر  08الجمعية العامة لألمم المتحدة في 

ــ، )ع الجنســيبيــان اجتمــاع التنــوّ ( :األمــم المتحــدة : الوثيقــة رقــم .2005مــارس  10:، المنعقــدة بتــاريخ49: ة بوضــع المــرأة، الــدورة رقــملجنــة األمــم المتحــدة المعنّي
(E/CN.6/2005/11) .  
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خصوصـية  بـرز تُ سـوف  ادرة عن المنظمة، بهـذا الخصـوص،القواعد الدولية الصّ  للعديد منية قراءة متأنّ  ٕانّ و      
مــن اإلجــراءات تطبيــق مبــدأ المســاواة وعــدم التمييــز فــي ظــّل المنظمــة؛ حيــث يقتضــي تحقيــق المســاواة تبّنــي جملــة 

جـل ة الرّ عـن وضـعي  لة تختلـف كثيـراً ة المرأة العامِ وضعي  أنّ  ن فيَتكمُ ، ة هذا المنهج االستثنائيمرجعيّ و  ،ةاإليجابيّ 
ة عقـــد العمـــل، وكـــذلك تكـــون القـــوّ  مـــا يكـــون هـــو محـــلّ  هـــد البشـــري غالبـــاً الجُ  ، أنّ أولهمـــا :العامـــل، لســـببين اثنـــين

 بطبيعـة وتكـوين اهـا اهللابَ والمرأة حَ . ع اعتبار عند التوظيف وفي االستخداموضِ مَ  حياً الجسمانية لألجير ولياقته صِ 
ــاو .جــلبالرّ  فيزيولــوجي ضــعيف مقارنــةً  مــن  األمومــة وتربيــة األجيــال، فكــان البــد  ل رســالةَ المــرأة تحِمــ ، أنّ ثانيهم

ة وأوقـات الئـق بهـا وعـدد سـاعات العمـل اليومّيـوع العمـل الّ ق بَنـمراعاة هذه الفوارق وٕافـراد أحكـام خاصـة بهـا، تتعلّـ
  .مومة وفترة اإلرضاعاحة، بما في ذلك إجازة األالرّ 

قواعــد  .أ: 1ســة مــن زاويتــينادرة عــن المنظمــة مؤس ولهــذه االعتبــارات، وأخــرى، جــاءت القواعــد الدوليــة الّصــ     
 ــدوليــة للعمــل مقــرقواعــد  -ب ،2ةجــال بقواعــد خاّصــز فيهــا إيجابيــًا عــن فئــة الرّ رة ألحكــام حمائيــة لعمــل المــرأة تتمي

 3جالة لعمل المرأة تتساوى فيها مع فئة الرّ رة ألحكام تنظيميّ أخرى، مقر.  
شـاط التشـريعي النّ  في ظلّ  بين الجنسينالمساواة وعدم التمييز ودراسة مسألة  ثَ حْ بَ  حاول الباحثةتُ وسوف      

  :المطلبين التّاليينضمن  للمنظمة الدولية لعمل

                                                           
  :بالقول (J.M.Servais)" ايفسير "ر عن ذلك األستاذ وعبّ  1

     « Deux objectifs ont inspiré l'O.I.T., dés sa fondation, dans le domaine du travail féminin, ils figurent l'un et 
l'autre dans sa constitution. D'une part, la protection des femmes est citée parmi les améliorations qu'il est urgent 
d'apporter aux conditions de travail. Le principe y est ,d'autre part, affirmé du salaire égal pour un travail de valeur 
égale. 
      Cette double approche: protéger spécialement les travailleuses, leur accorder les mêmes droits qu'aux 
travailleurs, a guidé les activités de l'O.I.T. à ce sujet… le premier groupe de normes peut concerner des garanties  
supplémentaires accordées à toutes les travailleuses; elles traitent de l'interdiction ou des limitations de l'emploi des 
femmes à certains travaux ainsi que du temps de travail et des facilités à leur accorder (sièges, salles de repos), elles 
portent également sur les garanties accordées à la travailleuse en tant que mère ou future mère (protection de la 
maternité… 
      Le deuxième groupe d'instruments concernant les travailleuses tend à réaliser une égalité effective de chances et 
de traitement avec leur collègues masculins ».in : 
J.M. Servais, Normes internationales du travail, Op. cit., pp.124-125. 

هيـًا حـاًدا فـي مطلـع القـرن العشـرين، وبالّضـبط فـي للمـرأة فـي مجـال العمـل ِبحكـم قـدراتها الجسـدّية ووظيفتهـا اإلنجابّيـة، جـدًآل فق التمييز اإليجابيأثارت مسـألة  2
؛ فقــد شــِملت تشــريعات العمــل األولــى اّلتــي صــدرت فــي هــذه الــدول، حمايــة خاّصــة للمــرأة العاملــة وحمايــة لألمومــة، وذلــك "دول أوروبــا الّشــمالية" وفــي" أســتراليا"

ة للمـرأة، أم تحقيـق حماية األمومة والوظيفة اإلنجابّيـ: وُطِرَح السؤال التـالي. عية آنذاكبالّرغم من آثار هذه األحكام على ميزانية أرباب العمل والمؤسسة الّصنا
  ال والعامالت؟ة بين العمّ قَ لَ طْ المساواة المُ 

  :للمزيد من التفاصيل في هذا الشأن، راجع
J.M. Servais, Droit en synergie sur le travail, éléments de droit international et comparé du travail, éditions Bruylant, 
Bruxelles,1997 , pp.124 et ss.   

الئــق واالقتصــاد غيــر العمــل الّ بشــأن ، 2002 جــوان 19يــوم  ،)90(التســعيني اتخــذه المــؤتمر الــدولي للعمــل فــي دورتــه ذمن القــرار الــوقــد وردت اإلشــارة، ِضــ 3
لـة بالخضـوع ال تتمتـع بالحمايـة القانونيـة المتمثّ  أنشـطةأكثر من نصف النساء العـامالت يعملـن فـي  أنّ ر بوضوح ؤشّ مة، تُ الحقائق المتقد " :، إلـى أنّ مالمنظّ 

فـي اسـتقرار  ر سـلباً ن أدنـى مسـتويات األجـور، وهـذا يـؤثّ يْ القسـوة، ويتقاَضـ بالغـةَ  عمـلٍ  شـروطِ  لن فـي ظـل مَ ألحكام قانون العمل والتأمينـات االجتماعيـة، فـيعْ 
  ".ن هِ كفاءتِ وتطور  هن لِ مداخِ 

، المنظمـة الدوليـة للعمـل، جنيـف، 90:، البنـد الّرابـع مـن قـرار المـؤتمر الـدولي للعمـل، الـدورة رقـم)العمـل اّلالئـق واالقتصـاد غيـر المـنظم: (المكتب الدولي للعمـل
  .16.، ف2002
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  :المطلب األول
  في سوق العمل المرأة والتمييز الجنسي 

  
ـــ خاصـــاً  العقـــود الماضـــية اهتمامـــاً  دتْ هِ َشـــ      ة المـــرأة بـــالمرأة علـــى المســـتوى الـــدولي نتيجـــة زيـــادة الـــوعي بأهمّي

على  جلمن المرأة والرّ  دون مشاركة كلّ  شاملةً  مكن أن تكون هناك تنميةً يُ نمية، فال نصر وشريك فاعل في التّ كعُ 
  .1قدٍم من المساواة ودونما تمييز

ة أو ظــروف عمــل تحســينات نوعّيــ ة فــي مشــاركة المــرأة االقتصــادية لــم تقابلهــا عمومــاً يــيــادة الكمّ الزّ  غيــر أنّ      
جــل معــايير غيــر ســبة للرّ واجــه بالنّ الي، ال تــزال المــرأة تُ أفضــل أو تحقيــق تكــافؤ فــي الفــرص وفــي االســتخدام، وبالتّــ

ق مـن قطاعـات أة في مجال ضـي ز المر ك متكافئة سواء في التدريب أو إعادة التدريب أو االستخدام، كما نالحظ ترَ 
ووظائف لها طابع أنثوي، وأجرًا غير متساٍو لعمل متساوي، ومشاركة غيـر متكافئـة فـي صـنع القـرار االقتصـادي، 

ة غيـر متكافئـة وٕامكانيـة أكبـر فـي أن تكـون عـن مشـاطرة غيـر متكافئـة لمسـؤوليات العائليـة، وتوقعـات مهنّيـ فضالً 
  .2رعاني من الفقعاطلة عن العمل وتُ 

ضمن  ،واجههاتي تُ حديات الّ المرأة في سوق العمل والتّ  عِ موقِ لِ  شاملةً  نظرةً  استنادًا لذلك، سوف يتم إعطاء     
 .3بالحرمان التراكميأو ما يسمى  التمييز الجنسيمع التركيز على ظاهرة الية، البحث التّ  فروع

  
  :الفرع األول

  سوق العملفي المرأة مكانة 
  

، وقد هِ يحظى بقبول حكومات العالم بأسرِ  نمية باتَ ة التّ ة مراحل عمليّ مبدأ دمج المرأة في كافّ  أنّ  الواضحمن      
مـؤتمر األمـم المتحـدة ة االقتصـادية واالجتماعيـة مـن خـالل ة إسهام المرأة في تحقيق األهـداف القومّيـت أهميّ تجلّ 
ان وء علـــى هـــذا الموضـــوع إّبـــالّضـــ يلِقـــرأة، وأُ للمـــ العالميـــةبمناســـبة الســـنة  1975عـــام  "مكســـيكو" قـــد فـــيذي عُ اّلـــ

                                                           
 ؛ض عليهـا الواجبـات االقتصـاديةفـرِ وتتحمـل مسـؤولية مـا تَ  نميـةتّ الشـارك المـرأة فـي عمليـة تُ : "، كـاآلتي"أحمد حسن البرعـي"أن األسـتاذ ويقول في هذا الشّ  1

ب صــاحبها مــن تقاليــد وعــادات ســب االقتصــادية ومــا يُ و  الثقافيــة، روف واألوضــاع االجتماعيــةبعــض الّظــوال تــزال مشــاركة المــرأة محــدودة، ويعــود ذلــك إلــى ...
 زاً البعض منها تحي  ـ ،ي المنـاطق الريفيـةفـ اإلناث في بعض نواحي الحياة خاصةً  ضدة بـين اإلنـاث والـذكور يلـزم العمـل علـى مـا أدى إلـى نشـوء فجـوة نوعي

 ة لهابَ تضييقها والقضاء على العوامل المسب".  
  .26.ص ،1996 ، أكتوبر04:العدد القاهرة، ، مجلة اتحاد الجامعات العربية،)تنظيم عمل المرأة وفقًا لمستويات العمل الدولية والعربية( أحمد حسن البرعي،

، دار الجامعـــة الجديـــدة للنشـــر، )دراســـة مقارنـــة(حقـــوق المـــرأة بـــين االتفاقيـــات الدوليـــة والشـــريعة اإلســـالمية والتشـــريع الوضـــعي خالـــد مصـــطفى فهمـــي،  2
  :وأيضاً  .173-171 .، ص ص2007 ،اإلسكندرية

 I.L.O. : ABC of women worker’s rights and gender equality, Op.cit., p.08. 
بـين المـرأة والّرجـل تصـنيف الوظـائف بحسـب  بالفصل العمـوديوُيقصد  ؛الفصل األفقيو الفصل العموديعلى  في سوق العمل الحرمان التراكميتقوم نظرية  3

وظـائف، أساسـًا، علـى اسـتبعاد فـي ال الفصـل األفقـيتدّرجها في الهرم الوظيفي، وحصر المـرأة فـي الوظـائف الـّدنيا وحرمانهـا مـن تقّلـد مناصـب عليـا، بينمـا يقـوم 
  :راجع. المرأة وتفضيل الّرجل في الوظائف من الّدرجة الواحدة

 R.Anker,Gender and jobs sex segregation of occupations in the world, I.L.O., Geneva, 1998, pp.63-64. 
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، وأصـبح عـدم أخـذ المـرأة فـي االعتبـار عنـد بكـين وما بعد بكينإلى  طرية والدولية بعد ذلك، وصوالً المؤتمرات القُ 
 .1لبيةنمية له آثاره السّ التخطيط للتّ 

أّن تعزيـز ، علـى 2000شهر سبتمبر  ، الموّقع عليه فيإعالن األمم المتحدة لألهداف اإلنمائية لأللفّيةوأّكد     
األمم المتحدة لأللفّية المحّدد مـن  المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة يعّد أحد األهداف اإلنمائية الثمانّية لبرنامج

كمـا بـات االهتمـام واضـح بـدور المـرأة بعـدما ظهـر  .20152 مأجل خفض معدالت الفقر إلى الّنصف بحلـول العـا
ضيف على دور تي تُ ، وغيرها من المفاهيم الّ 4"تمكين المرأة"أو ،3"االجتماعي وعالنّ : "فاهيم، مثلنوع جديد من الم

  .ساعدها لتحقيق المساواةة كبيرة وتُ المرأة أهميّ 
الطلب على  اشتدّ و  رت أنماط االستخدام مع العولمة وٕاعادة الهيكلة االقتصادية ومرونة عمليات اإلنتاج،وتغيّ      

من اليد العاملة على المستوى العالمي، فزاد دور المرأة في  %40النسائية إلى أن وصلت أكثر من  اليد العاملة
       .5سوق العمل

هـا ال أنّ  سبة للمرأة ودورها في سوق العمل إالّ تفائلة بالنّ عطي صورة مُ ها تُ رات، نجد أنّ ظر إلى تلك المؤشّ وبالنّ      
ه تكفـي اإلحالـة أّنـ الت مشـاركة المـرأة فـي سـوق العمـل إالّ غم مـن زيـادة معـدّ رّ ة الكاملـة، فبـالعطي الصورة الحقيقيّ تُ 

                                                           
  :راجع 1

World Bank : (Gender at work),A companion to the world development report on jobs, World Bank Group Gender & 
Development,2013,site internet  revu le: 10/05/2014:www.worldbank.org/gender 

أهـداف محورّيـة فـي إطـار برنـامج المنظمـة الّطمـوح  )08(تبنـى ثمانيـة ، والـذي 2000 لعـامإعـالن األمـم المتحـدة لأللفيـة علـى  ةتُبَنى األهداف اإلنمائية لأللفيّ  2
تعمـيم التعلـيم  -بالقضـاء علـى الفقـر الُمـدِقع والجـوع؛  -أ :وتتجّسـد هـذه األهـداف فيمـا يلـي. 2015الّرامي إلى خفـض معـّدالت الفقـر إلـى الّنصـف بحلـول عـام 

مكافحــة فيــروس نقــص  -وتحســين الصــّحة النفســية؛  -هتخفــيض معــّدل وفيــات األطفــال؛  -د مــرأة؛تعزيــز المســاواة بــين الجنســين وتمكــين ال -جـــاالبتــدائي؛ 
  :راجع. إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية -حكفالة االستدامة البيئية؛  -زوغيرهما من األمراض؛ ...اإليدز والمالريا/المناعة البشرّية

I.L.O.: ABC of women worker’s rights and gender equality,Op.cit.pp.48. 
وهــي تختلــف اختالفــًا شــديدًا بــين المجتمعــات والثقافــات وتتغّيــر مــع . االختالفــات والعالقــات الناشــئة اجتماعيــًا بــين الــذكور واإلنــاث بــالّنوع االجتمــاعيُيقصــد  3

وهـي عالميـة  جـال والنسـاءرًا إلـى الفـوارق البيولوجيـة بـين الرّ شـير حصـوالذي يُ ، "الجنس" مرادفًا تمامًا لمصطلح "النوع االجتماعي"وليس مصطلح . مرور الوقت
كـّل مــن فتُفّصـل البيانـات اإلحصـائّية بحسـب الجــنس، فـي حـين ُيمّيـز الّنـوع االجتمـاعي األدوار والمســؤوليات والفـرص والحاجـات المختلفـة الخاّصـة ب...وال تتغّيـر

  :راجع .الجنسين في شّتى المجاالت وفي أّي بيئة اجتماعية معّينة
M. Gunderson, (Comparable Worth and gender discrimination: An international perspective), I.L.O., Geneva, 1994, 
pp.08-09. &  I.L.O.: ABC of women worker’s rights and gender equality,Op.cit.pp.49-50. 

بقصـد ضـمان المشـاركة الفاعلـة للمـرأة فـي صـنع القـرارات السياسـية، االقتصــادية " تمكـين المــرأة"إسـتراتيجية  منـذ مطلـع الثمانينّيـات، تبنـت هيئـة األمـم المتحـدة 4
م فــي حياتهــا االقتصــادية والسياســية إعطــاء المــرأة حــق الســيطرة والــتحكّ :"ويعنــي ذلــك. واالجتماعيــة التــي تــنعكس علــى حياتهــا الفرديــة وعلــى المجتمــع بأكملــه

  :راجع". ...ةواالجتماعية والجنسيّ 
، ص 2014، جـوان 04:، مجلـة البحـوث الّسياسـية واإلداريـة، جامعـة زيـان عاشـور الجلفـة، العـدد")في عملية التنميـة اإلنسـانية"مفهوم التمكين (وسيلة قنوفي، 

  .308-301.ص
جل وبدأت في اختراق طر عليها الرّ يْ تي طالما سَ ف الّ ناعية؛ حيث دخلت بعض الوظائة عمل المرأة في البلدان الصّ نت نوعيّ تحسّ الجدير بالمالحظة، أّنه و  5

- 01ة بكما استطاعت المرأة تولي ما بين نس. وشغل مناصب رفيعة المستوى ومناصب قيادية وٕادارية (Glass Ceilling)" بالسقف الزجاجي"ما يسمى 

فتصل في بعض الدول نسبة  ،ا بالنسبة للتعليمأمّ  ،%25سرهم تزيد عن الت ألُ عينسبة المُ  امية، فنجد أنّ الدول النّ  فيا أمّ . من األعمال التنفيذية العليا 03%
  :راجع. %53 جدن القراءة والكتابة إلىالتي ال يُ النساء الّ 

  .48-45.ص.، ص2001، عمان، المملكة األردنية، منظمة العمل العربية ،28:رقمالدورة  ،لجنة المرأة العاملة العربية
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إلى بعض اإلحصائيات المقّدمة بخصوص موقع المرأة عمومًا، وموقعها في سوق العمل على وجٍه أخْص، حتى 
  :1حقيقة الوضع يتّم إدراك
البلدان فـي  )2/3(ثلثيفي نحو الت البطالة لدى النساء أعلى من معدالت البطالة لدى الرجال معدّ إّن  .1

 ؛مةالمناطق المتقدّ 
 ؛من فقراء العالم %70حوالي  شخصًا وتمّثل النساءبليون  1.3يقّدر الفقراء في العالم بـ ـ  .2
هــذا ) 2/3(مليــون شخصــا، وتشــّكل النســاء أكثــر مــن ثلثــي  960يبُلــغ عــدد األميــين البــالغين فــي العــالم  .3

 العدد؛
 %14نسـبة المـرأة الـــ  ولـم تتعـد ،  %20و 10فـي الوظيفـة العموميـة مـا بـين تتراوح نسبة تشغيل المـرأة   .4

 ؛العليا في العالم من وظائف اإلدارة %6من الوظائف اإلدارية والمديرية، وأقل من 
 )3/4(ثالث أرباعالت ب معـدّ تزال غالبية النساء تكسِ  والمكان،  أدنى في كلّ  ل المرأة على أجرٍ تحصُ   .5

 .جل خارج قطاع الزراعةالرّ  ر، عن أجتقريباً 
ختلــف المــرأة فــي مُ  أنّ  ،2لمجموعــة البنــك الــدولي  المســاواة بــين الجنســين فــي مكــان العمــلظهــر تقريــر يُ و      

 ه بكــلّ أّنــ ذاتــه، تقريــرالد ويؤّكــ، بــين الجنســين فــي مكــان العمــل ومســتمرةٍ  هائلــةٍ  واجــه فجــواتٍ أنحــاء العــالم مازالــت تُ 
من التقريــر ووردت ِضـ .جــللإلقصـاء االقتصــادي مـن الرّ  المــرأة هـي األكثــر تعرضـاً  فـإنّ  ،المقـاييس العالميـة تقريبــاً 

ــان العمــلحقــائق عالميــة بشــأن  )10( لعشــرة إشــارة ــي مك ــين الجنســين ف يتعّلــق األمــر بالمؤّشــرات و  ،المســاواة ب
  :التّالية

إلـى  1990عـام  % 57حيـث انخفضـت فـي الواقـع مـن ؛ كـودة العمـل للرّ ضت مساهمة المرأة في قـوّ تعرّ  .1
  .2012عام  % 55

 .جل العاملل عليه الرّ ا يحصُ عمّ  % 30إلى  10ل عليه المرأة بنسبة حصُ ط ما تَ متوسّ  يقلّ ال  .2
 الوقت لدى صاحب العمـل يقـلّ  لن على وظائف مدفوعة األجر لكلّ مكن أن يحصُ الئي يُ عدد النساء الّ  .3

 صفجال بمقدار النّ من الرّ  عن أمثالهن. 
قـت المـرأة أو تجـاوزت مسـتوى المسـاواة مـع ر عنهـا البيانـات، حقّ تتوفّ  بلداً  114من بين  في خمسة فقط .4

كولومبيــــا، وفيجــــي، وجامايكــــا،  :رعين، وكبــــار المســــؤولين، والمــــديرين، وهــــيكالمّشــــ هــــنٍ جــــل فــــي مٍ الرّ 
 .وليسوتو، والفلبين

ـــة ة األجـــر كالرّ ة غيـــر مدفوعـــســـريّ أُ  فـــي مهـــامٍ  جـــل مـــن وقـــتٍ يه الرّ عف مـــا يقِضـــتقضـــي المـــرأة ِضـــ .5 عاي
 .واألعمال المنزلية

                                                           
، 1998ســبتمبر  24وٕالــى  23، جامعــة األزهــر، الفتــرة مــن )بنــات(إبــراهيم حــافظ، بحــوث المــؤتمر الثــاني لكلّيــة التجــارة : ، تحريــر)قــرتأنيــث الف(إيمــان ســليم،  1

  :وأيضاً . 387.ص
I.L.O.: Labour Statistic Book, 2000, pp.387-398. 

  :راجع 2
(Gender at work),A companion to the world development report on jobs, World Bank, Op.cit.,site internet : 
www.worldbank.org/gender  
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مكن جل ال يُ المرأة والرّ  ا يعني أنّ على أساس الجنس، ممّ  على األقلّ  واحداً  لديها تمييزاً  بلداً  128هناك  .6
أنــواع مـن التمييــز  )05( خمســةواجــه المـرأة تُ  بلـداً  54فـي مكــان العمـل بـنفس الطريقــة، وفـي  ؤديـاَ أن يُ 

 .القانوني أو أكثر
جــل مــن حيــث امــتالك حســاب بإحــدى بــين المــرأة والرّ  %09أنحــاء العــالم، هنــاك فــارق بنســبة  فــي كافــة .7

 .سميةالمؤسسات المالية الرّ 
بل شريك أو ضت لعنف جسدي أو جنسي من قِ نساء تعرّ  )03( ثالثهناك أكثر من امرأة من بين كل  .8

 .شخص آخر
جنسـين فـي معـدالت االلتحـاق بالمرحلـة فجـوات بـين ال بلـداً  42ل ج ، َسـ2012إلى  2010في الفترة من  .9

 .%10الثانوية تزيد عن 
  .سنة )18(الثامنة عشرج قبل أن تبلغ سن فتيات تتزوّ  )03( ثالثهناك واحدة من بين كل  .10

يات، منهــا مــا هــو ُمــرتبط بمســؤولياتها العائليــة، طبيعتهــا المــرأة فــي ســوق العمــال، العديــد مــن التحــدّ وُتواجــه      
ونــذكر مــن هــذه . تهــا اإلنجابيــة، ومنهــا مــا هـو ُمــرتبط بمتطلبــات ســوق العمــل والُبنـى االقتصــاديةالبيولوجيـة ووظيف

ــة والمســؤوليات العائليــةتوفيــق بــين صــعوبة ال.1 :1يــات مــا يلــي�التحــد بــين  عــدم المســاواة.2؛ المســؤوليات المهنّي
 الجنسين 

. 5؛ اواة بــين الجنســين والفجــوة فــي األجــورعــدم المســ. 4 ؛2الفصــل والتركيــز فــي العمــل. 3التــدريب والتعلــيم؛  فــي
   .4التحّرش الجنسي .7 ؛تأثير إدماج التكنولوجيا الحديثة لإلعالم واالتصال. 6 ؛3البطالةأزمة 

  
  

            

                                                           
  : وأيضاً  .112 .مرجع سابق، ص ،)دور منظمة العمل الدولية في حماية حقوق المرأة العاملة( سوزي محمد رشاد، 1

R.Anker, Op.cit., pp.25-29./ L.L. Lim, (More and better jobs for women: an action guide), International Labour Office, 
Geneva, 1996, p.13. 

شـير المنظمـة حيـث تُ ؛ دةشير إلـى تمثيـل أحـد الجنسـين داخـل وظـائف محـدّ فيُ  التركيزا جل والمرأة للعمل في وظائف مختلفة، أمّ من الرّ  ل كل يْ عني مَ ي الفصلو 2
ة العاملــة مــن القــوّ ) 1/5(خمــسب نحــو هــذا القطــاع يســتوعِ  القــوة العاملــة العالميــة فــي إنتــاج األلبســة مــن اإلنــاث، وأنّ  )2/3(ثلثــيأكثــر مــن  لــى أنّ الدوليــة للعمــل إ

 %2ة، والفنّيـة و مـنهن فـي الوظـائف المهنّيـ %5الت، وعـامالت إنتـاج، وفقـط النساء في التصـنيع كعـامالت ومشـغّ  )2/3(ثلثيف نحو اإلناث في التصنيع، ويصنّ 
 :راجع. في مناصب إدارية ومديرية

I.L.O.: ABC of women worker’s rights and gender equality,Op.cit.pp.51. 
  :راجع 3

A.Trebilcock, Normes internationales du travail (Approche globale),B.I.T.,Genève,2001,p.17.  
ورد المسـاواة فـي الفـرص والمعاملـة بـين الّرجـال والنسـاء فـي التوظيـف واالسـتخدام، وقرارًا حول  ،1985لعام  71:ـاعتمد المؤتمر الدولي للعمل في دورته ال 4

وعليــه، يجــب فــي سياســات . التحــّرش الجنســي فــي مكــان العمــل ُيســئ إلــى ظــروف عمــل المســتخدم وٕالــى آفــاق االســتخدام والترقيــة:" ضـمنه الــّنص علــى أنّ 

  ."ابير لمكافحة التحّرش الجنسي والوقاية منهتعزيز المساواة أن تضمن تد
، 71:البنــد الرابــع مــن قــرار المــؤتمر الــدولي للعمــل، الــدورة رقــم ،)المســاواة فــي الفــرص والمعاملــة بــين النســاء والّرجــال فــي االســتخدام: (المكتــب الــدولي للعمــل

  .24-23و 16:، الفقرات1985المنظمة الدولية للعمل، جنيف، 
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  :الفرع الثاني
  التمييز الجنسي وسوق العمل

  
ر عليهـا عوامـل، ؤثّ الوظـائف تُـبـين مختلـف أنـواع الوظـائف فـي سـوق العمـل، فهـذه  ع العمال عشـوائياً ال يتوزّ      
بب السائد لعدم المساواة في السّ  الجنس ويعد  ،...، الجنسالعرق، األصل اإلثني، الطبقة االجتماعية، السنّ : مثل

مّمــا يحــّتم عديــدة،  ة لســنواتٍ زت بحــوث المنظمــة الدوليــة للعمــل وحمالتهــا علــى هــذه القضــيّ وقــد رّكــ .ســوق العمــل
اآلثار المنحدرة جانب من جوانب العمالة و  عالقتها بكلّ تحديد  من خالل من التفصيل،المسألة بنوع فحص  علينا
  :وذلك على النحو التالي .عنها

  
 )الحرمان التراكمي( التوظيف واالستخداممفهوم التمييز الجنسي في  :أوالً      

  
تفرقة أو استبعاد  أيّ  :"هبأنّ  ،"سيالتمييز الجن"القضاء على جميع أشكال التمييز ضّد المرأة  اتفاقيةف تعرّ      

عهـا أو ممارسـتها علـى قـدم يـل مـن االعتـراف للمـرأة وتمتّ على أساس الجنس ويكون من آثـاره النّ  أو تقييد يتمّ 
ـــة المســـاواة مـــع الرّ  ـــادين السياســـية، االجتماعي ـــات األساســـية فـــي المي جـــل لكافـــة حقوقهـــا اإلنســـانية والحري

  .1"والثقافية
أقـل مــن  فـي شـكل عـدم اسـتخدام رب العمـل للمــرأة بتاتـًا، أو اسـتخدامها بـأجرٍ  المــرأة مييـز ضـدّ التوقـد يكـون      

جل عن المـرأة، ع بها الرّ يتمتّ  فيزيولوجية زاتجل والمرأة من مميّ ي على االختالفات بين الرّ جل، أو التمييز المبنِ الرّ 
بالحرمــان التراكمــي فــي ســوق  ُيعــرفمــا ب نتهـي األمــرلي، ...العائليــة مســؤولياتالتفــّرغ مــن الة البدنيــة، و القــوّ : مثـل

  . 2العمل
 .العمـل بـدوام جزئـي .1 :بالخصوص، في العناصر التاليـة ائد في سوق العملالتمييز السّ  مؤشرات َتظهرو      

ر ؤّشـم .4  .ر األعمـال الخاصـة بـالمرأةمؤّشـ .3 .جـال والمـرأةالبطالة المختلفة بين الرّ  سبنِ الفجوة الرقمّية في . 2
  .3ر الدخلمؤشّ  .6 .ر الترقي في المناصبمؤشّ  .5 .التعليم والتدريب

تفرقـة تمييـزًا؛  عتبـر كـلّ ؛ فال تُ ة للعملروط الخاصّ الشّ و التمييزوتجب اإلشارة في هذا المقام، إلى الفرق بين      
يوجـد مــا يســيء للمســاواة فــي الي، إذا لــم وبالتّــ عتبـر ممارســة مشــروعة،تُ ات الوظيفــة بــفالمعاملـة القائمــة علــى متطلّ 

هـي وجـود مواهــب ومهـارات فــي  ؛ فالكفــاءة"كفـاءة"عتبـرل تمييـزًا بــل تُ شــكّ االخــتالف فـي المعاملـة ال يُ  الفـرص، فـإنّ 
  .4نة، وتسمح الكفاءة بتحديد أفضل شخص مناسب للوظيفةلعمل ما وألداء وظيفة معيّ  ما مطلوبةً  شخصٍ 

                                                           
  .05.، ص2000القاهرة،  مؤسسة فريديش ايبرت، ،"األدوار النمطية للمرأة على أساس الجنس :اء على كافة أشكال التمييز ضد المرأةاتفاقية القض" 1
  :راجع 2

L.Wirth,Breaking through the glass ceiling : women in management, 02nd édition,I.L.O., Geneva,2004, p.102.  
  :راجع 3

Ibid., p.104. 
 :راجع 4

Ibid. 
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ــرأة االنصــا، ورد تعريــف اســتنادًا لــذلكو       ــين الّرجــل والم للعمــل  الدوليــةمنشــورات المنظمــة  إحــدى منِضــف ب
عني اإلنصاف بين الجنسين اإلنصاف في معاملـة الّرجـال والنسـاء بحسـب يَ  :"كاآلتي الموضوع؛بدراسة المعنّية 

عتبر تي تُ لّ ل المساواة في المعاملة أو المعاملة المختلفة، وٕاّنما امكن أن يشمُ ويُ . ةحاجاتهم واهتماماتهم الخاصّ 
  .1"متساوية لناحية الحقوق والمنافع والواجبات والفرص

، ضــبط المفــاهيم والمصــطلحات والتعريــف بهــا ضــمن نقــاط التمييــز الجنســيومــن ثــّم، يســتلزم تحديــد مفهــوم      
  :البحث التّالية

  
  قف الزجاجيلسّ التمييز الجنسي وا. 1     
ــ       ــة اظ يالِح ــالمي للمنظم ــر العمــل الع ــام تقري ــة للعمــل لع ــ ،1994لدولي ــافؤ الفــرص  :"هأّن ــق تك يجــب تحقي

مكـان فـي مجـال العمـل، حتـى تسـتطيع المـرأة أن تختـرق مـا يسـمى  جل في كلّ والمعاملة المتساوية للمرأة والرّ 
  .2"جاجيقف الزّ بالسّ "

حالة مـن التمييـز  لوصف ،الواليات المتحدة األمريكيةفي  ،اتفي السبعينيّ  قف الزجاجيالسّ ر مصطلح هَ وظَ      
م هــذا واســتخدِ . بعــدها عــن الوظــائف التنفيذيــة الهامــةالمــرأة، ظهــرت فــي تلــك الفتــرة، تُ  ز ضــدّ وعــدم المســاواة والتحّيــ

خمة التـــي تعمـــل فيهـــا المـــرأة للوصـــول إلـــى مـــات الّضـــالمصـــطلح لوصـــف حالـــة مـــن التمييـــز علـــى مســـتوى المنظّ 
عـن المـرأة، غلقـة وهي مناطق مُ  ،"المناطق اإلستراتيجية المركزيةب"طلق عليها ويات عالية من اإلدارة أو ما يُ تمس
صـبح هنـاك حـائط كبيـر صـعب الي، يُ اإلدارية والتمويلية، وتنمية اإلنتـاج فـي الشـركة، وبالتّـ ،الموارد البشرية: مثل

  .(Glass Wall) بالحائط الزجاجيى على المرأة اختراقه، وهو ما يسمّ 
منظمة الدولية للعمل؛ حيث تـّم تعريـف ت على مستوى الن إحدى الدراسات التي تمّ مضِ  المفهوم ذاته، وورد      

قف الزجــاجي علــى الحــواجز غيــر المرئيــة واالصــطناعية التــي طلــق تســمية الّســتُ :" ، كالتّـالي"قف الزجــاجيالّســ"
ستمر في ري مُ أساسي عن انحياز ذكو  ق بشكلٍ ، وتنبثِ ةتعمل ضّد وصول المرأة إلى أعلى مناصب القرار واإلدار 

 .3"ثقافة المؤسسة
ــان التراكمــيومــع أّن العديــد مــن النســاء بلغــّن القّمــة فــي عــالم العمــل، إّال أّن ظــاهرة       الفصــل -بشــقيها الحرم

ال تـزال شـائعة فـي معظـم الـدول علـى الـّرغم مـن ارتفـاع مسـتوى مهـارات المـرأة وقابليـة  -العمودي والفصل األفقـي
  .لتوظيفها وأدائها في العم

                                                           
 :راجع 1

I.L.O. : ABC of women worker’s rights and gender equality,Op.cit., p.38. 
  :راجع 2

Ibid. 
  :راجع 3

I.L.O.:ABC of women worker’s rights and gender equality, Op.cit., p.93. 
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ولقــد أثبـــت الّســقف الزجـــاجي ُقدرتـــه علــى مقاومـــة العمـــل اإليجــابي وتْوعيـــة كبـــار المــدراء وأخصـــائي المـــوارد      
البشــرية وتــدابير تعزيــز التــوازن بــين العمــل والعائلــة، واالعتــراف الّشــائع بــأّن االســتثمار فــي مواهــب المــرأة والّرجــل 

  .1في وسط األعمال وِخصالهما على مستوى جميع مستويات المؤسسة ُمجدٍ 
واء، والتي سمية على حّد السّ سمية وغير الرّ استبعاد النساء من شبكات العمل الرّ  قف الزجاجي عندالسّ ج ينتُ و      

ـــــتُ  ـــــر ضـــــرورية للترّق ـــــرار وتُ عتب ـــــي صـــــنع الق ـــــي داخـــــل المنشـــــأة والمشـــــاركة ف ـــــين مّث ـــــر مجـــــاالت المنافســـــة ب ل أكث
المـــرأة فـــي العمـــل، مـــن خـــالل الفصـــل العمـــودي بحســـب  التمييـــز بحـــقّ  مـــثًال أوًال عـــنُه، وُيشـــكل وجـــود.الجنســـين
 .2الجنس
ويرى جانب من البـاحثين بهـذا الخصـوص، أّنـه بـات مـن الواضـح أّن إزالـة التمييـز الجنسـي بموجـب القـانون      

بــين  ة التّاليــة قــد تســاعد هــي كــذلك تقلــيص الفجــوةســوف ُيضــعف الّســقف الزجــاجي؛ ولكــن اإلســتراتيجيات العملّيــ
  :3الجنسين، ويتعّلق األمر بالتدابير التّالية

 تعزيز وعي كبار المدراء ِحيال الحقوق والواجبات المرتبطة بالمساواة بين الجنسين؛  .أ 
 العمل اإليجابي واإلرشاد والّرصد لصالح المرأة؛  .ب 
 وضع المرأة في قطاعات ومناصب إستراتيجية تمنحها آفاق مهنّية جديدة؛  .ج 
زن بين العمل والعائلـة، وتصـويبها لتمكـين كـال الوالـدين مـن التوفيـق بـين العائلـة والمهنـة زيادة تدابير التوا  .د 

 بشكل أكثر تناغمًا؛
تحسين وصول المرأة إلى التدريب، خصوصًا في الحقول الفنّية واإلدارية، وفي مهارات العمـل والتطـوير،   .ه 

 بما يساعدها على إدارة مشاريعها الخاصة؛
 مّية وغير نظامّية خاصة بالمرأة ومّتصلة بالعمل وبمشاريع العمل؛تعزيز إنشاء شبكات نظا  .و 
ُمراجعــة ممارســات تنميــة المــوارد البشــرّية للتعــّرف إلــى القيمــة المحتَملــة التــي ترتــديها مســارات مهنّيــة غيــر   .ز 

 تقليدية، وتيسير وصول المرأة إلى المناصب اإلدارية؛
مساواة بين الجنسين حيـث يسـاهمون فـي إقامـة ثقافـة توعية معّدي السياسات وأرباب العمل على شؤون ال  .ح 

 .مؤسسية وبيئة اجتماعية اقتصادية متكافئة بين الجنسين
  
  
  

                                                           
   .101 .مرجع سابق، ص سوزي محمد رشاد، 1
، أي ترّكـــز المـــرأة فـــي بعـــض " الزجـــاجي الحـــائط: "لتشـــمل ســـائر مجـــاالت الفصـــل المهنـــي العموديـــة واألفقيـــة، مثـــل "اجيقف الزجـــالّســـ"وقـــد توســـعت صـــورة  2

وكـذا . اإلداريـة والوظـائف اإلداريـة بصـرف الّنظـر عـن تحصـيلها أو خبرتهـا فـي حقـل التعلـيم/القطاعات وعجزها عن التغّلب عن الهـّوة بـين الوظـائف السـكرتارية
  .، أي عندما تعلق المرأة في الوظائف األدنى أجرًا أو في أدنى درجات السّلم المهني فتعجز عن النهوض فوق خّط الفقر"الصقةلألرضية الّ "ة الحال، بالنسب

  :وأيضاً  .102-97 .صص مرجع سابق،  سوزي محمد رشاد، :راجع ،نظرية األرضية اّلالصقةو نظرية الّسقف الزجاجيللمزيد من التفاصيل بشأن 
I.L.O. : ABC of women worker’s rights and gender equality, Op.cit., p.94./ L. wirth, Op.cit.pp.07-08. 

 . 102 .مرجع سابق، ص سوزي محمد رشاد، 3
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  ة    التمييز الجنسي والتدابير اإليجابيّ .2    
     راد لهم ة ألفليّ احية العمَ غية كفالة المساواة في المعاملة والفرص من النّ ة بُ لجوء إلى إتباع تدابير خاصّ الّ  قد يتم

 عـد اهن فـي سـوق العمـل، وال يُ رة نتيجـة لتمييـز فـي الماضـي أو فـي الوقـت الـرّ نة أو لجماعات متضـر تطلبات معيّ مُ 
التمييز أو  تدابير عمل إيجابية للحماية أو المساعدة أو ما تسمى من قبيل التدابير الخاصّ  عد هذا تمييزًا بل قد يُ 

  .1اإليجابي
مـــن  الرابعــةمــن المــادة  األولــىأساســه علــى المســتوى الــدولي، ضـــمن الفقــرة  للمــرأة ابيالتمييــز اإليجــويجــد      

للّتعبير  "اإلجراءات الخاصة المؤقتة"؛ حيث استخدم واضعو الّنص عبارة اتفاقية القضاء على التمييز ضّد المرأة
، "إلجــراءات الخاصــةا": عــن مصــطلحات عــّدة اســتخدمتها لجنــة القضــاء علــى التمييــز ضــّد المــرأة، ونعنــي بــذلك

  .2"التمييز المعكوس"أو  "التمييز المخالف"و "التدابير اإليجابية"، "العمل اإليجابي"
ــراد  :"بكونــهعمومــًا،  ،"العمــل اإليجــابي"صــف وُ وَ       ــى تصــحيح وضــع أف ــدابير لهــا طــابع مؤقــت وتهــدف إل ت

ة جـل الحصـول علـى المسـاواة الفعلّيـأو أكثر من جوانـب حياتهـا االجتماعيـة، مـن أ ستهدفة في واحدٍ جماعة مُ 
  .3"بخساً  لة تمثيالً وتعمل هذه التدابير على تسريع وقع مشاركة أفراد الجماعات الممثّ 

هـــو مجموعـــة مـــن الوســـائل القانونيـــة  لجنـــة القضـــاء علـــى التمييـــز ضـــّد المـــرأةبتعبيـــر  ،والتمييـــز اإليجـــابي     
التـــي ) ة توزيـــع المـــوارد، معاملـــة تفضـــيلّية، نظـــام الحصـــصبـــرامج الـــّدعم وٕاعـــاد(والسياســـات ) تشـــريعات ولـــوائح(

ويعتبر  .4تستهدف تحقيق المساواة الفعلّية بين الّرجال والنساء في الواقع المعيش في جميع ميادين حقوق اإلنسان
لعمـــل وللقيــام بتــدابير ا .تــي تعمــل علــى ســّد الفجـــوة بــين المــرأة والرجــل فــي االســتخدامدابير الّ مــن أنــواع التّــ اً نوعــ

فـــي الماضـــي، وتبـــاين العواقـــب التـــي تترتـــب عليـــه،  التمييـــز كـــان موجـــوداً  إثبـــات أنّ  يكـــون مـــن المهـــمّ  االيجـــابي،
  .5دابير لهذه العواقب والعمل على إزالتهاوضمان مواجهة تلك التّ 

  :6مات أساسيةمقو  )04( أربعةعلى  برامج العمل االيجابيوتقوم      
                                                           

 ،جنيــفنظمــة الدوليــة للعمــل، ، الم75 :رقــم ، الــدورةلعمــلل الــدولي مــؤتمرال، )B4(الثالــث، التقريــر )المســاواة فــي االســتخدام والمهنــة( :لعمــلل الــدولي مكتــبال 1
  .169و 166، 156، 139 :، ف ف1988

  :، موقع اإلنترنيت17، فقرة 30: ، لجنة القضاء على التمييز ضّد المرأة، الدورة رقم25:التقرير العام رقم: األمم المتحدة 2
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ــــس االقتصــــادي واالجتمــــاعي لألمــــ 3 ــــدّ تحــــدالم مالمجل ــــة للنّ الّ  خــــالل دورة أعمــــال "بوســــت.م"د م مــــن الســــيّ ة، التقريــــر النهــــائي المق ــــة الفرعي ــــوق لجن هــــوض بحق
، 2002 جـوان، "Prévention of discrimination: the concept and practice of affirmative action" :عنـوان تحـت )1998(اإلنسـان

  .03.ص
  .، الموقع أعاله22و 18، الفقرات 30: لجنة القضاء على التمييز ضّد المرأة، الدورة رقم، 25:التقرير العام رقم: األمم المتحدة 4
إذن لــم تكــِف ... :"مؤشــرات عــن الفــوارق المهنّيــة القائمــة بــين الّرجــل والمــرأة فــي ســوق العمــل، ويســتدّل بهــا لتبريــر رأيــه الّتــالي" أعمــر يحيــاوي"ويقــّدم الــدكتور 5

ومـن ثـّم فـإّن معاملـة النسـاء بطريقـة . ة المنصوص عليها فـي القـانون لتحقيـق تكـافؤ الفـرص بـين الجنسـين فـي الواقـع العملـيالمساواة النظرّية أو الشكليّ 
. ســاواة الفعلّيــةمخالفــة عــن الّرجــال، أو بشــكٍل تفضــيلي لهــّن، أو بــاألحرى التمييــز اإليجــابي أمــٌر مســوٌغ ومبــّرٌر لبلــوغ هــدف المســاواة فــي الممارســة أو الم

زيـع المـداخيل ه، فإّن معالجة ظواهر العنف والفقر واإلقصاء الّسياسي للنساء ال يكون، حسب القـانون الـدولي، إّال ببـرامج دعـم المتضـّررات، وٕاعـادة تو وعلي
  ".عليهّن، ومنحهّن حصصًا في الهيئات الّرسمية بغض الّنظر عن نتائج االقتراع أو مبدأ الكفاءة والجدارة

، 02:، المجلــة الجزائريـة للعلــوم القانونيــة االقتصــادية والسياســية، كّليــة الحقــوق، جامعــة الجزائــر، العــدد)يــز اإليجــابي والّشــريعة اإلســالميةالتمي(أعمـر يحيــاوي،  
  .237-236.، ص ص2009

  :راجع 6
 I.L.O.: ABC of women worker’s rights and gender equality, Op.cit., p.105. 
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 ابقة التي استبعدت فئة معينة؛وضاع السّ لأل عمل تصحيحي، وذلك تصحيحاً   .أ 
 ؛...ل وغيرهايمساعدة تلك الفئات من خالل التدريب والتأه: مثل ز،يمة لتقويم أسباب التميتدابير دعم مصمّ   .ب 
 عوبات؛م ورصد الصّ هيئة إشرافية لمراقبة التقدّ   .ج 
 .تدابير مؤقتة، فهي تصحيح عواقب التمييز الماضي  .د 

أّن التمييز اإليجابي للمرأة يعد إجراء ال غنًى عنه لتحقيق المسـاواة القانونيـة والفعلّيـة من هنا، يّتضح جليًا و       
خاذ مجموعة من اإلجراءات وتبني وسائل عملية مـن أجـل التخفيـف مـن حـّدة الفجـوة الرقمّيـة بـين بين الجنسين باتّ 

ه ال يمكن إنكار ما لهذه التدابير من غير أنّ . الجنسين في مجال التوظيف واالستخدام والحقوق المنحدرة عن ذلك
  .1آثار سلبية فيما إذا طّبقت بأسلوب عشوائي أو متعّسف ِلتتحّول إلى تمييز معكوس ضّد الّرجل

التمييــز اإليجــابي كمــا الحظنــا، مــن وجهــة القــانون :" ، بــالقول"أعمــر يحيــاوي"وذلـك مــا عّبــر عنــه الـدكتور      
جـاه نظرية بين الجنسين بتبني إجراءات وطرائق تحمل فـي طياتهـا التمييـز اتّ الدولي، يعد أداة لدعم المساواة ال

الي، وبالتّـ. الّرجل، ولكّنها تهدف إلى تصويب األمر الواقع المتمّثل في اّلالمساواة بـين الجنسـين فـي الممارسـة
يـل هـو المسـاواة بـين ة، إّال أّنها ضـرورية وٕايجابيـة لتحقيـق هـدف نبفرغم أّن مثل هذه اإلجراءات تعتبر تمييزيّ 

  . 2"الّرجل والمرأة في الواقع العملي الَمعيش في شّتى مجاالت الحقوق
ياســـات العامـــة االجتماعيـــة السّ  ،اإليجابّيـــةدابير خـــرج عـــن نطـــاق التّـــالخصـــوص، أّنـــه ت وتجـــب اإلشـــارة بهـــذا     

ُتســـتبعد كمــا . نهــا وبــين الّرجـــلمومـــاً، بصــرف الّنظــر عـــن الفــوارق الّرقميـــة بيع ة النســاء،الهادفــة لتحســين وضـــعيّ 
؛ حيـث أّن هـذه األخيـرة ُقِصـد اإلجراءات الخاصة الّرامية إلى حماية األمومة من نطـاق ومفهـوم التـدابير اإليجابيـة

خاذ ما يلزم مـن اإلجـراءات المؤقتـة اّلالزمـة لإلسـراع فـي تحسـين وضـعية النسـاء لبلـوغ مسـاواتهن الفعلّيـة أو بها اتّ 
ــة، االجتماعيــة والثقافيــة قصــد تصــويب الجوهريــة مــع الرّ  جــال، والقيــام بــالتغييرات الضــرورّية فــي النــواحي النظامّي

 . 3أشكال وآثار التمييز ضّد النساء، الماضية والحالية
  

  الجنسيالتمييز  صور :ثانياً      
تمييـز الجنسـي األكثـر بعـض ُصـَور الكـر ذِ مكـن شـعار، ولكـن يُ تِ االسْ  عبَ د وَصـمعقّ  التمييز المعروف أنّ  نَ مِ      
  :هيّ ، و  شيوعاً 
ــ .1 بتخصــيص  غيــر مباشــرةبــاإلعراب عــن أفضــلية، أو  بصــورة مباشــرةالمــرأة  ز أربــاب العمــل ضــد قــد يمّي

ــمُ  ــ مــع أنّ  ،جــلمــن الرّ  زات ال تمتلكهــا المــرأة أو تمتلكهــا بدرجــة أقــلّ مّي زات ال تســتلزمها طبيعــة هــذه الممّي
                                                           

  :؟ َوَورد القول على ِلسانه، كالتّاليمعكوساً  فيما إذا كانت هذه التدابير اإليجابية لن ُتشّكَل بحّد ذاتها تمييزاَ :  (Servais)" يرفايس"َتساءل بدوره األستاذ  1
     « …L’Etat ne doit plus seulement s’abstenir, mais encourager cette égalité par des mesures concrètes, la rendre 
plus effective, redresser les disparités naturelles ou sociales. La question se pose alors de savoir si ces mesures de 
faveur à l’égard de certaines catégories …n’impliquent pas à leur tour une discrimination. 
     Elle a été récemment soulevée à propos des travailleuses, elle pourrait l’être chaque fois que l’on souhaite 
accorder un avantage à un groupe spécifique. La réponse, en droit, émane du pouvoir législatif ; il lui nrevient de 
decider s’il accepte ou non cette[discrimination à rebours] et jusqu’à quel point ». in : 
J.M. Servais, Normes internationales du travail, Op. cit., p.115. 

 .234.، مرجع سابق، ص)التمييز اإليجابي والّشريعة اإلسالمية(أعمر يحياوي،  2
 .206.، ص، مرجع سابق)اإلجراءات االيجابّية، أي حل لمعالجة اّلالمساواة الفعلّية بين الّرجل والمرأة؟(أعمر يحياوي،  3
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ذي يحـدث عنـدما يعتبـر أربـاب ، والّـ"بـالتمييز اإلحصـائي"يسـمى  ي هذا إلى مـاالوظيفة المعروضة، ويؤدّ 
جـل علـى أسـاس تجربـة سـابقة أو العمل المرأة العاملة عبـارة عـن مجموعـة لهـا التـزام أدنـى بالعمـل مـن الرّ 

ــويمّيــ .دالئــل إحصــائية جــل إذا كانــت امــرأة مــا لون اســتخدام الرّ المــرأة عمومــًا، ويفّضــ الي، ضــدّ زون، بالّت
 .1فس التعليم والتدريب والمؤهالتع بنتتمتّ 

م علـى المـرأة العمـل فـي بعـض أنواعـه علـى أسـاس قـدراتها حـرُ وقد يحدث التمييز بحكم القانون الـذي قـد يَ  .2
أربـاب العمـل يأخـذونها كذريعـة لعـدم  أنّ  ودورها في المجتمع، فقد تكون تلك التشـريعات لحمايـة المـرأة إالّ 

القيــود القانونيــة التــي تمنــع المــرأة مــن : المــرأة، مثــل ضــها تمييــزًا ضــدّ أيضــًا، قــد يكــون بع. اســتخدام المــرأة
ع خصــي أو فــي بعــض الــبالد عــدم تملــك المــرأة الفالحــة لــألرض، وقــد يتــذرّ الــدخول فــي العقــود باســمها الشّ 

 .2رب العمل بحماية األمومة وقدرة المرأة اإلنجابية لتبرير نظريتهم حول تكلفة استخدام المرأة
ي أم وام الكّلــق األمــر بالــدّ أو عــدد ســاعات العمــل، مصــدرًا آخــر للتمييــز، ســواء تعلّــ" مــل الوقــتعا"لشــكّ ويُ  .3

 .الجزئي، وهي مسألة قد تؤدي إلى التمييز الجنسي، خاصة لدى النساء ذوات المسؤوليات العائلية
للمـرأة هــو الســبب ع المســار الـوظيفي المتقّطــ المــرأة؛ فمـن المعتقــد أنّ  للتمييــز ضـدّ  مصـدراً  األجــركمـا يعــّد  .4

األجـر المتسـاوي عـن "م الفـرق بـين عدم تفه  ونجد أنّ  .3الرئيسي في االختالفات بين الجنسين في الدخل
، والعناصر األخرى التي يعزى إليهـا تقيـيم "األجر المتساوي عن التساوي في القيمة"و" العمل المتساوي

دات هامـة عتبر كّلهـا محـدّ موضوعي للوظائف، تُ  ن استخدامها في إجراء تقييماألجر، والمنهجية التي يكمُ 
 .4ديم التفاوت في األجورتُ 

في خبرة العمل عن  لن إلى صفوف القوى العاملة درجة أقلّ التي يدخُ ؛ حيث تكتسب النساء الّ خبرة العمل .5
 .5سفر عن أجور أقلّ وهو ما يُ  جال،الرّ 

: مثـل ،النفسـيأم  بالعنف البـدنيق األمر آخر من مصادر التمييز، سواء تعلّ  عتبر هذا مصدراً ، يُ العنف .6
 .6وغيره...العزل، الضغط والتحرش الجنسي،

  
 

 

                                                           
 :راجع 1

L .L.Lim, Op. cit., pp.19-20. 
   .125-124 .ص مرجع سابق، ص سوزي محمد رشاد، 2
 :راجع 3

I.L.O. :(Discrimination in respect of employment and occupation), Report of committee of experts on application of 
conventions and recommendations, I. L. C., 47th session ,Geneva, 1963, Par. 36, p.188. 

 .126-125 .ص مرجع سابق، ص سوزي محمد رشاد، 4
  :وأيضاً  .190-180 :رقم الفقرات ،1999 ،نيفج لعمل،ل منظمة الدوليةال ،)عالم العمل :1999-1998تقرير العمالة العالمي: (المكتب الدولي للعمل 5

A.Reinhart , Op.cit., p.34. 
  .جع نفسهالمر  6
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  :المطلب الثاني
  في ظّل المنظمة الدولية للعمل رة للمساواة وعدم التمييز بين الجنسينالمقر  األحكام 

  
النسـاء مـن ظـروف العمـل  حماية :اغل األولالشّ ك االهتمام الدولي في ميدان عمل النساء شاغالن، لقد حرّ      
ــانيالّشــق، ورِهــالمُ  لــذلك،  واســتناداً . جــال، هــو ضــمان المســاواة فــي الحقــوق ومعاملــة النســاء كمعاملــة الرّ اغل الث
من المبــادئ العامــة للمنظمــة، ِضــ المســاواة بــين الجنســينت المنظمــة الدوليــة للعمــل، منــذ تأسيســها، بتكــريس َيــعنِ 
  .1ية دوليةالتفاق محالً  1951ت عام دَ ى غَ حتّ 

، المسـاواة بـين الجنسـينت بموضـوع َيـختلف الوثائق التـي عنِ مُ  الية،التّ  الدراسة فروعمن ضِ  الباحثة تناولتو      
  :اليحو التّ وذلك على النّ 

 
  :الفرع األول

  سة للمساواة وعدم التمييز بين الجنسيناالتفاقيات والتوصيات الدولية للعمل المكرّ أحكام 
  

همــًا فــي تعزيــز المســاواة بــين الجنســين كونهــا تمّثــل توافقــًا قيــات والتوصــيات الدوليــة للعمــل دورًا مُ تــؤدي االتفا     
جـال ال مـن الرّ وفـي حـين تسـري هـذه المعـايير بشـكل عـام علـى العّمـ .دوليًا وثالثيًا حول الحّد األدنى من المعايير

ســـاء العـــامالت شـــير إلـــى الن تـــي تُ الحقـــوق الّ  خـــاص  عـــالج بشـــكلٍ أّن الـــبعض منهـــا يُ  والنســـاء علـــى حـــّد الســـواء، إالّ 
جــال عنــي هــذه القواعــد بالمســاواة فــي األجــر والمســاواة فــي الفــرص والمعاملــة بــين الرّ والمســاواة بــين الجنســين، وتَ 

  .2والنساء وحماية األمومة والعمال ذوي المسؤوليات العائلية والعمل بعض الوقت والعمل المنزلي
فـــالبعض منهـــا  عـــالج القواعــد الدوليـــة للعمـــل المســـاواة بـــين الجنســين بمنـــاهج مختلفـــة؛غايـــة، تُ وتحقيقــًا لهـــذه ال     

إلـى المسـاواة بـين الجنسـين أو إلـى عـدم التمييـز  خـاصٍ  شير بشـكلٍ ؛ حيث يُ وع االجتماعيالنّ صريح العبارة بشأن 
جال من راعي حاجات النساء والرّ ة، وتُ يّ راعي االعتبارات الجنسناية عن قواعد تُ أّما االتفاقيات األخرى، فكِ . بينهما

  .3منهما دون أن تأتي صراحة على ذكر أيّ 

                                                           
 .مــا بعــدهاو  102 .ص ، ص1983، مكتــب العمــل العربــي، القــاهرة، الدوليــةمــرأة فــي تشــريعات العمــل العربيــة و مــة لعمــل الاألحكــام المنظ حمــد زكــي بــدوي، أ 1
  : أيضاً و 

G. A. Johnston, Op.cit., pp. 159-161/ C. La Hovary, Op.cit., pp. 107-135./ M. Miné et d’autres, Droit social international 
et européen en pratique, éditions d’organisation- groupe Eyrolles, Paris, pp. 76-77. 

محمــود ./ 173 .، صمرجـع ســابق، )دراســة مقارنــة(ريعة اإلســالمية والتشــريع الوضــعي حقــوق المــرأة بــين االتفاقيــات الدوليــة والّشــخالـد مصــطفى فهمـي،  2
   .288.، ص1999 جوان، 02 :، مجلة الحقوق الكويتية، العدد)العربية للمرأة العاملةدولية و الحماية ال(سالمة، 

ــــس االقتصــــادي واالجتمــــاعي لألمــــ 3 ــــدم مــــن الســــيّ  :ةالمتحــــد مالمجل ــــة للنّ الّ  خــــالل دورة أعمــــال "بوســــت.م"د التقريــــر النهــــائي المق ــــة الفرعي ــــوق لجن هــــوض بحق
، 2002 جـوان، "Prévention of discrimination: the concept and practice of affirmative action" :عنـوان تحـت )1998(اإلنسـان

  .05.ص
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المسـاواة بـين  الي،وبالتّـ ،التمييـزعـالج ؛ حيـث تُ نِ يْ بـين الفئتَـ 1958لعام  111:ة رقماالتفاقية األساسيّ  عُ مَ جْ وتَ      
ة اتفاقيــات أدوات أساســيّ  )04( أربــععتبــر وتُ  .1هــا ال تنحصــر علــى التمييــز المبنــي علــى الجــنس، بيــد أنّ الجنســين
المســاواة فــي بشــأن  1951لعــام  100:االتفاقيــة رقــم -أ:وهــي العمــل، مكــانفــي  ينالمســاواة بــين الجنّســلتحقيــق 
 156:االتفاقيـة رقـم -جــ ؛التمييـز فـي االسـتخدام والمهنـةبشأن  1958لعام  111:االتفاقية رقم -ب     ؛األجور
 .حماية األمومةبشأن  2000لعام  183:االتفاقية رقم -د ؛لمسؤوليات العائليةالعمال ذوي ابشأن  1981لعام 
أداًة أساسـيًة فــي  ة فـي العمــلإعــالن المنظمـة الدوليــة للعمـل بشــأن المبـادئ والحقـوق األساســيّ هـذا، ويعـّد      

اتفاقيــات علــى  )08( ثمــانيدت المنظمــة حيــث حــدّ  ســاء العــامالت والمســاواة بــين الجنســين؛إطـار تعزيــز حقــوق النّ 
ــهــا تُ أنّ  جس وهمــا المســاواة بــين الجنســينمنــه إلــى تعزيــز  )02(اثنتــانة، وترمــي د هــذه المبــادئ والحقــوق األساســي ،

  . والي، على التّ 111و 100:االتفاقيتان رقم
مــع ًا، عمومــ ،ت بحمايــة المــرأة فــي مكــان العمــلَيــمضــمون األحكــام التــي عنِ تتنــاول الفقــرات البحثّيــة التّاليــة و     

  .خاصٍ  ، على وجهٍ المساواة وعدم التمييز بين الجنسينت بموضوع يَ عنِ  التركيز على مضمون األحكام اّلتي
  قة بحماية األمومةالمتعلّ  األحكام:أوال     
س رّ شكّلت حماية حقوق المرأة العاملة وتعزيزها جزءًا ال يتجزأ من اختصاص المنظمـة الدوليـة للعمـل، فقـد ُكـ     
أولــى االتفاقيــات الصــادرة عــن المنظمــة فــي مجــال حمايــة  جــل والمــرأة ضــمنلمســاواة وعــدم التمييــز بــين الرّ مبــدأ ا

نت حـــور إحـــدى أولـــى اتفاقيـــات المنظمـــة، وتضـــمّ ل الوضـــع وبعـــده مِ ْبـــحقـــوق المـــرأة؛ حيـــث مثّـــل اســـتخدام المـــرأة قَ 
واالتفاقيـة  1952لسـنة  103: تفاقيـة رقـملة بموجـب اال، المعدّ حماية األمومةبشأن  1919لسنة  03: االتفاقية رقم

، مجموعــة مــن القيــود التــي تســتهدف حظــر إلقــاء تعويضــات األمومــة علــى عــاتق صــاحب 2000لعــام  183:رقــم
 ل صـعوبات ب انجراره إلى إقامة  تمييز في التوظيف واالستخدام اتجـاه النسـاء، ولكـي ال تحُصـالعمل، وذلك لتجن

 قابلهــاوتُ  103: مــن االتفاقيــة رقــم 04. ف/04المــادة  ،03 :مــن االتفاقيــة رقــم) ج(.ف/03المــادة (ة النفقــات َيــلتغطِ 
  .2)183:من االتفاقية رقم 08.ف/06 المادة
عة بإجـازة األمومـة أو بتـاريخ، كالتـاريخ الـذي تنتهـي فيـه تسريح المرأة المتمت  اتفاقيات حماية األمومةمنع وتَ       

ــة اإلنــذار خــالل هــذا الغيــاب؛ د ُمــ علــى 2000لعــام  183:مــن االتفاقيــة رقــم )08( الثامنــةت المــادة وفــي ذلــك نص ،
بهــا فــي اإلجــازة هــا أو أثنــاء تغي امــرأة أثنــاء حملِ  اســتخدام أي  نهــي م القــانون صــاحب العمــل أن يُ حــرُ يَ  -1:"هأنــ
رهـا القـوانين قر علـى أن تُ . تهـا إلـى العمـلب عودَ ، أو خـالل فتـرة تعقُـ05أو المـادة   04شار إليها في المادة المُ 
إلـــى الحمـــل أو الـــوالدة  صـــلةٍ بِ  مـــت ى مـــن ذلـــك الحـــاالت القائمـــة علـــى أســـباب ال تَ ســـتثنَ وتُ . لـــوائح الوطنيـــةوالّ 
أسـباب الفصـل مـن الخدمـة ال  بء اإلثبـات بـأنّ علـى عـاتق صـاحب العمـل ِعـ قـعُ ويَ . ضاعفاتها أو اإلرضـاعومُ 
 .ومضاعفاتها أو اإلرضاعإلى الحمل أو الوالدة  بصلةٍ  مت تَ 

                                                           
  .18.، ص1993، مجلة روح القوانين، مطبعة جامعة طنطا، )المركز القانوني للمرأة في تشريعات العمل(نبيلة رسالن،  1
ــلــى أّنــه، أعــاله، ع 183: مــن االتفاقيــة رقــم 06مــن المــادة  الثامنــةونّصــت الفقــرة  2 قــة ر اإلعانــات المتعل وف مــن أجــل حمايــة وضــع المــرأة فــي ســوق العمــل، ُت

. رهـا القـوانين والممارسـات الوطنيـةقر من خالل التأمين االجتمـاعي اإللزامـي أو مـن األمـوال العامـة أو بطريقـة تُ  05و 04باإلجازة المشار إليها في المادتين 
د مـن مة إلى المرأة العاملـة لديـه دون اتفـاق محـد قد قدية المُ من هذه اإلعانات الن  مباشرة عن التكلفة المباشرة ألي  وال يكون صاحب العمل مسؤوًال مسؤولية

  .صاحب العمل



 
115 

ل األجـر عنـد انتهـاء إجـازة ماثلة بنفس معد ل للمرأة الحق في العودة إلى نفس وظيفتها أو إلى وظيفة مُ كفَ يُ -2
  ).103: من االتفاقية رقم 06والمادة   03: من االتفاقية رقم 01.ف/04قابلها المادة وتُ (."ومتهاأمُ 

من د ِضــأوســع مــن المــدلول المحــد  علــى نحــوٍ  103: أحكــام االتفاقيــة رقــم منِضــ امــرأةد مفهــوم كلمــة د وقــد ُحــ     
أو الجنسـية أو العقيـدة سـواء  ظـر عـن السـنّ أنثى بصـرف النّ  ةُ أي :" قصد بهه يُ ، على أنّ 03: أحكام االتفاقية رقم

بنـود االتفاقيـة وأكثـر مـن ذلـك، وردت صـياغة  ).من كلتـا االتفـاقيتين 02المادة " (أكانت متزوجة أم غير متزوجة
ــــىفــــت المــــادة مــــن ســــابقاتها؛ فعر  أوســــعَ  علــــى نحــــوٍ  2000لعــــام  183:رقــــم  ،المــــرأةمــــن االتفاقيــــة أعــــاله،  األول
  ...."تمييز، أنثى، دون أي  على أي " امرأة"طبق تعبير نْ يَ :"اليكالتّ 

      ر نطاق تطبيق أحكام االتفاقية يحصُ ذي والّ  ، سالفة الذكر،103: من االتفاقية رقمعداد الوارد ضِ وبدًال من الت
ــا قــد يَ  ة،ة،العقيدة والحالــة المدنيــ، الجنســي التمييــز علــى أســاس الســنّ :وهــيمعــايير فقــط،  )04(أربعــة فــي  فــتح مّم

د تحديد نطاق تطبيق اتفاقية حماية رَ أخرى لم يرد ذكرها ضمن بنود االتفاقية، وَ  سٍ سُ المجال إلقامة التمييز على أُ 
 أســاسٍ  علــى أي  أو تفضــيلٍ  تمييــز أو اســتبعادٍ  لجميــع النســاء، مــع حظــر كــلّ  شــاملٍ  علــى نحــوٍ  183:ماألمومــة رقــ

  .كان
ـــد تقـــر بُ  ه ال يجـــوز ألي أعـــاله، علـــى أّنـــ األولـــىر نـــص المـــادة فســـوهكـــذا، يُ       ره التشـــريعات الوطنيـــة للـــدول ن

 ــة األمو قة علــى أحكــام األعضــاء فــي المنظمــة المصــد ــة حماي ر تمييــزًا أو تفضــيًال فــي قــر أن يُ  )2000(مــة اتفاقي
 وينطِبــ .من االتفاقيــة أيــًا كــان أساســهرة ِضــالحقــوق المقــر مــن شــأنه  اتفــاق جمــاعي أو عقــدٍ  ق الحكــم ذاتــه علــى أي

 كان سببٍ  انتقاص حقوق المرأة العاملة ألي.  
يحــوي  ر تحديــد نطــاق تطبيقهــا علــى نحــوٍ ر أعــاله، بالخصــوص، حينمــا قُــ األولــىالمــادة  نــّص  ةشــموليّ ز بــرُ وتَ      

اتجة عن عالقة غير شرعية؛ فال يجوز حرمان المرأة العاملة من وكذا، تلك النّ  اتجة عن زواج رسمي،األمومة النّ 
هـــا متزوجـــة أم ال، وال يجـــوز حرمـــان طفلهـــا مـــن حقوقـــه ظر إلـــى كونِ نحـــدرة عـــن اتفاقيـــة األمومـــة بـــالنّ الحقـــوق المُ 

   .1ةه طفل مولود من عالقة غير شرعية أو غير رسميّ د كونِ قية ذاتها، لمجرّ رة عن االتفاالمنحدِ 
ق نطبِ ، على أن تَ األولىمن فقرتها ضِ  2000لعام  183:من االتفاقية رقم الثانيةل نص المادة دعم هذا القوْ ويَ     

 .مـن العمـل لـدى الغيـر التـي يمارسـن أشـكال غيـر نمطيـةالّ  مات، بمـن فـيهن االتفاقية على جميـع النسـاء المسـتخدَ 
 رة بأحكــام االتفاقيــة مهمــًا كانــت طبيعــة عقــد العمــل، ويعنــي ذلــك اســتفادة جميــع العــامالت مــن مزايــا األمومــة المقــر

  .ةد المدّ ة أم غير محدّ د المدّ حدّ ، مُ مٍ نظّ م أم غير مُ نظّ مُ 
ة، لـذين يعملـون بعقـود عمـل رسـميّ م، وأولئـك الّ سـبة للعـامالت بالقطـاع المـنظّ المسـألة محسـومة بالنّ  توٕان كان     

ل نفقات التأمين على إجازة األمومة يتحم  نْ فمَ  ؛متالي، بالنسبة للعامالت بالقطاع غير المنظّ طرح التساؤل الّ ه يُ فإنّ 
غيـر قانونيـة، وغالبـًا، مـا تكـون محرومـة  عمـلٍ  تي غالبًا ما تعمل في ظـروفِ بالنسبة لهذه الفئة من العامالت، والّ 

  وغيرها؟...ةة والمهنيّ المة الصحيّ التأمين االجتماعي، السّ : الحقوق، مثل من أدنى

                                                           
أعـاله،  2000 لعـام 183: مـن االتفاقيـة رقـم األولـىحيث ورد تحديد نطاق االتفاقية بالنسبة لألطفال المستفيدين من أحكامهـا بـذات الصـياغة؛ فتضـيف المـادة  1

  ".تمييزٍ  ، دون أي طفلٍ  على أي " طفل"نطبق تعبير ،ويَ ...:"كالتّالي
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دولــة عضــو  تــي أجــازت ألي مــن نفــس المـادة، والّ  الثانيــةمن الفقــرة ردت اإلجابـة علــى التســاؤل أعــاله، ِضـوَ وَ      
 ـتصدمـال المعنيـين، أن تسـتثني لـة ألربـاب العمـل وللعة الممثّ ق على االتفاقية، وبعد التشاور مـع المنظمـات المعني

العمال إذا كان من شأن تطبيقها على هذه الفئـات أن كليًا أو جزئيًا من نطاق انطباق االتفاقية فئات محدودة من 
  .يثير مسائل خاصة ذات طبيعة جوهرية

مـن الثانيـة  مكـن وصـف مضـمون الفقـرة، يُ 1مـن نفـس المـادة الثالثـةمن الفقـرة ر ِضـغم من االلتزام المقر وبالرّ      
ردت بصيغة غامضة وَ  عبارة مسائل خاصة ذات طبيعة جوهرية، أنّ  إذ ، بالعمومية والمرونة؛أعالهالثانية  المادة

 ل مــن التزاماتهــا الدوليــة بهــذا الخصــوص، وحرمــان العديــد مــنل للبرلمانــات والحكومــات التنّصــخــو وفضفاضــة، تُ 
  .183:رقم فئات العامالت من االستفادة من مزايا االتفاقية

ص ، الـنّ حمايـة األمومـةبشـأن  1952لسـنة  95: نت التوصية رقم، تضمّ  103: صدور االتفاقية رقم قتِ وَ وبِ      
 لم صاحب العمل بحملها أوعلى ضرورة امتناع تسريح أو فصل المرأة عن العمل بسبب عِ  )04( الرابعفي بندها 

 ة ال تقـلّ دّ ضـي ُمـمن تاريخ إخطار رب العمل بالحمل وحتى مُ متدة ر لها حماية طيلة الفترة المُ وضعها؛ حيث توف 
  .بعد انتهاء إجازة الوضع) على األقل(عن شهر 

منهـا  01.ف/08 ت المـادةبهذا الخصوص؛ حينما نص  صريحةً  ،)2000( 183:وجاءت عبارات االتفاقية رقم     
بهـا فـي اإلجـازة أثنـاء حملهـا أو أثنـاء تغي  ةٍ امـرأ نهـي اسـتخدام أي حرم القـانون صـاحب العمـل أن يُ يَ " :هعلى أنّ 

على عاتق صاحب  ،ويقعُ ...، أو خالل فترة تعقب عودتها إلى العمل،05أو المادة  04المشار إليها في المادة 
ــ ــأن العمــل عْب ــات ب ــوالدة ومضــاعفاتها أو  بصــلةٍ  أســباب الفصــل مــن الخدمــة ال تمــد  ئ اإلثب ــى الحمــل أو ال إل
  ".اإلرضاع

ل للمــرأة الحــق فــي العــودة إلــى نفــس وظيفتهــا أو إلــى كَفــيُ :" اليمــن نفــس المــادة، كالتّــ 02 ضــيف الفقــرةتُ و      
  ".وظيفة مماثلة بنفس معدل األجر عند انتهاء إجازة األمومة

 أربعـة عشـرعـن  ، بمـا ال يقـلّ )2000( 183:وأكثر من ذلك، تـّم تمديـد مـدة إجـازة الحمـل ضـمن االتفاقيـة رقـم    
 ).مــن االتفاقيــة 04المـادة (. أســابيع )06(ســتة تها د ل فتــرة إجــازة إلزاميــة بعــد والدة الطفــل ُمــتشــمُ  ،بوعاً أســ )14(
ابق أو عـن كسـب المـرأة الّسـ )2/3(ثلثـي عـن  رة للمرأة أثناء اإلجازة بما ال يقـلّ ة المقر ّدر مقدار اإلعانات النقديّ وقُ 

  ).   من االتفاقية 03.ف/06المادة .(اب اإلعاناتالمبلغ الذي يؤخذ في االعتبار لحس )2/3(ثلثي 
بــل رب ذاتهــا، صــراحة، حظــر التمييــز فــي معاملــة المــرأة الحامــل والمرضــعة مــن قِ ومثلمــا أعلنــت االتفاقيــة      

فـي ذلـك نصـت العمل، حظرت االتفاقية،أيضًا، كل تمييز في توظيف المرأة بسبب حملهـا ومسـؤولياتها العائليـة، و 
ل األمومـــة ســـببًا للتمييـــز فـــي شـــكّ تُ  دولـــة عضـــو تـــدابير مناســـبة لضـــمان أالّ  خـــذ كـــلّ ، علـــى أن تتّ امنهـــ 09 المـــادة

                                                           
دولة عضو تستفيد من اإلمكانيـات التـي تـنص عليهـا الفقـرة السـابقة،  على كلّ :"، كالتّالي2000لعام  183: من االتفاقية رقم 02من المادة  03نّصت الفقرة  1

 مـن دسـتور منظمـة العمـل الدوليـة، فئـات العمـال المسـتثناة علـى هـذا النحـو  22مه عن تطبيق االتفاقية بموجب المـادة قدّ ل الذي تن في تقريرها األوّ أن تبي
غيــة توســيع نطــاق أحكــام االتفاقيــة تــدريجيًا لتشــمل هــذه خــذة بُ الحقــة التــدابير المتّ فــي تقاريرهــا الّ  فَ وعلــى الــدول األعضــاء أن تِصــ وأسـباب هــذا االســتثناء،

   ".الفئات
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م لشــغل امــرأة تتقــدّ  شــترط علــى أي يَ  عتبــر الغيــًا كــل بنــدفيُ  .االســتخدام، بمــا فــي ذلــك فــرص الحصــول علــى العمــل
  1.ثل هذا االختباررائها لمِ فيد بإجتُ  م شهادةً جري اختبارًا مبينًا للحمل أو أن تقد وظيفة ما، أن تُ 

مراجعــة بشــأن  2000لعــام  191:نت التوصــية رقــمتضــمّ  أعــاله، )2000( 183:ألحكــام االتفاقيــة رقــم وتكملــةً      
علـى  تمييـزٍ  ر أيّ ز المسـاواة بـين الجنسـين وتحظُـمـن األحكـام التـي تعـز  جملـةً  ،2)1952(توصية حماية األمومة 

الحمايــة فــي مجــال االســتخدام :مـن التوصــية ذاتهـا، تحــت عنــوان خــامسال أسـاس الجــنس؛ وفـي ذلــك نـص البنــد
ابقة أو إلـى وظيفـة مماثلـة لهـا ه ينبغـي أن يكـون مـن حـق المـرأة أن تعـود إلـى وظيفتهـا الّسـ، على أّنـومنع التمييز

 ى فيها األجر نفسه عند انتهاء اإلجازةتتلق.  
ينبغـي أن -)05(:"من التوصـية ذاتهـا، علـى التـوالي 06من البند  06و 05ت الفقرتين وفي ذات المعنى، نصّ     

 ل خطـرًا تحتفظ المرأة بحقها في العودة إلى وظيفتها أو إلى وظيفة مماثلة لوظيفتها متى كانـت عودتهـا ال تشـك
  .تهاعلى صحّ 

 ماح للمرأة بأن تترك مكان عملها، عند الضرورة، وبعد إخطـار صـاحب العمـل، بغـرض إجـراءينبغي السّ  -)06(
         . 3"ل بحملهافحوص طبية تتصّ 

لـة لهـا، إلـى توسـيع نطـاق ، والتوصـية المكمّ )2000(اتفاقية حماية األمومـة وما يؤكد انصراف إرادة واضعي     
 ــالحمايــة المقــرى علــى وجــه الخصــوص، مــن خــالل اســتقراء األحكــام الختاميــة للتوصــية رة ضــمن أحكامهــا، يتجل

مــا تــنص حيثُ :"، والتـي جـاء بهـا)10(العاشــر مــن البنـد  05ق األمــر بمضـمون الفقـرة ، ويتعلّـ2000لعـام  191:رقـم
ــ ــى التبن ــة عل ــوانين والممارســات الوطني ــدين المتبنِ ي، ينبغــي أن يُ الق ــاح للوال ــت ــى نفــس نظــام َي ين الحصــول عل

 الستخدامق باإلجازة واإلعانات والحماية في مجال اره االتفاقية، وخاصة ما يتعلّ الحماية الذي توف."  
مــن خطــر  ويعنــي ذلــك، اتجــاه إرادة المــؤتمرين إلــى حمايــة أكبــر عــدد مــن العــامالت، وأحيانــًا حتــى العــاملين،     

ظـر عّمـا التسريح وفقدان منصب العمل بسبب وظيفـة األمومـة أو األبـوة أو بسـبب مسـؤولياتهم العائليـة، بغـض النّ 
إجازة أمومة عن زواج غير شرعي، وأكثر من ذلك، يستفيد من ق األمر بإجازة أمومة عن زواج شرعي أم إذا تعلّ 

 4ي، متى أجاز القانون الوطني ذلكذات المزايا األم واألب في حالة التبن.  
بعــد صــدور  بشــأن المســاواة فــي المعاملــة للعــاملين ذوي المســؤوليات العائليــة،وســبق وأن قــّرر المبــدأ ذاتــه،      

أساسـي، وأرسـت هـذه  بشـكلٍ  اسـتخدام النسـاء ذوات المسـؤوليات العائليـةن بشأ 1965لسنة  123: التوصية رقم

                                                           
ألعمـال محظـورة أو ممنوعـة علـى المـرأة الحامـل أو المرضـع بموجـب القـوانين أو اختبـار الحمـل من االتفاقية أعاله، إجراء  09من المادة  03ورخصت الفقرة  1

  .حيث يكون هناك خطر معترف به أو جسيم على صّحة المرأة والطفل اّللوائح الوطنية، أو
  . 2000جوان  15:المنعقدة بتاريخ 88:، المعتمدة خالل دورة المؤتمر الدولي للعمل رقم)1952(ة حماية األمومة مراجعة توصيبشأن  191:التوصية رقم 2
منـه، علـى أّنـه َينبغـي أن تّتخـذ الـدول األعضـاء تـدابير  األولىمن التوصية ذاتها؛ حيث ورد ضمن الفقرة  06 وتجب اإلشارة بهذا الخصوص، إلى أحكام البند 3

  .أي مخاطر في مكان العمل ترتبط بسالمة وصحة األم الحامل أو المرضع أو طفلهالضمان تقييم 
، فكـان اقتـراح "الثالثـة  فـي المرتبـة" الجـنس " ورد معيـار ،عـدم التمييـزالمسـاواة و حينما طرح مكتب العمل الدولي على الدول األعضاء التعريف المقتـرح لمبـدأ  4

جــاء فـي تعقيــب و . )أعــزب، متـزوج، أرمــل، مطلـق(  بالحالـة المدنيــةق مــن حيـث الجــنس إضـافة معــايير أخـرى تتعّلــ ه يجـب عنــد الحـديث عــن التمييـزّنــأالنمسـا 
  :النمسا ما يلي

     « En ce qui concerne le point ( C ) ( sexe ), ce motif devait être complété et étendu de la manière suivante : sexe 
et état civil ( célibataire, marié, veuf, divorcé ) ».in: 
B.I.T. :(Discrimination en matière d’emploi et de profession), C.I.T., 04ème session, Genève, 1957, p.21. 
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ــ ــة أن تنــتهج سياســة تهــدف إلــى  :"هاألخيــرة المبــدأ العــام القاضــي بأّن يجــب علــى الســلطات المختصــة لكــل دول
أن فـي هـذا الّشـ ، ممارسـة حقـوقهنّ خـارج بيـوتهنّ  مسـؤوليات عائليـة ويعملـنّ  السماح للنساء اللـواتي يـتحملنّ 

المختلفـة بصـورة  بمسـؤوليتهنّ  قمنّ ة تفرقة، كما يجب إنشاء خدمات تسمح للنساء بأن يُ ون أن يتعرضن أليّ د
  .1"وعية والتعليم وٕانشاء مرافق ومؤسسات لرعاية األطفالمتناسقة، ويجب اتخاذ اإلجراءات المناسبة للتّ 

ل إليه النشـاط وص ل أحدث ما تَ مثّ تي تُ لّ ، وا19812لعام  156: وأثمرت هذه التوصية عن صدور االتفاقية رقم    
ليشـمل  واسـعٍ  على نحـوٍ  خصينطاقها الشّ د د التشريعي للمنظمة في مجال تكريس مبدأ المساواة بين الجنسين، فحُ 

ــ ســرهم المباشــرين، عنــدما ن يضــطلعون بمســؤوليات عائليــة اتجــاه أطفــالهم أو اتجــاه أفــراد أُ العمــال مــن الجنســين مم
 علـى نحـوٍ  نطاقهـا الموضـوعيد د كمـا ُحـ). مـن االتفاقيـة األولىالمادة (ة المسؤوليات من أماناتهم المهني د هذه قي تُ 

  ).من االتفاقية الثانيةالمادة (تسري فيه على جميع فروع النشاط االقتصادي وعلى جميع فئات العمال  شاملٍ 
دولة عضو أن تضـع سياسـة وطنيـة  ة، يجب على كلّ يّ ه إلقامة المساواة الفعلاالتفاقية ذاتها، على أنّ  وتنّص      

ــتهــدف إلــى الّســ وأن  د الوظيفــة التــي يرغبــون بهــا،ماح للعمــال ذوي المســؤوليات العائليــة، مــن كــال الجنســين، بتقّل
ـــةالمـــادة (مكـــن للتفرقـــة، وفـــي حـــدود المُ  يحصـــلوا مـــا لهـــم مـــن حقـــوق وامتيـــازات دون أن يكونـــوا محـــالً  مـــن  الثالث

  ).االتفاقية
ـ 06من أحكام المـادة ن االتفاقية ضِ بيّ وتُ       ل منهـا التـدابير واإلجـراءات الواجـب اتخاذهـا مـن أجـل تيسـير التوص

  .ة والعائليةإلقامة المساواة الفعلية بين الجنسين دون التعارض مع المسؤوليات المهنيّ 
ل المسـؤوليات العائليـة، فـي حـّد شـك  تُ ه ال، بصـريح العبـارة، أّنـ 156: من االتفاقية رقم 08هذا، وتنص المادة     

  .ذاتها، سببًا مشروعًا إلنهاء االستخدام
دة نطـاق حـد لـة لمـا تضـمنته هـذه االتفاقيـة مـن أحكـام مُ ، مكمّ 1981لعام   165: وجاءت أحكام التوصية رقم     

لخـــدمات ومســـؤوليات ووســـائل التطبيـــق، السياســـات الوطنيـــة، التـــدريب واالســـتخدام وظـــروف التشـــغيل، المرافـــق وا
غار والمعونــة للعائلــة، الضــمان االجتمــاعي، والمســاعدة فــي ممارســة المســؤوليات العائليــة وتخفيــف العنايــة بالّصــ

  3.األعباء العائلية

                                                           
شـــي، يالل القر جــ/ .19 .مصـــطفى عوضــي، مرجــع ســـابق، ص/ .561-558 .عـــدنان خليــل الــتالوي، مرجـــع  ســابق، ص ص :لمزيــد مــن التفاصـــيل، راجــعل 1

  .129 .مرجع سابق، ص
ذات االحتياجـات الخاصـة عمـل الفئـات (: ، القسـم الرابـع)رؤى تحليلية بمنظور مستقبلي(أطروحات في القانون الدولي والوطني للعمل اس، ليـإيوسف  :أيضاً و 
دار وائــل للنشــر،  ،)لعربيــة والتشــريعات العربيــةحقــوق المــرأة فــي مجــال العمــل مــن خــالل معــايير العمــل الدوليــة وا(: ، المحاضــرة األولــى)األحــداثالنســاء و (

  .214-211 .، ص ص2008عمان، 
، اعتمـدها المـؤتمر الـدولي للعمـل العمـال ذوو المسـؤوليات العائليـة: تكـافؤ الفـرص والمسـاواة فـي المعاملـة للعمـال مـن الجنسـينبشـأن  156:  االتفاقية رقم 2

   . 1981 جوان 23: ، المنعقدة بتاريخ 67: خالل دورته رقم
:" إشارة صريحة لالّتجاه الجديد اّلذي تبّنته المنظمة في مجـال حمايـة المـرأة العاملـة؛ حيـث تضـّمنت بـالّنص علـى أّنـه 165: وردت ضمن ديباجة التوصية رقم 3

مـم المتحـدة بشـأن إزالـة كافـة أشـكال التمييـز إذ يذّكر بوجـٍه خـاٍص، بـالفقرة الرابعـة عشـر مـن ديباجـة اتفاقيـة األ:...إّن المؤتمر العام للمنظمة الدولية للعمل
ل في الدور التقليدي للّرجال والنساء في المجتمـع وفـي األسـرة لتحقيـق ( ، التي توضح أّن الدول األطراف )1979(ضّد النساء  تُدرك أّن هناك حاجًة إلى َتحو

   )". المساواة التّامة بين الّرجال والنساء
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دولـة عضـو، مـن أجـل إقامـة  ينبغـي لكـلّ  -06:" اليمـن التوصـية ذاتهـا، كالتّـ 07و 06ت الفقـرتين فقد نصّ      
والمعاملــة للعمــال مــن الجنســين، أن تجعــل أحــد أهــداف سياســتها الوطنيــة، تمكــين ة فــي الفــرص مســاواة فعلّيــ

األشخاص ذوي المسؤوليات العائلية والذين يعملون أو يرغبـون فـي العمـل، مـن ممارسـة حقهـم فـي ذلـك دون 
فـي  ينبغـي -07" ، "ة والعائليـةض للتمييز، وبقدر اإلمكان، دون حدوث تعـارض بـين مسـؤولياتهم المهنّيـالتعرّ 

ــدابير  ــق ت ــال مــن الجنســين، اتخــاذ وتطبي ــة للعم ــي الفــرص والمعامل ــز المســاواة ف ــة لتعزي إطــار سياســة وطني
تســـتهدف مكافحـــة التمييـــز المباشـــر أو غيـــر المباشـــر القـــائم علـــى أســـاس الحالـــة الزوجيـــة أو المســـؤوليات 

  ".العائلية
 لـة لهـا،المكم  165 :والتوصـية رقـم 1981 لعـام 156 :زت االتفاقيـة رقـممع سـابقاتها مـن أحكـام، تمّيـ ومقارنةً      

كلية؛ حيـث تنطبـق أحكامهـا، خصية، وكذا، من الناحية الشّ بشمولية نطاق تطبيقها من الناحيتين الموضوعية والشّ 
مـن  06الفقرة (شاط االقتصاديوما تشمله من حماية، على جميع فئات العمال من الجنسين وعلى جميع فروع النّ 

  .1 )165 :التوصية رقم
فين بهـــذه مـــن األشـــخاص المعـــر  عـــالين أو أي مـــن األطفـــال المُ  كـــل عايـــة ل بالر أحكامهـــا تشـــمُ  فضـــًال علـــى أنّ      

  ).165: من التوصية رقم 02و 01الفقرتين ( الوالدين واألقارب من أسرتهم المباشرة : مثل الصفة،
     ـــع أشـــكاوتســـتهدف األحكـــام المقـــر ل التمييـــز المباشـــر، وبوجـــه خـــاص، التمييـــز غيـــر رة أعـــاله، مكافحـــة جمي

والتمييـز  ،2الوضـع الزوجـي أو الحالة الزوجيـةن للتمييز، التمييز على أساس يْ واعتمد المؤتمرون أساسَ  .المباشر
  .المسؤوليات العائليةعلى أساس 

ــ      رفقــة بهــا والتوصــية المُ  156: ال ذوي المســؤوليات العائليــة رقــماتفاقيــة العّمــ أعــاله، أنّ  ،العــرض ح مــنويتض
ـــبـــه فـــي َصـــ مان إرشـــادًا يعتـــد قـــد ، تُ 165: رقـــم ـــن الرّ وغ سياســـات تمك ة مـــن جـــال والنســـاء ذوي المســـؤوليات العائلّي

ــوتشــمُ . م فــي العمالــة مــن دون تمييــزالمشــاركة والتقــدّ  ق بأوقــات ل هــذه السياســات ترتيبــات أكثــر مرونــة فيمــا يتعّل

                                                           
: رقـم( 1981إّن اتفاقيـة العمـال ذوي المسـؤوليات العائليـة، " :اليادرة عن المنظمة الدولية للعمل، كالتّـالصّ  الدراساتفي أحد  156: االتفاقية رقم ورد وصف 1

ــوغ سياســات تُ بــه فــي َصــ مان إرشــادًا يعتــد قــدّ ، تُ )165: رقــم(الصــادرة عــن منظمــة العمــل الدوليــة، والتوصــية المرفقــة بهــا ) 156 اء ذوي جــال والنســن الرّ مك
مكـن كسـب ق بأوقـات العمـل، يُ السياسات ترتيبـات أكثـر مرونـة فيمـا يتعّلـ هذهوتشمل . م في العمالة من دون تمييزالمسؤوليات العائلية من المشاركة والتقدّ 

وٕادارة  اإلنتاجيـةال تحسـينات علـى مجموعة من الفوائد منها، بما في ذلك الحّد من التغّيب وزيادة القـدرة علـى جـذب العمـال ذوي المهـارات واسـتبقائهم وٕادخـ
  ".الوقت

I.L.O.: ABC of women worker’s rights and gender equality, Op.cit., p.42. 
نطـاق تشـريعاتها  ناميبيـا، َوّسـعْت 2007، وفـي عـام أساس الوضـع الزوجـيما َفِتئت بلدان عديدة توّسع نطاق أحكامها الُمرتبطة بالتمييز في االستخدام علـى  2

، يوّسـع نطـاق الحمايـة 2009، أيضًا، الوضع الزوجي باعتباره سببًا َمحميًا في قانون أصـدرته عـام  روانداوُأدرجت . لحظر التسريح على أساس الوضع الزوجي
األقصـى للتعويضـات عـن ، لزيـادة الحـّد  أسـتراليافـي  1977لمناهضـة التمييـز لعـام  نيوساوث ويلـز، جرى تعديل قـانون 2009و 2008وفي عامي . من التمييز

  :راجع. دوالر 100.000أعمال التمييز حّتى مبلغ 
B.I.T.: (Maternity at work), A review of national legislation.Findings from the I.L.O.’s Conditions of Work and 
Employment Database, second edition, I.L.O.,Geneva, 2010, pp. 20, 21, 22 & 36. 
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وزيادة الُقدرة علـى جـذب العمـال ذوي  بالتغي الحّد من الفوائد منها، بما في ذلك مكن كسب مجموعة من العمل، يُ 
  .1المهارات واستبقائهم وٕادخال تحسينات على اإلنتاجية وٕادارة الوقت

تبر الوثيقتين أعاله، بأّن االفتقار إلى اإلجازة الكافية مدفوعـة األجـر فـي بعـض البلـدان، ُيمكـن أن يجعـل وتعَ      
ب علــى العمــال ذوي المسـؤوليات العائليــة أن يصــلوا إلــى بعــض قطاعـات ســوق العمــل أو يجعلهــا غيــر مـن الّصــع

وبالتّالي، فإّنه ُيرغم العمال على االختيار بين العمل ورعاية أطفالهم أو األشـخاص الـواقعين . جذابة بالنسبة إليهم
  .تحت رعايتهم

 
 ليليالمتعلقة بالعمل الّ  األحكام:ثانيا     

  
فــي جــوان  )77(: حيــث عقــد دورتــه الـــ ؛"جنيــف"ا مجلــس إدارة المكتــب الــدولي للعمــل إلــى االجتمــاع فــي َعــدَ      

ـــ ،1990 العمــل بشــأن  171:نــي أحكــام االتفاقيــة رقــمبَ هر إلــى تَ مــن ذات الّشــ 26: وانتهــى المــؤتمرون فــي اليــوم ال
  2.ليليالّ 

ت علـى حيـث نّصـ ة للمـرأة؛منهـا، حمايـة خاّصـ األولـىفقرة من المن االتفاقية ذاتها، ضِ  07المادة  أقّرتوقد      
  :ات بذلك، وذلكيَ ليلي للعامالت المعنِ ل توفير بديل للعمل الّ خذ تدابير تكفُ ت ه تُ أنّ 

قبـل  علـى األقـلّ  أسابيع )08( ثمانيةعلى األقل قبل وبعد الوضع منهـا  أسبوعاً  )16( ستة عشرلفترة  -)أ(     
  ضع؛ع للو اريخ المتوقّ التّ 

ة األم أو الطفـل، هـا ضـرورية للمحافظـة علـى صـحّ ة تبـّين أنّ م بصـددها شـهادة طبّيـقد لفترات إضافية تُ  -)ب(     
ــًا للفقــرة الفرعيــة الّســدة تتجــاوز الفتــرة المحــدّ أثنــاء فتــرة محــدّ و  أثنــاء الحمــل :وذلــك دها حــدّ ابقة، تُ دة بعــد الوضــع وفق
  . األكثر تمثيًال ألرباب العمل والعماللطة المختصة باالستشارة مع المنظمات السّ 

                                                           
، أّنـه يجـري، تـدريجيًا، اعتمـاد ترتيبـات )2011( التحـدي المسـتمر: المسـاواة فـي العمـلأشار التقريـر الّصـادر عـن المـدير العـام للمنظمـة الدوليـة للعمـل بشـأن  1

ـلبيات الهيكليـة بديلة لوقت العمل، مثـل تقاسـم العمـل والعمـل عـن ُبعـد، كجـزء مـن سياسـات أكثـر مواتـاة للعائلـة علـى مسـتوى المنشـأة، ولـذلك أثـ ر فـي خفـض الس
  :وُيقّدم التقرير من اإلجراءات اإليجابية بهذا الخصوص، بعض األمثلة، ونذكر منها فيما يلي .اّلتي ُيواجهها العمال ذوو المسؤوليات العائلية في سوق العمل

ــان، فــي 2010ُيتــيح القــانون المــنّقح بشــأن إجــازة رعايــة الطفــل واألســرة لعــام   .أ  م أربــاب العمــل إمكانيــة تقصــير ســاعات العمــل التــي يؤّديهــا ، أمــاالياب
 .من عمره، ولكّنه ال يستفيد من إجازة لرعاية الطفل الثالثةالعامل، بناءًا على طلبه، إذا كان هذا األخير يضطلع بمسؤولية رعاية طفل دون سن 

ى يتمكن الموظفون مـن وضـع أوالدهـم فيهـا ريثمـا يقومـون بعملهـم، مع مراكز لرعاية األطفال خارج الشركة حتّ  الشركات األوروبيةوقد اتفقت بعض   .ب 
 .أو أنشأت خطوطاً مباشرة مجانية لمساعدة الموظفين على إيجاد ُمربين أو مراكز َتعني برعاية األطفال في حاالت الطوارئ

، اّلـذين يعيشـون فـي المنـاطق األشـّد فقـرًا عـامينو شـهرأ 03، ارتفع عـدد دور الحضـانة المجانّيـة لألطفـال اّلـذين تتـراوح أعمـارهم مـا بـين شيليوفي   .ج 
 .2008دار حضانة في  64.000إلى  2005دار حضانة عام  14.400في البالد، من 

مبــادئ ، تقريــر المــدير العــام المتعّلــق بمتابعــة إعــالن منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن ال)ي المســتمرّ التحــدّ : المســاواة فــي العمــل( : المكتــب الــدولي للعمــل :راجــع
  .76-75.، ف ف2011، جنيف، 100: المؤتمر الدولي للعمل، الدورة رقم والحقوق األساسّية في العمل،

بنــاءًا علــى مــا ســبقها مــن أحكــام اتفاقيــات وتوصــيات العمــل الدوليــة المتعلقــة بالعمــل اّلليلــي، وبوجــٍه خــاٍص،  1990لعــام اتفاقيــة العمــل الليلــي تــّم تبنــي أحكــام  2
. )1921() الزراعــة(توصــية عمــل المــرأة لــيًال ، و1990) المــرأة(بروتوكــول اتفاقيــة العمــل لــيًال ، و1948لعــام  )مراجعــة) (المــرأة(ليلــي العمــل الّ اتفاقيــة أحكــام 

  .)1952(توصية حماية األمومة من  05وكذلك، الفقرة 
) األعمـال غيـر الصـناعية( توصـية عمـل األحـداث لـيالً اتفاقيـة و أحكـام  ،خـاصٍ  باب، وبوجـهٍ ليلـي لألحـداث والّشـوكذا، أحكام اتفاقيـات وتوصـيات العمـل الّ      

  ).1921() الزراعة(توصية عمل األطفال ليًال ، و)1948() مراجعة) (الصناعة(اتفاقية عمل األحداث ليًال و ، )1946(
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التأكيد على حظر فصل المـرأة العاملـة أو إخطارهـا بالفصـل  أعاله، 07من المادة  الثالثةعاود الفقرة هذا، وتُ      
  .     رة ال ترتبط بالحمل أو الوضعمبر  إّال ألسبابٍ 

      بشـأن العمـل  178: ،أحكام التوصـية رقـم 171: ية رقمألحكام االتفاق لةً ى المؤتمر الدولي للعمل، تكمِ وقد تبن
ــم تتنــاول مســألة  171:وٕان كانــت االتفاقيــة رقــم. ليلــيالّ  صــريحة؛ حيــث اكتفــى  بصــورةٍ  المســاواة بــين الجنســينل

قـد  178: أحكـام التوصـية رقـم فـإنّ  بوضـع المـرأة الحامـل أو المرضـع ال أكثـر، عنايةً  واحدٍ  فراد نصٍ المؤتمرون بإِ 
ليلي العمل الّ  ي عطِ يُ  ينبغي أنْ :"ذي ورد فيـهوالّ الثالث، ت بذلك، أحكام البند ونصّ  .حة بهذا الخصوصوردت صري

هذا التعويض كزيادة على األجر المدفوع مقابـل أداء  ي ناسب، وينبغي أن يأتِ الحق في تقاضي تعويض مالي مُ 
 ،)أ.(01/الثامنـةمن الفقـرة د ِضـرَ العبـارة ، وَ وبصـريح ،  ،..."هـارى بـنفس االشـتراطات فـي الن نفس العمـل المـؤدَ 

 أو عمـلٍ  مماثـلٍ  فيه مبدأ المسـاواة فـي األجـر بـين الرجـل والمـرأة مقابـل عمـلٍ  ىنبغي أن يراعيَ :"هص على أنّ النّ 
  ".ذي قيمة متساوية

عـــت ؟ وعـــن األســـباب التـــي دفمماثـــلٍ  مـــن نـــصٍ  171:االتفاقيـــة رقـــم وِ ُلـــخُ  بشـــأن تتســـاءل الباحثـــةوعليـــه،      
  من بنود التوصية دون االتفاقية؟ضِ  المؤتمرين إلى إيراد مثل هذا النّص 

المـــؤتمرون مصـــطلح  غيـــر إلزامـــي، واســـتخدم نحـــوٍ تـــه وأولويتـــه، علـــى فقـــد وردت صـــياغة المبـــدأ، رغـــم أهميّ      
  .طنية، بما يعني وقف تطبيق المبدأ على إرادة حكومات الدول وبرلماناتها الو "جبيَ "مصطلح "ال " نبغييَ "

 ن فــــي أن كُمــــ، يَ الباحثــــة ر موقــــف المــــؤتمرين آنــــذاك، حســـب رأيبـــر مكــــن أن يُ ذي يُ التفســـير الوحيــــد الّــــ وٕانّ       
نوات ت في ذلك مبـدءًا عامـًا منـذ الّسـليلي للنساء، وأقرّ ت في مسألة العمل الّ لَ فصَ  وأنْ  قَ بَ المنظمة الدولية للعمل سَ 

طارئــة أو طبيعــة  ة أو ظــروفٌ المصــلحة الوطنّيــ ، مــا لـم تقــتضِ م المــرأة لــيالً بحظــر اســتخدا ر ِقــيُ  األولـى لنشــاطها؛
؛ حينمــا 2عمــل النســاء لــيالً بشــأن  1919لعــام  04: نته أحكــام االتفاقيــة رقــموهــو مــا تضــمّ  .1ى ذلــكشــاط المــؤدَ النّ 

نشـأة صـناعية مُ  ي ليـل فـي أأثنـاء الّ  سـنٍ  ال يجـوز تشـغيل النسـاء مـن أي :"هأّنـعلـى منها،  الثالثةت المادة نصّ 
دتـه وأكّ . "أفـراد مـن نفـس األسـرة عامة أو خاصة أو في أحد فروعها، باستثناء المنشـأة التـي ال يعمـل فيهـا إالّ 

  . 4منها الثالثةمن أحكام المادة ضِ  ،3مراجعة أحكام اتفاقية عمل النساء ليالً بشأن  1948لعام  89:االتفاقية رقم

                                                           
لعــام  04:أكثـر تفصـيًال ووضــوحًا عـن االتفاقيـة رقـم 1948لعـام  89:تضـّمنت اتفاقيـات العمـل اّلليلــي للنسـاء اسـتثناءات علـى المبــدأ العـام، وكانـت االتفاقيـة رقــم 1

  :على 03ال تنطبق المادة :" ، على التوالي، بأّنه 89:من االتفاقية رقم 05و 04؛ وفي ذلك، نّصت المادتين 1919
رحاالت القوة القاهرة، عندما يحدث في أي مؤّسسة َتَوُقف عن العمل لم يُكْن في المستطاع ا  -)أ( لتنُبؤ به وليس من طبيعِتِه أْن يتكر.  
ليلـي ضـروريًا الحاالت اّلتي يقتضـي العمـل فيهـا اسـتعمال مـواد أوليـة أو مـواد فـي َطـْور المعالجـة وتكـون ُعرضـًة للتلـف الّسـريع، وكـان هـذا العمـل الّ  -)ب(

ف حظـر عمـل المـرأة لـيًال، بعـد التشـاور مـع منظمـات أربـاب العمـل ومنظمـات يجوز للحكومة أن تَوِقـ -1"."للمحافظة على المواد المذكورة من خسارة ُمحّققة
ُتخطر الحكومـة الوطنيـة المـدير العـام لمكتـب العمـل الـدولي بوقـف  -2 .العمال المعنية، عندما تقتضي المصلحة الوطنية ذلك لمواجهة ظروف طارئة خطيرة

            ".هذا الحظر في تقريرها الّسنوي عن تطبيق هذه االتفاقية
، ودخلــت حّيــز الّنفــاذ 1919أكتــوبر  29: بتـاريخ" بواشــنطن"، اعتمــدها المــؤتمر الــدولي للعمـل خــالل دورتــه المنعقــدة عمــل النســاء لــيالً بشــأن  04:االتفاقيـة رقــم 2

   .1921جوان  13:بتاريخ
، ودخلـت حّيـز 1948جويليـة  09: ، المنعقـدة بتـاريخ31:ل خـالل دورتـه رقـم، اعتمـدها المـؤتمر الـدولي للعمـ)مراجعـة( عمل النساء ليالً بشأن  89:االتفاقية رقم 3

    .1951فيفري  27:الّنفاذ بتاريخ
نشـأة صـناعية ة مُ ال يجوز تشغيل النساء، أيًا كانت أعمارهن، ليًال في أيـ:" ، على أّنه1948لعام  89:من االتفاقية رقم الثالثةمن المادة  األولىنّصت الفقرة  4

   ".  وى أفراد من نفس األسرةستخدم فيها سِ من فروعها، وتستثنى من ذلك المنشآت التي ال يُ  ت أم خاصة، أو في أي عامة كان
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المساواة في األجـر  قر كم يُ ص على حُ من جدوى للنّ  1990مؤتمرون المجتمعون عام ال رَ واستنادًا لذلك، لم يَ      
 المســـألة محســـومة مبـــدئيًا بالنســـبة للعـــامالت؛  نَ وْ ليلـــي، َكـــة مـــن العمـــل الّ بـــين الجنســـين فـــي التعويضـــات المســـتحق

  .ر القانون ضرورة ذلكقر ليلي محظور أصًال على النساء ما لم يُ فالعمل الّ 
رة بموجـــب ق أحــد االســتثناءات المقــر بــمــا طُ  ىتَــجـــل والمــرأة مَ تطبيــق مبــدأ المســاواة بــين الرّ راعــى ثــّم، يُ ومــن     

  .رة بموجب القانونر وجوب عمل المرأة ليًال لالعتبارات المقر ر ، بمعنى متى ما قُ 89:االتفاقية رقم
      مل جميـع العمـال ْشـساء على وجه الخصوص، بل تَ ني فئة النعْ ال تَ  171:أحكام االتفاقية رقم فضًال، عن أن

د قيـص الخـاص الـذي يُ بمثابـة الـنّ  89: من أحكـام االتفاقيـة رقـمن اعتبار الحظر الوارد ضِ مكِ دون استثناء، وعليه يُ 
  .171:ص العام الوارد بموجب أحكام االتفاقية رقمالنّ 

    
 قة باألجورالمتعل  األحكام:ثالثا     

  
من المبــادئ ِضــ 1919منــذ عــام  دون تمييــز بــين الجنســينأ األجــر المتســاوي للعمــل المتســاوي مبــد َص خ ُشــ     

، 1946ّدل هــذا األخيــر فــي عــام نــدما ُعــاألولــى لدســتور المنظمــة الدوليــة للعمــل، وعِ  نْ تُ نتها الُمــتــي تضــم العامــة الّ 
من اتفاقيـة أو توصـية خاصـة، لـم إقـراره ِضـ ن أ إالّ  الجديـدة للدسـتور، نْ تُ مـة الُمـقد دخل هذا المبـدأ مـن جديـد فـي مُ أُ 

المساواة فـي أجـور العمـال والعـامالت عنـد بشـأن  100: رار صدور االتفاقية رقم، على غِ 1951ى عام حتّ  يتأتَ 
  .2لة لهاالمكم  90: والتوصية رقم، 1تساوي العمل

 العمل تقدير في اإلنصاف على الحرص إنّ  :"، كالتّاليوآخرون "مارتن أولز"ويقول في ذات الّسياق األستاذ      
 بـين للمسـاواة الزمـةالّ  روطالّشـ مـن األجـور، فـي التمييـز علـى والقضـاء والنسـاء جـالالرّ  مـن كـلّ  يهيؤد ذيالّ 

 األجـر فـي والعـامالت العمـال مسـاواة مبـدأ تطبيـق من بدّ  فال .الئقالّ  للعمل ةاألساسيّ  ماتالمقو  ومن الجنسين
 هـوضالنّ  أردنـا مـا إذا ،)1951(األجـور فـي المسـاواة اتفاقيـةيـه عل تنّصـ كمـا ية،متسـاو  قيمـة ذي عمـل عـن

 فـي مختلفـة أعماالً  يزاولون جالوالرّ  النساء وأنّ  خاصة األجور، في للتمييز جديةمُ  بصورة والتصّدي بالمساواة
  3."األحيان غالب
ب القاعـدي، األساسـي األجر أو المرت  :لشـمُ بحيث ي "األجر"، تعبير 1951لعام  100: ف االتفاقية رقمعر وتُ      

أو األدنى، وجميع التعويضات األخرى التي يدفعها رب العمـل للعامـل بصـورة مباشـرة أو غيـر مباشـرة، نقـدًا أو 
  .عينًا، مقابل استخدامه له

                                                           
المنعقـدة  34:، اعتمـدها المـؤتمر الـدولي للعمـل خـالل دورتـه رقـممساواة العمال والعـامالت فـي األجـر عـن عمـل ذي قيمـة متسـاويةبشأن  100: االتفاقية رقم 1

ه لــم تصــادق غم مــن أّنــدولــة، بــالرّ  166، 2008ى تــاريخ جويليــة صــادقت عليهــا حّتــ .1953مــاي  23فــاذ بتــاريخ ز النّ دخلــت حّيــ، والتــي 1951جــوان  29:بتــاريخ
  :راجع .دولة 40امتنعت عن التصديق عليها و  ،دولة 33دول، بينما رفضتها  105عليها وقت صدورها سوى 

B.I.T. :Compte rendu des travaux, C.I.T., 34ème session, 1951, p. 4660. 
  :راجع 2

M.Budixer, Le droit de la femme à l’égalité de salaire et la convention n°100 de l’organisation internationale du 
travail, L.G.D.J., Paris, 1975, pp.08 et ss.  

إدارة معـــايير العمـــل / الطبعـــة األولـــى، منشـــورات مكتـــب العمـــل الـــدولي، )دليـــل تعريفـــي: ألجـــورالمســـاواة فـــي ا(مـــارتن أولـــز، شـــونا أولنـــي ومـــانويال تـــومي،  3
  .  02.، ص2013إدارة ظروف العمل والمساواة، منظمة العمل الدولية، جنيف، /الدولية
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ــ      ـــألجــر أو المر جميــع عناصــر األجـــر المضــافة علــى ا امل ضــرورة اعتبــارح مــن هــذا التعريــف الّشـــيتضب ت
وأنــه ال بــّد مــن مقارنــة الَمَكاِســب بجميــع . القاعــدي أو األساســي أو األدنــى، جــزءًا مــن األجــر فــي مفهــوم االتفاقيــة

عناصرها للتأكد مّمـا إذا كانـت األجـور متسـاوية؛ فتحقيـق المسـاواة فـي مكـان العمـل يقِضـي باعتمـاد أوسـع تفسـير 
  ."األجر" ُممِكن لتعبير

جميــع التعويضــات األخــرى، المدفوعــة بصــورة ِليشــُمَل  "األجــر األساســي"جــاوز إلــى حــد بعيــٍد وهــذا التعبيــر يت     
ى المـدفوعات أو المزايـا التـي يتلقاهـا العامـل بصـورة ُمنتظمـة كما يشتِمل علـ. مباشرة أو غير مباشرة، نقدًا أو عيناً 

شركة، الُمخصصات العائلية التي يـدفعها رب بدل الّساعات اإلضافية والعالوات، األسهم في ال: أو عرضية، ِمثل
  .تأمين مالبس العمل وتنظيفها: العمل، إضافة للمخصصات العيِنية، ِمثل

. وغالبــًا، مــا ُيشــكل األجــر األساســي أو األدنــى جــزءًا صــغيرًا مــن المخصصــات والمزايــا التــي يتلقاهــا العامــل     
 صـاتالمخص  سـائرَ  لتشـمُ  ولـم األدنـى، أو األساسي أو العادي األجر يمةق على المساواة الي، إذا اقتصرتبالتّ و 
 كبيـرة، لألجـر نـةكو المُ  األخـرى العناصـر تكـون وقـد. التمييـز رسـتمِ يَ  سـوف بالعمـل، صـلةالمت  المزايـا أو

 ال ،اليوبالتّ  مثًال، صاتكالمخص  دون للعمال حهانمَ  من بد  1.الجنس أساس على تمييزٍ  أي   
مـع  مـا يكـون ذلـك متوافقـاً  ع بقـدرِ دولـة عضـو يجـب أن تشـج  كـلّ  أنّ : "اليي االتفاقية المبدأ العام التّ رسِ وتُ      

 الت األجور،على كفالة تطبيق مبدأ المساواة في األجر بـينة في تحديد معدّ ائدة في الدولة المعني األساليب السّ 
مـن  01. ف/ 02المـادة " (متسـاويةٍ  قيـامهم بعمـل ذي قيمـةٍ كور واإلناث عن العمل عنـد األيدي العاملة من الذّ 

  .2)100: االتفاقية رقم
و إلـى إجـراء تقـويم موضـوعي للوظـائف علـى أسـاس األعمـال االتفاقيـة تـدعُ  وتسهيًال لتطبيق هذا المبدأ، فإنّ      
اتج دون عــدالت األجــور النــر التفــاوت فــي مُ فســ، علــى أّال يَ )100: مــن االتفاقيــة رقــم 01. ف/ 03المــادة (ؤداة الُمــ

تمييــز فــي الجــنس عــن التقــويم الموضــوعي لألعمــال المطلــوب أداؤهــا مخالفــًا لمبــدأ تســاوي األجــور بــين العمــال 

                                                           
 يخـص  فيمـا الي،بالتّـ .العامـل اسـتخدام لقـاء دفوعـةالم تلـك يھ ةيـالمعنِ  التعويضـات أنّ ، 100:رقـم االتفاقيـةليـه ع تنّصـ كمـا "األجـر" تعريـف فـي الواضح من 1
 االجتمـاعي مانالّضـ بـرامج لهـامو تُ  التـي تلـك يغّطـتُ  الّنهـا لك ة،المعنّيـ الصناعة أو العمل رب ُلهاو مَ يُ  تيالّ  تلك االتفاقية غطيتُ  االجتماعي، مانالضّ  ستحقاتمُ 

األجـر األساسـي،          -1: العناصـر التّاليـة ،)2013(دليل المنظمة الدولية للعمـل بشـأن المسـاواة فـي األجـور  ، ُيقدمنة لألجرالعناصر المكو ومن أمثلة  .الحكومية
مخصصــات العائلــة أو األطفــال أو الُمعــالين،       -7زيــادة األقدمّيــة،  -6مكافــأة األداء،  -5بــدل الّســاعات اإلضــافية،  -4األجــر العــادي،  -3األجــر األدنــى،  -2
تـأمين المسـكن أو  -12تـأمين سـيارة،  -11دفع مخصصات للّسفر أو دفع بَدل الّسفر،  -10غسل المالبس أو دفع بدالت لغسل المالبس،  -9إلكراميات، ا -8

ه رب العمـــل أو التّــأمين االجتمـــاعي الــذي ُيغّطيـــ -16التّـــأمين علــى الحيـــاة،  -15عمولـــة، -14تــأمين المالبـــس أو دفــع بـــدالت الملــبس،  -13بــدالت المســـكن، 
  .تأمين الوَجَبات أو دفع بدالت الطعام -18أسهم أو أرباح الشركة،  -17الصناعة، 

   .04.، صالمرجع نفسه
 مـانويال"على ِلسان مديرة إدارة ظروف العمل والمساواة على مستوى المنظمـة الدوليـة للعمـل، األسـتاذة  المساواة في األجور بين الجنسينورد التعبير بأهمّية  2

 للعمـل والمـرأة الّرجـل بـين المتكـافئ غيـر التقسـيم تصـحيح -1: أجـل مـن جالوالرّ  النساء أجور بين التفاوت تصحيح من بدّ  ال: " ، على الّنحو التّـالي"تومي
 المـرأة لتطّلعـات مطّيـةالن الّصـورة تغييـر علـى المسـاعدة -2 حياتهـا؛ طيلـة المـأجور غيـر والعمـل المـأجور العمـل بـين المـرأة وقـت وتوزيـع المنـزل، داخـل

 التخفيـف -4 والمجتمـع؛ األسرة في ومكانتها نفوذها زيادة وبالتّالي للمرأة، االقتصادية التبعّية من الحدّ  -3 محّددة؛ لوظائف ومالءمتها وقدراتها وأفضلياتها
  ".يخوخةالشّ  سنّ  بلوغ عند الفقر في وقوعها طرخ من والحدّ  للمرأة الممنوحة التقاعد معاشات رفع -5 الفقر؛ فيتها وأسر  المرأة وقوع خطر من

  .05-04.المرجع نفسه، ص ص
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فقًا لمدلول هذه االتفاقيـة، وِ وَ  .1)100: من االتفاقية رقم 03. ف/ 03المادة ( متكافئٍ  والعامالت عند قيامهم بعملٍ 
علـى معـدالت األجـور التـي  "ور بين العمـال والعـامالت عـن عمـل ذي قيمـة متسـاويةتساوي األج" طلق عبـارة تُ 
  )).أ(. ف/ 01المادة (د دون تمييز قائم على الجنس حد تُ 

      التكافؤ في العملدت االتفاقية ذاتها، معيار المساواة في األجور على أساس وقد حد )Equal value work( 
ة األعمال هو االختالف في طبيعة ونوعيّ  ع ذلك،رجِ ، ومَ Similar Work(2( لعملالقيام بذات اعلى أساس  وليَس 

ــكــم االخــتالف فــي البُ حُ جــال بِ تــي يقــوم بهــا الرّ ســاء مــع تلــك الّ تــي تقــوم بهــا النّ الّ  ــة الجســمانيّ ني ة رات الجســديّ دُ ة والُق
  .3كليهمالِ 

ــافئأثــار مصــطلح و       ــاري"أن األســتاذة ي هــذا الّشــفــ ة تســاؤالت وتفســيرات؛ وتقــولُ عــد  عمــل متك  أن ، 4" الهوف
ة، ل مـر ت ألو لَ ن العبـارة قـد اسـتعمِ وْ ، وَكـمتكافئـةِ  قيمـةِ  يذ بعمـلِ ق بل يتعلـ أو مماثلٍ  مساوٍ  بعملٍ ق األمر ال يتعلّ 

 5ل كيفية تحديد األجور بين أعمال مختلفة ذات قيمة متكافئةحوْ  صعوباتٍ  ها تطرحُ فإن.  

قصـد بهـا، يُ " متكافئـةٍ  قيمـةٍ  يعمـل ذ"عبـارة  إلـى أن  ابعة للمنظمة الدولية للعملالخبراء التّ  لجنةلت وتوّصـ     
ر علــى مســتوى التشــريع ســاب التعويضــات المقــر هــا واحــدة فــي جــدول حِ أعمــال تكــون قيمتُ الحــاالت،  كــل وفــي 

  .6الوطني واالتفاقيات الجماعية

                                                           
قة علـى ه تحفيـز للـدول المصـد م علـى أّنـفَهـن أن يُ مِكـدة أعـاله، يُ مـا إذا كـان تفسـير بنـود االتفاقيـة المحـد ويتساءل بهذا الخصوص جانب من الفقـه، حـول  1

، أم أّن األمـر يتعّلـق بـالتزام قـانوني بالقيـام له هذه األخيـرة مـن تكـاليف ونشـاطاتة على أساس ما تشمُ تاحأحكامها على إجراء تقييم موضوعي للوظائف المُ 
   ؟بذلك

  :، ورد الّتعليق على اإلشكال المطروح، كالتّالي"سرفي"وبحسب رأي األستاذ 
       «La convention n’impose pas aux Etats d’assurer à tous les travailleurs l’application du principe lorsque cela 
n’est pas compatible avec les mécanismes en vigueur pour la fixation des taux de rémunération Les mécanismes de 
mettre en œuvre la C. n°100 doivent correspondre –il est à peine besoin de le préciser – aux mécanismes nationaux de 
fixation de salaire ».in : 
J.M. Servais, Normes internationales du travail, Op. cit., p.126. 

مــن التوصــية  )بــاء(سـبق اســتخدام هــذا المعيــار فــي ظــل الّنشــاط التشــريعي للمنظمــة الدوليــة للعمــل؛ حيــث وردت اإلشــارة إليــه، صــراحًة، بموجــب أحكــام الفقــرة  2
يــرى المــؤتمر العــام : " الموضــوع، واّلتــي جــاء بهــانفــس حــول  26:، المكملــة لالتفاقيــة رقــمنيا لألجــورتطبيــق آليــة لوضــع الحــدود الــد بشــأن  1928لعــام  30:رقــم

ى أن يتلقـمـن دسـتور منظمـة العمـل الدوليـة، وهـو وجـوب  41سـه المـادة كر ذي تُ لمنظمة العمـل الدوليـة مـن واجبـه اسـتدعاء انتبـاه الحكومـات إلـى المبـدأ اّلـ
  ".جال والنساء أجرًا متساويًا عن عمل ذي قيمة متساويةالرّ 
  .146 .مرجع سابق، ص سوزي محمد رشاد،  3
   :في هذا المقام "اريفالهو "تقول األستاذة  4

     «Il n’est pas question, d’après la C.100, de l’O.I.T. d’un travail égal pour un salaire égal, mais bien d’un travail à 
valeur égale pour un salaire égal . La C.100 ne définit pas de manière directe un travail à valeur égale mais donne 
quelques indications sur la signification à lui contribuer : d’une part la rémunération doit être accordée sans 
discrimination basée sur le sexe, d’autre part, l’évaluation des emplois devra être faite sur la base des travaux qu’ils 
comportent. Les emplois doivent donc être évalués aux fins de rémunérations, sans tenir compte de la personne qui 
les exerce, en fonction de leur contenu ».in : 
C. La Hovary, Op. cit., pp. 109-111. 

  :، بالقْول"سيرفي"وُيعلق في هذا المقام األستاذ  5
     « La notion de travail de valeur égale se veut plus large que celle travail égal. Elle couvre en particulier les 
métiers que seules en pratique les femmes exercent, ou la comparaison avec la tache d’un homme s’avère plus 
difficile à établir ».in : 
J.M. Servais, Normes internationales du travail, Op. cit., p.125.  

 :راجع 6
B.I.T.: Rapport de la commission d’experts,O.I.T.,Genève,2001, rapp. gén., al. 42. 
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ــد  100:غالبيــة البلــدان التــي صــّدقت علــى االتفاقيــة رقــم، أّن 2006عــام  لجنــة الخبــراءوقــد الحظــت       لــم ُتجس
وفـي عـدد . فـي تشـريعاتها الوطنيـة" جال والنساء عن عمل ذي قيمة متسـاويةالمساواة في األجور للرّ "كليًا مبـدأ 

  .األجر المتساوي عن العمل المتساويمن البلدان، ال تزال التشريعات الوطنية تكتفي باإلحالة إلى 
فــي " جــال والنســاء عــن عمــل ذي قيمــة متســاويةالمســاواة فــي األجــور للرّ "وقـد َأدخلــت بعــض البلــدان مبــدأ      

  .1العمل المتساويبحيث يعني فقط العمل ذي القيمة المتساوية قوانينها، لكّنها عادت وَضّيقت نطاق تطبيق 
نـــاك ِإشـــكال حقيقـــي ُيواجـــه الحكومـــات واّتضـــح للمـــؤتمرين والُخبـــراء المختصـــين علـــى مســـتوى المنظمـــة أن ه     

 تطبيـق مبـدأ األجـر المتسـاوي عـن عمـل ذي قيمـٍة متسـاويٍة؛ إذ أن إذا مـا تحديـدوالبرلمانـات الوطنيـة فيمـا يخـص 
 تقيـيم وأسـاليب. للمقارنـة أسـلوباً  بيتطلـ القيمـة، فـي متسـاويتين المضـمون حيـث مـن تختلفـان وظيفتـان انـتك

 بالمقابـل هـاأجرُ  انكـ إذا مـا دحـد تُ  ، وبالتّـالي،للوظـائف ةسـبي النِ  القيمـة إرسـاء علـى دسـاعتُ  أدوات هـي الوظـائف
 التـي ةاألهمّيـ بـنفس بهـا تطبيقهـا يجـري التـي والطريقـة الوظـائف يمتقيِـ أسـاليب وضـع عمليـة مِسـوتت . ال أم فاً نِصـمُ 
 مـن مرحلـةٍ  أي  فـي المقصـودة غيـر ةالجنسـانيّ  تزاالتحيـ تنشـأ وقـد. األسـاليب لتلـك قنيـةالت  ضـامينالمَ  بهـا مِسـتتّ 

 .2ااستخدامه أو تصميمها مراحل
ــة، إلــى آنــذاك، صــراحةً  المعنيــون بــاألمر،وقــد أشــار       رســي بعــض هــا تُ ، وأنّ 100:أحكــام االتفاقيــة رقــم عمومي

 وعليه، ارتـأى هـؤالء، . ةقة بمساواة  العمال والعامالت في األجر عن عمل ذي قيمة متساويالمبادئ العامة المتعل
ــؤديــشــتمل علــى بعــض اإلجــراءات المُ لــة أحكــام االتفاقيــة بموجــب توصــية تَ كمِ تَ  يجي للمبــادئ درِ ة إلــى التطبيــق الَت

     .3العامة الواردة في هذه االتفاقية
ــدبشــأن  90: التوصــية رقــم ،)1951(نة رت فــي نفــس الّســدَ وَصــ       المســاواة فــي أجــور العمــال والعــامالت عن

الدول األعضاء في المنظمة باتخاذ اإلجراءات المناسبة بعد استشـارة العمـال أو منظمـاتهم،  لزمةً مُ  تساوي العمل،
جـال والعـامالت عنـد تسـاوي العمـل علـى جميـع األشـخاص ال الرّ بقصد تأمين تطبيق مبدأ تعادل األجور بين العمّ 
، هيئات حكومات المقاطعات في الدولة االتحادية، وفي ة، وكذاالمستخدمين في مصالح اإلدارة المركزية، والمحليّ 

  ).90: من التوصية رقم األولالبند (من أحكام هذه الوثيقة ن غير الواردة ضِ هَ المِ  كلّ 
رق واآلليـــات الدولـــة الطـــ الت األجـــور بالمســـاواة والتكـــافؤ بـــين النســـاء والرجـــال، تضـــعُ وتســـهيًال لتحديـــد معـــدّ       

البند ). (ذكرًا أم أنثى(اعتبار للجنس  دون أي مات تصنيف األعمال والخد دِ ير موضوعي بقصْ قدالزمة إلجراء تَ الّ 
  ).90: من التوصية رقم الخامس

                                                           
  :راجع 1

I.L.O.: Promoting Equity, Gender-Neutral Job Evaluation for Equal Pay: A step-by-step guide, Geneva,2008,pp.11 -12.  
   :23/04/2011: المطلع عليه بتاريخ نترنت، موقع اإل2003 ،)انتهاك لحقوق المرأة... التمييز في أجور النساء(نفين القوقا،  :راجع، للمزيد من التفاصيل 2

http://www.womengateway.com 

   :23/04/2011: المطلع عليه بتاريخ نترنت، موقع اإل2004، )نحو إطار نظري لمناقشة قضايا العنف(نهدة يونس،  :وأيضاً 
http://www.amanjordan.org  

اتفاقيـــة  وٕاذ يــرى أن ...المـــؤتمر العــام لمنظمــة العمــل الدوليــة، إن  :"، بصــريح العبــارة100:لــة لالتفاقيــة رقــمالمكم  90:من ديباجــة التوصــية رقــمفقــد ورد ِضــ 3
االتفاقيـة  ٕاذ يـرى أن و  يمـة متسـاوية؛قة بمساواة العمال والعامالت في األجر عن عمـل ذي قرسي بعض المبادئ العامة المتعل ، تُ 1951المساواة في األجور، 

 ـ المذكورة تنصائدة على تعزيز أو ضمان تطبيق مبدأ مساواة العمال والعامالت في األجر عن العمل ذي القيمة المتساوية بوسائل تـتالءم مـع األسـاليب الس
 لتحديد معد ة؛الت األجور في البلدان المعني"...  
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خــذ اإلجــراءات ت ، تُ متســاويةٍ  وتســهيًال لتطبيــق مبــدأ مســاواة العمــال والعــامالت فــي األجــر عــن عمــل ذي قيمــةٍ      
ضــمان حصــول العمــال مــن الجنســين علــى : عــن طريــق تــدابير، مثــلالمناســبة مــن أجــل زيــادة إنتاجيــة العــامالت 

 .تســهيالت متســاوية أو ومتعادلــة فــي مجــال التوجيــه المهنــي أو التوظيــف، وفــي مجــال التــدريب المهنــي والتعيــين
ي احتياجات العامالت، وخاصة ذوات المسؤوليات العائليـة، مـن لب وكذا، تقديم خدمات رعاية وخدمات اجتماعية تُ 

 ).90: من التوصية رقم السادسالبند . (مان االجتماعيأو صندوق الضّ /للدولة و ابعٍ يل تَ وِ ظام تمْ ل نِ الخِ 
الجهــود  كــلّ  ذلِ نويــه فــي األخيــر إلــى ضــرورة َبــالتّ  عــن 90:واضــعو التوصــية رقــم لْ فضــًال عّمــا ســبق، لــم يغَفــ     

 ة العمال والعامالت في األجر عن عمل ذي قيمةٍ تي يقوم عليها تطبيق مبدأ مساواالجمهور لألسس الّ  مْ لتعزيز فهْ 
مـــن  الثـــامنوالســـابع البنـــد . (ة لتعزيـــز تطبيـــق هـــذا المبـــدأوبَ األبحـــاث والدراســـات المستْصـــي جـــر ه تَ ، وأّنـــمتســـاويةٍ 

  ).90: التوصية رقم
كـام االتفاقيـة لت أح، شـك 1951لعـام  90:والتوصـية رقـم 100: ط له واضعو االتفاقية رقمثلما خط ل، ومِ وبالفعّ     
دة على مسـتوى الـدول األعضـاء فـي ني عليها سياسات األجور المعتمَ بَ س والمبادئ العامة التي تنْ األسُ  100: رقم

فترض بهـذه الـدول انتهاجـه فـي ذي يُ اإلطار اإلجرائي الّ بمثابة  90:ن اعتبار التوصية رقممكِ المنظمة، في حين، يُ 
 إلزاميـةي بمـا يعنِـ، مال والعامالت في األجور عن عمل ذي قيمـة متسـاويةل لتطبيق مبدأ مساواة العسبيل التوص 

تطبيـــق الـــدول األعضـــاء فـــي المنظمـــة لمبـــدأ المســـاواة فـــي األجـــور بـــين الجنســـين عـــن عمـــل ذي قيمـــة متســـاوية، 
 .تحقيق ذلك ل من أجلِ في اختيار اإلجراءات واألساليب األمثَ  تهاحريّ و

 غيـر الوظـائف تقيـيم عمليـات إجـراء عـن جاً متـدر  دلـيالً  لعمـلل ة الدوليـةمنظمـال ،2008 عـام فـي رتَشـنُ و      
 بالموضـوعية مِسـيت  للوظـائف تقيـيم إلجـراء بعـةت المُ  واتطُـالخُ  رحْشـيَ  وهـو ،الجنسـين مـن جـنس إلـى نحـازةالمُ 

  :للعمليات اليالتّ  عالتتابُ  لويشمُ  الجنس، أساس على زالتحي  من خالياً  ويكون ،واإلنصاف
 َع شبكٍة ترجيحيٍة تكون خاليًة من التحيز على أساس الجنس؛وض  .أ 
 إسناد ِنقاط للوظائف استنادًا إلى مستويات العوامل الفرعية وتحيد الوظائف من القيمة نفسها؛  .ب 
 احتساب مجموع الّنقاط الُمسَندة لكل وظيفة؛  .ج 
 .1تجميع النقاط إلى نقاط ِمفصلية  .د 

سياسة المنظمة الدوليـة للعمـل بشـأن األجـور لـم تتغّيـر منـذ خًلُص الباحثة بالقوِل، أّن استنادًا للطرح أعاله، ت     
تأسيسـها؛ وأّن مبـدأ المسـاواة فـي األجــور بـين الجنسـين شـكّل وال زال ُيشـكُل الغايــة األساسـّية اّلتـي تسـعى المنظمــة 

غّيــرات الجـاّدة علـى تنظــيم عالقـة العمــل؛ لبُلوغهـا، فقـط، أّن مــنهج  المنظمـة هـو اّلــذي تطـّور ليتكّيــف أكثـر مـع الت
بصــياغٍة مســتحدثة تقِضــي " مبــدأ األجــر المتســاوي عــن العمــل المتســاوي"حيــث ارتــأى المــؤتمرون إعــادة صــياغة 

  ".مبدأ األجر المتساوي عن العمل ذي القيمة المتساوية"باعتماد 
تحديــد العمـــل ذي القيمــة المتســاوية، تكـــون  وتــرى الباحثــة ، أّنـــه، فــي غيــاب معـــايير دقيقــة بنــاءًا عليهـــا يــتمّ      

الحكومات والبرلمانات الوطنّية صاحبة االختصاص في َوضـِع هـذه المعـايير وصـياغتها بحسـب ُمقتضـيات سـوق 

                                                           
  :راجع 1

I.L.O.: Promoting Equity, Gender-Neutral Job Evaluation for Equal Pay,Op.cit.,p.78.  
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العمل فيها، وأّنه في جميِع الحاالت، ال ُيمكن لهذه األخيرة أْن ُتؤّسس معايير التصنيف والتنقيط فيها على أساس 
  .التحيز الجنسي

  
  .قة بالتوظيفالمتعل  األحكام :رابعاً      

  
ــتُ       مــن أحكــام عــن  رَ ث مــا صــدَ أحــدَ بشــأن وكــاالت االســتخدام الخاصــة  1997 لعــام 181:رقــم ل االتفاقيــةمّث

 الخامســةت المــادة ؛ إذ نّصــ1فــي التوظيــف وعــدم التمييــز إقــرار مبــدأ المســاواة المنظمــة الدوليــة للعمــل فيمــا يخــص 
يـًا لتعزيـز تكـافؤ الفـرص والمسـاواة فـي المعاملـة فـي الحصـول علـى وخ تَ :" الي، كالتّـاألولـىرتهـا من فقمنهـا، ِضـ

 ل العمـال دون تمييـزٍ عامِ وكاالت االستخدام الخاصة تُ  عضو من أن  دولةٍ  ق كل نة، تتحق معيّ  هنٍ ومزاولة مِ  عملٍ 
  .2 ..."لون أو الجنسعلى أساس العرق أو الّ 

وكـاالت  عُ مَنـمن هذه المـادة بطريقـة تَ  01ذ الفقرة نف ال تُ :" صبـالنّ  أعاله، 05 من المادة 02 ضيف الفقرةوتُ      
رمانـًا فـي ي إلـى مسـاعدة أكثـر العمـال حِ رِمـفة تَ سـتهدِ خاصة أو برامج مُ  قديم خدماتِ ن تَ االستخدام الخاصة، مِ 

  ".عن الوظائف مْ هِ اق بحثِ يَ سِ 
تأكيـدًا صـريحًا علـى اتجـاه إرادة المنظمـة الدوليـة للعمـل إلـى تحقيـق المسـاواة  أعـاله، 05 د أحكـام المـادةجس وتُ     

حظــر التمييــز فــي العمــل، مــن جهــة، وتشــجيع : أساســيين، وذلــك مــن خــالل تكريســها لهــدفين مكــنٍ مُ  حــد  إلــى أبعــدِ 
نـًى عنــه طًا ال غِ عـّد شـر ل يُ كـان الهـدف األو  نْ فـإ .مـن جهـة أخـرى ،قانونـاً  بـه التمييـز اإليجـابي متـى كـان مـرخص

ي إلـى حالـة قـد يـؤدِ  نـةٍ معيّ  ى فـي حـاالتٍ فَـتَ الهدف الثـاني إذا انْ  ل بالمساواة في العمل في جميع الحاالت، فإن للقوْ 
   3.المساواةمن الّ 
المهــاجرين، األطفــال وذوي  اتبالنســبة لفئــ 181:رتهــا بنــود االتفاقيــة رقــمة التــي قر الحمايــة الخاّصــ وبخــالفِ      
ستشـــــف مـــــن خـــــالل اســـــتقراء أحكـــــام المـــــواد وذلـــــك مـــــا يُ  -قينوالمعـــــوّ  ة مـــــن كبـــــار الســـــنّ اجـــــات الخاّصـــــاالحتي

ت رة، وذلــك حينمــا نّصــتنــاول موضــوع المســاواة بــين الجنســين إّال بصــورة عــابِ  لــم يــتمّ  -منهــا 09و 02،08.ف/05
ضــمان تــوفير الزمــة لِ دابير الّ ع، التّــز و د وتُــحــد دولــة، وتُ  خــذ كــلّ ت ه تَ مــن االتفاقيــة ذاتهــا، علــى أّنــ 12و 11المــادتين 

كان فيما  أساسٍ  على أي  ة دون تمييزٍ مين عن طريق وكاالت االستخدام الخاصّ الئمة للعمال المستخدَ الحماية المُ 
ـق بجُ يتعلّ  المسـائل المرتبطـة بحمايـة األمومـة : منهاِضـلة بـالحق فـي العمـل، وعـّددت مـن ملة من األمور ذات الص

  .4مومة، وحماية الوالدين وٕاعانات الوالدينوٕاعانات األ

                                                           
  .1997جوان  09: المنعقدة بتاريخ 85: ، اعتمدها المؤتمر الدولي للعمل خالل دورته رقموكاالت االستخدام الخاصةبشأن  181: االتفاقية رقم 1
   .1933لعام  اتفاقية مكاتب التوظيف بمقابلٍ ، و1949لعام ) اجعةمر ( اتفاقية وكاالت خدمات التوظيف بأجرٍ ، ةُتراجع هذه االتفاقي 2
علـى أْن تكـون ُمعالجـة البيانـات الّشخصـية للعمـال مـن ِقَبـل وكـاالت االسـتخدام الخاّصـة بطريقـة  181:مـن االتفاقيـة رقـم 06ودعمًا لموقفها هـذا، أّكـدت المـادة  3

   .لبيانات الُمتّصلة بالمؤهالت والِخبرة المهنّية لهؤالءَتضَمن احترام الحياة الخاّصة للعمال، وَتقتصر على ا
؛ األهـداف والمعـايير األساسـية للسياسـة االجتماعيـةبشـأن  1964لعـام  117: االتفاقيـة رقـم ياغة أحكـامت ِصـدَ ورَ ، 181:رقـم ةمن االتفاقيـضِ  رَ ر قَ وخالفًا لما تَ  4

ــ، 14 مــن المــادة 04 ت الفقــرةفئــة العــامالت، حينمــا نّصــ فيمــا يخــص  صــريحةً  ــلطة المختصــة ُمطلــق الَتقــدير بوجــوب أو صــواب اتخــاذ إجــراءات  هعلــى أن للس
  .لحماية األمومة وضمان الصّحة والّسالمة ورعاية النساء العامالت
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ة الحمـل أو الجـنس أو وضـعي  عـهُ بـين الجنسـين فـي التوظيـف مرجَ  تمييـزٍ  إقامـة أي  ، حظـرَ فيد العبـارة أعـالهوتُ     
      . جالعلى ذوي المسؤوليات العائلية من النساء أو الرّ  مماثلٌ  كمٌ ق حُ نطبِ الوضع، ويَ 

ــ      ــ 181:أحكــام االتفاقيــة رقــم آنــذاك، عــن تكملــةِ  ،المــؤتمرون لْ ولــم يغَف فتــرض تــي يٌ دابير التكميليــة الّ بجملــة الّت
 دة خالل عتمَ المُ  188: نتها بنود التوصية رقمل ألحكام االتفاقية، تضمّ طبيق األمثَ التّ  دِ يها بقصَ بالدول األعضاء تبن

  .  نفس الدورة
ر علـى وكـاالت حظَ يُ  ينبغي أنْ :" ه، على أن أعالهمن التوصية  09ة الفقر / الثانيمن البند د التأكيد ضِ رَ وقد وَ      

ــنعِ ة، عــن طريــق مَ االســتخدام الخاّصــ ر إعالنــات أو عــروض العمــل ُشــوتنْ  عَ تَضــ أخــرى، أنْ  ة وســيلةٍ هــا أو بأي
نس أو لـون أو الجـرق أو الّ بيل العِ س من قَ مباشرة أو غير مباشرة إلى التمييز على أسُ  ي بصورةٍ بأساليب تؤدّ 

أي السياسـي أو االنتمـاء الـوطني أو األصـل االجتمـاعي أو األصـل اإلثنـي أو اإلعاقـة أو ين أو الـرّ أو الدّ  السنّ 
  ".عمالية الوضع الزوجي أو العائلي أو الميل الجنسي أو العضوية في منظمةٍ 

ة علــى تعزيــز خدام الخاّصــكــاالت االســتنبغــي تشــجيع وَ يَ :" هعلــى أنــ ذاتهــا، مــن التوصــية 10دت الفقــرة وأّكــ     
ي ضـرورة تبنـواصـل بنـود التوصـية فـي التأكيـد بِ تُ وَ  ".المساواة في االستخدام عـن طريـق بـرامج للتمييـز االيجـابي

  ).من التوصية 13الفقرة (لالختيار  الةً وفع  وعادلةً  أساليب سليمةً 
 188:ل التوصــية رقــممِ تشــتَ  لــمْ  ى ولــوْ حتّــ ،همكــن لنــا الجــزم بأنــ، يُ 181: وبالمقارنــة مــع مضــمون االتفاقيــة رقــم    

وردت بأســلوب مباشــر صــياغة أحكامهــا  غيــر أن  عنــي تطبيــق مبــدأ المســاواة بــين الجنســين،تَ  مباشــرةٍ  علــى أحكــامٍ 
ي إلـى وجـوب تبنـ غير المباشـر، وأشـارت صـراحةً و ه المختلفة المباشر رِ بصوَ ها التمييز رت بنودُ ظَ ؛ فقد حَ  وصريح

  .ع التمييز اإليجابيشج م وتُ دع سياسات تُ 
     ــ 09الفقــرة / الثــانيمن البنــد د ِضــعــداد الــوارِ التِ  كمــا أنق بالمعــايير التــي ال يجــوز مــن التوصــية ذاتهــا، والمتعل

د عـداد الـوارِ ل الت كمِ ؛ فبينمـا اسـتُ وشـاملٍ  واسـعٍ  االعتماد عليها إلقامة معاملة تمييزية عند التوظيف، جاء علـى وجـهٍ 
مــن أشــكال التمييــز التــي  شــكلٍ  أو أيّ ..." عامــةٍ  مــن االتفاقيــة أعــاله، بعبــارةٍ  05مــن المــادة  األولــىالفقــرة  منِضــ
 يها القـوانين والممارسـات الوطنيـةتغط..." حَظـتفصـيًال يُ  مـن التوصـية معـايير أكثـرَ  09نت الفقـرة ، تضـم يهـا ر تبن
أي السياســـي، األصـــل اإلثنـــي، الوضـــع الـــرّ : اليـــةالتّ ايير ق األمـــر بالمعـــياغة شـــروط التوظيـــف، ويتعلـــس لِصـــكأُســـ

  .1الزوجي أو العائلي، الميل الجنسي، العضوية في منظمة عمالية
      ـهناك معياريين أساسيين يمُ  والجدير بالمالحظة، أنـمباشـرةٍ  المـرأة بصـورةٍ  عَ ان وْضـسرِ ق األمـر بحْظـ، ويتعل 

مـن أشـكال  شـكلٍ  لزوجي أو الوضع العـائلي، ومنـه، ال يجـوز إقامـة أي التمييز في التوظيف على أساس الوضع ا

                                                           
األهـداف والمعـايير األساسـية للسياسـة بشـأن  1964لعـام  117: ، أعـاله، تأكيـدًا ِلمـا َوَرد ِضـمن االتفاقيـة رقـم181: مـن االتفاقيـة رقـم 05وُتمثل أحكام المـادة  1

لــون أو الجــنس أو العقيــدة أو التبعيــة القبليــة أو االنتمــاء حظــر التمييــز علــى أســاس العــرق أو الّ موضـوع  منهــا  الخــامس؛ حيـث تنــاول الجــزء االجتماعيــة
  .النقابي
خـذ جميـع التـدابير الُممكنـة عمليـًا لتقليـل أيـة فـروق قائمـة فـي معـّدالت األجـور بسـبب تُت " :اليكالتّ الثانية،  من فقرتهامن االتفاقية ضِ  14 ت المادةونصّ      

النقـابي، وذلـك ِبرفـع المعـّدالت المطّبقـة علـى العمـال ذوي األجـور  ة أو االنتمـاءليـبَ ة القَ لون أو الجنس أو العقيـدة أو التبعّيـعلى أساس العرق أو الّ التمييز 
  ".األكثر انخفاضاً 
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هـا مـن ذلـك، كمـا ال يجـوز حرمانُ  أو غيـرِ ...أو متزوجـةً  أو مطلقـةً  هـا أرملـةً ه كونُ ُعـرجِ التمييز في مواجهة المرأة  مَ 
  .1ها من ذوات المسؤوليات العائليةبسبب كونِ  ،فقط عملٍ  الحصول على منصبِ 

ادرة عــن المــؤتمر نت العديــد مــن الوثــائق الّصــ، تضــمّ ســابقاً شــار إليهــا تفاقيــات والتوصــيات المُ فضــًال عــن اال    
لمبـــدأ المســـاواة بـــين الجنســـين فـــي مجـــاالت  ن إقـــرارًا مباشـــرًا أو غيـــر مباشـــرٍ قـــة تتضـــمّ تفرّ الـــدولي للعمـــل أحكامـــًا مُ 

  :التوظيف واالستخدام المختلفة، ونذكر في ذلك
، سـالفة الـذكر، يـة النقابيـة وحـق التنظـيمالحرّ بشـأن  1948لعام  87: اقية رقممن االتف 02ت المادة نصّ   .أ 

، في تكوين منظمات يختارونها، سابقٍ  ، الحق دون ترخيصٍ تمييزٍ  للعمال وألرباب العمل، دون أي :"هأنّ 
جـال جميـع فئـات العمـال مـن الرّ " التمييـز دون أي " ل عبـارة وتشـمُ  "....وكذلك الحق في االنضمام إليهـا

 .والنساء
ــةنت المــادة تضــمّ   .ب  ، 2اإلجــازة الدراســية مدفوعــة األجــربشــأن  1974لعــام  140: مــن االتفاقيــة رقــم الثامن

ض التـدريب والتكـوين؛ غرَ ة بِ ق باالستفادة من إجازات دراسي إشارة صريحة للمساواة بين الجنسين فيما يتعلّ 
ة مدفوعــة األجــر ألحــد األســباب ازات دراســيّ ض للعامــل طلــب إجــرفَ ه ال يجــوز أن ُيــت علــى أّنــحينمــا نّصــ

 الجنس"ن هذه األسباب معياريْ ت أحكام المادة أعاله، من بَ دَ غير القانونية، وعد  ." 
ت قيام رب العمل بتسريح العامل بسـبب جنسـه؛ حيـث نّصـ رَ ظْ ، حَ رت اتفاقيات العمل الدولية، صراحةً قر   .ج 

إنهــاء االســتخدام بمبــادرة بشــأن  1982لعــام  158: ة رقــممــن االتفاقيــ 05مــن المــادة  )ه(و) د(الفقــرتين 
للتســـريح،  اليــة أســـبابًا صــحيحةً ل األســباب التّ شـــكّ ال تُ :" ر مــا يلــيؤ قــرّ ، أحكامــًا تُ 3مــن صــاحب العمـــل

ب عــن العمــل التغّيــ) ه(؛ ...لــون، أو الجــنسالعنصــر، أو الّ ) د(؛ )...ج(؛ )...ب(؛ )...أ: (وخاصــة
   ". أثناء إجازة الوضع

هـــوض بالعمالـــة والحمايـــة مـــن النّ بشـــأن  1988لعـــام  168: مـــن االتفاقيـــة رقـــم السادســـةت المـــادة نّصـــ  .د 
ين، دولـة عضـو المسـاواة فـي المعاملـة لجميـع األشـخاص المحمّيـ ضمن كـلّ تَ  -1 :"ه، على أّنـ4البطالة

 ..."، الجنس،...على أساس دون تمييزٍ 
،علـى التـوالي، 5العمل بعـض الوقـتبشـأن  1994لعام  175: من االتفاقية رقم 07و  04ت المادتين نصّ   .ه 

علـى نفـس الحمايـة للعـاملين طيلـة  العـاملين بعـض الوقـتخذ جميـع التـدابير لضـمان حصـول ت تُ  على أنْ 

                                                           
 122:مـن االتفاقيـة رقـم األولـىِضـمن أحكـام المـادة  التمييـز فـي التوظيـفحظـر شارة بهذا الخصـوص، أنـه َسـَبق إقـرار مبـدأ المسـاواة مـن خـالل فكـرة تجب اإل 1

   . ، واّلتي سنشير إليها تفصيالً  في مواطئ الحقة من هذه الدراسةسياسة العمالةبشأن  1964لعام 
 جــوان 24 :المنعقــدة بتــاريخ، 59 :اعتمــدها المــؤتمر الــدولي للعمــل خــالل دورتــه رقــماإلجــازة الدراســّية مدفوعــة األجــر، شــأن ب 1974لعــام  140: رقــم االتفاقيــة 2

1974.   
 22 :المنعقـدة بتـاريخ،  68 :اعتمـدها المـؤتمر الـدولي للعمـل خـالل دورتـه رقـمإنهاء االستخدام بمبـادرة مـن رب العمـل، بشأن  1982لعام  158: رقم االتفاقية 3

   .1982 جوان
 21:المنعقــدة بتــاريخ،  75:اعتمـدها المــؤتمر الــدولي للعمـل خــالل دورتــه رقـمالّنهــوض بالعمالــة والحمايــة مــن البطالــة، بشــأن  1988لعـام  168: رقــم االتفاقيـة 4

   .1988جوان 
   .1994 جوان 24 :المنعقدة بتاريخ،  81 :دورته رقم اعتمدها المؤتمر الدولي للعمل خاللالعمل بعض الوقت، بشأن  1994لعام  175: رقم االتفاقية 5
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خــذ جميــع التــدابير لضــمان حصــول ت ه تُ التمييــز فــي االســتخدام والمهنــة، وأنــ...الوقــت الممــاثلين مــن حيــث
 .  في مجال حماية األمومة ،طيلة الوقت المماثلين، هؤالء على نفس الحماية للعاملين

الظــروف العامــة بشــأن  1998لعــام  189: مــن التوصــية رقــم الخــامسمــن البنــد  )ح( /17ت الفقــرة نّصــ  .و 
نبغـي أن تنظـر منظمـات أربـاب العمـل ه يَ ، بأّنـ1لتحفيز خلق الوظائف في المنشآت الصغيرة والمتوسطة

اميـة شـاركة فـي األنشـطة الر نشـآت الصـغيرة والمتوسـطة مـن خـالل المُ أو العمال في اإلسهام في تنميـة الم
 .المساواة بين الجنسين وعدم التمييزهنة وة واإلنتاجية وتعزيز آداب المِ إلى تحسين النوعيّ 

ــ  .ز  ــ:" الي، كالتّــ2العمــل البحــريبشــأن  2006لعــام  186: مــن االتفاقيــة رقــم الثالثــةت المــادة نص  ق كــلّ تتحّق
: ياق هـذه االتفاقيـة، الحقـوق األساسـية فـيرم، في ِسـحتَ أحكام قوانينها ولوائحها تَ  ن دولة عضو من أ

 ويعني ذلك إشـارةً ، ."االستخدام والمهنة القضاء على التمييز فيما يخّص ) د(؛ )...ج(؛ )...ب(؛ )...أ(
 . غير مباشرة للتمييز على أساس الجنس

ة المة والصــــحّ اإلطــــار الترويجــــي للّســــبشــــأن  2006لعــــام  197: مــــن التوصــــية رقــــم 04ت الفقــــرة نّصــــ  .ح 
ة العمال من الجنسين، بمـا حّ خذ تدابير لحماية سالمة وصِ ت غي للدول األعضاء أن تَ نبَ ه يَ ، بأن 3المهنيتين

 .تهم اإلنجابيةفي ذلك حماية صحّ 
ــ4عالقــة االســتخدامبشــأن  2006لعــام  198: مــن التوصــية رقــم األولالبنــد /05نــص الفقــرة   .ط  بغــي نْ يَ ه ، بأّن

ــ الــة للعمــال، وال ســيما ضــمان حمايــة فع اهتمامــًا خاصــًا فــي السياســة الوطنيــة لِ  لي وِ للــدول األعضــاء أن ُت
 ...ق بوجود عالقة استخدام، بمن فيهم العامالتين فيما يتعل قِ رين بعدم اليَ أولئك المتأثّ 

ـــمـــن التوصـــية ذاتهـــا، بـــالنّ  06ضـــيف الفقـــرة وتُ       ـــبَ نْ يَ :"اليص كالّت ـــدول األعضـــاءغ ـــ-أ :أنْ  ي لل  ولي ُت
ب العـامالت فـي لُـغْ ق بـين الجنسـين، حيـث تَ عـد المتعلـصـدي للبُ اهتمامًا خاصًا في السياسة الوطنية للتّ 

ر فيهـا قِ تَ فْ تي تَ رة أو الّ تِ تَ سم بنسبة مرتفعة من عالقات االستخدام المسْ بعض المهن والقطاعات التي تتّ 
سـين حْ سياسـات واضـحة بشـأن المسـاواة بـين الجنسـين وتَ  عَ َضـتَ  -ب عالقة االسـتخدام إلـى الوضـوح؛

ــوانين واالتفاقــات ذات الّصــ ــاذ الق ــوطني بحيــث يُ  لةإنف ــن التصــدّ علــى المســتوى ال ــة للبُ مك عــد ي بفعالي
 ق بالجنسينالمتعل".  

المنظمـة الدوليـة بخصوص فلسـفة ومنهـاج  ملة من المالحظاتجُ إبداء   ختامُا للّطرح الّسابق، ارتأْت الباحثة     
  :من بينها للعمل في تحقيق المساواة بين الجنسين،

الما شّكلت حماية حقوق المرأة العاملة وتعزيزها جزءًا ال يتجزأ من اختصاص المنظمـة الدوليـة للعمـل، طَ لَ  -
 منـذُ  ، أيّ 1919حـور إحـدى أولـى اتفاقيـات المنظمـة منـذ العـام ه مِ الوضـع وبعـدَ  فمّثل اسـتخدام المـرأة قبـلَ 

                                                           
اعتمــدها المــؤتمر الــدولي للعمــل خــالل الظــروف العامــة لتحفيــز خلــق الوظــائف فــي المنشــآت الصــغيرة والمتوســطة، بشــأن  1998لعــام  189: التوصــية رقــم 1

  .1998 جوان 17 :المنعقدة بتاريخ، 86 :دورته رقم
   .2006 فيفري 23 :المنعقدة بتاريخ،  94 :اعتمدها المؤتمر الدولي للعمل خالل دورته رقمالعمل البحري، بشأن  2006لعام  186: رقم االتفاقية 2
 :المنعقـدة بتـاريخ 95 :اعتمـدها المـؤتمر الـدولي للعمـل خـالل دورتـه رقـم، ة المهنيتـينالمة والصحّ اإلطار الترويجي للسّ بشأن  2006لعام  197: التوصية رقم 3

  .2006 جوان 15
  .2006 جوان 15 :المنعقدة بتاريخ،  95 :اعتمدها المؤتمر الدولي للعمل خالل دورته رقمعالقة االستخدام، بشأن  2006لعام  198: التوصية رقم 4
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ى حمايــة األمومــة الموضـوع األساســي فــي تعزيــز المســاواة بــين الجنســين وتبَقــ. نة األولــى علــى نشــأتهاالّسـ
 .183 :االتفاقية رقم حول هذا الموضوع، أيّ  الثالثةإصدار االتفاقية  من خاللضح كما يتّ 

ظر في الباب أمام النّ  متساويةٍ  ن األجر المتساوي عن عمل ذي قيمةٍ مَ تي تضْ الّ  100:االتفاقية رقم تْ حَ تَ فَ  -
حــور التركيـــز مـــن ومنـــذ ذاك، ســّجل انتقـــال تــدريجي فـــي مِ . االنحيــاز الجنســـي الهيكلــي فـــي ســوق العمـــل

جـنس كـان علـى أسـاس  حماية المرأة إلى تعزيـز المسـاواة وتحسـين ظـروف معيشـة وعمـل العامـل مـن أيّ 
اسـتخدام النسـاء ذوات حـول  1956 لعـام 123: متساٍو، كما هي الحال مـثًال، فـي اسـتبدال التوصـية رقـم

اســـــتخدام العمـــــال والعـــــامالت ذوو المســـــؤوليات حـــــول  156: باالتفاقيـــــة رقـــــم المســـــؤوليات العائليـــــة
ثة الهدف األسـمى الكـائن فـي العمـل ستحدَ وفي األلفية الجديدة، تعكس معايير العمل الجديدة والمُ .العائلية

 .هذا الهدف بِ لْ المساواة بين الجنسين في صُ  عُ قَ ل أساس عمل المنظمة، وتَ شكّ ذي يُ الئق، والّ الّ 
جــل مــن هــا أكثــر ُضــعفًا مــن الرّ ، كــان ُينظــر إلــى المــرأة علــى أن .)م 20(فــي أولــى عقــود القــرن العشــرين   -

 نـوعٍ  ألداء بعـض أشـكال العمـل، وال سـيما أي  الي مناسـبةً عتبـر بالتّـة واالجتماعيـة، فـال تُ الناحيتين الجسديّ 
 . تها، وال سيما على وظيفتها اإلنجابيةمّثل خطرًا على صحّ مكن أن تُ لتي يُ من النشاطات ا

. ل التركيـــز فـــي أوائـــل الخمســـينيات إلـــى تعزيـــز المســـاواة بـــين الرجـــل والمـــرأة فـــي االســـتخدام واألجـــرَقـــوانتَ  -
ظــر عــن بغــّض النّ  متســاويةٍ  ســت المبــادئ التوجيهيــة حــول المســاواة فــي األجــر عــن عمــل ذي قيمــةٍ وتأسّ 

كمـا مثّـل  .المكملـة لهـا 90: ، وبالخصـوص التوصـية رقـم1951لعـام  100: من االتفاقيـة رقـمجنس، ضِ ال
لـة لهــا، اإلطـار القـانوني إلرسـاء مبــدأ المكم  111: والتوصـية رقـم 1958لعــام  111: اعتمـاد االتفاقيـة رقـم

ي واالســـتخدام عــدم التمييــز علــى أســـس محــّددة، ومنهــا الجـــنس، مــن حيــث الوصــول إلـــى التــدريب المهنــ
مـــن بـــين أكثـــر اتفاقيـــات المنظمـــة حصـــدًا  111و 100:وتعـــّد االتفاقيتـــان رقـــم. وظـــروف العمـــل وشـــروطه

الحقــة وذات للمصــادقات، وقــد أّثــرت فــي صــياغة اتفاقيــات منظمــة األمــم المتحــدة والصــكوك اإلقليميــة الّ 
 .1لةالصّ 

 1919لعـام  04:التوصية رقم: ة المهنيتين، مثلالمة والصحّ لة بالسّ ابقة األخرى، والمتصّ أّما المعايير السّ  -
اسـتعمال بشـأن  1921لعـام  13: ، والتوصـية رقـمصـاصم بالر حماية النسـاء واألطفـال مـن التسـم بشـأن 

 ــالر ــي الط ــيض ف ر اســتخدام المــرأة فــي بعــض المجــاالت حُظــدًة تَ نت أحكامــًا محــد ، فتضــم الءصــاص األب
راجعــة بغـي مُ نْ ويَ  .ة اإلنجابيـة للمـرأة العاملــة للخطـربعـدم تعـريض الصــحّ  س اهتمامــاً والعمليـات ، مّمـا يعِكـ

ـــزين اســـتعمالبشـــأن  1971لعـــام  136: هـــذه الصـــكوك، وكـــذا، االتفاقيـــة رقـــم  144: والتوصـــية رقـــم البن

 المكم ة بــالمرأة وصــوًال إلــى ن أحكامــًا مماثلــة خاّصــلــة لهــا، علمــًا أن العديــد مــن الصــكوك الحديثــة يتضــم
لعــام  192: لة رقــموالتوصــية ذات الّصــ ة فــي الزراعــةالمة والصــحّ الّســبشــأن  184:فاقيــة األخيــرة رقــماالت

2001. 

                                                           
  :ت، موقع اإلنترنتللمزيد من المعلوما. 165ما يعادل  111:مصادقة، واالتفاقية رقم 163، ما يعادل 2007فيفري  17منذ  ،100: حَصَدت االتفاقية رقم 1
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طبيعــة النشــاط أو المصــلحة  مــا لــم تقــتضِ  مبــدأ حظــر تشــغيل النســاء لــيالً ت المنظمــة منــذ تأسيســها ّنــبَ تَ  -
النســاء لــيًال فــي مجــال عمــل بشــأن  1948لعــام  89:د بموجــب االتفاقيــة رقــممــا تجّســ وهــذاالوطنيـة ذلــك، 

 ،)مراجعـة(عمـل المـرأة لـيًال واتفاقيـة  1919لعـام  04: رقـم عمل المـرأة لـيالً ها اتفاقية لِ بِ ، ومن قَ الصناعة
حدثت المعــايير الــواردة بهــذا الخصــوص، فأصــبحت أكثــر ليونــًة بعــد اعتمــاد واســتُ . 1934لعــام  41: رقــم

لـة المكم  178: والتوصية رقـم ليليالعمل الّ بشأن  1990لعام  171: واالتفاقية رقم 1990بروتوكول العام 
ليلـي جال والنساء على حّد السواء من مؤثرات العمـل الّ ي الرّ مِ حْ ت المعايير الدولية للعمل تَ سَ لها؛ حيث أمْ 

 .اقةوظروف العمل الشّ 
تــرض فْ المســاواة تَ  أكثر بــأن ســّلم أكثــر فــز المســاواة تُ عــز تــي تُ القواعــد الدوليــة للعمــل الّ  تْ اتَــ، بَ منـذ الســتينيات -

ـت المـرأة حِ بَ َسـجل والمرأة في مسـؤوليات العائلـة، واكتَ رك الرّ اُ شَ تَ  هـا لـم مـع أنّ  –ة أكبـر مـن سـوق العمـل ص
 س بدرجـةٍ كِ عيَ  اتَ بَ  كاملٍ  عيل والعامل بدوامٍ جل المُ ال الرّ ثَ مِ  إّال أن  -كاملٍ  دائمًا في الوظائف بدوامٍ  زِ تتركّ 
 " .النموذجيالعامل " أقلّ 

 123: عنـدما جـرى اعتمـاد التوصـية رقـم 1965س هذا التغييـر فـي العـام عكِ وبدأت معايير العمل تَ       
ي التـدابير الواجـب اتخاذهـا لتمكـين المـرأة العاملـة مـن غطـتـي تُ ، والّ المرأة ذات المسؤوليات العائليـةحـول 

، بعــــدما انتقــــل محــــور الثمانينيــــاتومنــــذ  .زأداء مســــؤولياتها المختلفــــة بصــــورة متناغمــــٍة ومــــن دون تمييــــ
القناعـة راسـخة  تْ جـل والمـرأة، باتَـركيز على المرأة إلى تحليل العالقات بين الرّ المساواة بشكل عام من التّ 

ى تشـاركًا أكبـر جـل، ويجـب أن يتجلّـمـع تغييـر فـي دور الرّ  قَ ر المـرأة يجـب أن يترافَـوْ في دَ  تغييرٍ  أيّ  بأنّ 
 1981لعـام  156:  وتماشيًا مع هـذا التفكيـر، جـرى اعتمـاد االتفاقيـة رقـم. ةة والمنزليّ ريّ سفي الواجبات األُ 

 .المكملة لها 165: والتوصية رقم العمال ذوي المسؤوليات العائليةحول 
ارئـة علـى سـوق العمـل وآليـات ريعة والطّ رات الّسـيستجيب للتغي ة مؤخرًا لِ دَ ويأتي العديد من المعايير المعتمَ  -

: فعلى سبيل المثال، تعّد االتفاقيـة رقـم .تنامية منذ الثمانينيات وحتى يومنا هذاالعولمة المُ  ل في وجهِ العم
ي إلى المعاملة المتساوية بين العمال طيلة تي ترمِ لة لها، والّ المكم  182: والتوصية رقم 1994لعام  175

. العاملين بعض الوقـت هـم مـن النسـاءمعظم  الوقت أو بعض الوقت، أساسية للمساواة بين الجنسين ألنّ 
لـة لهـا، المكم  184: والتوصـية رقـم بالعمل فـي المنـزلصلة المتّ  1966لعام   177: هم االتفاقية رقمساِ وتُ 

لـة المكم  201: والتوصـية رقـم الئق للعمـال المنـزليينالعمل الّ بشأن  2001لعام  189: وكذا االتفاقية رقم
  .  لعمال في المنزل وغالبيتهم من النساءلها، في تحسين ظروف ماليين ا

جـــل، جـــاء النشـــاط التشـــريعي هكـــذا، وحرصـــًا علـــى تحقيـــق الحمايـــة الكافيـــة للمـــرأة العاملـــة مـــع زميلهـــا الرّ  -
 الجنســين، َال للمنظمــة متنوعــًا كّمــًا ونوعــًا، مســتهدفًا فــي ذلــك تحقيــق مبــدأ المســاواة وتكــافؤ الفــرص بــين ِكــ

في جميع مراحل االستخدام والعمل، وتمكينها من  عادلةٍ  لحصول على معاملةٍ وتمكين المرأة العاملة من ا
 .ة كعاملةالتوفيق بين وظيفتها االجتماعية كأم وزوجة ووظيفتها المهنيّ 

رة علــى المســتوى الــدولي، هــذه الحلــول والتــدابير القانونيــة المقــر  ة، فــإنّ احيــة العملّيــإال أّنــه، ومــن النّ       
، لفــة االقتصــادية لعمــل المــرأةارتفــاع الكُ  هــيّ  وَ َال ، أَ ة الحــلّ بَ عْ الــوطني أمــام إشــكالية َصــع ت المشــرّ عَ وَضــ
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االتفاقيـات  عَ ونـوْ  م َكـ أنّ : اليـةللمعادلـة التّ  ع الـوطني فـي هـذه الحالـة بإيجـاد حـلّ بمعنى آخر، يلتـزم المشـرّ 
 ى أربـاب دَ لَ  ماليةً  رةً دِ قْ قابلها مَ ن تُ أ رة على المستوى الدولي أو الوطني ال بدّ والتوصيات والقواعد المقر

  .1التكليف بهذه األحكام نْ اشئة عَ ل األعباء الن تحم  نْ نهم مِ مك العمل تُ 
  

  :الفرع الثاني
  بين الجنسين  سة للمساواة وعدم التمييزالدولية للعمل المكرّ رات أحكام الُمقر  

  
للمسـاءلة بشـأن المسـاواة بـين الجنسـين إحقاقـًا  ةً أساسـي وكاً صـكالمنظمة الدولية للعمـل أجهزة وِلجان اعتمدت      

ق األمــر بــالقرار األخيــر بشــأن المســاواة بــين الجنســين واإلنصــاف فــي األجــر وحمايــة نوات األخيــرة، ويتعّلــفــي الّســ
بـين  ذي يدعو إلى مساهمة أكثـر فعاليـة إزاء التمييـز، والّ 2004الذي اعتمده المؤتمر الدولي للعمل عام  األمومة،

ل إدمـــاج ذي يجَعـــ، واّلـــ2005ذي اتخـــذه مجلـــس إدارة المنظمـــة عـــام والقـــرار اّلـــ. الجنســـين وتعزيـــز المســـاواة بينهمـــا
ــنُظــمَ  ــور النوقــرار المــؤتمر الــدولي 2ة بالتعــاون التقنــيّ وع االجتمــاعي إلزاميــًا فــي جميــع نشــاطات المنظمــة المعني ،

، والسـتحالة التعّمـق فـي جميـع الوثـائق الدوليـة ... 3مـل الالئـقالمساواة بين الجنسين في صميم العللعمل بشـأن 
للعمل التي َصَدرت عن أجهزة وِلجان المنظمة الدولية للعمـل ذات الّصـلة بالموضـوع، سـوف نـأتي فيمـا يلـي، إلـى 

  :التفصيل في مضمون ما جاءت به البعض من هذه الوثائق، وذلك ِضمن نقاط البحث التّالية
  

  )2007(بشأن المساواة بين الجنسين المنظمة الدولية للعمل ة عمل خط  تقرير :أوالً     
  

هــذا التقريــر معلومــات عــن خّطــة العمــل الجديــدة بشــأن المســاواة بــين الجنســين، اّلتــي اعتمــَدتها المنظمــة م قــد يُ      
 ة،أهــداف رئيســيّ  )04(أربعــة من دت إســتراتيجية عمــل المنظمــة ِضــدّ وقــد ُحــ .20094-2008للعمــل للفتــرة  الدوليــة

  :وهي في إطار توفير العمل اّلالئق للنساء والّرجال، جميُعها َتْدخل

                                                           
هــا علــى طرحُ يَ  ،ةً لبي ِسـ رة للمــرأة نظــرةً ة المقـر الكثافــة فـي القواعــد الدوليــة، وكـذا، الوطنّيــ هإلــى هـذ ، واّلـذي ينُظــرُ "يوســف إليــاس"األســتاذ  ويؤّيـد هــذا الّطـرح، رأي 1
فـي مواجهـة  عمـلٍ  نافسـة علـى الحصـول علـى فرصـةِ ها علـى المُ درتِ ل عـامًال سـلبيًا فـي قُـمثـرة للمـرأة يُ الحقـوق المقـر  عِ وْ وَنـ م يـادة فـي َكـالز  إن " :اليحو التّ النّ 

نفسـها فـي  دُ تِجـ إذْ  ؛نيْ العاملـة تكـون أمـام أحـد الخيـارَ  ة، فـإنّ احيـة العملّيـ، ومن النّ ...تكلفةً  أقلّ ل صاحب العمل، بَ قِ  نْ ه مِ ذي يكون استخدامُ جل الّ العامل الرّ 
  ."رها القانونقر تي يُ تلك الّ  نْ مِ  أدنىً  ول بالعمل بشروطٍ بُ ل عن العمل أو القَ ول بالتعطّ بُ ا القَ جل، فأمامها إم مع الرّ  متكافئةً  ن لها فرصةً مَ ضْ سوق عمل ال تَ 

  .251-250 .لياس، مرجع سابق، ص صإسف يو 
، وفـي الُخالصـات حـول التعـاون التقنـّي، 2006ضـمن قـرار المـؤتمر الـدولي للعمـل لعـام  المسـاواة بـين الجنسـين فـي التعـاون التقنـيوقد جرى التشديد علـى  2

  .لجهات المانحةفي اتفاقيات الشراكة مع ا وع االجتماعيمنظور الن واّلتي ُتجِزم بأولوية تعزيز إدماج 
I.L.O.,(The role of the I.L.O. in technical cooperation),Provisional record 19(166),2006d, I.L.C.,95th session, 
Geneva,2006, al.22. 

. 2009 جــوان 17: نعقــدة بتــاريخ، الم98: ، اعتمــده خــالل دورتــه رقــم)الئــققــرار بشــأن المســاواة بــين الجنســين فــي صــميم العمــل الّ ( :المكتــب الــدولي للعمــل 3
  . (I.L.C.98-Résolution-2009-6-593-Ar.doc): الوثيقة رقم

ديري ي، فضـًال عـن كبـار ُمـالرئيّسـ الميـدان والمقـرّ  ع الجـنس مـنقين فـي قضـايا نـوْ نّسـع الجـنس ومُ شـاور مـع أخصـائيين فـي قضـايا نـوْ ة العمل بالتّ ط ضعت خُ وُ  4
= وأّدى هـذا . 2005-2003ع الجـنس للفتـرة بشأن قضايا نـوْ  المنظمة الدولية للعملة عمل لتنفيذ خط  يمتقيِ  جري ، أُ 2006في عام و . وظفيهاة ومُ الوحدات الرئيسيّ 
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 .المعايير والمبادئ والحقوق األساسّية في العمل :الهدف االستراتيجي األول  .أ 
خلـــق المزيـــد مـــن ُفـــرص العمـــل للمـــرأة والّرجـــل تْضـــَمن لهمـــا عمـــًال ودخـــًال : الهـــدف االســـتراتيجي الثـــاني  .ب 

 .تعزيز تغِطية وفعالية الحماية االجتماعية وٕاتاحتها للجميع: دف االستراتيجي الثالثاله  .الئَقْين

 .تعزيز الهيكل الثالثي والحوار االجتماعي :الرابعالهدف االستراتيجي   .ج 
 وهكذا، ترِبط خطة العمل علـى نحـٍو ملمـوٍس بـين نهـج اإلدارة القائمـة علـى النتـائج، الّـذي يتّبُعـه المكتـب إزاء     

  :لمساواة بين الجنسين، وبرنامج العمل اّلالئق في المجاالت التّاليةا
 فـي نتجـةوالمُ  الكاملـة العمالـة وٕالـى والتـدريب التعلـيم إلى المساواة مِ قدَ  على جالوالرّ  النساء وصول تشجيع  .أ 

 والكرامة؛ المساواة هاودُ سُ تَ  ظروف
 العمل؛ في ةاألساسيّ  والحقوق والمبادئ المعايير ترويج  .ب 
 للجميع؛ نصفةوالمُ  الكافية االجتماعية الحماية توفير عتشجي  .ج 
 وغيــر مالمــنظ  نيْ االقتصــادَ  فــي نصــفٍ مُ  نحــوٍ  علــى آرائهــم عــن والتعبيــر التمثيــل مــن العمــال جميــع تمكــين  .د 

 على مالمنظ  سواء؛ حد 
 . نصفةومُ  عادلة عولمة تحقيق إلى عيالسّ   .ه 
ــين المســاواة بشــأن 2004 لعــام المــؤتمر الــدولي للعمــل لقــرار تابعــةً ومُ       ــي واإلنصــاف الجنســين ب  األجــور ف

 ذلـك يوينطـوِ . جـالوالرّ  النسـاء بـين المسـاواة تشـجيع إزاء نشـقيْ  ذي نهـجٍ  علـى العمل ةخط  ومقُ تَ  ،األمومة وحماية
 ياســـاتالسّ  جميـــع فـــي واحتياجـــاتهم جـــالوالرّ  النســـاء أولويـــات إلدراج الجـــنس عوْ َنـــ قضـــايا إدمـــاج علـــى ،جهـــة مـــن
 هـــن ألنّ  عمومـــاً  النســـاء الجنســـين، أحـــد تمكـــين إلـــى اميـــةالرّ  دةالمحـــدّ  التالتـــدخّ  علـــى ،أخـــرى جهـــة ومـــن لبـــرامج،وا
  .الجنس نوع أساس على االقتصادي أو ياسيالسّ  أو االجتماعي للتهميش ثركأ ضاتعرّ مُ 

 ، فــي اعتمــاد التــدابير، أساســاً التوظيــفلخطــة عمــل المنظمــة فــي مجــال  الُخُطــوات العملّيــةتجّســدت وهكــذا،      
 وُحــددت األنشــطة اإلرشــادّية. المطبقــة ِلضــمان مســاواة أكبــر بــين النســاء والّرجــال فــي تــرقيِتهم إلــى مناصــب علَيــا

  :للوُصول إلى تحقيق ذلك، في الُخُطوات التّالية
 ؛التدريب في مجال اإلدارة ين فيكشار وازن الجنساني بين المُ هوض بالتّ لنّ ا .1
 اإلدارة، مجــال فــي التــدريب فــي الجــنس عنــوْ  قضــايا إدمــاج بشــأن دةحــد مُ  ةنموذجّيــ حــدةوِ  جْمــودَ  اســتحداث .2

 ؛االمتثال ضمانلِ  بينالمدرّ  دصْ ورَ 
 ؛رقيةوالتّ  التعيين في والنساء جالالرّ  بين الفرص تكافؤ تشجيع واصلةمُ  .3
  .الجنس عنوْ  حسب بّوبةمُ  رقيةوالتّ  والتعيين التوظيف بتشكيل قةمتعل  معلومات قاعدة إتاحة .4
ـــدت و      فـــي تعزيـــز ، أساســـًا، المؤسســـاتية تالترتيبـــاِلخّطـــة عمـــل المنظمـــة فـــي مجـــال  ةالخطـــوات العملّيـــتجس

ة وُحــددت األنشــط .الترتيبــات المؤسســاتية الخاّصــة بإدمــاج قضــايا نــْوع الجــنس إدماجــًا فعــاًال علــى نطــاق المكتــب
  :ات التّاليةاإلرشادّية للوُصول إلى تحقيق ذلك، في الخطو 

                                                                                                                                                                                                 

ة نطــاق المنظمــة، إلــى تصــميم خّطــ ة البرمجــة والميزانيــة علــىبشــأن إدمــاج قضــايا نــوع الجــنس فــي عملّيــ 2006اخلي لعــام جانــب االســتعراض الــدّ  األمـر، إلــى= 
  .ةلعمل الحاليّ ا
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 ؛المنظمة في الجنس عنوْ  قضايا إدماج لدعم لةالصّ  ذات برةالخِ  إتاحة تعزيز .1
 ؛الجنس عنوْ  بقضايا ةي عنِ مَ  اتصال قاطنِ  عمودَ  تعيين .2
 جنْهـــ واعتمـــاد القضـــايا، هـــذه أهـــم  بشـــأن الجـــنس عنـــوْ  بقضـــايا ةيـــعنِ مَ  اتصـــال نقـــاطلِ  ةتدريبيـــ دورات إجـــراء .3

 ؛الجنس عنوْ  قضايا إدماج لتعزيز ة الدولية للعملالمنظم واستراتيجيات
 الجغرافـــي والتوزيـــع الجـــنس عنـــوْ  :ثـــلمِ ( الجـــنس عنـــوُ  بقضـــايا ةيـــعنِ المَ  االتصـــال قـــاطنِ  عتنـــو  زيـــادة تشـــجيع .4

 ؛)واإلعاقة بابوالش 
ــمُ  نتتضــم  ســاءلةوالمُ  صــدللرّ  آليــات وضــع .5 قيــيملت ســنوي تقريــر ذلــك فــي بمــا الجــنس، عبنــوْ  لتتّصــ راتؤش 

 من افياً ك وقدراً  ،والمسؤوليات األدوار ضوحوُ  ذلك يويقتضِ  ،زحرَ المُ  مالتقد  1راقبةوالمُ  يالتقص. 
  .هاوتنفيذِ  والتقييم االستعراض عمليات تخطيط .6

  
  )2009( الئقميم العمل الّ المؤتمر الدولي للعمل بشأن المساواة بين الجنسين في صَ  قرار: ثانيا     

  
 لمجلــس إدارة المكتــب الــدولي الســادسبعــد ُمناقشــة عامــة تْســَتِند إلــى التقريــر  للعمــل لمــؤتمر الــدوليا هُ اعتمــدَ      

 وقــد َخلُــَص المــؤتمرون إلــى ُجملــة مـــن. 2"الئــقالمســاواة بــين الجنســين فــي صــميم العمــل الّ :"للعمــل، وعنوانــه
  :3االستنتاجات، تتلّخص أهم أحكامها فيما يلي

أسـاس الجـنس فـي العمـل وتشـجيع المسـاواة  التمييـز علـى القضاء علىأن أشاَرت ديباجة التقرير إلى  -
كــان دومـًا هــدفًا مشــتركًا بـين مختلــف الوثــائق الدســتورية، االتفاقيـة والتقريرّيــة الّصــادرة عــن  الجنســين بــين

فِه هـــي مفهـــوم بــاَت مقبـــوًال عالميـــًا ِبوصـــ المســـاواة بـــين الجنســـينواعَتَبــَرت أّن . الدوليـــة للعمـــل المنظمــة
 .4الُمستدامة والحّد من الفقر بالنسبة للنساء والّرجال ، وتحسين مستويات المعيشة للجميع ضرورًة للتنمّية

وَنّوه المـؤتمرون إلـى أّن الفقـر يتزايـد تأنيثـًا، كمـا تسـتمر َثغـرُة األجـور بـين الجنسـين، وهنـاك افتقـار للعمـل  -
بالحمــــل واألمومــــة، كمــــا يســــتمر الفصــــل األفقــــي  ويســــتمر حــــدوث التمييــــز المتّصـــل. جميــــع أشــــكالهِ  فـــي

واســتنادًا لهــذه الحقــائق واالعتبــارات، نــّدد المــؤتمرون أنــه ال بــد مــن تحديــد ...ســوق العمــل، والعمــودي فــي

                                                           
 المسـاواة بشـأن المشـترك العمـل مبـدأ فـي ىيتجلّـ مـاكو  ،الجنسـين بـين المسـاواة بشأن المنظمة الدولية للعمل سياسة في ورد ماالجدير بالتنويه له، هو أّنه، كو  1

 هـوضالنّ  ةالميدانّيـ والمكاتـب الرئيسـيّ  المقرّ  في لعملالمنظمة الدولية ل موظفي جميع على يجبُ  ،2009-2008 للفترة والميزانية البرنامج إطار في الجنسين بين
 الميـدان، فـي لونالعـامِ  المـديرون فـيهم نْ بمَ  المديرين، بارك لويتحمّ . هملِ عمَ  في العنصر هذا جمْ بدَ  وذلك الئق،الّ  العمل برنامج سياق في الجنسين بين بالمساواة
 األوسـع الجـنس عنـوْ  وشـبكة المقـرّ  فـي الجنسـين بـين المساواة مكتب في المختصين فريق وسيقوم. عنها نساءلو ويُ  وتنفيذها ياسةالسّ  تفعيل عن العامة المسؤولية

) بتقــديم) الجــنس عنــوْ  مجــال فــي اتصــال قــاطونِ  حّنكــينمُ  وأخصــائيين قينمنّســ مــن فــةالمؤل  مــن وغيرهــا ...الجــنس عنــوْ  قضــايا إدمــاج ةيفّيــك بشــأن والمشــورة عمالــد 
   .الجنسين بين المساواة تحقيقب لةالمتصّ  القضايا
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االقتصادية واالجتماعية وتذِليِلها توّخيًا لتحقيق احترام حقوق اإلنسـان للمـرأة، وَيْنَبغـي أْن  العوائق الثقافية،
 . 1والبرامج َمْوضع التنفيذ للتصّدي ألشكال التمييز المتعددة ضد المرأة الّسياسات ُتوضع

 واعتبر المؤتمرون أّنه من التدابير الجديدة اّلتي ساهمت في تعزيز مكانـة المـرأة وتفكيـك القواِلـب النمطّيـة -
ية اجتمـاعيَتْين، التـدابير المتعلقـة بتقـديم كِقيمـة وَمسـؤول ةو األُبـالمتعلقة بنْوع الجنس واسـتثارة الـَوْعي بشـأن 

وأشار التقرير ِضمن الفقرة الموالية، أنه، وَتحسبًا لمواجهـة  ).السادسةالفقرة (أو إجازة والدية /أُبوة و إجازة
أن َتشـــُمل  شاالقتصـــادية الّناجمـــة عـــِن العولمـــة، ينَبِغـــي للّسياســـات االقتصـــادية وُخَطـــْط االنتعـــا األزمـــات
مجاالت العمـل غيـر التقليديـة، بمـا فـي ذلـك وصـفهن مـن صـاحبات المشـاريع، وينَبِغـي  النساء في تدريب

، واســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة وسياســات  إعــادة تــدريبهن والّرجــال ــِرق الفصــل المهنــي علــى وظــائف تخَت
 .2لح المرأةاإلجراءات اإليجابية لصاعلى سبيل المثال،  ،ذلك سوق العمل النِشطة، بما في

 وغنـي  جنـتِ ومُ  ردٍ طـمُ  مـو نُ  مـن بـد  ال :"الَعَمالة، َوَرد ِضـمن التقريـر، التنديـد بمـا يلـي توبخُصوص سياسا -
 للمجتمعـات نيمِكـ ذيالّـ بيلالّسـ وهو جال،والرّ  النساء لصالح الئقالّ  العمل رصفُ  الستحداث بالوظائف

 مالتقــد  حقيــقوتَ  دةجّيــ معيشــة مســتويات وتــوفير صــاديةاالقت نميــةالتّ  مــن هاأهــدافِ  حقيــقتَ  لــهَال خِ  مــن
 ولتحقيــق الفقــر مــن للحــد  ةأساســيّ  وســائل هــي الجــنس علنــوْ  ةراعّيــالمُ  العمالــة وسياســات .االجتمــاعي

 العادل موالن  وتُ . املوالش واهدالشّ  نبي  أن نمِكـيُ  المسـاواة تـدابير أن  اإلنتاجيـة فـي كاسـبمَ  إلـى تـؤدي 
 رف تـوَ  وأنْ  ةفعاليـ ثـركأ نحـوٍ  علـى تعمـلَ  أنْ  علـى العمـل أسـواق درةقُـ نمَ وتْضـ االقتصادي موالن  زحف وتُ 

 جميـع فـي زيـاً كر مَ  عنصـراً  الجنسـين بـين للمسـاواة يالتصـد  يكـون أن ،اليبالتّـ غيبَ وينْ   .الئقالّ  العمل
ــة، اســتحداث جوانــب ــك فــي بمــا العمال ــاألُ  ذل ــ االقتصــادية رُط ةالكلي  العمــل ســوق وسياســات اعمــةالد 

 ةاألساســيّ  لكــالهيا ةتنمَيــ وسياســات المنشــآت ةوتنمَيــ لالســتخدام ةوالقابلّيــ اراتَهــالمَ  وتطــوير ةشــطَ النَ 
  .3"العمالة ةَ ثيفَ ك

ــي المســاواة عــدماعتبــر المــؤتمرون بــأّن و  -  المــرأة بــين المســاواة انعــدام اســتمرار علــى داللــة هــو األجــر ف
 منقوصـةَ  هالُ تشـغَ  التي والوظائف المرأة مهاراتُ  انتك الماطَ لَ :" ير عن ذلك، كالتّـاليَوَورد التعب  .جلوالرّ 
ــمْ  يمــة،القِ  ــواتُ  ول ــرأة أجــور بك ــد  ســيرةمَ  الم ــي مهاتق ــيمالت  ف ــي. عل ــد انضــم  حــين وف  النســاء مــن المزي

 نْ وِمـ. بطيئـةٍ  بـوتيرةٍ  إالّ  ضـيقُ تَ  ال الجنسـين بـين األجـور ةَ رَ ْغـثَ  فإنّ  اليوم، العاملة وىالقِ  إلى ماتالمتعل 
 بــين غــرةالث  قضــي ويُ  الفقــر مــن الحـدّ  علــى ســاعدَ يُ  أنِ  أساســياً  دخــالً  ريـوف  لألجــر أدنــى حــدٍ  وجــود شـأنِ 

 بعـض مـن اردةالـوَ  واهدالشـ نـتبي  قـد...:" اسـتداللية، بـالّنص علـى أّنـه ويضيُف القـرار أمثلـةً . "الجنسين
                                                           

بشـأن العدالــة االجتماعيــة مـن أجــل عولمــة  2008علـى حــّد مــا ورد فـي إعــالن عــام :" مــن التقريـر أعــاله، التأكيـد صــراحًة، علـى أنــه 13وورد ِضـمن الفقـرة  1
لحمايـة االجتماعيـة والحـوار االجتمـاعي والهيكـل الثالثـي والحقـوق ، فإن األهداف اإلستراتيجية األربعة لمنظمة العمـل الدوليـة، المتمثلـة فـي العمالـة واعادلة

اعتبــار المســاواة بــين األساســّية فــي العمــل، والمنفــذة بوســائل مــن بيِنهــا القواعــد الدوليــة للعمــل، إنمــا هــي غيــر قابلــة للتجزئــة وُمترابطــة وُمتكافلــة، ويجــب 
بد بالّتالي، للجهود المبذولة لضمان أن تحتـل المسـاواة بـين الجنسـين َصـِميَم العمـل اّلالئـق، مـن أن وال . الجنسين قضّية شاملة تتضّمنها األهداف المذكورة

  ".تكون ذات طبيعة ُشُمولّية
    .13.، ف)المساواة بين الجنسين في صميم العمل اّلالئق(  :المكتب الدولي للعمل
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 بـــين األجـــور غـــرةثَ  يقتضـــيِ  إلـــى تؤديـــاَ  أن مكـــنيُ  الجماعيـــة والمفاوضـــة النقابيـــة ةالحرّيـــ أنّ  البلـــدان
 مكنالمُ  نَ ومِ . االتفاقات في األجور في المساواة بنود بشأن نةٍ حسِ مُ  بياناتٍ  وجود من بد  وال. الجنسين
 ."ذاتها الوظيفة يؤديان وامرأةٍ  رجلٍ  بين األجور في المباشر التمييز عن بسهولةٍ  الكشف
 األجـر مفهـوم ولكـن :" ، كالتّـالي"متسـاويةٍ  العمل ذي قيمـةٍ "ر القرار إلى إشكالّية مدلول عبارة وأشا      

 هـذا واحتـرام. اً كوتـدار  تحديـداً  أصـعبُ " المتسـاوية القيمـة ذي العمـل" عـن والمـرأة جـلالرّ  بـين المتساوي
 الجهـود بـذلِ  مـن بـد  وال. العمـل سـوق في الجنس أساس على القائم الفصل بسبب أساسيّ  أمرٌ  المبدأ

 معــايير أســاس علــى الوظــائف يمتقِيــ عمليــات بــرعتَ وتُ . االقتضــاء عنــد ق،طبــويُ  المبــدأ هــذا مفَهــيُ  يّْ كــ
ــ أحــد ة،تمييزيــ وغيــر موضــوعية بلالس  القيمــة ذي العمــل عــن األجــر فــي المســاواة تنفيــذ إلــى اميــةالر 
 .1"المتساوية

لـــى تضـــمين القـــرار جملـــًة مـــن التـــدابير الّداعمـــة للمســـاواة بـــين فضـــًال عّمـــا ســـبق، لـــم يغفـــْل المـــؤتمرون إ -
 :2ويتعلق األمر بالتدابير التّالية الجنسين،

ـــناعية وسياســـات التـــدريب المهنـــّي، تكـــون   .أ  لمـــذة الصم الُمتواصـــل وُفـــرص للتوْضـــِع بـــرامج لتـــوفيِر ُفـــرص للـــتعل
 ـــالِ المَ  وســـهلةَ  جهـــةً مو ـــال حـــد  علـــى جـــالوالرّ  النســـاء لتمكـــين ن أن مـــن واءس  ـــ مـــع فـــوايتكي المهـــارات فـــي رالتغي 

 التكنولوجية باتوالمتطل. 
 الــةمَ العَ  لتوليــد ةأساســيّ  وســائل هــيف ،المــرأة لــدى المشــاريع تنظــيم وروح طةوالمتوّســ غيرةالّصــ نشــآتالمُ  تعزيــز  .ب 

 .سرهموأُ  جالالرّ  عن فضالً  ،واقتصادياً  اجتماعياً  المرأة لتمكين رصةفُ  رتوف  أن مكنويُ 
 ذلــك فــي بمــا فيهــا، موالــتحك  اإلنتاجيــة المــوارد علــى الريفيــات، النســاء ســيما ال النســاء، حصــول لبُ ُســ تعزيــز  .ج 

 .هن منشآتِ  استمرارية لضمان واالئتمان وقالسّ  ومعلومات والتكنولوجيا األرض
 مانالّضــــ مــــن خــــرىأ ةوطنّيــــ نمــــاذج أو الضــــرائب علـــى قــــائمٍ  ،مســــتدام عــــام اجتمــــاعي ضــــمان جــــودوُ  رَبـــعتَ يُ   .د 

 دةالجيـ ةالصـحيّ  عايـة{ِّالـر يـلبِ قَ  نِمـ ،ةرئيسـي  خـدمات علـى صـولالحُ  لبُ ُسـ للمـواطنين روف تُ  العامة االجتماعي
 عمليـــات وتعزيـــز اإلنتاجيـــة لتحســـين هامـــاً  أمـــراً  ،أساســيّ  تقاعـــدي ومعـــاش األمومـــة وحمايـــة البطالـــة وٕاعانــات
 .مالمنظّ  االقتصاد إلى االنتقال

 تكـون يّ كـو . العمـال جميـع لصـالح العمل عالم في المساواة لتشجيع األولى الوسيلة هي الدولية العمل معايير  .ه 
 مـن األعضـاء الـدول لجميـع بـد  ال العمل، في لالستجابات سليم دولي إطار في راسخة الجنسين بين المساواة

 ،)والمهنــة االســتخدام فــي( تمييــزال واتفاقيــة) 100 :رقــم(1951األجــور، فــي المســاواة اتفاقيــة علــى قصــد تُ  أن
 . همادْ وترصُ  هماتنفذْ  وأن ،)111 :رقم(  1958

العمـــل ومنظمـــات العمـــال؛  أربـــابة فـــي الحكومـــات وفـــي منظمـــات بـــوأ النســـاء مناصـــب قياديـــتَ مـــن أن تَ  ال بـــد   .و 
 لي، خطوةً النساء في الحوار االجتماعي، بما في ذلك في المفاوضة الجماعية وفي مؤتمر العمل الدو  فإدماج
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فوف ممثلي الحكومات وأربـاب ي تشجيعها في صُ في القضاء على التمييز على أساس الجنس، وينبغِ  حاسمةً 
 .والعمال العمل

ــ ال بــد   .ز  عِ ياســية لوْضــر إرادتهــا السّ ظِهــد بوضــوح التزامهــا بالمســاواة بــين الجنســين وأن تُ للحكومــات مــن أن تؤك 
 ي أن تكـونوينبغِ . في عالم العمل ةً يّ واقع المساواة بين الجنسين حقيقةً  ي إلى جعلِ ر قانونية ترمِ طُ سياسات وأُ 

 سـتدامة ومعقولـةة، بمـا فـي ذلـك البـرامج العامـة المُ ياسات اإلنمائية الوطنّيـالمساواة بين الجنسين جزءًا من السّ 
 .مة للجميعقد عالين المُ كلفة وخدمات رعاية األطفال والمُ التّ 

 علـيم والخـدماتة والتّ كلفـة فـي مجـال الصـحّ دة ومعقولـة التّ جّيـ للجميع خـدماتٍ  نَ تضمَ  للحكومات من أن وال بدّ   .ح 
 مارسـاتتطبيـق مُ  نَ يضـمَ  عمـل، أنْ  ربوعلـى القطـاع العـام، باعتبـاره . ن من خلق الوظائفمك ا يُ العامة، ممّ 

 صـول الفتيـاتحُ  نَ تضـمَ  أنْ  للحكومات مـن وال بد . تحقيق المساواة بين الجنسين ة من أجلِ الة غير تمييزي مَ عَ 
ســـر كالي تعزيـــز رأس المـــال البشـــري للنســـاء منـــذ البدايـــة و ال، وبالتّـــعلـــيم بشـــكل فّعـــرص التّ بيان علـــى ُفـــوالِصـــ
علـى  لبـي أن تُ  ة المهـارات والتـدريب المهنـيّ عليم وتنمّيـي للتّ وينبغِ . ة في مجال التعليمة الجنسانيّ النمطيّ  القوالب
ــتطلبــات اســتباقي مُ  نحــوٍ  ابات زودًا بــذلك الّشــالعمــل، ُمــ وأربــابن احتياجــات العمــال ذي يتضــم ســوق العمــل اّل
 .ستقبلبمهارات المُ  بانوالشّ 
 ســاهم منظمــات أربــاب العمــل فــي تحقيــق المســاواة بــين الجنســين فــي مكــان العمــل مــن خــاللن أن تُ مِكــويُ  -

  : 1مايلي
بشـــأن المســــاواة بـــين الجنســـين واإلصــــالح  ياســـة العامـــةالعمـــل فـــي مناقشــــات السّ  أربــــابجهـــة نظـــر تمثيـــل وِ   .أ 

 التشريعي؛ 
 صبح من صـاحباتتيح للمرأة أن تُ عوة إلى وضع سياسات عامة تُ روح تنظيم المشاريع لدى المرأة والدّ  تحفيز  .ب 

 بكات في صفوف صاحبات المشاريع؛ المشاريع، وتعزيز إقامة الشّ 
 ات االتصالنص راعي الجنسين من خالل مِ ساعدة األعضاء على وضع سياسات وتدابير في مكان العمل تُ مُ   .ج 

طـــط العمـــل مـــن أجـــل تزويـــد النســـاء مارســـات وتنظـــيم التـــدريب وحلقـــات العمـــل وخُ المُ  م أفضـــلَ تقاُســـ مـــن أجـــلِ 
 أفضل؛  صول على الموارد والمعارف والمعلومات بشكلٍ الحُ  بإمكانية

 وتـوفير التـدريب فـي ذلـك اسـتثارة الـوعيّ ة في العمل فيما بين األعضاء، بما ترويج المبادئ والحقوق األساسيّ   .د 
 ة بشأن الحق في عدم التمييز، وباألخص التمييز على أساس الجنس؛ وتقديم المساعدة التقنيّ 

  .فة على أساس الجنسصن مجموعة مُ  بياناتٍ  تكون أيّ  مان أنْ حوث وضَ ة وٕاجراء بُ وعيّ نات طَ دو إعداد مُ   .ه 
المساهمة في تحقيق المساواة بين الجنسين فـي مكـان العمـل مـن خـالل منظمات العمال في  ي أن تستمر ينبغِ   -
  : يلي ما
 م والعمال المهـاجرين والعمـال الـريفيين والعمـال المنـزليين، الـذينتعزيز تمثيل العمال في االقتصاد غير المنظ   .أ 

 منهم؛  األعظمَ  وادَ ل النساء الس شك تُ 
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سـتويات المنظمـة ة للنسـاء فـي منظمـاتهم علـى كافـة مُ طَ ِشـة النَ شـاركضـمان المُ  وسة مـن أجـلِ اتخاذ تدابير ملمُ   .ب 
 عملياتها وأنشطتها؛  وفي

 نساني؛ نظار جِ قاربة المفاوضة الجماعية من مِ ضمان مُ   .ج 
يـــل اإلصـــالح التشـــريعي نســـاني فـــي المناقشـــات حـــول قضـــايا مـــن قبِ جهـــة نظـــر العمـــال مـــن منظـــور جِ إبـــراز وِ   .د 

 ناعية؛ الصّ  وتفتيش العمل وهيئات القضاء والمحاكم
 المعلومـات مـن أجـل المسـاواة بـين الجنسـين، مـن خـالل نشـْر  تغييرٍ  ها باعتبارها عاملَ االستمرار في أداء دورِ   .ه 

سياســـة العمالـــة ، بـــرامج : رات بشـــأن المســـاواة بـــين الجنســـين فـــي مجـــاالت، مثـــلَبـــدرات وتعزيـــز الخَ نـــاء الُقـــوبِ 
مان االجتماعي والمساواة في األجور وحماية األمومة واإلجازة قاعد والضّ عم العائلي، معاشات التّ والدّ  التدريب
 .ةالوالديّ 

 أجـل مـن لعملل منظمة الدوليةلل مستقبليالُ  شاطللنّ  استراتيجية دورة وطخطُ  تسمرُ  أعاله، ورد ما ضوء على     
1يلي ما إلى اميةالر  التدابير على العمل، مكان في الجنسين بين المساواة في دماً قُ  ضيّ المُ 

: 
 الماليـة األزمـة ياقِسـ فـي السـيما اشـئة،والن  الجديـدة المسـائل بشـأن عـارفالمَ  وقاعـدة حـوثالبُ  برنـامج تعزيـز  .أ 

 االقتصـاد ةفعاليـ بـين روابـط جانـب إلـى العمـل، عـالم فـي جديـدة وأنمـاط اتجاهـات تحديـد اللِخـ مـن العالميـة،
 .الجنسين بين والمساواة

 القائمـة راتالمبـرّ  عـرض مكـنيُ  بحيث الجنس حسب بركأ بقدرٍ  فةالمصن  ياناتالب وتحليل جمع ةعملي  تشجيع  .ب 
 توٕاجـراء دراسـا .الجنسين بين األجور غرةثَ بِ  قيتعل  فيما ةوخاصَ  الجنسين، بين المساواة لصالح تالبيانا على

 والعمـل بـأجرٍ  لالعمـ فـي جـالوالرّ  النسـاء ةكمشار  على للوقوف الةفع  وسيلةك الوقت استخدام عن استقصائية
 .رأجر  دونِ  من

 الجنسـين راعـيتُ  تـيالّ  العمـل سـوق معلومـات مظُـنُ  ميمتْصـ علـى لإلحصـاءات ةالوطنّيـ المكاتـب درةقُـ بنـاء  .ج 
    .ةالسياسيّ  الخيارات تنوير وتستطيع

 اميةالر  ودهمهجُ  في مارسينوالمُ  ياساتالسّ  صانعيِ  عمدَ لِ  ةرجعي مَ  موقوائِ  ةوأدل  ةعملي  أدوات ونشر استحداث   .د 
 والحمايـة االقتصـادية ةكشـار والمُ  علـيمالت  مجـال فـي والسـيما - مِهـعملِ  فـي الجنسـين بـين المسـاواة تعمـيم إلـى

 .االجتماعي والحوار االجتماعية
 مـن ةالوطنّيـ ةاإلنمائّيـ رطُـواألُ  ةالوطنّيـ ياساتالسّ  من جزءك الجنس عنوْ  راعيتُ  تيالّ  العمالة خلق إلى عوةالدّ   .ه 

 .الفقر من الحد  استراتيجيات قاترَ وَ  يلقبِ 
 ،الفقـر نحـوَ  هـةالموج  العمـل سـوق سياسات خالل من ستضعفةوالمُ  ومةالمحرُ  النساء مجموعات على يزكالتر   .و 

 يـلقبِ  مـن النسـاء، بعـض واجههـاتُ  تـيالّ  دةحـدّ المُ  االقتصـادية الحـواجز إلزالـة الحاجـة االعتبـار فـي ذُ تأُخـ تـيوالّ 
 .هاجراتالمُ  أو اإلثنية اتاألقلي  إلى يننتمِ يَ  لواتيالّ  لكتِ  أو قاتعو المُ  النساء

 نـىالبُ  وتحسـين المشـاريع تنظـيم وحورُ  التعاونيـات تنميـة ذلـك فـي بمـا جـال،والرّ  للنسـاء ةالريفّيـ العمالـة تعزيـز  .ز 
 .ةحتي التَ 

                                                           
   .54-42.، ف ف)المساواة بين الجنسين في صميم العمل اّلالئق(  :المكتب الدولي للعمل 1



 
140 

 احتياجـات االعتبـار فـي وتأخـذ ييزيـةٍ تم وغيـر شـاملةً  تكـونَ  ىحتّـ االجتماعي مانللض  ةالوطني  مظُ بالن  االرتقاء  .ح 
 .العائلية المسؤوليات ذوي العمال

 رصفُـ تكـافؤ جـانلِ  يـلقبِ  مـن القائمـة، اآلليـات تعزيـز أو الجنسـين بقضايا ىعنِ تَ  جديدة ةوطنيّ  آليات استحداث  .ط 
 .العمال ومنظمات العمل أرباب ومنظمات الحكومات متض  تيالّ  العمالة،

  .الجماعية المفاوضة عمليات في التمييز، على القضاء والسيما الجنسين، ينب المساواة شواِغل إدراج  .ي 
 عــن المــؤتمر الــدولي للعمـــل رَ مــا صــدَ  قَ وأد  ثَ دَ أْحــ تعتبــر الباحثــة أّن هــذا القــرار ُيمثّــُل فــي الواقــع، وهكــذا،     

 رت أحكامـه علـى نحـور بخصوص المساواة بين الجنسين والقضاء على ظاهرة التمييـز الجنسـي فـي العمـل؛ فقـد قُـ
عـاني منهــا النسـاء فــي ســوق تــي تُ قــة الّ فرِ عانـاة والتّ نويــه بالمُ مـن خاللــه المــؤتمرون عـن التّ  ، لـم يغفــلْ فّصــلٍ ومُ  شـاملٍ 
ع فــي ت بــالتنو زَ ملـة مــن التــدابير اإلصــالحية التــي تمّيــل القــرار جُ مِ كمــا َشــ. تحــت وطــأة العولمــة االقتصــادية العمـل

  .وبصياغة دقيقة وواضحة طاق واسعٍ دت على نِ د فقد حُ  ال تطبيقها،لها ومجوشكْ  مونهاضْ مَ 
 فـي اخليـة ذلـك  سلسـلة مـن اإلصـالحات الدّ  رافـقَ يُ  دون أنْ  يتـأتَ  لمضمون القرار لنْ  التطبيق الفعليّ  غير أنّ      

 ه مـنلَ مِ ي مضـمون القـرار، ومـا َشـجميع المستويات واألصعدة، وتعبير صريح من حكومات الـدول األعضـاء بتبنِـ
لة بموضـــوع ة الصـــادرة عـــن المنظمـــة ذات الّصـــمـــن خـــالل التصـــديق علـــى مختلـــف االتفاقيـــات األساســـيّ  ،تـــدابير

  .جل في العملبين المرأة والرّ  المساواة
  

  )2011(التحدي المستمّر : في العملبشأن المساواة  المدير العام لمنظمة العمل الدولية تقرير:ثالثا     
  

تابعـة إعـالن منظمـة العمـل الدوليـة مُ ب للمدير العام لمنظمة العمل الدولية المتعّلق تقرير العالميال تضمن     
 ، أحكامًا عديدًة ُتعالج موضوع التمييز القائم على الجنس والمساواة1ة في العملبشأن المبادئ والحقوق األساسيّ 

 التمييـز، مسـألة "مارسـةمن المبادئ إلـى المُ :"منه تحت عنـوان الثانيبين العمال والعامالت؛ حيث يتناول الجزء 
  .القائم على الجنس

الُمعاناة اّلتي َتعيشها النساء من التمييز في جميع جوانب العمل تقريبًا، ِبما من التقرير إلى  77الفقرة  شيرتُ و      
كانّيــة وصــولهن إلــى فــي ذلــك الوظــائف اّلتــي ُيمكــن أْن يحُصــلن عليهــا وُأجــورهن واإلعانــات وظــروف العمــل وٕام

 . 2مناصِب ُصنع القرار
فضــًال عــن ذلــك، ُيشــير التقريــر ذاتــه، إلــى أن للّتمييــز القــائم بــين الّرجــال والنســاء ُجــذوٌر اجتماعيــة عميقــة ال      

يـز فـي وٕادمـاج قضـايا الجنسـين وعـدم التمي. خـاذ أي تـْدبير ُمحـدد آخـرُيمكن اقتالُعها ِبمجّرد َسّن التشـريعات أو اتّ 
   .3مجموعة كاملة من السياسات والبرامج الوطنّية، قد ُيبرهن أنه أكثر نجاعة

                                                           
، تقريـر المـدير العـام المتعّلـق بمتابعـة إعـالن منظمـة العمـل الدوليـة بشـأن المبـادئ والحقـوق )ي المسـتمرّ التحـدّ : المساواة فـي العمـل( : ب الدولي للعملالمكت 1

  .2011، جنيف، 100: المؤتمر الدولي للعمل، الدورة رقم األساسّية في العمل،
   .75.المرجع نفسه، ف 2
  .78. المرجع نفسه، ف 3
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، 1، ُوضـــع عـــدٌد ِمـــن بـــرامج اإلجـــراءات اإليجابّيـــة2007، أنـــه منـــذ عـــام 82كمـــا أشـــار التقريـــر ِضـــمن فقرِتـــِه      
وروبـي مـن أجـل المسـاواة بـين إسـتراتيجية االتحـاد األ منه، إشارًة مباشـرًة للعمـل بموجـب  02/03واعتَمد اإلطار 

 .2)2015-2010(جل المرأة والرّ 
العـالم،  ءِ جال فـي جميـع أنحـاساء والرّ غرات الموجودة بين أجور النّ ات بشأن الثّ م التقرير إحصاءات وبيانَ يقد وَ      

ة الّتمييز القائم على الجـنس وفي ضوِء المكانة الَبارزة اّلتي َتحتلها ُمكافح .عالجتهال مُ بُ ، وسُ اهرةن أسباب الظّ بي ويُ 
في َوالية المنظمة الدولية للعمل، والدروس الُمستخَلَصة ِمَن العمل الّسابق والّتحـديات الُمتواِصـلة الُمشـار إليهـا فـي 

عمـل هذا التقرير، ُيبين هذا األخير، ِضمن الجزء األخير ِمنُه، السبيل الُمـؤدي إلـى إطـاٍر ِلَعمـِل المنظمـة الدوليـة لل
نة ُمستقبالً  وهيئاتها الُمكو.  

  :وِمَن اإلجراءات اّلتي َوَرَدْت اإلشارة إلْيها ِضمن التقرير، َنْذكر     
َينبِغــي أن تســاعد المنظمــة الدوليــة للعمــل فــي تحســين القــوانين وٕانفاذهــا وٕانشــاء مؤّسســات للمُشــورة والّرصــد،  .1

 .ناء الُقدرات لتحليل الَوْضعواعتماد سياسات وتدابير إدارّية وطنّية ُمناسبة، وبِ 
َينبِغي أيضًا، أن َينطـوي نشـاط المنظمـة علـى تحسـين االّتَصـاالت والتوعَيـة والَبحـث وَجمـِع البيانـاِت الُمفّصـلة  .2

 .حسب الجنس، وُمساعدة منظمات العمال ومنظمات أرباب العمل في تعزيز ُمناهضة عدم التمييز
 ،)2008( للعمــل بشــأن العدالــة االجتماعيــة مــن أجــل عولمــة عادلــةإعــالن المنظمــة الدوليــة وَتماشــيًا مــع  .3

شر قني واألبحاث ونَ عاون الت المعايير والتّ  تاحة للمنظمة، بما فيها وضعْ العمل المُ  وسائلِ  واعتمادًا على جميعِ 
يج روِ التّـ -)أ(: يلينة، عن طريق ما كو م هيئاتها المُ دع ز إنجازاتها وتُ عز تُ  أنْ  ون على المنظمةيكُ  المعلومات،

يتين األساسيتين بشأن المسـاواة صديق على االتفاقلة، بما في ذلك التّ كوك منظمة العمل الدولية ذات الصّ لصُ 
مها بشــأن القضــاء علــى التمييــز فــي اُســف وتقَ عــارِ يــة المَ تنمِ  -)ب(، )111:واالتفاقيــة رقــم 100: االتفاقيــة رقــم(

الحــق  تنفيــذِ  دعــمِ  نــة للمنظمــة مــن أجــلِ كو لهيئــات المُ ة لِ يّ ِســدرة المؤسَ ة الُقــزيــادة تنميــ -)ج(هنــة، االســتخدام والمِ 

                                                           
اّلتـي وَضـَعت اشـتراطات أنـه ُتوجـب علـى الّشـركات أْن تفـي  الحكومة اإلسـبانيةالُمشار إليها ِضمن التقرير، اإلجراء المعتَمد من ِقَبل ة اإلجراءات اإليجابيّ من  1

  .2015ل عام في المائة، من مجالس اإلدارة والمناصب على المستوى التنفيذي بحلو  60و 40ِبحصٍص ُتراعي الجنسين، تتراوح بين 
نات الّشركات الَطوعية، فقد َوَضعت ِحصصًا َطْوعية للمسـاواة بـين الجنسـين الحكومة األلمانيةوشّجعت       ة االتحـاد األوروبـي . استخدام ُمدووعـّززت ُمفوِضـي

ْبَقْت على َخيار َوْضـْع لَـَواِئح تتنـاول الِحَصـْص فـي الُمسـتقبل فـي التنظيم الّذاتي للّشركات من أجِل تحقيق توازن بين الجنسين في مجالس إدارة الّشركات، لكّنها أ
  .من أعضاء مجالس اإلدارة %11َحاِل لم يؤِد التنظيم الذاتي إلى تحسين النتائج الحالّية؛ حيث ال ُتمثل الّنساء إّال 

  .82. ، فالمرجع نفسه
، وَتِصـــُف هـــذه 2010فـــي ســـبتمبر  )2015 -2010(جـــل المســـاواة بـــين المـــرأة والرّ  وروبـــي مـــن أجـــلٍ إســـتراتيجية االتحـــاد األ اعتَمـــَدْت الُمفوضـــية األوروبيـــة  2

، 2010، اّلـذي َأصـدَرْتُه المفوضـية األوروبيـة أوائـل عـام ميثاق شؤون المرأةاإلستراتيجية اإلجراءات الواجب اتخاذها في خمسة مجاالت ذات أولوية ُمحددة فـي 
المسـاواة فـي األجـر عـن  -ب االسـتقاللية االقتصـادية المتسـاوية؛ -أ: ذات األولوّيـة هـي التّاليـة )06(والمجـاالت السـت . قضايا ُمشـتركة وفي مجاٍل واحٍد يتناول

المسـاواة  -ه الكرامـة والّنزاهـة ووضـع حـّد للعنـف القـائم علـى نـوع الجـنس؛ -د المسـاواة فـي ُصـنع القـرارات؛ -ج العمل المتسـاوي والعمـل ذي القيمـة المتسـاوية؛
 .المسائل األفقّية -و بين الجنسين في اإلجراءات الخارجّية؛

  :للمزيد من التفاصيل، راجع
European Commission :Communication from the Commission to the European Parliament, the council, the 
European Economic and Social Committee of the Regions « Strategy for equality between women and men 2010-15 », 
Brussels, 21 Sep.2010.  
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راكات الدوليــة مــع الجهــات الفاعلــة عزيــز الّشــتَ  -)د(ة، التمييــز فــي العمــل دعمــًا أكثـر فعاليــ فــي عــدمِ  األساسـيّ 
 .ة بشأن المساواةالرئيسيّ 

ليــة للعمــل المكّرســة للمســاواة وعــدم التمييــز بــين الّرجــل وهكــذا، وفــي ختــام الّطــرح الّســابق بشــأن القواعــد الدو      
ه المنظمة الدولية للعمل للمسألة؛ حيث جعلتها من أولوياتها منذ تْ لَ وْ والمرأة، تٌنوه الباحثة إلى مدى االهتمام اّلذي أَ 
  .كرفة الذّ وال أدّل على ذلك مّما َوَرَد ضمن التقارير سال. دورتها األولى، وظّلت كذلك حّتى يومنا هذا

غير أّن الباحثة، ومن خالل االّطالع والبحـث فـي موضـوع الدراسـة، َلَفتـت انتباههـا حقـائق وتقـارير ُمعاصـرة      
اعتمــدتها المنظمــة الدوليــة للعمــل، ُتّصــر، وُتكــرس بــدورها المســاواة وحظــر التمييــز علــى أســاس الجــنس، لكّنهــا ال 

خـالل الّسـنوات األخيـرة مـن نشـاط " الجـنس"من ذلك، توّسـع مفهـوم  دْ عَ بْ أَ  تعني فقط التمييز الموّجه ضّد المرأة، بل
المنظمة، ليشمل على حد الّسواء، التمييز الموّجه ضّد المـرأة، وكـذا، التمييـز الموّجـه ضـّد األشـخاص ذوو الميـول 

  .غايرةالجنسّية والهوّية الجنسّية المُ 
لقواعـد الدوليــة للعمــل ُتكـّرس المســاواة وحظــر التمييـز علــى أســاس ومـن ثــّم، تســاءلت الباحثـة فيمــا إذا كانــت ا     

فـــي ظـــّل النشـــاط التشـــريعي للمنظمـــة الدوليـــة للعمـــل، ذات  ،المْيـــل الجنســـي؟ وهـــل لقيـــت هـــذه الفئـــة مـــن المجتمـــع
  وظ الّذي لقيته المرأة العاملة؟ ظُ االهتمام، الفرص والحُ 
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  :الثاني المبحث    
  نسيالجِ  ْيلرة على أساس المَ قر القواعد الم

 
ــــوي المُ عــــن ذَ  عنــــد الحــــديثِ       ــــول الجنِس ــــي والهُ ي ــــ ،ةة الجنســــانيّ ويــــالمِ يتعل ــــات جِ يين والمِ ثلِ ق األمــــر ب ، نســــياً ثلي
  1.ةة الجنسانيّ نسي، وبُمغايري الهويّ ل الجِ يْ جي المَ وِ زدَ وبمُ 

 ن جنسٍ ه أو مِ ن الجنس نفسِ مِ  نسي جِ  شريكٍ  يلُ فضِ تَ :"هعاٍم،على أن  شكلٍ بِ  ل الجنسيبالميْ مكن التعريف يُ و      
 ّتى أنــواعِ َشــ ظــرِ ب فــي حَ ِجــويَ  .عتــرف بهــا حداثــةً أســباب التمييــز المُ  ن أكثــرِ ِمــ وَ ُهــ، وَ 2" الجنســينَال ن ِكــآخــر أو ِمــ

الجــنس،  ريّ تغــايالجنســين ومُ  شــتهيّ كور واإلنــاث ومُ الــذّ  ن،ين المثليــل الجنســي أن يتضــمّ التمييــز علــى أســاس المْيــ
   .3نسياً لين جِ تحوّ ة والمُ ة الجنسيّ وي غايري الهُ وأيضًا، مُ 

وتثبت اإلحصائيات والتقارير المقّدمة على المسـتويين الـدولي والـوطني أن المثليـات والمثليـون وثنـائيو الَمْيـل      
ون مــن التمييــز الّرســمي، فــي الجنســي يتعّرضــون للتمييــز فــي جوانــب مختلفــة عديــدة مــن الحيــاة اليومّيــة، وُهــم ُيعــان

شــكِل قــوانين وسياســات للدولــة ُتجــّرم المثليــة الجنســّية وَتْحــُرمهم مــن بعــض أشــكاِل الوظــائف أو تُحــول بيــنهم وبــين 
الُحُصول على االستحقاقات، والتمييز غير الّرسمي، في شكِل وْصَمٍة اجتماعية واستبعاٍد وتَحيٍز، بما في ذلك في 

دولـًة التمييـز فـي العمـل  )54( أربـع وخمسـينُيوجـد فـي إْذ . درسـة ومؤسسـات الّرعايـة الصـحّيةالعمل والمنـزل والم
  .4على أساس الَمْيل الجنسي

وفي غياِب هذه القوانين، قد يكون رب العمل قادرًا على طرِد الّنـاس أو رفـِض تـوظيِفهم أو تـرقيِتهم َال لشـيٍء      
وقد ُتحَرم هذه الفئة من االستحقاقات اّلتي يستفيد . أو ُمغايرون للهوّية الجنسانّية إّال ألنه يُظّن أّنهم ِمثليون جنسياً 

من اإلجازة األبوّيـة أو األسـرّية، إلـى المشـاركة فـي صـندوق التقاعـد  -منها ُنظراؤهم من الموظفين الغيريين جنسياً 

                                                           
ياغة التّالية ةة الجنسي ثلي المِ وفي مقاٍم آخر، َوَرَد تعريف  1 ِوفقًا للص ،:  

     « The terms lesbian, gay and bisexual and transgender are abbreviated to L.G.B.T. These terms are used to refer 
to same-sex behaviour, identities or relationships and non-binary gender identities ».in : 
B.I.T.: (Equality at Work), Report of the Director-General, I.L.O.,Genéve, 2007, p.195. 

  .194.، ص2012جنيف،  منظمة العمل الدولية، ، الطبعة الثانية،)بين الجنسينحقوق المرأة العاملة والمساواة  ألفباء:( المكتب الدولي للعمل 2
ـــنســـي مـــع االنفتـــاح الفكـــري فـــي الغـــرب، ومـــا نـــتج عنـــه مـــن علـــوم عنِ ذوذ الجِ اســـتخدام عبـــارة الّشـــبـــدأ  3 ـــ بعـــضِ  ت بتحليـــلِ َي نتشـــرة فـــي واهر االجتماعيـــة المُ الظ

ــ" ةِ َظــفْ ن لَ ى بــيْ اوَ ذي َســفس اّلــعلــم الــنّ  ،العلــوم ن هــذهوِمــ. جهــاها ونتائِ ان أســبابِ َيــوبَ  ،المجتمعــات َبــ، واعتَ "رافِحــاالنْ "و "ذوذالش ــ ر بــأن ــ"ف حــرِ نْ المُ  أواذ الش ذي هــو اّل
  .هِ أو دولتِ  جتمعهِ مُ قافة أو األعراف العامة لِ ليس في اتفاق مع الث  تناسلي  نشاطٍ  رِ أو صوَ  س انحرافاتٍ ارِ مَ يُ 

ذوذ الشـ"يـب عبـارة غِ تَ  تْ أَ ا فـي العـالم، بـدَ اذين جنسـيً مـع الّشـ فِ عـاطُ عوات إلـى التّ الـد  ءِ بـدْ   عَ ، فَمـهِ علـى حاِلـ لـم يبـقَ " ذوذ الجنسـيِ للّشـ "هذا التعريـف  أن على     
ل هـذا التبـديل َصـحَ  ،وكـذلك".  Homosexuality "، وهـي تعريـب للمصـطلح اإلنكليـزي"ةة الجنسـيّ مثليـالِ "ها بعبـارة اسـتبدالُ  وتـم  ،فسعلـم الـنّ  بِ تُـكُ  نْ ِمـ" الجنسـي

 بمـــــرضٍ  مصـــــابةٍ  راب الجنســـــي لشخصـــــيةٍ مـــــن االضـــــطِ  عٌ وْ هـــــا َنـــــعلـــــى أنّ  المثلّيـــــة الجنســـــّيةف صـــــن يُ  ،1953ى ســـــنة ذي كـــــان حتّـــــي، اّلـــــصـــــبِ العَ  بِ الّطـــــ  فـــــي
 عقلــي"Psychopathic Personality"  . ّــأ إالرَ ثْــإِ ه و ن  ــطَ اِشــك بعــض النّ تحــرــين المؤي نســي،ذ الجِ ذو دين للش  مــن دليــل  المثلّيــة الجنســّيةصــطلح حــذف مُ  تــم

  ". Sexual Orientation Disturbance "ه الجنسياضطراب في التوج "  انهُ كَ مَ  عَ يوضَ لُ ة ِ األمراض العقليّ 
   . 1065 .، ص1990 القاهرة، وكالة األهرام للتوزيع، الطبعة األولى، ،)فسذخيرة علوم النّ  ( كمال دسوقي،

، األمـم )الَمْيـل الجنسـي والهوّيـة الجنسـّية فـي القـانون الـدولي لحقـوق اإلنسـان: الّناس يولدون أحرارًا ومتسـاوين: (المفّوض الّسامي لحقوق اإلنسـان مكتب 4
  .(HR/PUB/12/06 ):وثيقة رقم. 02.، ص2013جنيف، /المتحدة، نيويورك
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لــى الُمضــايقة والُعنــِف داخــل ُحــدوِد مكــان وُيمكــن أن ُيــؤدي التمييــز إ .1وُمخططــات التّــأمين علــى الّرعايــة الصــحّية
وتدل الدراسات الَمْيدانية على أن الُمضايقة اللفظية للموظفين من المثليـين والمثليـات ومغـايري . العمل أو خارجها
    .2الجنس أمٌر شائعٌ 

ع التمتـ بحـق  ق األمـرُ يتعلـ ،ون إلـى هـذه الفئـة مـن المجتمـعنتُمـالمُ  هُ ض لَـذي يتعرّ عن التمييز الّ  ند الحديثِ عِ ف     
ة، والحق فـي صوصيّ خصي والخُ الحق في الحياة، واألمن الشّ  :مثل ،ها قوانين حقوق اإلنسانفرضُ تي تَ بالحماية الّ 

ــ، والحــق فــي عــدم التعــر نِ يْ يَ فِ التعُســ واالحتجــاز واالعتقــالعــدم التعــريض للتعــذيب،  ة ض للتمييــز، والحــق فــي حرّي
وكذلك، الحق في الحصول على عمٍل الئٍق يْضَمُن َلهُـْم ُسـُبَل العـْيِش . لميع السّ جمعيات والتجم عبير وتكوين الالتّ 

  3.على َقدِم المساواة ودون أي تمييزٍ 
 ثلــيْ مِ  ؛ حيـث أن بٍ ركـأو مُ  دٍ تعــد مُ  زءًا مـن تمييـزٍ ل ُجــيشـك  ل الجنسـي أنْ ح فـي التمييــز علـى أسـاس المْيــرج وُيـ     

مارســة ل مُ شــك وتُ . للتمييــز علــى أســاس الجــنس رضــةً عُ  وا أكثــرَ يكوُنــ ن أنْ مِكــة يُ ة الجنســيّ وّيــغــايري الهُ الجــنس أو مُ 
 التسل ط والتحر أشخاص ٌينظر إلى ميلهم الجِ  ش بحق شتركةٌ مُ  ةٌ مَ سِ ، طبيعيّ  غيرُ ه نسي على أن  هؤالء  للتمييز بحق

  .األشخاص
ـكوك األولـى ال      اإلعـالن العـالمي لحقـوق : ّصـادرة فـي إطـار النظـام اُألممـّي، ونخـّص بالـّذكرولْم تشـتِمل الص

العهـــد الـــدولي للحقـــوق ، وكـــذا، 5 )1966(العهـــد الـــدولي للحقـــوق السياســـّية والمدنيـــة ، و4 )1948( اإلنســـان

                                                           
 شـريكٍ  إلـى التقاعـد اسـتحقاقات يمتقـدِ  رفــَض  أن  اإلنــسان بحقـوق ةيـالمعنِ  لجنـةالّ  تْ رأَ  ،تـوالي، علـى الأسـتراليا ضـدّ  يونـغو كولومبيـا ضـدّ  (X) قضـيتي وفي 1

 هايضـمنُ  تـيالّ  للحقــوقِ  انتهاكـاً  عـد يُ  جنسـيًا، الغيـريين مـن المتزوجين غير لألزواج االستحقاقات هذه نفس فيـه منحتُ  ذيالّ  الوقت في الجنس نفس من متزوجِ  غيرِ 
  .العهد

X v. Colombia (C.C.P.R./C./89/D./1361/2005), para. 7.2-7.3 & Young v. Australia (C.C.P.R./C./78/D./941/2000), para. 10-12. 
  :راجع 2

Committee on Economic, Social and Cultural Rights: General comment No. 20 (E/C.12/GC/20), para. 32. 
ض يتعـر :" بهـذا الخصـوص، كالتّـالي ،17/19: قرار مجلس حقوق اإلنسـان رقـمبشأن  امية لحقوق اإلنسانة األمم المتحدة السّ ي ضِ فو تقرير مُ َوَرَد في ُمقدمة  3

ة ويــو الهُ ة أد استشـعار المثليـجــر مُ  مــن الحـاالت، فـإن  كثيـرٍ  يوفـ .ويتهم الجنسـانيةنسـي أو ُهــهم الجِ لِ يْ مييـز فــي جميـع المنـاطق بســبب َمـوالتّ  اس للعنـفِ النـ
ة، والتعــذيب، ، عمليــات القتــل، واالغتصــاب، واالعتــداءات الجســديّ  الحصــرِ الَ  ثــالِ المِ  علــى ســبيلِ  ل االنتهاكــات،وتشــمُ . لخطــراس لِ ض الّنــعــر الجنســانية يُ 

 مانِ رْ في، والحِ واالحتجاز التعس  وقـد وَ . علـيمة والتّ الصـحّ  عبير، واإلعالم، والتمييز في العمل، والتمييز فيع والتّ من الحق في التجم قـت آليـات األمـم المتحـدة، ث
  ".منناهز عقدين من الزّ ابعة لمجلس حقوق اإلنسان، هذه االنتهاكات خالل ما يُ بما فيها هيئات معاهدات حقوق اإلنسان واإلجراءات الخاصة التّ 

، التقريــر الّســنوي )ةتهم الجنســيّ ويّ لهم الجنســي أو ُهــيْ األفــراد علــى أســاس َمــ هــة ضــد وجّ مارســات التمييزيــة وأعمــال العنــف المُ القــوانين والمُ ( :األمــم المتحــدة
  /A/hrc) :.(19/41وثيقة رقم، 17/11/2011: ، المنعقدة بتاريخ19: لمفوِضية األمم المتحدة الّسامية لحقوق اإلنسان، مجلس حقوق اإلنسان، الدورة رقم

صــياغته قــد ُيستشــف منهــا حظــر التمييــز ُمطلقــًا، ولــو تعّلــق  موميــةعُ لهــذه الفئــة مــن المجتمــع، غيــر أّن  حةٍ بصــرا اإلعــالن العــالمي لحقــوق اإلنســانلــم ُيشــر  4
  .منه 07والمادة  02المادة  ،01ونذكر من األحكام الواردة ِضمنه، المادة . األمر بذوي الَمْيل الجنسي

  :07/01/2014: لمطلع عليه بتاريخ، موقع اإلنترنيت ا)اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان: (األمم المتحدة
http://www.un.org/ar/documents/udhr/    

الصـياغة  لعموميـةإشـارة لـذوي الَمْيـل الجنسـي أو التمييـز علـى هـذا األسـاس، ورغـم ذلـك، ُيمكـن  العهد الدولي للحقـوق السياسـّية والمدنيـةكذلك، لْم يتضّمن  5
، 07، المـادة 01.ف/02، ونذُكر من هـذه األحكـام، علـى التّـوالي، المـادة ذوي الَمْيل الجنسياّلتي ورد بها العهد أن تُِفيد انطباق أحكاِمِه على الجميع، بمن فيهم 

  .01.ف/19، المادة 01.ف/17، المادة 01.ف/09المادة 
،  المجّلـد األول، مكتبـة حقـوق اإلنسـان، جامعـة منيسـوتا، )العهد الدولي للحقـوق السياسـية والمدنيـة( ،)مجموعة صكوك دولية( حقوق اإلنسان: األمم المتحدة

  :07/01/2014: المطلع عليه بتاريخ ، موقع اإلنترنيت1993
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b003.html  
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حُظـور، ولـو أّيـة إشـارٍة صـريحٍة للمْيـل الجنسـي كأسـاس للتمييـز الم ،1 )1966( االجتماعية، االقتصـادية والثقافيـة
أّن العديــد مــن الفقهــاء اعتبرهــا ُأُسســًا قاعِدّيــة بموِجِبهــا تــّم إقــرار حــق جميــع فئــات المجتمــع فــي المعاملــة علــى قــدِم 
المسـاواة وعـدم التمييـز وحّقهـم فـي الحصـول علـى فـرٍص ومزايـا متسـاوية، بغـض الّنظـر عـن اخـتالف الخصـائص 

  .2الطبيعية أو االجتماعية بين فئة وأخرى
ومـــع تطـــور المجتمعـــات وٕاحـــالل حرّيـــة التعبيـــر عـــن الـــّرأي مـــن جهـــة، وزيـــادة الـــوعّي بأولِوّيـــة حمايـــة حقـــوق      

اإلنســـان وضـــرورة إحالِلهـــا لكـــّل إنســـاٍن بالمســـاواة ودونمـــا تمييـــز أّيـــًا كـــان أساُســـه مـــن جهـــٍة أخـــرى، َتطـــّور مفهـــوم 
يرًا تمامــًا ِلمــا كــان عليــه، وتــّم تكــريس مفــاهيم جنســّية فــي ظــّل المجتمعــات الغرِبّيــة وأَخــَذ منحــًا وبعــدًا ُمغــا الجــنس

  .وغيرها...الُهِوية الجنسّية، الَمْيل الجنسي، الّزواج الِمثلي: ُمعاصرة، مثل
وأدى هذا التغيير في المفـاهيم وفـي المبـادئ إلـى تضـارٍب واسـٍع فـي اآلراِء والمواقـِف؛ فبينمـا تُنـّدد العديـد مـن      

رة االعتــراف بــالوجود القــانوني لهــذه الفئــة، وبإلزاميــة منِحهــا ذات الحقــوق مــع غيرهــا مــن أفــراد دوِل العــالم بضــرو 
المجتمــع دونمــا تمييــز، تــرُفُض الكثيــر مــن الــدول، وبشــّدة، اتخــاذ أّي موِقــٍف بُخصــوص ذوي الَمْيــل الجنســي، بــْل 

  . مية وُمجّرم قانوناً وُتجّرم هذا الِفعل الشِنيع وتعتِبره ُمنافيًا للمبادئ والقّيم اإلسال
حيـُث ُيشـكل الموضـوع مسـألًة غيـَر قابلـٍة للنقـاش  -ِلَذوي الَمْيل الجنسيية عادِ المُ  ،قٍ مْ خة بعُ اسِ الرّ  االتجاهاتف     

ــْد  -فــي الكثيــر مــن دول العــالم م هِ لحقــوقِ  العــالم النتهاكــاتٍ  أقــاليمِ  وفــي جميــعِ  األعمــارِ  ميــعِ مــن جَ  هــؤالءض عــر تُ َق
م إلــى إســاءة هُ أســرُ  دُ عَمــهم فــي ســوق العمــل وفــي المــدارس وفــي المستشــفيات، وتَ د ي التمييــز ِضــجــرِ يَ ، فةنيّ اإلنســا

  . 3ةنسي مات جِ هج هون تَ واجِ ون ويُ بُ ضرَ فيُ  ،ةهم لالعتداءات البدنيّ ون دون غيرِ ضُ ويتعر  ،نهممِ  ءوالتبرُ هم لتِ عامَ مُ 
ولالعتـراف أصـًال بحقـوِق هـذه الِفئـة مـن المجتمـع، أو االعتِـراف بهـِذه  ،وبالّرغم من ُمعارضة الباحثة للمسألة     

تلف الِفئة َكُكّل، إّال أن الوُجود الِفْعِلّي ِلهذه اَألخيرة في الَوَسط االجتماعي وفي أوساِط الَعَمِل، ُيلِزُمها بالتطرق لُمخ
ِر مباشـرٍة، وبالُخُصـوص، َمْوقـف المـؤتِمِرين علـى الَمَواقف الدولية اّلتـي تعرضـت للموُضـوع، بصـورٍة مباشـرٍة أو غيـ
  :مستوى المنظمة الدولية للعمل، وذلك ِضمَن المطلبين التّاليين

  
  
  

                                                           
منه علـى قـد ٌيستشـف منـه انِطبـاق األحكـام الـواردة ِضـ عامٍ بأسلوب  العهد الدولي للحقوق االقتصادية، االجتماعية والثقافيةذات النحِو، وردت صياغة وعلى  1

  .07، المادة 01.ف/06، المادة 02.ف/02المادة : ، ونذكر في هذا المعنى األحكام التّاليةذوي الميول الجنسي فئة
، المجّلــد األول، مكتبــة حقــوق اإلنســان، )االقتصــادية، االجتماعيــة والثقافيــةالعهــد الــدولي للحقــوق (، )مجموعــة صــكوك دوليــة( قــوق اإلنســانح: األمــم المتحــدة

  :، موقع اإلنترنيت1993جامعة منيسوتا، 
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b002.html  

./ 43-42. ، ص ص2012الطبعـة الثانيـة، المطبعـة والوراقـة الوطنيـة، مـراكش،  ،)المعـايير الدوليـة وآليـات الرقابـة( حقوق اإلنسـانيوسف البحيري، : راجع 2
إبـراهيم ./ 16-15.، ص ص2012 ، الطبعـة األولـى، دائـرة المكتبـة الوطنيـة، عمـان،الراحة والريحان في القانون الدولي لحقوق اإلنسانغسان هشام الجندي، 
، ص 2008، الطبعـــة األولـــى، دار النهضـــة العربيـــة، القـــاهرة، )اآلليـــات والقضـــايا الرئيســـّية(التطبيـــق الـــدولي التفاقيـــات حقـــوق اإلنســـانعلـــي بـــدوي الشـــيخ، 

  .30-27.ص
ض عـر ا يُ ممـ دول العـالم، )1/3( ثلـثأيّْ مـا ُيقـارب  ،فـي العـالم بلـداً  76 نعـ زيـدُ مـا يً في الجـنس ضـائية بـين أفـراد مـن نفـسِ ة الر م القوانين العالقـات الخاّصـجر تُ و  3

  .بلدان على األقل خمسة اإلعدام في عقوبَ بل ولِ  -جنحاكمة والس ر االعتقال والمُ اطِ خَ مَ األفراد لِ 
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  :المطلب األول
رة للمساواة و   الجنسي  لالتمييز على أساس الَميْ  عدمأحكام القانون الدولي للعمل المقر  

  
ل ْيـــالمَ العديــد مــن الـــدول  اعتبـــرتا َمــ، كَ ل الجنســـيْيـــالمَ ن يتضــم  معيــار الجـــنس بعــض الـــدول أن  اعتبــَرتْ      

ألمانيــا وجنــوب (ة راحًة، بعــض الدســاتير الوطنّيــر َصــحُظــوتَ  .فضــهِ ه أســاس لممارســة التمييــز ورَ علــى أنــ الجنســي
حتّـى  اً ورفضـ قاومةً مُ  لسجّ تُ  العالم، مناِطقولكن في العديد من . نسيل الجِ يْ التمييز على أساس المَ ) إفريقيا، مثالً 

  .1أصالً  ل الجنسي،يْ بالمَ ه أساس للتمييز في الحقوق، أو االعتراف على أنّ  ل الجنسييْ بالمَ  العترافِ لِ 
المثليــين والمثليــات  حــق  المنظمــة الدوليــة للعمــل بشــأنِ  هُ ْتــذي تبن ف اّلــالموِقــوتتســاءل الباحثــة بــذلك، َعــن      
د قَصـيُ  أو تفرقـةٍ  أو تفضـيلٍ  استبعادٍ  ن أي في الحماية مِ  مْ هِ وحق  الميول الجنسي في المساواة في العمل، وذوي
لت المنظمة إلى تكريس حمايَ  ة؟المهني  مْ زاياهُ ومَ  مْ ع بحقوقهِ من التمت  مْ هِ رمانِ بها حِ  ة لهذه الفئة  ةَوَهْل توصِفعلي

رة للمرأة، ِضمَن ُنصوِص اتفِمَن العمّ  اقية أو توصية دولية شاِملة؟ال، على ِغرَار الحماية الُمقر  
 ةختلـف األحكـام االتفاقيـة والتقريريـالبحـث والتفصـيل فـي مُ  ،اإلجابة على التسـاؤل المطـروح أعـالهواستلزمت      

لة بالموضوع البحـث  فـروع نَ مْ ، وذلـك ِضـوتصـريحاتٍ  المنظمـة وأجهزتهـا مـن إعالنـاتٍ  نِ َعـر دَ ا َصـ، وَمـذات الص
  :اليةالتّ 
  

  :الفرع األول
رة أحكام االتفاقيات والتوصيات الدولية للعمل الجنسي لالتمييز القائم على الَميْ  عدمللمساواة و  المقر  

  
ُأولــى األهــداف والَمبــادئ اّلتــي َعِنَيــت المنظمــة الدوليــة للعمــل بتكريِســها  التمييــز علــى أســاس الجــنسَشــكل      

ِضــمن الدســتور  المســاواة بــين الجنســينَردت ِصــياغة مبــدأ وتشــِجيعها والعمــِل علــى ُبلوغهــا فــي أرِض الواقــِع؛ فــوَ 
، وُوصــوًال إلــى إعــالن المنظمــة الدوليــة للعمــل بشــأن )1944(، ُمــرورًا بــإعالن فيالدلفيــا)1919(التأسيســي للمنظمــة 

ن ، ومنه، إعالن المنظمة الدولية للعمل بشأن العدالـة االجتماعيـة مـ)1998(المبادئ والحقوق األساسّية في العمل
  ).2008(أجِل عْولمٍة عادلٍة 

ولم تتضّمن أٍي من النصـوص الّسـابقة إشـارًة مباشـرًة أو غيـِر مباشـرٍة للمّيـل الجنسـي كفـرعٍ مـن فـروِع الجـنس      
وفي ذات الّسياق، وعلى الّنحـِو ذاتـه، َوَرَدت صـياغة الّنصـوص األولـى الّصـادرة عـن . وكأساٍس للتمييز المحُظور

للعمل؛ حيث لْم تتضّمن أّي من االتفاقيات والتوصيات الدولية للعمل الُمقّررة خـالل الفتـرة مـا قبـل الُمؤتمر الدولي 
  . نهاية الخمسينيات، إشارة للموضوع وال ِلحقوق هذه الفئة من المجتمع في الوسط العمالي

                                                           
  :للمزيد من التفاصيل، راجع 1

 U.N.:The statements made by the United Nations High Commissioner for Human Rights at a side event of the fifteenth 
session of the Human Rights Council, on the theme,“Ending violence and criminal sanctions based on sexual 
orientation and gender identity”, 17 September 2010, pp.24 et ss. 
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ه المنظمـة ْتـذي اتخذَ لّـمـا هـو الموقـف ا: ومن ثّم ُتطَرح العديد من التساؤالت بهذا الخصوص، منها مـا يلـي     
مين ل الجنسـي المتقـدّ ْيـئـة العمـال مـن ذوي المَ ، وبشـأن فِ ل الجنسـي، عمومـاً ْيـالمَ موضـوع الدولية للعمل بشأن 

هـل تبّنـت المنظمـة و ، على وجه الخصـوص؟ ون منصب عملٍ لُ ذين يشغَ أولئك الّ  أو ول على منصب عملٍ للحصُ 
ــ، بصــورٍة صــريحٍة، المَ ذاتهــا ــي مجــال التوظيــف واالســتخدام ِضــ ل الجنســي كأســاسْي ــور ف ــز المحُظ من للتميي

رة علـى مسـتواها علـى غـرارِ  تنصوص وأحكام االتفاقيا مـا هـو عليـه الوضـع  والتوصـيات الدوليـة للعمـل الُمقـر
  بالنسبة للتمييز بين الجنسين؟

هـا فـي العمـل ضـمان حق  ية من أجـلالمنظمة هذه الفئة من العمال بالحماية الكافِ  تْ لَ مِ هل شَ  بمعنى آخر،     
خــالل مرحلــة  أو تمييــزٍ  إقصــاءٍ  ها ألي الئــق بالمســاواة مــع غيرهــا مــن الفئــات العماليــة وضــمان عــدم تعّرِضــالّ 

  ؟، وحّتى، ما بعد االستخداماالستخدامخالل مرحلة التوظيف، وكذا، 
نقطتـي البحـث  الموضـوع ِضـمنفـي ولإلجابة على التسـاؤالت المطُروحـة أعـاله، تـأتي الباحثـة إلـى التفصـيل      

  :التاليتين
  

رة الرئيسّيةاألحكام : أوالً       الجنسي لالتمييز القائم على الَميْ  عدمللمساواة و  المقر  
  

وِخالفـــًا  –عـــن المنظمـــة الدوليـــة للعمـــل، َنِجـــد أّن المنظمـــة  ألحكـــام القـــانون الـــدولي للعمـــل الّصـــادرةبـــالرجوع      
لْم ُتعاِلج مسألة التمييز القائم على المْيـل الجنسـي، بصـفٍة ُمعّمقـٍة وَصـريحٍة،  -بين الجنسين ِلموِقِفها بشأن التمييز

 نها،مِ  األولىفي المادة  مناً ضِ مول شْ ، ولكّنه مَ 111: معيارًا منصوصًا عليه في االتفاقية رقم الجنسي لْ يْ المَ  يَس لَ ف
فـي أوسـاط  رظهَـور عنـدما تَ يع أسـباب التمييـز المحظُـتوسِ جيز للدول األعضاء في المنظمة الدولية للعمل تي تُ الّ و 

  .العمل
فقـد تَـَرَك واِضـعو  شـاملًة ومحصـورًة؛أعـاله،  األولـىوَليسْت أسباب التمييز الُمحددة والُمشـار إليهـا فـي المـادة      

اٍء أو اســــتبعاٍد أو أّي اســــتثن"باســــتخداِم عبــــارة  عــــن َقْصــــٍد ِصــــياغَة أســــباِب التمييــــِز مفتوحــــًة وعامــــةً  ةاالتفاقيــــ
، مّمــا ُيعطيهــا ِنطــاَق تطبيــٍق شــامٍل وعــاٍم لجميــع الفئــات العماليــة، بمــا فيهــا العمــال مــن ذوي الميــول "....تفضــيلٍ 

  . الجنسي أو ُمغايري الجنس
قتــرح التمييــز مــن مُ  رِ عناِصــ بعــَض  تْ فَ هــا حــذَ أنّ  ،111:ياغة االتفاقيــة رقــمصــوص ِصــبخُ  جــدير بالُمالحظــةوال     
الصــّحة،  ة،وَ رْ لغــة، الثَــر ال بعناِصــ ق األمــرختلــف الــدول، ويتعلــشــاور مــع مُ ه للت ْتــذي طرحَ اّلــ عــدم التمييــزف تعريــ

 افةِ َضـإِ  ةَ مسـألَ  تْ َكـترَ  مـن المـادة األولـى، )ب(هـا فـي الفقـرة أنّ  األسباب األخـرى، إالّ غيرها من و ... الَمْيل الجنسي
مـع  رِ يطة التشـاوُ رِ ة، َشـيـإرادة الدول المعنِ  ضِ حْ مَ خرى لِ أو إضافة أسباب أُ  ،اهل ها أو كُ هذه األسباب، أو بعضِ  دِ أحَ 

  .منظمات أرباب العمل ومنظمات العمال
ــة الجنســانّية ِمثــَل اّللغــة، واإلعاقــة، والســّن، والحالــة الصــِحّية      ــل الِجنســي والُهوي والكثيــر مــن الحــاالت ...فالَمْي

، واّلتــي ُتِركــت مســألة إقراِرهــا 111:األســباِب الــواردِة فــي االتفاقيــة رقــم كُرهــا صــراحًة ِضــمنَ ذِ التمييزّيــة اّلتــي لــْم يــِتّم 
  .اكأساس للتمييز المحُظور والَممُنوع قانونًا لتقِديِر ُحكوماِت الدول األعضاء وَبرلماناته
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للموِقف الُمقاِرب اّلذي تبناه المؤتمرون أعاله، َوَجَبْت اإلشارة  111: َوموازاًة للمْوِقف الواِرد ِضمَن االتفاقية رقم    
واّلتـي لـْم تـُنص علــى  ؛سـالفة الـّذكر، ةوكـاالت االسـتخدام الخاّصـ بشـأن 1997 لعـام 181:فـي إطـار االتفاقيـة رقـم

وٕاّنما َوَرَد النص عليه بصيغٍة ِضـمنية؛  المّيل الجنسي كأساس للتمييز المحُظور في سوق العمل بصورٍة صريحٍة،
فـي مفهـوم هـذه االتفاقيـة يشـُمُل  :"، كالتّـالي181:مـن االتفاقيـة رقـم األولـىمـن المـادة  الثانيةّصت الفقـرة حيث ن

الـنّص  الثانيـةفـي فقرتهـا  الثانيـةوفـي ذاِت المعَنـى وَرَد ِضـمن نـص المـادة ". الباحثين عـن العمـل" الالعمّ "ير تعبِ 
  ".شاط االقتصاديال وجميع فروع النّ العمّ ئات ق هذه االتفاقية على جميع فِ ُتطب :" على أّنه

أعــاله، أن  02و 01مــن المــادتين علــى التــوالي، ، 02وُيستشــف مــن ِخــالل قــراءٍة ُمتأنيــٍة ِلمضــمون الفقــرتين      
المؤتمرين على مستوى المنظمة الدولية للعمل قد اعتمـُدوا ِصـياغًة عامـًة وشـاملًة َجعلَـْت ِنطـاق المبـادئ واألحكـام 

. وص عليهـــــا فـــــي مضـــــُمون االتفاقيـــــة ذا تطبيـــــق واســـــٍع مـــــن الّنـــــاحيَتْين الّشخِصـــــّية، وكـــــذا، الموضـــــوِعّيةالمنُصـــــ
عـدم جـواز اسـتبعاد أو إقصـاء أي فئـٍة مـن  -بمفهوم الُمخالفة -ُيفَهُم منه " جميع فئات العمال"فاستخَداِمِهم لعبارة 

وأيضًا، عـدم جـواز ُممارسـة أّي معاملـٍة تمييزيـة . 181: فئات العمال المختلفة من نطاق تطبيق بنود االتفاقية رقم
ويـدُخل بـذلك التمييـز علـى أسـاس الميـل . مهمًا كان األساس الذي ُيبّرُرهـا، مـا لـم تّكـن لفائـدة  الفئـات الُمستضـَعفة

  .ضمن حاالت التمييز المحظور اعتماُده ِمن طرف وكاالت التوظيف واالستخدام الجنسي
يــًا لتعزيــز تكــافؤ وخ تَ :" واّلتــي جــاء بهــا، األولــىمن فقرتهــا نهــا، ِضــمِ  الخامســةالمــادة أحكــام وذلــك مــا أّكدتــه      

 عضـو مـن أن  دولـةٍ  ق كـل نـة، تتحقـمعيّ  هـنٍ ومزاولـة مِ  ول علـى عمـلٍ عاملة في الحصُ الفرص والمساواة في المُ 
أو الــّدين أو  لــون أو الجــنسو الّ علــى أســاس العــرق أ ل العمــال دون تمييــزٍ عاِمــوكــاالت االســتخدام الخاصــة تُ 

االنتماء الوطني أو األصل االجتماعي أو أي شكٍل آخر من أشكال التمييـز اّلتـي ُتغّطيهـا القـوانين والممارسـات 
  ".الوطنّية، وبوجه خاص السّن أو اإلعاقة

وكـاالت  عُ مَنـادة بطريقـة تَ من هذه المـ 01ذ الفقرة نف ال تُ :" صبـالنّ  أعاله، 05 من المادة 02 ضيف الفقرةوتُ      
رمانـًا فـي ي إلـى مسـاعدة أكثـر العمـال حِ رِمـفة تَ سـتهدِ ة أو برامج مُ خاصّ  قديم خدماتِ ن تَ ة، مِ االستخدام الخاصّ 

  ".عن الوظائف مْ هِ اق بحثِ يَ سِ 
إّال أن لـْم تتضـّمن إشــارًة صـريحًة للمْيـِل الجنسـي كأسـاس للتمييـز المحُظــور  181: االتفاقيـة رقـمفصـحيح أّن      

الِصــــياغة العاَمــــة اّلتــــي تبّناهــــا المــــؤتمرون َتتــــُرك المجــــال َمفتوحــــًا للّســــلطة التقديريــــة ِللدولــــة الُعضــــو وبرلماناتهــــا 
  .والمؤّسسات المختّصة على مستواها

  
رة الثانوّيةاألحكام : ثانياً        الجنسي لالتمييز القائم على الَميْ  عدمللمساواة و  المقر  

  
، َيظهُر جلّيـًا وكاالت االستخدام الخاصةبشأن  181: ما َسَبَق ِذكره بخُصوص أحكام االتفاقية رقم من خالل     

أّن المؤتمرين آنذاك، لم يتوّصـلوا إلـى الُحصـول علـى إجمـاٍع للجماعـة الدوليـة الُممّثلـة بحكومـات الـدول األعضـاء 
ومنظمـات العمـال فيمـا يتعلّـق بإدمـاج التمييـز علـى  في الدورة ذاتها، وُممثليها من منظمات أربـاب العمـل الُمنعِقدة
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مــن االتفاقيــة  الخامســةأســاس المْيــل الجنســي ِضــمن َمعــايير التمييــز المحُظــورة، صــراحًة، بموجــب أحكــام المــادة 
  .أعاله 181:رقم

ــذي اعتَمــده المــؤ       تمرون خــالل نفــس ونســتِدٌل لتأِســيِس التْحليــل الُمقــّدم فــي الفقــرة أعــاله، بــالمْوقف الّصــريح اّل
لــة لالتفاقيــة رقــم1881: الــدورة المنعِقــدة بتبنــي أحكــام التوصــية رقــم ارة إلــى ت اإلَشــدَ رَ وَ أعــاله؛ حيــث  181:، المكم

، وشـّكلت هـذه  1997لعـام  188: التوصية رقـم منَ ضِ  ،صريحٍة ومباشرةٍ بعباراٍت  كأساس للتمييز ل الجنسييْ المَ 
 َكست إراَدة المجتمع الدولي وٕايديوُلوجية هيئـة األمـم المتحـدة منـذ بدايـة التسـعينياتاألخيرة ُأوَلى الّنصوص اّلتي عَ 

  .بالّنسبة لهذا الموضوع
ر علـى وكـاالت حَظـيُ  ينبغي أنْ :" ه، على أن أعالهمن التوصية  09الفقرة / الثانيمن البند د التأكيد ضِ رَ قد وَ ف     

ــنعِ ة، عــن طريــق مَ االســتخدام الخاّصــ ــُشــوتنْ  عَ تَضــ أخــرى، أنْ  ة وســيلةٍ هــا أو بأي روض العمــل ات أو ُعــر إعالَن
لـون أو الجـنس أو رق أو الّ بيل العِ س من قَ مباشرة أو غير مباشرة إلى التمييز على أسُ  ي بصورةٍ تؤدّ  بأساليبٍ 

قـة أو أي السياسـي أو االنتمـاء الـوطني أو األصـل االجتمـاعي أو األصـل اإلثنـي أو اإلعاين أو الـرّ أو الدّ  السنّ 
  ".عمالية نسي أو العضوية في منظمةٍ يل الجِ الوضع الزوجي أو العائلي أو المَ 

وشــجعت ُبنــود التوصــية َوَكــاالت االســتخدام الخاّصــة علــى تعِزيــز المســاواة فــي االســتخدام عــن طريــق بــرامج      
  ).من التوصية 10الفقرة (. للتمييز اإليجابي

ة واإليــدز فيــروس نقــص المناعــة البشــريّ بشــأن  2010لعــام  200:رقــم فضــًال عّمــا ســبق، َشــّكلت التوصــية     
رت التمييـز علـى أسـاس َظـتـي حَ ستوى المنظمـة الدوليـة للعمـل الّ ادرة على مُ صوص الص الن  أهم  أحد  2وعالم العمل

ِئم علـى الُميـول إشـارًة صـريحًة للتمييـز القـا ؛ حيث تضّمنت التوصية ذاتها،اشرةٍ مبو  ل الجنسي بصورة صريحةٍ يْ المَ 
 اللـهخِ  مـن أو العمـل مكان في يرابِ تدَ  اتخاذ يينبغِ :" منها، على أّنـه )د.(14، وذلك ِحينما نصت الفقرة الجنسي

؛ )...ب(؛ )...أ( :يلـي مـا تشـجيع طريـق عـن ه،رِ أثَـ وتخفيـف البشـرية المناعـة نقـص فيـروس انتقال من للحدّ 
 انواكـ إذا ومـا الجنسـي مهِ هِ تـوجُ  عـن ظـرالنّ  بغـض  العمال جميع نوتمكي ةكشار مُ  تعزيز) ه(؛ )...د(؛ )...ج(

  ".فة؛ستضعَ مُ  مجموعة إلى الَ  أمْ  ينتمون
 مـع موضـوع لِ فـي التعاُمـ التي ُتواِجه المؤتمرين علـى مسـتوى المنظمـة عوبةباك والصّ ًا مدى االرتِ جليّ  ويظهرُ      
ها ضـعُ تـي تَ الّ  والمعـاييرِ  األحكـامِ  على طبيعةٍ  ،رورةبالضّ  ،ستْ كَ ة للمنظمة الدولية للعمل انعَ بغة العالميّ ، فالصّ كهذا

ُبُلــوغ  حساِســّية الموضــوع مــن جهــة، وتعاُرِضــه مــع األحكــام الشــرعّية مــن جهــة ثانيــة، بتتطّلــحيــث  ؛هــذه األخيــرة
  .في المنظمة للّدول األعضاء ظم والثقافاتختلف الن س فلسفة وٕايديولوجية مُ عكِ تَ  رونةِ المُ  نَ مِ  عاليةٍ  درجةٍ 
ي أحكــام اتفاقيــة أو توصــية دوليــة ر المنظمــة الدوليــة للعمــل فــي تبنــأخ َتــ أن  و واضــحاً وبنــاءًا علــى ذلــك، يبــدُ      

حقـــوق هـــذه الفئـــة مـــن المجتمـــع، تتبنـــى سياســـة َرِشـــيدة ِلضـــمان انـــدماجهم فـــي ســـوق العمـــل، وُتكـــرس مبـــدأ ج عـــالِ تُ 
 ل بعــدْ حُصــتَ  مْ َلــ الَمْســألة رجــة األولــى إلــى أن بالد  أســبابهُ  ودُ تُعــَمْيــل الجنِســي، المســاواة وعــدم التمييــز علــى أســاس ال

                                                           
  . 1997جوان  19المنعقدة بتاريخ  ،85:اعتمدها المؤتمر الدولي للعمل خالل دورته رقم ،ةوكاالت االستخدام الخاصّ بشأن  1997لعام  188: التوصية رقم 1
 17 :المنعقـدة بتـاريخ ،99 :اعتمـدها المـؤتمر الـدولي للعمـل خـالل دورتـه رقـمالعمـل، وعالم واإليدز ةالبشريّ  المناعة نقص فيروس بشـأن 200:  التوصية رقم 2

  .2010 جوان
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ا َمـ أن  كـمِ حُ وبِ بّحكـم الُمعارضـة الّشـديدة للـّدول ذات النظـام اإلسـالمي، الدول األعضاء في المنظمـة،  جماعِ على إِ 
ضـائية ة الر العالقـات الخاّصـتشـريعاتها م جـر تُ  عـالم،دول ال )1/3( ثلـثا ُيقـارب أيّْ َمـ ،فـي العـالم بلداً  76 زيُد عنيَ 

  .الجنس بين أفراد من نفسِ 
    

  :الفرع الثاني
رَات الدولية للعمل المكرسة للمساواة و  الجنسي لالتمييز القائم على الَميْ  عدمأحكام المقر  

  
التمييـز القـائم بـين ، وبخـالف ول الجنسـيالتمييز القائم على المي ابق، أّن مسألةرح السّ الل الطّ يتبّين من خِ      

ويبـُدو جلّيـًا أّن الّسـند الّشـرعي . لم تحَظ باهتماٍم بـالٍغ فـي ظـل الّنشـاط التشـريعي للمنظمـة الدوليـة للعمـل ،الجنسين
  .ُيشّكل الَعَقبة األساسّية أمام تبني أحكام اتفاقية أو توصية دولية تُنظم ُظروف عمِل هذه الفئة من المجتمع

غير أّن ذلك ال ينِفي الُجهود المبُذولة بهذا الُخصوص، ويكِف أن نستدّل في هذا الَمَقام بالعديد من المواقـف      
الّرسمية اّلتي عّبر من خاللها المـدير العـام للمنظمـة الدوليـة للعمـل ِضـمن التّقـارير الّرسـمية الّصـادرة عـن المكتـب 

التشريعي لحقوق هذه الفئة من المجتمـع ولظـروِف عمـِل هـذه المجموعـة مـن  الدولي للعمل بأهمّية وأولوّية التنظيم
  .العمال
وتتطرق الباحثة ِضمن ِنقاط البحث التّالية ِلُمختلف َما َصَدر عن المنظمة من تقارير وٕاعالنـات رسـمّية بهـذا      

  :وذلك على الّنحو التّالي. الخصوص
  

 اإليـدز وعـالم/الدولي للعمل بشأن فيروس نقص المناعـة البشـرية للمؤتمر )ألف .02(الخامس التقرير:أوال     
   )2010(العمل
      بشـأن بنـداً  ،2009 عـام فـي لعمـلل الـدولي لمـؤتمرل )98(والتسـعين الثامنـة الـدورة أعمـال جـدول نتضـم 

 رقـرّ  حينمـا ،20071 عـام إلـى ذلـك فـي العـودة مكـنويُ  .العمـل وعـالم اإليـدز /البشـرية المناعـة نقـص فيـروس
 لمـؤتمر الـدوليل والتسـعين الثامنـة الـدورة أعمـال جـدول فـي نـدِ البُ  هـذا إدراج 298 :رقـم دورتـه فـي اإلدارة مجلـس

 نقـص فيـروس بشـأن سـتقلةمُ  توصـية اعتمـاد إلـى يتـؤد  مزدوجـة مناقشة إجراء ضرَ بغَ العام الموالي،  في لعملل
: المكتـب الـدولي للعمـل تقريـرين، همـا رَ ناقشـة، أصـدَ المُ  وتحضـيرًا لهـذه .2العمـل وعـالم اإليـدز /البشـرية المناعـة

اإليـدز /ة بفيروس نقص المناعة البشريةي ت لجنة المؤتمر المعنِ رَ ونظَ . 4)02(ابعالرّ  التقريرو ،3 )01(ابعالتقرير الرّ 

                                                           
  )..G.B.298/P.V:الوثيقة رقم(، 2007مجلس اإلدارة، مارس  ،)298 :رقم محاضر أعمال الدورة(: المكتب الدولي للعمل 1
، والتسـعين الثامنـة لعمـلل مـؤتمر الـدوليال دورة أعمـال جـدول ،)أعمالهـا وجـدول انعقادهـا ومكـان الـدولي العمـل مـؤتمر دورة تـاريخ (:الـدولي للعمـل مكتـبال 2

   ).G.B.298/2:الوثيقة رقم(،2007، جنيف، مارس 298:س اإلدارة، الدورة رقممجل
 جنيـف، ، 98:رقـم  الـدورة ،، المـؤتمر الـدولي للعمـل) -01 الرابـع التقريـر -العمـل وعـالم اإليـدز /ةالبشـريّ  المناعـة نقـص فيروس ( :المكتب الدولي للعمل 3

2009.  
 جنيـف، ، 98:رقـم  الـدورة ،، المـؤتمر الـدولي للعمـل) -02 الرابـع التقريـر -العمـل وعـالم اإليـدز /ةالبشـريّ  ةالمناعـ نقـص فيروس ( :المكتب الدولي للعمل 4

2009.  
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جـوان  18فـي ذي ُعرض بدوره على الجلسة العامة للمـؤتمر واعتمدتـه الخاص، الّ  ت تقريرهادَ في التقريرين، واعتمَ 
اإليـدز فـي /فيـروس نقـص المناعـة البشـرية"بـإدراج ُبنـد ِبعنـوان  المـؤتمر قـراره الجلسة ذاتها، اعتمد يوف. 2009

 وفـي .، في جدوِل أعمـاِل دورِتـه العاديـة الُمقبلـة مـن أجـل إجـراِء ُمناقشـة ثانيـة بهـدِف اعتمـاد توصـية"عالم العمل
 المادة من 06 الفقرةمضمون   مع ياً ش وتمَ  قتها،لحِ  تيالّ  شاوراتوالمُ  شةناقالمُ  بعقِ  المكتب قام القرار، هذا ضوء

ة القائمـة علـى َحـقترَ ن التوصية المُ تضم المُ  )01(الخامس التقرير وتوزيع بإعداد للمؤتمر، األساسيّ  ظامالنّ  من 39
  .98: تي اعتمدها المؤتمر في دورته رقماالستنتاجات الّ 

باالسـبانية، ُيتـرجم عـادة  (Género)باإلنجليزيـة و (Gender)إلـى أّن تعبيـر صـريحةٍ  اراتٍ بـعِ وقد أشـار المكتـب بِ     
كمـا هـو  ، (Les différences entre hommes et femmes) أو (Egalité entre hommes et femmes) بالفرنسـية

 مفهَـيُ  أن ينبِغـيَ  المصـطلح ذاأّن هـ إلـى المكتب شيرويُ . المزُعوم اعتماُدها ةالتوصي صك  شروعْ في مَ  عليه الحالُ 
 والثقافيـة االجتماعيـة األدوار، أيضـاً  ،ليشـمُ  بـل فحسـب، والنساء جالالرّ  البيولوجية بين الفوارق لشمُ يَ  ال أّنه على

  1.والنساء جالالرّ  بين األخرى الفوارق عن فضالً  ة،نسيّ الجِ  ةوي بالهُ  المرتبطة واالقتصادية
 للنــوعوواضــحٌة إلــى أّن المنظمــة الدوليــة للعمــل قــد تبنــت مفهومــًا جديــدًا وُمعاصــرًا وفــي ذلــك، إشــارٌة صــريحٌة      

الَمْيــــل الجنســــي  ى، يشــــُمل باإلضــــافة لالختالفــــات بــــين الّرجــــال والنســــاء، تلــــك االختالفــــات القائمــــة علــــالجنســــي
سـّية، وكـذا، حظـرًا مباشـرًا للتمييـز بما ُيفيُد حظرًا مباشرًا للتمييز على أساس الَمْيل الجنسـي والهوّيـة الجن للّشخص،
أسـاس ُشـْبَهة الَمْيـل الجنسـي أو ُمَغـاَيَرة الجـنس خـالل مرحلتَـْي التوظيـف واالسـتخدام، وكـذا، َمرحلـة مـا  القائم علـى

   .بعد االستخدام
  

  )2011(التحّدي الُمستمر : المساواة في العمل بشأن المدير العام لمكتب العمل الدولي تقرير:ثانيا     
  

التحـّدي المسـتمر : المسـاواة فـي العمـل بشـأن المدير العام لمكتب العمل الـدوليادر عـن أشار التقرير الصّ      
الخاّصة بالمثليين والمثليات وُمزدوجي الَمْيـل الجنسـي وُمغـايري  ل أشكال انتهاك حقوق اإلنسانه تشمُ أنّ  ،)2011(

ويكــون الحــال كــذلك، علــى وجــِه الُخصــوص، فــي . وْصــم والُغــبنالجــنس، العنــف والتحــرش والتمييــز واالســتبعاد وال
م الِمثلّية الِجنسّية البلدان اّلتي ُتجر.  

. ويعّبر التقرير أعاله، أّنه في ذلك، ُتواجه هذه الفئة مـن العمـال َعَقبـات أمـام االسـتخدام أو فـي مكـان العمـل     
استنادًا  المملكة المتحدةراسات؛ إْذ أظهَرت دراسة ُأجِريت في وَيستِدل التقرير بأمثلٍة عملّيٍة َكَشفت عنها بعض الد

عـن ُأجـور ُنظـراِئهم  %05إلى بياناِت اسـتطَالع الِقـوى العاِملـة، أّن المثلِيـين والمثِليـات يتقاَضـْون ُأجـورًا تقـل بنسـبة 

                                                           
النقابـة الحـائزة  - (.C.G.T)الكنفدراليـة العامـة للعمـل مـن طـرف  اإليـدز/ةفيـروس نقـص المناعـة البشـريّ مشروع التوصـية بشـأن  ديباجة عليق علىد التّ رَ ووَ  1

 ذيناّلـ جـالوالرّ  النسـاء : اوهم األضعف المجموعتين إلى ،السابعة الفقرة في فةستضعَ المُ  المجموعات ضِ عرْ  في اإلشارة يينبغِ أّنه  -فرنساتمثيلية في فة الللص 
  .المنطوق من 14 الفقرة في إالّ  الجنسي التوجه ركذ يرد الأّنه و  ،جالالرّ  مع الجنس مارسونيُ 
 ، 99:رقـم  الـدورة ،، المـؤتمر الـدولي للعمـل)ألـف -)02(الخـامس  التقريـر -العمـل وعـالم اإليـدز /ةالبشـريّ  المناعـة نقـص فيـروس ( :ي للعمـلالـدول مكتـبال

  .05.، ص2010 جنيف،
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ر بـْين المثليـين وغيـر المثليـين، كما كَشَفت بعْض الدراسـات أّن التمييـز يقـُف وراء َفْجـوة اُألجـو . 1من غيِر المثلِيين
  .2%30و %03بحيث تتراوح بين 

كمــا نــّوه المــدير العــام بــالتمييز اّلــذي ُيواجُهــه المثليــين والمثليــات وُمزدوجــو الَمْيــل الجنســي وُمغــايرو الجــنس،      
فغالبـًا مـا ٌيحـَرم . اج العـاديينيعيشون مع شريٍك لُهْم فيما يتعلق بالمَزايـا اّلتـي يسـتفيُد منهـا ُنظـرائهم مـن األزو  اّلذين

ـــون بهـــا، أو االســـتفادة مـــن  هـــؤالء مـــن ـــحي فـــي الَشـــِركة اّلتـــي يعمُل ـــأمين الصإدخـــال ُشـــركائهم فـــي َبـــَرامج الت حـــق
 . 3المرضّية وغيِرها من اإلعانات اّلتي يستفيُد منها العمال من غيِر ذوو الميل الجنسي َضَمانات اإلجازات

ة هــؤالء وَرَفــاهيتِهم، نتيجــًة النِغالقهــم، تــأثرًا ســلبيًا ُيقلــص إنتــاجيِتهم فــي وُيشــير ذات الت      ر ِصــحقريــر، إلــى تــأث
 ، ر أو الِفعِلـــيمكـــاِن العمـــل، وقـــد تخَســـر أمـــاكْن العمـــل اّلتـــي َتْصـــِرُف الُمـــوّظفين بســـَبِب تـــوُجِههم الجنســـي الُمتصـــو

فــي حــين، ُيشــير التقريــر أّنــه حــين ُتعطــي اإلدارة . ُمــوظفين َبــِديلين َمَهــاراتهم وَتهــِدر الَمــواِرد فــي توظيــف أو تــدريب
األولوّية للمساواة في المعاملة وسياسات التنّوع في مكان العمـل، فـإّن ذلـك سـيكون لـه تـأثير إيجـابي علـى الُمنشـأة 

  .4أو اإلدارة، وعلى نجاَعة الِخدمة الُمقدمة ككلّ 
إلى أّن ِمْن شأِن تشريٍع فعـاٍل فـي مجـال الَعَمالـة َيحِمـي مـن التمييـز، أن ُيَمّكـن وُتشير بعض األدّلة المتوفرة،      

  .5ذوو التوّجه الجنسي من رفع الّشكاوى بشكٍل رسمي في حاِل تعرِضهم للتمييز أو ُسوء الُمعاملة في مكاِن العملِ 
ــا ِبمناســبة ، المــدير العــام لمكتــب العمــل الــدو "غــاي رايــدر" فــي ِرســالة الســّيدو      ــوم العــالمي لي، اّلتــي ألقاَه الي

ــلِ  ــة للعمــل تُ ، جــاء التأكيــد علــى أّن ل الجنســية والتحــوّ مناهضــة رهــاب المثلّي ــالمنظمــة الدولي ــى مُ  دؤّك جــددًا عل
. ةة الجنسـيّ ة أو الهوّيـظـر عـن الميـول الجنسـيّ جـال، بغـض النّ الئق لجميع النسـاء والرّ الّ  العملِ  ها بتعزيزِ التزامِ 

                                                           
  :راجع 1

N. Drydakis, (Sexual orientation discrimination in the labour market), Labour Economics, Vol. 16 ,2009, p. 366.  
  :راجع 2

Ibid, p. 364.  

                                                                                  :راجع 3
 Ibid, p.365. 

  :راجعلمزيد من التفاصيل، ل 4
 The statements made by the United Nations High Commissioner for Human Rights at a side event of the fifteenth 
session of the Human Rights Council, on the theme, “Ending violence and criminal sanctions based on sexual 
orientation and gender identity”, 17 September 2010, pp.24 et ss. 

ميثــاق ، بمــا َوَرَد ِضــمن )2011(ي المســتمر التحــدّ : المســاواة فــي العمــلوُيســتدل بشــأن الّطــرح اّلــذي قدمــه تقريــر المــدير العــام للمنظمــة الدوليــة للعمــل بشــأن  5
وهـذا الميثـاق اّلـذي ُيعـّزز أحكـام عـدم التمييـز  ،لشـبونةعنـد المصـادقة علـى معاهـدة  2009، اّلذي َدَخَل حيـز الّتطبيـق عـام ةاإلتحاد األوروبي للحقوق األساسيّ 

ل اّلـذي َيحُظـر علـى نحـٍو تـاٍم التمييـز  2000لعَمالة للعام الواردة في التوجيه المتعلق بالمساواة في ا عها، هـو الصـّك الـدولي فـي مجـال حقـوق اإلنسـان، األووُيوس
ــه الجنســي  ويقــوُم عــدد مــن بلــدان اإلتحــاد األوروبــي بتعــديِل تشــريعاتِه بحيــث تتطــابق مــع توجيهــات الجماعــة )مــن الميثــاق 01.ف/21المــادة ( القــائم علــى التوج ،

  .ألوروبيةا
الواليـات المتحـدة فـي حـين َأَعلنـت َمْحَكمـة محليـة فـي . ، حظـر التحـاق المثليـين بـالقّوات المّسـلحة2009عام  أوروغوايو الفلبينورفع كل من األرجنتين و     

  :راجع. طبيقها، سياسًة غيَر دستورية وأمرت العسكريين بوضع حّد لت"رخبِ ل، ال تُ ال تسأَ "، أّن سياسة 2010عام األمريكية 
European Union Agency for Fundamental Rights: (Homophobia and discrimination on grounds of sexual orientation 
and gender identity in the EU Member States), Part. II – The Social Situation ,Vienna, 2009, pp. 03–04. 
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وهـو . عي االندماج والتنوّ عني تبن ة والكرامة، وهو ما يَ من الحريّ  في جو  مكن أن يوجد إالّ الئق ال يُ عمل الّ ال نّ وأ
   .1والتمييز الوصمةِ  جميع أشكالِ  قوف في وجهِ الوُ  ،أيًضا ب،يتطلّ 
ى فـي البلـدان التـي حتـهـون تمييـزًا كبيـرًا فـي العمـل، يواجِ  من هـذه الفئـةفي الحقيقة، ال يزال كثير من العمال      
 مهِ ى قوانين لحمايتِ تتبن . د األبحـاث األخيـرة لمنظمـة العمـل الدوليـة أنّ وتؤك  ثليين جنسـيًا، ؤ العمـال المـ التمييـز بحـق

 بما في ذلك التحر 2ة العملرَ وْ وال دَ طِ  ش، يبقى أمرًا شائعًا، إذ يبدأ هذا التمييز في مرحلة الدراسة ويستمر .  
ثل لموقـف المنظمـة الدوليـة للعمـل، والّنـاِطق الّرسـمي باسـِمها، ُيقـّر المـدير العـام لمكتـب العمـل الـدولي، وكُممَ      
ذوي لحمايـة وتعزيــز حقـوق العمــال  ،ياسـات علــى المسـتوى الـوطني وفــي أمـاكن العمــلي سِ حاجــة إلـى تبنــ ثـمّ بأّنـه 

قة بفيـروس نقـص المناعـة البشـرية واإليـدز فـي أمـاكن تعل ياسات والبرامج المل السّ شك مكن أن تُ ويُ . الميول الجنسي
تبــر عْ وتُ . هــامِ عْ ي دَ تــي ينبِغـبـادرات الّ ثـل هــذه المُ مِ مــًا لِ ه حـافزًا مُ  ،العمـل، علــى المسـتويين الــوطني والقطـاعي، أيضــاً 

  .3ة في التغييرالعمل عوامل رئيسيّ  أربابمنظمات العمال ومنظمات 
جــدول أعمــال  اســتحقاقاتِ  مــع اقتــرابِ :" للمــدير العــام لمكتــب العمــل الــدولي، أّنــه وكانــت التوصــية الّنهائيــة     
مــا بــل رب  - الوقــتُ  عــدم المســاواة، حــانَ  معالجـة قضــاياَ لِ  كبيــرٍ  اهتمــامٍ  الءإيــورة رُ ، وَضــ2015مــا بعــد ة لِ التنمّيـ

 لِ  مٍ عـًا بحـزَ وا ميعملُ  وفيًا لمبدأ المساواة وعدم التمييز، وأنْ  ون الجميعُ ألن يكُ  -رتأخ مـال المثليـين العُ  ضـمان أن
نهم أن يعملـوا ويعيشـوا فـي مِكـيُ  -وجميـع العـاملين -ة ة الجنسـيّ غـايري الهوّيـشـتهي الجنسـين ومُ والمثليات ومُ 

 .4"ة وكرامةحريّ 
َتحِمـُل  -المـدير العـام للمنظمـة الدوليـة للعمـل-"غـاي رايـدر"وفي تعليٍق أخيٍر، ترى الباحثـة أّن ِرسـالة السـّيد       

الكثيــر مــن األهـــداف الّســامية والَنَوايـــا الطّيبــة، وأّن رســالة المـــدير العــام للمنظمـــة الدوليــة للعمــل تَـــدُخل فــي إَطـــاِر 
، واّلتـي َتهـِدف إلـى إلَغـاء سياسـة قـوس قـزحتطبيق برنامج المنظمـة الّرامـي إلـى تبنـي الـدول األعضـاء بالمنظمـة 

مكـاِن العمـل مـن ِخـالل تـوِفير ظُـروف عمـٍل الئقـٍة وعادلـٍة تضـَمن ِلكـّل شـخٍص  الفَواِرق الطبيعية واالجتماعية فـي
ُره ه في العمل وفي الحَماية االجتماعية دونما تمييز أّيًا كان األساس اّلذي ُيبرحق.  

      ــا فيــه مراعــاًة بالد ــاِني والِقــّيم الُمثَلــى َم ــْت مــن الَمَع ــذ لَــْو أن هــذه الرســالة َحِمَل رجــة األولــى للتنــّوع الثقــافي َوَحب
" غـاي رايـدر"والديني للُمخاَطبين بها ِبَقَدِر ما َحِمَلتُه من مَعاِني الحرّية والمساواة، إْذ َيظهُر جّليًا أّن ِخطـاب السـّيد 

ــبغة العالِميــة  قـد َراَعــى فــي المقــاِم األّوِل تعزيــز المســاواة وٕاْلغــاء الَفــَوارق فــي مكــاِن العمــل، وأّنــه لــْم ُيــراِع ُمطلقــاً  الص
للمنظمة َوَوْقَع الموضوع على الدول ذات النظـام اإلسـالمي، األمـر الّـذي سـنيَعِكُس ِسـلبًا علـى مسـار المنظمـة فـي 

  . سبيِل إْحالِل المساواة وعدم التمييز في مكاِن العملْ 

                                                           
، 2014مــاي  17: بيــان صــادر بتــاريخ ،)الة غــاي رايــدر بمناســبة اليــوم العــالمي لمناهضــة رهــاب المثليــة والتحــول الجنســيرســ( :المنظمــة الدوليــة للعمــل 1

  :17/09/2014: المكتب اإلقليمي للدول العربية، بيروت، موقع اإلنترنيت المطلع عليه بتاريخ
http://www.ilo.org/beirut/media-centre/statements/WCMS_243787/lang--ar/index.htm 
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إطـار أحكـام القـانون الـدولي  ورغبًة منها في توسيع مجال الدراسة، ارتأت الباحثة التفصيل في الموضوع في     
  .لحقوق اإلنسان ضمن المطلب التّالي

  
  :المطلب الثاني

رة للمساواة وعدم التمييز القائم على الَمْيل الجنسي أحكام القانون الدولي لحقوق اإلنسان المقر  
  

غوط اّلتي مارستها َجمعيات ِحماية حقـ      وق اإلنسـان فـي العـالم تحّركت إرادة المجتمع الدولي، تحت تأِثير الض
الغربي، وِبِفْعل النداءات اّلتي رفعتها جمعيات المثليين والمثليات وُمغايري الُهوّية الجنسـّية، َصـدر عـن المنظمـات 
كوك، القرارات والتقارير اّلتي تعِكس فلسفًة ُمغايرًة للمجتمع  الدولية، الحكومية منها وغير الحكومية، ُجملة من الص

بالوجود القانوني لهذه الفئة واالعتراف الفعلـّي بمسـاواتها فـي الحقـوق دون أن تشـكل  فيتعلق باالعترا الدولي فيما
  . ُهويتها الجنسّية أساسًا لُممارسة التمييز عليها

 -ّولاألوروبية واألمريكيـة فـي المقـام األ -وعليه، تَماشيًا مع الَمَسار العام للبرلمات الوطنّية للعديد من الدول     
ــل الجنســي، وكانــت  تحّركــت إرادة المجتمــع الــدولي وتبّنــت مواقــف إيجابيــة بشــأن حقــوق األشــخاص مــن ذوي الَمْي

رة في إطار الّنظام األممي ُأولى الّنصوص اّلتي َطَرحت الموضوع بصراحٍة تاَمة، تلك الُمقر.  
وص فئـة األشـخاص مـن ذوي دة بخُصـتـه هيئـة األمـم المتحـالموقف الـذي تبن وتتساءل الباحثة بذلك، عـن      

ته المنظمة الدولية للعمل، أم علـى العكـس مـن ذلـك، ذي تبن للموقف الّ  اثالً مَ ها مُ فُ هل جاء موقِ  ؟ل الجنسييْ المَ 
رة على مستوى أّسست ة يَ ن المعاملـة المتسـاوِ هيئة األمم المتحـدة اإلطـار القاعـدي الّـذي يضـمَ  الّنصوص المقر

  يات؟ في الحقوق والحرّ  أو تمييزٍ  استبعادٍ  ها ألي ضَ تعرُ يمَنع مع و لهذه الفئة من المجت
وتأتي الباحثة إلى عرٍض موجٍز لمختلف األحكام المعتمدة على مستوى أجهزة وآليات األمـم المتحـدة لحقـوق      

  :الفرعين التّالييناإلنسان ِضمن 
  

  :الفرع األول
  األمم المتحدة ئيسية لهيئةاألجهزة الرّ  األحكام الّصادرة عن

  
أّي تفرقٍة أو استبعاٍد أو تقييٍد أو تفضيٍل أو غيِر ذلك من الُمعامالت بَوصِفِه  التمييز ُيعّرف القانون الدولي     

التفاُضلّية اّلتي تسـتِنُد بصـفٍة مباشـرة أو غيـر مباشـرة إلـى أسـباب التمييـز المحُظـورة، وَترمـي إلـى انتقـاص أو 
يكُفُلهــا القــانون الــدولي أو التمّتــع بهــا أو ُممارســتها علــى قــدم المســاواة أو يترتــب  إبطــال إقــرار الحقــوق اّلتــي

  . 1عليها ذلك األثر

                                                           
   . 07، الفقرة 20:التعليق العام رقم: جتماعية والثقافيةلجنة الحقوق االقتصادية، اال: وأيضاً .07، الفقرة 18: التعليق العام رقم: اّللجنة المعنّية بحقوق اإلنسان 1
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 االجتماعـات فـي "ةالجنسـانيّ  ةالهوّيـ"و "الجنسـي الميـل" كلمـات هـااللَ خِ  تُـذكر أنْ  ادرالّنـ مـن انَ َكـ عقـودٍ  دَ بْعـ     
 وثنـائي والمثليـين المثليات حقوق بشأن تلوًا وتكرارا،ً  اتناقشمُ ت الَجرَ  المتحدة، األمم في سميةالرّ  الدولية الحكومية

 عيدالّصـ علـى التمييزيـة مارسـاتوالمُ  القـوانين علـى هـذه األخيـرة زتورك . الجنسانية الهوية ومتغيري الجنسي الميل
 التشـريعية التـدابير اللِ ِخـ مـن معالجتهـالِ  اإلنسـان لحقـوق الـدولي القـانون ببموِجـ الـدول التزامـات وعلـى الـوطني،
  .األخرى والتدابير

ــة  تركيــز أَ بــدَ و       ــ علــىاألمــم المتحــدة هيئ ــة  مــع فــرضِ ، 1951عــام  ذوذ الجنســي فــيتشــريع الش ــم اتفاقي األم
 أســبابٍ هاد نتيجــة ض لالضــطِ التعــر "ة مــن يَ ْشــخَ  ه لدْيــ شــخصٍ  تــأمين الحمايــة ألي  علــى الــدول جئــينلّال المتحــدة 

 .1"ياسيه السّ رأيِ  بِ نة، أو بسبِ ة، بانتمائه إلى مجموعة اجتماعية معي نسيّ ترتبط بهويته الجِ  أوة ة أو دينيّ رقيّ عِ 
التمييـز علـى أسـاس هـا بمسـألة ح هيئة األمم المتحدة عـن اهتمامِ صر تُ  مْ لَ  وكما سبق بياُنه، ذلك العهد، لَ بْ قَ فَ      

 ،)1948(اإلعـالن العـالمي لحقـوق اإلنسـان من ظـور ِضـللتمييـز المح ه كأسـاسٍ تصـنيفُ  دْ رِ ، ولـم َيـالميل الجنسـي
 قراءةً  ولو أن  باالعتراف  يوحِ وص اإلعالن قد تُ نصُ لِ  ةً يَ متأن هذه الفئة من المجتمـع مـع  لإلعالن بمساواةِ  منيالض

ــتكمــا   .2غيرهــا فــي جميــع الحقــوق والواجبــات العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــةمــن  الثانيــةالمــادة  نص 
تعهـد كـّل دولـٍة طـرٍف فـي العهـد بـاحترام الحقـوق المعتـرف بهـا فيـه، وبكفالـة هـذه الحقـوق لجميـع علـى  ةوالسياسـيّ 

، أو ...األفــراد الموجــودين فــي إقليمهــا والــّداخلين فــي واليتهــا، دون أي تمييــٍز بســبب العــرق، أو اّللــون، أو الجــنس،
  .3غير ذلك من األسباب

ز المحـــّددة المشـــار إليهـــا فـــي العهـــد الـــدولي للحقـــوق المدنيـــة والسياســـية، وغيـــره مـــن وليســـت أســـباب التمييـــ     
غيـر "معاهدات حقوق اإلنسان شاملة؛ فقد تـرك صـائغو العهـد عـن قصـد أسـباب التمييـز مفتوحـة باسـتخدام عبـارة 

والكثيـــر مـــن ...لصـــحّيةوالَمْيـــل الجنســـي والُهوّيـــة الجنســـانّية مثـــَل اإلعاقـــة، والســـّن، والحالـــة ا". ذلـــك مـــن األســـباب
  .)1966(الحاالت التمييزية اّلتي لم يتم ذكُرها صراحًة ِضمن األسباب الواردة في العهدين الدوليين 

فَصــحيٌح أن القــوائم الُمحــددة ألســباب التمييــز المحُظــور ِضــمن كــّل مــن اإلعــالن العــالمي لحقــوق اإلنســان،      
ــــوالي،دنيــــة وبــــالحقوق االقتصــــادية، االجتماعيــــة والثقافيــــةبــــالحقوق الم ينالخاصــــيين العهــــد الــــدوليو  ال  ، علــــى الّت

وُيبـين ". أي وضٍع آخر"، إّال أّنها ُتختتم جميعًا بالكلمات "الهوّية الجنسّية"أو " ل الجنسييْ المَ "تتضّمن، صراحًة، 
                                                           

 أو الجنســي لْيــالمَ  بســبب االضــطهاد مــن رٌ مبــرّ  خــوفٌ  لــديهم ألفــراد لجــوءالّ  حــتنَ مَ  األقــل علــى دولــة 42 أن  الجئــينالّ  لشــؤون المتحــدة األمــم ةمفوضــيّ  رقــد تُ  1
 ال بينمــا الصــدد، هــذا فــي واضــحة عامـــةســة سيا لــديها نْ ثتكــ مْ َلــ وٕانْ  ىحّتــ لجــوءالّ  الــدول بعــض حنَ ْمــوتَ . حديــدبالت واضــحٍ  غيــرَ  قمالــر  أن  رغـــم ة،الجنـــسانيّ  ةوّيــالهُ 
  .لجوءالّ  أو الجئالّ  مركز منحِ  أسباب أخرى دول بتتعقّ 

 اســتعراض ويكــون. الدوليــة المعــايير مســتوى إلــى واإلجــراءات  مارســاتالمُ  ىترَقــ ال مــا غالبــاً  لجــوء،الّ  لمــنح األســباب بهــذه فتعتــرِ  تــيالّ  البلــدان فــي ىوحّتــ     
 هـــاهُ ويواجِ  ثليـــاتالمِ  تواجههـــا تـــيالّ  روفبـــالظّ  محـــدودةً  ةً يَ حساِســ أو عرفـــةً مَ  المســـؤولين لـــدى تكـــون وقـــد. األحيــان بعـــض  فـــي قٍ ِســـمت  غيـــر أو اعتباطيـــاً  الطلبــات
  .ةيّ الجنـسان ةالهويّـ  غايروومُ  الجنسي ليْ المَ  زدوجوومُ  جنسياً  المثليون

  :وأيضاً  .112.، ص2009، دار النفائس، بيروت، ذوذ الجنسي عند المرأةالشّ  ،هدى الخرسه
U.N.H.C.R. : Guidance Note on Refugee Claims Relating to Sexual Orientation or Gender Identity,.paras. 37 and 41.  

  .، سالفة الّذكرمنه 18و 07، 02لمواد وص امن نصُ ضِ  دَ ر بما ورَ ذك أن نُ  في هذا المقام، ويكفي 2
  :وورد الّنص األصلي، كالتّالي 3

     « Les Etats ont l’obligation de garantir que le droit au travail est exercé sans discrimination aucune » in : 
Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies : observation générale No 18, du 24 nov. 2005, art. 
06, par. 19. 
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وِبعبــارة أخــرى، فأســباب . يحيةأن المقصــود هــو أْن تُكــون القــوائم مفتوحــة وتوضــ" أي وضــٍع آخــر"اســتخدام عبــارة 
  .    1التمييز ليست ُمقفلة

      ـــائج تحر ـــةكـــات وكـــان مـــن نت ـــطلَ أ أنْ  ،األمـــم المتحـــدة هيئ  حقـــوق شـــمولية باســـم العـــالم دول )1/3( ثلُـــثُ  تَق
ــ عارضــةالمُ  نَ ِمــ غمبــالرّ  الجــنس مثليــي تجــريم معــدَ لِ  تاريخيــاً  اً نــداء ،المتحــدة األمــم فــي ،2اإلنســان مــن عــددٍ لِ  ةديدالش 
   .3والفاتيكان العربية الدول
فـــي ديســـمبر  المتحـــدة لألمـــمفـــي الجمعيـــة العامـــة  ممـــثّالً  بلـــداً   )66( ســـتونســـتة وِ  وأْثَمـــَر ذلـــك عـــن توقيـــع     

األمـم المتحـدة الخـاص بحقـوق اإلنسـان، والميـول  إعالنويدعو . 4ةالعقوبة عن المثليّ  عِ ق برفْ يتعل  بياناً  ،2008
والّـذي ُيعـد بمثابـة إعـالن سياسـي ال ُيلـزم سـوى موقعيـه وال يحِمـُل أّي طـابٍع إلزامـي،  ،)2008( جنسيةوالهويات ال

االلتــزام بتعزيـــز وحمايــة حقـــوق اإلنســان لجميـــع "جميــع الــدول األعضــاء والمنظمـــات الدوليــة ذات العالقــة إلـــى
  ".ةوياتهم الجنسيّ يولهم وهُ ظر عن مُ األشخاص، بصرف النّ 

      ة الـدول علـى َضـكافّ  ،أيضاً  ،اإلعالن كما يحث مان أال " ل الميـول والهويـات الجنسـيّ تشـك مـن  ظـرفٍ  ة بـأي
 ،وُينّدُد بشكٍل خـاصٍ  ".عقوبة اإلعدام والتوقيف أو االعتقال خاصٍ  الظروف األساس للعقوبات الجنائية، وبوجهٍ 

خص، وكــذا، اإلعــدامات خــارج نطــاق القضــاء اّللجــوء إلــى ُحكــِم اإلعــداِم علــى أســاس التوّجــه الجنســي للّشــحظــر ب
ـــة، والتوقيـــف أو  ـــات القاســـية واّلالإنســـانية والِمهنّي والتعّســـف، وُممارســـة التعـــذيب وأشـــكال التعامـــل األخـــرى والُعقوب

     5...االعتقال التعّسفي والحرمان من الحقوق االقتصادية، االجتماعية والثقافية
  
  
  
  
  
  

                                                           
لـذلك يجـب إتبـاع نهـٍج مـرٍن فـي . تختلف طبيعة التمييز باختالف الّسياق، وهي تتطّور بمرور الزمن:"وِوفقًا ِلُلجنة الحقوق االقتصادية، االجتماعية والثقافية 1

ى من المعاملة التفاضلّية ال يمكن تبريرها تبريرًا معقوًال وموضـوعيًا، وهـي أشـكال ذات طبيعـة متشـابهة من أجل تحديد أشكاٍل أخر " األوضاع األخرى"معالجة 
وُيعتـرف بهـذه األسـباب اإلضـافية عـادًة، عنـدما ُتعبـر عـن تجربـة مجموعـات اجتماعيـة ضـعيفة . 02مـن المـادة  02لألسباب المعترف بها صراحًة فـي الفقـرة

  ".هميشعانت وال تزال تعاني من الت
  .27، الفقرة 20،2009: لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم: األمم المتحدة

 على ألن  األّولفي اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، واّلذي ينّص في بنده  الُمكّرس  حقوق اإلنسان شمولّيةيرتكز النداء الُمقّدم في هذا الّشأن، إلى مبدأ  2
  .جميع البشر يولدون أحرارًا ومتساوين في الكرامة والحقوق

ــ عِ ْمــاء علــى قَ َضــرعي بالقَ الّشــ فِ للهــدَ  يســتجيبُ  اإلعــالنَ  أن  الفاتيكــانفــاعتبر  3 ــ. ةة الجنســيّ المثلّي ــفي" ةقَ ســبَ المُ  األحكــام"و" التمييــز" انــةبإدَ ه لكّن ق بمثليــي مــا يتعّل
  :راجع .ة لمثليي الجنسيّ بالوسائل الطبِ  اإلنجاب أو هِ من الجنس نفسِ  جواالزّ  لِ بْ ي من قَ بنِ واج بين مثليي الجنس والتّ الزّ  هِ ع في رأيِ شج ه قد يُ ن إف ،الجنس

U.N.: « General Assembly statement affirms rights for all ». 18 December 2008.site internet revu le 15/02/2014: 
http://www.ohchr.org/  

  .114.مرجع سابق، ص ،ذوذ الجنسي عند المرأةالشّ  ،هدى الخرسه 4
  :راجع 5

U.N.: « General Assembly statement affirms rights for all », Ibid .   
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  :الفرع الثاني
  آليات األمم المتحدة المعنّية بحقوق اإلنسان ة عناألحكام الّصادر 

  
عن االنشغال بشأن انتهاكات حقـوق اإلنسـان ذات  راراً مِ أعَرَبْت آليات األمم المتحدة المعنّية بحقوق اإلنسان      
 معاهـداتهـذه اآلليـات هيئـات ال لُ وتشـمُ . 1منـذ أوائـل التسـعينيات بموضوع الَمْيـل الجنسـي والهوّيـة الجنسـّية لةالص 
ــرِ علــى المقــر  ، عــالوةً 2الدوليــة لحقــوق اإلنســان الــدول للمعاهــدات امتثــالِ  صــدِ ة لرَ أَ نَشــالمُ  ين وغيــرهم مــن ين الخاص
ة لحقوق اإلنسان وتقديم تقارير ح لِ يات المُ حقيق في التحد مجلس حقوق اإلنسان للتّ  مْ هُ نُ ي عَ ذين يُ قلين الّ ستَ براء المُ الخُ 

الباحثــة عرضــًا مختصــرًا لــبعض المواقــف والتصــريحات اّلتــي تبّنتهــا العديــد مــن هــذه اآلليــات، وتتنــاول  .3عــن ذلــك
  :ِضمن ما يلي

  
  )سابقاً (اّللجنة المعنّية بحقوق اإلنسان األحكام الّصادرة عن:أوال     
       
الـدول  ، أنّ أسـتراليا ضـدّ  تـوننة قضـيّ  فـي ،1994فـي عـام ، 4)سابقاً (ة بحقوق اإلنساني لجنة المعنِ الّ رت قرّ      

 واليـة فـي للقـوانين تحـّدياً  تـونين قضـية لتشـكّ  ،الجنسـي هملِــ يْ لزمـة بحمايـة األفـراد مـن التمييـز علــى أســاس مَ مُ 
  .5راضيبالتّ  الجنس نفس من شخصين بين الجنسي لوكالس  مجر تُ  تيالّ  األسترالية تاسمانيا

                                                           
يقــول  :"مـا يلــي، 2012مــارس  07حقـوق اإلنســان بتــاريخ فــي تصــريح لـه أمــام مجلــس ، "بــان كــي مــون" َوَرَد علـى ِلســان األمــين العـام لألمــم المتحــدة، الســّيد 1

ق بالحـديث إلـى تلـك جيلـي، لـم أنشـأ وأنـا أتطـر  مـن أقـرانِ  الكثيـرِ  ومثـلِ . وأنـا أتفهـم ذلـك. اسـتانة قضـيتان حسّ ة الجنسـيّ ة والهوّيـالميول الجنسـيّ  البعض إنّ 
ا بموجـب ميثـاق األمـم المتحـدة واإلعـالن العـالمي نَ من واجبَ  ، وألن للخطرِ  عرضةَ مُ  هناك أرواحاً  ألن  ددفي هذا الصّ  لِ بالقوْ  رَ هَ أجْ  أنْ  متُ ني تعل  أن إالّ . القضايا

  ".مكانٍ  في كل  فردٍ  كل  حقوقَ  ي نحمِ  لحقوق اإلنسان أنْ 
  :21/04/2013:ع اإلنترنيت المطلع عليه بتاريخموق، )ةة الجنسيّ ة والهويّ مكافحة التمييز القائم على الميول الجنسيّ ( :المفوضّية الّسامية لحقوق اإلنسان

LGBTHumanRights@un.org  
وبرنـامج  مية لحقـوق اإلنسـان،َأدَمجت قضايا الَمْيل الجنسـي والهوّيـة الجنسـانّية فـي عمِلهـا كيانـاٌت تابعـُة لألمـم المتحـدة، بمـا فيهـا مفوضـّية األمـم المتحـدة الّسـا 2

، )اليونسـكو(، ومنظمـة األمـم المتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة )اليونيسـيف(األمم المتحدة اإلنمائي، وبرنـامج األمـم المتحـدة للبيئـة، ومنظمـة األمـم المتحـدة للطفولـة 
وصـندوق األمـم المتحـدة للّسـكان، وبرنـامج األمـم المتحـدة  ومفوضّية األمم المتحدة الّسامية لشؤون اّلالجئـين، ومنظمـة العمـل الدوليـة، ومنظمـة الّصـحة العالميـة،

  .المرجع نفسه .المشترك بين منظمات األمم المتحدة لمكافحة اإليدز
 إنَنـا: "، عنـدما صـرح بمـا يلـي2010لعـام  اليـوم العـالمي لحقـوق اإلنسـانألقاها بمناسـبة  عن َقَلِقِه في كلمة األمين العام لألمم المتحدةأْعَرَب   3

وعنــدما يكــون ... كرجـال ونســاء مــن أصــحاب الّضــمائر نــرُفض التمييــز عمومــًا، وال ســيما التمييـز القــائم علــى أســاس الميــول الجنســّية والهوّيــة الجنســانّية 
قـوانين اّلتـي ُتجـرم المثلّيـة، وتسـَمُح وٕاننـا، معـًا، نسـَعى إللغـاء ال. تَوتر بين الَمَواقف الثقافية وحقوق اإلنسان العالمية، يجب أن تفوز حقوق اإلنـسان هنـاك

ع الُعنفبالتمييز على أساس المضْيل الجنسي أو الهوّية الجن منضِ  دَ رَ وَ  ".سانّية، واّلتي ُتشج:  
The statements made by the United Nations High Commissioner for Human Rights at a side event of the fifteenth 
session of the Human Rights Council, on the theme, “Ending violence and criminal sanctions based on sexual 
orientation and gender identity”, 17 September 2010, p.72.  

نسـان بـديال عـن لجنـة حقـوق اإلنسـان اّلتـي ، حـّل مجلـس األمـم المتحـدة لحقـوق اإل2005لسنة  251/60: بموجب قرار الجمعّية العامة لهيئة األمم المتحدة رقم 4
  .1946أنشئت سابقا عام 

، )التشــكيل واالختصاصــات: دراســة مقارنــة بــين لجنــة حقــوق اإلنســان ومجلــس األمــم المتحــدة لحقــوق اإلنســان(نــرجس صــفو، : للمزيـد مــن التفاصــيل، راجــع
  .54-33.، ص ص2014، جوان 18:، العدد02مجلة العلوم االجتماعية، جامعة سطيف 

، 1994أبريل  04: لّلجنة المعنّية بحقوق اإلنسان الّصادرة بتاريخ 488/1992: ، البالغ رقم(Toonen v. Australia)تونين ضّد أستراليا : األمم المتحدة 5
  .(CCPR/C/50/D/488/1992) :وثيقة رقم. 06-05- 03- 08/02الفقرة 
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 ولمشـمُ  راضـيبالتّ  نيْ غَ بـالِ  بـين الخـاص الجنسـي شـاطالنّ  أن  فيـه شـكّ  ال اّمـمِ ":هأّنـ إلـى لجنـةالّ  صـتلُ وخَ       
 مـن ولـيس. ةوالسياسـيّ  المدنيـة بـالحقوق الخـاص الـدولي العهـد مـن 17 المـادة بموجـب ةوصـيّ الخصً  بمفهـوم

 ةسـتمرّ مُ  بصـفةٍ  ُض يتعـارَ  الجنـائي القـانون وجود دجرّ ومُ َقط،  محاكَ يُ  لم البالغ، بصاحِ  تونين، السيد أنّ  همّ المُ 
، يتمّتع األفـراد بالحمايـة مـن التـدخالت التعسـفّية  17وبموجب المادة ...البالغ بصاحِ  ةخصوصيّ  مع باشرةومُ 

  .أو غير القانونية في خصوصياتهم
وُيمِكن أن يكون التدّخل التعّسفي هو التدّخل اّلذي ينص عليه القانون اّلذي ال َيِفي باشـتراطات أن يكـون      

  .1"أحكام العهد وغاياته وأهدافه وأن يكون معقوًال في الظروِف المعقولةمّتفقًا مع 
أّن شرط المعقولّية ُيفيد ِضمنًا بـأّن التـدّخل فـي الخصوصـّية يجـُب أْن يكـون متناسـبًا مـع " وفّسرت اّللجنـة      

  .2"الهدف الُمتوّخى تحقيقه، وأْن يكون ضرورّيًا لَمالبسات أّية حالة معّينة
ليســت بــالقوانين التناســبّية وال الّضــرورية، ولــْم ُتحقــق القــوانين  تســمانياُلصــت اّللجنــة إلــى أّن القــوانين فــي َوخَ      

هدف حماية الصّحة العامة، وهـي غيـر ضـرورّية لحمايـة اآلداب العامـة، كمـا يـدل ذلـك إلغـاء القـوانين اّلتـي تجـّرم 
  .3تسمانياتنفيذها في الِمثلّية الجنسّية في بقّية أنحاء أستراليا وعدم 

 -، الـدول(Toonen) "تـونين"األمم المتحدة لمعاهدات حقوق اإلنسان، منُذ أْن حَسـَمْت قضـّية  آلياتحّثت و       
علـــى إصـــالح القـــوانين اّلتـــي تجـــّرم المثلّيـــة الجنســـّية أو الّســـلوك الجنســـي بـــين الشـــريكين مـــن نفـــِس  -مـــرارًا وتكـــراراً 

  .4لتشريعي أو القضائي ِلِتلك القوانينالجنس، كما رّحبت باإللغاء ا
كمـا  .اّللجنة عن ترِحيبها ِبسّن تشريٍع يشُمل الَمْيل الجنسي ِضمن أسباب التمييز المحظـورةوكثيرًا ما أعَرَبت      

أعَرَبت اّللجنة ذاتها عن القلق إزاء عدم اعتراف الدول بـالتغيير الجنسـي عبـر إصـدار وثـائق هِوّيـة جديـدة، وأبـدت 
  .5فها على وجود تشريع َيمنُح االعتراف القانوني لتغيير الهوّية الجنسانّيةموق

ة يـلجنـة المعنِ الّ  أبَدتهاالعامة التي  ، والتعليقاتلجنة الحقـاً ت عن الّ درَ تي صَ هذا الموقف القرارات الّ  ُس عكِ يو       
ة يـلجنـة المعنِ ال ، وناهضـة التعـذيبنـة مُ جلُ ، والطفـل حقـوقجنــة ، ولُ االجتماعية والثقافية، بالحقوق االقتصادية

  .6المـرأة بالقضاء على التمييز ضدّ 

                                                           
، األحكـام الختاميـة، اّللجنـة المعنّيـة بحقـوق اإلنسـان، ف 16: ، التعليـق العـام رقـم)والمنـزل والمراسـالت الحق في احترام الخصوصـّية واألسـرة: (األمم المتحدة 1

  .18و 17، 16. ف
  .22.المرجع نفسه، ف 2
  .24.المرجع نفسه، ف 3
أشخاص بـالغين بالّتراضـي ينطـوي علـى انتهـاك  استمرار العمل بالتشريع اّلذي ُيجّرم عالقات الجنس المثلي بين: "ذكرت اّللجنة أنّ  مثًال،، شيليففي حالة  4

ينبغــي تعــديل : مــن العهــد، وُربمــا ُيقــّوي ســلوك التمييــز بــين األشــخاص علــى أســاس الميــل الجنســي، ولهــذا 17للحــق فــي الخصوصــّية اّلــذي تحميــه المــادة 
  " .القانون إللغاء جريمة اّللواط بين البالغين

  .16و  12، 09. المرجع نفسه، ف ف
  .08و 05 -04-03 ، الفقرات18:، المالحظات الختامية لّلجنة المعنّية بحقوق اإلنسان، التعليق العام رقم)الترحيب بتشريع عدم التمييز: (المتحدةاألمم  5
  :للمزيد من التفاصيل، راجع 6

Committee on Economic, Social and Cultural Rights : general comment no. 20 (E/C.12/GC/20),2009, para. 32./ Committee  
on the Rights of the Child: general comment no. 13 (CRC/C/GC/13), paras. 60 and 72(g)./ Committee against Torture: 
general comment no.02(CAT/C/GC/2),para.21./Committee on the Elimination of Discrimination against Women:general 
recommendation no. 28 (CEDAW/C/GC/28), para. 18 . 
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  االجتماعية والثقافيةة بالحقوق االقتصادية، ي المعنِ  اّللجنة األحكام الّصادرة عن: ثانيا     
      
ثـال، فـي تعليقهـا العـام علـى سـبيل المِ ، االجتماعيـة والثقافيـةة بالحقوق االقتصـادية، ي لجنة المعنِ الّ الحظت      
ويبغـي للـدول األطـراف أن تضـَمن أّال يكـون " الَمْيـل الجنسـي، لتشـمُ " غير ذلـك مـن األسـباب" عبـارة أن  20:رقم

  .1"الَمْيل الجنسي للّشخص عائقًا أمام ِإْعمال الحقوق المنصوص عليها في العهد
ي ينص عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصـادية، اّللجنة أعاله، أن الّضمان بعدم التمييز اّلذوأّكدت      

 20:من التعليــق العــام رقــمجنــة ِضــف اللّ رِ َتــوص، تعْ وبهــذا الخُصــ .2االجتماعيــة والثقافيــة يتضــّمُن الَمْيــل الجنســي
يتعّرض األشخاص المثليين، مغـايري الجـنس ومزدوجـي الهوّيـة الجنسـّية، فـي الغالـب، النتهاكـاٍت " :، أّنهأعاله

ــة أو فــي أمــاكن  خطيــرة تمــس حقــوقهم األساســّية، وكثيــرا مــا يقعــون ضــحّية تحــّرش فــي المؤّسســات التعليمّي
  .3"العمل
َينَبغـي للـدول األطـراف فـي العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق االقتصـادية، :"ثّم، توصـي اّللجنـة بمـا يلـي ومن     

للّشخص عائقًا أمام إعمال الحقوق المنصوص عليها  االجتماعية والثقافية أن تضمن أّال يكون الَمْيل الجنسي
  .4"وباإلضافة إلى ذلك، تّم إقرار الهوّية الجنسانّية كسبب من أسباب التمييز المحظورة...في العهد

الّلجنة ذاتها مبدأ المساواة وعدم التمييز على أساس الَمْيل الجنسـي فـي التعليقـات العامـة بشـأن الحـق  تْ تَ بَ وأثْ      
مــة، بموجــب القــانون الــدولي لحقــوق اإلنســان، بحمايــة لزَ الــدول مُ  ونوعليــه، تُكــ .5عمــل والضــمان االجتمــاعيفــي ال

 ــ. ول إلــى العمــل واالحتفــاظ بــهتمييــز فــي الوُصــ األفــراد مــن أي ــلجنـــة المعنِ الّ دت وقــد أكـة بـــالحقوق االقتـــصاديةي، 
 تمييـزٍ  أي  )...(ر يحُظـ" وق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـةالخاص بالحق العهد الدولي أن  االجتماعية والثقافية

  . 6"ةالميول الجنسيّ ... بسبب  فاظ على عملٍ ول والحِ ة الحصُ ي في إمكانِ 

                                                           
ـ،(Yogyakarta) "يوقياكارتا"مبادئ وفي ذات التعليق العام، أحالت اّللجنة إلـى  1 ل الجنسـي ْيـلة بالمَ بشأن تطبيق القانون الدولي لحقوق اإلنسـان ذات الص

  .ةة الجنسانيّ والهويّ 
ـــة الجنســـانّية: (األمـــم المتحـــدة ، لجنـــة الحقـــوق االقتصـــادية )عـــدم التمييـــز فـــي الحقـــوق االقتصـــادية، االجتماعيـــة والثقافيـــة( 20:عـــام رقـــم، التعليـــق ال)الهوّي

  .32. ، ف2009واالجتماعية والثقافية، 
  .المرجع نفسه 2
  :جاء التقرير األصلّي، كاآلتي 3

     «Les personnes transgenres, transsexuelles ou inter- sexes sont souvent exposées à  de graves atteintes à leurs 
droits fondamentaux, notamment à du harcèlement dans les établissements d’enseignement ou sur le lieu de 
travail ».in : 
Comité des droits économiques,sociaux et culturels des Nations Unies :obs.Gén. no 20 relative à la non-
discrimination,2009, para. 32.  

، لجنـة الحقـوق االقتصـادية واالجتماعيـة )عـدم التمييـز فـي الحقـوق االقتصـادية، االجتماعيـة والثقافيـة( 20:، التعليـق العـام رقـم)الَمْيل الجنسـي: (األمم المتحدة 4
   .09. ، ف2009والثقافية،

  ).ب/(12. ، ف2008، لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،18:قم، التعليق العام ر )الحق في العمل: (األمم المتحدة 5
  .28.المرجع نفسه، ف 6
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ـــلـــق إز القَ  اّللجنـــة ذاتهـــا، والحظـــت      ـــالفِ "ه إلـــى اء التمييـــز الموج وِوفقـــًا . "ـشينئـــات واألفـــراد المحـــرومين والمهم
ن مـن مكـتـي تُ ول إلى سوق العمالـة أو إلـى الوسـائل واالسـتحقاقات الّ ة الوصُ في إمكانيّ  تمييزٍ  ل أي يشك "جنة،للّ 

 .1"انتهاكًا للعهد )...( ول على عملٍ الحصُ 
متغيـري الّنـوع "، أّن ضمان عدم التمييز يشُمُل الهوّية الجنسّية، وذكرت أّن 2009في عام أوَضَحت اّللجنة و      

ــرٍة لحقــوق  االجتمــاعي أو ــاٍت خطي ــرًا مــا يواجهــون انتهاك ــة الجنســانية أو مزدوجــي الجــنس كثي ــري الهوّي متغي
واعتبــرت مبــدأ المســاواة وعــدم التمييــز شــامًال لجميــع  .2"اإلنســان، كــالتحّرش فــي المــدارس أو فــي أمــاكن العمــل

لعمــل دون تمييــز أّيــًا كــان وعليــه، فعلــى الــدول التــزام فــوري بَضــمان ممارســة الحــق فــي ا. فــي العمــل جوانــب الحــقّ 
نوعه، ويتعّين على الدول احترام الحق في العمل باالمتناع عن ِحرمـان جميـع األشـخاص، وبخاصـة المجموعـات 

وأي تمييـز فـي . واألفراد المحرومين والمهّمشين من الحصول على عمٍل الئـٍق أو الحـد مـن فُـرِص الُحصـول عليـه
ــن مــن الحصــول علــى عمــل يشــّكل إمكانيــة الوصــول إلــى ســوق العمالــة أ و إلــى الوســائل واالســتحقاقات اّلتــي تمك

 .     3انتهاكًا للعهد
وتـرى اّللجنـة ذاتهــا، أنـه بالنســبة السـتحقاقات العمــل، ال ُيمكـن للدولـة أْن ُتميــز بـْين األقــراِن الُمغـايرين جنســيًا      

  .4غير المتزّوجين واألقراِن من نفِس الجنس غير المتزّوجين
  

  لجنة حقوق الطفل األحكام الّصادرة عن:ثالثا     
  

مـن اتفاقيـة حقـوق  02، أيضـًا، الحـق فـي عـدم التعـّرض للتمييـز الـوارد فـي المـادة لجنة حقوق الطفـلفّسرت      
حِمي وأثارت اّللجنة في مالحظاتها الختامية شواِغل بشأن التشريع اّلذي ال ي. الَمْيل الجنسيالطفل، بأنه يتضمن 

                                                           
  .33.، مرجع سابق، ف)الحق في العمل: (األمم المتحدة 1

  :الية، كالتّ لغة األصليّ ص على ذلك بالّ النّ  دَ رَ وَ وَ  .آخر، إلى العالقة بين التمييز والفقر لجنة في تعليقٍ أشارت الّ كما      
     « Sometimes poverty arises when people have no access to existing resources because of who they are… 
Discrimination may cause poverty, just as poverty may cause discrimination. »in :  
Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General comment no. 10 (E/C.12/2001/10), para. 11. 

، لجنــــة الحقــــوق االقتصــــادية )عــــدم التمييـــز فــــي الحقــــوق االقتصــــادية، االجتماعيـــة والثقافيــــة( 20:، التعليــــق العــــام رقــــم)الهوّيــــة الجنســــانّية: (األمـــم المتحــــدة 2
  .32، الفقرة 2009واالجتماعية والثقافية، 

   .33و 23و 01).ب/(12. ، مرجع سابق، ف ف18:التعليق العام رقم، )الحق في العمل: (األمم المتحدة 3
، خُلصـت اّللجنـة أعـاله إلـى أّن عـدم قيـام الدولـة بتوسـيع نطـاق اسـتحقاقات التقاعـد لتشـُمل شـريك مـن نفـس الجـنس غيـر متـزوج  ضـّد كولومبيـا. قضية سفي  4

  .نسيًا غير المتزوجين، ُيعد انتهاكًا للحقوق اّلتي يضمنها العهدفي الوقت اّلذي ُتمنح فيه هذه االستحقاقات لألقران الُمغايرين ج
ذكـرت اّللجنـة ذاتهـا، أّن الدولـة الطـرف لـْم تُقـّدم أي ُمبـّررات بشـأن اعتبارهـا أن اسـتبعاد الّشـريك مـن نفـِس الجـنس، متزّوجـًا  ،يونغ ضـّد أسـترالياوفي قضـية      

تحقاقات التقاعد بموجب القانون ومنِح هذه االستحقاقات للّشريك الُمغاير جنسيًا ولَـْو كـان غيـر متـزّوٍج، تمييـزًا معقـوًال أكان أم غيِر متزّوٍج، من الحصول على اس
  . وموضوعياً 

  .ِه الجنسيمن العهد برفضها منح صاحب البالغ معاشًا على أساس جنسه أو ميلِ  26في هذا الّسياق، ترى اّللجنة أّن الدولة الطرف قد انتهكت المادة      
  .07/02. المرجع نفسه، ف
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األفــراد مــن التمييــز بســبب الَمْيــل الجنســي أو الهوّيــة الجنســانّية، وبشــأن عــدم كفايــة الجهــود المبذولــة ِلُمحاربــة ذلــك 
 .1التمييز

 
  لجنة مناهضة التعذيب الّصادرة عن األحكام: رابعا     

  
ل األطـراف بمنـع ، بخصـوص تفسـير التـزام الـدو 02:فـي تعليقهـا العـام رقـملجنـة مناهضـة التعـذيب أوضحت      

تطّبــق :"مــن اتفاقيـة مناهضــة التعـذيب، يتضــّمن االلتـزام بكفالــة أنْ  األولــىالعنـف الـوارد الــّنص عليـه ِضــمن المـادة 
جميع قوانينها بالفعل على جميع األشخاص، بصرف النظر عن الّسمات الّشخصّية المتنّوعة، فيما فيهـا الَمْيـل 

  .2"الجنسي والهوّية الجنسانّية
االعتـداءات الجنسـّية والبدنيـة مـن جانـب الّشـرطة  عربت اّللجنة في ُمالحظاتها الختامية عـن قلقهـا بشـأنوأ     

  .3أو ُهوياتهم الجنسّية/وُموظفي الّسجون ضّد األفراد بسبب ميلهم الجنسي و
  

  اّللجنة المعنّية بالقضاء على التمييز ضّد المرأة األحكام الّصادرة عن:خامسا     
  

على التداُخل بين جميِع أشكال الُعنف كأساس لَفهِم اّللجنة المعنّية بالقضاء على التمييز ضّد المرأة  تشّدد     
، َوَوَرد فـي التوصـية اتفاقية القضاء علـى جميـع أشـكال التمييـز ضـّد المـرأةنطاق والتزامات الدولة الواردة ِضـمن 

لى أساس جنسي أو جنسـاني ارتباطـًا وثيقـًا بعوامـل أخـرى يرتِبط التمييز ضّد المرأة ع:" ، كالتّالي28:العامة رقم
الِعرق، اإلثنية، الّدين أو المعتقد، الصّحة، المرَكْز،السّن، الطبفة، الطائفة االجتماعية، : ثؤّثُر على المرأة، ِمثل

ال الُمتداخلـة مـن ويتعّين على الـدول األطـراف أْن َتعتـِرف قانونـًا بهـذه األشـك...الَمْيل الجنسي والُهوّية الجنسّية
  .4"التمييز وآثارها الّسلبية الُمضاعفة على النساء المعنّيات وتحُظُرها

وعليه، ُيمكن القـْول بأّنـه مـن اآلراء الّراِسـخة لـدى هيئـات معاهـدات األمـم المتحـدة، فـي اجتهاداتهـا وتعليقاتهـا      
جنســّية مــن أســباب التمييــز المحظــورة بموجــب القــانون العامــة ومالحظاتهــا الِختاميــة، أن الَمْيــل الجنســي والُهوّيــة ال

 . 5الدولي
  

       
                                                           

   ). ز( 72و 60، الفقرتان 13:، لجنة حقوق الطفل، التعليق رقم)حق الطفل في التحّرر من جميع أشكال العنف: (األمم المتحدة 1
  .21، الفقرة 02:، لجنة مناهضة التعذيب، التعليق رقم)02تنفيذ الدول األطراف للمادة: (األمم المتحدة 2
  .20-19-18-17، الفقرات 02:، لجنة مناهضة التمييز، التعليق رقم)المالحظات الختامية ِلُلجنة مناهضة التمييز: (المتحدةاألمم  3
فقـرة ، ال20:، اّللجنـة المعنّيـة بالقضـاء علـى التمييـز ضـّد المـرأة، التوصـية العامـة رقـم)02االلتزامـات األساسـّية للـدول األطـراف بموجـب المـادة: (األمم المتحـدة 4

18.  
: ، راجـعوالُهوّيـة الجنسـانّية مواقف آليات األمم المتحدة الخاصة بحقوق اإلنسان بخُصوص التمييز على أسـاس الَمْيـل الجنسـيللمزيد من التفاصيل بشـأن  5

، المرجـع )لقـانون الـدولي لحقـوق اإلنسـانالَمْيـل الجنسـي والُهوّيـة الجنسـانّية فـي ا-الّناس يولدون أحرارًا ومتساوين:(مكتب المفّوض الّسامي لحقوق اإلنسـان
  . أعاله
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  المفوضّية الّسامية لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان  األحكام الّصادرة عن:سادسا     
      
وهــو  ، 1 (A/HRC/RES/17/19)17/19( :رقــم ، القــرار2011 جــوان بتــاريخ ،مجلــس حقــوق اإلنســان دَ اعتَمـ    
 نــف والتمييــز ضــدّ للعُ " القلــق البــالغ"ب عــنعــرِ يُ  -2ةة الجنســيّ وّيــة والهُ ألمــم المتحــدة عــن الميــول الجنســيّ ل قــرارٍ  لُ أو 

 رســمي  تقريــرٍ  لِ د اعتمــاد القــرار الطريــق أمــام أوّ وقــد مهــ. 3ةهم الجنســيّ ويتِ ة وُهــهم الجنســيّ إلــى ميــولِ  األفــراد اســتناداً 
، 4 (A/HRC/19/41)امية لألمــم المتحــدة لحقــوق اإلنســانلّســة االمفوضــيّ  تــهُ ة أعدّ لألمــم المتحــدة عــن القضــيّ 

 5قاشنِ  ةِ قَ حلَ لِ  لت نتائج هذا التقرير األساسوشك.  
ل ْيـــالتمييـــز علـــى أســـاس المَ  ممـــي إلـــى إشـــكاليةأُ  ِجهـــازيتطـــرق فيهـــا  تـــية األولـــى الّ ، فهـــذه هـــي المـــر لِ وبالفْعـــ     

مجلـــس حقـــوق لِ  ابعـــةٌ تَ  جنـــةٌ لُ  متـــهُ ذي نظ قـــاش اّلـــالل الن ن ِخـــمـــ ،)ة الجنســـانيةأو مـــا ُيعـــرف بمســـألة الهوّيـــ(الجنســـي 
ومثلمـا  .6للمجلـس )19( التاسعة عشرة العادية طار أشغال الدورةفي إِ ، جنيففي  2012مارس  07اإلنسان يوم 

                                                           
  :، كالتّالي2012مارس  07 :الّصادر بتاريخ 17/19:الحالّي، رقم قرار مجلس حقوق اإلنسان فُ صْ َوَرَد وَ وَ   1

      “On 7 March 2012, the Human Rights Council held its first panel discussion on violence and discrimination 
against individuals based on their sexual orientation and gender identity. The panel, organized pursuant to 
resolution 17/19, was intended to facilitate a constructive, informed and transparent dialogue on the issue of 
discriminatory laws and practices and acts of violence against individuals based on their sexual orientation and 
gender identity, informed by a study on the same topic prepared by the High Commissioner for Human Rights. In 
accordance with resolution 17/19, the panel was also an opportunity to discuss appropriate follow-up to the 
recommendations contained in the High Commissioner’s study». in: 
U.N.: (Human Rights Council panel on ending violence and discrimination against individuals based on their 
sexual orientation and gender identity), Geneva, 07 March 2012,p.01. 

ل قرار لألمـم المتحـدة بشـأن حقـوق اإلنسـان والميـل الجنسـي والهوّيـة  مجلس حقوق اإلنسانالّصادر عن  17/19: مّثل القرار رقم 2 التابع لهيئة األمم المتحدة أو
  .ًا من أعضاء المجلس من جميع المناطق الُجغرافيةوتمت الُموافقة عليه بأغلبية ضئيلة، إّال أّنه تلّقى، إلى حد كبير، دعم. الجنسانّية

الَمْيـل : الّنـاس يولـدون أحـرارًا ومتسـاوين: (مكتب المفّوض الّسامي لحقوق اإلنسـان: راجع ،2011لعام  17/19: مضمون القرار رقمللمزيد من التفاصيل بشأن 
  . 07.ق، ص، مرجع ساب)الجنسي والهوّية الجنسّية في القانون الدولي لحقوق اإلنسان

المحظـور ِضـمن  زكأسـس للتمييـ وَأعَرَبت العديد من الوفود الَممّثلة بالدورة عن معرضتها للمسألة، وأّنه في األصل، لم يِرد الَمْيل الجنسي وال الهوية الجنسـانّية 3
  :َوَوَرد التعبير على ذلك، كالتّالي. آليات حقوق اإلنسان الُمقّررة دولياً 

     “Concepts of “sexual orientation” and “gender identity” had no foundation in international human rights law 
because they had not been sufficiently well defined and were not mentioned in any international human rights 
instrument. In the absence of universal agreement to require States to recognize sexual orientation and gender 
identity as prohibited grounds for discrimination, no State should not be compelled to do so against their wishes». in: 
U.N.: ( Human Rights Council panel on ending violence and discrimination against individuals based on their 
sexual orientation and gender identity),Op.cit.,p.05. 

التقريـر الســنوي  ،)ةهم الجنسـيّ م الجنســي أو هـويتِ األفـراد علـى أسـاس مـيلهِ  هـة ضــد مارسـات التمييزيــة وأعمـال العنـف الموج القـوانين والمُ (  :األمـم المتحـدة 4
   .(A/hrc/19/41) :وثيقة رقم، 17/11/2011: ، المنعقدة بتاريخ19: امية لحقوق اإلنسان، مجلس حقوق اإلنسان، الدورة رقملمفوضّية األمم المتحدة السّ 

  .المرجع نفسه 5
 تـاريخ فـي "جديـدٍ  صـلٍ ف" كتابـة علـى المسـاعدة إلـى الـدول تْ ودَعـ ناقشـة،المُ  تلك بداية في المجلس إلى التقرير "بيالي نافي "السّيدة اميةالسّ  ضةالمفوّ  وقّدمت 6

 بـان "المتحـدة لألمـم األمين العام وتكّلم. ةالجنسانيّ  تهموهويّ  الجنسي ميلهم عن ظرالنّ  بغض  األشخاص جميع ضدّ  والتمييز العنف إلنهاء مكّرس المتحدة ماألمِ 
 للمعنيـين بالنسـبة ضـخمة مأسـاة:"هبأّنـ ةالجنسـانيّ  ةلهوّيـا ومتغيـريّ  الجنسـي الميـل وثنـائي والمثليـين المثليـات ضـدّ  والتمييـز العنـف فَ ووَصـ ، "مـون – كـي

  .ئمالقا الدولي اإلنسان حقوق لقانون انتهاكاً  ،ً أيضا ،لشك يُ  ذلك أن  إلى العام األمين أشار كما". الجماعي ضميرنا على عار ووصمة
، مرجـع )الجنسـي والهوّيـة الجنسـّية فـي القـانون الـدولي لحقـوق اإلنسـان الَمْيـل: الّناس يولـدون أحـرارًا ومتسـاوين: (مكتب المفّوض الّسامي لحقوق اإلنسان 

  .08-07.سابق، ص ص
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 حـاداً  دالً جـ" ل الجنسـيْيـالتمييز والعنف القـائم علـى أسـاس المَ ":تحت عنوان ذي دارقاش الّ الن  ارَ أثَ  ،كان ُمتوقعاً 
  .     1ةثقافية ودينيّ ، النتماءات جغرافية مثلي الدول األعضاء في المجلس وفقاً بين مُ 
لتزمــة بالتعــاون مــع الــدول مُ  امية لألمــم المتحــدة لحقــوق اإلنســانة الّســالمفوضــيّ واســتنادًا لــذلك، أصــبحت      

ة علـــى ة الجنســيّ المثلّيـــ تجــريمِ  عـــدمِ  صــوبَ م ة لحقـــوق اإلنســان والمجتمـــع المــدني لتحقيـــق تقــد والمؤسســات الوطنّيــ
  . 2ةة الجنسيّ ة والهويّ اس من العنف والتمييز على أساس الميول الجنسيّ صعيد العالم وتعزيز تدابير حماية النّ 

      بشـــأن حقـــوق المثليـــات والمثليـــين ومزدوجـــي الميـــل الجنســـي  ة مـــن عمـــلٍ تنســـيق مـــا تقـــوم بـــه المفوضـــيّ  ويـــتم
، "نـافي بـيالي"دة ت السـيّ َضـرَ ياق، عَ وفـي هـذا الّسـ. "نيويـورك"ة فـي ة من مكتـب المفوضـيّ لجنسيّ ة اومغايري الهويّ 
وأعمـال  مارسات التمييزيةالقوانين والمُ "ل ة حوْ امية لحقوق اإلنسان نتائج تحقيق قامت به المفوضي المفّوضة السّ 

هــا اســتعراض حــاالت خاللَ  ، تــمّ "ض لهــا أشــخاص علــى أســاس ميــولهم الجنســية أو جنســهمتــي يتعــر العنــف الّ 
 .3في بعض البلدان ية المفعولِ سارِ  تي ال زالتْ هذه الفئة من المجتمع والقوانين الُمجّرمة الّ  مارسة ضدّ العنف المُ 

لق مكتب األمـم المتحـدة لحقـوق طْ بلدان العالم، أَ  ثلثمن  في أكثرِ  جنائيةً  جريمةً  يّ ثلِ لوك المِ ر الس بَ عتَ فيما يُ و      
ـــةَ أوّ ، 2013جويليـــه  26 بتـــاريخنســـان اإل ـــ عالميـــةٍ  يـــةٍ توعِ  ل حمل ـــ ةٍ عاّم  واالحتـــرامِ  مســـتوى الـــوعي  ي إلـــى رفـــعِ ترِم

  .ةة الجنسانيّ للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهويّ  والمساواةِ 
      ــ. يقيــا، بجنــوب أفر "كيــب تــاون" العاصــمة فــي" أحــرار ومتســاوون"إطــالق حملــة  وقــد تــم علــى  الحملــةُ  زُ وترك
وصــّرحت المفّوضــة  .4ةة الجنســيّ ثلّيــاب المِ ن اإلصــالحات القانونيــة والتعلــيم العــام لمواجهــة رّهــِمــ ة إلــى كــل اَجــالحَ 

                                                           
تـي ة الّ ي هـود المضـنِ الجُ  واذ، فـإن قـرار حقـوق الّشـ) ةالمفوضـيّ (ت إذا تبن : "في هذا المقام، كالتّالي خبير القانون الدولي وحقوق اإلنسان ،"فاروق حسن"وقال  1
 ".ىدً سُ  ستذهبُ  طويلةٍ  غير الحكومية أنصار األسرة على مدى سنواتٍ ا المنظمات هَ تْ لَ ذَ بَ 

البــاب أمــام  ، وهــو مــا يفــتحُ )ذوذ الجنســيالّشــ(القــرار بالميــل الجنســي  هُ د لمــا يصــفُ حــدّ ه ال يوجــد تعريــف مُ أنــ ،"المنظمــة األمريكيــة غيــر الحكوميــة"وأشــارت      
إذا " :همــة األمريكيــة مــن أنــرت المنظّ وحــذ  .هــا مــن حقــوق اإلنســاناذة، واعتبارِ ة الّشــمارســات والميــول الجنســيّ األطفــال وغيرهــا مــن المُ   الجــنس مــع ممارســةِ  إباحــةِ 
  ".مايتهام على الحكومات حِ ت حَ تَ يَ مها، بل وسَ ة دولة أن تجر أي  من حقوق اإلنسان فلن يكون بإمكانِ مارسات ضِ تلك المُ  تْ رَ بِ اعتُ 
  :05/04/2013: موقع اإلنترنيت المطلع عليه بتاريخ ،)واذمشروع قرار دولي لحماية الشّ : ( للمرأة والطفل لجنة اإلسالمية العالميةالّ 

http://www.iicwc.org/lagna/iicwc/iicwc.php?id=147  
إن مســألة توســيع نطــاق الحقــوق اّلتــي يتمّتــع بهــا الجميــع لتشــُمل المثليــات :" ، بــالقول"نــافي بــيالي"لســّيدة وصــّرحت المفّوضــة الّســامية لحقــوق اإلنســان، ا 2

وترتكز هذه المسألة على مبدأ أساسـي يقـوم عليـه القـانون . والمثليين وثنائي الميل الجنسي وُمتغيري الُهوّية الجنسانّية ليس بالمسألة المتطّرفة وال المعّقدة
ــدولي لح ــز: قــوق اإلنســانال ــبَس فيهــا. المســاواة وعــدم التميي ــالمي لحقــوق اإلنســان ال ُل ــارات االفتتاحيــة لإلعــالن الع ــدون أحــرارًا :( والعب ــاس يول جميــع الّن

  )".ومتساوين في الكرامة والحقوق
ي والهوّيــة الجنســّية فــي القــانون الــدولي لحقــوق الَمْيــل الجنســ: الّنــاس يولــدون أحــرارًا ومتســاوين: (مكتــب المفــّوض الّســامي لحقــوق اإلنســان: َوَرَد ِضــمن

  .(HR/PUB/12/06 ):وثيقة رقم. 05.، مرجع سابق، ص)اإلنسان
 مارسـة الجـنس بـين أشـخاص مـن نفـسِ بقـوانين ُتجـّرم مُ  يحـتفظُ  الزالَ  بلـداً  76 نِ وْ األسف لكَ : "عـن ها،لِ في تدخ  امية لحقوق اإلنسانضة السّ المفوّ  أعربتو  3

 ، ولكـن مارسـة العنـفِ مُ  يقبـلُ  أحـدَ  الَ : "تـرى أن  هـا، إال أن "لْ دَ الَجـ الكثيـر مـن ثيـرحّسـاس ويُ  الموضـوع : "بـأنّ  "بيالي"دة غم من اعتراف السـيّ لرّ وعلى ا". الجنس
  .االهتمام بهذا الموضوعمجلس حقوق اإلنسان إلى  تْ عَ وفي الختام، دَ ". هذه الفئة هة ضدّ مارسات الموج المُ  عنِ  اهَ رَ بصَ  الدول تغض من  العديدَ 

 موقــع اإلنترنيــت، swissinfo.ch :البوابــة اإللكترونيــة ،)داخــل األمــم المتحــدة جديــدٍ  مصــدر خــالفٍ "...التمييــز علــى أســاس الميــل الجنســي("محمــد شــريف، 
  :15/07/2014: المطلع عليه بتاريخ

http://www.swissinfo.ch/ara/ 
مكننـا ويُ  عالميـةٌ  حقـوق اإلنسـان هـي حقـوقٌ  أن ة للحملة، وهي سائل الجوهريّ بالرّ  "بان كي مون"األمين العام  ادَ ، أشَ "غير مسبوقةٍ " بادرةً ها مُ اها بأن إي  وواصفاً  4

ر ذي يتطـو هـذا التمييـز اّلـ أن علـى  ،م إطـالق الحملـة الجديـدةيالل مراسخِ  "نافي بيالي"امية لحقوق اإلنسان ة السّ دت المفوضّ وشد  .لمواقف إلى األفضلتغيير ا
  .ةستهدفة، هو انتهاك لحقوق اإلنسان األساسيّ في بعض األحيان إلى االعتداء الجسدي، والعنف الجنسي وعمليات القتل المُ 
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 علـى األشـخاص حمايـة بتتطلّ  وال :"، كالتّـالي" أحرارًا ومتساوون"الّسامية لحقوق اإلنسان في إطار دعِم حملة 
 والمثليـين بالمثليـات ةخاّصـ حقـوقٍ  أو جديـدةٍ  حقـوقٍ  اسـتحداثَ  ةالجنسـانيّ  ةالهوّيـ أو الجنسـي لْيـالمَ  أسـاس
 التمييـز بعدم عالمياً  اريالسّ  مانالضّ  إنفاذ األمرُ  بيتطل  لْ بَ  .ةالجنسانيّ  ةالهويّ  ريتغيّ ومُ  الجنسي ليْ المَ  وثنائي

 ةِ ألّيـ مجـالَ  الو ...فـوري  بـه الـدول والتـزام ،ملٌ شـا مبدأ التمييز عدمو  المساواة فمبدأ...الحقوق بكافة عالتمتّ  في
  .1"هِ دِ مولِ  عند إنسانٍ  كل  هابُ يكتسِ  حقوقٌ  لعّ بالفِ  هي اإلنسان وحقوق. ةيّ العالمِ  مبدأ في استثناءات

ـلة بموضـوع الِمثِليـة الجِ والجدير بالمُ       ُجهود هيئـة األمـم المتحـدة ذات الص ة الحظة في ِنهاية الَمطاف، أننسـي
ل  ـجـًة ِخالفـًا للموقـف المتراِجـع الـّذي سال ُيستهان بها، وأّن هيئاتها وِلجاِنها الفنّية قد َأْوَلـت الموضـوع أهمّيـًة وأولوي

ــادرة عـن هيئــة األمـم المتحــدة، قــد وُيمكـن الَقــْول فـي هــذا الّشــ. بالنسـبة للمنظمــة الدوليـة للعمــل أن، أّن األحكـام الص
رة ِضمن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، وكذا العهدين الدوليين لعـام َشِمَلْت جميع حق 1966وق اإلنسان المقر ،

  .2بحّد ذاته ،في العمل الحقّ بصفة عامة، دون التركيز على 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

                                                                                                                                                                                                 

ى اآلن وحتّـ. أو إقصـاءٍ  اسـتثناءٍ  دون أي  والحقـوقِ  ومتسـاوين فـي الكرامـةِ  ولد الجميع فيه أحـراراً يُ  اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان بعالمٍ  َيعتد " :أضافتو = 
  ."يلتمييز على أساس يومِ ب والعنف واة والتعص واجهة الكراهيّ روا على مُ جبِ بالنسبة لماليين كثيرة من المواطنين، أُ  فَ وَ أجْ  ال يزال وعداً 

  :17/09/2014: ، موقع اإلنترنيت المطلع عليه بتاريخ"حملة أحرار ومتساوون" :مركز أنباء األمم المتحدة
http://www.un.org/arabic/news/  

: ِخالل الدورة الثالثة والسـّتون للجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة، المنعِقـدة بتـاريخ" نافي بيالي"ن السّيدة كلمًة قدمتها مفوّضة األمم المتحدة الّسامية لحقوق اإلنسا 1
الَمْيــل الجنســي والهوّيــة الجنســّية فــي القــانون : الّنــاس يولــدون أحــرارًا ومتســاوين: (مكتــب المفــّوض الّســامي لحقـوق اإلنســان: َوَرَد ِضــمن. 2008ديسـمبر  18

   .(HR/PUB/12/06 ):وثيقة رقم. 09.، مرجع سابق، ص)اإلنسانالدولي لحقوق 
رة فـي ظـل النظـام األممـي، َعِنّيـت الّنصـوص اإلقليميــ 2 الميثـاق االجتمــاعي األوروبيـة بمسـألة َعَمالـة ذوو الميـول الجنسـي؛ حيـث ُيقـّرر  ةوِبخـالِف القواعـد المقـر

رة ِضـمن الميثـاقحق العمل ِمْن َبْيِن مجموعة من ا )المعدل(األوروبي  المسـاواة فـي كمـا َيحُظـر التوجيـه األوروبـي بشـأن . لحقوق االقتصادية واالجتماعية المقـر
، التمييـز القــائم علـى الُميـول الجنســي فـي الِقطــاعين العمـومي والخـاص، لــيس فقـط علــى مسـتوى أمـاكن العمــل، وكـذلك، فــي إجـراءات التوظيــف مجـال التوظيــف

  .يئات الَمعنّية بالتوظيفوعلى مستوى الَمكاتب واله
Directive 2000/78/C.E. de l’Union européenne portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement 
en matière d’emploi et de travail, art. 07 et 10. 

وفـي ذلـك، قـّررت محكمـة . ه َال يُجوُز للَمْيل الجنسي أن ُيشكل أساسًا للتمييـز بـين األشـخاصدولة عضو في االتحاد األوروبي أنّ  38واستنادًا لذلك، َتعتِبر      
  :األوروبي، ما يلي دالعدل لالتحا

     « Le licenciement d’une personne transsexuelle pour des motifs ayant trait à la conversion sexuelle était proscrit 
en vertu de l’interdiction de la discrimination fondée sur le sexe figurant dans la directive de 1976 relative à l’égalité 
de traitement ».in : 
Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 30 avril 1996 dans l’affaire C-13/94, P. c. S. et Cornwall County 
Council, pont. 20. 
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  :الثاني الفصل
الخصائص معيار  رة للمساواة وعدم التمييز على أساسقر المُ  الدولية للعمل  القواعد

 ةهنيّ أو الذّ /ة ويّ الجسد
 

ى، وكــذا، فــي نثَــكر واألُ الــذ  لــقَ ة، فخَ تمــايزين فــي الخصــائص الجنســيّ م مُ ُهــعلَ ي البشــر، وجَ الّلــه تعــالى بِنــ قَ َلــخَ      
ة درة الجسديّ جميع الّناس ذات القُ لِ  كاء، وليَس من الذّ  واحدةٍ  الّناس على درجةٍ  َس يْ هنية، فلَ والذّ  الجسدّيةالخصائص 

ن ِمـ هِ عاملـة مـع غيـرِ رص والمُ ى في الفُ يتساوَ  مّنا الحق في أنْ  واحدٍ  كل سّلم به، هو أّن لِ ولكن ما هو مٌ . هنيةأو الذّ 
رات دُ ذات القُـُيمتعـه بِـ مْ ، فقط، ألّن اّلله لَـأو استبعادٍ  أو تفضيلٍ  ةٍ تمييزي  عاملةٍ مُ ه، والحق في أّال يتعّرض لِ نسِ ي جِ بنِ 
  .هنسِ ي جِ ه من بنِ تي مّتع بها غيرَ الّ 

كــان  العمــل إنْ  صــول علــى منصــبِ ويعنــي ذلــك، إمكانيــة اســتبعاد شــخص أثنــاء التوظيــف وٕاقصــائه مــن الحُ      
ومـا . الـوظيفي  المنصبِ  خص مع طبيعةِ هنية للشّ ة أو الذّ رات الجسديّ دُ ه عدم مواءمة القُ عُ رجَ األساس في التمييز مَ 

ين أو مـن فئـة ذوي االحتياجـات سـنّ ن فئة المُ ه مِ كونِ خص، فقط، لِ د الشّ عَ ستبيُ  ه، هو أنْ لُ ن تقب مكِ ور، وال يُ هو محظُ 
     .           أو اإليدز/ة والمناعة البشريّ  قصِ صاب بفيروس نُ مزمن أو مُ  عاني من مرضٍ قين، أو ألّنه يُ عوّ ة من المُ الخاصّ 
ـــكـــرة المســـاواة وتحقيـــق العدالـــة االجتماعيـــة بـــين جميـــع الّنـــفِ  اللِ فـــإحْ       ـــىبالدّ ب اس يتطّل ؤخـــذ تُ  ، أال رجـــة األول

وط  قُ ع إلـى ُسـق الفكـرة يرِجـنطلَـ؛ ومُ هِ ه بحقوقه من عدِمـعِ هنية للفرد كأساس لتمت ولوجية، وكذا، الذّ يالخصائص الفيز 
ه مـن غيـرِ  المسـاواة مـع مِ دَ على قَ  هِ ع بحقوقِ ن التمت شخصًا مِ  مَ رُ حْ نَ  ن أنْ مكِ فهل يُ ة؛ في هذه الحالَـ الفردِ  مسؤوليةِ 

 ضِ حـدد بمْحـيختـار ويُ  ّنـا أنْ مِ  واحـدٍ  ل ه؟ فهـل يسـتطيع ُكـِمـوعن مجـال تحك  هِ ج عن إرادتِ خرُ يَ  سببٍ ي البشر لِ نِ ب
 ة؟ة وفكريّ جسمانيّ  دراتٍ ن قُ مِ  ع بهِ إرادته ما يتمت  

ة رات الجسـديّ دُ بالفئـات ذات القُـ ةيـالباحثـة التفصـيل فـي القواعـد الدوليـة للعمـل المعنِ  تْ أَ ق، ارتَـطلَ نمن هذا المُ      
رة علـى أسـاس الّسـن األول المبحث منق ضِ وذلك بالتطر . ختلفةهنية المُ أو الذّ /و للقواعد المقـر . ق فـيثـّم التطـر 

رة على أساس اإلصابة بعَ الثاني  المبحث اهةإلى القواعد المقر.  
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 :األول المبحث
 رة على أساس السنّ القواعد المقر  

  
حجـم ولـوجي، وبِ ي، معرفـي وتكنُ م علِمـق مـن تقـد حقـيُ َمـا ات، و وَ ا يمتلك مـن ثـرَ مَ  رِ جتمع، بقدَ مُ  ة أي قو  قاُس تُ       
هــو  نميــة، فإّنــه فــي الواقــعِ رة علــى تحقيــق التّ ة القــادِ ة الحقيقّيــوِ ؛ فــإذا كــان اإلنســان هــو الثــرْ يــه مــن اســتثماراتٍ مــا لدَ 

ـــق إّال بتـــوافُ مكـــن أن تتحقـــة، ال يُ قـــســـتدامة الحَ نميـــة المُ إّن التّ و .جتمـــعٍ مُ  ال ألي عـــل والفَ اِعـــاالســـتثمار الفَ  روط ر الش
ــالكامِ   ةِ وصــح  رجــة األولــى، علــى ســالمةِ هــذا بالد  ة االقتصــادية واالجتماعيــة، ويعتمــدُ الحقــوق األساســيّ  ة الحتــرامِ َل

  . هاناتهاح رِ بْ ها، ورِ فع تحدياتِ لمة، ودَ العوْ  سايرًة لمتطلباتِ وء، مُ هدُ ة هذا اإلنسان بِ ونَ نُ يْ كَ 
 وغير قـادرةٍ  عاجزةً  ،اميةالنّ  الدول، وخاصًة منها الدول اتها، أصبحتيَ اعِ وم للعولمة وتدَ المحمُ  د اء المَ ر ن جَ مِ ف     

ها من القضايا غيرِ و ... وص األّمية، والبطالة، وبالخصُ تي تتفاقم يومًا بعد يومٍ واجهة المشاكل االجتماعية الّ على مُ 
ذي حـّرك إرادة المـؤتمرين علـى المسـتويات األمـر الّـ. نمـوين مستقبلها التّ هَ رْ تي تَ االجتماعية واالقتصادية الكبرى الّ 

ر التمييـز القـائم علـى عتبِ قّر بالمساواة بين جميع فئات العمال، وتَ قواعد وأحكام تُ  إرساءِ  من أجلِ الدولية واإلقليمية 
  .ستضعفةقّرر لفائدة الفئة المُ يُ  مْ قانونًا ما لَ  ةور أشكال التمييز المحظُ من  معيار السنّ 

تــي بعة الّ ة الّســعلــى أّنــه أحــد األســباب األساســيّ  الســنّ للمنظمــة الدوليــة للعمــل،  111: ورد االتفاقيــة رقــمتُــ مْ وَلــ     
 ن أنْ الدول األعضاء مِ  )ب.(01.ف/01َمّكن في المادة ها التمييز في القانون الدولي، مع أّنها تُ ٌيحظر على أساسِ 

رة في االتفاقية أعاله ةنفردًة أسباب تمييز أخرى إلى جانب األسباب األساسيّ يف مُ ضِ تُ  الُمقر.  
ا حتمـًا عـن الكـّم َنـطلعِ ، سـوف تُ ذاتهـاادرة في إطار المنظمـة للقواعد الدولية للعمل الص  متأنّيةً  غير أّن قراءةً       

فئـــة األحـــداث : لت العمـــال مـــن الفئتـــينمِ تـــي َشـــوص، والّ اقيـــات والتوصـــيات المقـــّررة بهـــذا الخُصـــمـــن االتف الُمعَتَبـــر
  .سّنينئة المُ باب، وكذا، فِ والشّ 
التمييـز القــائم المنظمـة الدوليـة للعمـل لموضـوع  تــهُ لَ وْ ذي أَ اليـة، مـدى االهتمـام الّـتفاصـيل الدراسـة التّ  بّينوسـتُ      

 مـن ِخـاللين، وذلـك سـنّ باب والمُ المقـّررة لكـل مـن فئتـي الّشـ اإليجابّيـة دى الحمايـةمـوبالتّبعيـة ، على أسـاس السـنّ 
 :اليينالتّ  المطلبين

  
  :األول المطلب

 رة للمساواة وعدم التمييز اتّ القواعد المقر جاه صغار السن  
  

نميــة االقتصــادية واالجتماعيــة، لتّ ها فــي تحقيــق ارة واســتثمارِ تــوفّ ة المُ يــات البشــريّ م االســتفادة مــن اإلمكانِ تلزِ ْســتَ      
 نْ فـل إِ فالط . 1يةة اإلنسـانِ ي خصِ ناء الشّ ة في بِ سيّ أساِ  ها األولى، كمرحلةٍ لِ فولة في مراحِ رجة األولى، بالط ناية، بالدّ العِ 

                                                           
المجلـس العـام لإلتحـاد الـدولي عتمـد مـن طـرف ، المُ 1924لسـنة " جنيـف"مـن إعـالن  الثانيـةالمـادة  من نـص د ِضـرَ وَ  اإلحالـة لمـافـي هـذا المقـام،  كان ال بدّ و  1

مـاي  17بتـاريخ  الُمنعقـدة لجنـة التنفيذيـة فـي جلسـتهاالّ  طرف هائي عليه منذي تّم التصويت الن ، والّ 1923فيفري  23نعقدة بتاريخ المُ  هِ ، في جلستِ إلغاثة األطفال
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م ُهـ سـتقبل بـلْ المُ  اعن ُصـ وا فقـطْ فاألطفـال ليُسـ ؛الغـد  عنـاوينَ  عُ َضـيَ ذي سَ وم، فإّنه هو الّ اليَ  عناوينِ  ن موضوعَ يكُ  لمْ 
  .هستقبل نفسُ المُ 

الحيـاة  دِ م مـع تعقـؤّرقـًا؛ حيـث بـدأت تتفـاقَ موضـوعًا مُ  شـّكلُ األطفـال تُ  تشـغيلِ  ظـاهرةَ  نْ تُكـ ، لمْ قريبٍ  وٕالى عهدٍ      
 .تهااسـتويَ د مُ ها وتعقـرِ ل عناِصـداخُ عاصـر وتَـات العـالم المُ َمـأزَ  مِ وص، مـع تعـاظُ االجتماعية واالقتصـادية، وبالخُصـ

 ــ وٕانتــنعِكُس علــى األطفــال  عاملـةٍ مُ  وءِ وُســ واســتغاللٍ  ةٍ وقســوَ  نـفٍ هــا مــن أســاليب عُ الُ طَ ة االجتماعيــة، ومـا يَ هـذه اآلف
م فــي المنظومــة م وٕادمــاجهُ هُ ن تــأهيلَ مَ ة تْضــليــخ دَ بأســاليب تَ  وُمجابهِتهــاهــا تِ مــع حقيقَ  لِ عاُمــجــديرة الت ، لَ وِصــغاِر الســنّ 

، انطالقــًا مـن القناعــة كريمـةٍ  ناسـبة لحيــاةٍ روف المُ م الّظــهيــئ لهُـة، وتُ نميــة البشـريّ بـرى للتّ المبــادئ الكُ فـق ة، وِ التنمويـ
  .1اتِ وَ الثرَ  ة في خلقِ كيزة األساسيّ ه الرّ نِ كوْ وبِ  العمل،بأهمّية تنظيم 

القـرن العشـرين  إلـى أوائـلفـي ظـّل النظـام األممـي يُعـود  فولـةالط  ، أّن االهتمـام بأوضـاعِ عموماً ول مكن القَ ويُ      
د حقـوق حـدّ عة تُ شـج ياغة اتفاقية دوليـة مُ هدف صِ بِ  كبيرةٍ  المنتظم الدولي مجهوداتٍ  لَ ار، بذَ ، وفي هذا اإلطَ .)م20(

 اخليةيها في تشريعاتها الدّ تصديق الدول األعضاء عليها وتبنّ  من ِخالليها، مِ فل وتحْ الط.  
، 19242صـبة األمـم لسـنة عُ  إّبـان قيـامِ  فـللحقـوق الط " جنيـف"إعـالن ًا مـن قد تجّسـد هـذا االهتمـام، ابتـداءو      

 اتفاقيـة حقـوقِ ، ووصوًال إلـى 19593نوفمبر  30ذي اعتمدته الجمعية العامة في الّ  فلالط  حقوقِ  بإعالنِ ومرورًا 
 عترِ تي تَ الّ و ، 19894نوفمبر  20دة بتاريخ عتمَ المُ  فلالط ف بحق  ُمـنُ م لِ الئِـوى معيشـي مُ سـتفي مُ  فلٍ طِ  كل ي، ه البـدنِ و
  .عنوي واالجتماعيي، المَ العقلِ 
 تْ مَ الة األطفال، والتزَ مَ ة عَ منذ إحداثها بقضيّ  سباقة في هذا المجال، فانَشَغلت المنظمة الدولية للعمل وكانت     

دها المؤتمر قَ عَ  رةٍ وْ وفي أّول دَ . الماألطفال العاملين في الع روفِ ظُ  تحسينِ  فِ هدَ اء عليها بِ ضَ في هذا اإلطار، بالقَ 
تهــا بعــد ذلــك، اتفاقيــات بَ قَ ، أعْ ناعةاألدنــى للعمــل فــي الّصــ ل الســن اتفاقيــة حــوْ ى هــذا األخيــر بنــالــدولي للعمــل، تَ 

 استغاللِ  الة األطفال وحظرِ مَ ها بعَ ق جميعُ وتوصيات عديدة، تتعل 5واحيهم من جميع الن.  

                                                                                                                                                                                                 

 علــى كاهــلِ  فــل قلبــًا وقالبــًا، روحــًا وجســدًا، ال يقــعُ إّن االهتمــام بالط : "فيهــا دَ رَ حيــث وَ  ؛1924فيفــري  28، والموّقــع عليــه مــن أعضــاء المجلــس العــام فــي 1923
ف تخلـعـالج، والمُ يجـب أن يُ  م، والمـريُض طَعـيجـب أن يُ  فـل الجـائعُ نهـا، فالط ة مِ ة الحقوقيـوخاّصـساته كافـة، مؤس  رَ المجتمع عبْ  األسرة فقط، وٕاّنما على كاهلِ 

 هماور يجب إيواؤهما وٕانقاذُ ، واليتيم والمهجُ ف يجب أن يقومَ نحرِ ع، والمُ يجب أن يتشج."...  
ة والدوليــة، وتحتــاج فــل الشــرعيّ مــن مظــاهر خــرق حقــوق الط فــي الحقيقــة، ِ عتبــر ظــاهرة تشــغيل األطفــال، تُ : "قــائالً " ل المنــوارعــّال "عّبــر عــن ذلــك األســتاذ  1

قاربــات إيجــاد مُ  ها مــن أجــلِ ها وتــدقيقِ لتصــحيحِ  صــات، وآليــاتٍ دة التخص متعــد  فــق منهجيــةٍ ، وِ وموضــوعيةٍ  علميــةٍ  تحليليــةٍ  هــا إلــى دراســاتٍ هــا وتقييمِ لتقويمِ 
  ."إيجابي  حيطه العام بشكلٍ ليم في مُ االنخراط الس  دِ الغَ  جيلِ ن لِ اقتصادي وقانوني ، يضمَ -وسيوسُ  ياقٍ اهرة، في سِ م في عالج هذه الظ ندمجة تسهُ مُ 

  .04.، ص2009الرباط،  مطبعة الدار الجديدة، ، الطبعة األولى،تشغيل األطفال بين الحماية القانونية وٕاكراهات الواقعل المنوار، عّال 
ّصــص دولــي خُ  ، أّول إعــالنٍ "االتحــاد الــدولي لحمايــة حقــوق الطفــل"ى ســم يُ  عــن اتحـادِ  نقــاطٍ  ر فــي خمـسِ دَ ذي َصــاّلــ، لحقــوق الطفــل" جينيــف"إعــالن عتبـر يُ  2

  . 1924سبتمبر  26للتأكيد على حقوق الطفولة في تاريخ القانون الدولي المعاصر، تبّنته جمعية عصبة األمم في 
 .ةمبادئ أساسيّ  عشرةل على مَ ، واشتَ 1948لسنة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان من  25من المادة  الثانيةللفقرة  جاء هذا اإلعالن تطبيقاً  3
فــل فــي البقــاء حــق الط  -1: فــلة للط يــعلِ ق بــالحقوق الفِ ة تتعلــمجــاالت أساســيّ  ثالثــة، علــى 1989لســنة  فــلاتفاقيــة األمــم المتحــدة لحقــوق الط أحكــام  قُ ِبــطَ نْ تَ  4

 06المادة (مووالن .(2-  ة والتنشـئةفل فـي التنمّيـحق الط )31و 07 تينالمـاد .(3-  فـل فـي الحمايـةحـق الط) وأّكـدت االتفاقيـة علـى حمايـة األطفـال . )23المـادة
، العمـل سـاعاتِ  ، وتنظـيمِ األدنـى للعمـل تحديـد السـنّ ورة ، وضـرُ االسـتغالل االقتصـاديوره، بمـا فـي ذلـك، صُ  عاملة واالستغالل بجميعِ من جميع أشكال سوء المُ 

  ).32المادة ( ةعلى الصح  ل خطراً شك تُ  عدم االنخراط في أعمالٍ على  رصِ والحِ 
  :، المدير العام األّول للمكتب الدولي للعمل، كالتّالي (A. Thomas)"ألبير توماس"َوَرَد في خطاٍب للسّيد  5
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فـــي  بـــالتمييزقـــة لـــة لهـــا، والمتعل ، المكم 1958لســـنة  111: والتوصـــية رقـــم 111: ة رقـــملت االتفاقيـــك قـــد َشـــو      
ــ، الــن التوظيــف واالســتخدام  مبــدأ المســاواة وحظــر التمييــز بجميــعِ  اللِ اويــة إلْحــالز  ل حجــرَ ك ذي َشــص األساســي اّل

صـوص ى الن وَلـأُ وهـي بـذلك، تمثـل  .1لّشـباببالنسبة لجميِع فئـات العّمـال، بمـا فيهـا فئـة األطفـال وا هِ رِ وَ وصُ  هِ أشكالِ 
 توليسـ ةمني ِضـ َوَرَد بصـيغةٍ  هـذا الحظـرِ تكريسـها لِ  أن  وْ ، ولَـالتمييز والتفرقة على أساس السن  حظرَ ت رَ ر تي قَـالّ 

ـــع فـــي تحديـــدِ  .2ةصـــريح فبالتوس  الن وعـــدم التمييـــز فـــي التوظيـــف خصـــي، وكـــذا، المـــادي لمبـــدأ المســـاواةطـــاق الش 
ر بموجــب االتفاقيــة ذاتهــا، واالســتخدام ُيســتخلُص ؛ الُمقــر  التفرقــةالتمييــز و  مــدلولَ  أن  علــى نحــٍو يشــُملُ  قــد ُحــِدد  أي 

تكـــافؤ الفـــرص فـــي عاملـــة أو بِ بالمســـاواة فـــي المُ  أو اإلخـــاللَ  إلغـــاءَ  هِ ون مـــن شـــأنِ يُكـــ أو تفضـــيلٍ  أو اســـتبعادٍ  تمييـــزٍ 
  ).، أعاله111: من االتفاقية رقم) ب(/األولىفي فقرتها  لىاألو المادة ( نهَ الة أو المِ مَ العَ 

ـــ      واضـــحٍة وصـــريحةبألفـــاٍظ  أعـــالهة ت الوثيقـــوفضـــًال علـــى ذلـــك، نص عاملـــة ة والمُ الحمايـــة التمييزّيـــ ، علـــى أن
ــتــي تُ ة الّ االســتثنائيّ  بان، ال تُ هــا، فئــة األحــداث والّشــن بينِ الفئــات، وِمــ لــبعضِ  ُص خص شــك مــن األحــوال  حــالٍ  ل بــأي

  .3فرقة والتمييزالت  إجراءًا من إجراءاتِ 
رة لفائـدة فئـة األحـداِث والّشـباب علـى مسـتوى المنظمـة للعمـل اية، هذه الغَ  تحقيقِ  وألجلِ       اتخَذت القواعـد الُمقـر
ـــٍد قواعـــد تتضـــمن : غًة مزدوجـــةً ِصـــب وط تنظـــيم عمالـــة صـــغار الســـّن وشـــر إلـــى  ، ترِمـــيتنظيمـــيأحكامـــًا ذات ُبع

ـــٍد  وقواعـــد ُأخـــرى تمثـــلُ  ،اســـتخدامهم ـــًا ذات ُبع ـــائيأحكام ـــى إلـــى ،حم ـــِة صـــغاِر الســـن  تهـــِدُف بالّدرجـــة األول ِوقاَي
رب  ِقَبـــلِ  نأو ِمـــ ُزمالئِهـــم مـــن العّمـــال البـــالغين لِ َبـــن قِ ِمـــ ادِ عبمـــن االســـتغالل واالســـتِ  الُمنـــدِمِجين فـــي ســـوِق العمـــلِ 

هم مـن فئــات العمــال المســاواة مـع غيــرِ  مِ دَ هم علــى قَـضــعِ وَ ة، وَ هنيـوق والمزايــا المِ ع بـالحقم مـن التمتــهِ العمـل، وتمكيــنِ 
 :اليةمن فروع البحث التّ وذلك ما سوف تأتي الباحثة إلى التفصيل فيه، ضِ  .ةري مُ العُ 
  
  
  

  
                                                                                                                                                                                                 

=  « C’est l’exploitation des enfants qui constitue le mal…le plus insupportable au cœur des hommes. Un travail 
sérieux en matière de législation sociale commence toujours par la protection des enfants ».in : 
B.I.T. :(Programme international pour l’abolition du travail des enfants-I.P.E.C.-Quel est-il et que fait -il ?),O.I.T ., 
Genève, Mai 2010,site internetrevu le : 10/04/2012 :  http://www.ilo.org/ipecinfo.  

  :راجع 1
F. Laroche- Gisserot, Les droits de l'enfant, éditions Dalloz, Paris, 2003, pp.70 et 71.                                                                         

  :راجع 2
Ibid.                                                                                                                

ـــ 3 ـــ ، علـــىالثانيـــةو األولـــىفـــي فقرتيهـــا  111: مـــن االتفاقيـــة رقـــم الخامســـةت المـــادة وفـــي ذلـــك، نص ـــعتَ ال تُ  -1:"واليالّت ـــَب ة بالحمايـــة أو ر اإلجـــراءات الخاص
مـع منظمـات أربـاب العمـل  رِ اوُ بعـد التشـ عضـوٍ  ألي  يحق  -2. التفرقة يلَ بِ تي أقرها مؤتمر العمل الدولي من قَ ة في االتفاقيات والتوصيات الّ دَ ساعدة الوارِ بالمُ 

 وعِ النـ بِ بسـبَ  ةِ خاّصـ أو حمايـةٍ  إلى مسـاعدةٍ  رون في حاجةٍ بَ عتَ ذين يُ بات األفراد الّ تطل مُ  قابلةَ بها مٌ  دُ قصَ أخرى يٌ  ةٍ اص خ إجراءاتٍ  عَ ضَ يَ  ، أنْ تْ دَ جِ وُ  ال، إنْ والعمّ 
 وال تُ  ،العائلية أو الحالة االجتماعية أو الثقافية أو المسؤولياتِ  أو العجزِ  أو السن التفرقة هذه  اإلجراءات من قبيلِ  عد".  
ــ تــدبيراتٍ  ياســة فــي أي ر تطبيــق هــذه السّ ؤث ال ُيــ -6:"جــاء فيهــاحيــث  المكملــة لهــا؛ 111:مــن التوصــية رقــم 06ّكــدت ذلــك أحكــام الفقــرة وأ        قــّررة مُ  ةٍ خاص

ـ عايـةٍ م إلـى رِ هِ تِ بحاجَ  -عامةٍ  بصفةٍ  -عترفمٌ  ة ألشخاصٍ واجهة حاجات عملي لمُ  ـةٍ خاصأ-ذكـر أو أنثـى -وعِ ، أو بسـبب الن ، ات َعـبَ ، أو التَ ، أو العجـزِ و السـن
  ".ة، أو الوضع االجتماعي أو الثقافيالعائليّ 



 
169 

  :الفرع األول
  التنظيمياألحكام ذات الُبعد 
       

      اغِ لقد كان الش القرن التاسـعِ  ، وكذا العمال، منذ منتصفِ األعمالِ  دة السياسيين ورجالَ ذي حّرك إرال الّ ل األو 
العمـل، وشـكّل األطفـال بـذلك،  عفًا واسـتغالًال فـي مكـانِ ئـات األكثـر ُضـايـة الفِ بحمَ  -أساساً  -ق، يتعل .)م19(عشر 

ب العالميـــة األولـــى، دت قبـــل الحـــر ِقـــتـــي عُ قـــاش المـــؤتمرات الدوليـــة الّ ة نِ َلـــوح علـــى طاوِ الموضـــوع األساســـي المطـــرُ 
نوات األولــى مــن الل الّســعــة للمنظمــة الدوليــة للعمــل ِخــابِ ة الت لجــان الفنّيــر نشــاط المــؤتمر الــدولي للعمــل وال وَ ْحــومِ 

  .نا هذاها وٕالى يومِ نشاطِ 
روف ُظــ طُ تضــبِ  أحكــامٍ  ياغةِ األطفــال وِصــ لِ َمــتــدرجًا، مــن تنظــيم عَ وص، مُ فجــاء نشــاط المنظمــة بهــذا الخُصــ     

 مبـدأ حظـر تشـغيلِ  ارِ هنيـة، إلـى إقـرَ ة والذّ دراتهم الجسـديّ تتناسـب وقُـ عملٍ  روفَ ظُ  مْ ق لهُ حق هؤالء على نحٍو يُ  ملِ ع
هنيـة إلـى غايـة ة والذّ م الجسـديّ هِ هنـي، وحمايـة صـحتِ م مـن التعلـيم والتـدريب المِ هِ وتمكيـنِ  ،طلقـاً هم مُ واستغاللِ  األطفال

  .همبتشغيلِ  محُ تي تسْ القانونية األدنى الّ  هم السنّ لوغِ بُ 
ادرة عـــن المنظمـــة الدوليـــة للعمـــل ذات االتفاقيـــات والتوصــيات الّصـــ فِ لمختَلـــ مـــوجزاً  عرضـــاً  الباحثـــة تنــاولتو      
  :اليةالتّ  الفقرات البحثّيةمن نقاط ضِ ، لة بعمالة األطفال وصغار السنّ الصّ 
  

  ق بالعملاألدنى لاللتحا قة بتحديد السن األحكام المتعل  :أوالً      
  

      انصــب  قــامِ الــة األطفــال، فــي المَ مَ تنظــيم عَ  اهتمــام المنظمــة الدوليــة للعمــل فيمــا يخــص  علــى وضــعِ لِ األو ، 
تـي ة الّ وكانـت الغايـة األساسـيّ  .األدنـى للتشـغيل م بـه الـدول األعضـاء عنـد تحديـدها للسـنّ تلتـزِ  دٍ حـد ومُ  دقيقٍ  عيارٍ مِ 

 غار مــا دون الســن مبــدأ حظــر تشــغيل الّصــن فــي إقــرار وٕاعمــال والتوصــيات تكُمــابتغاهــا واضــعو هــذه االتفاقيــات 
  .القانونية األدنى

امتـدت منـذ  مرحلـة أولـى،؛ حيـث تبّنـت فـي الحظر التدريجيواعتمدت المنظمة لتحقيق غايتها هذه، أسلوب      
ــالعَ  لقــرن ذاتــه، مجموعــة مــن االتفاقيــات مــن ا ادسالّســ دِ وٕالــى غايــة العْقــ.) م 20( العشــرينمــن القــرن  لاألو  دِ ْق

، ثانيـة مرحلـةٍ فـي  تْ وانتهَجـ. دىعلـى ِحـ نشـاطٍ  مجـالِ  األدنـى لتشـغيل األطفـال لكـل  د السـنّ حد تي تُ والتوصيات الّ 
ــ ــ دِ امتــدت منــذ العْق ــقِ المُ  الحظــرِ دة أســلوب عتِمــمُ  رةً مغــايِ  ، سياســةً .)م 20( العشــرينمــن القــرن  ابعالّس ــةِ مَ لعَ  طل  ال

  .138:من أحكام االتفاقية الدولية للعمل رقمد ضِ حد عيار المُ تي أقّرها المِ القانونية الّ  ما دون السن األطفال 
  : اليةالت  الفقرات البحثّيةمن ضِ  ،وصبهذا الخصُ  ،نشاط المنظمةتأتي الباحثة إلى التفصيل في و      
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     1. األحكام المتعل ناعةفي الصّ بالعمل األدنى لاللتحاق  قة بتحديد السن  
  

، وقـــد نّصـــت 1ق باألطفـــالر عـــن المنظمـــة وتتعلـــل اتفاقيـــة تصـــدُ أو  1919لســـنة  05: عتبـــر االتفاقيـــة رقـــمتُ       
فـي المنشـآت  )14(ابعـة عشـر هم عـن الرّ ن ِسـ ذين تقـل األحـداث الّـ اسـتخدام أو تشـغيلِ  جوازِ  عدمِ االتفاقية على 

المـادة (وى أفـراد األسـرة الواحـدة غل بهـا ِسـتـي ال يشـتَ وعها، فيما عـدى تلـك الّ ة وفر ناعية العامة أو الخاصّ الصّ 
 ).من االتفاقية 02

واد هـذه االتفاقيـة، وذلـك بموجـب أحكـام ، تعـديًال جزئيـًا علـى َمـ1937رى المؤتمر الدولي للعمـل فـي عـام جْ وأَ      
األدنــى لتشــغيل األطفــال واســتخدامها فــي  الســنّ  منهــا، الثانيــةت المــادة َعــ، وقــد رفَ 19372لســنة  59: االتفاقيــة رقــم

ـــ ســـواء أكانـــت عامـــةً ، ســـنة )15(الخامســـة عشـــر ن ناعية إلـــى ِســـالمنشـــآت الّصـــ ةً أم خاص مـــن  فـــرعٍ  ، أو فـــي أي
  .3فروعها
بشـأن  1919لسـنة  04: من التوصـية رقـماألدنـى للعمـل ِضـ ّدد السـنّ رة أعـاله، ُحـمن األحكام المقر  واستثناءاً      
  .سنة )18(الثامنة عشر ، بسن صاصم بالر تشغيل النساء واألطفال من التسم  رِ حظ
  

  في العمل البحري األدنى لاللتحاق بالعمل قة بتحديد السن ألحكام المتعل ا.2     
  

العمـل  وز فيهـا تشـغيل األحـداث فـيتي يجُ الّ  للسن  األدنى الحد بشأن  1920لسنة  07: رت االتفاقية رقمر قَ      
تـدريب  يـة أو سـفنِ تعليمِ  نٍ فُ ُسـ هـرِ ، جـواز تشـغيل األحـداث علـى ظَ الثانيـةمن مادتهـا أن، ضِ ، في هذا الشّ 4البحري
    .ها على ذلكلطات العامة وٕاشرافِ وافقة الس مُ  بشرطِ 
: تفاقية رقمعض أحكام االتفاقية، فصدرت االلبَ  زئيةَ جُ  راجعةً ، مُ 1936ى المؤتمر الدولي للعمل في عام وأجرَ      

المــادة (ســنة فــي العمــل  )15(خمســة عشــرهم عــن ن ِســ ذين تقــل رت اســتخدام األحــداث اّلــَظــ، وحَ 19365لســنة  58
  .6)من االتفاقية أولىفقرة /الثانية
      

                                                           
  .1921جوان  13النفاذ في  حّيز ، دخلتناعيةوز فيها تشغيل األحداث في األعمال الصّ تي يجُ الّ  الحّد األدنى للسنّ بشأن   1919لسنة  05: االتفاقية رقم 1
  .1941فيفري  21ز النفاذ في ، دخلت حيّ ناعيةتي يجوز فيها تشغيل األحداث في األعمال الصّ الّ  الحّد األدنى للسنّ بشأن   1937لسنة  59: االتفاقية رقم 2
أو  هـاطبيعتِ  حكـمِ ل بِ مثـتـي تُ األعمـال الّ : ، وتسـتثني مـن ذلـكيةسـر المشـاريع األُ رّخص باستخدام هـؤالء األحـداث فـي ة أن تُ وقد أجازت االتفاقية للقوانين الوطنيّ  3
ر قـر ة فـي هـذه الحالـة، أن تُ ن علـى القـوانين الوطنّيـذين يشتغلون بها؛ حيـث يتعـي ة أو أخالق األحداث الّ جري فيها خطرًا على حياة أو صحّ تي تَ روف الّ الظ  كمِ حُ بِ 

 من االتفاقية الثانيةالمادة . (سنة لتشغيل األحداث أو المراهقين 15 حدًا أعلى من سن.(  
للمــؤتمر الــدولي للعمــل،  الثانيــةالل الــدورة ادرة ِخــ، الّصــتــي يجــوز فيهــا تشــغيل األحــداث فــي العمــل البحــريالّ  الحــّد األدنــى للســن بشــأن  07: قــماالتفاقيــة ر  4

 .1921سبتمبر  27ز النفاذ بتاريخ ، دخلت حيّ 1920جوان  15دة بتاريخ نعقِ المُ 
للمــؤتمر الــدولي للعمــل،  23: ادرة خــالل الــدورة رقـم، الّصــوز فيهــا تشــغيل األحــداث فــي العمــل البحــريتــي يجــالّ  الحــّد األدنــى للســنّ بشــأن  58: االتفاقيـة رقــم  5

 .1939أبريل  11 :ز النفاذ بتاريخ، دخلت حيّ 1936أكتوبر  24 :نعقدة بتاريخالمُ 
 .176.، ص2003، مركز التعليم المفتوح، مطبعة جامعة دمشق، تشريعات الطفولة ومنظماتهاال، محمد خير أحمد الفوّ  6
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         ادين أو مُ وبالنسبة لتشغيل األحداث كوق ـ هـرِ ادين علـى ظَ ساعدي وقـالس 15: ت االتفاقيـة رقـمفن، فقـد نص 
 الثانيـةالمـادة (سنة في هذه الوظيفـة  )18(سنه عن الثامنة عشر  ال يجوز تشغيل من تقل  ه، بأن 19221لسنة 

جـواز تشـغيل األحـداث دون الخامسـة  مِ عـدَ ، علـى 19592لسـنة  112: االتفاقيـة رقـم هـذا، وتـنص  ).من االتفاقية
  ).من االتفاقية األولىالمادة (يد الص  نِ فُ سنة في سُ  )15(عشر 

  
     3. األحكام المتعل األدنى لاللتحاق بالعمل  قة بتحديد السن راعةفي الز  

  
      جـواز تشـغيل األحـداث الّـ مِ علـى عـدَ ، 19213لسنة  10: من االتفاقية رقم األولىالمادة  تنص ذين تقـل  هم سـن

ــ ، عامــةً زراعيــةٍ  نشــأةٍ ة مُ ســنة فــي أيــ )14(ابعــة عشــر عــن الرّ  ةً كانــت أم خاص فــي  روعهــا إالّ مــن فُ  فــرعٍ  ، أو فــي أي
  .4غير أوقات الدراسة

ــ      ضــو فــي المنظمــة التــدابير عُ  دولــةٍ  ورة اتخــاذ كــل ، بضــرُ 19215لســنة  14: ت التوصــية رقــمَصــأوْ  دْ هــذا، وَق
م ل لهُـتكُفـ ريقـةٍ ليل، بطراعية أثناء ال سنة في المشاريع الز  )14( ابعة عشرالر  الزمة الستخدام األحداث دون سن الّ 

 األولـىالمـادة (يـة توالِ سـاعات مُ  )10(عشـر عـن  ي ال تقـلّ ة، وِهـة والعقلّيـتتناسب مع احتياجـاتهم الجسـميّ  استراحةً 
  .6)من التوصية

  
     4. األحكام المتعل ناعيةفي األعمال غير الصّ األدنى لاللتحاق بالعمل  قة بتحديد السن  

  
ــةنّصــت المــادة       ابعــة جــواز تشــغيل األحــداث دون الرّ  مِ عــدَ ، علــى 19327لســنة  33: التفاقيــة رقــممــن ا الثاني

ة االنتظـــام فـــي علـــيهم القـــوانين الوطنّيـــ ُض هم عـــن ذلـــك، وتفـــرِ ســـن  ذين تزيـــدُ ســـنة، وكـــذلك األحـــداث الّـــ )14(عشـــر 
  .ناعيةالمدرسة في األعمال غير الصّ 

                                                           
للمـؤتمر الــدولي  الثالثـةادرة خـالل الــدورة ، الّصـادينادين أو مســاعدي وّقـباب وّقـتــي يجـوز فيهـا تشــغيل الّشـاألدنـى الّ  تحديــد السـنّ بشـأن  15: االتفاقيـة رقـم 1

  .1922نوفمبر  20 :ز النفاذ بتاريخ، دخلت حيّ 1921أكتوبر  25 :نعقدة بتاريخللعمل، المُ 
للمــؤتمر الــدولي  43ادرة خــالل الــدورة ، الّصــ أســماك باب صــياديّ تــي يجــوز فيهــا تشــغيل الّشــاألدنــى الّ  تحديــد الســنّ بشــأن  1959لســنة  112 :االتفاقيــة رقــم 2

 .1961نوفمبر  07 :ز النفاذ بتاريخ، دخلت حيّ 1959جوان  03 :نعقدة بتاريخللعمل، المُ 
للمـؤتمر الـدولي  الثالثـةادرة خـالل الـدورة ، الّصـراعـةتـي يجـوز فيهـا قبـول األحـداث للعمـل فـي الز الّ  الحـّد األدنـى للسـنّ بشـأن  1921لسـنة  10: االتفاقية رقـم 3

  .1923أوت  31 :ز النفاذ بتاريخ، دخلت حيّ 1921نوفمبر  19 :نعقدة بتاريخللعمل، المُ 
، فـي خـاصٍ  تـيح اسـتخدام األحـداث فـي أعمـال زراعيـة خفيفـة، وبوجـهٍ تُ  منهـا، تنظـيم فتـراتٍ  02العلمـي، أجـازت المـادة و هني تحقيق هدف التدريب المِ  ضِ رَ غَ وبِ  4

 رتبطة بالحصاد، على أّال يؤدي هذا إلى تخفيضِ راعية المُ األعمال الز  أشهر )08( ثمانيةنوية لالنتظام في الدراسة عن مجموع الفترة الس.  
 19 :نعقـدة بتـاريخللمـؤتمر الـدولي للعمـل، المُ  الثالثـةادرة خالل الـدورة ، الصّ راعةفي الزّ ليلي لألطفال واألحداث العمل الّ بشأن   1921لسنة  14: التوصية رقم 5

  .1921نوفمبر 
  .523.عدنان خليل التالوي، مرجع سابق، ص 6
للمـؤتمر الـدولي للعمـل،  16: ادرة خـالل الـدورة رقـم، الّصـناعيةقبول األحداث في األعمال غيـر الّصـ الحّد األدنى لسنّ م بشأن  1932لسنة  33: االتفاقية رقم 7

  .1935جوان  06 :ز النفاذ بتاريخ، دخلت حيّ 1932أبريل  12 :نعقدة بتاريخالمُ 
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دة حـد اعات المُ سـنة فـي غيـر الّسـ )12( اثنتـا عشـرق فـوْ  جيـز هـذه االتفاقيـة تشـغيل األطفـال مـاذلـك، تُ  رغمو      
ــتــي ال تُ راســة، وذلــك فــي األعمــال الخفيفــة الّ ضــور الد لحُ  ض تهُ ر صــح واظبتِ ر فــي ُمــم وال تــؤث المــادة (راســية، هم الد

ــة تــي ، والّ 19322لســنة  41: واعتمــد المــؤتمر الــدولي للعمــل فــي ذات العــام، التوصــية رقــم .1)مــن االتفاقيــة الثالث
  :بذلك ستثنيةً سنة، مُ  )14( بأربعة عشرناعية هن غير الصّ األدنى لتشغيل األحداث في المِ  حّددت السنّ 

هم عــن ســن  ر الســينمائية، إذا كانــت تقــل لــين أو فــي المنــاظِ مثّ اســتخدام األحــداث فــي المســارح العامــة أو مُ   .أ 
 .راسةوالدّ  ه الفنبُ ذي يتطل الّ  رِ  بالقدَ سنة، إالّ  )12( عشر اثنتا

لهـو، الّ  ْر وَ دُ : مثـل ،هـمهم أو أخالقِ تِ طورة علـى صـح م بـالخُ ِسـتـي تتّ استخدام األحداث فـي بعـض األعمـال الّ   .ب 
 .التشغيل في هذه األعمال سن  حيث اشترطت أحكام التوصية رفعَ  ؛مورر بيع الخُ وَ الج، دُ ر العِ وَ دُ 

 .3طلقاَ نة وخطيرة مُ عي جرائم مُ  ينوا بارتكابِ دِ أُ  أشخاصٍ  لِ بَ استخدام األحداث من قِ   .ج 
الزمـة مـن اإلجـراءات الّ  مجموعـةً  عوة إلـى اتخـاذِ ، وتضـّمنت الـدّ 19354فـي عـام  45: وصدرت التوصية رقـم     

 لمحاربــة ظــاهرة البطالــة، فنــّددت بضــرورة تحديــد الحــد  فتــرة التعلــيم  بإنهــاءِ  ثِ ســمح فيهــا للحــدَ تــي يُ الّ  األدنــى للســن
كمـــا  ).مــن التوصــية الثـــانيوالبنــد  األولالبنـــد (ســنة  )15( خمســـة عشــرســوق العمـــل، بســن خــول اإلجبــاري ودُ 

  عـــــــن     ال تقـــــــل  هنـــــــي إلـــــــى ســـــــن ورة إكمـــــــال التعلـــــــيم التكميلـــــــي أو المِ صـــــــت أحكـــــــام التوصـــــــية، أعـــــــاله، بضـــــــرُ أوْ 
   .5سنة) 18( الثامنة عشر

  
  
  
  

                                                           
عـًا راسـة والعمـل مسـمية، وعلـى أّال يزيـد مجمـوع سـاعات الد طلة الرّ راسة أو العُ ، سواء في أيام الد يومياً  ساعتينهم عن لِ ة عمَ ت االتفاقية أّال تزيد مد طَ رَ وقد اشتَ  1

عـن  ال تقـل  ليـل، ولفتـرةٍ سـمية وأثنـاء الّ طـل الرّ العُ  زاولـة األحـداث لألعمـال الخفيفـة فـي أيـامِ ر االتفاقيـة مُ حظُـوتَ ). الثالثـةالمـادة (ساعات فـي اليـوم  )07( سبعِ عن 
جيـز االتفاقيـة تشـغيل بنظـام التعلـيم اإللزامـي، تُ  تـي تأخـذُ الد الّ وفـي الـب .صـباحاً  الثامنـةاعة والّسـ مسـاءاً  الثامنـةاعة ة ما بين الّسـالمد  لُ متوالية، تشمُ  ساعة )12(

  ).الثالثةالمادة ( أربع ساعات ونصففي األعمال الخفيفة، على أّال تزيد ساعات العمل اليومي عن  سنة 12األطفال ما فوق 
شـاركة إلـى مـا د المُ تَـمْ ة، مـع اشـتراط أّال تَ شـاركة فـي األعمـال الفنيـوبين بالمُ ُهـوْ لألحـداث المَ  ماحَ ، السّ الرابعةمّما سبق، أجازت االتفاقية في مادتها  واستثناءاً      
  .يرك، أو الحانات والمالهياالشتغال بالسّ : مثل ،رةٍ طِ خَ  م في أعمالٍ هِ استخدامِ  مِ ، ومع اشتراط عدَ ليلمنتصف ال  بعدِ 

للمــؤتمر الــدولي  16ادرة خـالل الــدورة ، الّصــناعيةث باالشــتغال فــي األعمــال غيــر الّصــســمح فيهــا لألحــداتــي يُ الّ  الســنّ بشــأن  1932لســنة  41: التوصـية رقــم 2
  .1932أبريل  12 :نعقدة بتاريخللعمل، المُ 

. ، ص ص2003،  76: العـدد ، مجلـة العمـل العربـي، منظمـة العمـل العربيـة،)القيود القانونية الدولية والعربيـة علـى تشـغيل األحـداث(محمود سالمة جبر،  3
  .14و 13
  .1943جوان  25 :نعقدة بتاريخللمؤتمر الدولي للعمل، المُ  19: الل الدورة رقمادرة خِ الص  ل األحداث،تعط بشأن  1935لسنة  45: التوصية رقم 4
ّدل المـؤتمر الـدولي للعمـل االتفاقيـة َعـ وبنـاءًا علـى ذلـك، ".سـنة) 18(ه عـن ثمانيـة عشـر ن ِسـ تقـل  شـخصٍ  كل ": هبأنـ" ثدَ الحَ "ّرف ابتداءًا من ذلك التاريخ، عُ  5

ــ؛ حيــث رَ 1937لســنة  60: د االتفاقيــة رقــمَمــأعــاله، واعتَ  ،33: رقــم ــاألدنــى لقَ  الحــدّ  عَ َف ــ ولِ ُب ســنة ) 15( خمســة عشــرناعية إلــى األحــداث فــي األعمــال غيــر الص
ة للسياســة االجتماعيــة للدولــة، وهــو مــا تؤكــد عليــه العمــل، أحــد العناصــر األساســيّ  أدنــًا لســن  حــد  تحديــدُ  حَ خــرى، أصــبَ ومــن جهــة أُ  ).مــن االتفاقيــة الثانيــةالمــادة (

  . يادةعة بالسّ تمت ياسة االجتماعية في األقاليم غير المُ السّ بشأن  1949لسنة  82: االتفاقية رقم
  .21.محمود سالمة جبر، مرجع سابق، ص
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     5 . األحكام المتعل في المناجملعمل األدنى لاللتحاق با قة بتحديد السن  
 )16(عدم جواز اسـتخدام مـن تقـل سـنهم عـن سـتة عشـر ، على 19651لسنة  123: نّصت االتفاقية رقم      

  ).من االتفاقية الثانيةالمادة (عشر في المناجم والمحاجر 
سـنة  21هم عـن سـن  تقـل  أشـخاصٍ  ط لتشـغيلِ شـترَ يُ ، على أّنه 19652لسنة  124: كما نّصت االتفاقية رقم     

  ).من االتفاقية الثانيةالمادة ( ةٍ دوري  في فتراتٍ  هُ وتكرارَ  كاملٍ  طبي  للعمل تحت األرض، إجراء فحصٍ 
 ثمانيـة عشـرالتشـغيل تحـت األرض إلـى  األدنـى لسـن  الحـد  عِ ، برْفـ19653لسـنة  124: و التوصية رقموتدعُ      

   .4)من التوصية الثالثالبند (سنة  )18(
      ن من خِ يتبي الل التفصيل في مضمون اتفاقيات وتوصـيات العمـل الدوليـة المتعل قـة بتحديـد الحـّد األدنـى لسـن 

، كـــان نطـــاق ســـريان هـــذه أولـــى ه مـــن جهـــةٍ ختلفـــة، أنـــشـــاط االقتصـــادي المُ روع النّ م بُفـــهِ تشـــغيل األحـــداث والتحـــاقِ 
ــ ل بــادئ ذي بــدءٍ االتفاقيــات يشــمُ  يُ ناعي، ِلــالقطــاع الص ة والمجــاالتِ طَ األنِشــ إلــى جميــعِ  ذاتــه، المبــدأ تطبيــقُ  مَ عم 
سنة في  )14( أربعة عشراألدنى من  السن  عيار الدولي لتحديدِ المِ  اعدَ صَ ، تَ ثانية ومن جهةٍ  .خرىاالقتصادية األُ 
 )16( ستة عشرعن  ال يقل  أدنىً  معيارٍ  ضعِ سنة، مع التأكيد الحقًا، على وَ  )15( خمسة عشرإلى  عَ فِ البداية، ثّم رُ 

  .5سنة )18( ثمانية عشرإلى  لُ صِ سنة ويَ 
      في ظل  د االتفاقيات والتوصيات الصّ تعد ة َيـد تغطِ ِصـالقبـول فـي العمـل، قُ  ادرة بشأن تحديد الحّد األدنى لسـن

وح، مـع مطلـع بوضـ سنة، بـداً  15سنة وٕالى  14عيار العام من ختلفة، واالرتفاع بالمِ األنشطة االقتصادية المُ  روعِ فُ 
معـايير دوليـة أكثـر وضـوحًا وأكثـر  عُ ضـتَ  جديـدةٍ  شـاملةٍ  ز هذه الوثـائق بوثيقـةٍ السبعينيات، أّن الوقت قد حان لتعزيِ 

حـــول نفـــس  146: والتوصـــية رقـــم 1973لســـنة  138: االتفاقيـــة رقـــم ق ذلـــك باعتمـــادِ منهجيـــًة واكتمـــاًال، وقـــد تحقـــ
 عمــلِ  أســوأ أشــكالِ  حظــرِ بشــأن  1999لســنة  190: والتوصــية رقــم 182: ، االتفاقيــة رقــمن بعــدهامــالموضــوع، و 

  .6األطفال
                                                           

نعقـدة للمـؤتمر الـدولي للعمـل، المُ  49: ادرة خالل الـدورة رقـم، الصّ ول في العمل تحت األرض بالمناجمبُ األدنى للقَ  السن بشأن  1956لسنة  123: االتفاقية رقم 1
  .1965سبتمبر  01 :ز النفاذ بتاريخ، دخلت حيّ 1965جوان  23 :بتاريخ

ــبشــأن   1965لســنة  124: االتفاقيــة رقــم 2 ــة األحــداث للعمــل تحــت األرضي الخــاص بلِ الفحــص الطّب ــدولي للعمــل،  49خــالل الــدورة ادرة ، الّصــياق للمــؤتمر ال
  .1965سبتمبر  01 :ز النفاذ بتاريخ، دخلت حيّ 1965جوان  23 :نعقدة بتاريخالمُ 
للمــؤتمر الـدولي للعمــل،  49: ادرة خــالل الـدورة رقـم، الّصـالتشــغيل األدنـى للعمــل تحــت األرض فـي منــاجم الفحـم سـن بشـأن  1965لســنة  124: التوصـية رقـم 3

  .1965جوان  23 :ة بتاريخدنعقِ المُ 
ول ورة حُصــ، علــى ضــرُ ي الخــاص بلياقــة األحــداث للعمــل تحــت األرضالفحــص الطّبــ، بشــأن 1965لســنة  125: ونّصــت فــي ذات المعنــى، التوصــية رقــم 4

سـاعة،  36عـن  صـلة ال تقـل مت  أسبوعيةً  م راحةً هِ ورة منحِ ة، وضرُ ي ة العمومية واإلسعافات األولِ ة في مجال الصح يَ وعلى برامج تدريبِ  مهني  األحداث على تدريبٍ 
  : راجع .يوماً  14ة د فع لمُ ورة الد مأجُ  سنويةً  ساعة، وراحةً  48إلى  لَ تصِ  تزيد تدريجيًا، إلى أنْ  على أنْ 

O.M.S.: (Children at work): special health risks, rapport technique, series : 756, Geneva, 1987, pp.198 et ss.                    
 :، كاآلتي"فالتيكوس"في هذا المعنى، األستاذ  ويقولُ  5

     « L'âge minimum d'admission à l'emploi a fait l'objet, à partir de 1919, de 10 conventions successives qui ont visé 
d'abord l'industrie, ensuite d'autres activités et ont établi en premier lieu la norme générale de 14 ans, puis l'ont 
élevé à 15 ans, tant en prévoyant un âge plus élevé pour des travaux particulièrement pénibles » . in : 
N. Valticos, Droit international du travail, Op.cit., p.460. 

 :صوص، كاآلتيبشأن هذه الن " يالهوفار "األستاذة  فُ صْ وجاء وَ  6
     « Dans un premier temps, les instruments adoptés interdirent le travail des enfants en deçà d'un âge -14,15 ou 16 
ans- dans des secteurs particuliers seulement: l'industrie, le travail maritime, l'agriculture, le travail de sentier et 
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     6. العمل المعيار العام للحّد األدنى لسن  
  

الل ، مــن ِخــالســن  صــغارِ  القضــاء التــدريجي علــى عمــلِ  ، ألجــلِ 19731لســنة  138: االتفاقيــة رقــم تْ عَ َضــوَ       
 ـوطنّيـ تشـغيلٍ  سياسـةَ  اقيـة بإتبـاعِ قة علـى االتفتقريرها التزام الدول المصدـى والمُ يتماَشـ مرنـاً  ي معيـاراً ة، وتبنرات تغي

 رفـعِ ، وذلك بِ دولةٍ  االقتصادية واالجتماعية لكل  الحـد  ة إلـى َيـة تدريجِ يَ تصـاعدِ  األطفـال بصـورةٍ  تشـغيلِ  األدنـى لسـن
  .2لينامِ ل لألطفال العي الكامِ سماني والعقالنِ ر الجِ ناسب التطو يُ  مستوىً 
 138: ادرة عن المنظمة، جاءت أحكام االتفاقية رقمابقة الص صوص االتفاقية والتوصيات الس ن  الفِ وعلى خِ      
  .مالةأنواع العمل والعَ  القطاعات االقتصادية، وكل  لكل  شاملةو عامة
 تفاقية لهذه األخيـرة، أن تكـون وثيقـةً واضعو اال  يشأْ  لمْ " :"يناس نور الدّ محمد عبّ "األسـتاذ  لِ وْ وعلى حّد قَ      
 ل وثيقـةً تشـك  وا بهـا أنْ ة، وٕاّنمـا أرادُ ه علـى المسـتويات الوطنّيـب تطبيقُ يصعُ  وجامداً  دقيقاً  ض معياراً ، تفرِ جامدةً 

التــدريجي للمعــايير وتشــجيع العمــل  التحســينِ  ي إلــى تشــجيعِ براغماتيــة، ترِمــ ، أو باألصــحّ وديناميكيــةً  نــةً مرِ 
 ـ قابلـةً  نـةً مرِ  دة في أحكامها شـروطاً عل من االلتزامات الوارِ ، في سبيل تحقيق هذا الهدف، وتجْ المستمرفِ للتكي 
 ىبالـدول إلـ عُ ة تـدفَ تعجيزيّ  ، ال قيوداً بلدٍ  ل كل عّْ ها بالفِ غَ تي بلَ ة ومستوى المعايير الّ روف الوطنيّ مع الظ  لِ والتفاعُ 
  .3"بالتزاماتها الدولية ى اإلخاللِ االتفاقية وٕال نودِ التوقيع على بُ  رفضِ 
 الثالثــةالمــادة  من نــص األدنــى للتشــغيل، ِضــ معــايير جديــدة فــي تحديــد الســن  138: ولقــد أقــّرت االتفاقيــة رقــم     
  :5، وذلك كما يلي4منها
 ًا علـــى عمـــلِ ي إلـــى القضـــاء فعلّيـــصـــديق علـــى االتفاقيـــة، بإتبـــاع سياســـة وطنيـــة ترِمـــبالتّ  دولـــةٍ  د كـــل تتعهّـــ  .أ 

مــو مــع الن  يتّفــقُ  إلــى مســتوىً  ةٍ تدريجيــ بصــورةٍ  االســتخدام أو العمــلِ  الحــّد األدنــى لســن  عِ األطفــال، وٕالــى رْفــ
 .هني لألحداثالبدني والذّ 

                                                                                                                                                                                                 

=celui de chauffeur, les travaux non industriels, la pêche et les travaux sous terrains. Jugées insatisfaisante pour 
lutter contre le travail des enfants, ces conventions ont été révisées par le C.138 sur l'âge minimum ».in : 
C. La Hovary, Op.cit., p.90. 

 ،1973جــوان  26: ، المنعقـدة بتـاريخ 58: اعتمـدها المـؤتمر الـدولي للعمــل خـالل دورتـه رقـم ،الحـّد األدنــى لسـن العمـلبشـأن  1973لعـام  138: االتفاقيـة رقـم 1
  .دولة عضو في المنظمة الدولية للعمل 183، 2010، صادقت عليها حتى جانفي 1976جوان  19دخلت حيز النفاذ في 

لمنظمـة العمـل  ةً أساسـيّ  بوصـفها قاعـدةَ  ةً جوهريـ ةً أهميـ 146 :رقـم والتوصـية 138 :رقـم مـن االتفاقيـة لكـل : "ه، بأنـ"الـتالوي" قول بهذا الخصوص األسـتاذي 2
  ".تي ترمي إلى حماية األطفال العاملين، وٕالى القضاء التدريجي على عمل األطفالالدولية الّ 

  .529.سابق، صعدنان خليل التالوي، مرجع 
: المجلـد ،03: العـددالمركز العربـي لحمايـة الطفولـة، ، مجلة الطفولة والتنمية، )في جبين الحضارة المعاصرة ةٌ متشغيل األطفال وص(، يناس نور الدّ محمد عبّ  3

  .26-13. ، ص ص2001، 01
                                                                                                                                        :راجع 4

J.M.Servais, Normes internationales du travail, Op.cit., pp.106-110.                                                      
5  حــّدد المشــر ع األوروبــي الحــد  15(بخمســة عشــر  التشــغيل األدنــى لســن(  تــي ينتهــي فيهــا التعلــيم فــي جميــع الحــاالت، عــن الّســن القانونيــة الّ  ســنة، علــى أّال يقــل

 فــي العمــل حمايــة صــغار الســنّ بشــأن  1994جــوان  22ادر فــي التوجيــه الّصــ أحكــام من، ِضــصــراحةً  دَ رَ وذلــك مــا وَ  .ر بموجــب التشــريع الــوطنياإلجبــاري المقــر 
 :وأيضاً  .20-12. ص ص ،20/08/1994: لِـ  216.ق: رقم. أ.م.ر.ج(

C. Bassompierre et G. Guéry, Droit européen et international du travail, Gualino éditeur, E.J.A., Paris, 2002, p. 106. 
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 الستكمال التعليم اإللزامـي، وأّال يقـل  رِ قر المُ  من السن  التشغيل أقل  عدم جواز أن يكون الحّد األدنى لسن   .ب 
 .عاليةٍ  ة فيها بدرجةٍ يَ ة التعليمِ مَ ر األنظِ تتطو  تي لمْ امية الّ سنة بالنسبة للبلدان النّ  15أو  14عن  بأّي حالٍ 

ــ 16ســنة أو  18التشــغيل عــن  الحــّد األدنــى لســن  ال يجــوز أن يقــل   .ج  ــســنة بالنســبة للعمــل اّل ل أن ذي يحتم
 .ي فيهاتي يؤد روف الّ و الظ أ هِ طبيعتِ  بِ بسبَ  رِ طَ باب للخَ الشّ  وأخالقِ  ة، سالمةَ ض صح عر يُ 

سنة، إذا ما  )17( ابعة عشرالسّ  زول بهذا الحّد إلى سن ة بالن وز الترخيص للقوانين الوطنيّ واستثناءًا، يجُ    .د 
 ـمهنِ  وتـدريباتٍ  ق األمر بتعليمـاتٍ تعلشـّكل خطـرًا علـى هم لهـذا العمـل مـا يُ مارسـتِ ة، بشـرط أّال يكـون فـي مُ ي

هم ذين تتـراوح أعمـارُ ة أن تسـمح باسـتخدام األحـداث الّـمكن للقوانين الوطنّيـكما يُ . ة والعقليةي هم البدنِ سالمتِ 
  .سنة في األعمال الخفيفة 15و 13ما بين 

ـ138: االتفاقية رقم تْ فَ صِ ، وُ كلِ وبهذا الشّ       لتحديـدِ  دقيـقٍ  معيـارٍ  لت إلـى وضـعِ ، أعاله، على أّنها اتفاقية توص 
 سن  1ض على جميع الدول األعضاء في المنظمةفرَ لقطاعات االقتصادية يُ ا العمل لكل.  

ــو المرونــةد ؤيــيُ  ل؛أو  اتجــاهٍ  نَ يْ والتعليــق عليهــا، َبــ 138: االتفاقيــة رقــم بنــودِ  فِ ْصــالفقــه فــي وَ  مَ وانقَســ       ةالحرّي
الـدول األعضـاء فـي  ادية لكافـةِ سـتويات االقتصـيتماشى مـع المُ  فقًا لها عبارات االتفاقية، على نحوٍ يغت وِ تي صِ الّ 

 زوفِ ؤدي حتمـًا إلـى ُعـُيـ فَ سـوْ  نـةً عي مُ  األدنى للعمل في حد أدنىً  تجميد السن  هؤالء، فإن  وحسب رأيِ  .2المنظمة
فع التدريجي للحـّد ول، الر ن ثّم، خّولت أحكام هذه األخيرة للدّ ومِ  .3التوقيع على بنود االتفاقية عنِ الدول األعضاء 

  .4دولة هني في كل وبداية التكوين المِ انتهاء التعليم اإلجباري  يتوازن مع مرحلة التشغيل على نحوٍ  دنى لسن األ
 د في صياغةِ عتمَ سلوب المُ وص، األُ ، وبالخصُ 138: العديد من االنتقادات لالتفاقية رقم ثانٍ  اتجاهٌ  هَ ج بينما وَ      
  :هانِ مختلفة، نذكر من بيْ  نيدَ وأسا ججٍ حُ  دين بذلك إلىستنِ ها، مُ ها وعباراتِ فقراتِ 

                                                           
ل، وتعمـل علـى تحقيـق سياسـة دوليـة غمكن تطبيقها في مختلف ميـادين الشـتي يُ د االتفاقية المعايير الّ حد تُ " ":ل المنوارعّال "يقول في هذا المعنى، األسـتاذ  1

 جسـمي  تمكـين األطفـال والمـراهقين بلـوغ نمـوٍ  فِ سـنة، بهـدَ  15إلـى مسـتوى  لـوج العمـل تـدريجياً وُ  سـن  عِ كمـا تقضـي برْفـ .دة بـين جميـع الـدوللة ومحـد شامِ 
 كاملين، شريطة أالّ تكون هذه السنّ  وعقلي  أقل  ـهـذا اإلطـار، يبقـى علـى الـدول المعنِ وفـي . نهايـة التعلـيم اإلجبـاري من سـنون سياسـة وطنيـة تُصـ جَ ْهـة نَ ي

 ".غيرةالعاملة الص  لليدِ  واستغاللٍ  استثمارٍ  ة تسعى بالقضاء على كل برامج محليّ  بنود االتفاقية، من خالل تطبيقِ 
  .49.ل المنوار، مرجع سابق، صعّال 

دة فــي حـد العمـل قـد واجهـت مشـاكل مُ  قـة بالحـّد األدنـى لسـن ابقة المتعل كانـت معـايير العمـل الدوليـة الّســإذا : "قـائالً ": جبـر محمـود سـالمة"ها األسـتاذ فَ وَصـ 2
ومـن . العمالـة أو العمـل أنـواعِ  القطاعـات االقتصـادية، وكـل  مولها لكـل موميتهـا وُشـز بعُ تتميـ 138: االتفاقيـة رقـم شاط االقتصادي المختلفـة، فـإن قطاعات النّ 

ترمي إلـى تشـجيع التحسـين التـدريجي  دينامكيةً  جامدًا ومحددًا، وٕاّنما وثيقةً  عياراً مفرض تَ  جامدةً  ه ليس الهدف من االتفاقية أن تكون وثيقةً ى، فإن جهة أخر 
ة ومسـتوى روف الوطنّيـمهـا الظـة تحكُ قة هـي التزامـات مرنـلها الدول المصد تي تتحم االلتزامات الّ  كما أن  .لبلوغ هذا الهدف للمعايير وتشجيع العمل المستمرّ 

  ".بلد ل كل عّ ها بالفِ غَ لَ تي بَ المعايير الّ 
  .20.مرجع سابق، ص محمود سالمة جبر،

 :(Buck) " باك"يقول في ذات المعنى األستاذ  3
       « In order to provide states with some flexibility according to their national profiles, the convention contains a 
number of permissible departures from the declared minimum age contained in articles 04-07 of the 
convention ».in :   
T.Buck,International child law, 02nd édition,Routledge,Taylor &Francis Group, London,2011,p.180.  

  :، قائالً "سارفي"ستاذ فها األصَ كما وَ  4
    « La convention n'indique pas un âge déterminé: elle demande aux états de spécifier dans une déclaration annexe 
à la ratification un âge minimum, ce dernier ne doit toute fois pas être inférieur à l'âge auquel cesse la scolarité 
obligatoire, ni en principe à quinze ans. On relèvera le lien –logique- entre la fin de la scolarité et où cette relation 
fait défaut, grand est le risque de voir le jeune sans activité définie travailler clandestinement ». in : 
J.M.Servais, Normes internationales du travail, Op. cit., p.106. 
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 زول بالحـّد األدنـى لسـن ة بـالن للتشريعات الوطنّيـ تي تسمحُ اشتمال االتفاقية على العديد من االستثناءات الّ   .أ 
 .1سنة 15سنة و 14ن دة ما بيْ القانونية المحد  ى من السن التشغيل إلى أدنَ 

 علـى بلـوغِ  قوفـةً وْ ية عمـل األطفـال مَ ية أو عـدم مشـروعِ ت مشـروعِ ، أصبح138: فقًا ألحكام االتفاقية رقموِ   .ب 
 سنًا معي االتفاقيـة  نة، دون أن يكون الهدف األساسـي هـو القيمـة االجتماعيـة للعمـل، وبحسـب هـؤالء، فـإن

ت م بهـا حكومـاة تلتـزِ ي تدرجٍ  وأرقامٍ  الة األطفال لحساباتٍ مَ ع عَ خضِ ه من تراخيص تُ تْ نَ ، بما تضمَ 138: رقم
 .2وهيئات الدول األعضاء ال غير

صـوص االتفاقيـة هـا الن تْ وَ تي احتَ د وثيقة شاملة للمبادئ واألحكام الّ جر ، أعاله، مُ 138: ل االتفاقية رقمشك تُ   .ج 
 للمفاهيمِ  تحديدٍ  دونَ ، 3ابقةالس  ة الّ األساسي الزمة للت 4هاليم ألحكامِ طبيق الس.  

      وبـــالر ـــه ال يُ قاشـــات و غم مـــن الن ـــاالختالفـــات الـــواردة، أعـــاله، فإّن ـــنْ ن لنـــا أن نُ مِك ـــةالمُ يها عِ ر علـــى واِضـــِك  رون
 :6نهايْ ر من بَ ظهر ذلك في العديد من المواطئ، نذكُ ، ويَ 1385: ت وفقًا لها االتفاقية رقميغَ تي صِ الّ  ةيَ مولِ الش و

                                                           
مــا أدنــى للتشــغيل، وٕان  وها لــم يعتمــدوا ســنًا معينــة تلتــزم بهــا الــدول كســن عُ واِضــ ، وذلــك، بــأن 138: مزايــا عــّدة لالتفاقيــة رقــم" الهوفــاري"ســتاذة دت األعــد  أنْ  دَ ْعــبَ  1

/ 02للمــادة  ســنة ، كاســتثناء، طبقــاً  14ســنة فــي األصــل، و 15وهــو ( تهــاء مرحلــة التعلــيم اإللزامــياألدنــى الن بالســن ، مــع االلتــزام االتفاقيــة عــّدة أعمــارٍ  تْ ذكــرَ 

اإلقلــيم  عناصــر القطاعــات االقتصــادية، ولكافــةِ  لكافــةِ  تطبيــق االتفاقيــة جعلهــا شــاملةً  اإلشــارة إلــى أن عــن " الهوفــاري"األســتاذة  تغفــلْ لــم و  ).05و 04-03 الفقــرات
مـن االسـتثناءات  لِ رجـة األولـى إلـى الكـّم الهائِـبالد  عُ رِجـ، يَ "الهوفـاري" األسـتاذة فإال أّن مـا أثـار مخـاوِ  .لمختلفـة لعالقـة األجيـر بـرب العمـلات ايَ الوضعِ  ولجميعِ 

  :اآلتي حوِ على الن  ،التعبير عن ذلك دَ رَ وَ وَ . اميةوص، الدول النّ ص بها للدول األعضاء، وبالخصُ رخ المُ 
     « Le terme ‘travail léger’  n'est pas défini, et d'après le paragraphe 3 de l'article 7, l'autorité compétente devra 
déterminer quels travaux légers sont autorisés et prescrire leurs durée, heures et conditions…Aucune mention n'est 
toutefois faite des pires formes de travail des enfants, dans certaines circonstances, le travail mentionné à l'article 6 
pourrait être dangereux...Les pires formes de travail des enfants ne sont pas définies par la C.138, alors que l'article 
4 précise que les autorités pensent exclure du champ d'application de cette dernière, des catégories limitées d'emploi, 
si cela est nécessaire». in : 
C. La Hovary, Op.cit., pp.92 et 93. 

 :راجع 2
K. Hanson et A. Vandacle,( Working children and international labour law: a critical analysis), I.J.C.R., Vol. 11, 
n°.01, 2003, p.119. 

  : في هذا الشأن" سارفي"يقول األستاذ  3
     « La convention reprend, en les aménageant, les dispositions contenus dans les instruments antérieurs ».in : 
J.M.Servais, Normes internationales du travail, Op.cit, p.106. 

  : ها، قائالً جملِ ، في مُ 138: على االتفاقية رقم (Smolin)" سموالن" بَ ي عَ  4
     « La C.138, tout en adoptant une approche abolitionniste, ne définit ni "enfant", ni "travail", ni "travail lége r", 
ni pires formes de travail».in : 
D. L. Smolin, Strategic choices in the international campaign against child labour, Hum. Rts. Q., Vol.22, n°.04, 2000, 
p.948.. 

و مـن العبـارات والتوجيهـات هـا، ال تخلُـي أحكامِ هـا التحفيـز علـى تبنـتـي كانـت غايتُ يغت بهـا عبـارات االتفاقيـة، والّ تـي ِصـالّ  رونـةالمُ  ، بـأن "سـارفي"يرى األستاذ  5
 ل في هذا المقامر بالقوْ كُ ويذ .ة اآلمرةاإللزامي: 

     « Cependant, malgré son caractère dynamique et flexible, la C.138 contient un langage très ferme. L'article 
premier précise, avant même d'entrée dans le vif du sujet, que "[t]out membre pour lequel la présente convention est 
en vigueur s'engage à… Et l'article 9, consacré spécifiquement à la mise en œuvre de la C. 138, de préciser que 
[l’]autorité  compétente [devra] prendre.. en vue d'assurer l'application [effective]. 
     Les personnes [tenues] de respecter… Finalement, les employeurs… [devront] tenir des registres comportant le 
nom et l'âge de tout employé âgé de moins de 18 ans. Outre ces obligations d'ordre général, l'Etat qui décidera de 
profiter des mesures d'exception de la C.138 [devra] le faire après consultation avec les organisations d'employeurs et 
de travailleurs intéressés… , et [devra] en tenir informé le B.I.T., par ailleurs, l'état [doit] déterminer les types 
d'emplois "légers".., ainsi que ceux considérés dangereux… ». in : 
J. M. Servais,  Normes internationales du travail, Op.cit., p.93 et 94. 

 : راجع 6
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سـنة  18و 16ى للتشـغيل، وأدَنـ د سـنة كحـ 15و 14ة تتـراوح مـا بـين َيـتدريجِ  اعتماد االتفاقية علـى أعمـارٍ   .أ 
 من االتفاقية الثانيةالمادة . (رةطِ اقة والخَ ى للتشغيل في األعمال الشّ أدنَ  كحد.( 

ضــو، اخلي للدولــة العُ راب الــد نــود االتفاقيــة علــى كافــة أرجــاء التــيم تطبيــق بُ ، وتعِمــ"اإلقلــيم"توســيع مفهــوم   .ب 
 ضــو مــن ة الدولــة العُ نســيّ ل جِ تــي تحِمــي الّ ،البحــري والجــوّ  صــة للّنقــل البــّريوكــذلك، علــى الوســائل المخص

 ).من االتفاقية الثانيةالمادة .(ومركباتٍ  وطائراتٍ  فنٍ سُ 
ة، يــناعات التحويلِ اســتخراج المنــاجم والمحــاجر، الّصــ: اليــةاالســتخدام فــي المجــاالت االقتصــادية التّ  حظــرِ   .ج 

ة، النقــل والتخــزين، االتصــاالت، المــزارع أو المشــاريع نــاء، الكهربــاء، والغــاز والميــاه، الخــدمات الصــحي البِ 
 من االتفاقية 03الفقرة /05المادة (التجارة  ضِ راعية لغرَ الز.( 

ـ 146: وّفر التوصية رقـمهذا، وتُ       نفس السـنة وعـن ذات الموضـوع، اإلطـار الواسـع لتـدابير السياسـة بـادرة الص
 التشـغيل علـى نفـسِ  األدنـى لسـن  الحـد  و إلـى وضـعِ وتـدعُ  .ضـاء عليـهاألطفـال والق عمـلِ  حظرِ  ة من أجلِ األساسيّ 

هــــا علــــى تحديــــد تطبيقُ  تــــي يجــــبُ م توجيهــــات عــــن المعــــايير الّ قــــد االقتصــــادي، وتُ  شــــاطِ الن  ســــتوى فــــي قطاعــــاتِ المُ 
 .1لةص لة لمعايير العمل الدولية ذات الراعاة الكامِ ر ضرورة المُ قر رة، وتُ طِ االستخدام في األعمال الخَ 

التشـغيل إلــى  ى لســن األدَنـ علــى تحقيـق االرتفــاع التـدريجي للحــد  العمـلِ  ضــرورةِ علـى  تُحـث التوصـية ذاتهــا،و      
: االتفاقيـة رقـمكـّل مـن قتـه ذي حق ى الّـدَ م مـن الَمـه، وبـالرغ غير أنـ. شاط االقتصاديقطاعات الن  سنة في كافةِ  16

عن  فَ قد كشَ  الواقعِ  األولى على أرضِ  الوثيقةِ  حَ ءطر   أن لنفس السنة، إالّ  146: والتوصية رقم 1973لسنة  138
  .2التصديقات عليها آلةِ إلى ضَ  تْ أد  ،في التطبيق عديدةٍ  صعوباتٍ 

د مســــتقبل هــــد تُ  آفــــةً  أصــــبحَ  األطفــــال قــــدْ  عمــــلَ  ؤتمرون فــــي المنظمــــة الدوليــــة للعمــــل، أن الُمــــ كَ رَ وعنــــدها، أدْ      
: والتوصية رقم 182: ذي استلزم إصدار االتفاقية رقمالمجتمع الدولي، األمر الّ  ينِ بِ في جَ  عارٍ  مةَ صْ وَ اإلنسانية، و 

                                                                                                                                                                                                 

= N. Valticos, Droit international du travail, Op.cit., pp.462-464. 
  :راجع 1

 B.I.T. : ( le travail des enfants), Rapp. IV(2A.),C.I.T., 87ème session, Genève, juin 1998, pp.38-42. et B.I.T. : (le travail des 
enfants), Rapp. VI (2) , C.I.T., 86ème session, Genève, juin 1998, pp.38-44. 

عـدد التصـديقات عليهـا  غَ حيث بلَـ ؛اميةالدول النّ  فِ ة، من طرَ ز التطبيق، وبخاص ها حي ضعِ عوبات في وَ صُ  138: رقم ةت االتفاقييَ رونتها، فقد لقِ غم من مُ وبالرّ  2
ـ حـد  غَ بَلـ ، إلـى أنْ 1999ى عـام تصـديق حتّـ 74ع إلـى ِفـ، ليرتَ 1994ى عـام تصديق حتّـ 46 بـّرر وتُ  .تصـديق 151حـّد  ، ببلـوغِ 2008عف، تقريبـًا، فـي أكتـوبر الض

 التقارير الص ـادرة عن المكتب الدولي للعمل التأخلـى عبـاراتٍ مالها عاميـة عـن ذلـك، نظـرًا الشـتِ وف الـدول النّ دورها، بعـزُ نوات األولـى لُصـر فـي التصـديق فـي الس 
   .ها على المستويات الدوليةساعد على تطبيق أحكامِ تي تُ تحديدها لإلجراءات الّ  مِ إلى عدَ  ، إضافةَ وغامضة مرنة
تشـريعات  ن سـنة؛ حيـث أ 15 د، آنـذاك، سـن حـد التشـغيل المُ  األدنـى لسـن  الحـد  عوبة فـي تطبيـقِ اميـة ًصـدت الـدول الن ، وَجـ1973عـام  االتفاقيـة وردُ ند صُ فعِ      

وٕالـى غايـة ســنة  1999ن سـنة مــا بـيْ  تْ الَـتـي توَ عـدد التصـديقات الّ  ليل علـى ذلــك، أن والـدّ  .مــن المعيـار الـدولي هـذا الحـد  بعـدْ  تُكـْن قــد بلغـتْ  العديـد مـن الـدول لـمِ 
2008 ــ ، قــد بلغــت حــد ــالض رِجــبب األساســي يَ عف، والس لســنة  182: ها بموجــب االتفاقيــة رقــم، بعــد اســتكمالِ فيهــا مــن أحكــامٍ  دَ رَ ا وَ َمــاميــة لِ ع إلــى اطمئنــان الــدول الن
1999.  

:2011/ 10/ 24 :لع عليه بتاريخ، موقع اإلنترنيت المطّ )ة بتشغيل األطفالاالتفاقيات الدولية والعربية الخاصّ (سوفيان، .ط  
http://droit_blog.com/article 3154286.                                                                                                                                     

: وأيضاً    
B.I.T.: Listes des ratifications par convention et par pays (au 31 déc. 1994), Rapp.III (part.05), C.I.T., 82ème session, 
Genève, Juin 1995, pp.179-180./B.I.T. :( Le travail des enfants: l'intolérable en point de mire), Rapp. III (part.01),C.I.T., 
86ème session, Genève, Juin 1998, p.120./B.I.T. : Rapp. III (part.02), Listes des ratifications par convention et par pays 
(au 31 décembre 1999), C.I.T., 87ème session, Genève, Juin 1999, pp.168-169. 
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: الل اسـتعراض أحكـام االتفاقيـة رقـمن مـن ِخـويتبـي  .1األطفـال عمـلِ  أسـوء أشـكالِ  حظـرِ بشأن   1999لسنة  190
وا بعد يبلغُ  ذين لمْ والمراهقين الّ  األحداثِ  ل كل ع ليشمُ سِ يت  فلللط تعريفًا  الثانيةّررت في مادتها ، أعاله، أّنها قَ 182
 2سنة )18( الثمانية عشر سن.  

       ــال "تعبيــرِ  نهــا، تحديــدَ مِ  الثالثــةنت المــادة وتضــم ــجَ ، وأوِ 3"أســوأ أشــكال عمــل األطف  الخامســةت المادتــان َب
 .      امية إلى تنفيذ هذه االتفاقيةتطبيق األحكام الر  دِ صْ رَ الئمة لِ اآلليات المُ  عِ نها، الدول األعضاء بوضْ مِ  ادسةالسّ و
ــ كافــةِ  الــدول األعضــاء باتخــاذِ  07ت المــادة َصــكمــا أوْ    كفالــة تطبيــق وٕانفــاذ أحكــام االتفاقيــة رورية لِ التــدابير الض

 .4يةص على عقوبات جزائِ النّ  ك،، بما في ذلفّعالٍ  بشكلٍ 
  

 يالفحص الطب قة بالمتعل األحكام  :ثانياً      
 

ر المؤتمر العام للمنظمة الدولية للعمل عّدة اتفاقيات دولية الزمة لألطفال، أصدَ حرصًا على كفالة الحماية الّ      
 تتعل ُمجمَل  الباحثة زُ وجِ تُ م، و تشغيلهِ  وأثناءَ  ي على األطفال قبلَ ق بإجراء الفحص الطب منته هذه االتفاقيـات ما تض

 :5ة، فيما يليوالتوصيات من حماي
  

  في العمل البحريي قة بالفحص الطب المتعل األحكام . 1     
ــ19216لســنة  16: ت االتفاقيــة رقــممَ اســتلزَ        مين راهقين المســتخدَ ي علــى األحــداث والُمــ، إجــراء الفحــص الطب

 18هم عـن سـن  ذين تقـل ل الّـاألطفـا اسـتخدامِ  جوازِ  مِ منها، على عدَ  08صها في المادة فن، وذلك بن الس  على ظهرِ 
ــ، مــا عــدَ ســفينةٍ  أي  ســنة علــى ظهــرِ  ا الس ــ ابعــة لألســرة الواحــدة، إّال بعــدَ فن الت ــوأوْ  .يالفحــص الطب االتفاقيــة،  تْ جَب

                                                           
والتوصــية . 1999جــوان  17: نعقــدة بتــاريخللمــؤتمر الــدولي للعمــل، المُ   87:ادرة خــالل الــدورة رقــمالّصــ أســوأ أشــكال عمــل األطفــال،بشــأن  182: االتفاقيــة رقــم 1

  .1999جوان  17:للمؤتمر الدولي للعمل المنعقدة بتاريخ 87:ادرة خالل الدورة رقمالصّ  أ أشكال عمل األطفال،أسو بشأن  190: رقم
، 2008، الطبعـــة األولـــى، دار وائـــل للنشـــر، عمـــان، )رؤى تحليليـــة بمنظـــور مســـتقبلي(، أطروحـــات فـــي القـــانون الـــدولي والـــوطني للعمـــل يوســـف إليـــاس 2

  :وأيضاً . 261-260.ص.ص
A. Azer & M. Ramy, (Child labor: child rights conceptualization), N.C.S.C.R., Vol. 37, N°.03, 2000, pp.133-170. 

ي ة، والتجنيـد اإلجبـار يـغـاء، واألعمـال اإلباحِ ين والبِ ل عبوديـة الـدّ وتشـمُ  أشـكال العبوديـة، كـل :" ، بأّنهـا"أسوأ أشكال عمل األطفـال" 182: تعّرف االتفاقية رقم 3
 للن يسِ  ه أنْ ذي من شأنِ حة، والعمل الّ زاعات المسل همة األطفال أو سالمة أخالقِ يئ إلى صح". 
  :2011/ 24/10 :، موقع االنترنيت المطلع عليه بتاريخ)االتفاقيات الدولية والعربية الخاصة بتشغيل األطفال(سوفيان، .ط

http://droit_blog.com/article 3154286 

د د وقـد َحـ. ةيـشـاركة منظمـات العمـال وأربـاب العمـل والمجموعـات المعنِ هـا بمُ اتخاذُ  هـذه التـدابير يـتم  ادرة عن المكتب الدولي للعمل، فـإن التقارير الصّ  بِ حسَ وبِ  4
نظمــات أوليــاء األطفــال، مُ ": يهــا تعِنــ، بأن "ةيــالمجموعــات المعنِ " بعبــارةِ  لمــؤتمر الــدولي للعمــل، المقصــودَ ابعــة لاألطفــال التّ  ة بعمــلِ يــالخبيــر القــانوني لّلجنــة المعنِ 

 راجع ". فاع عن حقوق الطفل، مثالُ فولة، وكذا، جمعيات الدّ جمعيات الط: 
B.I.T. : ( le travail des enfants), Rapp. IV (2A), C.I.T., 87ème session, Genève, juin 1999, al.143. 

 .ن االعتباريْ العاملين فيها، بعَ  ى غيرِ شاطات، وحتّ آراء األطفال العاملين في هذه النّ  ذَ ، أخْ 1999لسنة  190: ط التوصية رقموباإلضافة لذلك، تشترِ       
  :راجعمزيد من التفاصيل، لل 5

 T.Buck, Op.cit.,p.178. 
 أكتــوبر 25 :نعقـدة بتــاريخللمــؤتمر الـدولي للعمــل، المُ  03 :ادرة خــالل الـدورة رقــم، الّصـ)العمــل البحــري(ار الســن ي لصــغالفحــص الطبــبشـأن  16: االتفاقيـة رقــم 6

1921،  1922نوفمبر  20 :ز النفاذ بتاريخدخلت حي.  
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 جُ رِ وينـدَ  .واحـدةً  منهـا سـنةً  كـل  ال تتجـاوزُ  وفـي فتـراتٍ  ةٍ دوريّ  ي بصفةٍ إجراء الفحص الطب  الثالثةأعاله، في مادتها 
 ــ، بشــأن 19591لســنة  113:نته االتفاقيــة رقــمفــي هــذا اإلطــار، أيضــًا، مــا تضــم ــالفحــص الطب ذين ي للصــيادين اّل

  .دالصيّ  بِ ون على قوارِ يعملُ 
  

  ناعةفي الصّ ي قة بالفحص الطب المتعل األحكام .2     
  
هم سـن  ذين تقـل راهقين الّـحـداث والُمـ، اسـتخدام األالثانية، في مادتها 19462لسنة  07: االتفاقية رقم تْ رَ ظَ حَ       

ـــهِ بـــوت فحِصـــ بعـــد ثُ ناعية، إالّ ســـنة فـــي األعمـــال الّصـــ 18عـــن  م الطب ـــيـــاقتِ قيق للتّأكـــد مـــن لِ ي الـــد ذي هم للعمـــل اّل
 وز االسـتخدامتـي يُجـن الّ هَـاالسـتخدام، والمِ  روطَ ن ُشـن أن تتضـم مكِ يُ  ةٍ طبي  ه، وذلك بموجب وثيقةٍ ون ألدائِ مُ ستخدَ يُ 

ـــى ضـــرُ  الثالثـــةؤكـــد المـــادة وتُ . فيهـــا ـــة، عل ـــى األقـــل ســـنةٍ  ة كـــلّ مـــرّ  دوري  ضـــوعهم لفحـــصٍ ورة خُ مـــن االتفاقي . عل
ـِطـن واألعمـال الخَ هَ وص المِ وبخصُ  ـ الرابعـةت المـادة رة، فقـد نصى ي حتّـمـن االتفاقيـة علـى اسـتمرار الفحـص الطب

 سنة )21(الحادية والعشرين  سن.  
  

  ناعيةفي األعمال غير الصّ ي قة بالفحص الطب عل المتاألحكام .3     
  

، ناعيةغيـر الّصـ نِ َهـفـي المِ  ي لصـغار السـن الفحص الطب ، بشأن 19463لسنة  78: ي االتفاقية رقمتقتضِ       
 شــهادةٍ وب مــن واقــع المطُلــ عمــلِ لْ ة لِ يــيــاقتهم الطبِ بــوت لِ  بعــد ثُ ناعية إال إلحــاقهم فــي األعمــال غيــر الّصــ جــوازِ  بعــدمِ 
 لطة المختصة، مُ من السّ  عتمدٍ مُ  صادرة عن طبيبٍ  ةٍ طبي ن مخاطر مَ تي تضْ نًا بها شروط االستخدام والوظائف الّ بي
  ).الثانيةالمادة . (تهمح ة على صِ ي حتمِ 

ـــيَ مـــن االتفاقيـــة، اســـتمرارِ  04و 03جبت المادتـــان واســـتوْ        ي علـــى األطفـــال والمـــراهقين بصـــفةٍ ة الفحـــص الطب 
 ي حتـى سـن ب فيها إعادة الفحـص الطبـطلَ تي يُ رة الّ طِ األعمال الخَ  ، مع تحديدِ عن سنةٍ  ال تزيدُ  وفي فتراتٍ  ،دوريةٍ 

  .ةلوائح الوطنيّ ها القوانين والّ عد تُ  سنة، بقائمةٍ  )20( الحادية والعشرين

                                                           
ـالفحـص الطبـبشـأن  113: االتفاقية رقم 1 ـ، ياديني للص ز دخلـت حّيـ ،1959 جـوان 19: نعقـدة بتـاريخالمُ للمـؤتمر الـدولي للعمـل،  43: خـالل الـدورة رقـم ادرةالص

  .1961 نوفمبر 07:النفاذ بتاريخ
، 1946 أكتـوبر 09: نعقـدة بتـاريخللمـؤتمر الـدولي للعمـل، المُ  29: خـالل الـدورة رقـم ادرةالصّ ، )ناعةالصّ (ي لصغار السن الفحص الطب بشأن  77: االتفاقية رقم 2

 .1950 أكتوبر 29: ز النفاذ بتاريخدخلت حيّ 
للمـؤتمر الـدولي  29: ادرة خـالل الـدورة رقـم، الّصـناعيةالّصـ غيـرِ  نِ َهـفـي المِ  عمـلِ لْ راهقين لِ ياقة األحداث والمُ ي لتقرير لِ الفحص الطب بشـأن  78: االتفاقية رقم 3

 .1950ديسمبر  19 :ز النفاذ بتاريخ، دخلت حيّ 1946أكتوبر  09 :نعقدة بتاريخللعمل، المُ 
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ـتـي تُ ، الّ 791:السنة، التوصية رقـم في نفسِ  تْ رَ دَ كما صَ       77:مـن االتفـاقيتين رقـم صـوص كـلّ هـا نُ ل بأحكامِ كم 
ت مــن ذين يثُبــقــة باألشــخاص الّــة، والتــدابير المتعل يــ، أعــاله، مــن حيــث تحديــد نطــاق التشــريع والفحــوص الطبِ 78و

 زئياً م جُ هِ جزِ حيًا أو عَ م صِ هِ ياقتِ لِ  مَ ي عدَ الفحص الطب.  
  

  في المناجمي قة بالفحص الطب المتعل األحكام .4     
  

، 2)األعمـال تحـت األرض( ي لصـغار السـن الفحص الطبـبشأن   1965لسنة  124: االتفاقية رقم جبُ تستوْ       
اغبين فـي العمـل فـي المنـاجم تحـت سـطح ي لجميع األحداث الـر ودورِ  كاملٍ  ي طبِ  ، إجراء فحصٍ الثانيةفي مادتها 
  .سنة )21( الحادية والعشرينهم عن سن  ذين تقل األرض، والّ 

ع رِجـتَ و كبيـرة فـي التصـديق،  عوباتٍ ه فيـه الـدول ُصـواِجـذي تُ و المجـال الّـي ُهـالفحـص الطبـ ل، أن ن القوْ مكِ ويُ      
ـــ عوبات،هـــذه الص  بالد شـــار إليهِ المُ ) 78و 77: رقـــم(ا االتفـــاقيتين كلتَـــ رجـــة األولـــى، إلـــى أن علـــى  مـــا أعـــاله، تـــنص
أو  علــى وظــائفَ  مقصــورٍ  ، فــاألمر إذًا غيــرُ 4ناعية كافــةً الّصــ وغيــرِ  ، 3ناعيةســبة لألعمــال الّصــالعــام بالنّ  الفحــصِ 

  .5دةمحد  هنٍ مِ 
ــ عُ كمــا ترِجــ      ــعوبات، بالدّ هــذه الص التقريــر  بِ َســي، وبحَ نوية للفحــص الطبــة الّســزوم الدوريــرجــة الثانيــة، إلــى ُل
قـّررة دوليـًا فـي هـذا المجـال لتزامـات المُ دام االّسـر هـذا علـى أسـاس اصـطِ ، فُ 1960عـام  لجنة الخبراءادر عن الصّ 

ــــ يــــات الجهــــاز البشــــري واإلمكانِ  قــــصِ اإلجــــراءات اإلداريــــة، ونَ  زِ ْجــــة، وعَ باألحكــــام القــــاهرة فــــي التشــــريعات الوطنّي

                                                           
أكتـوبر  09: نعقـدة بتـاريخللمـؤتمر الـدولي للعمـل، المُ  19: ادرة خالل الدورة رقـم، الصّ ة لتشغيل األطفال واألحداثلياقة الطبيّ فحص الّ بشأن  79: التوصية رقم 1

1946.  
ــبشــأن  124: االتفاقيــة رقــم 2 للمــؤتمر الــدولي للعمــل،  49:ادرة خــالل الــدورة رقــم، الّصــ لعمــل تحــت األرض بالمنــاجمياقــة األحــداث لِ ي الخــاص بلِ الفحــص الطب

  .1965سبتمبر  01 :ز النفاذ بتاريخ، دخلت حيّ 1965جوان  13: نعقدة بتاريخالمُ 
ــ 3 ــجــوب قِ ، علــى وُ 77: ت أحكــام االتفاقيــة رقــموقــد نص لطات المُ يــام الس راعــة والتجــارةناعة عــن الزّ ل الّصــذي يفِصــاّلــ ختصــة للــدول األعضــاء بتحديــد الخــط... 

 .من االتفاقية 02.ف/األولىالمادة بموجب أحكام " ناعيةنشأة الصّ المُ "ول ّددت، بذلك مدلُ وحَ  .ناعيةغير الصّ  فِ رَ وغيرها من الحِ 
ــ03الفقــرة / األولـــى، فــي مادتهــا 78: االتفاقيــة رقــم بــتْ جَ كمــا أوْ  4 ن غيـــر هَــل المِ ذي يفِصــالفاصــل الّــ الخــطّ  عَ ختصــة للــدول األعضــاء، بــأن تَضـــلطات المُ ، الس

 .راعية والبحريةناعية، والزّ هن الصّ مَ عية عن الِ ناالصّ 
ـن الّ هَـل جميع المِ ، ليشمُ 02 .ف/األولىمن أحكام المادة ، ضِ ناعيةن غير الصّ هَ المِ ول ّدد مدلُ وحُ       أو زراعيـةً  صـناعيةً  ختصـة مهنـاً لطة المُ تـي ال تعتبرهـا الس 
  .حريةً أو بَ 

ــدوليــة للعمــل، فــإّن الميثــاق االجتمــاعي األوروبــي يُ ر علــى مســتوى المنظمــة القــر مــا هــو مُ  بخــالفِ  5 قص ــر الــنذين لــم ي المنــتظم للعمــال اّلــص علــى الفحــص الطب
قة م الـدول المصـد واسـتنادًا لـذلك، تلتـزِ  ).09الفقـرة /07المـادة (ة التشـريعات الوطنّيـ لِ َبـدة فـي قِ الوظـائف المحـد  سـنة ويعملـون فـي بعـضِ  )18(ثمانية عشـر يبلغوا 

دة بـذلك حـد سـنة، مُ  18ي اإللزامـي لجميـع العمـال، أو للعمـال األقـل مـن تـي تسـتلزم الفحـص الطبـن الّ هَـوطة بشـأن طبيعـة المِ مضـبُ  قـوائمَ  بإعـدادِ  ،لى هـذه الفقـرةع
  .ية الفحص الطب ي رِ وْ القانونية لدَ  دْ دَ المُ 

  :، كاآلتي)ين، سابقاً لجنة الخبراء المستقلّ ( الجتماعيةلجنة األوروبية للحقوق االّ عن  صادرٍ  في تقريرٍ  دَ رَ وقد وَ       
     « Les termes [contrôle médical régulier] impliquent des examens médicaux périodiques effectués de manière 
continue. Une loi qui ne rend obligatoire que l'examen qui précède l'embauche et celui effectué à intervalles 
réguliers jusqu'à l’âge de dix huit ans, n'est pas conforme à la charte ». in: 
L. Samuel, Droit sociaux fondamentaux (jurisprudence de la charte sociale européenne), 2ème édition, éditions du 
conseil de l'Europe, Strasbourg, décembre 2002, pp.213-214.            
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ر صـغاهنـي لِ بيعـي والمِ ل إعـادة التوجيـه أو التأهيـل الط خـذة حـوْ ت ايـة التـدابير المُ فَ ة، وكذلك، عدم كَ مات الطبي دَ والخَ 
 1السن.  
ــة الفحــص الّطبــي الــدوري وتنــوه الباحثــة فــي هــذا الّشــأن، إلــى أّن الّنصــوص واالتفاقيــات الّســابقة تُ       قــّر بإلزامّي

سـنة، وتحـّدد المـّدة القصـوى إلجرائـه بمـا ال يزيـد عـن  )18(الثامنة عشـر لألطفال والّصغار اّلذين تقل سّنهم عن 
  .سنةً  )21(الحادية والعشرين حّتى بلوغ الّشاب سّن ، ويستمّر شهرًا  )12(اثنا عشرة 

ولم تحّدد أي من الّنصوص الواردة أعاله، أنواع وٕاجراءات الفحوص الطبّية اإلجبارّية الخاّصة بكل مهنٍة أو      
ــي ،فــرع نشــاط علــى حــدى ــة وفقــًا لمســتويات التقــّدم الطّب   .فيهــا تاركــًة تنظــيم المســألة للقــوانين والممارســات الوطنّي

  
  ليليقة بالعمل الّ األحكام المتعل  :ثالثاً      

  
هم هم الجســماني، وحرصــًا علــى رعــايتِ عف تكــوينِ وُضــ الســن  تقــديرًا مــن المنظمــة الدوليــة للعمــل لحداثــة صــغارِ      
 همتجنيـبِ بتهم علـى صـح  مناسـٍب مـن التعلـيم، ومحافظـةً  ول علـى قسـطٍ م مـن الحُصـم، وتمكينًا لهُ الحماية لهُ  وكفالةِ 

ت االتفاقيــات الدوليــة رَ ولــذلك، حَظــ. هــاره أشــّد تعبــًا مــن العمــل فــي النّ ليلــي، باعتبــارِ فــي العمــل الّ  اإلجهــادِ  مخــاطرَ 
ـــ ادرة عـــن المنظمـــة الص وأكـــّدت المنظمـــة هـــذه الحمايـــة منـــذ نشـــأتها . 2بصـــورة ُمطلقـــة لـــيالً  تشـــغيل صـــغار الســـن

دون  تشـــغيل صـــغار الســـن مـــن االتفاقيـــة  02ت المـــادة رَ يـــث حَظـــ؛ ح19193لســـنة  06: بإصـــدارها االتفاقيـــة رقـــم
  .4واءة على حّد الس ناعية العامة أو الخاص نشآت الصّ في المُ  سنة ليالً  )18( الثامنة عشر

 لُ تواليـة، تـدخُ مُ  سـاعة )11(إحـدى عشـر؛ حيـث اعتبرتـه "ليـلالّ "ود بكلمـة ت االتفاقية، أعاله، المقُصـحَ ضَ وأوْ      
  .5)من االتفاقية 03المادة .(صباحاً  )05( الخامسةمساءًا و )10( العاشرةاعة ن السّ عة ما بيْ رة الواقِ فيها الفت

                                                           
 :2007مارس  15: لع عليه بتاريخموقع اإلنترنيت المطّ  ،)عمل األطفال في معايير العمل الدولية(حمادة أبو نجمة، 1

http://sites.google.com/site/labourandrights/child-labour/standards            
لعــام  01: ن للعمــل رقمــيْ ن العــربيتيْ مــن االتفـاقيتيْ  62من أحكــام المــادة عيد العربــي، ِضـعلــى الّصــ "ليلــي لألطفــال والمــراهقينالعمــل الّ "حظــرِ أكيــد علــى وجـاء التّ  2

ود عـِط تعريفـًا لمـا هـو المقُصـهـذه المـادة لـم تُ  أن  دَ يْ بَ . ليلأثناء فترة الّ  عملٍ  بأي األحداث  تكليفِ  جوازِ  عدمِ والي، بالّنص على ، على التّ 1976لعام  06، و1966
 ".ليلبالّ "
نميـة، فولـة والتّ العربـي للطّ المجلـس  ،02: المجلـد، 05: فولة والتنميـة، العـددة الطّ ، مجلّ )حماية صغار الفتيات في سوق العمل في البلدان العربية(ناهد رمزي،  

  .   33-13.، ص ص2002
) 19(اسـعة عشـرهم عـن التّ سـن  ذين تقـل اسـتخدام األحـداث اّلـ 08.ف /ابعةالّسـفـي مادتـه  الميثـاق االجتمـاعي األوربـير حظُـعيد األوروبي، يَ وعلى الصّ       

  :راجع. ةي سنة في أعمال ليلِ 
L. Samuel, Op.cit., pp.211-212./ T.Buck, Op.cit.,p.181. 

تــي ، والّ 1919أكتــوبر  29 :نعقــدة بتــاريخادرة خــالل دورة المــؤتمر الــدولي للعمــل المُ الّصــ ،ناعةليــل فــي الّصــتشــغيل األحــداث أثنــاء الّ بشــأن  06: االتفاقيــة رقــم 3
 .1921جوان  13ز النفاذ بتاريخ دخلت حيّ 

 لـيًال ونهـارًا فـي مصـانعِ  صـلٍ تّ مُ  ة عملياتهـا تنفيـذها بشـكلٍ تسـتدعي طبيعـ سـنة فـي أعمـالٍ  16هم عن سن  ذين تزيدُ ليلي على األحداث الّ ي حظر العمل الّ ال يسرِ  4
 الحديد الص هبكر الخام وأعمال االختزان في تعدين الذّ جاج، مصانع الورق، مصانع السّ لب، مصانع الز.  

صـباحًا، إذا كانـت الفتـرة  )05( الخامسـةاعة والّسـ مسـاءاً  )10( العاشـرةاعة عـة بـين الّسـحيث يجوز تنفيـذ العمـل فـي الفتـرة الواقِ ؛ ستثنى من ذلك، مناجم الفحمتُ  5
اعة مســاءًا والّســ )09(التاســعة اعة ليــل مــا بــين الّســفتــرة الّ  ، تحديــدَ زِ المخــابِ  وز فــي أعمــالِ كمــا يُجــ .ســاعة 15وٕالــى  13ن غ مــا بــيْ العمــل تبُلــ دتيْ لة بــين ُمــالفاِصــ

  .هارض في الن عو ساعة، لتُ  11ليلية عن احة الّ رة الرّ فت مكن أن تقلّ ة، يُ وفي البالد الحارّ . صباحاً  )04( ابعةالرّ 
  .24-23.محمود سالمة جبر، مرجع سابق، ص ص
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ـــجَ أوْ كـــذلك، و       خـــاذ التـــدابير منهـــا، الـــدول األعضـــاء باتِ  األول، فـــي البنـــد 19211لســـنة  14:التوصـــية رقـــم تْ َب
 م فتـــرةَ ل لهُـــتكُفـــ ليـــل بطريقـــةٍ راعيـــة أثنـــاء الّ الزّ  فـــي المشـــاريع )14( ابعـــة عشـــرالرّ الزمـــة الســـتخدام األطفـــال دون الّ 

 منهــا، ضــرُ  الثــانيوأقــّر البنــد . تواليــةســاعات مُ  )10( عشــرعــن  اســتراحة ال تقــل ذين اّلــ ورة اســتفادة صــغار الســن
 سـاعاتٍ  )09( عِ سْ تِ عـن  ال تقل  استراحةٍ  راعة، من فترةِ سنة العاملين في الز  16سنة و 14ن هم ما بيْ أعمارُ  تتراوحُ 
ألعمـال تشـغيِل األحـداث فـي ا علـى حظـرِ  ،الثالثـة، فـي مادتهـا 19323لسـنة  33: ت االتفاقيـة رقـم، فنصّ 2متواليةٍ 

 ــتوالِ ســاعة مُ  )12( اثنــي عشــرعــن  الخفيفــة بفتــرة ال تقــل مســاءًا  )08( الثامنــةاعة ل المــّدة مــا بــين الّســة، لتشــمُ ّي
  .صباحاً  )08( الثامنةو

      19464لسنة  79: تفاقية رقماال كما تنص ع علـى مَنـيُ  في ذات الموضـوع، بـأنْ  80: َلة بالتوصية رقم، والمكم
، واألحـداث )أو بعـض الوقـتِ  الوقـتِ  م شـروط العمـل كـل وتتـوافر فـيهِ ( سـنة 14ارهم عـن أعَمـ ذين تقل األحداث، الّ 

العمـل لـيًال، خـالل  ،)راسـيوال اليـوم الد عليم َطـلزمين باالنتظام في الت وال يزالون مُ (سنة،  14ذين يتجاوزون سن الّ 
 الثامنـةمسـاءًا و )08( الثامنةاعة ن الّسـعة ما بيْ نها الفترة الواقِ ، مِ ة على األقلّ ساعة متواليّ ) 14( أربعة عشرفترة 

  .5)من االتفاقية األولىالفقرة /الثانيةالمادة ( .صباحاً  )08(
ور المدرســي الكامــل، لــزمين بالحُضــســنة، ولــم يعــودوا مُ  أربعــة عشــرزون ذين يتجــاو حــرم علــى األحــداث اّلــويُ      

ة سـاعة متوالّيـ اثنـي عشـرةليلـي خـالل فتـرة عامـًا، العمـل الّ  )18( ثماني عشـرةهم عـن أعمارُ  ذين تقل والمراهقين الّ 
ــةادة المــ. (صــباحاً  )06( السادســةمســاءًا و )10( العاشــرةاعة ل الفتــرة مــا بــين الّســ، تشــمُ علــى األقــلّ  الفقــرة /الثالث

  .6)من االتفاقية األولى
، وبموجــــب 19487لســـنة  90: كر، بموجـــب االتفاقيـــة رقـــم، ســـالفة الـــذ 06:راجعـــة االتفاقيـــة رقـــموقـــد تّمـــت مُ      

ة ل المـد سـاعة، تشـمُ  )11(إحـدى عشـرسـاعة بـدًال مـن  )12( الثنتي عشرليـل ة فترة الّ مد  تْ عَ فِ االتفاقية المعّدلة، رُ 

                                                           
 25: نعقــدة بتــاريخللمــؤتمر الــدولي للعمــل، المُ  03:ادرة خــالل الــدورة رقــم، الّصــراعيــةفــي األعمــال الزّ  عمــل األحــداث والمــراهقين لــيالً بشــأن  14: التوصـية رقــم 1

  .1921أكتوبر 
ص ، الــنّ )18.، ص.م20/08/1994: لـــ 216.ق: رقــم. أ.م.ر.ج(،عــن المجموعــة األوروبيــة 1994جــوان  22 :ادر بتــاريخمن التوجيــه الّصــأن، وِضــفــي هــذا الّشــ دَ رَ وَ و  2

 : يلي على ما 
     « Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour interdire le travail de nuit des jeunes de 15 à 18 ans 
soit entre 22 heures et 6 heures, soit entre 23 heures et 7 heures. Des dérogations peuvent être autorisées pour des 
secteurs d'activité particuliers, mais dans cette hypothèse, le travail de nuit demeure interdit entre minuit et 4 
heures. ». (art. 09). 

نعقــدة للمــؤتمر الــدولي للعمــل، المُ  16: ادرة خــالل الــدورة رقــم، الّصــناعيةقبــول األحــداث فــي األعمــال غيــر الّصــ الحــّد األدنــى لســنّ بشــأن  33: االتفاقيــة رقــم 3
  .1935جوان  06 :ز النفاذ بتاريخ، دخلت حيّ 1932أبريل  30 :بتاريخ

نعقـدة للمـؤتمر الـدولي للعمـل، المُ  19: ادرة خـالل الـدورة رقـمالّصـ ناعية،رف غيـر الّصـليلي ألحداث والمراهقين فـي الِحـتقييد العمل الّ بشأن  79: االتفاقية رقم 4
 .1950ديسمبر  29 :ز النفاذ بتاريخ، دخلت حيّ 1946أكتوبر  09 :بتاريخ

ســاعة، ال تتــأخر  )12( اثنتــا عشــرتها خــرى مــد أُ  عــن هــذه الفتــرة بفتــرةٍ  يَض عِ ســتَ تَ  ة أنْ وائح الوطنّيــلــ، لِ الثانيــةمــن المــادة  الثانيــةأحكــام الفقــرة  ازتْ هــذا، وقــد أَجــ 5
 .صباحاً  )06(ادسةالسّ اعة السّ  ي قبلَ وال تنتهِ  ،صف مساءاً الثامنة والنّ اعة ها عن السّ بدايتُ 

 الحاديـة عشـرعـة بـين ليلـي بـالفترة الواقِ ر الّ الحظْ  فترةِ  ، تبديلَ نةٍ معيّ  ةٍ شاط أو منطقمن النّ  نٍ معيّ  استثنائية على فرعٍ  ظروفٌ  تْ الَ ، إذا حَ الثانيةالفترة  وقد أباحتْ  6
  .صباحاً  )07( ابعةالسّ مساءًا و )11(
يـه جويل 01: نعقـدة بتـاريخلعمـل، المُ لللمـؤتمر الـدولي  31: عتمـدة خـالل الـدورة رقـم، المُ ناعةشتغلين في الصّ ليلي لألحداث المُ العمل الّ بشأن  90: االتفاقية رقم 7

  .1951جوان  12: ز النفاذ بتاريخ، دخلت حيّ 1948
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ل المـّدة سـنة، وتشـمُ  )16( السادسـةصـباحًا بالنسـبة لألحـداث دون  )06( السادسـةمسـاءًا و )10( العاشرةن ما بـيْ 
بالنسـبة  ةٍ متوالّيـ سـاعاتٍ  )07( سـبعِ عـن  صـباحًا، بمـا ال يقـل  )07(اعة مسـاءًا والّسـ )10( العاشـرةاعة ن السّ ما بيْ 

  ).من االتفاقية 03و 02المادتين .(سنة 18سنة و 16ن هم ما بيْ أعمارُ  ذين تتراوحُ للمراهقين الّ 
ذلـك جليـًا  ليلـي، ويظهـرُ ة القانونيـة للفاصـل الّ المـد  فـي تحديـدِ  مرونـًة واسـعةً ، 90: االتفاقية رقـم تْ لَ كما اشتمَ      

 ة بالنســبة لعمــال المخــابز، أو إذاالمــد  أحكامهــا تقلــيَص  تْ نهــا، حينمــا أباَحــمِ  06و 03،04أحكــام المــواد  باســتقراءِ 
نهـــارًا، وبـــذلك، إذا اقتضـــت  الحـــار  ي ذلـــك، أو فـــي األقـــاليم ذات المنـــاخِ ناعية تقتِضـــمـــذة الّصـــلْ كانـــت حاجـــات التَ 

  .1ة التسخيرالمصلحة العامة عمليّ 
ــ، تســتوجِ 19762لســنة  153: ق بالعمــل فــي البحــر، فــإّن التوصــية رقــموفيمــا يتعلــ      مــال البحــر عُ  لَ ب أّال يعَم
ــالّشــ ــلالّ " ود بعبــارةِ ، وحــّددت التوصــية، أعــاله، المقُصــخــالل فتــرِة اّلليــل ســنة 18هم عــن أعمــارُ  ذين تقــل باب اّل " لي
  .3)من التوصية )ج(الفقرة /الرابعالبند (ليل نتصف الّ مُ  دَ ي بعْ تسرِ  ة على األقلّ متواليّ  ساعاتٍ ) 09( تسعَ  لَ لتشمُ 
 العمـلِ  فتـرةِ  رونـًة فـي تحديـدِ مُ  ايير أكثـرَ َعـ، مَ 4ليلـيل الّ بشأن العم 1990لعام  171 :قّدم االتفاقية رقمهذا، وتُ      

 )05( الخامسـةاعة ى الّسـحتّـ وتسـتمر  ليـلنتصـف الّ مـن مُ  ، تبـدأْ ةٍ متوالّيـ سـاعاتٍ ) 07( سبعِ عن  ليلي بما ال يقل الّ 
  .ها، مع استشارة أكثر المنظمات تمثيالً ة في تحديدِ لطات المختص ل إلى الس حو صباحًا، وتُ 

ب أداء عملـه عـددًا كبيـرًا مـن سـاعات ذي يتطلّـالمسـتخَدم الّـ: "بأّنـه ليلـيالعامل الّ عّرف االتفاقية، أعاله، وتُ      
ي االتفاقيــة بموجــب مادتهــا ســتثنِ وتَ ). مــن االتفاقيــة )ب.(ف/ األولــىالمــادة " (نــةً حــّدًا معيّ  ليلــي يتجــاوزُ العمــل الّ 

 .اخليةالحة الد حري والمِ قل البَ ، والن د األسماكِ ة، وصيْ الماشيَ  راعة وتربيةِ ون في الزّ يعملُ  نْ ، مَ الثانية
حيــث  اســتنادًا للّطــرح الّســابق، يّتضــح جلّيــًا مــدى الحمايــة اّلتــي قّررتهــا القواعــد الدوليــة للعمــل لصــغار الســّن؛     
الّـذين تزيـد أعمـارهم عـن  ببالنسـبة لفئـة األطفـال والعّمـال الّشـبا حظـر العمـل اّلليلـيالمنظمة في ذلك، مبـدأ  تبّنت

وقــد حّققــت المنظمــة الدوليــة للعمــل . ســنة )18(عشــر  ةالثامنــســّن ســنة، ولــم يتجــاوزوا بعــد  )14(أربــع عشــرة 
 "اّلليـل"تمديـد فتـرة يلـي بعـد نهايـة الحـرب العالميـة الثانيـة؛ حيـث توّصـلت إلـى لّ للعمـل ال امكاسب بالغة في تنظيمهـ

ــا عشــر إلــى  كحــد  ســاعة راحــة متوالّيــة) 11(حــدى عشــرة ة بعــدما كانــت ال تتعــّدى مــّدة إســاعة متواليــ )12(اثنت
  .أقصى
أّن القواعــد الدوليــة للعمــل ذات الّصــلة بتنظــيم عمالــة األشــخاص اّلــذين لــم  ، بهــذا الُخُصــوص،وتــرى الباحثــة     

لجســـدّية والذهنّيـــة للّطفـــل ، فـــي المقـــام األّول، االخـــتالف فـــي القـــدرات اتعكـــُس يبلغـــوا بعـــد الســـّن القانونيـــة للعمـــل، 
، حظــر اســتخدام األطفــال قبــل انتهــاء مرحلــة التعلــيم اإلجبــاريمقــّررة ل، فــي األســاس، فــوردت صــياغتهاوالشــاب، 

                                                           
ورة خالفـة، وضــرُ ناسـبة عـن أّيـة مُ العقوبـات المُ  جـوب االلتـزام بوضـعِ منهــا، علـى وُ  )06(ابع اإللزامـي؛ حيـث أشـارت المـادة نصـوص االتفاقيـة مـن الّطـ لُ ْخـتَ  ولـمْ  1

ل جميـع األشـخاص العـاملين يشـمُ  سـجل  بإمسـاكِ  ةٍ صـناعيّ  نشـأةٍ مُ  أعـاله، علـى كـل  المـادة، تْ ا فرَضـكمـ. ائمـةقابـة الدّ ل التطبيق الّسـليم والرّ إقامة نظام تفتيش يكفُ 
 سنة )18(الثامنة عشر  بها دون سن. 

  .1976 أكتوبر 28 :نعقدة بتاريخللمؤتمر الدولي للعمل، المُ  62: عتمدة خالل الدورة رقم، المُ بابحماية عمال البحر الشّ بشأن  153: التوصية رقم 2
 :راجعفي هذا الشأن،  للمزيد من التفاصيل 3

A. Tokatlian, La protection internationale des marins, mémoire D.E.S.S., Droit maritime et des transports, C.D.M.T., 
Faculté de droit et de sciences politiques, Université d'Aix-Marseille, 2002, pp.05 et ss. 

 .1990جوان  26 :نعقدة بتاريخللمؤتمر الدولي للعمل، المُ  77: عتمدة خالل الدورة رقمالمُ  ،ليليالعمل الّ بشأن  171: االتفاقية رقم 4
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ت اراته الجسدّية والفكرّية ُيعتبُر أولوّيًة ترعاهـا الحكومـات والبرلمانـدُ الحفاظ على صّحة الّطفل وتنمية قُ  وُمعتبرًة أنّ 
  .تها لقوانين وتنظيمات العمل فيهاالوطنّية عند صياغ

  
  احةالرّ  ومي وفتراتِ ساعات العمل اليّ  قة بتحديدِ المتعل  األحكام: رابعاً      

  
      1919لســنة  01:االتفاقيــة رقــموَنعِنــي بــذلك ادرة عــن المنظمــة الدوليــة للعمــل، ولــى االتفاقيــات الّصــنت أُ تضــم 
 سـاعاتٍ  )08(ال عن ثمـاني العم  عملِ  تزيد ساعاتِ  أنْ  ال يجوزُ :" ه، اإلشارة إلى أّنـ1تحديد ساعات العملبشأن 

هـا، كـان نوعُ  همـاً هـا، مَ عِ ة أو توابِ ناعية العامة أو الخاّصـنشآت الصّ المُ  أسبوعيًا في جميعِ  ساعةً  )48(يوميًا أو
  ...".وى أعضاء األسرةل فيها سِ تي ال يشتغِ نشأة الّ باستثناء المُ 

ص ق االتفاقية بالن تتطر  مْ مباشرة؛ فلَ  ر آنذاك اهتمام المؤتمرين بصورةٍ ثِ األطفال، لم يُ  الةِ عم موضوعَ  غير أنّ      
، اليابــانرة بالنســبة لدولــة قــر منهــا، االســتثناءات المُ  09، حينمــا حــّددت المــادة ةٍ ي رِضــعَ  بصــورةٍ  ئــة إال علــى هــذه الفِ 

 ل َحـل فـي مَ ويشـتغِ  عامًا علـى األقـل  15 بلغُ يَ  عاملٍ  ة لكل علي لفِ ّدة العمل اى مُ جوب أّال تتعد آنذاك، ونّصت على وُ 
 ووُجـــ))ب(الفقـــرة (ســـاعة فـــي األســـبوع  57ه، حقاِتـــلْ أو فـــي مُ  خـــاصٍ  مأ عـــامٍ  صـــناعي ، ّدة العمـــل ى ُمـــوب أّال تتعـــد

ون فـــي عامـــًا ويعملُـــ 15ن هم عـــســـن  ذين تقـــل ســـاعة فـــي األســـبوع لألحــداث الّـــ 48األحـــوال  نَ ِمـــ حـــالٍ  ة بـــأي عليــالفِ 
  .2))ج(الفقرة (هم كانت سن  ق بالعاملين تحت األرض مهماً ا يتعل مناعية، أو فينشآت الص المُ 

      فـي  سـاعةً  48يـد عـن بمـا ال يزِ  العملِ  لساعاتِ  ، النّص على تحديدِ 19303لسنة  30:نت االتفاقية رقموتضم
ــ ســاعاتٍ  08األســبوع أو  من ، ِضــ19315لســنة  31:ونّصــت االتفاقيــة رقــم .4)مــن االتفاقيــة 03المــادة (وم فــي الّي

                                                           
ــ1919أكتــوبر 29: ، الصــادرة عــن المــؤتمر الــدولي للعمــل بتــاريخ )الصــناعة(تحديــد ســاعات العمــل بشــأن  01: االتفاقيــة رقــم 1  13 :يخز النفــاذ بتــار ، دخلــت حّي

  .1921 جوان
تتعّلــق  ها التشــريعي، قواعــدَ نوات األولــى لنشــاطِ ى المنظمــة الدوليــة للعمــل، فــي الّســبيعــي أّال تتبَنــ، أّنــه مــن الطّ عامــةٍ  قهــاء القــانون الــدولي، بصــفةٍ يــرى غالبيــة فُ  2

ب ها يتطلــتجســيدَ  ، وأن تْ رَ وَ ، مطلقــًا، قــد تبْلــالســن  صــغارِ  تشــغيلِ  حظــرِ  كــرةفِ  نْ ُكــومي لألطفــال والمــراهقين، ألّنــه فــي ذلــك الوقــت، لــم تَ الّيــ العمــلِ  ســاعاتِ  بتحديــدِ 
  .ةستوى البرلمان والمؤسسات الوطنيّ رة دوليًا على مُ الئمة الندماج القواعد المقر ة المُ تيح للدول األعضاء إعداد األرضيّ ، تُ ةٍ تدريجيّ  عمًال جادًا، بصورةٍ 

  .306.ص ،مرجع سابق عمر تيزاوي،
، 1930جـوان  18: نعقـدة بتـاريخللمـؤتمر الـدولي للعمـل، المُ  14:ادرة خالل الدورة رقـم، الصّ تنظيم ساعات العمل في التجارة والمكاتببشأن  30: تفاقية رقماال 3

  .1933أوت  29 :ز النفاذ بتاريخدخلت حيّ 
شـتغلين فـي منشـآت ، أعـاله، علـى األشـخاص المُ 03ي أحكـام المـادة ال تسرِ  ؛ حيثصِ خَ العديد من االستثناءات والرُ  30: ومع ذلك، فقد تضّمنت االتفاقية رقم 4

 عدَ ة أو المُ زَ جَ ى أو العَ ي وٕايواء المرضَ العالج الطب عين بالّ مين أو غير المتمت ـزُ ة، والفنـادق والمطـاعم والُنـلياقة العقليـوَ قـاهي ودُ وادي والمَ ل والن يافة، والمسـارح ر الض
ــنشــآت األســريّ ، أعــاله، المُ 03تطبيــق أحكــام المــادة  نطــاق مــن ىســتثنكمــا يُ  .ي العامــةوالمالِهــ ــذين يملِ ة، واألشــخاص اّل ــكــون الس ذين لطة العامــة، واألشــخاص اّل

فـي  سـاعاتٍ  )10( عشـرى د حيـث ال تتعـ ؛ةاألسـبوعيّ  العملِ  االتفاقية توزيع ساعاتِ  تْ وأباحَ  .الونكالء الجو قة ، والوُ ب الثّ ة أو وظائف تتطلّ لون مراكز رئيسيّ يشغَ 
  .اليوم

جــوان  18: نعقـدة بتــاريخللمــؤتمر الـدولي للعمــل، المُ  15: ادرة خـالل الــدورة رقـم، الّصــتنظــيم تحديــد سـاعات العمــل فــي منــاجم الفحـمبشـأن  31: االتفاقيـة رقــم 5
  .1965سبتمبر  01 :ز النفاذ بتاريخ، دخلت حيّ 1931
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ــد الّســتَ  ال يجــوز أنْ :"همنهــا، علــى أنــ 03المــادة   األرض عــن ســبعِ  مضــيها العمــال تحــت ســطحِ تــي يُ اعات الّ زي
  .1"وم الواحددقيقة في الي  45ساعات و

ن ، ولـم تتضـم ئـة األحـداث وصـغار السـن بحمايـة فِ  ةٍ خاّصـ ص، على أحكـامٍ لتا االتفاقيتان، بالن ن كِ تتضم  ولمْ      
 2ة بفئة األحداث والمراهقينادرة عن المنظمة، أحكامًا خاصّ الحقة الصّ من االتفاقيات الّ  أي.  

، أّيـة ناعيةاحة األسبوعية فـي المنشـآت الّصـتطبيق الرّ بشأن  1921لسنة  14: من االتفاقية رقمضِ  دْ يرِ  ولمْ      
من أحكـــام المـــادة وص عليـــه ِضـــواألحـــداث عـــن المبـــدأ العـــام المنُصـــ ر لفائـــدة صـــغار الســـن قـــر ء يُ إشـــارة أو اســـتثنا

وكذلك، جاءت أحكام  .ةساعة متواليّ  24عن  احة األسبوعية بما ال يقل تي حّددت فترة الرّ منها، والّ  01.ف/الثانية
  .والمكاتب احة األسبوعية في التجارةالرّ بشأن   1957لسنة  106: االتفاقية رقم

       ولم تتضم ن أي  من التوصيات المحد نوات ادرة عن المنظمة الدولية للعمل خالل الّسـدة لساعات العمل الص
بخصـوص  ز فئـة األحـداث وصـغار السـن ميـتُ  اً أو أحكامـ خاصـةً  ى بداية الستينيات، إشارةً يامها، وحتّ األولى من قِ 

  .3ساعات العمل اليومية أو األسبوعية

                                                           
1  فــي  العامــلِ  دخــولِ  ن وقــتِ بــيْ  عُ َقــتــي تَ ّدة الّ الُمــ": األرض م تحــت ســطحِ يه العامــل فــي مــنجَ مِضــذي يُ بالوقــت اّلــد قَصــيُ مــن االتفاقيــة،  03المــادة  وحســب نــص

طريـق  خول إليهـا عـنون الـد تـي يُكـالّ  تلـك"، بسـاعات العمـل فـي المنـاجم دُ قصَ ويُ . "روجه منهخُ  د بعدَ صعَ المِ  العاملِ  تركِ  لمنجم ووقتِ زول لِ الن  دِ بقصَ  دْ المصعَ 
 ."األرض عودته إلى سطحِ  ق إلى وقتِ فَ خل الن دْ من مَ  ور العاملِ رُ مُ  مضيه العامل فيها من وقتِ ذي يُ الوقت الّ  بِ بحسَ  نفقٍ 
 ةِ القـو  حالـةِ  ، باسـتثناءِ )ةدقيقـ 45سـاعات و 07(ص بـه رخ الُمـ العمل اليومي فوق الحد  ساعاتِ  ة زيادةَ االتفاقية اآلتيّ  تْ رَ ظَ ، فقد حَ 30: الف االتفاقية رقمخِ وبِ      

رخيص بالعمــل فــي أوقــات الّراحـــة وعي، والتَــاألســبُ  ســاعات العمــلِ  يــدِ مــن االتفاقيــة، تمدِ  09وٕالــى  06حــّددتها المــواد مــن  ةٍ خاّصــ فــي حــاالتٍ  تْ وأجــازَ . القــاهرة
  .واألعياد

  :اليةصوص الت في هذا المعنى، الن  رُ ونذكُ  2
  .جاج المسطحتنظيم ساعات العمل في مصانع الز بشأن  1934لسنة  43: االتفاقية رقم  .أ 
 .ساعة في األسبوع 40تخفيض ساعات العمل إلى بشأن  1935لسنة  47: االتفاقية رقم  .ب 
 .تخفيض ساعات العمل بمصانع الزجاجاتبشأن  1935لسنة  49: االتفاقية رقم  .ج 
 .العامةتخفيض ساعات العمل في المشروعات بشأن  1936لسنة  51: االتفاقية رقم  .د 
 .السفن ة العاملة على ظهرِ ساعات العمل وتجهيز القوّ بشأن  1936لسنة  57: االتفاقية رقم  .ه 
 .سيجتخفيض ساعات العمل في صناعة النّ بشأن  1937لسنة  61: االتفاقية رقم  .و 
 .لة لها، المكم  1939لسنة  65: والتوصية رقم .قل البريّ احة في النّ تنظيم ساعات العمل وفترات الرّ بشأن  1939لسنة  67: االتفاقية رقم  .ز 
. 1949 يْ لسـنتَ  109و 93: ، واالتفـاقيتين رقـمفنلـة علـى ظهـر الّسـمة العااألجور وساعات العمل وتجهيـز القـوّ بشأن  1946لسنة  76: االتفاقية رقم  .ح 

 .لة لها، المعد 1958و
 .راعةاستخدام العمال في الزّ بشأن  1958لسنة  110: االتفاقية رقم  .ط 

  :اليةصوص الت في هذا المعنى، الن ر ونذكُ  3
  .تحديد ساعات العمل في صناعة األسماكبشأن  1920لسنة  07: التوصية رقم  .أ 
  .اخليةالحة الدّ تحديد ساعات العمل في المِ بشأن  1920لسنة  08: التوصية رقم  .ب 
  .من المجالا هَ تحديد ساعات العمل في الفنادق والمطاعم وما شابهَ بشأن  1930لسنة  37: التوصية رقم  .ج 
  .لهور الّ وَ تحديد ساعات العمل في المسارح ودُ بشأن  1930لسنة  38: التوصية رقم  .د 
  .قولالعُ  عافِ ين وضِ عوز زة والمُ جَ ر عالج المرضى والعَ وَ تحديد ساعات العمل في دُ بشأن  1930لسنة  39: التوصية رقم  .ه 
  .طاقمهافن وبِ س هر التحديد ساعات العمل على ظَ بشأن  1936لسنة  49: التوصية رقم  .و 
  .يقل البر طرق تنظيم ساعات العمل في الن بشأن  1939لسنة  69: التوصية رقم  .ز 
  .فنتنظيم األجور وساعات العمل على ظهر الس بشأن  1930لسنة  39: التوصية رقم  .ح 
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الـدول األعضـاء فـي  حـث تـي تَ ، والّ تخفـيض سـاعات العمـلبشأن  1962لسنة  116: وبصدور التوصية رقم     
ن يقتـرِ  دون أنْ مبدأ التخفيض التدريجي لساعات العمل العاديـة  ع تكـريَس شج ة تُ المنظمة على إتباع سياسة قوميّ 

من رة ضِ من االستفادة من األحكام المقر  ار السن ة األحداث وصغ، أولوي في أجور العمال، صراحةً  ذلك بتخفيضٍ 
دابير تنفيــذ الّتــ دَ ْنــعِ : "هعلــى أّنــ األول منهــا،مــن البنــد  09ت الفقــرة ، أعــاله؛ حيــث نّصــ116: التوصــية رقــم بنــودِ 

 المتعل تُ  أنْ  خفيض التدريجي لساعات العمل، يجبُ قة بالت عطى األولوي بصـفةٍ ( لتـي تشـمُ ن الّ َهـناعات والمِ ة للص 
 خـاطِ ًا، أو مَ ًا أو عقلّيـيّ سمانِ جهودًا جِ مَ ) ةٍ خاص األعمـال  بهـذه تْ وخصوصـًا، إذا قاَمـ ة للعمـال المعنيـين،ر صـحي

 ساء أو األحداثالن."  
      ويتأك العمـلِ  عنـد تنظـيم سـاعاتِ :"، علـى أّنـهالرابـع، البند 18الفقرة  د ذلك، بنص  ذ ؤَخـيُ  ة، يجـب أنْ اإلضـافي
  "....عاماً  18من  بان األقل ة بالش عتبار الظروف الخاص في اال
الهـدف األساسـي  ن مبـدئيًا، فـي أن ها فـي هـذا المقـام، تكُمـإبـداؤُ  باحـثٍ  ن ألي مِكـتـي يُ ة الّ الحظة األساسـيّ والمُ      

القضـاء مـا كـان  رِ قدَ ، بالسن  األحداث وصغارِ  عملِ  التخفيض التدريجي لساعاتِ  نِ إنشائها، لم يكُ  للمنظمة، منذُ 
زوف المـؤتمرين علـى مسـتوى المنظمـة، عـن فّسر لنا ُعـذي يُ ، األمر الّ 1راهقينالة األطفال والمُ مَ التدريجي على عَ 

 دَ ي قواعِ تبن  ة تُ دولية خاص هم بشـأنِ فِ موقِ الفًا لِ وهذا، خِ . م ساعات عمل هذه الفئةنظ  األدنـى لاللتحـاق  تحديـد السـن
األطفـال  واسـتخدامِ  العمل الجبريّ  ليلي لهذه الفئة، أو حظرِ العمل الّ  ة، أو حظرِ المة الصحيّ ن السّ بالعمل، أو تأمي
 رةطِ اقة والخَ في األعمال الش.  

مبـدأ الحظـر التـدريجي لعمـل األطفـال مـا دون  وتكـريسِ  مِ ْعـل المؤتمرون في المنظمة، على دَ وهكذا، فقد عمِ      
 ؤ سنة، مُ  )18(الثامنة عشر سن ـجماعِ  فـل مـن إرادةٍ اسـتفادة الطّ  دين بذلك على وجـوبِ كشـتركة لـدى حكومـات ة مُ ي

  .طلقاً الة األطفال، مُ مَ القضاء على ظاهرة عَ  الدول األعضاء من أجلِ 
، فـــي ابعةالّســـالمـــادة  دول المجموعـــة اإلقليميــة األوروبيـــة، حينمـــا جــاء نـــص  هُ ْتـــنَ بَ ذي تَ وهــو ذات الموقـــف الّــ     
ــةلرّ اهــا فقرتِ  ــاق االجتمــاعي األوروبــيمــن  ابع ــةٍ رِ ومَ  عامــةٍ  ، بصــيغةٍ 2الميث ، اكتفــى فيهــا بــالتزام الــدول األطــراف ن

هني، دني والـذ هم الَبـو ُمـبـات نُ مـع متطل  قُ سـنة، بمـا يتوافَـ 16مـن  األقـل  السـن  صـغارِ  عمـلِ  سـاعاتِ  تحديدِ  بضمانِ 
   .   3هنيّ مع احتياجات التكوين المِ  قُ وبما يتوافَ 

                                                           
1  غم من مُ فعلى الر ابة قرنٍ رَ قَ  ضي  بشـأن  05: رقـمللعمل االتفاقيـة  على اعتماد المؤتمر الدولي منِ من الز الحـد  المـذكورة سـابقاً العمـل األدنـى لسـن ،،  عمـل  فـإن

 ادرة حـوث الّصـق فـي العديـد مـن التقـارير، البيانـات والبُ س هـذا القلَـَكـر قلـٍق فـي كثيـر مـن دول العـالم، وقـد انعَ صـدَ خيفـًا، ومَ هاجسًا عالميًا مُ  لُ األطفال ما زال يمث
الـدول  ، إّال أن ..ها االقتصـادية واالجتماعيـةاهرة بسـبب أوضـاعِ هـا بهـذه الظـة أكثـر مـن غيرِ دول العالم الثالث هـي المعنيـ وٕاذا كانت .ختصينعن المنظمات والمُ 

 ـفي منأَ  تْ ناعية ليسَ الصاد مـن تقريـرٍ سـتفَ المثـال، يُ  وعلـى سـبيلِ . اهرةى عن هذه الظ  بريطانيـافـي  ُأعـد  هم أعمـارُ  حُ تتـراوَ  نيذمـن األطفـال البريطـانيين الّـ %10 أن
رجـة األولـى، دول العـالم الثالـث؛ ي، بالد األطفـال تعنِـ تشـغيلِ  ظاهرةَ  ورغم ذلك، فإن  . ةٍ جزئي  بصورةٍ  أو أنشطةً  ؤقتةً مُ  مارسون أنشطةً سنة يُ  15سنة و 13بين ما 

  . رةمبك  غل في سن وا سوق الش ذين دخلُ من األطفال الّ  %90حيث يوجد 
 (Child labour in Britain), Report of the international working group, on child labour, September 1995, p.34./A. Azer 
and N. Ramzy, (child labor: child rights conceptualization), The national review of social science, N.C.S.C.R., Vol.37, 
n°. 03, pp.133-170. 

 : ، الّنص على ما يليبيو الميثاق االجتماعي األور من  07من المادة  04 من الفقرةضِ  دَ رَ وَ  2
     « Aux termes de ce paragraphe, les parties contractantes s'engagent: à limiter la durée du travail des travailleurs 
de moins de seize ans pour qu'elle corresponde aux exigences de leur développement et plus particulièrement, aux 
besoins de leur formation professionnelle ».   

  :، أعاله، كاآلتي07من المادة  04الفقرة  على نص  لجنة األوروبية للحقوق االجتماعيةالّ ، عّلقت ذات الّسياقوفي  3
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 لَ ِصــهــذا، وقــد فُ  .1الحــقٍ  ســنة فــي تعــديلٍ  18عــن  بمــا ال يقــل  يالتعلــيم اإلجبــارِ  لســن األدنــى  الحــد  عُ ْفــوتــّم رَ      
ـــ لــــ 216.ق: ، رقـــم.أ.م.ر.ج(عـــن المجموعـــة األوروبيـــة  1994جـــوان  02ادر بتـــاريخ األمـــر بموجـــب التوجيـــه الص :

ـــ)20-12.ص.، ص20/08/1994 ـــدول ": همنـــه، علـــى أنـــ 02.ف/08المـــادة  امِ أحكـــ نَ مْ ذي نـــّص ِضـــ، واّل تلتـــزم ال
 18و 15األعضاء باّتخاذ الّتدابير اّلالزمـة مـن أجـل تحديـد سـاعات عمـل الّشـباب البـالغين مـن العمـر مـا بـين 

  .2"ساعة عمل أسبوعي 40ساعات عمل يومي و 08سنة، لتصل 
ــوُحــ      ــّددت ســاعات العمــل الَي ــعيد اإلقليمــي العومي، علــى الص فــي  ســاعاتٍ  )06( ي، بمــا ال يزيــد عــن ســتِ رِب
 1996لسـنة  18: رقـم يـة للعمـلاالتفاقيـة العربِ  دتـهُ عـام والّراحـة، وهـذا مـا أي الط  لِ أو أكثر لتنـاوُ  ها فترةٌ لُ ، تتخل اليومِ 
 لِ َطــاحـة أو العُ الر  امَ م أيـيهِ إضـافية أو تشــغلِ  عمـلٍ  األطفــال سـاعاتِ  ر تشـغيلُ حَظـويُ . منهــا 17من أحكـام المـادة ِضـ

 18: رقم االتفاقية العربية للعملمن  19و 15المادتين  ت عليه أحكامُ سمية، وهو ما نص الرّ  لِ طَ ة أو العُ األسبوعيّ 
 .3عمل األحداث بشأنِ  1996لسنة 

  
  اقةواألعمال الش  قة بالعمل الجبريّ األحكام المتعل  :خامساً      

  
ـى الن وَلــ، أُ 4العمــل الجبــريّ بشــأن  1930م لعـا 29: لـت االتفاقيــة رقــمث مَ       ادرة عــن المنظمــة الدوليــة صــوص الص

في المنظمة  عضوٍ  منها كل  األولىالمادة  تْ زمَ لْ ؛ حيث أَ 5العمل خرة في مجالِ ق والس الر  وص أعمالِ للعمل بخصُ 

                                                                                                                                                                                                 

=  « Si l'âge de la fin de la scolarité obligatoire est fixé à seize ans, la mise en œuvre de ce paragraphe ne devrait 
donner lieu à aucune difficulté, ce qui pourrait néanmoins poser problème, c’est la protection des jeunes travailleurs 
ayant terminé leur scolarité avant d'avoir atteint l'âge de seize ans . 
    Aucune règle uniforme et précise n'a été fixée concernant la limitation de la durée du travail exigée par ce 
paragraphe qui à l'instar de tous les autres paragraphes de l'article 7, s'applique à l'ensemble des secteurs 
économiques et à tous les types de travaux, y compris aux travaux effectués au domicile de l'employeur et dans des 
entreprises familiales ».in : 
L. Samuel, Op. cit., pp.199-201.                                                                                                                                    

  :، كاآلتي04ل، في فقرتها عد من الميثاق المَ  07ل للمادة عد ص المُ الن  دَ رَ وَ  1
      « En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des enfants et des adolescents à la protection, les parties 
s'engagent:…. 4- à limiter la durée du travail des travailleurs de moins de dix-huit ans pour qu'elle corresponde aux 
exigences de leur développement et plus particulièrement, aux besoins de leur formation professionnelle ».in : 
Ibid, p.202. 

  :كاآلتي روبي أعاله،التوجيه األو من  02.ف/08 لمادةات أحكام دَ رَ وَ  2
     « Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour limiter le travail des jeunes de 15 à 18 ans à 8 heures 
par jour et à 40 heures par semaine ». 
Ibid, p.202. 

-80.، ص ص2010، الطبعـة األولـى، منشـورات الحلبـي الحقوقيـة، بيـروت، ات الدوليـةاخليـة واالتفاقيـفـل بـين القـوانين الدّ حقـوق الطّ البنشـة،  غالية رياض 3
81. 

: ز النفـاذ بتـاريخ، دخلـت حّيـ1930جـوان  28: دة بتـاريخنعِقـللمـؤتمر الـدولي للعمـل، المُ  14: دة خالل الـدورة رقـمعتمَ ، المُ العمل الجبريّ بشأن  29: االتفاقية رقم 4
01/05/1932.  

د عـام نعِقـالمُ " فينـا"، إلـى مـؤتمر القرن الماضي، وبالتحديدِ  إلى مطلعِ  قِ الر  ناهضةِ مُ  ست على المستوى الدولي من أجلِ ر تي كُ ولى الّ األُ  صوصِ لن تاريخ ا عُ رجِ يَ  5
1815 قـاطعٍ  البحـث وبشـكلٍ  سـاطِ ح علـى بِ طـرَ تُ  قيق، لـمْ الـدّ  بالمفهومخرة، مسألة أعمال السّ  ، إّال أن  تـي رت المناقشـات الّ فَ ْسـعالميـة األولـى؛ فقـد أَ  بعـد الحـرب الإال

كان عمــل الّســبــراء بشــأن جنــة خُ نة، لُ الّســ وشــّكل المكتــب الــدولي للعمــل فــي نفــسِ  .1926فــي عــام  قاتفاقيــة حــول الــر عــن إقــرار  عصــبة األمــمدارت فـي إطــار 
  .1930لسنة  29: ة رقماالتفاقي ، وقد مّهدت هذه الدراسة إلقرارِ عة لالستعماراألصليين للبلدان الخاضِ 
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 ّدةٍ ُمـ ، وخـاللَ مكـنٍ مُ  وقتٍ  ، في أقصرِ هِ رِ وَ صُ  بكافةِ  خرة أو العمل الجبريّ استخدام السّ  بالعمل التدريجي على تحريمِ 
  .العمل بهذه االتفاقية لبدءِ  تاليةٍ  سنواتٍ  خمَس ا أقصاهَ 
، أعـاله، 1مـن االتفاقيـة الثانيـةالمـادة  من نـص ِضـ) خرة أو العمل الجبـريالسّ (ود باصـطالح ّدد المقصُ وقد حُ      

خص ودون أن يكون هـذا الّشـ عقوبةٍ  ةِ حت التهديد بأي ت شخصٍ  من أي  نوةً ى عُ ؤدَ تُ  أو خدمةٍ  عملٍ  كل : "هِ كونِـبِ 
 2"هاختيارِ  ع بأدائها بمحضِ قد تطو.  
ـــ نت هـــذه االتفاقيـــة حمايـــةً ضـــم وتَ       األحـــداث وصـــغارِ  ئـــةِ فِ لِ  ةً خاص  م مـــن هِ ســـنة، باســـتثنائِ  18مـــن  األقـــلّ  الســـن
كور الـذ  نَ اء ِمـون األصـح البـالغُ :"عـاله، علـى أن مـن االتفاقيـة، أ 11المادة  خرة، وذلك بنص السّ  وع ألعمالِ ضُ الخُ 
 م ألعمـالِ هُ ن إخضـاعُ مِكـذين يُ هم الّـم وحـدُ سـنة، ُهـ 45علـى  تزيدَ  ال أسنة و  18هم عن أعمارُ  ل تقِ  وض أال فرُ المَ 
  .3"خرةالسّ 

ــ 36و 35: يقَمــالتوصـيتان الــدوليتان للعمـل رَ  ، بنــودُ ده صــراحةً ؤكـوذلـك مــا تُ       تان عـن المكتــب الــدولي ادر الص
، 36: من التوصية رقـم الثالثالبند  حينما نص . 4، أعاله29: االتفاقية رقم لتان ألحكامِ كم ، والمُ 1930لعمل سنة 

 ن أن مِ  تِ ب ثَ نة للتَ مكِ المُ  اإلجراءاتِ  اتخاذ كل  ، يجبُ خرة، أو العمل الجبريّ ، على أّنه عند االلتجاء إلى السّ صراحةً 
  .واألطفالِ  ساءِ النّ  إلى تشغيلِ  قانونيةٍ  غيرِ  وبصفةٍ  مباشرةٍ  غيرِ  ، بطريقةٍ ة حالٍ ، بأي متد ذلك ال ي

      ــة األمــم المتحــدةلت وشــك ــة للعمــلشــاركة مــع بالمُ  هيئ ــةً لُ "بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة،  المنظمــة الدولي  جن
 إليها مُ  تْ دَ هِ ، عَ "بالعمل الجبريّ  ةً خاص حَ  واستقصاءاتٍ  قاتٍ تحقي ة إجراءِ هم ول الش عاوى المُ كاوى والد ودِ ُجـقـة بوُ تعل 
، ثّم، 19535و 1951لجنة ما بين األعوام جرتها هذه ال تي أَ التحقيقات الّ  تْ وقد كشفَ . العمل الجبريّ  وأشكالِ  ورِ صُ 

مـن العـالم،  عديـدةٍ  زاءٍ خرة فـي أجـة للّسـرَ ِطـخَ  أسـاليبَ  ودِ ُجـ، عـن وُ 1959و 1956، مـا بـين األعـوام الحـقٍ  في وقـتٍ 
 105: لجنــة عــن إقــرار االتفاقيــة رقــمهــذه ال  وعناصــرِ  أعضــاءِ  فِ رَ ولــة مــن َطــبذُ ود والتحقيقــات المَ ُهــالجُ  تْ رَ وقــد أثَمــ
  .6إلغاء العمل الجبريّ  بشأنِ  1957لسنة 

                                                                                                                                                                                                 

، الطبعـة األولـى، دار )ريعة اإلسـالمية والقـانون الـدولي وبعـض التشـريعات العربيـة واألجنبيـةدراسة في ضـوء الّشـ(عمليات االتجار بالبشربكي، هاني السّ = 
  .252-235.، ص ص2010الفكر الجامعي، اإلسكندرية، 

  :ليزية، كاآلتيلغة االنجالمادة بالّ  ي لهذهص األصلّ الن  دَ رَ وَ  1
     “For the purposes of this convention the term forced or compulsory labour shall mean all word or service which 
is exacted from any person under the menace of any penalty and for which the said person has not offered himself 
voluntarily".  

تكـون مـن  أو خدمـةٍ  عمـلٍ  أي  -ب .العسـكري  وص العملِ بخصُ  ةٍ إجباريّ  أو خدمةٍ  عملٍ  أي  -أ :ن، ال يتضم العمل الجبريّ على ذلك، فإن اصطالح واستثناءًا  2
 أو خدمــةٍ  عمــلٍ  أي  -د .عامــةٍ  ســلطةٍ  شــرافِ تحــت إ قضــائيٍ  حكــمٍ  بموجــبِ  ُض فــرَ يُ  أو خدمــةٍ  عمــلٍ  أي  -جـــ .ةســتقل االلتزامــات المدنيــة للمــواطنين فــي الدولــة المُ 

  .يالمجتمع المحل  حِ لصالِ  باشرةً مُ  صةٍ خص مُ  ةٍ محليّ  عامةٍ  أو خدمةٍ  عملٍ  أي  -ه .بيعية أو اإلنسانيةكالحرب، أو الكوارث الطّ : ها حاالت الطوارئضُ تفرِ 
 عضــوٍ  م كــل العقوبــة، ويلتــزِ  بُ تســتوجِ  جريمــةً  بالعمــل الجبــريّ  غيــر شــرعي  تكليــفٍ  ل كــ:" أن ، )25( الـــخامسة والعشــرينمن مادتهــا ِضــ وقــد اعتبــرت االتفاقيــة 3

 نَ ومُ  ةً يَ ها القانون كافِ تي يفرضُ العقوبات الّ  نِ وْ كَ  انِ مَ ق على هذه االتفاقية بضَ يصد ذةً ف  دقةٍ  بكل."  
للمـؤتمر الـدولي للعمـل،  14: ادرتين خـالل الـدورة رقـم، الص خرةتنظيم السّ بشأن  36: ، والتوصية رقماإلكراه غير المباشر على العملبشأن  35: رقمالتوصية  4

  .1930جوان  28 :دة بتاريخنعقِ المُ 
  :26/11/2007: لع عليه بتاريخط ، موقع اإلنترنيت المُ 612: ، الرقم39: د، المجلّ )مجموعة المعاهدات: (األمم المتحدة

http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/recmde.pl?R036   
 .307-306.عدنان خليل التالوي، مرجع سابق، ص ص./ وما يليها 419.بكي، مرجع سابق، ص صهاني السّ : راجعمزيد من التفاصيل، لل 5
 :2007نوفمبر  26: ع عليه بتاريخطل ، موقع اإلنترنيت المُ 4648: ، الرقم1015: د، المجلّ )مجموعة االتفاقيات: (األمم المتحدة 6
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      لكفالةِ  الزمةِ الّ  اإلجراءاتِ  ه منمكن اتخاذَ خرة، وما يُ ر السّ تي تحظُ القواعد الّ  105: نت االتفاقية رقموقد تضم 
،  القسـريِ  العمـلِ  مـن أشـكالِ  شكلٍ  أي  د الدول األعضاء بحظرِ تتعه  على أنْ  ،منهااألولى ت المادة ونص . إلغائها

 ُض تتعــارَ  أو آراءٍ  سياســيةٍ  آراءٍ  علــى اعتنــاقِ  ياســي أو كعقــابٍ لجــوء إليهــا كوســيلة لإلكــراه، أو التوجيــه السّ الّ  مِ دَ َعــوبِ 
 اليدِ  لحشدِ  كأسلوبٍ  صريح بهذه اآلراء ؛م، أو على الت ياسي، االقتصادي أو االجتماعي القائِ ظام السّ مع الن  اً بيّ مذه

شــاركة علـى المُ  باط علـى العمـل؛ كعقـابٍ االنِضـ ضِ لغـرَ  القيمـة االقتصـادية؛ كوسـيلةٍ  ها ألغـراضِ العاملـة واسـتخدامِ 
  .1ينيلغوي أو الدّ االجتماعي أو الّ للتمييز العنصري أو  في اإلضرابات؛ كوسيلةٍ 

      رُ َبــعتَ ال تُ  105: االتفاقيــة رقــم وٕان  مُ  ، وٕاّنمــا وثيقــةً 29: لــًة لالتفاقيــة رقــمأداًة قانونيــًة دوليــًة معد هــا، مبادئِ لِ  لــةً كم
مـــن  عـــددٍ  مراعـــاةِ مـــع ، تـــدريجياً  الجبـــري  العمـــلِ  إلـــى إلغـــاءِ  فُ هـــدِ تَ ) 29: االتفاقيـــة رقـــم(كانـــت هـــذه األخيـــرة  نْ ئِ وَلـــ

 105:االتفاقية رقـم( األولىالوثيقة  أحكامَ  االستثناءات؛ فإن ( خرة الّسـ ق ألعمـالِ طلَـي والمُ علـى اإللغـاء الفـورِ  تـنص
 هاأشكالِ  ةِ بكاف.  

: ها، كــــاآلتيياغتُ تـــي جـــاءت ِصـــ، والّ 105: مـــة االتفاقيـــة رقـــممقد  الل اســـتقراءِ ذلـــك، أيضـــًا، مـــن ِخـــ ظهـــرُ ويَ      
، ...خرةفـــي موضـــوع الّســـ رَ َظـــ، وقـــد نَ ...فـــي جينيـــف دَ َقـــمر الـــدولي للمنظمـــة الدوليـــة للعمـــل، وقـــد انعَ المـــؤت"

  "...1926ق لعام اتفاقية الر  تْ وبما قضَ  1930لعام " خرةالسّ  ة بعملَ الخاص "بأحكام االتفاقيةوأحاط َ 
مــؤتمر العــام للمنظمــة الدوليــة للعمــل، وقــد ال:"، كــاآلتي29: مــة االتفاقيــة رقــمقد ياغة مُ ِصــ تْ دَ رَ فــي حــين، وَ      

  ...".يخرة أو العمل اإلجبارِ السّ  قترحات بشأنِ المُ  األخذ ببعضِ  مَ زَ ، وقد اعتَ ...في جينيف دَ قَ انعَ 
      في حين لمْ اتفاقيةً  مادةً  )33(ثالث وثالثون، 29: نت االتفاقية رقمفضًال على ذلك، تضم ،  ن االتفاقية تتضم
 عدلـةً مُ  تْ وليَسـ لألولـى لـةٌ مكم  وثيقـةٌ  الثانيـة علـى أن  قـاطعٌ  اتفاقية، وفـي ذلـك دليـلٌ  موادٍ  10 من رَ أكث 105: رقم

  .2هاونِ لمضمُ 
ـتُ  105: االتفاقيـة رقـم ن أن ، يتبـي قَ بَ ّما سَ مِ ف      إذ تُ 29:ل االتفاقيـة رقـمكم ، أشـكالِ  كافـةَ  بإلغـاءِ  د علـى االلتـزامِ شـد 

ـــ العمـــل الجبـــريّ  ـــدبيرٍ  كعقـــابٍ  ُض فـــرَ ذي يُ اّل ـــالَ قســـري حِ  أو كت ـــ ي ـــذين يُ األشـــخاص اّل ظـــام العمـــل أو ون فـــي نِ رُ قص
ي هــؤالء األشــخاص تحِمــ 105: ياســية أو الفكريــة؛ فاالتفاقيــة رقــماآلراء السّ  بعــضِ  أو إبــداءِ  شــاركون فــي إضــرابٍ يُ 

                                                                                                                                                                                                 

http://www.ilo.org/ilolex/egi-lex/convde.pl?C105  
فـي االتفاقيـة  التعريـف الـواردَ  بـأن  ابعـة للمـؤتمر الـدولي للعمـلالخبـراء الت  جنـةلُ  تْ أَ ، وفي ذلـك، رَ العمل الجبريّ د المقصود بعبارة حد ، أعاله، لم تُ األولىالمادة  1

  .105: بالنسبة لالتفاقية رقم ر صالحاً عتبَ ، يُ 29: ابقة رقمالسّ 
Rapp. Comm. Exp., 1986, al.42, pp.201-209. 

ق ، وتتعلـمـان والمكـانالزّ ، تختلـف بحسـب طاق القانوني لالتفاقيةبالنّ قة لمتعل ، عددًا من المسائل ا105: من االتفاقية رقم األولىنص المادة  موميةعُ  تْ حَ رَ طَ  2
  :أساسًا، بما يلي

يفيــة لطات االســتثنائية، والتعيــين اإللزامــي فــي المنــاطق الرّ إلــى الّســ ةٍ يَ أصــولِ  غيــرَ  لجوء، بصــورةٍ المــدنيين بــال  التعبئــة اإللزاميــة لأليــدي العاملــة وتكليــفِ   .أ 
 .نمية االقتصاديةقتضيات التّ يفي والهجرة إلى المدن وفقًا لمُ زوح الرّ لن جابهة ظاهرة المُ 

 .نتجالعمل المُ  صِ رَ فُ  على البطالة وخلقِ  باب كسياسة إجرائية للقضاءِ فروض على الشّ قّيد والمَ هني المُ التعليم واإلعداد المِ   .ب 
  .عارضذات طابع سياسي أو نقابي مُ  وأنشطةٍ  م بأعمالٍ هِ محكوم عليهم بسبب قيامِ  العمل العقابي أو اإلصالحي على أشخاصٍ  ضِ رْ فَ   .ج 
ــراء المُ لُ فيهــا مســألة علــى  تْ َضــرِ تــي عُ وفــي جميــع الحــاالت الّ       ــاقيتينتتعلــ فــة بتطبيــق االتفاقيــاتكل جنــة الخب  د ، كــان رَ 105و 29: ق بتطبيــق أحكــام االتف

 يُ  يام بعملٍ القِ  ُض فُ على من ير  الجزاء أو التهديدِ  فرَض  الخبراء، صريحًا، بأن كـان الجـزاءُ  وْ ى وَلـ، حتّـ105و 29االتفـاقيتين  ألحكامِ  مخالفةً  عد  لِ َبـن قِ ِمـ قـاً مطب 
  .القضاء

N. Valticos, Droit international du travail, Op. cit., pp.275-281. 
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 فرضِ  ضد  العمل الجبريّ  من أشكالِ  شكلٍ  أي . ـال تُ  ،ااالتفاقية ذاته كما أنالجبـريّ  العمـلِ  ز بـين أشـكالِ مي،  مـا وٕان
  .نهمِ  ختلفةً د أشكاًال مُ حد تُ 

ف وائِـالطّ  سـبة لـبعضِ خرة بالنّ الّسـ ي ألعمـالِ رِ الفـوْ  باإللغـاءِ ) 29:االتفاقيـة رقـم(ابقة وبينما نّصت االتفاقيـة الّسـ     
ـالطبيعيـين أو المعنـوي األشـخاصِ  لحسابِ  ىؤدَ تي تُ الّ  من األعمالِ  ة، العمـل تحـت األرض فـي المنـاجم، ين الخاص

ـلِ تي ال تكون ذات ضـرورة مُ الّ  -ةٍ سياسيّ  واألعمال ألغراضٍ  ـجَ بهـا تَ  دُ قَصـويُ  -ةيكَ ِشـة أو وَ حقـصٍ أو نُ  ةَ اَعـجَ ب المَ ن 
  .جماعيٍ  عٍ مْ قَ لِ  ها وسيلةً باعتبارٍ  في المواد الغذائية، وأعمالٍ 

 األقـل  السـن  ا صـغارُ هَـن بينِ ، وِمـاألشـخاصِ  نَ ِمـ نـةٍ عيّ مُ  سـبة لطوائـفٍ خرة بالنّ ّسـال أشـكالِ  جميعِ  بإلغاءِ  تْ ضَ وقَ      
ـ ق بصـفةٍ تتطـر  مْ ، ولَـماثلـةً د نصوصـًا مُ رِ و تُـ مْ لَـ) 105:االتفاقيـة رقـم(االتفاقية الحالّـة  سنة؛ فإن  18ن مِ  لفئـة  ةٍ خاص

  .باب صغار السنّ األحداث والشّ 
هـذه المعـايير فـي  واجهـةِ ة عـن مُ مارسة العمليّ المُ  تْ فَ شَ كَ  دْ قَ رة، أعاله، فَ قرّ الحماية المُ ن مظاهر مِ  غمِ وعلى الرّ      

 رَ مخــاطِ م لِ هِ ِضــة األطفــال فــي العــالم، وتعر اَلــمَ عَ ة لِ َيــامِ نَ تَ يــادة المُ ذلــك، الز  بَ احَ عديــدة، وقــد َصــ صــعوباتٍ طبيــق لِ التّ 
عارة، غـاء، الـد دمـة فـي المنـازل، البِ كالخِ : هـمهم وأخالقِ ة علـى حيـاتِ رَ شـاّقة وَخِطـ ةٍ جبريَ  م ألعمالٍ مارستهِ ئة عن مُ ناشِ 
 م، المُ جار بهِ االت وغيرها... بيهة بالّرقمارسات الش.  
 عـارٍ  ةَ مَ وْصـاإلنسـانية وَ  ستقبلَ مُ  دُ هد تُ  األطفال أصبح آفةً  عملَ  المنظمة الدولية للعمل أن  تْ كَ رَ لذلك، فقد أدْ     

 ة مـن خـالل اعتمـادِ مَ ْصـهـذه الوَ  المجتمـع الـدولي إلنهـاءِ  دعـوةَ  بْ جِ توْ ْسـذي يَ ، األمـر الّـع الـدوليالمجتمـ في جبينِ 
  .1األطفال عملِ  أشكالِ  أكافحة أسو دولية جديدة لمُ  صكوكٍ 
األطفــال علــى جــدول أعمــال الــدورة  الــةِ مَ عَ  موضــوعِ  المنظمــة الدوليــة للعمــل بــإدراجِ  تْ رَ ادَ ذلــك، َبــ وعلــى إثــرِ      

م خــالل قــد ن تقريــر المــدير العــام للمكتــب الــدولي للعمــل المُ ، وقــد تضــم 1996للمــؤتمر الــدولي للعمــل لعــام  )83(
شـكلة، ومجموعـة المُ  ، تشخيصـًا لواقـعِ 2"ةمَ صْ الوَ  إزالةِ  وَ حْ نَ  األطفالِ  عملُ : "، تحت عنوان1998لسنة  )86(الدورة 

  .3ميدانيمن االقتراحات البّناءة على الصعيدين التشريعي وال
لــة لهــا، ، المكم 190: ، والتوصــية رقــم182: الل هــذه الــدورة، االتفاقيــة رقــمالمــؤتمر الــدولي للعمــل ِخــ واعتمــدَ      
 الفوْ  واإلجراءاتِ  األطفالِ  عملِ  أسوأ أشكالِ  بحظرِ قان وتتعل ة للقضاء عليهاري.  

                                                           
ذي اّلـ عاصـر؛ ففـي الوقـتِ المُ  العمـلِ  فـي جبـينِ " ةً مَ ْصـوَ "األطفال  تشغيلِ  ةظاهر  رُ بَ عتَ تُ : "اليحو الت ، على الن "يناس نور الدّ محمد عبّ "الدكتور ر عن ذلك عب ويُ  1

 قةق فيه اإلنسان إنجازات علمية خارِ حق... ه لمْ ، فإن  لم االجتماعي الّ يستطع القضاء على الظ الفقر والجهل والمرض" ى في ثالوثِ ذي يتجل." 
  .26-13.، مرجع سابق، ص ص)عاصرةين الحضارة المُ في جبِ  ةً مَ صْ ال وَ األطف تشغيلِ (ين، اس نور الدّ محمد عبّ 

، ص 1998، مكتـب العمـل الـدولي، جنيـف، 86: ، تقريـر المـدير العـام لمكتـب العمـل الـدولي، الـدورة)ةمَ ْصـالوَ  إزالـةِ  وَ ْحـنَ  األطفـالِ  عملُ (خليل التالوي،عدنان  2
  .وما يليها 529.ص

 دوليــةٍ  اتفاقيـةٍ  تضـامنًا باعتمـادِ مُ  يعمـلَ  بــأنْ  هُ ها إعـالن المجتمـع الـدولي التزاَمـدارتِ ي فــي َصـاهتمامـًا خاصـًا، ويـأتِ  قُ حِ تَ ْسـتــي تَ ابير الّ دَ التقريـر عـددًا مـن التَـ قتـرحيَ  3
ـهذه االتفاقية الث  دُ ؛ حيث تشهَ ةِ القاسيّ  األطفالِ  عملِ  أشكالِ  ر كل تحظُ  ـهُ األطفـال وحقـوقَ  لُ تـي تتنـاوَ ة الّ كوك القانونيـة الدوليـة الحالّيـغرات في الص وص، م، وبالخص

 ادر عن مؤتمرِ اإلعالن الص  138: هـذه االتفاقيـة إلـى االتفاقيـة رقـم دَ نِ تَ ْسـتَ  ، علـى أنْ 1995عـام " كوبنهـاجن"فـي  دَ قَـذي انعَ اّلـ نميـة االجتماعيـةة العالمي للتّ القم 
   .بالعمل االلتحاقِ  األدنى لسن  وص الحد خصُ بِ 

/ ، مركـز الدارسـات والبحـوث)سـوء معاملـة األطفـال واسـتغاللهم غيـر المشـروع:( نـدوة علميـة حـول ،)ةة المنسـيّ الضـحيّ : سوء معاملة األطفـال(بداينة، ذياب ال
  .وما بعدها 102.، ص ص2001باط، جانفي ة، الرّ أكاديمية نايف للعلوم األمنيّ 
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      مـن العمـل التحضـيري  عديـدةٍ  لسـنواتٍ  ين، خاتمـةً من االتفاقيـة والتوصـية المـذكورت وجاء اعتماد المؤتمر لكل
ة يرَ ِســـالمنظمـــات غيـــر الحكوميـــة والمَ  لِ َبـــن قِ ِمـــ عديـــدةٍ  وأنشـــطةٍ  ها مـــن جهـــودٍ بَ للمنظمـــة الدوليـــة للعمـــل، ومـــا صـــاحَ 

 1األطفال عملِ  العالمية ضد.  
      182: االتفاقية رقم أحكامِ  ل استقراءِ الن من خِ ويتبي مبدءًا عامًا ُيلزِ  األولىها تِ رت في ماد، أّنها قر دولـةٍ  م كل 
 موجبهــا حظــرَ ل بِ الــة تكُفــة وفعّ َيــفورِ  ، تــدابيرَ إبطــاءٍ  ودونَ  رعةٍ ُســذ بِ ِخــتت  ق علــى االتفاقيــة أنْ صــد بالمنظمــة تُ  عضــوٍ 

األشـخاص  ع لكـل يتس  فلللط من االتفاقية تعريفًا  الثانيةد المادة ورِ وتُ . عليها والقضاءِ  األطفالِ  الةِ مَ عَ  أسوء أشكالِ 
  .سنة 18 سن  دونَ 
      فقــد تَ األطفــال عمــلِ  حظــر أســوأ أشــكالِ موضــوع االتفاقيــة هــو  ونظــرًا ألن ، االتفاقيــة لهــذا  مفهــومِ  ن تحديــدُ عــي

 وَ ، وهُ عبيرِ الت  الثالثةت عليه المادة ما نص حينما قر ، رت بأن  لُ عبير يشمُ هذا الت:  
ـــق أو المُ الـــر  أشـــكالِ  كافـــةَ  -أ      األطفـــالِ  عِ ْيـــبيهة بـــالّرق، كبَ مارســـات الش  ة ناَنـــين والقِ بوديـــة الـــدّ م وعُ بِهـــ جـــارِ واالت

  .حةٍ سل مُ  زاعاتٍ م في نِ هِ الستخدامِ  لألطفالِ  أو اإلجباريّ  يد القسريّ جنِ ، بما في ذلك، التَ أو اإلجباريّ  القسريّ  والعملِ 
ه ألغــــراض الــــّدعارة، أو إلنتــــاج أعمــــال إباحيــــة أو أداء عــــروض طفــــل أو تشــــغيله أو عرضــــ اســــتخدامُ  -ب     
  .إباحية
ــالمُ  يما إنتــاجِ ، والِســمشــروعةٍ  غيــرِ  أنشــطةٍ  مزاولــةِ لِ  هِ ِضــرْ أو عَ  أو تشــغليهُ  اســتخدام طفــلٍ  -ج      كلِ خــدرات بالش 

  .بها جارِ لة واالت ت في المعاهدات الدولية ذات الص د دِ ذي حُ الّ 
ة صـح اول فيهـا، إلـى اإلضـرار بِ زَ تـي تُـروف الّ الظـ فعـلِ يعتهـا أو بِ طبِ  عـلِ فِ ي، بِ ؤدِ ح أن تُ رج تي يُ لّ األعمال ا -د     

  .م األخالقيهِ م أ وسلوكِ هِ األطفال أو سالمتِ 
ل األعما أنواعِ  لطات المختصة بالدولة لتحديدِ ة والسّ من االتفاقية إلى التشريعات الوطنيّ  ابعةالرّ المادة  يلُ حِ وتُ      
ل زاوَ تي تُـروف الّ يعتها أو الظ طبِ  علِ فِ بِ  ي ؤدِ تُ  ل أنْ مَ حتَ تي يُ إليها، والّ  شارِ ، المُ )د/03(عليها في المادة  وصِ المنصُ 

  .هاالزمة بشأنِ م باتخاذ اإلجراءات الّ هِ ة األطفال أو سلوكِ فيها إلى اإلضرار بصحّ 
 دِ ْصـــالئمـــة لرَ اآلليـــات المُ   عِ ْضـــالـــدول األعضـــاء وَ علـــى  182:مـــن االتفاقيـــة رقـــم 06و 05ب المادتـــان وِجـــوتُ      

 علـى أسـوأ  القضـاءِ  العمـل مـن أجـلِ  بـرامجِ  ضـعِ ووَ  يمِ ، وكذلك تصمِ 2هذه االتفاقية امية إلى تنفيذِ تطبيق األحكام الر
  عملِ  أشكالِ 

                                                           
 رَ َبـ، واعتَ "األخالقـي مِ زْ بـالعَ "ن، أعـاله، يْ بـه الـوثيقتَ  تْ َيـظِ ذي حَ عم واالستحسـان الّـوليـة للعمـل، آنـذاك، الـدّ ، مدير عام المنظمة الد" خوان سومافيا" دالسيّ  فَ صَ وَ  1

علـى  العاجـلِ  اءِ القضـ ل هذه االتفاقيـة لجعـلِ ن خِال مِ  ةً ا قو نَ يْ دَ لَ :" بهذه المناسبةوقال  .هافي أسوأ أشكالِ  األطفالِ  على عمالةِ  للقضاءِ " جديدةً  ةً عالميّ  ةً ي قضِ "ذلك 
ياسـة السّ  رَ ْبـعَ  بـلْ  بِ َطـفـي الخُ  َس ، ولـيْ باألفعـالِ  بـلْ  بالكلمـاتِ  َس يْ التعبيـر عنهـا، َلـ تـي يجـبُ ة الّ هـذه القضـيّ . جديـدةً  عالميـةً  ةً قضي  األطفالِ  عملِ  أسوأ أشكالِ 

.. ة، أو الحــربعارة واألعمــال اإلباحّيــين، والــدّ بوديــة وعبوديــة الــدّ ة إلــى العُ بــالقو  ونهمعُ ذين يــدفَ واّلــ ون األطفــالَ ل ســتغِ ذين يَ اّلــ لهــؤالءِ  ا نقــولُ َنــ، فإن ...والقــانون
 وا عن ذلك اآلنفُ توق."  

  .106و 105.، ص صالمرجع نفسه
  :وُيعلُق جانٌب من الفقه الدولي على أحكام البند أعاله، بالقْولِ  2

      « Les enfants sont donc perçus dans cette convention comme des victimes qu’il faut protéger en les soustrayant 
à des formes dangereuses de travail. Néanmoins, la convention n’explique pas comment éliminer ces formes de 
travail si ce n’est que les autorités doivent mettre ne place des structures et établir une liste des pires formes de 
travail des enfants. La convention met cependant en avant l’importance d’assurer aux enfants soustraits des = 
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  .1والعمالِ  العملِ  مع أربابِ  رِ شاوُ ، وذلك بالت لِ األو  األطفال في المقامِ 
 تطبيق وٕانفاذِ  رورية لكفالةِ دابير الضّ التّ  كافةِ  الدول األعضاء باتخاذِ  ، فقد نّصت على قيامِ ابعةالسّ المادة أّما      
  .ها من العقوبات عند االقتضاء، أو غيرِ جزائيةٍ  ، بما في ذلك، الّنص على عقوباتٍ الٍ فعّ  االتفاقية بشكلٍ  أحكامِ 
      في اعتبارِ  عَ ن على الدول األعضاء أن تضَ كما يتعي واتخاذِ األطفالِ  على عملِ  ة التعليم في القضاءِ ها أهمي ، 
  :من أجلِ  اً زمنيّ  دةٍ حد ومُ  الةٍ فعّ  تدابيرٍ 
  .األطفال عملِ  في أسوأ أشكالِ  األطفالِ  الحيلولة دون انخراطِ  -أ     
األطفـال، وٕاعـادة  عمـلِ  أشـكالِ األطفـال مـن أسـوأ  رورية والمالئمة النتشالِ ساعدة المباشرة الضّ توفير المُ  -ب     
  .م اجتماعياً هِ جِ مْ م ودَ تأهيلهِ 
ي جــــان علــــيم المَ األطفــــال، علــــى الت  عمــــلِ  ن أســــوأ أشــــكالِ لين ِمــــنتَشــــول جميــــع األطفــــال المُ ُصــــضــــمان حُ  -ج     

  .الئماً ومُ  مكنناً ما كان ذلك مُ ي ، حيثُ ي وعلى التدريب المهنِ األساسّ 
  .مْ هُ عَ باشرة مَ الت مُ خاطر، وٕاقامة صِ للمَ  خاص  ين بشكلٍ ضعرّ تحديد األطفال المُ  -د     
  .2االعتبارِ  نِ يْ عَ ت بِ اِ يَ للفتَ  الخاص  عِ ضْ الو  ذِ خْ أَ  -هـ     
3(.I.P.E.C) األطفالِ  على عملِ  البرنامج الدولي للقضاءِ  عد ويُ      

 ، ئيسية للمكتب الدولي للعمل، األداة الرّ  ابعِ الت
 ومشـاريعَ  بـرامجَ  ساهم هذا البرنامج الدولي في تمويلِ يُ . اهرةمن هذه الظ  ي للحد القانوني والعملِ  اإلطار عُ تضَ  تيالّ 

                                                                                                                                                                                                 

=conditions de travail dangereuses une réadaptation et une intégration sociale. Elle demande aussi d’assurer l’accès 
à l’éducation de base gratuite et de tenir compte de la situation particulière des filles ».in : 
D.Brulhart et d’autres, (L’O.I.T./L’I.P.E.C.) :analyse d’une organisation, Séminaire enfants travailleurs, Faculté des 
Lettres, Département travail social et politiques sociales, Université de Fribourg, Juin 2006, p.12. 

 األطفــال فــي أســوأ أشــكالِ  ولــة دون انخــراطِ لُ يْ الحَ  هِ قـائي، مــن شــأنِ وِ  دٌ ْعــبُ  -1 :لهــذه البــرامج أبعــاد ثالثــة": "وحيــد الفرشيشــي"األسـتاذ فــي هـذا المعنــى  ويقـولُ  1
 عِ َال االعتبـار، مـع إْطـ نِ يْ َعـالفتيـات بِ  عِ وْضـ م، مـع أخـذِ ُهـعَ مباشـرة مَ  التٍ وٕاقامـة ِصـ للمخـاطرٍ  خـاص  ضـين بشـكلٍ عر األطفـال المُ  تحديـدِ  العمل، وذلك مـن خـاللِ 

المسـاعدة  رِ وتـوفي العمالـةِ  األطفـال مـن أسـوأ أشـكالِ  بانتشـالِ  قـابي، يقـومُ رَ / يـدانيمَ  دٌ ْعـبُ  -2.األطفـال رِ َسـة وأُ يـعنِ أي العـام والمجموعـات المَ ة وتعبئة الر يَ وتوعِ 
  ".الئمهم على التعليم المجاني والمُ ولِ حصُ  انِ مَ ين وضَ لِ شَ نتَ المُ  األطفالِ  ودمجِ  تأهيلِ  ي باألساس على إعادةِ نِ بَ نْ الجي، يَ عِ  دٌ عْ بُ  -3.ملهُ 

، ص 2008وق اإلنسـان، تـونس، مـاي ، المعهـد العربـي لحقـ)تـونس والـيمن، ولبنـان: ة تحليلية في ثالث بلداندراسة مسحيّ : عمالة األطفال(وحيد الفرشيشي، 
  .63-62.ص

ــواالت  وديــة والعمــل القســريّ ق والعبُ الــر  أشــكالِ  كافــةِ  علــى جــرائمِ  190: التوصــية رقــم حــث هــذا، وتَ  2 هــذه  ثــلِ ود مِ ي بوُجــجــار باألطفــال، ولتســهيل التحقيــق والتقص
ـ إجراءاتٍ  و التوصية إلى وضعِ مارسات، تدعُ المُ  األشـخاص المُ  وى وحمايـةِ كاالّشـ لبحـثِ  ةٍ خاص ـين للتمييـز واألعمـال االنتقامِ ِضـعرهاتفيـةٍ  خطـوطٍ  يصِ ة، وتخِصـي 

  .كاوىقين في الشّ حق وتعيين مُ  لمساعدةِ  أو مراكزَ 
 معلومـاتٍ  عِ ْمـمـة علـى جَ يـة القائِ إلجرائِ ابير الة لها، مجموعـة مـن التـدَ ، المكم 190: التوصية رقم تْ دَ ها، اعتمَ بنودِ  وتطبيقِ  182: أحكام االتفاقية رقم ولتفعيلِ      
ــمــن الخَ  واالســتفادةِ  المعلومــاتِ  الحقــائق وتبــادلِ  ن والمســاعدة الدوليــة، لكشــفِ التعــاوُ  غ للمكتــب الــدولي للعمــل، وكــذا، تكثيــفِ بلــتُ  ةٍ يَ إحصــائِ  وبيانــاتٍ  لةٍ مفّصــ  اتِ رَ َب

  ).من التوصية 16البند (المناهج التعليمية  مِ عْ ودَ 
  : ريف البرنامج من طرف مجموعة من الُمختّصين، ِبَوصِفهِ وتم تع 3

     « L’I.P.E.C. est le programme international pour l’abolition du travail des enfants...La spécificité de ce 
programme réside dans l’attention portée aux enfants et au travail. Depuis 1919, l’OIT a été sensible à cette 
problématique. 
     Pour cette raison, l’I.P.E.C. a vu le jour en 1992. L’objectif principal, duquel découle des sous-objectifs, vise à 
contribuer à éradiquer le travail des enfants à l’échelle de la planète, et ce de manière progressive. Dans cette 
logique, les pires formes de travail des enfants représentent une priorité. Toutefois, il ne s’y limite pas. Sont 
également concernés par le programme : les enfants réduits à la servitude, les enfants qui travaillent dans des 
conditions ou dans des secteurs dangereux et les enfants particulièrement vulnérables ».in : 
D.Brulhart et d’autres, (L’O.I.T./L’I.P.E.C.) :analyse d’une organisation, Op.cit., pp.06-07. 
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ضو في المنظمة اتفاق ع الدولة العُ ق وَ حيث تُ ؛ 1على اتفاقيات المنظمة الدولية للعمل عةً قِ مو  دولةً  90من  في أكثرِ 
تــي األطفــال، وهــي الّ  ى عمالــةِ دَ َمــ ها تحديــدِ تــي مــن شــأنِ حقيقــات الّ لت راســات وامــن الد  ملــةً و ذلــك جُ تلُــمــع البرنــامج، تَ 

  .2ه البرنامج الدوليد على تنفيذِ ساعِ ذي يُ س للبرنامج الوطني الّ ؤس تُ سَ 
      يَ التوعِ : ةمراحل أساسيّ  ثالثالمساعدة على  وتتم حوثراسات والبُ ة، الد عَ التَ  ، ثم اون الت 3يقني والفن.  
  :، نذكراألطفالِ  ةِ ة للقضاء على عمالي وِ عَ وْ التَ  والحمالتِ  البرامجِ  أهم  نْ مِ وَ  :ةيَ وعِ الت  -)أ(     

نـذ تـي بـدأت مُ ، هـذه الحملـة الّ ربيـة والفنـون واإلعـالمفاع عن حقوق األطفال عن طريق التّ للدّ  Screamحملة  -
 سـاتٍ فولـة أو المسـؤولين عنهـا مـن مؤس ايـة الط لين فـي حمالمتـدخ  وتعبئـةِ  ها توسـيعِ ، كانت غايتُ 2002شهر جوان 

 ملفٍ  عنها إعدادَ  جَ تَ ونَ ، ابة الش يَ ين في توعِ ربي المُ  ساعدةِ إلى مُ  Scream ف حملةُ وتهدِ . بابالشّ  ة ومجموعاتِ فنيّ 
 14في  تربوي  لغاتٍ  07رة في مادة متوف.  

 ســنةٍ  هــذا اليــوم كــل  عَ وَضــ، ويُ 2002جــوان  12ة يــوم هــذه الحملــ تْ َقــ، انطلَ األطفــال عمالــةِ  اليــوم العــالمي ضــدّ  -
ه حــورُ ، كــان مِ 2004، وفــي عــام ق أو اســترقاق األطفــالالــر ه رُ حــوَ ، كــان مِ 2003ي عــام ؛ فِفــختلــفٍ مُ  شــعارٍ  تحــتَ 

  .ع والمناجمالمقاطِ  األطفال في مجالِ  عملَ ه، حورُ ، كان مِ 2005، وفي عام لياالستخدام المنزِ 
، 2002) ة القــدمكـرّ (إفريقيـا لألمـم  كـأسِ  بتنظـيمِ  تْ َنـ، هـذه الحملـة اقترَ األطفـال عمالـةِ  ء ضـدّ ة حمـراحملـة بطاَقـ -

  .4األطفال عملِ  عوة إلى القضاء على أسوأ أشكالِ ها الدّ هدفُ 
  :في ور األساسيّ ل هذا الد ويتمث  :راسات والبحوثالد  -)ب(     

  .(.S.I.M.P.O.C)األطفال  ل عمالةِ ها حوْ تابعتِ ومُ  برنامج المعلومات اإلحصائية على إنجازِ  العملِ  -
ة وفيـروس نقـص المناعـة ربيـة والصـحّ كالتّ : األطفـال بعمالـةِ  مباشـرةً  قـةٍ ومتعل  ةٍ دمحـد  ل مسألةٍ حوْ  بدراساتٍ  القيامِ  -
 .وغيره...لألطفال عاقة، العمل القسريّ فولة المُ كتسبة، المساواة بين الجنسين، الط المُ 
فـي  ةٍ ّيـميدانَ  تحقيقـاتٍ  ، بـإجراءِ "األطفـال عمـلِ  فهـمِ "ل حـوْ  البحـثِ  مشـروعَ  الـةٍ فع  دّعم بصـفةٍ البرنـامج وُيـ نُ حتضِ يَ  -

 .5ساعدة مباشرةً ب المُ تي تطلُ الدول الّ 
للتعـاون  برنـامجٍ  ، أهـمّ البرنـامج الـدولي للقضـاء علـى عمالـة األطفـالل مثـيُ  :قنـيي والتّ ن الفّنـالتعـاوُ  -)جـ(     

بعـــاد قايـــة، إِ الوِ : جوانـــب ثالثـــة لُ يشـــمُ  م البرنـــامج دعمـــاً قـــد المنظمـــة الدوليـــة للعمـــل؛ حيـــث يُ  نشـــاطِ  بَ لْ ي، ُصـــقنـــالتّ 
 .6الحماية م العمل، ثُ  األطفال عنِ 
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إعـداد قاعــدة : األطفـال، وهــي علـى مســتوى عمالـةِ  نتـائجٍ  ها تحقيــقَ ة مــن شـأنِ يّ تفصـيلِ  بـذلك إعــداد بـرامجَ  تم وَيـ     
  .1هاصوص قانونية وتطبيقِ ئة االجتماعية، إعداد سياسات ونُ عبِ ة والتّ يَ وعِ طة التّ نشِ معلومات، أ

َرة أعـــاله، باعتمـــاِد المـــؤتمر الـــدولي للعمـــل عـــام       وٌتعـــاِوُد المنظمـــة الدوليـــة للعمـــل التّأكيـــَد علـــى المبـــادئ الٌمقـــر
، واّلتــي 2الفّعلــي علــى العمــِل الجبــريّ تــدابيٍر تكميليــة مــن أجــِل القضــاء بشــأن  203:أحكــاَم التوصــية رقــم 2014

  .1930لعاِم  29: تتضمُن بعَض الُمقترحاِت ِللتصدي للثغراِت في تنفيذ اتفاقية العمل الجبرّي رقم
َز 203:مــن التوصــية رقــم األّولَوَوَرَد فــي البنــد       ــه ينبِغــي للــدول األعضــاء أن تُنشــئ أو ُتعــز علــى أن الــنص ،

ــاً عمــٍل وطنّيــة ُمرفقــًة سياســات وُخطــط  ــدابير ُمحــددة زمنّي ، تقــوُم علــى نهــٍج ُيراعــي قضــايا الجنســين واألطفــال، بت
لتحقيــِق القضــاء الفّعلــي والــدائم علــى العمــل الجبــرّي أو اإللزامــي فــي جميــِع أشــكاِلِه، عــن طريــِق الحمايــة والِوقايــة 

  .اقبُة الُجناةوتوفيِر ُسُبل االنتصاِف، ِمن قِبيِل تعويِض الضحايا وُمع
ِلَعَمـِل األطفـال وتعزيـِز الفُـَرص هذا، وقْد َحثْت بنوُد التوصـية علـى اتخـاِذ الـدول األعضـاء ُمبـادراٍت للتصـّدي      

التعليِمَيـة ِلصــالِح األطفــال، ِفتيانــًا وفتيــاٍت، ِبَوْصــِف ذلــك درعــًا تِقــي األطفــال مــن الوقــوِع ضــحايا العمــل الجبــري أو 
  ).من التوصية )د(الفقرة /الثالثالبند (اإللزامي 

وفــي ذات الّســياق، أْوَصــى المــؤتمرون ِبضــرورة أْن ُتراِعــي تــدابيُر الحمايــِة الُموّجهــِة إلــى األطفــال الُمعّرضــيَن      
وأنــُه، فضــًال عــن حــاالت الحمايــة . للعمــِل الجبــري أو اإللزامــي، احتياجــاِت األطفــاِل الخاّصــة ومصــاِلِحهم الُفضــَلى

  :3، ينَبغي أْن تشُمَل تدابيُر الحماية ما يلي)1982(عليها في اتفاقية أسوأ أشكاِل عمِل األطفال  المنصوص
 توفير ُسُبل ُحُصول الفتياِت والِفتياِن على التعليم؛  .أ 
 تعييُن وِصي عليِهم أو ُممثل آخَر، حسب ُمقتضى الحال؛  .ب 
يـُر مؤكـٍد ولكـن يُكـون هنـاك أسـباٌب تـدُعو إلـى قرينٌة بأن الّشخَص قاِصٌر، عنـدما يُكـوُن سـّن الّشـخص غ  .ج 

 سنة، ريَثما يتم التحقق من السّن؛ 18االعتقاِد بأن سّن الّشخص أدنى من 
بـــذُل الُجهـــوِد ِلجمـــِع َشـــمِل األطفـــاِل مـــع ُأســـِرِهم، أو تـــوفيِر رعايـــًة ُأســـرّيًة للطفـــِل حيُثمـــا يُكـــون ذلـــك مـــن   .د 

 .مصاِلِحه الُفضَلى
ها ِضمن البند 203:التوصية رقمومن مزايا       منها، على التزاِم الدول األعضاء باِتخاِذ جميـِع  12، أعاله، نص

الّتدابيٍر اّلتي تضَمُن ِلضحايا العمل الجبرّي أو اإللزامي ُسُبَل الوُصـوِل إلـى العدالـِة وٕالـى سـائِر وسـائِل االنتصـاِف 
  :ر الّشخصية والمادية، وذلك من خاللِ الُمناسبة والفّعالة، ِمن قبيِل التعويِض عن األضرا

ـــحاَيا، ســـواَء َلهُـــم شخصـــّيًا أو ِلُمَمثلـــيهم، ُســـُبَل الوُصـــول الفّعليـــة إلـــى هيئـــات   .أ  ضـــمان أن تُتـــاَح لجميـــِع الض
 القضاء والمحاِكم وسائر آليات التسوّية، طلبًا لالنتصاِف، ِمثل التعويض والَجْبر؛

ُمطالبِة بالتعويِض والَجْبِر من الُجناِة، بما في ذلك األجـور غيـر المدُفوعـة إتاَحُة أْن يتمكَن الّضحايا من ال  .ب 
 واالشتراكات القانونية من أجِل الُحُصوِل على إعاناِت الّضمان االجتماعي؛

                                                           
 :راجع 1

T.Buck, Op.cit.,p.202-213. 
   .2014ان جو  11:، اعتَمَدَها المؤتمر الدولي للعمل بتاريختدابيٍر تكميلية من أجل القضاء الفّعلي على العمل الجبريبشأن  203:رقم التوصية 2
  .أعاله، 203: من التوصية رقم 10 البند 3
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 ضماُن ُسُبل الُوُصول إلى برامِج التعويِض القائمة الُمناسبة؛  .ج 
للّضــحايا والخـدمات الُمتاحــة، ِبُلَغـٍة ُيمِكــُن أْن يفهُموهــا، تقـديُم المعلومــاِت واإلرشـاِد بشــأِن الحقـوق القانونيــة   .د 

 فضًال على الُحُصول على الُمساعدة القانونية دون تكُلفٍة على وجِه التفضيِل؛
الواقِع في الدولة الُعضو، من الّرعايا ومن غيـِر  يإتاحة أْن يتمّكَن جميُع ضحايا العمل الجبرّي أو اإللزام  .ه 

ّســـواء، مـــن إتبـــاع ُســـُبَل االنتصـــاف اإلداريـــة والمدنيـــة والجنائيـــة الُمناســـبة فـــي الدولـــة الّرعايـــا علـــى حـــد ال
ــة  المعنّيــة، بَصــْرِف النَظــِر عــن ُوُجــوِدِهم أو عــن وضــِعِهم القــانوني فــي الدولــة، بموجــب اشــتراطاٍت إجرائّي

 .ُمبسَطة، عند االقتضاء
اّتسـاع نطـاق الحمايـة اّلتـي خّصـها المـؤتمرون علـى مسـتوى  قة، تشـير الباحثـة إلـى مـدىبختامًا للفقرات الّسـا     

. المنظمــة الدوليــة للعمــل لفئــة األطفــال، وُيالحــظ ذلــك مــن الكــّم المعتبــر لألحكــام والّنصــوص المقــّررة بهــذا الّشــأن
الّصـغار فـي وتؤّكد الباحثة أّنها لم تقّدم ضمن طرحها الّسابق سوى جزءًا ضئيًال من األحكام المقّررة بالّنسـبة لفئـة 

السّن، كما أّنها اكتفت بالّتركيز على بعض المسـائل التنظيمّيـة لعمالـة األطفـال دون الـبعض اآلخـر، إْذ أّن دراسـة 
  .المسألة بالتفصيل تتطّلب لوحدها بحثًا مستقال بحّد ذاته

بتنظـيم عمالـة األطفـال اّصـة الباحثـة مـن خـالل البحـث والتفصـيل فـي القواعـد الدوليـة للعمـل الخ هُ تْ سَ مَ تَ وما الْ      
بقــدر مــا  اســتخدام هــذه الفئــة مــن المجتمــعاألطفــال، هــو أّن غايــة المنظمــة الدوليــة للعمــل لــم تُكــن تنظــيم  والّشــباب

واسـتنادًا لـذلك، . كانت القضاء على عمالة األطفال وحمايتهم مـن مغّبـة التمييـز واالسـتغالل بكافّـة صـوره وأشـكاله
يكــون الغــرض منهــا وضــع  حمــائيبعــٍد  كــام ذات البعــد التنظيمــي، أحكــام أخــرى ذاتباإلضــافة لهــذه األحوردت 

العاملين من صغار السّن على قدم المساواة مع نظرائهم من العّمال الكبار وحمايتهم مـن التمييـز واالسـتغالل فـي 
 .االستفادة من مزايا عقد العمل

  
  :الفرع الثاني

  الحمائيذات الُبعد األحكام 
  

 ، ال تحمـي صــغارَ عامــةً باب، أحكامـًا والّشــ األطفـالِ  ئــةِ فِ  لهــا بشـأنِ تناوُ  قَ بَ تــي َسـصـوص الّ ل األحكــام والن شـكّ تُ      
 ي تُ من ذلك، فهِ  وأكثرَ  ،ة، فحسب، بلْ التمييزيّ  عاملةِ من المُ  السن إيجابّيـةً  ةً تمييزّيـ عاملـةً مُ  فـي بعـِض المـواِطن لمث 
   .وُبعٌد ميداني.3ُبعٌد تصحيحي، .2،تنظيميٌد ُبع.1: ذات أبعاٍد ثالث األطفال لفئةِ 

فقــد  ِضـمن اإلطـار المفـاهيمي للّدراسـة، ةدحـد ، المُ "ةاإليجابّيـ التّـدابير" مفهـومِ  فـي إطـارِ  الـبعُض ِمنهـا لُ خُ دْ وتَـ     
م هِ رِ ْيـعـن غ السـن  ز صـغارَ ميـة تُ خاّصـ أحكـامٍ  ص المؤتمرون على مستوى المنظمـة الدوليـة للعمـل، علـى إفـرادِ حرِ 
ت يَ ظِ ئة النساء، فقد حَ فِ ه بالنسبة لِ إيرادُ  وبالُموازاِة مع ما َسَبقَ  .عملٍ  هم في عالقةِ ولِ خُ دُ  العمال، وذلك في حالةِ  نَ مِ 
ـة، وكذا الفكريّ راتها الجسديّ دُ قُ  اختالفِ  كمِ حُ ئة األطفال، كذلك، بِ فِ  ّفر لهـا الحمايـة الّ وَ تُـ ةٍ ة، بأهميٍة خاص الزمـة ضـد 

  .ة لهذه األخيرةة أو الفكريّ ة الجسديّ نيَ ها اإلضرار بالبُ من شأنِ  ةٍ أو تمييزي  ةٍ قسري  معاملةٍ  أّيةِ 



 
196 

 المـواِطنلهـا، فـي العديـد مـن  تّرر ، فقـد قُـاسـتغاللٍ  يهـا مـن أي ة تحمِ عاملـة تمييزّيـهذه الفئة بمُ  تْ يَ ظِ ثلما حَ ومِ      
العمـل، مـن  عـن عالقـةِ  نحـدرةِ المُ  الحقوق واالمتيازاتِ  ستفادة من نفسِ في اال أو تمييزٍ  ة تفرقةٍ يها من أي تحمِ  قواعدَ 
التمييـــز  فكــرةِ  فـــي إطـــارِ  لُ خُ دْ وذلـــك مـــا َيــ ،لــة لهـــا علـــى أســاس التمييـــز فـــي الســن االمتيـــازات المخو  إنقـــاصِ  هِ شــأنِ 

  .ور قانوناً المحظُ 
ــد الّطــرح       مجموعــةاآلتــيوُيؤك ،  المُ  صــوصِ الن ر حُظــتــي تَ والّ  الدوليــة للعمــل، عــن المنظمــة تْ رَ دَ تــي َصــقــة الّ تفر

ل، دَال ر الباحثـة، علـى سـبيل االسـتِ تـذكُ ؛ حيـث السـن ِصـَغِر التمييز والتفرقـة علـى أسـاس  وبصيغٍة مباشرٍة، صراحةً 
 اليةصوص التّ األحكام والن: 

  
  أمين االجتماعيبالتّ  المتعّلقةاألحكام : أوالً      

  
  :بما َوَرَد ِضمن النصوص التّالية ،في هذا المقام الباحثة ستِدل وت     

التـأمين مـن المـرض لعمـال الصـناعة والتجـارة بشأن  1927لسنة  24: من االتفاقية رقم الثانيةقّررت المادة  .1
، بمــا فــيهم مــن ، بــأن يســري نظــام التــأمين اإلجبــاري مــن المــرض إلزاميــًا علــى جميــع العمــال1وخــدم المنــازل

السـن الـذين ال زالـوا فـي فتـرة تكـوين أو تـدريب أو  ين، وفي ذلك إشـارة ضـمنية لفئـة صـغاريعملون تحت التمر 
 .تلمذة

المبـــادئ العامـــة للتـــأمين بشـــأن  29: صـــدرت عـــن المـــؤتمر الـــدولي للعمـــل فـــي نفـــس الســـنة، التوصـــية رقـــم .2
، أو كل شخص يؤدي عمال عن طريق مهنتهعلى نحو يشمل  نطاق تطبيقها الشخصي؛ والتي ُحِدد الصحي

كمــا  ).مــن التوصــية األولالبنــد . (بموجــب عقــد عمــل، أو عقــد تلمــذة، وذلــك دون تمييــز علــى أســاس الســن
من التوصية ذاتها، علـى أنـه إذا كـان مـن المرغـوب فيـه وضـع حـدود للسـن،  األولمن البند  02ت الفقرة نصّ 

انون، أو أّيـة وسـيلة أخـرى، فـإّن هـذا نظرا ألن العمال الـذين لـم يبلغـوا أو لـم يتجـاوزوا تلـك الحـدود يغطـيهم القـ
 .عادة مّمن تعولهم أسرهم يستثني األحداث الذين ال يعتبرونالتحديد يجب أّال 

ـ .3 علــى ســريانِ ، 2التــأمين اإلجبــاري مــن العجــزِ بشــأن  1933لســنة  37: مــن االتفاقيــة رقــم الثانيــةت المــادة نص 
ــ نظــامِ  ــ أمينِ الّت ين فــي لِ شــتغِ مــرين المُ الت  ة تحــتَ يَ بْ ، بمــا فــي ذلــك، الِصــالاإلجبــاري بالمســاواة علــى جميــع العّم
 تهُ دَ رَ وْ ذي أَ الّ  ذاتهُ  كمُ وهو الحُ  .لالمنازِ  مِ دَ ين وخَ مال الخارجيِ ة، العّ ن الحرّ هَ جارية، المِ ناعية والتّ الصّ  روعاتِ المش

 .راعةشتغلين في الزّ لمُ ال اللعمّ  أمين من العجزِ التّ بشأن  1933لسنة  38: من االتفاقية رقم الثانيةالمادة 
عـــن المـــؤتمر الـــدولي للعمـــل فـــي نفـــس الـــدورة،  تْ رَ دَ ، أعـــاله، َصـــ38و 37: االتفـــاقيتين رقـــم ألحكـــامِ  كملـــةً وتَ  .4

ــوالّشــ العجــزِ  أمين ضــد المبــادئ العامــة للتّــبشــأن  43: التوصــية رقــم والّ تمِ ل، والُيــيخوخة والترم ، ت نَ تــي تضــم

                                                           
دة نعِقـللمـؤتمر الـدولي للعمـل، المُ  10: ادرة خـالل الـدورة رقـم، الّصـزلاالمنـ مِ دَ جـارة وَخـناعة والتّ ال فـي الّصـأمين عن المـرض للعّمـالتّ بشـأن  24: رقم االتفاقية 1

  .1928ة جويلي 15: ز النفاذ بتاريخ، دخلت حيّ 1927جوان  05: بتاريخ
، المنـازل مِ دَ ال الخـارجيين وَخـة والعّمـن الحـرّ َهـجـارة وفـي المِ ناعة والتّ غلين فـي الّصـشـتِ لألشـخاص المُ  أمين اإلجبـاري عـن العجـزِ التّـبشـأن  37: االتفاقية رقـم 2

  .1937جويلية سنة  18: اذ بتاريخز النف، دخلت حيّ 1933جوان  29: دة بتاريخنعقِ للمؤتمر الدولي للعمل، المَ  17: ادرة خالل الدورة رقمالصّ 
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 أمين عـن العجـز بغـض ، بالمساواة في االستفادة من مزايا التّـصراحةً ص، ن ال 01.ف/األولالبند  من أحكامِ ضِ 
 الن ظر عن السن أَ ه إذا ارتَ ، وأن ون هـذه السـنّ ُكـتَ  أنْ  أمين، فيجـبُ التّـ ى لبـدءِ سـنًا أدَنـ تحديـدِ  ناسـبِ ن المُ ه ِمـى أن 

  .يعليم اإللزامِ ي فيها التّ تي ينتهِ الّ  مكن إلى السن ما يُ  أقربَ 
  
  بالّتلمذة والتدريب الِمهِنَيْين المتعّلقةاألحكام : ثانياً      
  

      بشأن  60: ت التوصية رقمنص ةلمذَ الت،  دة نعِقـالمُ  25: ادرة عن المـؤتمر الـدولي للعمـل خـالل الـدورة رقـمالص
 بين تحــتَ تــدرّ الميــذ المُ الت  فــي مواجهــةِ  واالســتغاللِ  التمييــزِ  علــى حظــرِ ، ةٍ ي ضــمنِ  بصــورةٍ ، 1939جــوان  28بتــاريخ 

 ـطائلـة الت ـلمـذة الص جـوبْ مــن التوصـية علـى وُ  ابـعالرّ البنــد  ت أحكـامناعية؛ وفــي ذلـك، نص  ة لمــذَ التّ  قـدِ ص فـي عَ الــن
لميـذ تحـت العمـل إلـى الت  ربيهـا ؤدّ تـي يُ وعات الّ هـا مـن المـدفُ وغيرِ  ...ةقديّ المكافأة النَ  تحديدِ  ناعية على طريقةِ الصّ 

ـلمـذَ ة أثنـاء الت يادة التصـاعدي ج فئات الز در ، وكذا، تَ التدريبِ  ـ. ناعيةة الصأنْ  ه يجـبُ كمـا أن  ة علـى لمـذَ التّ  عقـدُ  يـنص
  .واإلجازات بأجرٍ  المرضِ  مكافأةِ 
من التوصـية  األولمن البند  03ت الفقرة نص  ،وعدم التمييز في التوظيف واالستخداملمبدأ المساواة  وتحقيقاً      

ر أيـًا كـان ة ثابتـة ال تتغيـوم علـى مبـادئ أساسـيّ ة تقُـسـتمر ة مُ يـهنـي عملِ وجيـه المِ التّ  أن ، علـى 1949لسنة  87: قمر 
 ى إلـيهِ سـدَ ذين يُ األشخاص الّ  سن مـن التوصـية،  الثالـثمـن البنـد  10الفقـرة  من أحكـامِ وجـاء التأكيـد ِضـ .وجيـهم الت

 لِ  :"هعلى أن يَ يُ  ي أنْ وجيه المهنِ بالتّ  نتفاعَ و اال رجُ يَ  ثٍ دَ حَ  كل ذي صوصًا، في الوقت الّ ، خُ األمرِ  ثِ حْ بَ  سبيلُ  لهُ  رَ س
ـنيـهَ مِ  ول علـى دروسٍ يختـار الحُصـ يستطيع فيـه أنْ  ـ كَ رُ ْتـيَ  ة، أو أنْ ة خاصل علـى تكـوينٍ حُصـيَ ا لِ المدرسـة، إم 

  ".لغِ شتَ يَ ا لِ وٕام  -ناعيةلمذة الصّ بما في ذلك التّ  -آخر 
  
  األحكام المعنّية بالتوظيف : ثالثاً      

     
 ّتخـذ ترتيبـاتٌ تُ  ياق، علـى أنْ فـي نفـس الّسـ تنظـيم إدارة التوظيـفبشـأن  1948لسـنة  83: حّثت التوصية رقـم     
ـــ ـــد ( األحـــداثِ  ة لتشـــغيلِ خاص ـــد عليـــه ِضـــ). )ب.(04.ف/األولالبن ـــد  من أحكـــامِ وذلـــك مـــا جـــاء التأكي ـــانيالبن / الث

ـــ ئـــاتٌ ى فيـــه فِ راَعـــتُ  علـــى نحـــوٍ  التوظيـــفِ  إدارةِ  ذاتها، علـــى تنظـــيمِ ت، ِبـــثـــمـــا حَ حين؛ )ب.(06.ف مـــن ُطـــ ةٌ خاص بِ ال 
  .، مثالً كاألحداثِ  ،العملِ 
 باب قـــد شــّكلت غايـــةً مــن األطفـــال والّشــ الســـن  حمايـــة فئــة صــغارِ  أن  لِ وْ بــالقَ  مُ زْ ن الَجـــمِكــ، يُ فــي نهايــة الفقـــرة     
وتجــب اإلشــارة فــي . 1نوات األولــى لبدايــة نشــاطهاالّســ ها منــذُ ســيدِ جْ مــة الدوليــة للعمــل علــى تَ المنظ تْ َلــمِ ، عَ ةً أساســيّ 

 2بين مستويات ثالثجت هذه الحماية التشريعية قد تدرّ  هذا المعنى، بأن:  
                                                           

                             :وأيضاً  .مرجع سابقحمادة أبو نجمة،  1

A. Azer and  N. Ramy, Op. cit., pp.143 et ss.                                               
 :راجع 2

T. Buck, Op. cit., pp.165 et ss.     
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واجهـة هـذه الفئـة فـي االستغالل والتمييز والتفرقـة فـي مُ  الله المؤتمر بحظرِ ى من خِ ، اكتفَ المستوى األول .1
 .واالمتيازاتِ  الحقوقِ  سبة لجميعِ مراحل التوظيف واالستخدام، وبالنّ  جميع

 إيجابيـةً  تمييزيـةً  جّسـد معاملـةً تـي تُ ة الّ االسـتثنائيّ  والقواعـدِ  مـن األحكـامِ  ن مجموعـةً ضـم ، تَ المستوى الثـاني .2
ة ة والفكرّيـم الجسـديّ اتهِ ر دُ قُـ الختالفِ  وفي ذلك، مراعاةً . متهِ هَ واجَ بان، وليس في مُ األطفال والش  فئةِ  لصالحِ 

 .الالبالغين من العمّ  بفئةِ  ي، مقارنةً فسِ سمي والنَ هم الجِ يانِ نْ بُ  عفِ وضُ 
 لَ ثــال، ومَ عيفة مــن العّمــرة لهــذه الفئــة الّضــقــرّ كن األساســي إلطــار الحمايــة المُ ، شــّكل الــرّ المســتوى الثالــث .3

القضــاء لـة فـي تمث ى يومنـا هـذا، والمُ هـا حتّـوغِ لُ بُ  ى إلــىعَ ْسـتَ  تْ المنظمـة، والزالَـ تْ عَ تـي َسـصـوى الّ الغايـة القُ 
ــ اســتخدامهم فــي ســن  علــى أســوأ أشــكال عمالــة األطفــال وحظــرِ  رةٍ مبك  ــيم  أساســاً  دُ تتحــد بمرحلــة التعل

ـفسـي وتـأهيلهِ سـمي والنَ هم الجِ اسـتعدادِ  ضـمانِ  دِ قَصـ، وذلـك بِ اإلجباري م لهُـ تـي تسـمحُ بة الّ ناِسـورة المُ م بالص
  .مهِ ادتِ إرَ  بمحضِ  ناسبٍ مُ  عملٍ  على منصبِ  ولبالحصُ 

 ظـري التشـريعيإطـاره النّ ، مـن المنظمـة، تـدريجياً  َل نشـاطُ حـو مايـة، تَ ستويات الثالث مـن الحِ وتحقيقًا لهذه المُ      
ــدانِ عمِلــ إطــارٍ ، إلــى تْ ْحــالبَ  ــيي مي ــن بــذلك مــن  لَ ، وانتَق ــق الميــداالت  أســلوبإلــى  منظــيِ والت  صِ أســلوب ال ي نِ حقي

 .1يوطنِ الدولي و الن يْ ستويَ مُ الس على ؤس المُ  باشرِ واالتصال المُ 
 

  :الثاني المطلب
 جاه كبار السنّ رة للمساواة وعدم التمييز اتّ القواعد المقر.  

 
 السـن  كبـارِ  عـددُ  وُتشـير التقـديرات إلـى أن  ،كانشـيخوخة السـ نحوَ  مسبوقٍ  يًا غيرَ غرافِ و ًال ديمالعالم تحو  دُ شهَ يَ      
ــ2025ول عــام ُلــســن بحُ مُ  مليــار 1.2ســن إلــى مُ  مليــون 600مــن  ادُ ســيزدَ  هــذه الفئــة  عــددُ  لَ ِصــيَ  ع أنْ توقــالمُ  نَ ، وِم
 .2باب في العالمكان الش الس  ساوي عددَ يُ  يكادُ  مة، وهو عددٌ سَ نَ  مليار 02، إلى 2050عام  ولِ ة، بحلُ ُمري العُ 

هـا تـي تطرحُ ة الّ ي للتحـّديات الهاّمـأّكـدت منظمـات دوليـة عديـدة الحاجـة إلـى التصـد  عـات،هذه التوق  في ضوءِ      
 بِغـنْ ياق، يَ وفـي هـذا الّسـ. العـالم يخوخة على صـعيدِ الش ختلفـة للمسـّنين، بمـا األوضـاع المُ  األذهـانِ  نِ َعـ تغيـبَ  ي أال

                                                           
 :، بالقْولعمالة األطفالِط المنظمة الدولية للعمل فيما يُخص وقْد َوَرَد َوْصُف نشا 1

     « Par ailleurs, les normes internationales du travail distinguent les formes de travail inacceptables pour l’enfant 
et celles qui peuvent être tolérées. L’OIT met donc en avant que tout travail n’est pas interdit aux enfants. Pour 
l’abolition totale du travail des enfants, l’OIT préconise que les Etats fixent un âge minimum d’admission à 
l’emploi. Cette limite pourrait varier selon la condition économique et sociale du pays mais ne devrait pas être plus 
basse que l’âge de la fin de la scolarité obligatoire, soit 15 ans. Cependant, dans les pays en voie de développement 
où l’éducation et l’économie sont peu développés, une exception peut être faite et l’âge abaissé à 14 ans. Et toutes les 
pires formes de travail sont inacceptables pour les moins de 18 ans et doivent être éliminées ».in : 
D.Brulhart et d’autres, Op.cit, p.06. 

-ة روزا كورنفلــدتقل سـتقريـر الخبيـرة المُ / ياسـية واالقتصـادية واالجتماعيـة والثقافيـةتعزيـز وحمايـة حقـوق اإلنسـان، المدنيـة والسّ : (مجلـس حقـوق اإلنسـان 2
جويليــه  24، الجمعيــة العامـة لألمــم المتحــدة، 27:مـن جــدول األعمــال، الـدورة رقــم الثالــث، البنــد )حقــوق اإلنســان ين بجميــعِ ســن ع المُ ة بمســألة تمتــيــماتــه المعنِ 

 .(A/H.R.C./27/46): الوثيقة رقم. 04.، ص2014
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لتـوفير  مـأجورٍ  مارسـة عمـلٍ ين على مُ رِ وا قادِ ذين ال زالُ والّ  جّيدةٍ  ّحةٍ عون بصِ ذين يتمت سّنين الّ رتبطة بالمُ فيها تلك المُ 
  . قمستوى معيشي الئِ 

وا دُ َقـــذين فَ ال األجــراء الّـــن العّمـــنهـــا العديـــد ِمــعــاني مِ يُ  عالميـــةً  البطالـــة ظــاهرةً  شـــكلَ هـــذه األخيــرة، مُ  تْ رَ َبــواعتَ      
ــذين لـم يتي الجامعــات الّــِجــر اقتصــادية، أو خِ  م ألســبابٍ ِهــمناصـب عملِ  وهــي . عمــلٍ  ول علــى منصــبِ لحُصــوا لِ لُ وص

احيـة حًظـا واألضـعف مـن الن  المجتمـع األقـل  العديد من فئاتِ  كانت لها انعكاسات سلبية على حقوقِ  سلبيةٌ  ظاهرةٌ 
  .1م في السن هِ مِ تقد  مِ كْ ي أو بحُ م البدنِ هِ عجزِ  مِ كْ حُ ة، بِ سمانيّ الجِ 

، إّمـا السـن  حقـوق كبـارَ  وتعزيـزِ  ي إلى حمايـةِ سات ومعايير وآليات ترمِ رت على المستوى الدولي، سيار وقد قُ      
ــ عامــةٍ  أحكــامٍ  فــي شــكلِ  ا فــي مجـــال القــانون الــدولي للعمــل، وكــذلك، القــانون الــدولي لحقـــوق مَ يَ ِســ ، والةٍ أو خاص
ة يــصــوص واآلليــات المعنِ مــن الن  ملــةً رة علــى المســتويات اإلقليميــة جُ قــر عظــم القــوانين المُ ت مُ َســكمــا كر . 2اإلنســان
  . 3مهِ وحمايتِ  مين في السن تقد المُ  األشخاصِ  حقوقِ  وحمايةِ  برعايةِ 
ـلها ضِ  ، مكانةً )كبار السن (ة هذه الفئة األخير  دُ جِ وتَ       ادرة عـن المنظمـة الدوليـة من المعايير الدولية للعمل الص

ــللعمــل، فَ  ــبــدي اهنشــأتها تُ  ئــت المنظمــة منــذُ تِ ا فَ َم أُ  ارتْ يخوخة؛ حيــث أَشــتمامــًا بالش ــولــى الن ادرة عــن صــوص الص
 تـوفيرِ  سِ ُسـأُ  عِ ْضـوَ آنـذاك، بِ  تْ فَـتَ ، واكْ السـن  ال كبـارِ ة، للعّمـيـزئِ ة أو جُ ي منِ ِضـ بصـورةٍ  وْ المنظمة في الثالثينيات، ولَـ

  .ةثَ رَ يخوخة والوَ العجز والش  تأمينِ 

                                                           
 ،أيضـاً .ةِ يـوأمنِ  واجتماعيـةٍ  ةٍ سياسـيّ  ، باإلضـافة إلـى أبعـادٍ عديـدةً  اقتصـاديةً  س أبعـاداً عكِ لة البطالة تَ شكِ مُ  ة، ألن ي رِ حوَ المِ  ةالقضيّ  مجتمعٍ  شكلة البطالة ألي ل مُ مث تُ  1

ي علـى مبـدأ قِضـ، تَ األبعـادِ  دةَ تعـد مُ  جتماعيةٌ ا ظاهرةٌ  يَ هِ فَ  .العملبة في اغِ رة والرّ ة القادِ د البشريّ ارِ وَ المَ  استغاللِ  إلى إهدارِ  لة البطالةشكِ ي مُ ؤدِ أخرى، تُ  ناحيةٍ  نْ ومِ 
تـي رتفعـة الّ يـة والمُ العالِ  األصـواتِ  أمـامَ  وتعقيـداً  سـوءاً  األمـرُ  ويزيـدُ . فِ الـر  صوص القانونيـة علـى جانـبِ الن  عَ تضَ في التوظيف واالستخدام، لِ  وعدم التمييز المساواة

  "ة؟زَ جَ ين والعَ سن توظيف المُ نادي بِ يُ  نْ ي مَ ى يأتِ ياء، حت وِ باب واألسْ للش  الةمَ قنا العَ حق   نحنُ  هلْ :"تَُندُد بصوٍت عالٍ 
  .وما بعدها 41.، ص ص2009 ة، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،نمية البشريّ تقرير التّ  ،)نميةل البشري والتّ ة التنق لي قابِ : ب على الحواجزالتغل (:األمم المتحدة

ن مِكـويُ . مْ هُ منّية اتجـاهَ ن التزامـات ِضـعظـم معاهـدات حقـوق اإلنسـان تتضـم مُ  ، فـإن السـن  خّصـص لكبـارِ دولـي لحقـوق اإلنسـان مُ  صـك  جـودِ وُ  ن عدمِ مِ  غمِ الرّ بو  2
االتفاقيـة مـن  07لمـادة ا: ثـلث عهـدًا، مِ دَ ، فـي معاهـدات حقـوق اإلنسـان األْحـللتمييـز كأساسٍ  السن معياِر كانت نادرة، إلى  ، وٕانْ صريحةٍ  ور على إشاراتٍ العثُ 

يخوخة فيمــا إلــى الّشــ إشــارةً المــرأة  التمييــز ضــدّ  أشــكالِ  اتفاقيــة القضــاء علــى جميــعِ ن وتتضــمّ . همرِ َســالدوليــة لحمايــة حقــوق جميــع العمــال المهــاجرين وأفــراد أُ 
 يتعل ه.(01.ف/11 المادة(مان االجتماعي ع بالحق في الضّ ق بالتمييز في التمت( .(  
االجتماعيـة ، ة بـالحقوق االقتصـاديةيـاّللجنـة المعنِ رت دَ ؛ وأْصـالسـن  بـارِ عاهـداتها علـى كِ مُ  فـي مـدى انطبـاقِ  نشـأة بموجـب معاهـداتٍ الهيئات المُ  تْ رَ ظَ نَ  دْ وقَ     

 المــرأة نــة القضــاء علــى التمييــز ضــدّ جلُ رت دَ ، أْصــفــي حــينِ . الســن  الحقــوق االقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة لكبــارِ بشــأن  06: التعليــق العــام رقــم والثقافيــة
ـمسألة المُ بشأن  27: التوصية العامة رقم ـخُ  :ثـلمِ كمـا توجـد صـكوٌك أخـرى  .ة بهـنّ سّنات وحماية حقـوق اإلنسـان الخاصيخوخة ة عمـل مدريـد الدوليـة للّشـط

هـا تها الجمعيـة العامـة فـي قرارِ تـي اعتمـدَ ، الّ السـن  قـة بكبـارِ ة المتعل مبادئ األمـم المتحـدوكـذلك، . 1982يخوخة لعام ة عمل فيينا الدولية للشّ ط وخُ ، 2002لعام 
  . 46/91: رقم

ماتـه -ة روزا كورنفلـدسـتقل تقريـر الخبيـرة المُ / ياسية واالقتصـادية واالجتماعيـة والثقافيـةتعزيز وحماية حقوق اإلنسان، المدنية والسّ : (مجلس حقوق اإلنسـان
  .مرجع سابق ،)حقوق اإلنسان ين بجميعِ سن ع المُ ة بمسألة تمت ي المعنِ 

ــة مــن  17ا المــادة مَ يَ ِســ ، والالســن  كبــارِ  أيضــًا، أحكامــًا عــن حقــوقِ  ،مــن المعاهــدات اإلقليميــة لحقــوق اإلنســان ويتضــّمن عــددٌ  3 البروتوكــول اإلضــافي لالتفاقي
ميثــاق دول األنــديز مــن  47و 46؛ والمادتــان )بروتوكــول ســان ســلفادور( ةاالجتماعيــة والثقافيــ، األمريكيــة لحقــوق اإلنســان فــي مجــال الحقــوق االقتصــادية

، والمـادة )عـّدلالمُ (الميثـاق االجتمـاعي األوروبـي مـن  12، والمـادة ة لالتحـاد األوروبـيميثاق الحقوق األساسـيّ من  25؛ والمادة حماية حقوق اإلنسان لتعزيزِ 
  .عوبالميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشّ من  18
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، 19621دة عـام نعقِ المُ  هِ الل دورتِ لمدير العام للمنظمة إلى المؤتمر الدولي للعمل خِ قّدم من االتقرير المُ  مَ ل وسَ      
ال العّمـ موضـوعُ  وكـانَ . يات والمجتمـعون إلـى االقتصـادِ سـن ال المُ مها العّمـقـد يُ  ن أنْ مكِ تي يُ ة الّ ساهمات الرئيسيّ بالمُ 
 1980المــؤتمر فــي عـــام  دَ َمــ، واعتَ 19792عــام المـــؤتمر الــدولي للعمــل ل أعمــالِ  ين مــّرة أخــرى علــى جــدولِ ســنّ المُ 

 الموضوعِ  بشأنِ  ةً يَ مولِ شُ  ك األكثرَ الص.  
ـــلِ  اســـتناداً       ـــَم ـــ رغبـــةً ، و قَ بَ ا َس ـــاول الموضـــوعِ  نَ ِم ـــة فـــي تن ـــتمّ مـــن التفصـــيل، ســـوف  بنـــوعٍ  الباحث  أهـــم عـــرضِ  ي

 ـــالن المُ  الــةِ مَ عَ ي بِ عِنـــتــي تَ المنظمــة الدوليـــة للعمــل، والّ  ادرة عــنِ صــوص والتقــارير الص الفـــرعين نَ مْ ِضــ ، وذلـــكينســن 
  : نياليالتّ 

 
  :الفرع األول

  لمساواة وعدم التمييز اتجاه العمال كبار السنّ ل المكّرسةأحكام االتفاقيات والتوصيات الدولية للعمل 
  

) سبقاإلجباري أو المُ (تقاعد إحالة على ال بهم الوظيفي نتيجةَ وا منصِ دُ قَ ذين فَ الّ  السن  ال كبارَ فئة العمّ  تْ لَ ك شَ      
المنظمــة  اهتمــامِ  كــزَ رْ ، مَ الئــقٍ  عمــلٍ  علــى منصــبِ  صــولِ نــوا مــن الحُ ذين لــم يتمكّ ولئــك اّلــمــن العمــل، وأُ  أو تســريحٍ 

 ال بالحمايـة مــن أي حـيط هـذه الفئـة مـن العّمـتـي تُ الّ  وص العديـد مـن األحكــامِ بهـذا الخُصـ تْ رَ دَ َصـوَ  .الدوليـة للعمـل
  .الفرصِ  ئع على تحقيق المساواة وتكافشج وتُ  ،في العملِ  أو تفضيلٍ  ادٍ أو استبع تمييزٍ 
تها المنظمة الدولية للعمـل بن تي تَ صوص واألحكام الّ الن  أهم وتحليلِ  الية، عرضِ من نقاط البحث التّ ضِ  سيتمّ و      

 اللة بهذه الفئة من العمّ ذات الص.  
  

  تمِ ل واليُ يخوخة والترم العجز والشّ  أمين ضدّ المبادئ العامة للتّ  بشأن 1933لسنة  43: التوصية رقم:أوالً      
 

ــىمن الفقــرة ِضــ دَ رَ وَ       ــن ، صــراحةً 19333 لســنة 43 :التوصــية رقــم مــن )أ.(األولالبنــد /األول :" ص علــى أنْ ، ال
 ي بصـفةٍ ؤد ُيـ شـخصٍ  كـل  ،سبة للعاملين بـأجرٍ تم بالنّ ل واليُ يخوخة،الترم العجز،الشّ  أمين اإلجباري ضد يتناول التّ 

  ".ةأو الجنسيّ  ،ظر عن السن الن  بغض  ،بأجرٍ  أعماالً  عاديةٍ 
ـ حمايـةٍ  ها بإقرارِ ولى لنشاطِ نوات األُ السّ  منذُ  المنظمة الدولية للعمل، تْ يَ نِ عَ  لذلك، واستناداً        لهـذه الفئـة  ةٍ خاص

ــدأ علــى  ُص الــن  دَ رَ وَ  ن ذلــك، فقــدْ وأكثــر ِمــ .جــراءال األُ مــن العّمــ ــزمب ــى أســاس الســن  المســاواة وعــدم التميي ، عل
  .ادرة عنهااألحكام الص  في إطارِ  ،صراحةً 

                                                           
  :راجع 1

I.L.O.:(Older people in work and retirement), Report of the Director-General, I.L.C., 46th Session, Geneva, 1962. 
  :راجع 2

I.L.O. :(Older workers: Work and retiremen)t, Report VI(2), I.L.C., 65th Session, Geneva, 1979.Site internet revu le: 
17/04/2012: http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/1979/79B09_80.pdf. 

ــالعجــز والّشــ أمين ضــدّ المبــادئ العامــة للّتــ بشــأن 43: التوصــية رقــم 3 الُمنعِقــدة17:رقــم خــالل دورتــه المــؤتمر الــدولي للعمــل اعتمــدها، تمِ ل والُيــيخوخة والترم ، 
   .1933جوان سنة  29 :بتاريخ
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 لبــدءِ  ىأدنــ ســنٍ  منهــا، تحديــدَ  02البنــد  منَ ، أعــاله، ِضــ43: أحكــام التوصــية رقــم تْ َصــما رخ د ذلك،عنــدَ ويتأكــ     
ار علـى َيـاالختِ  عُ قَـي، ويَ علـيم اإللزاِمـي فيهـا التّ نتِهـتـي يَ الّ  لسـن ن بامِكـمـا يُ  أقـربَ  د هذه السـنّ حد وتُ (أمين اإلجباريالتّ 
  .1 )من التوصية 03البند (أمين اإلجباريى لالنتفاع بالتّ أقصَ  سنٍ  هذه األخيرة، تحديدَ  تْ رَ ظَ ، في حين حَ )امَ  ةٍ هنَ مِ 

ــ)أ/(13ص فــي البنــد الــن  دَ رَ عــن ذلــك، وَ  وفضــالً       ــلِ  ضــماناً  ه،،علــى أنى عــن يخوخة فــي منــأَ ال بالّشــالعّمــ عتمت
  .2روريةحاجات الحياة الضّ  سد لِ  كافياً  اُش عَ ون المَ يكُ  أنْ  يجبُ  ،زِ وَ العِ 
  

  لينأخرى للمتعط  أمين عن البطالة، وبمساعداتٍ بشأن التّ  1934لسنة  44: رقم التوصية: ثانياً      
  

 ةً عناَيــ، 3لــينأخــرى للمتعط  ن البطالــة، وبمســاعداتٍ أمين عــالّتــ بشــأن 1934 لســنة 44 :التوصــية رقــم تْ َلــوْ أَ      
 بكبارِ  ةً خاص  من العمّ  السن ـ 04البند  ال، وذلك بنصـه تُ من التوصية،على أنسـاعدة فـي أمين والمُ ق أنظمـة التّـطب
 إلـى أنْ  تـدريب، عقـدِ  أو بموجـبِ  عمـلٍ  عقـدِ  م بموجـبِ اسـتخدُ  شـخصٍ  علـى كـل  ،مكـنٍ مُ  وقـتٍ  البطالة، بأسرعِ  حالةِ 

ه ص علـى أنـالـن  من التوصية، 11من أحكام البند وجاء ضِ  .يخوخةالشّ  الحق في معاشِ  ل لهُ خو تي تُ الّ  السن  غَ بلُ يَ 
  .ة لهذا األخيرة الصحيّ والحالَ  راعاة السنّ ه يجب مُ فإن  اإلعانة،  من أعمالِ  عملٍ  ولَ بُ قَ  لٍ متعط  ض علىرِ إذا ما فُ 

  
  مان االجتماعينيا للضّ بشأن المستويات الد  1952لسنة  102: رقم يةاالتفاق: ثالثاً      

  
 العمـــلِ  دة النتهـــاءِ حـــد المُ  الســـن  تزيـــدَ  أنْ  جـــوازِ  عـــدمَ  1952 لســـنة 102: رقـــم مـــن االتفاقيـــة 26المـــادة  تْ رَ ر َقـــ     

ــ ســنة أو ســناً  65عــن  ،الحــاالتِ  فــي جميــعِ  ،يخوخةالّشــ واالســتفادة مــن تعويضــاتِ  درة للُقــ مراعــاةً  ذلــك، ى مــنأعَل
 )60(تينالّسـ المعـايير الدوليـة للعمـل مبـدأ اإلحالـة علـى التقاعـد فـي سـن  مُ عَ دْ وتَـ .السـن  هنيـة لكبـارِ ة أو الذّ الجسديّ 

ـــ ـــســـبَ التســـريح المُ  ه ال يجـــوزُ ســـنة، وأن ـــ عُ يتمتـــ ذي الزالَ ق للعامـــل اّل ـــؤهِ تـــي تُ الّ  والكفـــاءاتِ  راتِ دُ بالُق ـــمَ هِ اء مُ ألدَ  هُ ُل  هِ ِت
  .ةيّ الوظيفِ 

  
  
  
  

                                                           
ال ســبة للعّمــبالنّ  فــي العمــل، وهــذا فقــطْ  نــةٍ عي مُ  ةٍ د ُمــ انقضــاءِ  شــرطِ لِ  ول علــى معــاشٍ الحُصــ حــق  عُ خِضــتــي تُ مــة الّ هــا، األنظِ مــن التوصــية ذاتِ  الثالــثنــد واســتثنى البُ  1
  .ول على معاشٍ ادية للحصُ العَ  السن  حلولِ  لَ بْ طلوبة قَ ة المَ د المُ  ذلك دون انقضاءِ  ولُ حُ يَ ، فَ السن  ومُ تقد مُ  مْ ، وهُ مأجورٍ  عملٍ  مارسةَ بدؤون مُ ذين يَ الّ 
ــ 2 ــ13مــن البنــد  )ب(ت الفقــرة وقــد نصفــي األنظمــة الّ  ه،،علــى أن أنْ  وزُ ال يُجــ ،لألجــرِ  وفقــاً  محســوبةٍ  علــى اشــتراكاتٍ  تــي تــنص  الُمــ معــاُش  يقــل ن ذين علــيهم اّلــؤم

أو  ،دائمــةٍ  آخــر بصــورةٍ  شخصــاً  ولُ ُعــإذا كــان يَ  ،اً إضــافيّ  معاشــاً  للمتقاعــدِ  ويكــونُ . ن عليــهؤم الُمــ األجــرِ  فِ ْصــعــن نِ  ون فيهــا االشــتراكات،يــؤد  اً عامــ ثالثــينوا قُضـ
  ).من التوصية 15بند وال 14البند ( راسة الد  ا في سن دً لَ أو وَ  بها، اً خاصّ  ال تتقاضى معاشاً  في السن  مةً تقد مُ  زوجةً 

 23 :بتــاريخ الُمنعِقــدة، 18:دورتــه رقــم ِخــالل ، اعتمــدها المــؤتمر الــدولي للعمــللــينأخــرى للمتعط  مســاعداتٍ أمين عــن البطالــة، وبِ الّتــ بشــأن 44: التوصــية رقــم 3
  .1934جوان  
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  الةمَ بشأن سياسة العَ  1964لسنة  122: التوصية رقم :رابعاً      
  

 دُ د َحــتــي تُ ة الّ ن األهــداف الرئيســيّ ن بــيْ ه ِمــأنــ، 1الــةمَ سياســة العَ  بشــأن 1964 لســنة 122:حـّددت التوصــية رقــم     
ون عـــن ذين يبحثُـــتـــاحين اّلـــال المُ العّمـــ لكـــل  عمـــلٍ  تـــوفيرَ  عليهـــا سياســـة وبرنـــامج العمالـــة للـــدول األعضـــاء، بنـــاءاً 
ل ؤهـيُ للعامـل لِ  مكنـةٍ مُ  فرصـةٍ  أكبـرَ  العمل، وٕاتاحـةَ  اختيارِ  ةَ ر حريّ وف تُ  أنْ  ويجبُ ). 01).ب(الفقرة/ األولالبند (عملٍ 

  ).03).ب(الفقرة/األولالبند ( هُ بُ ناسِ ذي يُ ه في العمل الّ اءاتِ فَ ه وكَ اراتِ هَ مَ  فردٍ  م كل ستخدَ يَ  يْ كَ نفسه للعمل، لِ 
ــ      المُ  األحكــامِ  نَ ح جليــًا ِمــويتض التأهيــل  التشــغيل بعــدَ  ي التوصــية، إلــى تشــجيعِ واضــعِ  إرادةِ  رة أعــاله، اتجــاهَ قــر

ــ والتــدريب، ول علــى لحُصــفــي ا ،الِ العّمــ بــين جميــع فئــاتِ  وعــدم التمييــز لمبــدأ المســاواة اً يّ منِ هم ِضــح إقــرارُ كمــا يتض
  .عملٍ  منصبِ 
واجهـة مُ  فـي حالـةِ :"ذي جـاء فيـهوالّـ ،ذاتها من التوصية )ج(الفقرة /06استقراء البند  د من خاللِ ك ما يتأك ذل     
 ةٍ َيـكافِ  م إعانـاتٍ هِ نحِ َمـ يجـبُ  ة،للتعـديالت الهيكلّيـ م طبقـاً هِ فِ تكـي  كبيـرة بشـأنِ  بَ صـاعِ ة لمَ زَ َجـين والعَ سن ال المُ العمّ 
رة قـر المُ  عـن السـن  تقل  في سن  اعدِ التقَ  معاشاتِ  عند االقتضاء، في ذلك،بما  مان االجتماعي،نظام الضّ  داخلَ 
  ."عادةً 
ــــةً ، مُ 1964لســــنة  122:وجــــاءت أحكــــام التوصــــية رقــــم       111:رة بموجــــب االتفاقيــــة رقــــمقــــر المُ  لألحكــــامِ  طابق

، ، صــراحةً 2ترَ ر تــي َقــوالّ  ،كرســالفة الــذ  ،نَهــبشــأن التمييــز فــي االســتخدام والمِ  1958لســنة  111:والتوصــية رقــم
ال المختلفـة، بمـا فيهـا فئـة العمـال كبـار العّمـ فئـاتِ  ه بـين جميـعِ ورِ وُصـ هِ أشـكالِ  مبـدأ المسـاواة وحظـر التمييـز بكافـةِ 

 السن. 
  

  ةرثَ يخوخة والوَ والشّ  زِ جْ بشأن إعانات العَ  1967لعام  131:رقم التوصية: خامساً       
  
ـــأَ       ـــةالفقـــرة /الثـــانيالبنـــد  مَ زَ ْل ـــإعانـــات العَ  بشـــأن 1967 لعـــام 131: مـــن التوصـــية رقـــم الثالث ـــ زِ ْج يخوخة والّش

ذين األشـخاص الّـ لَ يشمُ لِ يخوخة والشّ  زِ جْ العَ  ر إعاناتِ وف ذي يُ ها الّ تشريعِ  تطبيقَ  د مُ تَ  الدول األعضاء أنْ ، 3ةرثَ والوَ 
 . اقتصادياً  ينَ طِ شِ النَ  األشخاصِ  ل م عارضًا، وكذا، كُ هُ استخدامُ  ونُ يكُ 

فــي  زُ ْجــالعَ  ذَ يأُخـ ي أنْ ينبَغــ:" هعلــى أنـ صِ بـالن  زِ جْ بــالعَ مـن التوصــية ذاتهـا، المقصـود  الرابعــةت الفقـرة د دَ وَحـ     
مــن التوصــية،  06الفقــرة  تْ َمــوفــي ذلــك، ألزَ  ".اً ن كســبًا أساســيّ يتضــم  بنشــاطٍ  غالِ علــى االشــتِ  ةِ درَ الُقــ مَ دَ َعــ هِ اعتبــارِ 

                                                           
   .1964جويلية سنة  03 :بتاريخ ، الُمنعِقدة43: رقم دورته خالل المؤتمر الدولي للعملاعتمدها ، الةمَ بشأن سياسة العَ  122:التوصية رقم 1
ل شــك تــي تُ ة الّ القواعـد األساســيّ  لــة لهــا،المكم  ،1958لســنة  111:والتوصــية رقـم 111:االتفاقيــة رقــم ين فـي مجــال القــانون الــدولي للعمـل،ختِصــبـر غالبيــة المُ عتِ ويَ  2
  :راجع .االستخدامالتمييز في التوظيف و  عدمالمساواة  و على مبدأ  سٍ ؤس مُ  قاعدي  نظامٍ  بناءِ لِ  زاويةٍ  رَ جَ حَ 

J.M.Servais,Op.cit.,pp.116-123./C.LaHovary,Op.cit.,pp.107-136./C.Roussillon,(L’O.I.T et l’élimination raciale), R.I.T., 
vol. 121,1985, pp. 33-51. 

 .1967جوان  29 :دة بتاريخنعقِ ، المُ 51: رقم تهاعتمدها المؤتمر الدولي للعمل خالل دور ، يخوخة والورثةوالشّ  جزِ إعانات العَ بشأن  131:التوصية رقم 3
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التقاعد، من  وا إلى سن لُ صِ م لم يَ هُ ن كِ رًة لَ قر وا سنًا مُ ذين تجاوزُ الّ  الزمة لألشخاصِ الحماية الّ  اء بتوفيرِ الدول األعض
  :اليةللفئات التّ  ها إعاناتٍ نحِ الل مَ خِ 

  م؛هِ ياقتِ عدم لِ  ُض رَ فتَ أو يُ  تُ بُ ثْ ذين يَ ألشخاص الّ ا  .أ 
  هم؛ادتِ إرَ  مَ غْ رَ  قّررةٍ مُ  لفترةٍ  ينَ لِ وا عاطِ ذين ظل األشخاص الّ   .ب 
  . مسبة لهُ هذه الحماية بالنّ  لَ ثْ اجتماعية مِ  ٌس ر أسُ بر تي تُ لفئات الّ ا  .ج 
 ٌس ثر أســبــر تُ  ن األشــخاصِ قــّررة ِمــقــّررة ألّي فئــات مُ روط المُ بالشــ التقاعــد ســن  تخفــيَض  07الفقــرة  صــتْ خ ورَ      

من رة ِضـقـر الحمايـة المُ  مجـالِ  يعِ للمـؤتمرين فـي توِسـ ةٌ قَيـحقي إرادةٌ  ظهـرُ وتَ . مسـبة لهُـهذا التـدبير بالنّ  لَ ثْ اجتماعية مِ 
 إعانةَ  ةِ كفالَ  بضرورةِ  قر تي تُ نها، والّ مِ  17و 13، 08الفقرات  ة ألحكامِ ، باإلحالَ أكثرَ  131: التوصية رقم وصِ صُ نُ 

وطة قانونـًا شرُ نيا المَ الفترة الد  انقضاءِ  لَ بْ قَ  هُ لَ مَ عَ  لْ مَ كْ تَ ذي اسْ ي الّ مِ حْ المَ  خصِ للشّ  على األقلّ  مخّفضةٍ  شيخوخةٍ 
  .أو االستخدامِ  من االشتراكِ 

    
  ةة الموارد البشريّ يَ بشأن تنمِ  1975لعام  150:رقم التوصية: سادساً      

  
      ال فئـة العّمـ بشأنِ  صريحةً  ، نصوصاً 1ةة الموارد البشريّ يَ بشأن تنمِ  1975 لعام 150:رقم ن التوصيةوتتضم
مـن  07/01الفقرة  تْ هذا، وأشارَ . 2السن  باب وكبارِ من الشّ  ل كال يشمُ  طاق تطبيقها على نحوٍ نِ  دَ د حُ  ين؛ فقدسن المُ 

ي، بمـا فـي ذلـك هِنـهـا المِ توجيهِ  مَ ُظـنُ  جِ رُ دَ بالتـ عَ سـوَ ي للـدول األعضـاء أن تُ ينبِغـه ، إلـى أنـ، صـراحةً الثالـثالبند 
 بابِ والشـ األطفـالِ  لكـل  مكنٍ مُ  توجيهٍ  عِ سَ املة وأوِ الش  المعلوماتِ  رِ ف وَ تَ  ةِ كفالَ  غيةَ ة بُ ستمر ة مُ ي مهنٍ  تقديم معلوماتٍ 

ـ ؛150: ابع مـن التوصـية رقـممن البنـد الّسـين ضِ سن المُ  فئةِ لِ  صريحةٌ  إشارةٌ  تْ دَ رَ وَ وَ  .والكبارِ  45ت الفقـرة حيـث نص 
 نيْ يَ ن والكـافِ يْ الَ هنـي الفعـهنـي والتـدريب المِ التوجيه المِ  لتقديمِ  ةذ تدابير خاص خَ ت ي أن تُ ينبغِ  -1 :"هعلى أن  منها،

  .ها في المجتمع واالقتصاداندماجُ  نَ ع بالمساواة في العمالة، ويتحس ى تتمت كان حتّ ة من السّ الخاص  للمجموعاتِ 
  "....ين؛ سن العمال المُ ) ب(؛ )...أ: (ثلمِ  لجماعاتٍ  خاص  اهتمامٌ  ىلَ و ينبغي أن يُ -2

رض بالــدول األعضــاء بالمنظمــة أن فتَــتـي يُ مــن التــّدابير الّ  ملــةٍ جُ ، باحتوائهـا لِ 150: ت التوصــية رقــمتمّيــزَ كمـا      
 ال المُ ا العمّ هَ هُ واجِ تي يُ الّ  بِ اعِ واجهة المصَ ها لمُ عَ بِ تت سن 3ابير فيما يليل هذه التدَ ون في العمل، وتتمث:  

  يرها؛هنية وتغيِ ة والذّ يّ يخوخة البدنِ الشّ  بعملياتِ  عَ سرِ ن أن تُ مكِ تي يُ العمل الّ  ظروفِ  تحديدِ   .أ 
 ؛4مهني  وتدريبٍ  مهني  ون من توجيهٍ ين بما يحتاجُ سن العمال المُ  تزويدِ   .ب 

                                                           
ــبشــأن  150:التوصــية رقــم 1 دة نعِقــ، المُ 60: رقــم تــهاعتمــدها المــؤتمر الــدولي للعمــل خــالل دور ، ةالبشــريّ  فــي تنميــة المــواردِ  المهنــيِ  ي والتــدريبِ التوجيــه المهِن

  .1975جوان  23 :بتاريخ
2  هذه التوصية على التوجيهِ  قُ طبِ نْ تَ :" الي، كالتّـ150: من التوصية رقم األولمن البند  01في ذلك،  الفقرة  تونص  والتدريبِ  المهني  باب والكبـار للّشـ المهنـي

 الحياة االقتصادية مجاالتِ  في كل ، المِ  ارةِ هَ ات المَ ستويَ مُ  االجتماعية والثقافية وعلى كل هني ةة والمسؤولي."   
   .، أعاله150:من التوصية رقم )ب.(50 الفقرة 3
ــهم بتزويـدِ فهم ومهـاراتِ معــارِ  اسـتكمالِ  -أ :وص، أساســًا، علـى مـا يلـيالتركيـز بهـذا الخُصـ يــتم  ، علـى أنْ 150: رقـموحثّـت التوصـية  4 لة هم بالمعلومـات ذات الص

=  ،التؤهّ هــذه الُمــ عُ ارِ َضــصــين فــي التــدريب المهنــي للكبــار؛ حيــث تُ تخص ة باســتخدام مُ هنّيــهم المهم العــام ومــؤهالتِ رفــع مســتوى تعلــيمِ  -ب فــي الوقــت المناســب؛
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قــل الن  رصِ أو ُفــ المهنــي  والتــدريبِ  المهنــي  التوجيــهِ  ين علــى االســتفادة مــن تســهيالتِ ســن ال المُ العّمــ تشــجيعِ   .ج 
 م؛هِ لِ على مشاكِ  بِ في التغل  همتي ستساعدُ الّ 

 ، والعـاملين فـي مكاتـبِ المهنـي  والتـدريبِ  المهنـي  العـاملين فـي التوجيـهِ  خـاص  أي العـام، وبوجـهٍ تعريف الـرّ   .د 
تي قـد ال، بتكييفات العمالة الّ لة، وأرباب العمل والعمّ غيرها من الهيئات االجتماعية ذات الص  أو التشغيلِ 
 .هذه التكييفات ثلِ ول على مِ م في الحصُ هِ ساندتِ ة مُ ون إليها وبأهمي سن ال المُ العمّ  يحتاجُ 

ــكَ وعَ       وقــد  ،1975لســنة  150: رقــم ةالبشــريّ  المــواردِ  تنميــةِ توصــية  المنظمــة الدوليــة للعمــل،على تنقــيحِ  تْ َف
 النتـائجِ  اقِ يَ التأكيـد فـي ِسـ تم ، و 2003دة عام نعقِ المُ  ،للمؤتمر الدولي للعمل 91:رقم ولى في الدورةأُ  مناقشةُ  تْ دَ قَ عَ 
 ثانيـةً  مناقشـةً  تْ دَ قَـا عَ كَمـ. ينسـن ول علـى التعلـيم والتـدريب للعمـال المُ بل الحُصـورة تعزيـز ُسـقترحة، علـى ضـرُ المُ 

فـي  مشـاركةً  2004دة عـام نعِقـالمُ  ،للمـؤتمر الـدولي للعمـل  92: رقـم دد خـالل الـدورةتوصية في هذا الصّ  العتمادِ 
 ةة الموارد البشـريّ يَ بشأن تنمِ  195: رقـم جديدةٌ  توصيةٌ  بذلك، تْ رَ دَ وصَ  .ةيَ ل وٕاصالح المعاشات التقاعدِ ة العمقو :

 1م مدى الحياةالتعليم والتدريب والتعل. 
تواصـل مـدى الحيـاة م المُ علـيم والتـدريب والـتعل ول على التّ الحصُ  لِ بُ سُ  التوصية بالدول األعضاء تعزيزَ  يبُ نِ وتُ      
  .2ة على المستوى الوطنيم الخاص هِ احتياجاتِ  تحديدُ  نَ كَ مْ ذين أَ ن الّ يسنّ ال المُ م العمّ فيهِ  نْ مَ ة، بِ وارد البشريّ للم

ه علــى أنــ الثــانيمــن البنــد ) ح.(05الفقــرة  من التوصــية أعــاله، كـنص ة ِضــدَ األحكــام الـوارِ  ى بعــضِ وفيمـا عــدَ      
ل لألشــخاص ذوي م المتواِصـعلــيم والتـدريب والــتعل ول علـى التّ الحُصــ َص رَ فُـ زَ عــز ي علـى الــدول األعضـاء أن تُ نبِغـيَ 

ــ ة المُ االحتياجــات الخاص تــي َعــدة علــى المســتوى الــوطني، والّ حــد ــئــات المعنِ بعــض الفِ  تْ دَ دال العّمــ رُ ْكــذِ  دَ رَ وَ وَ ، ةي
  .بيِنهامن  نيسنّ المُ 

      ـعلـى أ الثالـثمن البنـد  )ب.(08الفقرة  وكذا، نصعلـيم والتـدريب غيـر ث الـدول األعضـاء نهجـًا للتّ حدِ سـتَ ه تَ ن
   .باباً عليم والتدريب شَ الت  رصِ وا من فُ مُ رِ ذين حُ ين الّ غِ ا للبالِ مَ يَ سميين، والسِ الرّ 

قف بـالمو  مقارنـةَ  195:التوصـية رقـم واِضـعي فِ ِقـوْ مَ  عِ بتراُجـ التنويـهَ الباحثـة  وتُ ال يفُ  واستنادًا لما ورَد أعاله،     
ـ مـن أحكـامٍ  ر ر مـا قُـ وصِ كر، بخُصـ، سـالفة الـذ 150: التوصـية رقـم أحكـامِ  اّلذي تبناُه واِضـُعو ال لة بالعّمـذات الص

 ابعِ الّســـ نــدِ ق األمــر بالبُ ين، ويتعلــســـن ال المُ بالعّمــ خــاص  علــى بنــدٍ  150: التوصــية رقـــم تْ لَ مَ ا اشــتَ َمــنَ يْ بَ فَ  ين؛ســن المُ 
  . مهِ ين بحّد ذاتِ سن ال المُ العمّ  تخص  أو فقرةٍ  بندٍ  ن أي تتضم  مْ لَ  195: التوصية رقم إن د أعاله، فحد المُ 

                                                                                                                                                                                                 

ــتعليمــًا وتــدريبًا مِ  لَ باب األفَضــالت الّشــؤهّ ُمــ= تاحــة بالتســهيالت المُ  المناســبِ  م فــي الوقــتِ هِ تعــريفِ  -ج هنــة؛نفــس المِ  لِ ْعــون بالفِ مارُســون فــي العمــل أو يُ ن ينخرُطــم
، ، عنـد االقتضـاءِ مْ هُـخـرى لَ ن أُ تـوفير أمـاكِ  -د جديـدة؛ عملِ  وأساليبَ  عملٍ  تقنياتِ  إدخالِ  قبلَ  المناسب، أيّ  هذا التدريب في الوقتِ  ثلِ مِ  م، وتنظيمِ تقد للتدريب المُ 

م مـن التـدريب اسـتبعادهِ  عـدمِ  ضـمانِ  -ه ؛اإلمكـانِ  رِ بقـد خلِ من الد  م دون انتقاصٍ هِ برتِ م وخِ هُ بَ اهِ وَ موا فيها مَ ستخدِ ون أن يَ ستطيعُ خرى يَ أُ  هم أو في مهنةٍ هنتِ في مِ 
التــدابير  اتخـاذ كـل  -ز ين؛سـن ال المُ مـع احتياجـات العّمـ بُ ي تتناَسـدريب المهنِـة للتّـمنهجّيــ عِ ْضـوَ  -و االلتحـاق بـه؛ لسـن  ةٍ واقعّيـ غيـرٍ  حـدودٍ  عِ ْضـوَ  المهنـي نتيجـةَ 

  .ينسن ال المُ العمّ  الع باحتياجاتِ وا جيدًا لالضطِ عد ذين أُ تربويًا الّ اء تقنيًا و مين األكف المعل  يرِ الئمة لتوفِ المُ 
ــ، المُ  92: رقــم تــهاعتمــدها المــؤتمر الــدولي للعمــل خــالل دور ، تواصــلعلــيم المُ علــيم والتــدريب والتّ التّ : ةتنميــة المــوارد البشــريّ  بشــأن 195:التوصــية رقــم 1 دة نعِق

  .2004جوان  17 :بتاريخ
   .، أعاله195: من التوصية رقم 01.ف/ األولالبند  2



 
205 

      العِ  وترى الباحثة أن ـتُ  أنْ  نُ ِكـمْ هذا الموقـف، يُ  ة من وراءِ لرَ فس  ـإلـى الفتـرة الزمنِ  جوعِ بـالرفيهـا  تْ دَ ِمـتـي اعتُ ة الّ ي
سنة  الثانية التوصية ورِ ، وصدُ 1975سنة  األولىالتوصية  ة بين صدور متد الفترة المُ  لَ ل خَ ، وما تَ التوصيتينا تَ لْ كِ 

المـؤتمر الـدولي للعمـل خـالل دورتـه  باعتمـادِ  هذه الفترة الزمنّيـة تمّيزت حيثللمنظمة؛  تشريعي  ، من نشاطٍ 2004
ؤتمرين الُمـ فَ ِقـوْ ع مَ اُجـرَ ر تَ فسـوعليـه، يُ  .ال كبـار السـن العمّ  بشأنِ  162:التوصية رقم 1980دة سنة نعقِ المُ  66:رقم

يل المســألة والتفِصــ عالجــةِ مُ  قِ بْ َســ، بِ 195: من أحكــام التوصــية رقــمين ِضــســن ال المُ للعّمــ ةر قــر الحمايــة المُ  وصِ بخُصــ
ها يِســبالــدول األعضــاء تكر  رُض فَتــتــي يُ الحقــوق واألحكــام الّ  جميــعَ  صِ ت بــالن نَ تضــم  شــاملٍة، توصــيةٍ  فيهــا بموجــبِ 

  .الالعمّ  نَ مِ الُمسَتضعَفة لهذه الفئة  بالّنسبةاخلية ها الدّ من قوانينها وتنظيماتِ ضَ 
  

  ال كبار السنّ بشأن العمّ  1980لعام  162:رقم التوصية: سابعاً      
  

، السـن  رِ العمال كبا حِ عاملة لصالِ العمل وفي المُ  صِ رَ ادرة حول المساواة في فُ المعايير الص  في استكمالِ  رغبةً     
 ســنةدة نعِقــالمُ ، 66:رقــمالمــؤتمر الــدولي للعمــل فــي دورتــه  دَ َمــاعتَ  ،التقاعــدِ  فــي مرحلــةِ  خولِ م للــد هِ م وتهيئــتِ هِ وحمــايتِ 
  .1السن  بشأن العمال كبارَ  162:التوصية رقم أحكامَ  ،1980
 فـــي إطـــارِ  جَ عـــالَ تُ  أنْ  ين يجـــبُ ســـنّ ال المُ العّمـــ اســـتخدامِ  مســـائلَ  علـــى أن  صِ ا، بـــالن َهـــالتوصـــية أحكامَ  ل هِ تَ ْســـوتَ      

ي غطــتُ  شــاملةٍ  اجتماعيــةٍ  سياســةٍ  فــي إطــارِ  ، وعلــى مســتوى المؤسســة،الكامــلِ  شــغيلِ للتّ  ومتوازنــةٍ  شــاملةٍ  إســتراتيجيةٍ 
  .2خرىأُ  ما على طائفةٍ  لطائفةٍ  االستخدامِ  ومشاكلَ  مسائلَ 
 مهُ  ذينالّ  الالعمّ  جميعُ :" مهِ وصفِ بِ  ينسن المُ  الالعمّ ، راسةلدّ وع اللعمل موضُ  توصية المنظمة الدولية ّرفعَ وتُ      

  .3"رِ مُ العُ  في مِ التقد  بِ بسبَ  والمهنةِ  االستخدامِ  في صعوباتٍ  واجهةِ مُ لِ  رضةً عُ 
ــ      اجهــوا و يُ  ن أنْ مِكــذين يُ الّــ الِ العّمــ جميــعَ  لُ يشــمُ  منها، علــى نحــوٍ ة ِضــدَ األحكــام الــوارِ  تطبيــقِ  نطــاقُ  دَ د ُحــ دْ وَق
 م صـياغةً هِ باعتمـادِ  162: عو التوصـية رقـمواِضـ لَ َعـوحسـنًا فَ . مهِ سـن  مِ تقـد  بِ هنـة بسـبَ في االسـتخدام والمِ  عوباتٍ صُ 

ي وذلـك يعنِـ. خصـيةاحيـة الشّ التوصـية مـن النّ  أحكـامِ  تطبيـقِ  طـاقِ نِ م لِ هِ يـدِ ه، عنـد تحدِ ذاتِـ ، فـي الوقـتِ نةً رِ ومَ  عامةً 
مع القوانين  قُ ف تَ ا يَ مَ ين بِ سن ال المُ ة للعمّ ريّ مُ ئات العُ الفِ  ة لتحديدِ للحكومات والبرلمانات الوطنيّ ة الحريّ  نَ مِ  مجالٍ  كَ رْ تَ 

  . 4ةروف المحليّ مع الظ  بُ اسَ نَ تَ ة ويَ الوطنيّ 

                                                           
  .1980جوان  23 :دة بتاريخنعقِ ، المُ 66: رقم ته، اعتمدها المؤتمر الدولي للعمل خالل دور ينسن العمال المُ بشأن  162:التوصية رقم 1
   .، أعاله162: رقم من التوصية 02.ف/ األولالبند  2
ن اإلحالـة بهـذا مِكـ، يُ سـن المُ  العامـلِ  لمفهـومِ  للعمـل للمنظمـة الدوليـة  دقيـقٍ  تعريـفٍ  يـابِ وفـي غِ  ،المسـن  خصالّشـ لمفهـومِ  المتحـدة لألمـم تعريـفٍ  أي  دُ رِ َيـ ال 3

هـذا  مخدِ واسـتُ  .ينسـن مُ  أشخاصـاً  مهِ وصـفِ بِ  عامـاً  60 سـن  وابلُغـ ذيناّلـ ف الّسـكانصـن تـي تُ ي أجرتهـا األمـم المتحـدة، والّ التّـ الديمغرافيـة قارنـةوص إلـى المُ الخُصـ
   .2002 عام في يخوخةللشّ  مدريد عملِ  ةط خُ  أيضًا، في التصنيف،

  .العمل سن  في كانالسّ  فئة هي سنة 64 و 15 بين ما ةريّ مُ العُ  ئةالفِ  ة،اإلحصائيّ  للعمل المنظمة الدولية منشوراتِ  أغلبُ  رُ بِ عتَ ها، تَ هتِ ن جِ ومِ      
ـلتوصـية ذاتهـا، حِ مـن ااألول مـن البنـد  02دتـه الفقـرة وذلك ما أكّ  4 دَ َمـعتَ أن يُ  نُ مِكـهـذه التوصـية، يُ  تطبيـقِ  عنـدَ :" واليت علـى التّـينمـا نص  تعريـفٌ  بلـدٍ  فـي كـل 

   ".روف المحليةظ مع ال بُ اسَ نَ تَ ة ويَ مارسات الوطنيّ لوائح والمُ مع القوانين والّ  قُ دة، بما يتف حد ة مُ ريّ مُ عُ  ئاتٍ عليهم، استنادًا إلى فِ  قُ بِ ذين تنطَ ال الّ أدنى للعمّ 
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      ـ ل بشـكلٍ تتنـاوَ  ،ثـالثِ  رئيسـيةً  اً ن التوصـية أجـزاءوتتضم عاملـة، الحمايـةرص والمُ المسـاواة فـي الفُـ: لٍ مفص ،
  1.التقاعد سن  مرحلةِ  خولِ اإلعداد لدُ 

ــف      ــا يتعلــفيَم  صــريحةٍ  ، بعبــاراتٍ 162:أحكــام التوصــية رقــم تْ َمــ، ألزَ عاملــةرص وفــي المُ ق بالمســاواة فــي الُف
ــ ، الــدول األعضــاء فــي المنظمــة الدوليــة للعمــل، فــي إطــارِ ومباشــرةٍ  هــذه المســاواة  عَ شــج تُ  أنْ بــ ة،سياســتها الوطنّي

ولــة دون رورية للحيلُ التــدابير الّضــ وعلــى هــذه الــدول اتخــاذَ  هم،ظــر عــن ســن الن  ال بغــض فئــات العّمــ لجميــعِ ســبة بالنّ 
  .2ننسيْ ين من الجِ سن ال المُ هن،اتجاه العمّ في مسائل االستخدام والمِ  تمييزٍ  أي  مارسةِ مُ 

علـى  ، دون تفرقـةٍ اة العمال كبار السنّ مساو مبدأ  حّثت التوصية الدول األعضاء على تحفيزِ ، لذلك واستناداً      
 ــ. 3بابال الّشــم مــن العّمــهِ مــع غيــرِ  عاملــةرص والمُ ة، فــي الُفــالجســمانيّ  راتِ دُ والُقــ أســاس الســن ــ ،ةً وخاصق فيمــا يتعل
ــــ بــــدوراتِ  بااللتحــــاقِ  ، ن العــــام والخــــاّص طــــاعيْ ادي بالوظيفــــة فــــي القِ ي، والتوظيــــف، وااللتحــــاق اإلرَ التوجيــــه المهِن

ــرقيــة المِ ي والتّ التــدريب المهِنــ تاحــة خــالل فتــراتِ المُ  ســتفادة مــن التســهيالتِ وباال كــذا، فيمــا و . ة وٕاعــادة التــدريبهنّي
ــ راســية مدفوعــة األجــر،واإلجــازات الدّ  ة،نوية والفصــليّ الّســ المســاواة فــي اإلجــازاتِ يتعّلــق ب مــن أجــلِ  ة،بصــفة خاص 
  .ةِ يَ ساوِ المُ  ذي القيمةِ  عن العملِ  المساواة في األجرِ ما يخص أيضًا، فيو . والعمل النقابي والتثقيفِ  التدريبِ 
مان االجتمـاعي ا الّضـاالسـتفادة مـن مزاَيـولْم يغفِل المـؤتمرون علـى تضـِمين البنـد المتعلّـق بالمسـاواة ضـُرورة      
المة ة والّســــهــــم الصــــحّ ل رُ ف وَ ة تُــــحيّ ة وِصــــّيــــنِ أمْ  فــــي ظــــروفٍ  والعمــــلِ  يخوخة والمســــاعدات االجتماعيــــة،الّشــــ حِ نَ وِمــــ
التمييــز بــين  عــدمن مبــدأ المســاواة و مَ تــي تْضــالّ و  اّلتــي تضــمنها البنــد أعــاله، ذلــك مــن المجــاالت وغيــرِ  ...ةهنّيــالمِ 

  .4ال اآلخرين من الجنسينوالعمّ  كبار السن  طائفةِ 
ــ وكّرســت التوصــية ذاتهــا، فــي ســبيلِ       ال ضــدّ العّمــ لهــذه الفئــة مــن ةٍ علّيــفِ  إلــى حمايــةٍ  لِ التوص  ــوَ يُ  تمييــزٍ  أي هُ ج 
ــــ. الــــة والتوظيــــف علــــى المســــتويات الوطنيــــةمَ سياســــة العَ  فــــي تقريــــرِ  الثالثيــــةم، مبــــدأ إلــــيهِ   تشــــجيعَ  ي ذلــــك،ويعِن

  .5الأرباب العمل والعمّ  ة،ختص الهيئات المُ :لة في الحواراعِ الثة الفَ الثّ  بين األطرافِ  والحوارِ  المفاوضاتِ 
المسـاواة فـي  ُس كـر تُ  ،ذي بنـاًءا عليـهِ الّـ اويـةالزّ  رَ َجـوحَ  ةً أساسـيّ  ة النقابيـة ركيـزةً الحرّيـ هـا،ذاتُ  صيةواعتبرت التو      

  .ي الجنسينال اآلخرين من بنِ ن العمّ م مِ هِ وغيرِ  السن  األشخاص كبارِ  الفرص وفي المعاملة بين فئةِ 

                                                           
  :راجع 1

N. Valticos ,Droit international du travail, Op.cit.,pp. 177 et 178.                                                                           
2  المُ  الِ للعمّ  يكونُ :" الي، كالتّ 162: من التوصية رقم 08ت الفقرة نص لنقابيـة، وكـذلك ألربـاب العمـل ومُ ين والمنظمات اسن لجـوء إلـى األجهـزة الّ  نظمـاتهم، حـق

 ".مع هذه السياسة تعارضةً بر مُ عتَ تُ  مارساتٍ مُ  أي  تصحيحِ  مانِ قة بتكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة، لضَ تعل كاوى المُ في الشّ  والتحقيقِ  ظرِ فة بالن كل المُ 
  :اليةة، بالتدابير التّ الوطنيّ  مارساتِ روف والمُ ق مع الظ تتف  ، بطرائقَ تقومَ  عضو بأنْ  دولةٍ  التوصية كل  ة منالرابع، حّثت الفقرة الغرضِ  ولنفسِ  3

ة لتعزيـز تكـافؤ الفـرص والمعاملـة بـين سياسـة وطنّيـ في وضـعِ  الةً فعّ  ل مشاركة منظمات أرباب العمل ومنظمات العمال مشاركةً وضع ترتيبات تكفُ   .أ 
  هم؛ظر عن سن الن  ال بغض جميع العمّ 

 ياسة وااللتزام بها؛ول هذه السّ بفي تشجيع قَ  الةً فعّ  ل مشاركة منظمات أرباب العمل ومنظمات العمال مشاركةً وضع ترتيبات تكفُ   .ب 

 .ياسة وااللتزام بهاأو تعزيز برامج من شأنها، في تقديرها، ضمان قبول هذه السّ /تشريعات و سنّ   .ج 
   .، أعاله162: رقم من التوصية 05الفقرة  4
5  ياسـة بالتعـاون مـع منظمـات أربـاب العمـل عضو بـأن تقـوم بتعزيـز االلتـزام بهـذه السّ  دولةٍ  ؛ حيث حّثت كلّ ذاتها من التوصية )ب.(07ت على ذلك الفقرة ونص

   .ة أخرىأجهزة معني  ال، وأي ومنظمات العمّ 
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      ــنهــا، أحكاًمــا خمِ  الثــانيت التوصــية فــي الجــزء نَ كمــا تضــم الحمايــة  الزمــة لتــوفيرِ رورية الّ بالتــدابير الّضــ ةً اص
ــمَ مارســة عَ باالســتمرار فــي مُ  ســن للعامــل المُ  تــي تســمحُ الكافيــة الّ  بكرامتــه  ال تمــس  ،ومالئمــةٍ  عادلــةٍ  فــي ظــروفٍ  هِ ِل
ــِمــ ها أن تزيــدَ تــي مــن شــأنِ شــاط الّ مجــاالت النّ  ،وصِ الخُصــ هــذه التــدابير،على وجــهِ  وتناولــتْ  .1ةاإلنســانيّ   رِ وُ هْ دَ ن َت

 ن لكبـارِ مِكـال يُ  نشـاطٍ  مجـاالتَ  لَ شـك تـي مـن شـأنها أن تُ أو تلـك الّ  ،2سـن ة للعامـل المُ أو الفكرّيـ/ة ودرات الجسـديّ القُ 
 ــالتَ  السـندرات ف أكثـر مــع قُــتـي تتكّيــشــاط الّ النّ  مجـاالتً  تْ كمــا تناوَلــ. 3راتهم ومـؤهالتهمدُ هـا بــالموازاة مـع قُــعَ ف مَ كي

  .ؤهالتهمدراتهم ومُ قُ  من إبرازِ  نهم أكثرَ مك ين، وتُ سن مُ األشخاص ال
ق فيمــا يتعلــ وص،بهــذا الخُصــ هــامــن التــدابير الواجــب اتخاذ ملــةً جُ  رِ كْ ذِ التوصــية فــي هــذا اإلطــار، ِبــ تْ َيــنِ وعَ      
على هذه  قُ بِ ة تنطَ ائيّ تعويض استثن أنظمةَ  تْ دَ د كما حُ  .وبالعمل بالتوقيت الجزئي نوية مدفوعة األجر،السّ  لِ طَ بالعُ 

ـــحُ العمـــل، بِ  رعة فـــي انجـــازِ عيـــار الّســـاالعتبـــار مِ  نِ باألخـــذ بعـــيْ  ال، وتســـمحُ الفئـــة مـــن العّمـــ ص، كـــم الخبـــرة والتخص
التعـويض  نظـامِ سـبة لهـذه الفئـة مـن التعـويض بالنّ  نظـامِ  بـذلك، تحويـلَ  ،تْ َحـرَ واقتَ  .يز المهنِـي وكذلك، الكفاءة والتمَ 

والبنـد  17، البنـد 16البنـد .( التعويض على أساس الوقـت والكفـاءة نظامِ إلى  ة في اإلنتاجيّ دِ و على أساس المردُ 
  .4)من التوصية 18

، وكـذا، السـن  ة توظيـف األشـخاص كبـارِ عملّيـ تسـهيلِ  وبِ ُجـي بوُ ة تقِضـالتوصية أحكاًما أساسيّ  تْ نَ تضم كما      
ــمُ  ة العمــل فــي ســن يــة دون إمكانّيــلعائلْ م اهُ واجبــاتُ  تْ ذين حاَلــاّلــأولئــك  توظيــفِ  إعــادةَ  مــن  مْ هِ رة بالمســاواة مــع غيــرِ بك
  .5ال اآلخرين ودون تمييزالعمّ 
ــوقــد خُ       ال هــؤالء العّمــ ير اســتعدادِ الزمــة لتيِســالتــدابير الّ  ، لتحديــدِ 162: مــن التوصــية رقــم الثالــثالجــزء  َص ص

ــ ،"التقاعــد اإلرادي" مبــدأ أن، اعتمــادَ لّشــالتوصــية فــي هــذا ا تْ رَ ر وَقــ. إلحالــة علــى التقاعــدلِ  ر قــر أن تُ  ي ذلــك،ويعِن
القانونيـة للتقاعـد،  السـن  ق بتحديـدِ ، سـواء فيمـا يتعلـنـةٍ رِ مَ  اإلحالة على التقاعد بصـورةٍ  ة إجراءاتَ التشريعات الوطنيّ 

 التوصــية تْ ارَ وأَشــ .ال المختلفــةلعّمــه بالنســبة لفئــات اوٕاجراءاتُــ ة علــى التقاعــداإلحاَلــ أســبابِ  ق بتحديــدِ أو فيمــا يتعلــ
ـــوَ مُ  بســـن  دَ د َحـــتَ تَ  أنْ  اإلحالـــة علـــى التقاعـــد ال يجـــبُ  أن  ،منهـــا 30وٕالـــى  21الفقـــرات مـــن من أحكـــامِ ِضـــ ذاتهـــا، ة دَ ح

                                                           
  .أعاله ،162: رقممن التوصية،  11الفقرة  1
   .أعاله، لتوصيةمن ا 12 الفقرة 2
 هنيــة لكبــارِ أو الذّ /ة ودرة الجســديّ أثير علــى الُقــها التّــتــي مــن شــأنِ العمــل، والّ  ظــروفِ  تحســينِ  عليهــا فــي ســبيلِ  وصِ التــدابير المنُصــ ملــةِ التوصــية مــن جُ  تْ رَ َكــوذَ  3

 اعات وص، تحديــد الّســرهًقــا، وبالخُصــالعمــل مُ  تــي تجعــلُ الّ  ائــدةظــر فــي أســاليب تنظــيم العمــل، وتقلــيص ســاعات العمــل الزّ ضــرورة إعــادة النّ  -أ: مــا يلــي ،الســن
ضــمان  -ج .تاحــةة المُ الوســائل التقنّيــ وباســتخدام كافــةِ  إلــى المبــادئ اإلحصــائية، باالســتنادِ  ناســبة،ضــرورة تكييــف منصــب العمــل لألشــخاص المُ -ب .اإلضــافية

 ).من التوصية 14الفقرة .(ةيّ ة المهنِ ألماكن العمل وللصحّ  مالئمةٍ  رقابةٍ  ةَ وضع آليّ  -د .ةائمة للحالة الصحيّ راقبة الد المُ 
-1:" األجـور، جـاء بهـا قـة بنظـامِ المتعل  مـن األحكـامِ  ص، جملـةً بـالنّ  16الفقـرة  تْ نَ ، تضـم اإلمكـانِ  رِ دَ ين بقَـسـن ال المُ الئق للعمّ العمل الّ  ظروف توفيرِ  سعيًا وراءَ  4

  .همتتماشى مع احتياجاتِ  أجورٍ  مَ ظُ ، نُ نَ كَ مْ ما أَ ين، حيثُ سن ال المُ على العمّ  قَ طب تُ  أنْ  لضمانِ  ال تدابيرَ ألرباب العمل والعمّ لة مث بمشاركة المنظمات المُ  ذُ خَ ت تُ 
  :هذه التدابير لَ يجوز أن تشمُ -2

  برة؛المعرفة والخِ  ،كذلك ،يراعِ األداء فحسب، بل تُ  رعةَ ي سُ ال تراعِ  أجورٍ  مَ ظُ نُ  تطبيقَ   .أ 
 ."الوقتِ  بَ سَ وعة حَ إلى نظام األجور المدفُ  ودِ المردُ  بَ سَ ة حَ وعَ المدفُ  األجورِ  ين من نظامِ سن ال المُ العمّ  لِ قْ نَ   .ب 

   .من التوصية، أعاله 19و 18الفقرتين  5
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سـها مارِ ي يُ تـالّ  د، وذلك بحسب طبيعة المهـامِ مد تُ  ر وقدْ قص تُ  القانونية قدْ  السن  إن  ال، بلْ سبة لجميع فئات العمّ بالنّ 
  . 1سنّ خص المُ الشّ 

ـــت التوصـــية       ـــى ضـــرُ أعالهوحّث ـــدِ ،عل ـــى  ورة تحدي ـــى التقاعـــد بنـــاًءا عل ل أســـلوب التحـــو إجـــراءات اإلحالـــة عل
 عالقـة العمـل إلزاميـاً  هِ ي فيـذي تنتِهـاريخ الّـالقانونية أو التّ  السن  تحديدِ  وصِ ظر بخصُ إعادة النّ  ووجوبِ  التدريجي،

  ).من التوصية 22والفقرة  21ة الفقر .(هائًياونِ 
 بين جميعِ  لِ ثْ ورة احترام مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والمعاملة بالمِ أكيد على ضرُ التوصية، دائًما، الت  دُ اوِ عَ وتُ      
ال للعّمــ ه يحــق ، فإنــ162: مــن التوصــية رقــم ايَهــلِ يَ  ومــا 24من الفقــرة ِضــ دَ رَ مــا وَ  بِ حَســوبِ . ال المختلفــةالعّمــ فئــاتِ 
علـى  ولِ الحُصـ بِ فـي الوظيفـة، وطلَـ ن االسـتمرارِ نهم مِ مك تُ  ةٍ عاليَ  التٍ ومؤهّ  عون بقدراتٍ وا يتمت ذين الزالُ ين الّ سن المُ 
رة بعـد يخوخة المقـر التعـويض عـن الّشـ ةَ َحـنْ مِ  عِ ْفـرَ  ةَ غَيـالقانونية للتقاعـد، وذلـك بُ  السن  بعد بلوغِ  تستمر  عملٍ  ةِ ص حِ 

  .2التقاعد
يها القــانون، نِ ثْ يســتَ دة سَ حــد مُ  ق فــي حــاالتٍ ســبَ ن التــرخيص بالتقاعــد المُ مِكــأخــرى، يُ  هــذا مــن جهــة، ومــن جهــةٍ      

سـبة أو بالنّ  ،العمـلِ  درة علـى مواصـلةِ أو حالة عدم القُ  الوظيفي، بِ المنصِ  قدانِ وفُ  اقتصاديةٍ  كحالة البطالة ألسبابٍ 
  ).من التوصية 29الفقرة (.ةقَ رهِ ة ومُ في وظائف شاقّ  طويلةٍ  اتٍ وا لسنو لُ مِ ذين عَ ين الّ سن لألشخاص المُ 

ــوتُ       مــن التوصــية، 30من الفقــرة دة ِضــالــوارِ  د األحكــامُ ؤك  المُ  علــى حــق ول علــى المعلومــاتِ ين فــي الحُصــســن 
ة َيــخة، إمكانِ يخو إجــراءات اإلحالــة علــى التقاعــد، كيفيــات احتســاب تعويضــات الّشــ رورية فيمــا يخــص والّضــ ةِ َيــالكافِ 

ــهنِ مِ  نشــاطاتٍ  تابعــةِ مُ  يخوخة واالســتفادة مــن التســهيالت قايــة مــن الّشــتــدابير الوِ  ة مــن ذات الطبيعــة والمضــمون،ّي
  .األشخاص كبار السن  رة لتأهيلِ قر يه المُ رفِ ة والتّ عاية الصحيّ الرّ  ووسائلِ 

ــمِكــرح أعــاله، يُ واســتنادًا للطــ     ــلِ ل إلــى القــوْ ن التوص ه قــد حِظــ، أن ي  شــاط فــي إطــار النّ  األشــخاص كبــار الســن
  .الشة من العمّ هم م من الفئات المُ هِ بغيرِ  قارنةَ ة مُ ذات أهميّ  التشريعي للمنظمة الدولية للعمل بعنايةٍ 

، سـن مـة بشـأن العـاملين كبـار اللزِ اتفاقيـة مُ أحكـام  نـا هـذا، صـدورَ يومِ د، ولِ نـا لـم نشـهَ غم، مـن أن وأّنه، وبـالرّ       
هـا وتطبيقِ  162:من التوصـية رقـمِضـ ن أحكـامٍ ِمـ رَ ر ي مـا قُـالجماعة الدولية لتبن  بمدى استعدادِ  ن المسألة ترتبطُ كوْ لِ 

ــ عيدِ علــى الص  الــد األشــخاص المُ  الــةِ مَ عَ  موضــوعَ  تْ َحــرَ هــذه األخيــرة طَ  أحكــامَ  اخلي، إّال أن ــمُ  بصــورةٍ  ينســن لةٍ فص 
م مـن هِ ال في الحقوق والفرص مـع غيـرِ على مساواة هذه الفئة من العمّ  أكيدَ التّ رجة األولى، دّ بال، ستهدفةً ، مُ ودقيقة

                                                           
ة لإلحالـة علـى التقاعـد، سـًنا إلزامّيـ دُ تحديـ المفـروضِ  نَ مـا إذا كـان ِمـ لَ وْ ، َحـ1980سـنة  162:التوصـية رقـم إقـرارَ  تْ قَ بَ تـي َسـالمناقشـات الّ  رَ التساؤل إثْـ حَ رِ طُ  1

 بغض  ة للعامل؟رات المهنيّ دُ ة والقُ ظر عن الحالة الصحيّ الن  
 ه تقلـيص،ة مـن شـأنِ لّيـمَ ة العَ الحيـاة المهنّيـ مديـدَ تَ  ون أن رُ عتِبـين اليـوم، يَ ختصِ المُ  إن :" فيه دَ رَ ، وَ 1995سنة  في عن المكتب الدولي للعمل تقريرٌ  رَ دَ وصَ      

 النّ  ن، تكلفةَ عيّ مُ  إلى حد المؤهالت الّ  فقات االجتماعية للدولة، وٕان ة يُ هنَ دماء المِ ع بها قُ تي يتمت عامًال إيجابياً  لُ شك  مْ هُ لُ تي تشغَ سة الّ للمؤس".  
  .يليها وما 35. ص ، ص1995جنيف،  ،ي للعملالمؤتمر الدول ،تقرير المدير العام لمنظمة الدولية للعمل ،)اليوم مِ العمل في عالَ ( :المكتب الدولي للعمل

ق دائًمـا فوائـد حقـشـباب يُ  هم بعمـالٍ غـادرتهم للمنصـب الـوظيفي واسـتبدالِ ؟ وهـل مُ أقـلّ  ونَ ُجـؤ تنْ ،هل يُ العاملين كبـار السـن  ةِ فَ لُ كْ تَ حول  كذلك، ل،التساؤُ  حَ رِ طُ وَ  2
 سة؟للمؤس  
ع التنـــو  ون، وأن س بالمضـــمُ لـــيْ  األمـــرَ  أن  عاصـــرة،مُ  ن إحصـــائياتٌ ي َبـــتُ :" هدولي للعمـــل، المـــذكور أعـــاله، أنـــدر عـــن المكتـــب الـــامن التقريـــر الّصـــِضـــ دَ رَ وَ وَ      

  ".ثمنٌ  س لهاليْ  ةٍ ي هنِ مِ  راتٍ دُ عون بقُ ، فالعديد والكثير من هؤالء يتمت ةً نَ ومتبايِ  ة على التساؤل صعبةً اإلجابَ  هذه الفئة، يجعلُ  في أعضاءِ  لِ واالختالف الحاصِ 
  .يليها وما 43. ص ص ، مرجع سابق، )العمل في عالم اليوم( تقرير المدير العام لمنظمة الدولية للعمل :المكتب الدولي للعمل
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، دونمـا دريجيالتّـ لِ التحو بأسلوب  التقاعد اإلرادياإلصرار على تكريس مبدأ رجة الثانية، ، وبالدّ ال اآلخرينالعمّ 
  .وال تعقيداتٍ  قيودٍ 
ة مـن الحرّيـ هامشـاً  كُ ، تتـرُ ةنـة وعاّمـرِ مَ  وألفـاظٍ  عبـاراتٍ م، تارًة، لِ هِ تعمالِ و هذه التوصية، باسعل واضعُ وحسنًا فَ      

وتــارًة . اخليــةياســية، االقتصــادية واالجتماعيــة الدّ هــا السّ تِ ى وأنظمَ يــة فــي تنظــيم المســألة بمــا يتماَشــنَ للبرلمانــات الوطَ 
 وأرباب العمل في مجال التوظيف والعمالـة إرادة حكومات الدول تحريكى بها رجَ ، يُ رةٍ آمِ  عباراتٍ استخداِم أخرى، ب

 .الق األمر بهذه الفئة من العمّ ا تعل ، إذا مَ والّضغِط عليهم
  

  بشأن إنهاء االستخدام بمبادرة من رب العمل 1982لعام  166:التوصية رقم :ثامناً      
  

 166:مـن التوصـية رقـم 05الفقـرة  َحَظـَرتْ أعـاله،  ،162:تـي تضـّمنتها التوصـية رقـمة الّ تطبيقًا لألحكـام العاّمـ     
ر ر َبـمُ ا كَ َمـ ا عامـلٌ هَـغَ لَ تـي بَ الّ  ج بالسن ج حَ التَ ، صراحةً ، 1إنهاء االستخدام بمبادرة من رب العمل بشأن 1982 لعام

وص عليهـا فـي المـادة فضـًال عـن الحـاالت المنُصـ" :هت على أنـنص  رب العمل؛ حيث لِ ن ِقبَ مِ  هِ استخدامِ  إلنهاءِ 
) أ:(االستخدام إلنهاءِ  الية أسبابًا صحيحةً مّثل األسباب التّ تُ  ي أال ، ينبغِ 1982ن اتفاقية إنهاء االستخدام، م 05

  ...".ق بالتقاعد؛ة فيما يتعل مارسات الوطنيّ السّن، مع مراعاة القوانين والمُ 
إرادة المـؤتمرين  اهِ اتج  مالحظة بشأنِ  ن إبداءِ أعاله، ع 05للفقرة  متأنّيةٍ  ن خالل قراءةٍ مِ  باحثٍ  أي  لَ فَ غْ يَ  نْ ولَ      
الخدمــة مــن ِقبــل رب العمــل،  ورة قانونــًا كأســاس إلنهــاءِ مــن قائمــة المعــايير المحُظــ الســنّ إلــى اســتثناء  1982عــام 
ــ م لفــظخدِ وفقــًا لهــا التــزام الــدول األعضــاء وأربــاب العمــل؛ حيــث اســتُ  يغَ تــي ِصــالّ  المرونــةح ذلــك مــن خــالل ويتض 

عبــارة  ودَ رُ فضــًال، عــن أّن وُ  .وغيرهــا)...تلتــزم(، )تتعهــد(، )يجــب(: ثــلَ مــة مِ لزِ بــدًال مــن اســتخدام ألفــاظ مُ ) يينبِغــ(
لطة ة الّسـخـّول للحكومـات والبرلمانـات الوطنّيـ، تُ )ق بالتقاعـدة فيمـا يتعلّـمارسات الوطنيّ مع مراعاة القوانين والمُ (

  .      هاائدة على أقاليمِ الس  ياتِ عطَ والمُ  روفِ الظ  بِ سَ حَ بِ  صوصِ الن  ييفِ وتك عِ ضْ الوَ  في تقديرِ  ةَ لَ التقديرية الكامِ 
إنهـاء االسـتخدام مـن  بشـأن 1982 لعـام 158 :االتفاقيـة رقـممـن  05المـادة نـص  وّْ لُـرح أعاله، خُ الط  دُ ؤك ويُ      

شّكل ال تُ  :"اليها كالتّ ياغة نص صِ  تْ دَ رَ وَ  دْ قَ فَ االستخدام؛  إلنهاءِ  محظورٍ  كمعيارٍ  السنّ  ِذكرِ ، من جانب رب العمل
  :ةً للتسريح، وخاصّ  الية أسبابًا صحيحةً األسباب التّ 

وافقـة صـاحب العمـل، أثنـاء أو، بمُ  العمـلِ  نقابية خـارج سـاعاتِ  طةٍ شاركة في أنشِ االنتساب النقابي أو المُ   )أ (
  العمل؛ ساعاتِ 

 مارستها؛مُ  قِ بْ فة أو سَ مارسة هذه الص و مُ ال، أل للعمّ مث مُ  ول على صفةِ إلى الحصُ  عيْ الس   )ب (
 يمِ ، أو تقـدِ لوائحِ والّ  بالقوانينِ  مًا من إخاللٍ العمل، تظل  ربشاركة في إقامة دعوى ضّد كوى أو المُ الش  رفعِ    )ج (

 ة؛لطات اإلدارية المختصّ إلى السّ  طعنٍ 

                                                           
 22 :ريخدة بتــانعِقــ، المُ 68: رقــم تــه، اعتمـدها المــؤتمر الــدولي للعمــل خــالل دور إنهــاء االســتخدام بمبــادرة مــن رب العمــلبشــأن  1982 لعــام 166:التوصـية رقــم 1

  . 1982جوان 
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ين، أو ، أو الـدّ لْ ْمـة، أو الحَ عائلّيـلون، أو الجنس، أو الحالة االجتماعية، أو المسـؤوليات الالعنصر، أو الّ   )د (
 القومي، أو األصل االجتماعي؛ بْ سَ ياسي، أو النَ أي السّ الرّ 

 .عِ ضْ أثناء إجازة الوَ  العملِ  ب عنِ التغي   )ه (
ــة إشــارة لِ  158: مــن االتفاقيــة رقــم 05المــادة  فصــياغةُ        إلنهــاءِ  محظــورٍ  كســببٍ  الســنّ  عيــارِ مِ لــم تتضــّمن أّي

ـــ. رب العمـــلادة االســـتخدام بـــإرَ  كمـــا أّن الص دَ ال َيـــ مغلـــق وجامـــدعلـــى نحـــٍو  تْ دَ رَ ذاتهـــا، وَ  ياغة بحـــد محـــٍل  ُع أي
ـ فهـذه األخيـرة 111: مـن االتفاقيـة رقـم األولـىبهـا أحكـام المـادة  تْ دَ رَ تـي وَ ياغة الّ للتفسير أو التأويل، خالفًا للص ،

 فـي ذلـك صـياغةً  تْ دَ َمـتَ ة، واعْ للحكومات والبرلمانات الوطنّيـ مجاًال مفتوحاً  ورِ التمييز المحظُ  أسبابِ  تحديدَ  تْ كَ رَ تَ 
 ...).هُ بُ مهمًا كان سبَ  أو تمييزٍ  أو تفضيلٍ  استبعادٍ  أي (... نةً رِ مَ 

ال  :"هتـي نّصـت علـى أنـ، والّ 158: مـن االتفاقيـة رقـم 04المـادة  ن التنويـه بـنص مِكـ، يُ هُ كرُ ذِ  قَ بَ عّما سَ  فضالً      
ذلـك،  يـدُ فِ ، ويُ "...ه،وكِ رة العامل أو بسـلُ قدِ ط بمَ هذا اإلنهاء يرتبِ لِ  صحيحٌ  بٌ وجد سبَ يُ  مْ ما لَ  عاملٍ  ى استخدامُ ُينهَ 

ج عـن اتِ النـ ة للعامـلِ أو الفكرّيـ/ة ودرات الجسـديّ القُـ عفِ د إلـى ُضـسـتنِ يَ  لـرب العمـل أنْ  نُ مِكـه يُ المخالفة، أن  بمفهومِ 
 يالوظيفِ  بات المنصبِ مع متطلّ  بُ اسَ نَ تَ االستخدام بما يَ  نهاءِ بإ هِ قرارِ  في السّن، لتبريرِ  مٍ تقد.  

، دون إبدائها لجملة من المالحظات األساسّية بشأن نشاط المنظمة الدوليـة للعمـل نقاشهاالباحثة  تغلقولن      
ن الفئـات العّماليـة فيما يخص فئة العّمال المسّنين، حيث يالحظ جلّيًا أّن هذه الفئة من العّمال لْم تحظ كغيرهـا مـ

المؤتمرين على مستوى المنظمة الدولية للعمل، ولـم تشـّكل األحكـام ذات الّصـلة  لْ بَ األخرى، باهتماٍم معتبٍر من قِ 
  .بعمالتها محّل أداة دولية للعمل حّتى بداية الّثمانينّيات من القرن الماضي

. وكانـــت نـــادرًة، بشـــأن إقـــرار حمايـــة للمســـّنينففـــي الّســـنوات األولـــى مـــن نشـــاط المنظمـــة، تنـــاثرت األحكـــام،      
والجــدير بالتنويــه لــه، هــو أّن أحكــام االتفاقيــات والتوصــيات الدوليــة للعمــل الّصــادرة خــالل فتــرة مــا بــين الحــربين 

 تْ َيــنِ ن لتعــالج موضــوع عمالــة المســّنين، بــل أّنهــا عَ لــم تُكــالعــالميتين، وٕالــى غايــة الســتينيات مــن القــرن الماضــي، 
  .ها مزايا الّضمان االجتماعي للّشيخوخةماية اجتماعّية لهذه الفئة من المجتمع من خالل منحِ بتوفير ح

أحكـاٌم خاّصـة  ات العولمـة االقتصـادية، َوَرَدتْ يَ د تـداعِ ومـع حلـول الخمسـينيات مـن القـرن الماضـي، وتصـاعُ      
ت فئـة المسـّنين تنظيمـًا َيـقِ ولَ . رتفعـةلسّنه المُ  أّي تمييٍز أثناء التوظيف ُيوّجه إلى شخٍص معّيٍن استناداُ  قّر بحظرِ تُ 

:       رقمـي(شامًال لعمالتها مع حلول الثمانينّيات من القرن الماضي؛ حيث شّكلت موضوع توصيتين دوليتين للعمل 
اقـــرارًا صـــريحًا بإعمـــال مبـــدأ المســـاواة وعـــدم التمييـــز فـــي التوظيـــف  هـــاتين الـــوثيقتين ، ومّثلـــت أحكـــام)166و162
  .ستخدام بالّنسبة لفئة المسّنينواال

في الختـام، تـرى الباحثـة مـن الّضـروري اإلشـارة إلـى أّن موضـوع عمالـة المسـّنين لـم يكـن ليومنـا هـذا، محـّل      
، إّال أّن ذلـك 166: عامـًا مـن صـدور التوصـية رقـم )30(الثالثـين اتفاقية دولية للعمل، ورغم مرور ما يزيد عـن 

ُيضعف مركز هؤالء على المستويات الّداخلية، ويجعل تنظيم المسألة حصرًا علـى القـوانين لم يتحّقق، األمر اّلي 
   .والممارسات الوطنّية

  
  



 
211 

  :الفرع الثاني
  جاه العمال كبار السنّ لمساواة وعدم التمييز اتّ ل المكّرسةرات الدولية للعمل أحكام المقرّ 

 
 قاشـاتِ الن  حورَ من الناحيتين االجتماعية واالقتصادية مِ  ن مين في الستقد األشخاص المُ شكّلت مسألة حماية      
 ففضـًال  ؛سـبة للمنظمـة الدوليـة للعمـلبالنّ  لِ ْثـبالمِ  الُ وكـان الَحـ. دة على المستويين الـدولي واإلقليمـينعقِ المُ  دواتِ والن

، فقـد وتوصـياتٍ  عنهـا مـن اتفاقيـاتٍ  رَ دَ الل مـا َصـن ِخـِمـ لفئة العّمـال الُمسـنينتها هذه األخيرة لَ وْ تي أَ ة الّ نايَ عن العِ 
ـ ة حمايـةً ها الفنيّ جانِ ادرة عن أجهزة المنظمة ولِ قارير واإلعالنات الصّ العديد من التّ  تْ لَ مِ شَ  ال المُ بالعّمـ ةً خاص ين سـن

  .االستخدام التوظيف، وكذا، أثناء مرحلةِ  مرحلةِ  أثناءَ 
 الــةِ مَ بعَ  صــريحةً و مباشــرةً  عنايــةً  تْ لَ مِ َشــ األولــى،قــارير؛ ن مــن التّ يْ ن فئتــوص بــيْ بهــذا الخُصــ زَ ميــنُ  ن أنْ مِكــويُ      

ــــباب وتقريــــر جُ ال الّشــــهم مــــن العّمــــوذلــــك بتقريــــر مســــاواتهم مــــع غيــــرِ ين، ســــن المُ  ة ملــــة مــــن اإلجــــراءات اإليجابّي
ــةو. وصــهمبخصُ  ــالثاني ــ بصــيغةٍ  الموضــوعَ  تْ ، عالَج ــر مباشــرةو ةٍ منيّ ِض صــيات أو مــن التو  ملــةً نت جُ ، فتضــم غي

ج تي تنـدرِ الّ  من المسائلِ  ها لمسألةٍ تِ عالجَ مُ  ياقِ هذه الفئة من المجتمع في سِ  تي تخص مجموعة من اإلحصائيات الّ 
  .من االختصاص التشريعي للمنظمة الدولية للعملضِ 

 تْ تـــي تناوَلــــرات الّ قــــر ن هـــذه المُ ِمــــ الـــبعضِ  لمضـــمونِ  اليـــة، دراســــةً البحــــث التّ  من نقـــاطِ وتتنـــاول الباحثـــة ِضــــ     
  :كاآلتيلة بالموضوع، وذلك األحكام ذات الص  أهم  حاولًة استخراجَ ، مُ مباشرةٍ  أم غيرِ  مباشرةٍ  بصورةٍ  الموضوعَ 

  
  )2011(ي المستمرّ التحدّ : المدير العام للمنظمة الدولية للعمل بشأن المساواة في العمل تقرير: أوالً      

  
 م أمام المـؤتمر الـدولي للعمـل فـي دورتـه المائـةقد المُ  هِ تقريرِ  اللِ لدولية للعمل من خِ المدير العام للمنظمة ا ّوهَ نَ      

مــن  مين فــي الســن تقــد شــاركة العــاملين المُ فــي ســوق العمــل إلــى زيــادة مُ  ةِ َفــه مــع انتشــار التــدابير الهادِ ، أنــ1 )100(
 بــالتمييز علــى أســاس الســن  عيِ ي الــو امِ َنــعلــى تَ  دالئــلَ  رُ َهــظْ التقاعــد مــثًال، تَ  قــة بســن تعل راجعــة األحكــام المُ خــالل مُ 
  .2عنه بليغِ الت  وازديادِ 

                                                           
تابعــة إعــالن منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن المبــادئ والحقــوق ، تقريــر المــدير العــام بشــأن مُ )ي المســتمرّ التحــدّ : المســاواة فــي العمــل( : المكتــب الــدولي للعمــل 1

   .2011 جنيف،، 100 :المؤتمر الدولي للعمل، الدورة رقم ة في العمل،األساسيّ 
، الشــمالية أيرلنــدافــي  الســن  لــوائحِ  األولــى مــن تطبيــقِ ) 13(؛ ففــي األشــهر الثالثــة عشــراأليرلنــديدة فــي القــانون عتَمــة المُ بــاإلجراءات اإليجابّيــالتقريــر  لُ دِ تَ ْســويَ  2
 في حاالتِ  تحقيقٍ  طلبَ  277 جنة المساواةلُ ت تلق  عنِ من مجموع الطلبات في الفترة المَ  %09، شّكلت تمييز على أساس السن ةي.  
شــكوى  599ت ، قـد تلقـفرنسـافـي  المســاواة التمييـز وتعزيـزِ  مكافحـةِ ا لِ لطة العلَيــالّسـ أن  ذاتـه إلـى أشــار التقريـر، يـاتفـي دولـة الحقـوق والحرّ  عِ الوْضـ وعـنِ      

بموجــب قــانون  اتِ أرقــام اإلداَنــ تْ َغــلَ ، بَ ريكيــةالواليــات المتحــدة األمفــي كــذا، و  .2005عــام  فقــطْ  حالــةٍ  78 لَ قاِبــ، مُ 2009عــام  ق بــالتمييز علــى أســاس الســن تتعلــ
 2005عام  إدانةً  16.585 قابلَ مُ  إدانةً  22.778،  2009في العمالة عام  التمييز على أساس السن.  

ــأســترالياوفــي       شــكوى مُ  174 لُ ، مــا يعــادِ  2010-2009ن فــي الفتــرة مــا بــيْ  لجنــة حقــوق اإلنســانت ، تلق ن شــكوى للفتــرة مــا بــيْ  106قابــل ، مُ رتبطــة بالســن
2005-2006.  راجع .2006شكوى عام  27قابل مُ  2009شكوى عام  40، ة البلجيكيمركز تكافؤ الفرص ومكافحة العنصريّ ى وتلق:  

N.Ghosheh,( Age discrimination and older workers: Theory and legislation in comparative context), Conditions of 
Work employment Series, I.L.O., no. 20 ,Geneva, 2008, pp. 18-22. 

  .195.ع سابق، ف، مرج)التحّدي المستمرّ : المساواة في العمل( : المكتب الدولي للعمل :ورد ضمن
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ــ      ــد  مَ د وَق ــجهــودًا ترِمــ لُ تــي تبــذُ الئل بشــأن البلــدان الّ التقريــر عــددًا مــن األمثلــة وال تشــريعات خاص ةٍ ي إلــى َســن 
 ــ، ويَ 1بــالتمييز علــى أســاس الســن ــأنــ رُ عتِب أربــاب العمــل  ، تمكــينَ بمســألة الســن  خــاص  تشــريعٍ  جــودوُ  ن حســناتِ ه ِم

ّتبعـــة علـــى المســـتوى الـــوطني وعلـــى ياســـات المُ السّ  ويـــرى التقريــر أن . واضـــحٍ  هـــا بشـــكلٍ أحكامِ  ال مـــن تحديـــدِ والعّمــ
 بشأنِ  ةِ بَ لَ وْ الُمقَ  ورِ والص  األساطيرِ  همًا في معالجةِ دورًا مُ  أْن َتْلَعبَ للقانون و  لةً كم ن أن تكون مُ مكِ نشآت يُ مستوى المُ 
  . 2مين في السن تقد العمال المُ 

ــص التقريــر أعــاله، مــن وجهــة نظــر الباحثــة، موقــف ومســار المنظمــة الدوليــة للعمــل بشــأن تنظــيم       ومنــه ُيلخ
عمالــــة المســــّنين؛ حيــــث ُيســــتفاُد مّمــــا َوَرَد ضــــمن فقراتــــِه أّن المنظمــــة ذاتهــــا تُقــــّر بضــــرورة إحــــالل المســــاواة بــــين 
األشــخاص المســـّنين وغيـــرهم مـــن االألشــخاص المنتمـــين إلـــى الفئـــات العمرّيـــة الّشــابة فيمـــا يتعّلـــق بتنظـــيم العمالـــة 

  .واالستخدام
وقضـى التقريــر بــأّن المســألة محسـومٌة علــى المســتوى الــدولي، وأّن الحمايـة الحقيقّيــة والفعلّيــة لهــؤالء المســّنين      

لحكومـــات الوطنّيـــة للتشـــريعات المالئمـــة والّتـــدابير اّلالزمـــة بقصـــد ضـــمان تظـــّل موقوفـــة علـــى تبّنـــي البرلمانـــات وا
  .المساواة الفّعلية للعّمال المسّنين في سوق العمل الوطنّية

    
ياق الــــديمغرافي المــــؤتمر الــــدولي للعمــــل بشــــأن العمالــــة والحمايــــة االجتماعيــــة فــــي الّســــ تقريــــر: ثانيــــاً      

  )2013(الجديد
  

      فـي جـدول جَ رِ ُيـدْ  أن ،2011 فـي مـارس دةنعِقـالمُ  310:دورتـه رقـم فـي للعمـل، المكتب الدولي ةإدار  مجلسر قر 
فـي  االجتماعيـة والحمايـة العمالـة بشـأن عامـةً  مناقشـةً  للعمـل الـدولي للمـؤتمر )2013( 102:رقـم الـدورة أعمـال

 رُ ذ عَ تَ يَ  ذيوالّ  ،يمِ تْ الحَ  باالتجاه أساساً  سمُ ياق الديمغرافي الجديد يتّ السّ  وحظ أن حيث لُ  ؛3الجديد الديمغرافي ياقالسّ 
 مُ تـنجُ  أمـورٌ  وهـي .4ْر ُمـالعُ  ةالَ طَ تِ واْسـ ةوبَ ُصـوالخُ  اتِ َيـفَ الوَ  لِ عـد مُ  انخفـاضِ ، ِبَمْعَنـى، "كانالسـ خِ ي َشـتَ " وَ ْحـنَ  هُ ُسـكْ عَ 

                                                           
 ليتوانيـا، التفيـا، ايطاليـا، أيرلنـدا، هنغاريـا، ا،غيانـ اليونـان، ألمانيـا، فرنسـا، فنلنـدا، اسـتونيا، قبـرص، بلجيكـا، النمسـا، اسـتراليا،: ويتعّلـق األمـر بالـدول التّاليـة 1

أسـبانيا، المملكـة المتحـدة، الواليـات المتحـدة  أفريقيـا، جنـوب سـلوفينيا، سـلوفاكيا، لوسـيا، سـانت البرتغـال، بولنـدا، النـرويج، هولنـدا، نيوزيلنـدا، مالطـا، لكسـمبورغ،
   .األمريكية

N.Ghosheh,( Age discrimination and older workers: Theory and legislation in comparative context), Ibid. 
هــا الحكومــات، لُ مو طــاق تُ النّ  واسـعةَ  ةٍ إعالمّيــ حمــالتٍ  تْ رَ ْجـأَ  اّلتــي ،اسـتراليا، فنلنــدا، هولنــدا، النــرويج والمملكـة المتحــدة: ثــلمِ  هنـاك بلــدانٌ  التقريــر إلــى أن  يشـيرُ  2

 إلـى تعزيـزِ  السـن  لصـالحِ  الل حملـةٍ مـن ِخـ المملكـة المتحـدة تْ عَ كمـا َسـ .مهِ واسـتبقائِ  مين فـي السـن تقـد مُ  عمـالٍ  ب العمـل فـي توظيـفِ أربـا دِ د رَ تَـ يلِ ف إلى تذلَ وتهدِ 
ــ، مـــن خـــالل البُ األعمــارِ  تنوعـــةَ وى عاملـــة مُ بهـــا ِقـــ تعــودَ  ن أنْ مِكـــتـــي يُ الّ  بالفوائـــدِ  عي الـــوَ  ذِ حْ وَشــ ـــحف واألحـــداث احـــوث والمنشـــورات، الص عَ ِقـــوْ المَ  رَ ْبـــة، وعَ لخاص 

 ةِ لَ مْ بالحَ  اإللكتروني الخاص.  
 Ibid. 

، 102:من جدول أعمـال المـؤتمر الـدولي للعمـل، الـدورة رقـم الرابعالبند ، )ياق الديمغرافي الجديدالعمالة والحماية االجتماعية في السّ : (المكتب الدولي للعمل 3
  .(I.L.C.102/04): الوثيقة رقم. 2013الطبعة األولى، جنيف، 

ة َعـتوق المُ  يـادةالز  أن  غيـرَ  العـالمي، الصـعيد علـى التبـاطؤ فـي ذٌ آِخـ الّسـكاني الّنمـو لعـد مُ  أن، إلـى أن ة فـي هـذا الّشـمَ قد التقارير واإلحصائيات المُ  شير بعُض تُ و  4
مـن  أسـرعَ  اً وّ ُمـنُ  عامـاً  60 علـى مرهُ ُمـعُ  زيـدُ يَ  ذيناّلـ الّسـكان دعـدُ  وينمُ ؛ إْذ رئيسياً  ياً حد تَ  لشك تزال تُ  ال لة،قبِ المُ  األربعةِ  العقودِ  مدى على شخصٍ  يْ ليارَ مِ  من بأكثرِ 
   .2050 عام اآلن حتى من تقريباً  مراتٍ  ثالث بمقدارِ  ادُ يزدَ وسَ  أخرى، ةٍ ريّ مُ عُ  فئةٍ  أيّ 

 :نترنيتموقع األ، )المتحدة األمم في كانالسّ  شعبة: (المتحدة لألمم كانيةالسّ  المعلومات شبكة
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 ذلك، ومع ،هاجلالبتِ  راً برِ مُ  لمث تُ  اكمَ  هُ لُ مث وتُ  ،عاءْ جمْ  ةلإلنسانيّ  الكبير واالقتصادي االجتماعي مالتقد  ها عنِ جميعُ 
  .وصصُ الخُ  وجهِ  على العملِ  عالمِ  وٕالى المجتمعات إلى سبةبالنّ  حدياً تَ  يالعالمِ  يالهيكلِ  لحو التَ  هذا لمث فقد يُ 
 بشـأن) 2008(للعـام  المنظمـة الدوليـة للعمـل إعـالن ومبـادئ الئـقالّ  العمـل ببرنـامج التقريـر، هـذا دسترِشـويَ      
 202: التوصـية رقـم رُ ف وَ وتُـ .)2009( العمـل صِ رَ لفُـ العـالمي والميثـاق عادلـة، أجـل عولمـةٍ  من االجتماعية العدالة
 اتخـاذِ  إلـى 2012 عـامِ فـي  للعمـل المـؤتمر الـدولي دعـوةُ أيضـًا، ، و 1 )2012( الحمايـة االجتماعيـة ياتأرِضـ بشـأن

 وتنفيـذ اإلجـراءات اتخـاذِ  أجـلِ  مـن فيـدةمُ و  جديـدة ةسياسـيّ  راً ُطـأُ  باب،ّشـال عمالـةِ  ألزمـةِ  يالتصـدّ  ةَ غَيـبُ  إجـراءاتٍ 
 لهذا ةالرئيسيّ  اآلثار أحد لُ ث مَ تَ ويَ . 2األجيال نبيْ  وفيما الحياة ةدورِ  والطَ  دُ تَ مْ تَ  تيالّ  لةتكامِ المُ  ياسيةالسّ  اتابَ االستجَ 
 علـى خاصـاً  تشـديداً  د التقريـرشـد ولـذلك، يُ  .كانالسـ نبـي السـن  كبـار مـن الكبيـرةِ  األعـدادِ  فـي الـديمغرافي رالتغيـ

   .3سّنينالمُ  لَ شواغِ  لُ تتناوَ  تيالّ  ةاألساسيّ  الخيارات
 االتجاهـات والتوّقعـات عـن وعالميـةً  إقليميـةً  عامةً  لمحةً  األول الفصل يعرُض : فصولٍ  أربعةَ  التقرير لُ ويشمُ      
 فـي التحـويالت االجتماعيـة مِ ظُـونُ  العمـل أسـواق معـالمَ  مُ ترُسـ تـيالّ  كان،والسـ العاملـة وىوالِقـ التعويـل مجـاالتِ  فـي

 االجتماعيـة واالقتصـادية اآلثـارِ  إلـى انيالثّـ الفصـل قويتطـر . والّناميـة مـةتقد المُ  البلـدان فـي العـالم أنحـاء جميـع
 الثالـث الفصـلش نـاقِ ويُ . الـديمغرافي حـّولالتَ  ومراحـلَ  ةاإلنمائّيـ ياقاتالسـ مختلـف فـي الـديمغرافي رللتغيـ ةاألساسـيّ 

 الئـق لجميـعِ الّ  العمـل رصِ فُـ تحسـينِ  إلـى ةاَجـالحَ  علـى زُ ركـويُ . حتملـةوالمُ  وظـةالملحُ  ياسـيةالسّ  االسـتجابات
 التحـويالت لتـوفيرِ  االجتماعيـة الحمايـة نطـاقِ  توسـيعِ  ،هِ نفِسـ الوقـت وفـي العمـل، سـن  فـي الّسـكانية المجموعـات
 حُ ويقتـرِ  النتـائج األساسـّية، عـن خالصـةً  ابـعالرّ  الفصـل مُ قـد ويُ . سـتدامةوالمُ  الئمـةالمُ  الئقةالّ  اشاتِ عَ مَ وال االجتماعية

 قمـا يتعلـ فـي ياسـاتالسّ  وضـعِ  فـي ةكّوَنـالمُ  الهيئـات لـدعمِ  المكتـب هاذَ ِخـت يَ  أن نمِكـيُ  تـيالّ  اإلجـراءات مـن سلسـلةً 
  .4الديمغرافي بالتحّول
نسـمة  مليـار6,9 مـن العالم كانِ سُ  دِ عدَ  ارتفاعُ  لُ يتواصَ ه سَ أن  16 هِ ، في فقرتِ لِ األو  الفصلِ من ضِ  التقرير يشيرُ      
فـي  العـالم سـكانِ  دُ تزاُيـ زُ ك رَ يتَ َسـ قبلـة،المُ  العقـودِ  مـدى وعلـى .2050عـام  فـي نسـمة مليـار 9,3 إلـى 2010 عـام

                                                                                                                                                                                                 

www.un.org/popin/data.html 
ــةبشــأن  202: التوصــية رقــم 1 ــة للحمايــة االجتماعي ــِه رقــماألرضــّيات الوطنّي ــدولي للعمــل خــالل دورِت جــوان  14: ، المنعقــدة بتــاريخ101: ، اعتمــدها المــؤتمر ال

2012.  
 مـاتمن منظّ  القرار هذا بُ ويطلُ  ."يخوخةللشّ  الثانية العالمية الجمعية "تابعةبمُ  قفيما يتعل  العامة الجمعية اعتمدته ذيالّ  القرار أيضًا، إلى قريرالتّ  ويستجيبُ  2
 هـذه أن تشـملَ  يوينبِغـ. دوليـاً  اعليهـ قِ تَفـالمُ  اإلنمائيـة األهـداف تحقيق أجلِ  من العمل في مالئمة بصورةٍ  يخوخةالشّ  دمج: "هاوهيئاتِ  المتحدة األمم نظومةِ مَ 

 منظـور ذلـك مـن فـي ابَمـ يخوخة،الّشـ تضـِمين "و ،"الفقـرِ  علـى بالقضـاء قالمتعلـ الهـدف امَ يَ الِسـ ة،يـفِ لْ لألَ  المتحـدة األمـم إعالن في ةنَ تضم المُ  تلك األهداف
  ".للعمل برامجها في جنساني،

  :الوثيقـــة رقــــم. 2004، ، نيويــــورك58:، الجمعيــــة العامـــة، الــــدورة رقـــم58/132: ، القــــرار رقـــم)يخوخةة للّشــــانيـــمتابعــــة الجمعيــــة العالميــــة الثّ : (األمـــم المتحـــدة
 (A./R.E.S./58/134.  

، 102:من جدول أعمـال المـؤتمر الـدولي للعمـل، الـدورة رقـم الرابعالبند ، )ياق الديمغرافي الجديدالعمالة والحماية االجتماعية في السّ : (الدولي للعمل المكتب 3
  .(I.L.C.102/04): الوثيقة رقم. 2013الطبعة األولى، جنيف، 
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الفتـرة  خـاللَ  عليـه هـو مـا علـى اً مـوّ نُ  األكثـرَ  األقـاليمِ  سـكانِ  مَ جْ حَ  امةٍ ع بصورةٍ  يظل  أنْ  ويتوّقعُ . نمواً  األقل  األقاليمِ 
  .20501 عام ىحتّ  ةدَ متَ المُ 

ـــمن ِضـــ ،التقريـــر ذاتـــه جُ عـــالِ ويُ       هـــا حُ تـــي تطرَ ئيســـية للتصـــّدي للتحـــّديات الّ ياســـية الرّ التـــدابير السّ  انيالفصـــل الّث
وص قريـر بهـذا الخُصـالتّ  شـيرُ ويُ . ة علـى الحـلّ ي ستعِصـها ليست مُ لكن و  كبيرةٍ  ها تحّدياتٍ رُ عتبِ ، ويَ "كانشيخوخة السّ "

 ةِ رَ وَ ْلـبَ  إلـى ةوالحاَجـ االجتماعيـة، والحمايـة العمالـة بسياسـة قـةالمتعل  التـدابير بـين رِ والتـآزُ  التفاعـل هِ ُجـأوْ  إلـى
. األجيـال بـين نالتضـامُ  عشـج وتُ  الحيـاة مراحـل جميـع فـي قطبـتُ  الئـق،الّ  للعمـل لـةتكامِ ومُ  نـةتوازِ مُ  إسـتراتيجية

القسـم  تعرضْسـيَ  حـين فـي الحيـاة، دورةِ  ورمنظُـ مـن الديمغرافيـة للتحـّديات تكامـلالمّ  هجالـنّ  لاألوّ  القسـم ضعـرِ ويَ 
  .2التحديد وجهِ  على ينسن المُ  الللعمّ  العامة ياسةالسّ  اتِ خيارَ  الثاني
 االقتصادي واألداء والعمالة االجتماعي مانالضّ  بين القائمة القةالع ، أنّ 154 هِ من فقرتِ التقرير ضِ  رُ عتبِ ويَ       

فـي  ح َلـأَ  كمـا ،واقتصـاديةً  اجتماعيـةً  وضـرورةً  اإلنسـان حقـوق مـن حـق  االجتمـاعي مانالّضـو. األبعـادِ  تعـّددةمُ 
 ونُ تُكـ عنـدما ةيـالِ عَ بالفَ  االجتمـاعي مانالّضـ مُ ظُـنُ  مُ وتّتِسـ. 2012و 2011 لعـامي الـدولي للعمـل المـؤتمر هتأكيـدِ 

  .3العمالة مجالِ في و  واالقتصادي االجتماعي المجال في نطاقاً  عَ سَ أوْ  سياساتٍ  مع قةً نس ومُ  تكاملةً مُ 
 دورةِ  مـدى علـى العاملـة وىالِقـ ماستخداِ  ةيَ قابلِ  في لتواصِ المُ  مُ عل التَ  يهاتي يكتسِ ة الّ التقرير على األهميّ  مُ جزِ ويُ      
. الـديمغرافي يـرالتغ  علـى بـةترت المُ  واالجتماعيـة االقتصـادية للعواقـب الـةفعّ  عالجـةٍ مُ  كفالـةِ لِ  سـمةً حا ةً أهمّيـ الحيـاة
العمالـة  فـي البقـاءِ  رغبـةُ  همكُ تتمل  ذينالّ  نحوَ  نشآتالمُ  مستوى على ولةالمبذُ  هودوالجُ  العامة ياسةالسّ  توجيه يوينبغِ 
    .جةنتِ المُ 

ذات  والتوصـيات االتفاقيـات مـن واسـعةً  طائفـةً  كتِلـللعمـل تمْ  الدوليـة المنظمـة ن التقريـر إلـى أ ُص كمـا يخلُـ     
ـ ـ ياقِسـ فـي لةالصتُ  كمـا. اإلصـالحِ  اتَيـوعملِ  ياسـيةالسّ  القـرارات يدِ لترِشـ هااسـتخدامُ  نمِكـيُ  الـديمغرافي، رالتغي ل شـك
العـام  قِ وافُـالت  تحقيـقِ  فـي أساسـي  بـدورٍ  عُ لِ طَ تضـ يفِهـ هذا، وبناًءا على. وعائالتهم الللعمّ  ضماناتٍ  كوكالص  هذه
  .4الجديد الديمغرافي ياقللسّ  ستجيبيَ  بما ها،وتنفيذِ  ةالوطنيّ  ياسةالسّ  رِ طُ أُ  العتمادِ  الزمالّ 

                                                           
 لُ ويـدخُ . اليابـانو نيوزيلنـدا، أسـتراليا، ماليةالّشـ أمريكـا إلـى باإلضـافة ،أوروبـا منـاطقِ  جميـعَ  نمـواً  األكثـرِ  األقـاليم فئـة لُ تشـمُ  ،المتحـدة األمـم لتصـنيفِ  وفقـاً  1

  .بولينيزياو ميكرونيزياو ميالنيزيا إلى باإلضافةالكاريبي، و التينيةالّ  أمريكاو) اليابان باستثناء( آسياو أفريقيا مناطقِ  جميعَ  "نمواً  األقاليم أقل " منضِ 
 عشـرة، أفريقيـا فـي منهـا بلـداً  34 بلـدًا، 50 لُ وهـي تشـمُ  ،2003 عـام فـي المتحـدة لألمـم العامـة الجمعيـة حـّددتها تـيالّ  البلـدان هـي  "نمـواً  البلـدان أقـل"و      
  .أوقيانوسيا في بلدان خمسةو الكاريبيو التينيةالّ  أمريكا في واحدٌ  بلدٌ ، آسيا في بلدانٍ 
  :، موقع اإلنترنيت)المتحدة األمم في كانالسّ  عبةشُ : (المتحدة لألمم كانيةالسّ  المعلومات شبكة

www.un.org/popin/data.html 
  .208.، ف51.مرجع سابق، ص ،)ياق الديمغرافي الجديدفي السّ  العمالة والحماية االجتماعية: (المكتب الدولي للعمل 2
 بـلْ . العمالـة ونتـائج االقتصـادي األداء فـي لباً ِسـ رؤث ُيـ االجتمـاعي اإلنفـاق أن  قـادِ االعتِ  علـى ثُ يبَعـ مـا هنـاك لـيَس  :"أن  ، إلـى نتيجـةِ التقرير أعـاله ُص ويخلُ  3

 أوًال،فهـّي  .العمـل وسـوق االقتصـاد فـي ةوقَ ثُ وْ المَ  االجتماعية الحماية مُ ظُ نُ  ُتْحِدثها أنْ  نمكِ يُ  تيالّ  فيدةالمُ  اآلثار على كثيرةً  أدّلةً  ثّمة ذلك، من قيضِ على الن 
 فتـراتِ  خـالل االسـتهالكِ  فـي االسـتقرارِ  تحقيـقِ  إلـى يؤد وتُـ ة،فَ ستضـعَ المُ  الفئـات مـن مهِ يـرِ وغ سـّنين،والمُ  ينقِ والمعـو  العمـل عـن ينلِ للعـاطِ  خلوّفر الـد تُـ

 راتدُ قُـ زيـادةِ  عـن يتـانهنِ المِ  والصـّحة والّسـالمة الصـحّية عايـةالرّ  رُ سـفِ تُ  ثانيـًا،و  .قبلـةالمُ  الّنمـو دورةِ  بدايـةِ  حـين إلـى نشـآتالمُ  الي،بالتّـ مُ ع دَ وتُـ -االنكماش
 عاليـةٍ  بحصـةٍ  نُ رِ تقتَـ مـا عـادةً  إذْ  الـة،مَ العَ  مـن كبيـراً  راً دَ َقـ اهَ نفُسـ االجتماعية والخدمات عايةالرّ  اقتصاد خدمات دُ ول تُ  ثالثًا،و . العمل ةيَ الي، إنتاجِ وبالتّ  اس،النّ 
   ."اإلناث عمالة من

  .225.ف ،55.، صالمرجع نفسه
  .227.ف ،56.ص، المرجع نفسه 4
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 ينسـن المُ  الالعّمـ توصـية تْ َجـعالَ  وقـدْ  :"الي، كالتّـسـالفة الـّذكر 162:التوصـية رقـم ،التقريـر ذاتـه فُ ويِصـ     
 الحمايـة العمل، وآلياتِ  عالمِ  في المجتمعات خِ ي شَ تَ  على بةترت المُ  اآلثار جداً  دةً حد ومُ  مباشرةً  معالجةً   )1980(

 يالتصـد  فـي ةأهمّيـ ذات رُ َبـعتَ تُ  تـيالّ  ئيسـيةالرّ  المواضـيعِ  حـول 162: رقـم التوصـية روتتمحـوَ   .االجتماعيـة
 العمالـة؛ حماية تدابير .2المعاملة؛ في والمساواة الفرص تكافؤ .1:ددالصّ  في هذا أتنشَ  تيحديات الّ للت  الِ الفعّ 

  .1"والوصول إليه اإلعداد للتقاعد .3
 بتكـافؤ هـوضالن  زاويـةِ  مـن السـنّ  مسـألةِ  تحليـلُ  م تِ َيـ علـى أنْ  245 هِ التقريـر فـي فقرتِـ ث ُحـعلى هـذا، يَ  وبناءاً      

ال العّمـ اسـتخدام مشـاكلُ  جَ عـالَ تُ  أنْ  علـى 162 :رقـم ةالتوصـي ؛ حيـث تـنص المعاملـة فـي والمسـاواة الفـرص
التـّدابير  ذَ يّتخِ  أنْ  بلدٍ  كلّ لِ  يوينبغِ . الكاملة العمالة لتحقيقِ  تماماً  ومتوازنةٍ  شاملةٍ  إستراتيجية إطار في ينسن المّ 
تكافؤ  لتعزيزِ  ةٍ وطنيّ  سياسةٍ  رإطا في ينسن المُ  البالعمّ  قيتعلّ  فيما والمهنة االستخدام في التمييز عِ نْ مَ لِ  الزمةالّ 

  .2همن سِ  كان مهماً  للعمال سبةبالنّ  المعاملة والمساواة في الفرص
ــوَ ِء إذكــا حمــالتِ لِ  نُ مِكــه يُ إلــى أنــ ،منــه 274شــير الفقــرة كمــا تُ       ــركاء، عي ال اّلتــي تــنهُض بهــا الحكومــات والش 

 الالعّمـ إزاء ئـةالخاطِ  راتوالتصـو  ةلبيّ الِسـ المواقـف مكافحـةِ  علـى سـاعدَ تُ  أن، اإلعـالم ووسـائل االجتمـاعيون
 رافـاتللخُ  التصـّدي فـي رئيسـياً  دوراً  كـذلك، تـؤدي  أن نشـأةالمُ  ستوىمُ  على والتكييفاتِ  ياساتِ للسّ  وُيمِكنُ   .ينسن المُ 

 النمطِ  بِ القوالِ  على بِ والتغل وتُ . ةي وتَ  إيجابياً  نهجاً  ركةالشّ  هايرُ دتُ  تيالتّنوع، والّ  يراعِ تُ  تيالّ  البرامج لشك على ياً عِ طل 
 . 3السن  أساس على التمييز رِ حْ دَ لِ  خاص  نحوٍ 
 األجـل  طويلـةَ  رؤيـةٍ  اعتمـادِ  فـي نشـآتالمُ  نِمـ متزايـدٌ  جارب حيث هناك عـددٌ من التّ  التقرير إلى العديدِ  ويشيرُ      
 وىالِقـ منِضـ بـثمنٍ  رُ د قَـيُ  َال  دٌ رِ وْ َمـ أّنهـم علـى سـّنينالمُ  الالعّمـ إلـى والّنظـر فين،وظّ الُمـ مـن هـاباحتياجاتِ  قيتعلـ فيمـا

 ذلـك فـي بمـا ة،ي سـبِ النِ  ةالقـو  قـاطِ ونِ  القـدراتِ  مـن مجموعـةً  ركةللّشـ رُ ف وَ وُيـ ة،ريـمُ العُ  الفئـات عِ بتنـو  تّتسـمُ  تـيالّ  العاملـة
 ـ عايـةالر العمـل أثنـاء واإلشـراف ةالخاص . يراِعـتُ  تـيالّ  البـرامج يوتـؤد  لبِ ُصـ فـي الفـرص تكـافؤ وضـعِ  إلـى عالتنـو 

 الفئـات فـي عالتنـو  علـى ركيـزالت  يفِضـيُ  ذلـك، عـن فضـالً . واءسـال حـد  علـى السـن  وٕادارةِ  ةالبشـريّ  المـوارد إدارةِ 
. ةَيـإنتاجِ  أقـل  مهُـأن  ةِ ورَ طُ أْسـ تعزيـزِ  رِ َطـخَ  مـن قلـيصالتّ  إلـى ين،سـن المُ  الالعّمـ احتياجاتِ  على ،فقطْ  ة، وليسري مُ العُ 

 ةَ َيـإمكانِ  العمـل أربـاب حَ نَ ْمـيَ  أنْ  للجميـع، شـاملةً  عاملة وىقِ  جودوُ وُ  ةري مُ العُ  الفئات في عِ للتنو  نمكِ يُ  فوَق كل ذلك،
 أسـواقٍ  رصفُـ امِ َنـاغتِ  علـى سـاعدتهممُ  فـي ساهمةالمُ  إلى باإلضافة العاملة، اليدِ  من أوسع إلى مجموعةٍ  ولِ الوصُ 
  .4رةتغي المُ  وقالسّ  ظروفِ  مع أكبرَ  بسرعةٍ  فالتكي  أو جديدةٍ 
 السـّن هـي وٕادارة عللتنـو  ةالتمييزّيـ غيـر ارساتمَ والمُ ... :"اليالتقرير، اإلشارة، كالتّـ نفسِ  منضِ  تْ دَ رَ كما وَ      
 القائم التمييز حظرلِ  التشريع ييكتسِ  ،هِ تِ ذا الوقتِ  وفي. واإلنتاجية الكفاءة يادةِ لزِ  ةوأساسيّ  ةٌ مهم  إداريةٌ  أدواتٌ 

 الفرص تكافؤ لتحقيق حاسمةً  ةً أهميّ  على السن.  

                                                           
  .228.ف ،57.صمرجع سابق،  ،)ياق الديمغرافي الجديدفي السّ  العمالة والحماية االجتماعية(: المكتب الدولي للعمل 1
  .245.ف ،63.صالمرجع نفسه،  2
  .274.ف ،71.ص، المرجع نفسه 3
  .279.ف ،73.ص، المرجع نفسه 4
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ـالمُ  القضـايا مـن عـددٍ  عالجـةمُ  السـّن إلـى أسـاس علـى للتمييز ناهضالمُ  التشريع ويرمي      الُمـ ةهم فـي رةؤث 
 فصـلِ  أو السـتخدامِ  عـامالً  السـنّ  لشـك يُ  الّ أ لُيكُفـ أنْ  يوينبِغـ. العمـل ومكـانِ  العمـل سـوق فـي سـّنينالمُ  الالعّمـ
مـن  سـّنينالمُ  الالعّمـ رمـانحِ  مِ عـدَ  مـن دالتأك  على للمساعدة ةباألهميّ  التشريع هذا يّتسمُ  كما. ينسن المُ  الالعمّ 

التشـريع  ُض يسـتعرِ  نطلـق،المُ  هـذا ومـن. بالسـنّ  صـلةتّ المُ  االعتبـاراتِ  إلى طلقِ المُ  باالستنادِ  رقيةالتّ  أو التدريب
 دَ ِشـرْ تُ  أنْ  يينبِغـ تـيالّ  سـّنينالمُ  الوالعّمـ المنظمـات ومسـؤوليات حقـوق السـنّ  أسـاس علـى للتمييـز نـاهضالمُ 
 .1"ةي المعنِ  األطراف جميعِ  لوكسُ 

 مـرق األين، ويتعلـسـن اليـة فـي حمايـة عمالـة المُ ياسـات التّ السّ  رَ وْ دَ  جُ عـالِ وصـي التقريـر ويُ ، يُ قْ بَ عّمـا َسـ وفضالً      
  :اليةج التّ بالمناهِ 
 المــواردِ  توصــية تنميــةِ  بأحكــامِ  ،وصالتقريــر بهــذا الخُصــ ل دَ ارات؛ حيــث اســتَ َهــة المَ َيــعلــيم والتــدريب وتنمِ التّ  •

علــيم والتــدريب علــى التّ  الحصــولِ  ز فــرُص عــز تُ :" هعلــى أنــ تــي تــنص ، والّ 2004لعــام  195: رقــم البشــرية
 ـــــتعل ـــــ لألشـــــخاص ذوي تواصـــــلالمُ  موال ـــــات الخاص ـــــد ة المُ االحتياج ـــــوطني، ح ـــــى المســـــتوى ال دة عل

  ".ونسن المُ  الالعمّ ...امَ يَ السِ 
  سّنين وتوظيفهم؛ال المُ ع أرباب العمل على اإلبقاء على العمّ شج تُ  حوافزَ  تقديمِ  •
 إليها؛ ةِ دَ وْ العَ  أو العمالة في اءِ قَ بالبَ  سّنينالمُ  الالعمّ  إلغراءِ  ةيَ ريبِ الضّ  اإلعانات اعتماد نظامِ  •
•  المُ  الالعّمـ توصـية وتان؛ إذ تدعُ يَ هنِ ورة المِ شُ صح والمَ تقديم الن اتخـاذِ  إلـى األعضـاء الـدول )1980(ين،سـن 

بالتسـهيالت  سـّنينالمُ  الالعّمـ التوظيـف وخـدماتُ  والتـدريبُ  اإلرشـادُ  د ُمـيَ  أنْ  لضـمانِ " بةناِسـالمُ  دابيرالتّـ
الفـرص  تكـافؤ نِمـ كـامالً  انتفاعـاً  اعَفـاالنتِ  نِمـ مهِ لتمكيـنِ  هـاونَ يحتاجُ  قـد تـيسـاعدة الّ والمُ  ورةُشـوالمَ 

 ".المعاملة في والمساواة
ــ"تعزيــز  •  بمــا يتناســبُ  العمــلِ  ة وتنظــيمِ يــنِ هَ العمــل والحيــاة المِ  وقــتِ  يــفِ ن خــالل تكيِ ِمــ" ةطَ ِشــيخوخة الن الّش

  سّنين؛ال المُ العمّ  دراتِ وقُ 
 عُ ضْ وَ  يينبغِ  ،)1980(ينسن المُ  الالعمّ  توصية إليه شيرُ تُ  ما د حَ  ىلَ عَ ونة وصحّية؛ فَ مأمُ  عملٍ  ضمان بيئةُ  •

إلـى  يترِمـ ةٍ وطنّيـ سياسـةٍ  إطـارِ  فـي العمـل، فـي االسـتمرارِ  مـن سـّنينالمُ  الالعّمـ ينِ ؤ مكـتِ  إلى يترمِ  تدابيرٍ 
 .ةي لِ العمَ  الحياة مراحلِ  كلّ  في نيتيْ نِ هِ المِ  ةوالصحّ  المةالسّ  تحسين

 والّرعايـة الصـحّية الخـدمات تمويـل نُ مِكـسـّنين؛ حيـث يُ للمُ  دِ عايـة طويلـة األَمـعايـة الصـحّية والرّ تـوفير الرّ  •
 والقطـاع الـدولي والقطـاع العـام القطـاع مـن – المصـادر مـن عـةٍ متنو  مجموعـةٍ  خـالل مـن األجـل  طويلـة

 مُ  فئـات مختلـفِ لِ  نمِكـويُ  - واالشـتراكات الخـاص عالقطـا مـن( الخـدمات يمِ قـد  والقطـاع العـام  الخـاص 
 .2بتوفيره تقومَ  أنْ ...) الحكومية غير والمنظمات

                                                           
  .281.ف ،74.صسابق، مرجع  ،)ياق الديمغرافي الجديدالعمالة والحماية االجتماعية في السّ : (المكتب الدولي للعمل 1
  .284-283.ف ف ،95-93 .صالمرجع نفسه، ص  2
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ياق الـديمغرافي العمالـة والحمايـة االجتماعيـة فـي الّسـ وترى الباحثة في تقرير المنظمة الدولية للعمل بشـأن     
لحمايـــة اّلتـــي تشـــمل فئـــة المســـّنين با أحـــدث وأشـــمل مـــا صـــدر عـــن المنظمـــة مـــن أحكـــام وتـــدابير )2013(الجديـــد

  .يحتاجونها لفرض وجودهم في سوق العمل
وتعتبـــر الباحثـــة أّن هـــذا التقريـــر قـــد تمّيـــز عـــن ســـابقه علـــى اعتبـــار أّنـــه ورد بصـــياغٍة عملّيـــة تعكـــس سياســـة     

المنظمــة فــي تحقيــق العمالــة الكاملــة فــي ظــّل التحــّديات اّلتــي تفرضــها العولمــة، ومــا لهــا مــن تــأثيراٍت علــى عمالــة 
  :حيث يقّرر التقرير المبادئ التّالية بالنسبة للعّمال المسّنينص المسّنين؛ األشخا

 مبدأ العمالة الكاملة؛  .أ 
 مبدأ المساواة وعدم التمييز في التوظيف واالستخدام؛  .ب 
 مبدأ الحماية االجتماعية الّشاملة؛  .ج 
 .اإلختياريمبدأ التقاعد   .د 
 فــي ياق الــديمغرافي الجديــداالجتماعيــة فــي الّســ العمالــة والحمايــةوفــي انتظــار أن ُيصــاغ مضــمون تقريــر      

شــكل اتفاقيــة دوليــة للعمــل خاّصــة بحمايــة العّمــال المســّنين فــي أمــاكن العمــل، تلقــى اجمــاع الــدول األعضــاء فــي 
وثيقـة دوليـة للعمــل، إلـى جانـب األحكـام الــواردة  أرقــى وأهـمّ  ، مــن وجهـة نظـر الباحثـة،المنظمـة، يظـّل هـذا التقريـر

  .، على الّتوالي، فيما يخّص فئة العّمال المسّنين166و 162: الدوليتين للعمل رقميْ بالتوصيتين 
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  :الثاني المبحث
 القواعد المقر ةرة للمساواة وعدم التمييز على أساس اإلصابة بعاه  

  
       لقــد كــر م اهللا عــز  محــدودَ ، وَال االســتعدادِ  ســاًنا غيــر محــدودِ إن منــهُ  كثيــرة، فجعــلَ  مواهــبَ بِ  اهُ َبــاإلنســان، وهَ  وجــل  
: عـــّز وجـــلّ  هُ وفـــي ذلـــك، قولُـــ. األرض إعمـــارِ  ذلـــك ألجـــلِ  ، كـــل ...العمـــلِ   محـــدودَ لـــم، وَال العِ   محـــدودَ غبـــات، وَال الرّ 
َر َلُكْم َما ِفي السَماَواِت َوَما ِفي اَألْرِض َجِميًعا ِمْنهُ " 1"َوَسخ.  

 لَ ذَ ، وَبـدراتـهِ قُ  لَ َمـعْ ا أَ ، إذا مَ هُ لُ على اإلنسان تناوُ  بُ ء يصعُ ناك شيٌ هُ  ه ليَس لى أن ، عواضحةً  وفي ذلك إشارةً      
 األرضِ  بخيـراتِ  تسـاوون فــي االنتفـاعِ ، وأّن الّنـاس مُ وطاقــةٍ  ن جهـدٍ ِمـ مـا يســتطيعُ  كـل  وفــي الحقـوق والواجبـات كــل 
  .هِ عداداتِ واستِ  دراتهِ قُ  بَ سَ حَ 

م هُ دُ فِقـيُ  أو مـرضٍ  ةٍ صـابين بعاَهـمـن المُ  ةِ الخاص  و االحتياجاتِ وُ ذَ   مع قضيةٍ  التعاملَ  ن ق، فإلَ نطَ من هذا المُ      
 إحقــاقِ  ي قضــيةُ وٕاّنمــا ِهــ ،واإلحســانِ  فِ ْطــالعَ  مــن بــابِ  جَ عــالَ تُ  ن أنْ مِكــة، ال يُ ة أو الفكرّيــهم الجســديّ راتِ دُ زءًا مــن ُقــُجــ

  .ةالتشريعات الوطنيّ  تهُ لَ مِ ، وشَ 3، والمواثيق واإلعالنات الدولية2ميةته الّشريعة اإلسالوهذا ما أقر . الحقوق وحمايتها
       العمــل حــقٌ  وجــاء التأكيــد علــى أن  من دســتور المنظمــة الدوليــة للعمــل، وفــي إطــار، ِضــإنســانٍ  طبيعــي لكــل 

 ادرة عن المنظمة، لتكريسِ االتفاقيات والتوصيات الص  حق  ج، باعتبـار نـتِ العمـل المُ فـي االختيـار المهنـي و  فـردٍ  كـل
م االقتصــادي واالجتمــاعي، مــن مان التقــد منــه لَضــ طلًبــا البــد ة االقتصــادية للفــرد، ومَ ي كفالــة االســتقاللِ ذلــك شــرًطا لِ 
  .أخرى ياسي، من جهةٍ الم االجتماعي واالستقرار السّ للسّ  ةً أساسيّ  ةً جهة، ودعامَ 

سـبة بالنّ  ةً إضـافيّ  ةً يَ وِصـوخصُ  ةً لـه أهمّيـ ي، فـإن وِ إلنسان العادي أو السـسبة لة بالنّ هذه األهميّ  وٕاذا كان للعملِ      
 عــاقِ المُ  دريبُ تَــهنيــة، فَ أو الذّ /ة والجســديّ  هِ اتِــرَ دُ ن قُ ِمــ اً جــزء هُ دُ ِقــفْ يُ  صــاب بمــرضٍ خص المُ عــاق أو الّشــخص المُ للّشــ
د ل، أيًضــا، مــن المـــوارِ قلــيُ  ، بــلْ لــوطني، فحســـبْ لالقتصــاد ا ل تــدعيماً شــك  يُ ، َال لـــهُ  العمــلِ  رصِ ، وتــوفير فُــهُ يلُــوتأهِ 

جة، نتِ المُ  ة للفئات االجتماعية غيرِ مَ قد عاية االجتماعية المُ مان االجتماعي والرّ الضّ  الزمة لبرامجِ ة الّ المالية والبشريّ 
 4حًظا في المجتمع أو األقل .  

                                                           
  .13، اآلية سورة الجاثية 1
نيا واآلخـرة، وهـذان فـي الـدّ  هُ تَ وسـالمَ  نـهُ مْ قـان أَ ه، ويحق كلـ الن نشـاط اإلنسـانشـمُ ه، ويَ اإلنسـان كلـ الن وجـودَ كمـن يُ اثنـيْ  نِ يْ للّنـاس أمـرَ  لُ اإلسالم تحمِ  دعوةُ  تْ جاءَ  2

ـلُـمَ آمُنـوا وعَ  ينَ ذِ اّلـ إن : " تعـالى هُ وفـي ذلـك قولُـ. اإليمـان والعمـل: مران همااأل 30سـورة الكهـف، اآليـة "(  يُع أْجـَر َمـْن َأْحَسـَن عَمـالً ِضـحَات إَنـا َال نُ الِ وا الص( ،
ــاّلــ: " تعــالى هُ وقولُــ ــويُ ). 29عــد، اآليــة الرّ  ســورة"(  الَحاِت ُطــوَبى َلُهــْم وُحْســُن مآًبــاِذيَن آمُنــوا وَعِمُلــوا الصُيقَبــل الَ :" اهللا عليــه وســلم صــلّ  هُ ى، قولُــعَنــد هــذا المَ ؤي 

  ).208الحين،نهاج الصّ رواه الطبراني، مِ " (  إيمانٍ َال بِ  لٌ مَ  عَ والَ   عملٍ َال بِ  إيمانٌ 
 لكـل  إن  :"؛ واّلتـي نّصـت علـى أنـه1948لسـنة  لحقـوق اإلنسـان اإلعـالن العـالميمـن  23مـن المـادة  األولـىالفقـرة  فـي ويكِفي التذكير في هذا الّشأن بما َوَردَ  3

  "....ةٍ رضيّ مُ  عادلةٍ  روطٍ بشُ  هِ ة اختيارِ وله حريّ  في العملِ  الحق  شخصٍ 
ول الحُصـ نَ ن ِمـى يـتمك تّـعـاق، حخص المٌ بـه الّشـ ذي يمـر اّلـ األساسـيّ  عتبـر التأهيـل المهنـي الطريـقُ يُ " : "عبد اإلله زبيـرات"في هذا المعنى األسـتاذ  ويقولٌ  4

فـي  هِ هـا، تمهيـًدا إلدماِجـة التأهيـل كل ى مـن عملّيـرَمـعـاق، هـو الهـدف والمَ خص المُ عتبـر تشـغيل الّشـيُ : " ضـيف قـائالً ويُ ". إعاقتـه مع نـوعِ  يتناسبُ  على شغلٍ 
ق ويتماشـى مـع مـا ذي يتفـغل اّلـالّشـ التـدريب المهنـي، نحـوَ  عمليـات وٕانهاءِ  عاق، وذلك بعد استكمالِ خص المُ وتهدف هذه المرحلة إلى توجيه الشّ . المجتمع

  ".رش أو المنزلركات، أو الوُ ، سواء في المصانع أو الشّ عليه من تدريبٍ  لَ حصَ 
، ص 2012، الطبعـــة األولــى، مكتبـــة دار الســالم، الربـــاط، )دراســـة مقارنــة( التنظـــيم القــانوني لتشـــغيل وحمايـــة األشــخاص ذوي اإلعاقـــةعبــد اإللــه زبيـــرات، 

  .63و 51.ص
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هـذه الفئـة  وصِ اعتمدته المنظمة الدولية للعمـل بخُصـ ذيالموقف الّ التساؤل بشـأن  ورُ ، يثُ قَ بَ ا سَ مَ استنادًا لِ      
ادرة عن المنظمة، ذاتها، من القواعد الص ضِ  ُص الن  دَ رَ وَ  رت لهؤالء؟ وهلْ ر تي قُ ال؟ وما مدى الحماية الّ من العمّ 

 مْ ، أَ الن العّمـم ِمـهِ وغيـرِ  من المصابين بإعاقٍة أو مرٍض مـزمنٍ  ةعلى المساواة بين ذوي االحتياجات الخاص  أن 
  ؟وضِ مُ ة والغُ يَ لبِ بالس  زَ ي مَ وص، تَ المنظمة بهذا الخصُ  فَ موقِ 

من راســـة، ِضـــالباحثـــة التفصـــيل فـــي هـــذا الجـــزء مـــن الدّ  تْ أَ وحـــة ،أعـــاله، ارتَـــلإلجابـــة علـــى التســـاؤالت المطرُ      
  :اآلتي حوِ ن، وذلك على الن يْ أساسيَ  مطلبْين

  
  :األول المطلب

 مساواة وعدم التمييز على أساس اإلعاقةرة للالقواعد المقر  
  

ـــتقتضـــي الطبيعـــة البشـــريّ       وظ بـــين جميـــع بنـــي البشـــر، بتســـاوي الحُظـــ هـــا، واإلقـــرارِ لِ ل االختالفـــات وتجاهُ ة تقب
هـذه،  ن االجتمـاعيالتبـايُ ظـاهرة  وتمتـد . المساواة والعدالة في تنظيم الحياة اإلنسانية فـي مختلـف مناحيهـا وٕاحاللِ 
ه أو جـزء مـن قدراتِـ فقده كلّ ة، تُ هني ة أو ذِ ي قِ لْ خَ  خص بعاهةٍ ن واالختالف القائم على أساس إصابة الشّ التبايُ  لَ لتشمُ 

ذي يعـيش ائمة، واالندماج داخل المجتمـع الّـتة أو الدّ ؤقّ مع إعاقته المُ  إلى التعاملِ  ر طَ ضية، فَ أو الفكريّ /ة والجسديّ 
  .1ةهنيّ ة والذّ راته البدنيّ دُ على نحٍو يتواءم مع قُ  هِ في العيش وتكييف نشاطاتِ  مّكنه من االستمرارفيه على نحٍو يُ 

مــن حقوقــه  لالنتقــاصِ  ّجــةٍ أو حُ  خــذ كذريعــةٍ ٌيت  ن أنْ مِكــالتــه ال يُ ؤه دراتــه ومُ عــاق فــي قُ خص المُ الّشــ واخــتالفُ       
 ة يحتــاجُ ذوي االحتياجــات الخاّصــمــن  خُص والّشـ. المجتمــع علــى هــامشِ  هِ وممارسـة التمييــز فــي مواجهتــه، ووضـعِ 

  .2ودون تمييزٍ  ٌيعامل بكرامةٍ  يتساوى في الحقوق والمزايا وأنْ  اء إلى أنْ ح من األصِ  هِ غيرِ  ثلَ ه مِ ثلُ مِ 
ال بمســاواة العّمــ قــر ي أحكامــًا تُ بــّد مــن تبنــ هــا المجتمــع الــدولي، والمنظمــة الدوليــة للعمــل، فكــان الكَ أدرَ  حقيقــةٌ      
ـِمـ اء، وأكثـرَ ح ال األِصــم مــن العّمـهِ مــع غيـرِ  بإعاقـةٍ صـابين المُ  ة بــإجراءاتٍ ن ذلــك، تمييـز ذوي االحتياجــات الخاص 

  .3ش بكرامةٍ الئق والعيْ هم العمل الّ لُ خو ة تُ خاص  وبحمايةٍ  ةٍ إيجابيّ 

                                                           
  .34.، ص2009، منشورات منظمة العمل العربية، القاهرة، قين في معايير العمل والتشريعات في الدول العربيةعو عاية المُ رِ عثمان خلف اهللا،  محّمد 1
شـخص فـي العـالم تقريبـًا، أو  مليـون 650عـاني يُ  إذْ  اتجة عن التمييز على أساس اإلعاقـة؛ي ظاهرة عدم المساواة في العمالة النّ راسات إلى تفش إحدى الدّ  شيرتُ  2

◌َ  %10 زُ نـاهِ مـا يُ  ـة أو الحِ مـن اإلعاقـات الجســديّ  مختلفـةٍ  ان العـالم، مـن أشـكالٍ مـن سـكمليــون 470هنـاك أكثـر مـن  ،هـؤالءن ن بـيْ وِمـ. ةة أو العقلّيـية أو الفكرّيـس 
 العمل شخص في سن.  

 مقارنــةً  %16،2إلــى  لُ ِصــســبة البطالــة لــدى األشــخاص ذوو اإلعاقــة تَ نِ  أن  األمريكيــة، الواليــات المتحــدةوزارة العمــل فــي يــه جرِ تُ  شــهري  اســتطالعٌ  فَ َشــوكَ      
مــن  %75نســبة بِ  ، مقارنــةً 2008عــام  %62، الســويد ذوو اإلعاقــة فــي مين مــن األشــخاصِ ســتخدَ المُ  ســبةُ نِ  تْ َغــلَ وبَ  .قينعــو لــدى األشــخاص غيــر المُ  %9،2 بنســبةِ 

  .قينعو شخاص غير المُ األ
B.I.T.:(Facts on disability and decent work) ,I.L.O.,Geneva, 2009, p.33. 

ــدوليمصــادر  شــيرُ للفقــر؛ وتُ  رضــةً ، أكثــر عُ و اإلعاقــة عامــةً األشــخاص ذوُ  ونويُكــ 3 م مــن األشــخاص ذوي ُهــ مــن فقــراء العــالمِ % 20حــوالي  إلــى أن  البنــك ال
م يقيمـون فـي المنــاطق نهُ اميـة يعيشـون فـي دائـرة الفقـر، والعديـد ِمـمـن األشـخاص ذوي اإلعاقـة فـي البلـدان النّ  %80 أن  األمـم المتحـدةفـي حـين، قـّدرت  .اإلعاقـة

  .يفيةالرّ 
Ibid, pp.25 &42. 
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ة حمايـة فعلّيـ بـإقرارِ  تْ َيـنِ تـي عَ الّ  الدوليـة لحقـوق اإلنسـان األحكـام مختلفِ  لِ وتأتي الباحثة فيما يلي، إلى تناوُ      
ة، الت مــن ذوي االحتياجــات الخاّصــمّيــز فئــة العــاملين والعــامِ تــي تُ عامــة، وتلــك الّ  لهــذه الفئــة مــن المجتمــع بصــفةٍ 

  :اليينالبحث التّ  يْ من فرعَ ، وذلك ضِ وصِ الخصُ  على وجهِ 
  

  :الفرع األول
  بذوي اإلعاقة المتعّلقةأحكام القانون الدولي للعمل 
  

      مـن  مجموعـةٍ  وٕاقـرارِ  ،ً ُمطلقـا العمـلِ  ين ظـروفِ ها علـى تحِسـاهتمام المنظمة الدولية للعمل منذ تأسيِسـ انَصب
ومـن أجـِل بلـوِغ غايِتهـا هـذه، ُحـددت أهـداف المنظمـة، أساسـًا، فـي العمـِل . الحقوق والحرّيات األساسّية فـي العمـل

وجـاء نشـاُطها  .الُمعاملـة بالّنسـبة لجميـِع فئـات العّمـال على تحقيِق العدالـة االجتماعيـة والمسـاواة فـي الفُـرص وفـي
، َفَحِظيت البعُض من الفئات األكثر استغالًال وتهميشًا آنذاك، من  التشريعي ُمكّرسًا لهذه الغاَية على نحٍو تدريجي

ــٍة وتــدابير إيجابّيــة، ويتعّلــق األمــر ُخصوصــًا بفَئتَــْي الّنســاء واألطفــال، بينمــا تــأ ّخرت ُمعالجــُة األحكــام حمايــٍة خاص
الخاّصــة بالعديــد مــن الفئـــات األخــرى لوقــٍت الحــٍق؛ حيـــث تطــّور موقــف المنظمــة بالّنســـبة لهــا مــع تطــّور أحكـــام 

  .القانون الدولي لحقوق اإلنسان، وتحت تأثيِرهِ 
عـّوقين فـي ظـّل الحماية اّلتي حِظـَي بهـا ذوي االحتياجـات الخاّصـة مـن المُ وِمْن ُهَنا، تتساءل الباحثة بشأن      

هْل َكّرَسْت هذه األخيرة، حق هذه الفئـة مـن المجتمـع فـي المسـاواة و النشاط التشريعي للمنظمة الدولية للعمل؟ 
التعـرض ألي تمييـٍز أو اسـتبعاٍد أو  مِ دَ َعـحقِهـم فـي في الفُـرِص وفـي الُمعاملـة مـع غيـرِِهم مـن أفـراد المجتمـع و 

  مرحلِة االستخدام؟  إقصاٍء  أثناء التوظيف وخاللَ 
قين واإلجابـــة علـــى التســـاؤل  الدوليـــة للعمـــل وللتفِصـــيِل فـــي الّنشـــاط التشـــريعي للمنظمـــة      ـــلة بفئـــة الُمعـــو ذا الص

  :َوَجَب التمييز بين مرحلتين أساسيتين، وذلك على الّنحِو التّالي، المطُروح أعاله
  

مني لمبدأ المساواة  :أوالً       وعدم التمييز على أساس اإلعاقةمرحلة اإلقرار الض  
  

االعتراُف بضرورِة توفيِر حمايًة خاّصًة بفئـِة العّمـاِل مـن ذوي اإلعاقـة عمومـًا، واالعتـراف بمسـاواة هـذه  اّتخذ     
الفئة من العّمال مع غيرها من الفئات العمالّيـة بصـفٍة خاّصـٍة، خـالل الّسـنوات األولـى مـن نشـاط المنظمـة الدوليـة 

ـ العديدُ  تْ ؛ حيث أشارَ منيض ال اإلقرارِ َل للعمل َشكْ  المسـاواة  ورة إحـاللِ ادرة عـن المنظمـة إلـى ضـرُ من الوثائق الص
  . التمييز والتفرقة في التوظيف والتشغيل حظرِ  جوبِ ة للعامل ووُ األشخاص في الحقوق األساسيّ  بين جميعِ 

 ةٍ صـحيّ  خـدماتٍ  ورة إنشاءِ ضرُ ّلتي أّكدت على وا، 1تفتيش العملبشأن  1919لعام  05: التوصية رقموكانت      
أولـى النصـوص الّصـادرة عـن المنظمـة ، )من التوصية األّولالبند (العاجزين عن العمل األشخاصِ  لفائدةِ  ةٍ حكوميّ 

                                                           
 .1919أكتوبر  29، في ىاألول، اعتمدها المؤتمر الدولي للعمل خالل دورته )الخدمات الصحية(تفتيش العمل بشأن  1919لسنة  05:رقم التوصية 1
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 لعام 81:وذلك ما أّكدت عليه أحكام االتفاقية رقم .الدولية للعمل المعنّية ِضمنيًا بحقوق ذوي اإلعاقة من العاِملين
  .1)من االتفاقية 01.ف/03 المادة( جارةناعة والتّ تفتيش العمل في الصّ بشأن  1947
عاقين، وذلك باعتماد المؤتمر الدولي للعمل التوصية ة للمُ هنيّ باالحتياجات المِ  اً دولي اً اعتراف 1925عام  دَ هِ وشَ      
ال للعّمــ المهنــي  أهيــلِ التّ  تــأمينِ  ضــرورةِ علــى  ابــعالرّ ها نــدُ بُ  تــي نــص ، والّ 2تعــويض إصــابات العمــلبشــأن  22: رقــم
  . 3ةدها القوانين الوطنيّ حد تي تُ الّ  الوسائلِ  صابين بأنسبِ المُ 

ــد بشــأن  67: التوصــية رقــم من بنــودِ ِضــ تْ دَ رَ كمــا وَ       ال؛ حيــث إلــى هــذه الفئــة مــن العّمــ ، إشــارةً 4خلِ ضــمان ال
 لـدول األعضـاء فـي المنظمـة، بـأنْ اللمؤتمر الدولي للعمل  )26( ادسة والعشرينالسّ ي المؤتمرون في الدورة يوصِ 

سـاعدة ظـام المُ نِ  علـى أسـاسِ أو  االجتمـاعي اإلجبـاريّ  أمينِ التّـ على أساسِ  خلِ الد  مة ضمانَ تدريجًيا أنظِ  قَ ب طَ تُ 
عـن العمـل، أو  العجـزِ  بسـببِ  دُ قَـفْ ذي يُ خل الّـالـد  فـي حالـةِ  زِ ي الِعـوَ الحاجـة وتفـادِ  علـى سـد  تعملَ  ، وأنْ االجتماعية

 الثانيـةالفقـرة  تْ ين، كمـا خّولَـزِ عـوَ المُ  مـن األشـخاصِ  ةٍ َيـتبق مُ  حالـةٍ  معجـٍز، أو أي  ول علـى عمـلٍ عـن الحُصـ العجزِ 
، 1944لسـنة  خلضـمان الـد بتوصـية  طبيق، الخاص للت  وبة باقتراحاتٍ صحُ هة مَ وج مبادئ مُ  قْ لحَ من مُ ) 29البند (

 الحـق ) يوخ، واألطفـال واألرامـلكـالعجزة، الّشـ( ةة أو الفكريّ درة الجسديّ القُ  مِ عدَ  العمل بسببِ  نِ ع عاجزٍ  شخصٍ  كل
لهم مستوى  تضمنُ و  مٍ ومنتظَ  دوري  م بشكلٍ لهُ  عُ دفَ ، تُ معيشةٍ  عالوةِ  في شكلِ  اجتماعيةٍ  على مساعدةٍ  ولِ في الحصُ 

  .5معيشي مقبول
ـــ6التوظيـــفِ  تنظـــيم إداراتِ شـــأن ب 1948لســـنة  83: التوصـــية رقـــم وبصـــدورِ       البنـــد (الّسادســـة ت الفقـــرة ، نص
ـ فئـاتٍ  توظيـفَ  التشـغيل فيمـا يخـص  المعلومات عن سـوقِ  تجمعَ  ه على إدارة التشغيل أنْ منها، بأن ) الثاني ةٍ خاص 
  .ين واألحداثدِ قعَ كالمٌ : العمل بِ ال من طُ 
ـنظـيمة النقابيـة وحمايـة حـق التّ الحرّيـبشـأن  1948لسنة  87:أّكدت االتفاقية رقمِمن جهِتها،       ادرة عـن ، الص

ـفِ  ، على هذا الحق لجميعِ 19487المؤتمر الدولي للعمل في جوان  ت المـادة ئات العمال وأرباب العمل، حينمـا نص

                                                           
جويليــه  11، المنعقــدة فــي الثالثــين، اعتمــدها المــؤتمر الــدولي للعمــل خــالل دورتــه تفتــيش العمــل فــي الصــناعة والتجــارةبشــأن  1947لســنة  81:رقــم االتفاقيــة 1

  ،1950أبريل  07، دخلت حيز التنفيذ في 1947
جـوان  10:دة بتـاريخنعِقـ، المُ  07: اعتمـدها المـؤتمر الـدولي للعمـل خـالل دورتـه رقـمحوادث العمل،  ال عنالحّد األدنى لتعويض العمّ بشأن   22: رقم التوصية 2

1925.  
َينَبغي تأمين التأهيل المهني للعّمال الُمصابين بالوسائل اّلتـي تسـري القـوانين أو الوسـائل :"أعاله، الّنص على أّنه 22: من التوصية رقم الرابعَوَرَد في البند  3

ع المؤسسات اّلتي تضطلُع بهذا التأهيل المهنيّ . ة أّنها األْنَسبْ الوطنيّ  وَيْنَبغي للحكومات أْن ُتشج."  
 :النفـاذ بتـاريخ زدخلـت حّيـ ،1944أبريـل  20:دة بتـاريخنعِقـ، المُ  26: اعتمدها المؤتمر الدولي للعمل خالل دورتـه رقـمخل، ضمان الدّ بشأن   67: رقم التوصية 4

  .1944ماي  12
ــمُ  أو تعريـــفٍ  دقيــقٍ  ل علــى تحديــدٍ مِ هــا لـــم تشــتَ ،  بأن 67: التوصــية رقــم احثين علـــى مضــمونِ والَبــ ابِ تــالكُ  بعــُض  عيــبُ يَ  5 للعجــزِ  لٍ فص وأن ،  ذوي  تنظيمهــا لحـــق

 توجيهــاتٍ  تقــديمِ  دِ جــرّ ة علــى مُ رَ ؤتمِ فيــه األطــراف الُمــ تْ رَ ، اقتَصــغامًضــا وســطحًيا، جــاء ةٍ معيشــيّ  أو مســاعدةٍ  ة فــي الحصــول علــى تعــويضٍ االحتياجــات الخاّصــ
                :راجع. ةوشكليّ  عامةٍ  واقتراحاتٍ 

M . Rorgetto et R .Laffore, Droit de l’aide et de l’action sociale, 3éme édition,  éditions E .J.A., Montchrestien,2000, pp.78 
et ss.                                                                                                                                     

 .1948ليه يجو  09:دة بتاريخنعقِ ، المُ  31: اعتمدها المؤتمر الدولي للعمل خالل دورته رقمتنظيم إدارات التوظيف، بشأن   83: رقم التوصية 6
، المنعقـدة فـي جـوان الحاديـة والثالثـين، اعتمدها المؤتمر الدولي للعمـل خـالل دورتـه الحرية النقابية وحماية حق التنظيم بشأن 1948لسنة  87:رقم االتفاقية 7

  .21/02/2010دولة، وذلك حتى  150، صدقت عليها 1950جويليه  04، دخلت حيز التنفيذ في 1948
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هـا، أو ونَ تـي يختارُ الحـق فـي تكـوين المنظمـات الّ  تمييـزٍ  ال وأربـاب العمـل دون أي للعّمـ:" هنهـا علـى أنـمِ  الثانية
 ".هذه المنظمات فحسبْ  إّال لقواعدٍ  خضوعٍ  ودونَ  سابقٍ  إلى إذنٍ  إليها دون حاجةٍ  االنضمامِ 

 الثانيــة تينالمــاد اللِ مــن ِخــ صــريحٍ  قين بشــكلٍ عــو ال المُ هــذا الحــق للعّمــ ْر كُ تــذْ  ، أعــاله، لــمْ 87: واالتفاقيــة رقــم     
 هِ ِبـ ودُ ، المقُصـتمييـزٍ  م النقابيـة دونَ هِ ماتِ نظ مُ  ال في تكوينِ العمّ  حق :" ، وجاء تفسير الفقه لذلك، كـاآلتيالثالثةو
لـون أو أو الجـنس أو الّ  هنـةِ المِ  علـى أسـاسِ  تقـومُ  تفرقـةٍ  ةِ أيـ النقابـات، دونَ  تكـوينِ  حـق  الِ العمّ  كل لِ  يكونَ  أنْ 

 ةً فً ِصــ لُ ِمــحْ عــّوق يَ المُ  امَ مــادَ أنــه ، اً ضــمنيّ يعِنــي ذلــك  ِمنــُه،و . 1"أي السياســية أو الــرّ رق أو الجنســيّ العقيــدة أو الِعــ
       2.وأشكالهِ  هِ رِ وَ صُ  العمل النقابي بكافةِ  مارسةِ الحق في مُ  هُ لَ ، فَ عاملٍ 
ــ، والّ 3التوجيــه المهنــيّ بشــأن  87: ، التوصــية رقــم1949ى المــؤتمر الــدولي للعمــل، فــي عــام وتبنــ      ت تــي نص
 مسـاعدةُ " التوجيـه المهنـيّ "  بعبـارةِ  دُ قَصـهـذه التوصـية، يُ  فـي مفهـومِ " :هنـمنهـا،على أ األّولالبنـد  من أحكـامِ ضِ 

ي، عِنـالمَ  خصِ الّشـ مـع مراعـاة خصـائَص  م المهنـي ، أو بالتقد مهنةٍ  قة باختيارِ المتعل  المشاكلِ  على حل  شخصٍ 
  ".ةالمهنيّ  رصِ ، والفُ والعالقة بين هذه الخصائصِ 

هنــة، وذلــك مبــدأ حريــة اختيــار المِ  إقــرارِ  ، علــى ضــرورةِ انيالثّــنــدها من بُ عــاله، ِضــأ التوصــية، وأّكــدت أحكــامُ      
وحددت ، في بنوٍد الحقٍة، مبادئ  .هِ بعملِ  اعَ واالستمتَ  -نَ كَ مْ ما أَ  – هِ هوض بشخصيتِ خص من النّ الشّ  تمكينِ  دِ بقصَ 

وكـذا، مبـادئ وأسـاليب التوجيـه المهنـّي . دارسوأساليب التوجيه المهنّي الخاّصـة بفئـة الّشـباب ِبَمـا فـيِهم تالميـُذ المـ
  .4الخاّصة بفئة الكبار، والمعنّية بالمشورة المهنّية

لفئــــة ذوي  صــــريحةٍ  بصــــورةٍ  تْ أشــــارَ  87: أحكــــام التوصــــية رقــــم كر فــــي هــــذا اإلطــــار، هــــو أن والجــــدير بالــــذّ      
الزمــة الّ  اإلجــراءاتِ  جميــعُ  ذُ َخــت تُ :" ّنــه، علــى أ)جـــ(منهــا، فــي فقرتــه  23البنــد  ة، حينمــا نــص االحتياجــات الخاّصــ

ــبالتّ  التنظــيم العــام الموضــوعِ  فــي حــدودِ (نــة مكِ والمُ  ــ مَ زِ عــاون، إذا َل فــي إعــادة  صــةٍ متخصّ  إدارةٍ  ةِ األمــر، مــع أّي
ة، يّ لقِ خَ  راباتٍ م اضطِ و عليهِ ذين تبدُ الّ  ت واألشخاصِ اِ اهَ ي العَ ذوِ ائيين لِ أخصّ  ، بمعرفةِ اإلرشاداتِ  إلسداءِ ) التأهيل

  ".يم دون االندماج المهنِ هِ استعدادِ  عدمُ  ولُ حُ ذين يَ والّ 

                                                           
، 2009، دار النهضــة العربيــة، القــاهرة، )النقابــات العماليــة: (، الجــزء الثالــثجتماعيــةالوســيط فــي التشــريعات االورامــي أحمــد البرعــي،  أحمــد حســن البرعــي 1

  .115. ص
الّصـادرة عـن الجمعيـة ، االتفاقية الدولية لحماية وتعزيـز حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة وكـرامتهمللمنظمة الدولية للعمل، فقد أقـّرت  87:رقم خالًفا لالتفاقية 2

العامل المعاق مـن الجنسـيين فـي تكـوين النقابـات وفـي االنضـمام إليهـا، وفـي ممارسـة العمـل النقـابي،  ، حق ، صراحةً  2007 في عام حدةالعامة لهيئة األمم المت
 ى قـدمِ ة علـاليـة والنقابّيـم العمّ حقـوقهِ  مارسـةِ األشـخاص ذوي اإلعاقـة مـن مُ  تمكـينِ  كفالـةِ :" منهـا؛ حيـث جـاء فيهـا 27ذلك ما نصت عليه أحكام المـادة . ككل

  ". المساواة مع اآلخرين
  .1949ليه يجو  01:دة بتاريخنعقِ ، المُ  32: اعتمدها المؤتمر الدولي للعمل خالل دورته رقم، التوجيه المهنيّ بشأن   87: التوصية رقم 3
فـي فقراتـه مـن  الرابـعبينَمـا َعِنـي البنـد . نّي الخاّصة بفئة الّشباب، ُمناقَشَة وَبَياَن مبادئ وأساليب الّتوجيه المه 20وٕالى  07ِضمن فقراِتِه من  الثالثالبند  تََناَولَ  4

  .من التوصية ذاتها، تحديد المبادئ واألساليب الخاّصة بالّتوجيه المهنّي لفئة الِكبار 24وٕالى  21
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ـــي بشـــأن   1960لســـنة  88: مـــن التوصـــية رقـــم 05.ف/الثالـــثأحكـــام البنـــد  ذلـــك مـــا أّكدتـــهُ       التـــدريب المهن
ـزَ َجـم األشــخاص العَ ا فـيهِ ، بَمـ1للبـالغين ل تشــمُ ن لِ التــدريب للبـالغي يراتِ تيِسـ ةِ َئـتهيِ  وجــوبِ ت علـى ة، عنـدما نص– 

  .مناسبٍ  وا على عملٍ لُ حصُ يَ  يْ كَ ون إلى التدريب لِ يحتاجُ  نذية الّ زَ جَ األشخاص العَ  -هُ لُ فيما تشمُ 
ـن تحديـًدا مُ تتضـم  ، بأّنهـا لـمْ النصـوص أعـاله على أحكامِ  البعُض  قُ عل ويُ       ـ ة،زَ َجـالعَ  ًال لمفهـومِ فصُض رَ فتَـه يَ وأن 

 مـوضٍ أو غُ  بسٍ لُـ أي  ى ال يقـعُ ، حتّـ"ةاإلعاَقـ" صـطلحِ ، بمُ ، بصـراحةٍ "زِ جْ العَ " مصطلحِ  بالمؤتمرين، آنذاك، استبدالُ 
  .2ةالتوصية من طرف البرلمانات الوطنيّ  أحكامِ  وتطبيقِ  في تفسيرِ 

قين، و       رّكـزت المنظمـة الدوليـة  ،)1944( إعـالن فيالدلفيـادور منذ ُصـوفيَما يتعّلق بالِحماية االجتماعية للُمعو
عن المؤتمر الدولي للعمل، عّدة اتفاقيات وتوصيات  رَ دَ صَ ، فَ أمينات االجتماعيةالتّ  ا على موضوعِ هَ للعمل اهتمامَ 

  . 3مهِ فئاتِ  ة للعاملين بجميعِ حيّ ماية الصِ أمينات االجتماعية، وبالحِ الة والتّ مَ العَ  ق بسياسةِ تتعلّ 
زاولـة عـن مُ  جـزِ العَ  ة فـي حالـةِ اإلعاَنـ قُ حَ تَ سْ ، تُ لمذكورة آنفاً ، ا67: من التوصية رقم 11المادة  استناًدا لنص و      
 أو وظيفــةٍ عضـوٍ  دِ ْقــفَ  بِ ، أو بسـبَ ، أو اإلصـابةِ المــرضِ  بسـببِ  قـاهرٍ  ظــرفٍ  ي، نتيجـةَ الكـافِ  رِ دْ مجـٍز بالَقــ عمـلٍ  أي ، 
 ابقة، وأي الّســ هِ ِتــرَ بْ ه وخِ ِتــدرَ وقُ  هِ ِتــو ن قُ ِمــى قــبَ مــا تَ  عليــه، مــع مراعــاةِ  ُض عــرَ يُ  معقــولٍ  عمــلٍ  عــاق أي المُ  لُ َبــقْ ويَ . ةٍ بدنّيــ

، أو تـدريبٍ  ، أو إعانـةَ تٍ ؤقّـمُ  عجـزٍ  ، إعانـةَ ةٍ تدريبّيـ دورةٍ  يستِفيُد منمن  ى كل ا يتلق مَ كَ . هتاحة لَ مُ  تدريبٍ  تسهيالتِ 
  .اهَ ة لَ لَ ؤه روط المّ فيه الش  تْ رَ ، إذا توافَ بطالةٍ  إعانةَ 
 تَ َبـذين ثَ سـتفيدين الّـللمُ  حُ سـمَ ويُ . عجـزٍ  ، إعانـةَ يـهِ علَ  هـذا العمـلِ  ثـلَ مِ  رُض ن َعـمِكـال يُ  نْ َمـ ل كـأيضـًا،  ىيتلق و      

.                                                    ةضَ عارِ  بَ اسِ كَ مَ بِ  العجزِ  إعانةَ  عمٍل مجٍز، باستكمالِ  نتظمة ألي زاولة المُ المُ  ائم عنِ م الد هُ جزُ عَ 
لسنة  102: أمين االجتماعي، االتفاقية رقمالتّ  ادرة عن المنظمة الدولية للعمل بشأنِ االتفاقيات الص  أهم  نْ ومِ      

  .4أمينات االجتماعيةاألدنى للتّ  الحد  بخُصوص 1952
 أحكــامٍ  علــى) 68المــادة ( الثــاني عشــرالبــاب  من أحكــامِ ها ِضــالُ مَ ، اشــتِ 102: علــى االتفاقيــة رقــم والمــأخوذُ      
 ين الـوَ قيِمـبالمساواة في المعاملـة بـين المُ  ةٍ خاص الـوطن ين غيـرِ قيِمـين والمُ طني ثـلِ مِ  دْ شـهَ بينمـا لـم نَ  ،5يني  هـذا الـنص 

وذوي االحتياجـــات  الســـن  ســـاء وصـــغارِ والمهـــاجرين، كفئـــة النّ  األجانـــبِ  الِ ن العّمـــحًظـــا ِمـــ أخـــرى أقـــلُ  بـــين فئـــاتٍ 
 ةِ الخاص.  

                                                           
 جـوان 30:دة بتـاريخنعِقـ، المُ 33: ل خـالل دورتـه رقـماعتمـدها المـؤتمر الـدولي للعمـ، التـدريب المهنـي للكبـار بمـا فـي ذلـك الُمعـّوقينبشـأن   88: التوصية رقم 1

1950.  
  : راجع 2

M. Rorgetto et R. Laffore, Op. cit., p.81.                                            
  .98. ، ص2004رة، ، الطبعة الثانية، دار الكتاب الحديث، القاهقانون التأمين االجتماعيعبد الرحمان أحمد عبد الرحمان، محمد شريف  3
 جـوان 28: بتـاريخ ةدنعِقـالمُ  ،35:خـالل دورتـه رقـمالمـؤتمر الـدولي للعمـل  اعتَمـَدها ،أمينـات االجتماعيـةاألدنـى للتّ  الحـد  شأنِ ب 1952لسنة  102: رقم االتفاقية 4

ــ1952 لــع عليــه ط موقــع االنترنــت المُ .  21/04/2010ى غايــة ، وذلــك إلــتصــديقاً  46عــدد التصــديقات عليهــا  لَ َصــووَ  ،1955أبريــل  27ز النفــاذ فــي ، دخلــت حّي
  :07/04/2010 :بتاريخ

http://www.ilo.org/ilolex/english/nexratframe.htm  
5  102: من االتفاقية رقم 68المادة  تنص  ين من غيرِ قيمِ للمُ  : "هعلى أن  الحقوق الّ  عوا بنفسِ يتمتّ  ين أنْ الوطني نوع بها المقيمون الوطنيُ تي يتمت."....  
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ــ اتفاقيــةٍ  وفــي غيــابِ       ــ بأحكــامٍ  ةٍ خاص ةِ ذوي االحتياجــات الخاص  ــجــال والنّ مــن الر ــ ه كــانَ ســاء، فإن  األجــدرِ  نَ ِم
: " تحـت عنـوان الثـاني عشـرمن بنود البـاب ، أعاله، ضِ 68المادة  نص لِ  ماثلٍ مُ  حكمٍ  ي هذه االتفاقية إيرادُ بواضعِ 

ي المــؤتمرون بتبنــ 1955المنظمــة عــام  هُ ْتــذي تداركَ اّلــ األمــرُ  .تخصــيصٍ  وأ دون تحديــدٍ "  عاملــةالمســاواة فــي المُ 
 ،)ب.(01فـي فقرتـه ، صـراحةً  منهـا، األّولالبنـد  تـي نـص ، والّ 1للمعـّوقين التأهيل المهني بشأن  99: للتوصية رقم

ق"عبارُة ي عنِ تَ ) ب(،...هذه التوصية في مفهومِ :" هعلى أنـ رٍة احتمـاالت بدرجـٍة كبيـ انَخَفَضـتْ  فرداً " شخٌص معو
  ".ةة أو العقليّ الجسمانيّ  هِ راتِ دُ في قُ  قصورٍ  به، نتيجةَ  واالحتفاظِ  ناسبٍ مُ  عملٍ تأمين 
ـالنشاط التشريعي  خذَ بناًءا على ذلك، اتّ        ة، منًحـا للمنظمة الدوليـة للعمـل بشـأن فئـة ذوي االحتياجـات الخاص

أو  زْ اجِ الَعـ تعريفـًا لمصـطلحٍ  وصـريحةٍ  دقيقـةٍ  وعباراتٍ  بألفاظٍ  َم المؤتمرون؛ حيث قد 1955مغايًرا ابتداًءا من عام 
  .2ة على المستويين الفقهي والقانونيمَ قد مع التعريفات المُ  قُ وافَ تَ ا يَ مَ بِ ، اقْ عَ المُ 
  

  مرحلة اإلقرار الّصريح لمبدأ المساواة وعدم التمييز على أساس اإلعاقة: ثانياً      
  

الــة األشــخاص مَ موضــوع عَ  الّصــادرة عــن المنظمــة الدوليــة للعمــل التفاقيــات والتوصــياتَتَناَولــت العديــد مــن ا     
بــالتنظيم، فــأورَدْت فــي ذلــك أحكامــًا صــريحًة تُقــر بمســاواة هــذه الفئــة مــن المجتمــع مــع  االحتياجــات الخاّصــة يذو 

 ُه إلـ غيرِهم من العّمال األصّحاء في التوظيف واالستخدام، وتحُظُر بصيغٍة مباشرٍة أي ى فئـة تمييٍز في العمل ُيوج
ــ. ذوي االحتياجــات الخاّصــة ذكر مــن هــذه الّنصــوص علــى وجــِه خــاٍص، مــا َوَرَد مــن أحكــاٍم ِضــمن االتفاقيــات وُي

  :والتوصيات الدولية للعمل التّالية
  

  بشأن التّأهيل المهنّي للُمعّوقين 1955لعام  99:التوصية رقم.1     
شاط التشريعي للمنظمة النّ  فَ رَ أعاله، عَ المذكورة  ،التأهيل المهنّي للُمعّوقينبشأن  99:التوصية رقم دورِ صُ بِ      

ــــ لحقــــوقِ  إقــــرارًا صــــريًحا ــــي مجــــال  وص، الحــــقّ ة، وبالخُصــــذوي االحتياجــــات الخاص ــــي المســــاواة ف التوظيــــف ف
  .واالستخدام

                                                           

ز ، دخلــت حّيــ1955جــوان  22:دة بتــاريخنعِقـ، المُ 32: اعتمــدها المــؤتمر الــدولي للعمـل خــالل دورتــه رقــمقين، عــوّ للمُ  التأهيــل المهنــيّ بشــأن   99: التوصـية رقــم1 
 .1955جوان  22 :بتاريخ النفاذ

محـدودة، مـن شـأنها  أو فكريـةٍ  ةٍ بدنّيـ راتٍ دُ ذا قُـ طبيعـي  إنسـانٍ  علـى كـل  قُ طلَ يُ  فٌ صْ وَ ": ه، بأنـ"عاقالمُ "أو " العاجز"زكي زكي حسين زيدان، " الدكتورف عر يُ 2 
  ".لِ ليم واآلمِ العيش السّ  تقليص فرَص 

  .15. مرجع سابق، ص، زكي زكي حسين زيدان
درة القُـ هُ دَ َقـفْ ة، وأَ ة أو العقالنّيـالجسـمانيّ  هِ كتسـباتِ لًبا علـى مُ ِسـ رَ ه  أثـشـو عف أو تَ عـاني ُضـيُ  شـخصٍ  كـل :" ، بأّنـه"ّمد عثمان خلف اهللامح: "األستاذ هُ فُ عر ويُ      

 الت لِ امة على تحم  رة له قانونياً ع بالحقوق المقرّ الواجبات والتمت."  
  .19.محمد عثمان خلف اهللا، مرجع سابق، ص

  :)J. Dupeyroux( " دوبيرو" األستاذ  المعنى، يقولُ  ذاتِ  وفي     
     « Toute personne ayant des capacités physiques ou intellectuels moins développées par rapport a une personne 
normale » . in : 
J. Dupeyroux, Droit de la sécurité sociale, 16éme édition, éditions Dalloz, Paris, 2008, p.72.   
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ــادرة عــ 99: وقــْد مثلــت التوصــية رقــم      ن المنظمــة الدوليــة للعمــل اّلتــي َعِنَيــْت ُأولــى األحكــام والّنصــوص الص
قين وبخــالِف الَوْضــِع الّســابق، ارتكــَز اهتمــاُم المــؤتمرين فــي عــام . بتنظــيِم مبــادِئ وأســاليِب التّأهيــل المهنــّي للُمعــو

ة من الُمعّوقين وحماية حقهـم فـي العمـل وفـي الحمايـة 1955 أساسًا، على تنظيم َعَمالة ذوي االحتياجات الخاص ،
ــا كانــت هنــاك مشــاكٌل :" االجتماعيــة؛ حيــث َوَرَد فــي ديباجــة التوصــية ذاِتهــا، وبصــريِح العبــارِة، التعِبيــر كــاآلتي لم

ـا كـان تأهيـل هـؤالء األشـخاص أمـرًا أساسـيًا لكـْي  ق بأولئك اّلـذين ُيعـانون ِمـن العجـِز، ولمعٌة تتعلعديدٌة وُمتنو
ن الضرورّي، َوَلَما كان مِ ...اجتماعّيًا ومهنّيًا واقتصادّيًا إلى أقصى حد في َمقدورِِهميُعودوا ناِفِعين بدنّيًا وعقلّيًا و 

ق، ة إلى عمالةِ ِلمواجهة الحاجَ  فرٍد معو كل  وتحقيِق أعَظـَم الفائـدة مـن اسـتخداِم مـواِرد الِقـوى العاملـة، أْن تـتم
قين علـــى العمـــل عـــن  طريـــق تجميـــِع الخـــدمات الطبّيـــة، والنفســـّية، تنِمَيـــة وٕاعـــادة قُـــدرة األشـــخاص الُمعـــو

واالجتماعية، والتعليمّية، وخدمات الّتوجيه المهنّي، والتوظيف في عمليٍة واحدٍة مسـتمرة منّسـقة، بمـا فـي ذلـك 
  ". عملّية الُمتابعة

ذلـك الُجـزء مـن عملّيـة ه ِضمن بنـود االتفاقيـة علـى أّنـ" التأهيل المهنيّ "ُحدَد المقصود بعبارة ، استنادًا لذلكو      
التّأهيل الُمستمرة والمنّسقة اّلتي تشُمُل توفير تلك الخدمات المهنّية، وهي الّتوجيه المهنّي، والتـدريب المهنـّي، 

ــه ــاُظ ب ــأمين عمــٍل مناســٍب واالحتف ــائي، والمقُصــود منهــا تمكــين شــخص معــّوق مــن ت  البنــد(.والتوظيــف االنتق
  ).من التوصية) أ.(01.ف/األّول
علـى  النص ،  99:من التوصية رقم 02من أحكام البند ضِ  دَ رَ وَ وِمن أجِل الوُصول لتحقيِق أهداف التوصية،      

، هُ ن ، وأّيًا كانت سِ هِ زِ جْ عَ  عُ وْ ، ونَ كان أصلُ  أّياً  عاجزٍ  كلّ  فِ تحت تصر  أهيل المهنيّ التّ  وسائلِ  جميعِ  وضعِ  ضرورةِ 
ول الحُصـ لَ مَ أْ يَ  أنْ  هِ ، وأن يكون في استطاعتِ ناسبٍ مُ  عملٍ  زاولةِ على مُ  هُ تدريبُ  نِ كِ مْ أن يكون من المُ  على شرطِ 

  . هذا العمل، واالحتفاظ به ثلِ على مِ 
كـل األشـخاص الُمعـّوقين، أّيـًا كـان سـبُب وبذلك، ُحدَد نطاق تطبيق أحكام التوصـية ليشـُمل التّأهيـل المهنـّي      

اُرُهم، شــريطة إمكــان أعــداِدِهم لالضــطالِع بعمــٍل مناســٍب، وأْن تكــون احتمــاالُت وطــابُع عجــزِِهم وأّيــًا كانــت أعمــ
   .1تأميِنِهم لهذا العمل واحتفاِظِهم به معقولة

من أحكـــام البنـــد ، ِضـــين، صـــراحةً زِ التمييـــز بـــين العمـــال العـــاديين والعمـــال العـــاجِ  حظـــرِ أكيـــد علـــى وجـــاء التّ      
 علـــى وجـــوب تطبيـــق المبـــادئ واإلجـــراءات، ووســـائل التـــدريب المهنـــيّ  تتـــي حثـــالّ و مـــن التوصـــية،  )05(الخـــامس

ة بـه الحالـة الصـحيّ  ما تسـمحُ  في حدودِ  ،)الُمعّوقين( ، على العجزة)غير الُمعّوقين( اءقة على األفراد األصحّ طب المُ 
  .ةوالتعليميّ 

                                                           
ــًا فــي 99: مــن التوصــية رقــم الرّابــعوفــي ذات المعنــى، نــص البنــد  1 ــَدِر الُممكــِن عملي ــّي، بالَق ــه يجــُب أْن تتضــمن عملّيــة الّتوجيــه المهن ــّذكر، علــى أن ، ســالفة ال

ل الِخبــرة فــي العمــل؛  -)ب(خصــّية مـع مســؤول عــن التّأهيــل المهنــّي؛ مقابلــة ش -)أ( :الّظـروف الوطنّيــة، وبالَقــَدِر الُمالئــم للحـاالِت الفرديــة، مــا يلــي فحـص ســج
التحقّـق  -)و(فحـص طّبـي ألغـراض الّتوجيـه المهنـّي؛  -)د(فحص السّجل المدرسي أو غيره من البيانات المتعّلقة بما تلّقاه الُمعّوق من تعليٍم أو تـدريٍب؛  -)ج(

ــُدرات عــن طريــِق تجــارَب واختبــارات فــي العمــل؛ التح -)ز(مــن الّظــروف الّشخصــية والعائليــة؛  االختيــارات الِمهنّيــة  -)ح(قــق مــن االســتعَداَدات ومــن تنِمَيــة الُق
ــة تحليــِل الُقــدرة البدنّيــة مــن حيــث عالقِتهــا بالُمتطّلبــات المهنّيــة  -)ط(الِتقنّيــة، ســواء الَشــفوّية أو غيِرهــا، فــي كــل الحــاالت اّلتــي يبــُدو ذلــك فيهــا ضــروريًا؛  وٕامكانّي

ـــة، واالســـِتعَداَدات، واألفضـــلّيات، -)ي(تحِســـين تلـــك الُقـــدرة؛  ـــُدرات البدنّي وِخبـــرة  تـــوفيِر المعُلومـــات الُمتعّلقـــة بالعمـــِل وُفـــرِص التـــدريب الُمرتِبطـــة بـــالمؤّهالت، والُق
  .الّشخص الَمعني، واحتياجات الّسوق
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 العـاجزُ  حَ صـبِ يُ  هـذا التـدريب إلـى أنْ  سيستمر :"هص، على أنّ بالنّ  ،الثالثة هِ في فقرتِ  ،ادسالسّ البند  ضيفُ ويُ      
  " .اءمع العمال األصحّ  متساويةٍ  ، وبشروطٍ ةٍ طبيعيّ  على العمل بطريقةٍ  قادراً 

ــالبنــد  مُ وأكثــر مــن ذلــك، يلــزَ        ــابعالّس ــال  علــى تــدريبٍ  ةِ جــزَ العَ  ولَ ُصــأن، حُ ، فــي هــذا الّش ــنفس شــروط العم ب
  .مهِ فقتِ اء وبرَ األصحّ 
 لَ َبـقِ  زِ ْجـعـن العَ  ناتجٍ  تمييزٍ  أي  دَ وجَ  يُ يجب أال ه ، على أنـجازمةٍ  ، بعباراتٍ 25نّص البند ق، وفي ذات الّسيا     

 م وشــروطِ هِ رِ أْجـ بشـأنِ ) زِ ْجـعلـى تعـويض عـن العَ  لــونَ حمَ ذين يُ م هـؤالء الّـهِ منِ ن ِضـوِمـ( صـابين بهـذا العجـزِ المُ 
  .اءال األصحّ العمّ  عملَ  هِ تِ ساوي في قيمَ م يُ هُ العمل األخرى، إذا كان عملُ 

  : من التوصية على المبادئ اآلتية 29البند  نص كما      
األشـخاص  صِ رَ ى مـع فُـتتسـاوَ  ، واّلتيين لهالِ على الوظائف المؤه  ولِ للحصُ  فرصةٌ  زةِ جَ للعَ  يكونَ  يجب أنْ   .أ 

  .اءاألصحّ 
 .ونهيختارُ  عملٍ  رب م عند أي لهُ  سباً نايكون مُ  عملٍ  أي  في قبولِ  الكاملةُ  الفرصةُ  ةِ زَ جَ للعَ  يكونَ  يجب أنْ   .ب 
  1.صابين بهالمُ  زِ جْ سبة للعَ م على العمل، وليس بالنّ دراتهِ وقُ  ةِ زَ جَ العَ  سبة الستعداداتِ األجور بالنّ  دُ حد تُ   .ج 
 99: أو الّذهنيــة، َعِنيــْت التوصــية رقــم/وُمراعــاًة الخــتالف ذوي االحتياجــات الخاّصــة فــي ُقــُدراتِهم الجســدّية و     
ـة ذات المضـمون اإليجـابيبتقِريِر مجموعـة مـن  1955لعام  لفائـدة هـذه الفئـة مـن العّمـال بَغـَرِض  األحكـام الخاص

وِمـن ذلـك مـا نـص عليـه البنـد . تمكيِنِهم من الّتساِوي مع أقِرنائِهم من العّمـال األصـّحاء فـي الفُـَرِص وفـي الُمعاملـة
إقامــة أو تطــِوير خـدماٍت خاّصــٍة لتــدِريِب  َيْنَبغـي ن أنــهِمـ ،الثانيــةو لــىاألو مـن التوصــية ذاتهـا، فــي فقرَتْيــه  الثــامن

  . الُمعّوقين اّلذين ال ُيمِكن، بسَبِب طبيعِة أو ُخُطوَرِة َعجِزِهم، تدريِبِهم في ُصحبة غير الُمعّوقين
ِذ التّــدابير الكفيَلــة مــن التوصــية الــدول األعضــاء فــي المنظمــة علــى اتخــا التّاســعفضــًال علــى ذلــك، َحــث البنــد     

لتشـــجيِع أربـــاِب العمـــِل علـــى تـــوفير التـــدريب لألشـــخاص الُمعـــّوقين، علـــى أْن تتضـــمن هـــذه الّتـــدابير، إذا اقَتضـــى 
   .الُمساعدة المالّية أو التقنّية أو الطبّية أو المهنّية لهؤالء األشخاصاألمر، 
ــة اّلتـي قُــّررت لفائـدة ذ      التـدابير الخاص ـة بموجــب أحكـام التوصــية رقــمومـن أهــم 99: وي االحتياجــات الخاص ،
منهـا، واّلــذي نـص بصـريِح الِعبـارِة، علــى أنـه ينَبِغـي اتخـاُذ تــدابيٍر  العاِشـرباإلشـارِة إليهـا، َمـا َوَرَد فــي البنـد  ىاَألْولَـ

، وذلـك التوظيف الفّعلـيتضَمَن  الستحداِث ترتيباٍت خاّصة لتوظيِف األشخاِص الُمعّوقين، وأنه ِلهِذه الترتيبات أنْ 
  :بالوسائل التّالية

 تسجيُل طالِبي العمل؛  .أ 
 تسجيُل مؤّهالِتِهم المهنّية وِخبرِتِهم وَرغباِتِهم؛  .ب 
 تنظيم مقاَبالٍت شخصّية مَعُهم؛  .ج 

                                                           
  :سة علىؤس ة المُ ي ياسة القومِ ي السّ ، على تبن ةِ زَ جَ العَ  يلِ ذلك وتشجيع تشغ تحقيقِ  ، في سبيلِ 99: التوصية رقم حّثت 1

 .اءب االستغناء عن العمال األصحّ تجن  هُ عَ مَ  نُ مكِ يُ  على نحوٍ  ةِ زَ جَ من العَ  مئويةٍ  األعمال لنسبةٍ  أرباب تشغيلِ   .أ 
 .ة للعجزةِ الخاصّ  الوظائفِ  بعضِ  حجزِ   .ب 
 .مهِ ؤهالتِ مُ لِ  ناسبةً مُ  رُ بَ عتَ تي تُ الّ  نِ هَ المِ  ة في بعضِ فرًصا للعمل، أو أفضليّ  خطيرٍ  عجزٍ األشخاص المصابين ب يحُ تِ تي تُ الترتيبات الّ  وضعُ   .ج 
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 تقييم ُقُدراتِهم البدنّية والمهنّية، إذا اقَتَضى األمر؛  .د 
 ة بالوظائف الّشاغرة؛تشجيع أرباب العمل على إخطاِر الّسلطة الُمختصّ    .ه 
قين وتأميِن عمٍل لُهم؛  .و  االتصال بأرباب العمل لتوضيِح الُقُدراِت العمِلّية لألشخاص الُمعو 
، وخدماٍت ِطبّية واجتماعية؛  .ز  وتدريٍب مهني ُمساَعَدُتهم على الحُصوِل على ما قْد َيلَزُمهم ِمن توجيٍه مهني 
الُمعــّوقين بعــد تشــغيِلِهم  ةِ َعــتابَ مُ تــدابير لِ توصــية، علــى أنــه ينبغــي اتخــاذ مــن ال 11أكثــُر ِمــن ذلــك، حــث البنــد      

ـا إذا كـان التوظيـف فـي عمـٍل  قـْد ثََبـَت أنـه ُمـرٍض، وكـذا الحـاُل بالنسـبة ِلنشــاطاِت  ـق ِمميكـون الهـدف منهـا، التحق
ذلك، مما ُيمِكُن أْن َيُحوَل دون استقراِر الُمعوق فـي  ، ما َأْمَكنَ إزالُة العوائقِ وأنه يجُب . التدريب والتوجيه المهنَيْينِ 

  . العمِل بصورٍة ُمرضّية
ُرهــا بنــود التوصــية أعــاله، فــي ســبيِل  التــدابيِر الخاّصــة ذات المضــمون اإليجــابيوِمــَن       فئــة  تمكــينِ اّلتــي تُقر

ـت عليـه أحكـام البنـود مـن الُمعّوقين من االستفادة بصورٍة تامٍة من خدمات التّأهيل المهنّي، م 25وٕالـى  20ا نص ،
  :واّلتي يتلخص مضمونها في العناصر التّالية

 تمكين الُمعّوقين من المعلومات المتعّلقة بمدى تواُفر خدمات التّأهيل المهنّي؛  .أ 
 توفير الُمساعدة المالّية الُمالئمة والكافية للُمعّوقين في جميع مراحل التّأهيل المهنّي؛  .ب 
مات التّأهيل مّجانًا، وعلى نحٍو يشُمل عالواَت اإلعالـِة، وأيـة َمصـاريف انتقـال ضـرورّية ِخـالل توفير خد  .ج 

أّي مرحلٍة من مراحل اإلعداد المهنّي للعمـل، والقـروض أو الِمـَنح الماليـة أو اإلمـداد بـاألدوات والُمعـّدات 
 الضرورّية، واألطراف الّصناعية أو أية أدوات أخرى ضرورّية؛

ــــًا ِمــــن مزايــــا الّضــــمان تمكــــي  .د  ــــدوا أّي ن الُمعــــّوقين مــــن اســــتخدام كــــل خــــدماِت التّأهيــــل المهنــــّي دون أن يفِق
 االجتماعي؛

ضـــرورة اســـِتفادة الُمعـــّوقين اّلـــذين يعيشـــون فـــي منـــاِطَق ذات احتمـــاالت عمـــٍل فـــي الُمســـتقبل مـــن الّطعـــاِم   .ه 
 .وغيرها...والَمسكِن ووسائل االنتقال

ــة  31بنــد هــذا، وقــِد حــدد ال      ــف واالســتخدام مــن التوصــية الوســائل الَكفيَل ــي التوظي بــْين بتشــجيِع المســاواة ف
اء، ويتعّلق األمر بالّتدابيِر الخاّصة التّالية األشخاص الُمعّوقين وغيرِهم ِمن األشخاِص األصح:  

 العّماِل؛ التزام أرباب العمل بتشغيل نسبٍة مئويٍة ِمن الُمعّوقين بموجب ترتيباٍت َتمنُع تسريحَ   .أ 
 االحتفاظ بوظائف معّينة مخّصصة لألشخاص الُمعّوقين؛  .ب 
تدبير إعطاء ُفرص العمل للُمعّوقين بَعجٍز خطيٍر، أو تفِضـيِلِهم للعمـِل فـي وظـائف معّينـة ُتعتبـُر مالئمـًة   .ج 

 لُهم؛
داُر ِلِحســـاِبِهم، تشــجيع إنشــاء التعاونيــات أو غيِرهـــا ِمــن الُمؤّسســات الُمماثلــة اّلتـــي ُيــديُرها ُمعّوقــون، أو تُــ  .د 

 .وتيسيِر تشغيِلها
َرتُه أحكاِم التوصية رقم      أوسَع ما يُكون في تحديد مجال الحماية الخاّصة لفئة  99: وَذَهَب المؤتمُرون فيَما َقر

 ينَبِغـــي للّســـلطة أو الّســـلطات. 1:"منهـــا، كالتّـــالي 32العّمـــال الُمعـــّوقين عنـــد التوظيـــِف وبعـــَدُه؛ حيـــث نـــص البنـــد 
ــة لتنظــيِم وتطــويِر الترتيبــات  ِخــَذ تــدابير بالتعــاُون، إذا اقَتَضــى األمــر، مــَع الُمنظمــات الخاصــة أْن تت الُمختص
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ــين للعمــل  ــم الئِق ــل إلــى جعِلِه ــن التوص ــذين ال ُيمِك ــة ِللُمعــّوقين اّل ــدريِب والعمــِل فــي ظــروٍف َمحِمّي ــة بالّت الخاص
ـة للُمعــّوقين اّلــذين ال َينَبغـي أْن تشــمُ  .2.التناُفسـي العــادي ل هـذه الترتيبــات إقامــة ُورٍش َمحمّيـة، وتــدابيَر خاص

   .1"يستطيُعون، ألسباٍب بدنّية أو نفسّية أو جغرافّية، االنتقال ِبُصورٍة منتظمٍة ِمَن العمِل وٕاليهِ 
ـــ، أُ 99:وهكـــذا، شـــّكلت التوصـــية رقـــم      ادرة والمُ ولـــى األحكـــام الدوليـــة الص مســـتوى المنظمـــة الدوليـــة  ة علـــىرَ قـــر

ـــ صـــريحٍ  ي بشـــكلٍ عنِـــتـــي تَ للعمـــل، الّ  ة مـــن المُ حقـــوق ذوي االحتياجـــات الخاص أحيانـــاً مرنـــةٍ  وبعبـــاراتٍ . قينعـــو ، ،
ة ال ذوي االحتياجات الخاص مبدأ المساواة وحظر التمييز بين العمّ ، أحياًنا أخرى، أقّرت، هذه التوصـية، جازمةٍ و

  .2واألجرِ  ةِ لَ امَ عَ العمل والتوظيف، وفي المُ  رصِ من فُ  اء، في االستفادةِ حّ ال األصم من العمّ هِ وغيرِ 
الــدول األعضــاء فــي المنظمــة،  اعَ إقَنــ 99:التوصــية رقــم وواضــعُ  هِ الِلــمــن خِ  لَ ، حــاوَ بســيطو  مــرنٍ  وبأســلوبٍ      

والمزايــا  وظِ الحُظــ هــا نفــَس وٕاعطائِ  نايــة بهــذه الفئــة مــن المجتمــع،العِ  توجيــهِ  دِ َصــقَ الزمــة بِ الترتيبــات الّ  خــاذِ اتّ  بضــرورةِ 
  . في المجتمع واالندماجَ  رزقٍ  ول على مصدرِ والحصُ  ن العيش بكرامةٍ ها مِ ينِ تمكِ لِ 

المراحـل األولـى  المسـاواة وحظـر التمييـز، منـذُ  ، أعـاله، بتحقيـقِ 99: أحكـام التوصـية رقـم تْ َيـنِ ة، عَ هذه الغايَ لِ      
 التـدريب، ووصـوًال إلـى  ، إلـى مرحلـةِ هنـيّ المِ  ، إلـى مرحلـة التوجيـهِ التعلـيمِ  مرحلـةِ عـاق، بـدًءا مـن فل المُ في حياة الط

ـى يكـون للط ، حتّـواالسـتخدامِ  شـغيلِ التّ  مرحلـةِ  م هِ تكافئـة مـع غيــرِ وامتيـازات مُ  ة حظوظـاً فـل ذوي االحتياجـات الخاص
  ).من التوصية 40وٕالى  36البنود من (.اءمن األطفال أو األحداث األصحّ 

  )قينعو المُ ( الةمَ والعَ  أهيل المهنيّ بشأن التّ  1983 لعام 159: االتفاقية رقم.2    
 ، قــراراتٌ ، ســالفُة الــّذكر99: رقــم بهــا التوصــية تْ اءَ تــي َجــالّ  األحكــامَ  اعَتَبــر العديــُد مــن فقهــاء القــانون الــدولي     

أحكـام االتفاقيــة  عـًال بـإقرارِ ّسـدت فِ جَ ، تَ 3إلزاميـةً  دوليـة للعمــل أكثـرَ  قواعـدَ  وٕارسـاءِ  عِ ْضـوَ ريـق لِ هّـدت الط ة مَ تحضـيريّ 
  .4 )قينعو المُ ( الةمَ والعَ  هنيّ أهيل المِ التّ  بشأنِ  1983لسنة  159: رقم

على  حظر التمييز في التوظيف واالستخدامالمساواة و مبدأ وا د، عندما صاغُ و هذه القواعِ واضعُ  لَ عَ وحسنًا فَ      
ــ الحظــرِ أو مــنهج  وا فــي ذلــك أســلوبَ مــن المجتمــع، واعتمــدُ  ةِ َشــهم عيفة والمُ هــذه الفئــة الّضــنحــٍو يشــُمُل   دريجيّ الّت

كــامًال  بموجبهــا الــدول األعضــاء التزامــاً  مُ تلتــزِ  مــةٍ ازِ جَ  اتفاقيــةٍ  إلــى قواعــدٍ  وتوصــياتٍ  اقتراحــاتٍ  دِ جــر مــن مُ  باالنتقــالِ 

                                                           
رة أعــاله، َتْقَتِضــي بنــوُد التوصــية رقــم باإلضــافة 1 ر 99:للّتــدابير الخاّصــة الُمقــرعمــًال ُمفيــدًا وُمجزيــَا للّشــخِص الُمعــّوق، وأيضــًا ُفَرصــًا  الورشــة الَمحمّيــة، أْن تُــوف

ـة للُمقَعـدين بالمنـازل تحـت إشـراف طّبـي وِمهنـّي . للّترقيِة والتكيِف الِمهِنَيْيِن مع الّنقِل إلى العمِل المفتوِح كّلما أمَكَن ذلـك كمـا تقَتضـي تنظـيَم وتطـويَر بـرامج خاص
   ).  اتهامن التوصية ذ 35وٕالى  33البنود من . (فّعال، إلعطائِهم عمًال ُمفيدًا وُمجِزيًا في مناِزِلِهم

لسـنة  116: رقـم تخفـيض سـاعات العمـلت توصية فقد نص  ؛مباشرةغير أو /مباشرة و قين، بصورةٍ ي بفئة المعوّ نِ عتَ تي تَ العديد من الوثائق الّ  ورُ دُ ، صُ ذلك ىلَ تَ  2
، التــزام الــدول 26 :رقــم، فــي مادتهــا  1964نة لســ 121: رقــم تعويضــات إصــابات العمــلنت اتفاقيــة وتضــمّ . إضــافيةٍ  عــاقين ســاعاتٍ المُ  تشــغيلِ  مِ ، علــى عــدَ 1962
  . الئمةٍ مُ  أعمالٍ  مارسةِ م لمُ هِ إعدادِ  قين بهدفِ عو للمُ  أهيل المهنيّ خدمات التّ  بتقديمِ 
 أهيـلِ التّ  أنشـطةَ  ، علـى أن ةٍ ر ل َمـو هـذا القـرار، وِأل  نـص  قين، إذْ عـوّ في مجال خدمات المُ  كبيرةً  ةً أهميّ  لهُ  ، قراراً 1975المؤتمر الدولي للعمل، في عام  رَ صدَ وأَ      

 للمُ  إلــى إعــادة اإلدمــاج االجتمــاعي والمهنــيّ  تهــدفَ  يجــب أنْ  ،تــي تقــوم بهــا المنظمــةالّ  المهنــي نة، أيضــًا، الّســ المــؤتمر الــدولي للعمــل، فــي ذاتِ  دَ واعتَمــ .قينعــو
 ق بـالتزامِ ا أحكامـًا تتعلّـَمـت كلتاهُ نَ لـة لهـا، وقـد تضـم المكم  150: ، والتوصـية رقـمالبشـريةالتوجيه والتدريب المهني في تنميـة المـوارد بشأن  142: االتفاقية رقم 

  .عاقينة بالمُ خاصّ  برامجَ  ،أهيل المهنين سياسات وبرامج التّ تتضم  الدول بأنْ 
  :راجع3 

J.M.Servais, Normes internationales du travail, Op.cit.,p.134. 

  .1983جوان  20:دة بتاريخنعقِ ، المُ  69: اعتمدها المؤتمر الدولي للعمل خالل دورته رقم، )قينعو المُ (الة مَ والعَ  أهيل المهنيّ التّ بشأن  159: رقم االتفاقية4 
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ــــ إقــــرارُ  رُ فتــــأخ . 1علــــى المســــتويين الــــدولي والــــوطني ال م مــــن العّمــــهِ رائِ َظــــعــــاقين مــــع نُ المُ  ة بمســــاواةِ اتفاقيــــة خاص
بنـوِد من ِضـ الـَواِرَدة وااللتزامـاتِ  األحكـامِ  لتطبيـقِ الجماعـة الدوليـة  د من مـدى اسـتعدادِ التأك  هُ عُ رجِ اء، إّنما مَ األصحّ 
  . 2فاذن ال فَ قْ االتفاقية وَ  بقاءَ  ذلك يعنِ للدول األعضاء يَ  تام  استعدادٍ  ي غيابِ فِ فَ  ؛االتفاقية

ــعَ ة، قــد تَ ي ضــوِ هــا العُ المنظمــة الدوليــة للعمــل، وهياكلِ  بــذلك تكــونو       أســلوبِ لجــوء إلــى الّ  أولــى مرحلــةٍ فــي  دتْ م 
ن الحكومـات وأربـاب العمــل، ِمـ ، كـل انتبـاهِ  تِ ْفــهـذه الفئـة مـن المجتمـع، ولَ  بقضـاياَ  تهيئـِة الـرّأي العــامو  حسـيسِ التّ 

 ، وتحليــلِ الءِ ؤُ َهــ ضِ بْ َنــ س اء، وَجــمــع فئــة العمــال األصــحّ  وازاةِ توظيــف واالســتخدام، بــالمُ بهــا فــي مجــال ال اءِ َنــلالعتِ 
، وكذا، اسـِتعداِدِهم  لاللتـزاِم بالتّـدابيِر نِ يْ تَ ختلفَ ال المُ كرة المساواة وتكافؤ الفرص بين فئتي العمّ فِ  لِ تقب  م بشأنِ هِ فِ اقِ وَ مَ 

ة لفئة ُبها الِعناية الخاصها المنظمة قواعـدَ اللِ ن خِ مِ  تْ اغَ صَ  ثانيةٍ  لمرحلةٍ تحضيًرا وكاَن ذلك  .الُمعّوقين اّلتي تتطل 
رتيبـات التّ  بجميـعِ  الـدول األعضـاء باألخـذِ  إلـزامِ  دِ ، وذلـك بقَصـهـيِ والن  األمـرِ  أسـلوبَ بـذلك  دةً عتِمـة، مُ َمـجازِ  وأحكامَ 

 هـــا مـــن ا وبـــين غيرِ َهـــمـــن المجتمـــع، وتحقيـــق المســـاواة بينَ  بهـــذه الفئـــة اءِ َنـــتِ اخليـــة لالعْ الدّ  الزمـــة علـــى المســـتوياتِ ال
  .3نهاي مِ عانِ تي تُ اإلعاقة الّ  مع طبيعةِ  ءمُ َال ها، ويتَ راتِ دُ مع قُ  ا يتناسبُ مَ ال، بِ العمّ 

                                                           
فـي إطـار  عديـدةٍ  وتوصـياتٍ  اتقّيـوثـائق اتفا تكـريُس ، 159: ، سالفة الـّذكر، واالتفاقيـة رقـم 99: بالُمالحظِة، أنه تخلَل الفترة مابْين ُصدور التوصية رقم الجدير 1

ــَض عنهــا إقــرارُ الــدولي للعمــل، المــؤتمر  الــدَوَراْت الُمتتالّيــة اّلتــي َعَقــَدها مُ  وأحكــامٍ  نصــوصٍ  واّلتــي تمخ ُس قــة تفرمبــدأ المســاواة وحظــر التفرقــة فــي التوظيــف  ُتكــر
  :صوص ما يليمن هذه النّ  رُ كُ ، ونذريحالصّ و منيالضّ كلين ، بالشّ سبة لفئة المعوقينواالستخدام بالنّ 

علـى أسـاس ) التمييـز(التفرقـة  حظـرِ كر، على ، سالفة الذّ نهَ التوظيف والمِ  ة فيما يخص التفرقة العنصريّ بشأن  1959لسنة  111:االتفاقية رقم نص   .أ 
إلغـاء أو اإلخـالل بالمسـاواة  هِ ون مـن شـأنِ آخـر يُكـ أو تفضـيلٍ  أو اسـتبعادٍ  تمييـزٍ  أو أي ... أي السياسيلغة أو الجنس أو الّدين أو الرّ األصل أو الّ 

 .لة لهاالمكم  1959لسنة  111: من التوصية رقم األولالبند  نص  هُ لُ ويقابِ ). األولىالمادة .( هنفي المعاملة أو بتكافؤ الفرص في العمالة أو المِ 
ف سياسـة العمالـة فـي أقـاليم الـدول األعضـاء فـي المنظمـة، سـتهدِ أن تَ  يجـبه ، علـى أنـالةمَ سياسة العَ بشأن  1964لسنة  122: االتفاقية رقم نص   .ب 

 فرصـةٍ  أفضـلُ  عامـلٍ  ر لكـل ة اختيـار العمـل، وأن تتـوف ر لجميـع األفـراد حرّيـاعين إليـه، وأن تتـوف تاحين له والّسـاألفراد المُ  العمل لجميعِ  صِ رَ توفير فُ 
لــون، أو الجــنس، أو إلــى العنصــر، أو الّ  رٍ َظــفيهــا، دونمــا نَ  هُ َبــواهِ ه ومَ اراِتــهَ م مَ ســتخدِ وأن يَ  هِ الِتــؤهِ ومُ  هِ راِتــدُ قُ  بُ ناِســتــي تُ الوظيفــة الّ  غلِ لُشــ مكنــةٍ مُ 

  ).األولىالمادة (  االجتماعي تْ بَ نْ ياسي، أو االنتماء القومي، أو المَ ين، أو المذهب السّ الدّ 
وٕاْذ ُيالِحـُظ ...إن المـؤتمر العـام للمنظمـة الدوليـة للعمـل :"ِضـمن ديباجتهـا علـى الّنحـِو التّـالي 159:  الـدواِفع اّلتـي أّسسـت لصـدور االتفاقيـة رقـم تمت ِصياغة 2

راٌت هاّمٌة في فهـِم احتياجـاِت التّأهيـل، وفـي مضـموِن وتنظـيم خـدماِت التّأهيـِل، وفـي 1955، )الُمعّوقون(أنه حَدَثت منُذ اعتماِد توصيِة التّأهيل المهنّي  تطو ،
؛ وٕاْذ يرى أن الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة قـْد أْعَلَنـْت سـنة ...ن وُممارسِة كثيٍر من الدول األعضاء فيما يتعّلق بالمسائل اّلتي تتناولها هذه التوصية؛قواني

ــة والمســاواة'دوليــًة للُمعــّوقين ِشــعاُرها  1981 ــًا وشــامًال بشــأنِ 'المشــاركة الكامل ــامَج عمــٍل عالمي ــة علــى عــّوقين مــن شــأنِ المُ  ، وأن برن ــدابير فّعال ــوفر ت ه أْن ُي
  ."'المساواة'للُمعّوقين في الحياة االجتماعية والتنمية و' الُمشاركة الكاملة'الّصعيدين الدولي والوطني لتحقيق هدفي 

جامعـة مينيسـوتا،  ،)"قينعـو المُ "الـة مَ والعَ  لمهنـيّ أهيـل االتّ بشـأن  159: االتفاقيـة رقـم(مجموعة اتفاقيات وتوصـيات منظمـة العمـل الدوليـة: مكتبة حقوق اإلنسان
  :، موقع اإلنترنيتموسوعة األمم المتحدة

http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/ilo.html  
علــيم، بمــا فـي ذلــك التمييــز التّ  فــي مجـالِ  عديـدةٍ  ياتٍ عـاني األطفــال مـن ذوي اإلعاقــة تحــد يُ  ،)اليونســكو(ربيــة والعلــم والثقافــة األمــم المتحــدة للتّ  منظمــة بِ حَسـ 3

مــن ذوي اإلعاقــات فــي  4/5 عـيُش ويَ  ،ون مــن اإلعاقــاتعــانُ طفــل فــي العـالم يُ  مليــون 150 بُ قــارِ مـا يُ  رة علــى أن تــوف األرقــام المُ  ل دُ وتَـ. الَمــم واإلهْ ْصــي والوَ ِسـؤس المُ 
  .اميةلنّ البلدان ا

      صٍ رَ ون فـي أغلـب األحيـان مـن فُـ، ال يسـتفيدُ كـريمٍ  عـيشٍ  بِ سْ كَ الزمة لِ رات الّ دُ ون القُ كُ وا يمتلِ األشخاص من ذوي اإلعاقات، وٕان كانُ  باإلضافة إلى ذلك، فإن 
، دريب المهنـيّ التّـوا مـن ن أن يسـتفيدُ مِكـذوي اإلعاقـات يُ  شـخص مـن مليـونقـارب وجـد مـا يُ ، مـثًال، يُ فيتنـامي ِفـفَ  . علـى التـدريب المهنـيّ  ولِ في الحصُ  تساويةٍ مُ 
 الئمــةً مُ  شـخص مـن ذوي اإلعاقـات تنميـةً  6000أو  5000وى ى ِسـلـذلك، ال يتلقـ ة، ونتيجـةً ري تواجـد فـي المنـاطق الحَضـهـم مُ عظمُ ل ومُ ئِـَال مي التـدريب قَ قـد مُ  نَ ِكـلَ 
  :راجع .مهِ اراتِ هَ مَ لِ 

B.I.T.: (Facts on disability and decent work) ,Op.cit., pp.58 &72. 
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، 159: ماالتفاقيـة رقـ وأحكـامِ  نـودِ فـي بُ  دقيقِ والتـ نِ عُ مَ ة أعـاله، وبـالت وَحـة المطرُ مـن الفرضـيّ انطالقًا ه، و أن  رَ يْ غَ      
ـــ99:التوصـــية رقـــم وأحكـــامِ  نـــودِ مـــع بُ  وازاةِ بـــالمُ  للباحثـــة نُ مِكـــيُ  هُ ، أعـــاله، فإن ةٍ أساســـيّ  الحظـــةٍ مُ  ، إبـــداءَ وهلـــةٍ  لِ ، وألو 

ابعـة للمـؤتمر الـدولي للعمـل، عنـد بـراء الت ة للخُ لجـان الفنّيـالّ  ، فـإن 159: ى فـي إطـار االتفاقيـة رقـمه؛ حتّـأنـ: هاادُ فَ مَ 
 المنظمـة الدوليـة للعمـل منـذُ  لِ َمـعَ  أسـلوبَ  زَ يـذي مَ الّـ ادِ عتَـوالمُ  العام  جِ هَ نْ المَ  عنِ  جْ تخرُ  مْ االتفاقية، لَ  بنودِ ها لياغتِ صِ 

لُ تُ ، مرنـةٍ  وألفاظَ  عامةٍ  عباراتٍ على  اإلمكانِ  رِ دْ بقَ  ل في االعتمادِ ث مَ تَ ها، والمُ نشأتِ  ة فـي التنظـيم درًا مـن الحرّيـقَـ خـو
  .دىعلى حِ  دولةٍ  ة بكل االقتصادية واالجتماعية الخاص  اتِ يَ عطَ مع المُ  قُ ما يتوافَ ة، بِ وطنيّ للبرلمانات ال

اّلتــي اعتَمــَدها المــؤتمر العــام للمنظمــة  ةَنــالّصــياغة المرِ وَتْســَتِدل الباحثــة لتأكيــِد الطــرح أعــاله، باإلحالــة إلــى      
غيـر ُملِزمـة، تُفيـُد الّتوِعَيـَة ؛ حيـث تـم اسـتخدام ألفـاٍظ وعبـاراٍت 99:بالّنسـبة للتوصـية رقـم 1955الدولية للعمل عـام 

في بدايِة " َيْنَبِغي"والّتحِسيس بالموُضوع وَلْيَس َفْرِض التزاٍم على الدول األطراف في االتفاقية، ِمْثَل اسِتخدام الِفعل 
ــِزمُ "أو " َيِجــبُ "كــل فقــرٍة بــدًال مــن اســِتخدام فعــُل أمــر، ِمْثــل  وكــذلك الحــال بالّنســبة ِلصــياغِة ُمقدمــة . أو غيــِرهِ ..".تلَت

، بينما "َتَضعُ "أو " تتِخذُ "، واّلتي َوَرَدْت البعُض ِمنها باسِتخداِم ِفعِل أمٍر، ِمْثل 159: الَفَقراِت في إطاِر االتفاقية رقم
  ". َيُجوزُ "أو " َتْسَعى"اسُتهلْت غالبية الفقرات باستخدام صياغات مِرنة، ِمْثَل 

ــياغة الُمعَتَمــَدة فــي االتفاقيــة رقــم      خُصوصــًا، عنــَدَما يســَتْتِبُع َطــْرُح االلتــزام بالّنســبة 159: وتظهــُر ُمرونــُة الص ،
، وهـذا َيعِنـي تَـْرَك الّسـلطة "ات الوطنّيـةاَنـِبما َيتِفُق مع الظـروِف والُممارسـة واإلمكَ :" للدولة الُعضو بالعبارِة التّالية

ّيــة لُحكومــاِت الــدول وبرلماناِتهــا ِمــن أجــِل تقريــِر الطــرق والوســائل الُمناســبة والكِفيَلــة بتطبيــِق الُبُنــوِد واألحكــاِم التقدير 
رة دوليًا، ِبَما يتوافُق مع الّظروِف والُمعَطياِت االقتصادية واالجتماعية لَدْيَها الُمقر  .  

ُتوِصــُلنا إلــى الَجــْزِم  ،99: بــالُمواَزاِة مــع أحكــاِم التوصــية رقــم 159: ة رقــمكمــا أن ِقــراءًة ُمتأنّيــًة ألحكــاِم االتفاقيــ     
التوصــية الّســابقة، بــْل وعلــى العكــِس ِمــن ذلــك، َصــَدَرْت  ُنصــوصِ  تعــديلَ  َلــْم َتُكــنَ  1983بــأّن إَراَدَة المــؤتمرين عــام 

رة لتأكيِد التزامات الدول األعضاء فـي المنظمـة بتطبيـِق مبـ 159: االتفاقية رقم ادئ وأسـاليب التّأهيـل المهنـّي الُمقـر
  .بالّنسبة ِلجميِع األشخاِص الُمصابين بإعاقٍة بدنّيٍة أْم ذهنّيةٍ  99: ِضمن التوصية رقم

، بـْل ُيفهَـُم ِمـن 99:لْم تْأِت بأحكاٍم ُمسَتحدَثٍة أو ُمغاِيَرٍة لِتلك اّلتـي تضـمنتها التوصـية رقـم 159: فاالتفاقية رقم     
باعتمــاِد  لاألوّ يتعلّــق : َتَمعِن فــي أحكاِمهــا أن هــذه االتفاقيــة قَــْد ُوِضــَعْت بقَصــِد تحقيــِق هــدَفْين أساِســَيْينخــالل الــ

 ، فئـاتِ المسـاواة فـي الُفـرص والمعاملـة لِ  ضـمانِ  ورةَ ضرُ معاييَر جديدة تأخُذ في عْيِن االعتباِر، بَوجٍه خـاص كـل 
 دولـٍة عُ ، فـيكُمُن فـي الثّــانيأّمـا . واالنـِدماِج فــي المجتمـع مـلِ ن العُنـوا ِمــالُمعـّوقين حتّـى يتمك ضـو فــي التـزام كــل

ٍق مــن التّأهيــل المهنــّي اّلــذي يْضــ المنظمــة بتمكــينِ  شــخٍص ُمعــو حصــوَلُه علــى منصــِب عمــٍل مناســٍب  نُ مَ كــل
  . مجتمعواالحتفاُظ به، والترقي فيه، ومن ثم، تعزيِز إدماجِه أو إعادة إدماِجِه في ال

      عَ  99:التوصية رقموالّدليل على ذلك، أن ة المُ تلـك العملّيـ:"هِ نِـوْ كَ ، بِ "أهيل المهنـيّ التّ " تْ فَ ر قة اِسـنَ تَ لة والمُ ِصـت
 تْ فَـتَ ، واكْ أهيل المهنيّ التّ ف عر تُ  مْ ا لَ هَ دُ جِ ، نَ 159:إلى االتفاقية رقم جوعِ ، وبالر "أهيلالتّ  خدماتِ  تقديمَ  نُ تي تتضم الّ 

هذه االتفاقية  ألغراضِ :" نها؛ حيث جاء فيها، مِ 02.ف/األولىفي المادة  المهنيّ  أهيلمن التّ  فِ دَ باإلشارة إلى الهَ 
 عمـلٍ  انِ مَ من ضَ  عّوقِ المُ  خصِ الشّ  هو تمكينُ  أهيل المهنيّ التّ  نَ مِ  القصدَ  عضو في االعتبار أن  دولةٍ  كل  عُ ضَ تَ 
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ــمناســبٍ  ــه والترق ــاظ ب ــي ، واالحتف ــر إدماِج ــّم، تقري ــه، ومــن ث وهــو نفــس مــا أّكدتــه التوصــية ". فــي المجتمــع هِ في
  .1، أعاله159: لة لالتفاقية رقمكم ، والمُ )المعوقون( والعمالة أهيل المهنيّ التّ بشأن  1983لسنة  168:رقم

 159: االتفاقيـة رقـم ، فقـْد َعِنَيـتْ 99:ِضـمن أحكـام التوصـية رقـم الّشـخص الُمعـاقوفي حيِن، لِم َيِرْد تعريـف      

عمٍل مناسٍب واالحتفاظ به والترّقي فيه  نِ ضما كل فرٍد انَخَفَضت بدرجٍة كبيرٍة احتماالتُ على نحٍو يشُمل  هِ بتعريفِ 
فـي  األولـىكمـا حـّددت المـادة ). مـن االتفاقيـة 01.ف/01المـادة(نتيجًة لُقُصوٍر بدني أو عقلـي معتـرٌف بـِه قانونـاً 

  . لجميِع فئاِت األشخاِص الُمعّوقينَق تطبيِق االتفاقية بشكٍل شامٍل ، نطاالثالثةفقرتها 
، أساسـًا، علـى تحديـِد مبـادئ وأسـاليِب وطُـُرِق الّتوجيـه  99:فـإْن كـان اهتمـام واِضـِعي التوصـية رقـم      قَـْد انصـب

نـٍة، كمـا َسـَبَق التفصـيُل فيــه؛ والتّـدريب المهنـّي فـي جميـع مراحِلــِه وبالّنسـبة لجميـِع الِفئـات دون تخصـيٍص لفئــٍة ُمعيّ 
قد ارتَكَز اهتماُمُهم على تحديِد التزاماِت الدول األعضاء في المنظمة َعْبَر جميِع  159: فإن واِضِعي االتفاقية رقم

ــدًءا ؛ أهيــل المهنــيّ لتّ ا مراحــلِ  ــ؛ حيــث يُ المهنــي  مرحلــة التوجيــهِ مــن ب نــة مكِ الزمــة والمُ اإلجــراءات الّ  خــاذُ اتّ  ُض رَ فَت
م أو فـي تغييرهـا، وذلـك ناسبة لهُـالمهنة المُ  األشخاص العاجزين في اختيارِ  بتوجيهِ  ةٍ خاصّ  إداراتٍ  وتطويرِ  إلنشاءِ 

علــى  هِ ســاعدتِ الجســماني والــوظيفي، ومُ  هِ يم اســتعدادِ وجيــه، وتقِيــستشــار الت قابلــة مُ مــن مُ  العــاجزِ  مــن خــالل تمكــينِ 
عـاقين إلـى للمُ  دريب المهنـيّ التّـ فُ هـدِ ؛ حيـث يَ دريب المهنـيّ التّـ مرحلـةِ إلى  انتقاالً و. ال بأرباب العملاالتصّ  إجراءِ 
 َرِص العمـلِ فُـ ءِ وْ هم، علـى َضـراتِ دُ ة وقُـم المهنّيـهِ التِ ؤه ُمـ هـا اسـتغاللَ اللِ ن خِ ون ِمـيستطيعُ  بأنشطةٍ  امِ م من القيَ هِ تمكينِ 
 تِ رة، ويَ المتوف الُمـراد  ، وهـو الهـدفُ شـغيلالتّ  مرحلةِ إلى ووصوًال . مهِ تِ فقَ رِ اء وبِ ال األصحّ دريب بنفس شروط العمّ التّ  م
م هِ إلدماجِ  ةِ زَ جَ العَ  الزمة لفائدةِ رتيبات الّ التّ  ذُ خَ ت في المجتمع؛ حيث تُ  هِ ها، تمهيًدا إلدماجِ ل أهيل كُ ة التّ من عمليّ  ُبلوُغهُ 

  .2مهِ تِ فقَ رُ اء وبِ ال األصحّ بالمساواة مع العمّ  العملِ  في عالمِ 

                                                           
ــ:"ه، بأنــعامــةٍ  بصــفةٍ  أهيــلالتّ  تْ َفــر تــي عَ ، والّ قينعــو تأهيــل وتشــغيل المُ بشــأن  1993لســنة  17:االتفاقيــة العربيــة للعمــل رقــم دُ ِجــ، نَ علــى المســتوى العربــي 1 ة عملّي
ل تكُفـ شـاملةٍ  ةٍ َيـتأهيلِ  جٍ بـرامِ  ا عبـرَ َهـتُ يَ ا وتنمِ َهـتوجيهُ  ، ويـتم قِ عـو لدى المُ  احةِ تَ المُ  راتِ دُ ى االستفادة من القُ إل فُ ة تهدِ ي مِ لْ عِ  سٍ ة على أسُ ي نِ بْ ة مَ ستمر مة ومُ نظّ مُ 

  ".ةبيعيّ الطّ  هِ ه على االندماج في بيئتِ ساعدُ ة، بما يُ يّ ائِ األدَ  هِ دراتِ قُ تحقيق أعلى مستوى لِ 
  .ادرة عن منظمة العمل العربية، الصّ قينعو تأهيل وتشغيل المُ بشأن  1993 لسنة 07: ما أّكدته التوصية رقم وهو نفُس      

ــــ)اإلعالنــــات والمواثيــــق والقــــرارات الدوليــــة والعربيــــة( ة والمُ ، مجلــــة اتحــــاد هيئــــات رعايــــة الفئــــات الخاص ســــبتمبر  17: ادر بتــــاريخ، الّصــــ59: قين، العــــددعــــو
ـرعية والقانونيـة ِلـالحمايـة الّشـحسـين زيـدان،  زكـي زكـي: وأيضاً  .234-223. ،  ص ص).ع.م.ج(،1999 دراسـة مقارنـة بـين الفقـه ( ةذوي االحتياجـات الخاص

  .154. ، ص2009، دار الكتب القانونية، القاهرة، )اإلسالمي والقانون الوضعي
 شــغيل،التّ  رَ وَ وُصــ ا أشــكالَ دَ حــدِ تُ  مْ َلــ -لــة لهــاالمكم  168: رقــم ، وكــذا، التوصــية159:االتفاقيــة رقــم -كلتــا الــوثيقتين فــي هــذا المقــام، هــو أن  بالتّنويــه لــه والجــديرُ  2

ة وعـدم التمييــز بـين هـذه الفئــة تاَحـمبـدأ المســاواة فـي االسـتفادة مـن فــرص التوظيـف المُ  بـإقرارِ  انِ يتَـكتفِ ، مُ ةحــدد مُ  ةٍ مئوّيـ شـغيل اإللزامــي بنسـبةٍ التّ وص، وبالخًصـ
  .عاق خص المُ لة للشّ ؤه رات المُ دُ والقُ  بين الوظيفةِ  تناسبٌ  ناكاء، طالما كان هُ ال األصحّ وفئة العمّ 

 -؛ دلـيشـغيل المنزِ التّ  -؛ جــاتيالتشغيل الـذّ  -؛ بشغيل الفرديالتّ  -أ :اليـةالتّ  األشكالَ ة، عمومًا، ذوي االحتياجات الخاصّ  تشغيلِ  أساليبُ  ذُ خِ تت عمومًا، و      
 .شغيل اإللزاميالتّ  -؛ هيحمِ شغيل المَ التّ 

، دليــل قينعــوّ المرشــد العملــي حــول المســاعدة فــي تشــغيل األشــخاص المُ عزيــزة داوود، : روبــرت هيــرون وباربــارا هــوري، ترجمــة: للمزيــد مــن التفاصــيل، راجــع
 .وما بعدها 15. ، ص ص2001، بيروت، المكتب الدولي للعملتطبيقي، 
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التفصيَل في أساليِب ومراحِل التدريب المهنّي، بقَدِر ما تَمْحَوَر  1983فلم يُكن الشاغُل األّول للمؤتمرين عام      
َحـــْوَل إلـــزاِم الـــدول األعضـــاء بالمنظمـــة باتخـــاِذ التّــــدابير اّلالزمـــة لتعزيـــِز إقامـــِة وتنمّيـــِة خـــدماِت التّأهيـــِل المهنــــّي 

  .1كيِن الُمعّوقين من ضماِن عمٍل واالحتفاِظ به والترّقي فيهُبغَية تم ،والتوظيِف واالستخدامِ 
ـــ159: االتفاقيـــة رقـــم تْ أشـــارَ ، منـــهو       تضـــعُ :" ه، أعـــاله، إلـــى أن  عُ  دولـــةٍ  كـــل ـــضـــو بمـــا يت روف مـــع الّظـــ قُ ِف
ها ُضـعرِ ستَ ياسـة، وتَ ه السّ هـذ ذُ فـنَ قين، وتُ عـو المُ  أهيل واستخدامِ للتّ  ةً وطنيّ  ة سياسةً ات الوطنيّ يَ مارسة واإلمكانِ والمُ 

 أنْ  مانَ ياسـة المـذكورة َضـالسّ  تسـتهدفُ :" هعلـى أنـ الثالثـةت فـي المـادة كما نص ). الثانيةالمادة "(ةٍ دوريّ  بصورةٍ 
 قين فـي سـوقِ عو المُ  إمكانات استخدامِ  قين، وتعزيزِ عو المُ  األشخاصِ  فئاتِ  لكل  الئمةٍ مُ  مهني  تأهيلٍ  تدابيرُ  تتاحُ 
  .2"ل الحر العم
للمبــادئ واألحكــام اّلتــي جــاءت  اً مــن وجهــة نظــر الباحثــة، تكريســ أعــاله، ،159: وهكــذا، شــّكلت االتفاقيــة رقــم     

؛ وال ُيمكن بـأّي حـاٍل اعتبـار األحكـام اّلتـي جـاءت بهـا الوثيقـة األولـى اسـتحداث أو مراجعـة 99: بها التوصية رقم
علــى أّنهــا جّســدت الغايــات  159: ، بــل أّنــه ُيمكــن َوْصــُف االتفاقيــة رقــم99:لتلــك اّلتــي َوَرَدْت ضــمن التوصــية رقــم
، واّلتي تّم تأجيلها لدوراٍت الحقة، حتّـى تلقـى اجمـاع واسـتجابة ممّثلـي 1955واآلفاق اّلتي طرحها المؤتمرون عام 

  .لعلى مستوى المؤتمر العام للمنظمة الدولية للعم) عّمال وأرباب عمل/ حكومات(أطراف اإلنتاج
  

  )قونعوّ المُ (والعمالة أهيل المهنيّ بشأن التّ  1983لسنة  168:التوصية رقم.3     
  

، وتأكيدًا للمبادئ الواردة ِضمن التوصية 3أعاله 159:تكملًة ألحكاِم االتفاقية رقم 168:اعُتِمَدت التوصية رقم     
مـن  الثانيـةو األولـىتـي اسـُتِهلْت بهـا الفقـرتين ونسـتِدل فـي ذلـك، بالعبـاراِت الّ . ، سـالفة الـّذكر1955لعام  99: رقم

َينَبِغـي للـدول األعضـاء أْن َتَضـَع فـي اعتبارِهـا، .1:" ؛ حيـث جـاء ِبهـا علـى التّـوالي168:ِللتوصية رقم األولالبند 
ــّي  ــدول  .2" ،..."1955) الُمعّوقــون(عنــد تطبيــق هــذه التوصــية، وكــذلك توصــية التّأهيــل المهن ــيُن علــى ال يَتَع

ــّي ا ــل المهن ــذلك توصــية التّأهي ــق هــذه التوصــية، وك ــد تطبي ــا، عن ــي اعتبارِه ــَع ف ــون(ألعضــاء أْن َتَض ) الُمعّوق
1955."...   

                                                           
فـي العمـل  مالئمـةٍ  ترتيبـاتٍ  تـوفيرِ  مَ دَ َعـ منـه، إلـى أن  189أشـارت الفقـرة  ،)2011(فـي العمـل المسـاواة  وفـي تقريـر المـدير العـام للمـؤتمر الدوليـة للعمـل بشـأن 1
ل عقــوُ التكييــف المَ  لُ ويشــمُ   .مــن التمييــز فــي العمالــة مقبــولٍ  علــى نحــٍو متزايــٍد شــكًال غيــرَ  رُ َبــعتَ ، يُ "الئــمالتكييــف المُ " وفــة كــذلك بتعبيــرالعمــل، المعرُ  مكــانِ فــي و 

العمـل،  إلـى مكـانِ  ولَ الوُصـ يحُ تِـيُ  العمـل بشـكلٍ  بيئـةِ  فِ يـالعمـل وتكي العمـل وتنظـيمِ  العمـل، ووقـتِ  لمضـمونِ  على اآلالت والتجهيـزات وتعـديالً  التٍ وتعدي ترتيباتٍ 
  :راجعلمزيد من التفاصيل، ل .من ذوي اإلعاقات األشخاصِ  استخدامَ  لُ سه ا يُ م مِ 

ــدولي للعمــل تابعــة إعــالن منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن المبــادئ والحقــوق مُ  حــول، تقريــر المــدير العــام )ي المســتمرّ التحــدّ : المســاواة فــي العمــل( : المكتــب ال
  .189مرجع سابق، الفقرة  ة في العمل،األساسيّ 

ــ. منهــا 09 من أحكــام المــادةِضــ قين،عــوّ المُ  وتشــغيلِ  تأهيــلِ بشــأن  1993لعــام  17:االتفاقيــة العربيــة للعمــل رقــم أحكــامُ  تــهُ رَ قر  ذلــك مــا 2 ت وفضــًال عــن ذلــك، نص
العمـل  أطـرافُ  هِ فـي تمويِلـ قين، تسـاهمُ عـوّ للمُ  وطنـي  صـندوقٍ  إلـى إنشـاءِ  دولـةٍ  ى كـل سعَ تَ :" هعلى أن  1993لعام  07:من التوصية العربية للعمل رقم 11المادة 

  ".قينعو المُ  وتأهيلِ  تدريبِ  على عملياتِ  ى اإلنفاقَ خرى تتول أُ  جهاتٍ  ةِ ضالثة، وأيّ الثّ 
  .1983جوان  20:دة بتاريخنعقِ ، المُ 69: رقم هِ ها المؤتمر الدولي للعمل خالل دورتِ دَ اعتمَ ، )قينعو المُ (الة مَ والعَ  أهيل المهنيّ التّ بشأن  168: رقم التوصية3 
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واستنادًا لما سَبق، حثت أغلُب ُبُنوِد التوصية على ضُرورة أْن يتمتَع العّمـال الُمعّوقـون بالمسـاواة فـي الفُـرِص      
وهـو نفـس مـا ). من التوصـية 07البند (ول إلى عمٍل واالحتفاُظ بِه، والترّقي فيه والُمعاملة من حيث إمكانّية الوص

 ـ خـاللِ ِمـن  التوصـية، من الثامن البند هُ دَ أك ـ علـى هِ نصهـا عنـد فـي اعتبارِ  تضـعُ  ي للـدول األعضـاء أنْ ينبِغـ:" هأن
قين، مبـدأ عو للمُ  على عملٍ  في الحصولِ  ساعدةوالمُ  أهيل المهني التّ  ى لدى تقديمِ راعَ يُ  هذه التوصية، أنْ  تطبيقِ 

  .1ال من الجنسينن العمّ عاملة بيْ تكافؤ الفرص والمساواة في المُ 
      الثـامن البنـد لت أحكـامُ وقد شك مبـدأ المسـاواة  مضـمونِ  تحديـدِ  بشـأنِ  ةً إيجابّيـ طـوةً ًحا وخُ ًما واِضـ، أعـاله، تقـد

ــ ــذّ ( رص بــين الجنســيينوتكــافؤ الُف ــ2)كر واألنثــىال  هُ ْتــر قَ ذي أَ المبــدأ اّلــ ، ذاتَ ةٍ ر ل َمــو ت هــذه المــادة، وِأل ر ؛ حيــث أَق
المــرأة،  ةِ َلــجــل والعامِ ل الرّ شــغيل بــين العاِمــالتّ  صِ رَ فــي المســاواة فــي األجــر وفُــ لْ ِثــمَ تَ ، ســابقًا، والمُ 100:االتفاقيــة رقــم

  .ةاالحتياجات الخاص  اتْ وَ ساء ذَ النّ  سبة لفئةِ بالنّ 
الــدول واألطــراف األعضــاء فــي  ك إرادةَ تتحــرّ  كــيّ ، لِ األوانْ  آنَ  قــدْ ي هــذا الّشــأن جانــب مــن الفقــه، أنــه ويــرى فــ     

ــة المــرأة العاملــة مــن ذوي االحتياجــات  تنظــيمِ  اتفاقيــةَ صــوص نُ  إقــرارِ  المنظمــة الدوليــة للعمــل مــن أجــلِ  وحماي
ُر بموِجِبهــاو  عاقــةالمُ المــرأة د فيهــا مفهــوم حــد يُ ة ن أحكاًمــا تفصــيليّ ، تتضــم ةالخاّصــ جــل ن الرّ هــا وبــيْ المســاواة بينَ  تُقــر

ة أثناء ول على الحماية الكافيَ العمل، وفي الحصُ  رصِ في االستفادة من فُ  ، وأقِرَنائهم من العّمال األصّحاء،عاقالمُ 
  .3المجتمع العدالة االجتماعية بين مختلف فئاتِ  تحقيقِ  العمل في سبيلِ 

                                                           
 17: االتفاقيـة رقـم رُ عتُبـم، وتُ هِ عـاقين وغيـرِ عـدم التمييـز بـين األجـراء المُ أكيـد علـى مبـدأ المسـاواة و للتّ  اتٌ خـرى، محطـاألُ  هـيّ  والمواثيـق العربيـة، اإلعالنـات د عَ وتُ  1

ــ ، أداةٌ قينعــو تأهيــل وتشــغيل المُ بشــأن  1993لســنة  ــتْ بن تــي تَ الّ  ن األدواتِ ِم جوع  إلــى وبــالرّ . أكيــد علــى مبــدأ المســاواة وعــدم التمييــزا منظمــة العمــل العربيــة، للتّ َه
 هِ وِحـرُ  اللِ ِخـ نْ ، فِمـصِ الـن  ن بصـريحِ ُكـيَ  لـمْ  ، فـإنْ وعـدم التمييـز د علـى مبـدأ المسـاواةؤكـهـا تُ أغلبَ  دُ ِجـهـا، نَ علـى موادِ  العِ االطـ لِ ن خـالهذه االتفاقيـة، وِمـ وصِ نصُ 
اقين َعـن المُ دأ تكـافؤ الفـرص فـي العمـل بـيْ مبـ وابط الكفيلـة بتطبيـقِ الّضـ دولـةٍ  د تشـريع كـل حـد يُ :" تـي جـاء فيهـامن االتفاقية الّ  23المادة  هدُ ؤك ، وهذا ما تُ هِ فِ دَ وهَ 

ـ وهـو نفـُس  ".عـاقينن الجنسـيين مـن المُ هـذا المبـدأ بـيْ  تطبيـقَ  لُ ؤهالت، كمـا يكُفـرات والمُ دُ م عند تساوي القُ هِ وغيرِ  أن، التوصـية فـي هـذا الّشـ ذي أّكدتـهُ ه الّـالتوج
  .منها 21المادة  الل نص لك من خِ ؛ وذتأهيل وتشغيل المعاقينبشأن  1993لعام  07: العربية للعمل رقم

  .2008منشورات منظمة العمل العربية، القاهرة،  ،)اتفاقيات وتوصيات( :مكتب العمل العربي 
أمــام  وقــاتِ عُ المَ  لــةِ إلزا القواعــد الدوليــة للعمــل الهادفــةِ  منَ عليهــا ِضــ ُص رض الــن فتَــدابير المُ مــن التّــ ملــةً ، جُ " عبــد اإللــه زبيــرات"المعنــى، األســتاذ  ذاتم فــي قــد يُ  2
  :اليةوات التّ طُ الخُ  اإلعاقة، بإتباعِ  اتَ وَ ساء ذَ النّ 

 الوضـعَ  ذَ تأُخـ ي، علـى أنْ سـاوِ جـال بالتّ سـاء والرّ النّ  فيـدَ تُ  وص القانونية في الـدول األعضـاء فـي المنظمـة، أنْ صُ ي للنّ ينبغِ  ، إذْ االهتمام باإلطار القانوني  .أ 
 عتبارفي اال عاقاتِ ساء المُ بالنّ  الخاص. 

 .االجتماعي ة لإلدماجِ األولويّ  ، وٕاعطاءُ أوالً  التعليم األساسيّ  مشكلةِ  حل   .ب 
 .ةالنفسيّ  ة والمشاكلِ االنفعاليّ  غوطِ الض  التوجيهات لتخفيفِ  ، وتقديمِ ة والعالج الطبيعياألجهزة التعويضيّ  على خدماتِ  ولُ الحصُ   .ج 
  .، إلى أرباب العملهة، أساساَ وج المُ  أي العامالرّ  توعيةِ  حمالتِ  تنظيمِ   .د 

  .165. عبد اإلله زبيرات، مرجع سابق، ص
 ُس كـر يُ  واقـعٍ  فـي ظـل  مٍ ز أَ تَـمُ  د ، ِجـةً ، خاص ، والعالم العربي عاقة في العالم، عامةً المرأة المُ  واقعَ :" أن  ،وص، بهذا الخصُ "محمد أحمد إسماعيل" األستاذ يقولو  3

 مُ تلزِ ْسـعاقـات، يَ سـاء المُ الحمايـة للنّ  ظـروفِ  وفيرُ تَـ م ، ثُـغلٍ ُشـ رصـةَ فُ  إيجـادِ  نْ َعـ انيـة؛ فالحـديثُ رجـة الثّ مـن الدّ  واطنـاتٍ ّن مُ قات ُهـعاساء المُ ر النّ عتبِ ، ويَ عَ ضْ الوَ 
 ،وتشـغيلٍ  ، توجيـهٍ ، تـدريبٍ ، تأهيـلٍ مـن تعلـيمٍ  ي أفراد المجتمع،ساء وباقِ ها من النّ غيرِ  ثلَ ها مِ ثلُ ، مِ عاقةُ المُ  نها الفتاةُ مِ  تستفيدَ  أنْ  د تي البُ الّ  العديد من المراحلِ 

  ".أثناء العملِ  حمايةٍ  م ثُ 
، ص 2007هضـة العربيـة، القـاهرة، ، دار النّ حمايـة األمومـة فـي قـانون العمـل الجديـد ومعـايير العمـل الدوليـة والعربيـة: المرأة العاملـةمحمد أحمد إسماعيل،  

  .وما يليها 178.ص
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ــلَ :" لِ وْ أن، بــالقَ ، فــي هــذا الّشــ"أحمــد حســن برعــي" األســتاذ ثــة التعليــق الــوارد عــنمنــه تؤّيــد الباحو       ــمِ عَ  دْ َق  تْ َل
ها لـيًال مـع يلِ ة تشـغِ ا بإمكانيّ هَ نْ مِ  قَ تدابير حماية للمرأة العاملة، سواء ما تعلّ  عِ ضْ المنظمة الدولية للعمل على وَ 

ومتهـا سـواء ، أو حمايـة أمُ ةِ رَ ِطـوالخَ  اقةِ ا في األعمال الشّ هيلِ تشغِ  رِ ظْ ي واالجتماعي، أو حَ ها الصحّ ضعِ وَ  مراعاةِ 
 أنْ  لُ حـاوِ تُ  المواثيـقِ  فأغلـبُ . ةعاقّـة إشارة إلى المـرأة العاملـة المُ الدة، دون أي الوِ  الل فترةِ الحمل أو خِ  أثناء فترةِ 

ــتُ  المــرأة  زالــتْ اَ مَ  األوضــاع، لكــنْ  توْ اَ َســى تَ جــل العامــل، حّتــالمســاواة بــين المــرأة العاملــة والرّ  فــي األذهــانِ  خَ رس
؛ ة حمايــةٍ بأّيــ ىَظــحْ ليمة، ال تَ الّســ ةِ َلــمـع المــرأة العامِ  قارنــةِ ضــاعفًة بالمُ عانــاًة مُ ي مُ عــانِ تــي تُ ة، والّ عاَقــالعاملـة المُ 

 ن ة، وُهـالخاّصـ بظـروفهن  لُ ِصـيت  اَ ضـاعفمُ  اَ تمييـز  ُيعـانينالئـي عًفا، والّ األكثـر ُضـ ن الفئـاتِ عاقـات ِمـساء المُ فالنّ 
 جـال فـي مجتمـعِ عـاقين مـن الرّ األشـخاص المُ  لَ ْثـمِ  هن ثلُ ماج، ِمـوجيـه، واالنـدِ دريب والتّ والتّـ إلى االهتمـامِ  بحاجةٍ 
   .1"العملِ  اء في عالمِ األصحّ 
ــتَ تَ  ض بالمنظمــة أنْ رَ فتَــومــن ثــّم، يُ       تــهُ ذي الّــ اءِ رَ اإلْجــ اتَ ذَ  ،هــذه الفئــة بشــأنِ  ذَ خالمتحــدة، حينمــا هيئــة األمــم  تبن
الـدول  تْ َصـوْ ات، وأَ اقًـعَ سـاء المُ النّ  بأوضـاعِ  لمرأةا ة بالقضاء على التمييز ضدّ ي عنِ لجنة األمم المتحدة المَ  تْ َمـاهتَ 

عـن  ة معلوماتٍ يَ ورِ في تقاريرها الد  مَ د قَ تُ  ، بأنْ 2المرأة ضد  التمييزِ  اتفاقية القضاء على جميع أشكالِ األطراف في 
ـة، بما في ذلك التّ الخاص  ن هِ حالتِ  ةِ عالجَ مُ ة لِ ذَ خَ ت دابير المُ ات، وعن التّ اقَ عَ لمُ ساء االنّ  المسـاواة  انِ مَ َضـة لِ دابير الخاص

 عليم، الوظائف، الخدمات الصحيّ على التّ  في حصولهن مان االجتماعية والض.  
؛ 2007لسـنة  ي اإلعاقـةعزيز حقوق األشـخاص ذوِ االتفاقية الدولية لحماية وت تْ دَ مِ ، حينما اعتَ الْ وكذا الحَ      

ــة هــذه االتفاقيــة، مــا يُ يباَجــحيــث جــاء فــي دِ  ؤك فــي مجــال المســاواة، فقــطْ ي التمييــز والّ انِ َعــعاقــة ال تُ المــرأة المُ  د أن ،
سـاء النّ  اقيـة بـأن الـدول األطـراف فـي هـذه االتف رفُ عتَ تَ  إذْ : "فيهـا دَ رَ وَ ختلفة، فَ ي الحياة المُ نواحِ  في كل  العمل، بلْ 

أو  لعنــفِ ، لِ هُ أو خارَجـ لِ المنـزِ  لَ ، سـواء داِخـضِ فـي التعـر  رَ خطـرًا أكَبـ واجهن ا ُيـَمـ اإلعاقـة غالبـاً  اتْ وَ ذَ  اتْ َيـتَ والفَ 
  .3"أو االستغاللِ  عاملةِ المُ  الئقة، وسوءُ عاملة غير الّ والمُ  ، أو اإلهمالِ أو االعتداءِ  اإلصابةِ 

ـٍة لفئـة الُمعـّوقين مـن  168:، لْم َيْغَفْل واضعي التوصـية رقـموفضًال عّما َسَبق      أعـاله، عـن تقريـِر حمايـٍة خاص
ينبِغـي عنـد مـن التوصـية علـى أنـه  05الجنسين مراعاًة الختالف ُقُدراِتها الجسدّية والّذهنية؛ وفـي ذلـك نـص البنـد 

ــة للُمعــّوقي ــِل المهنــّي والعَمال ن، أْن ُتســَتخَدَم خــدماُت التوجيــِه المهنــّي والتــدريب تخطــيِط وتقــديم خــدماِت التّأِهي

                                                           
ــا لمســتويات العمــل الدوليــة والعربيــةتنظــيم ع(حســن برعــي،  أحمــد 1 ، 04:، سلســلة البحــوث والدراســات، مجلــة اتحــاد الجامعــات العربيــة، العــدد)مــل المــرأة وفًق

  .89و 88. ، ص ص1996أكتوبر 
 أشـكالِ  ألمـم المتحـدة للقضـاء علـى جميـعِ اتفاقيـة ا" الجمعية العامـة لألمـم المتحـدة  تْ دَ ، اعتمَ 1977األمم المتحدة للمرأة في عام  العالم بعقدِ  احتفالِ  ناسبةِ بمُ  2

 ادر عـن الجمعيـة العامـة لألمـم ، الّصـ1979ديسـمبر  18المـؤرخ فـي  34/180: مام بقـرار رقـموقيـع والتصـديق واالنِضـاالتفاقيـة للتّ  تْ َضـرِ ، وعُ "المـرأة التمييز ضد
 28/02/2010 :حّتى تاريخدولة  173قت عليها المتحدة، وصد.  

 ذُ خِ تَ تَ هـا سـمـن التمييـز، وأن  دةٍ متعـد  ألشـكالٍ  سـاء والفتيـات ذوات اإلعاقـة يتعرضـن النّ  الدول األطراف بأن  قر تُ :"هأن  ،من االتفاقية ذاتها السادسة ةر المادقر وتُ  3
 هِ الزمة لضمان تمتعِ الّ  دد التدابيرَ في هذا الص الـدول األطـراف جميـع  ذُ تتِخـ. ةات األساسـيّ والحرّيـحقـوق اإلنسـان  المسـاواة بجميـعِ  تمتًعا كـامًال، وعلـى قـدمِ  ن

ة فــي هــذه االتفاقيــة َنــي بَ ة المُ ات األساســيّ ها حقــوق اإلنســان والحرّيــمارســتِ مُ  ضــمانِ  مكــين للمــرأة، بغايــةِ والت  مِ والتقــد  الكامــلِ  رِ التطــو  الئمــة لكفالــةِ دابير المُ الّتــ
 بها عِ والتمت ."  

 20، الصـادر فـي 90: ، مجلـة اتحـاد هيئـات رعايـة الفئـات الخاصـة والمعـوقين، العـدد)اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـةآفاق ومفاهيم جديدة من واقـع (
  .وما يليها 09.، ص ص).ع.م.ج(،2007ديسمبر 
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والتوظيف والعمالة والخدماِت الُمرتبطة القائمة الُمخصصة للعماِل عمومًا، مع إجراِء أي تكييفاٍت الزمٍة  المهنيّ 
  .ُممكنةٍ 
َر المـؤتمرون ِضـمن البنـد       09وبصريِح العبـارِة، قَـر  ـة اّلتـي  التـدابيرمـن التوصـية، علـى أن اإليجابّيـة الخاص

قين وغيـرِِهم ِمـن العّمـالفُـرَ َتسـَتهِدُف تحقيـَق المسـاواة الفعلّيـة فـي ال ال ُتعَتَبــرُ ِص والُمعاملـِة بـْين العّمـال الُمعـو ، 
  .1بمثابِة تدابير تمييزية ضد العّمال اآلخرين

الِمعيـاَر الـدولي  علـى أّنهـا ُتمثـُل ِفّعـًال، هاِكـُن وصـفُ ُيم ،168:رقـموباسِتكماِل قراءِة بقّية بنوِد التوصـية  وهكذا،     
كمــا ُيمِكــُن اعتبـــاُر . للمســاواة وحظــر التمييــز فـــي التوظيــِف واالســتخداِم بالّنســبة لـــذوي االحتياجــاِت الخاّصــةِ 

ر والتوصـــية الُمكّملـــة لهـــا أعـــاله، المعـــايي 1983لعـــام  159:االتفاقيـــة رقـــم ،، وكـــذا1955لعـــام  99:التوصـــية رقـــم
َرة على المستوى الدولي اّلتي ُتمثـل  الّـذي تسـَتِنُد إليـِه جميـُع دوِل العـالم،  النُمـوذجو اإلطار القاعـدي األساسّية الُمقر

مهمًا اختلَفْت ُمستوياُتها االقتصادية وُمعَطياِتها االجتماعية، من أجِل صياغِة تشـريعاِتها الّداخليـة الُمتعّلقـة بتأهيـِل 
  . ِبِهم وٕادماجِهم الفّعلي في سوق العملالُمعّوقين وتدري

 ر هــذه االتفاقيــات والتوصــيات حمايــةً ف وَ تُــ:" الّطــرح أعــاله، عنــدما يقُــول "عبــد اإللــه زبيــرات"األســتاذ وُيواِفــق      
  ."االجتماعي هُ رَ وْ ة ودَ الخاص  هُ ى طبيعتَ عَ رْ تي تَ بالعديد من األحكام الّ  عاقِ المُ  لِ للعامِ 
      علــى  "عبــد اإللــه زبيــرات"األســتاذ  قــْد َوَرَد عليــه تحُفــٌظ، أو بــاألحرى تعليــق، إْذ َيعيــبُ  ،أعــاله ّرأيالــغيــر أن

باإلضـافة إلـى  لكـنْ  ...:"، وُيعبـر عـن ذلـك بـالقْولِ الّشـمولّيةالمعايير الدولية للعمل سالفة الّذكر، بأّنها بعيـدٌة عـِن 
لـم  تْ أخـرى مازاَلـ قانونيـةٌ  وقواعـدٌ  اإلعاقة، هناك أحكـامٌ  بِ ييز بسبَ لة في المساواة وعدم التمتمث هذه األحكام المُ 

اقة ة أو الّشـرَ ِطـالخَ  في األعمالِ  عاقِ المُ  األجيرِ  استخدامِ  األمر بحظرِ  قُ ى في المعايير الدولية، ويتعل حتّ  دُ عْ بَ  رْ ثَ تُ 
روط وظـروف ، توفير ُشـعامٍ  بوجهٍ  نهُ مِ  عمًال، والهدفُ  ء واقعٌ وهذا شيٌ . ليلية، وفي العمل الّ ة بالصحّ أو الضارّ 

           .2"عاقةواألجيرة المُ  عاقِ لألجير المُ  ةٍ إنسانيّ  عملٍ 
عيــاري للمنظمــة الدوليــة شــاط المِ النّ  أن بــ فــي هــذا التعليــق األخيــر، جانــٌب مــن الفقــه الــدولي اّلــذي ُيِقــر  زّكيــهويُ      

 العمّ عيفة من الهذه الفئة الضّ  للعمل، فيما يخص ) نوعـًا  ًعاسـطحًيا ومتواِضـجـاء قـْد ، )ةذوي االحتياجات الخاص
مــن المعــايير الدوليــة  العديــدُ  َمــابهِ  تْ ســمَ اتّ  انذلــ، الّ وحُضــمولية والوُ الّشــعــن  البعــدِ  كــل  اً بعيــد ويعتِبــُرُه الــبعُض ، مــا

                                                           
، إلـى ُجملـٍة مـن التـدابيِر اّلتـي ُيفتـرض بالـدول 1955لعـام  99: من التوصية ذاِتها، بعـَد اإلحالـة للتّـدابير الُمقترحـِة آنفـًا ِضـمن التوصـية رقـم 11أَشاَر البند  وقد 1

  :تبنيها في سبيِل تحقيق المساواة الفعلّية لفئة الُمعّوقين، ونذُكر من بينها
لتـدريب ثـم وفيِر اتدابيَر ُمالئمة ِلخلِق ُفَرِص عمٍل في سوِق العمل المفتوِح للجميِع، بما في ذلك تقـديُم حـوافز ماليـة ألربـاب العمـل لتشـجيعِهم علـى تـ  .أ 

 العمل للُمعّوقين؛
 إجراء تكييفات معُقولة ألماكن العمل ولتصِميِمِها، وأدواتِها وأجهزتِها وتنظيِمها من أجلؤ تسهيِل التدريب والعمل للُمعّوقين؛  .ب 
ذين ال يسـتطيعون عملّيـًا الوصـوُل إلـى تقديَم الّدعم الحكومي الُمناِسب إلقامِة وٕاحداِث وحداِت عمل محمّيـة مختلفـُة األنـواِع وُمخّصصـة للُمعـّوقين الّـ  .ج 

 العمِل المفتوِح للجميع؛
عـّوقين فيهـا، والُمسـاعدة ، تشجيُع التعاون بين الُورِش المحمّية واإلنتاِجية في المسائل التنظيمّية واإلدارية لتحسيِن أوضـاِع العمـِل بالّنسـبة للعّمـال المُ   .د 

 ظروٍف عاديٍة؛ حيُثما كان ذلك ممكنًا، في إعدادِهم للعمِل في
 اٌت غير حكومّية؛تقديم الّدعم الحكومي الُمناسب للّتدريب المهنّي والّتوجيه المهنّي، والعمل المحمّي وخدماِت تشغيِل الُمعّوقين اّلتي ُتديُرها هيئ  .ه 
  تشجيُع الُمعّوقين على إنشاء وتطوير تعاونيات ِلصاِلِحِهم؛  .و 

  .126. عبد اإلله زبيرات، مرجع سابق، ص 2
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الـــدولي للعمـــل اتفاقيـــًة جديـــدًة بصـــياغٍة ُملِزمـــٍة بتبنـــي المـــؤتمر  إال  قَ قـــحَ تَ يَ  نْ ذلـــك َلـــ ، وٕان 1ةّيـــوازِ واإلقليميـــة المُ 
االتفاقية المزُعومة لجميـِع الحقـوِق، تفصـيًال،  حيث تتطّرقطاُقها الموضوعي على نحٍو شامٍل؛ وصريحٍة، ُيحدُد ن

َيـِد وبصورٍة موضـوعّية، مـع تجنـب العبـارات الّسـطحية والمِرنـة اّلتـي تجعـُل حقـوق هـذه الفئـة مـن العّمـال رهاًنـا فـي 
َر، صــراحًة، . العمــل الحكومــات الوطنّيــة وأربــاب ُتطّبــُق علــىة ة وردعّيــعقابّيــ جــزاءاتٌ وَيفتــِرُض  ذلــك، أن تُقــر  كــل 

  .2ذوي اإلعاقةشخٍص من في مواجهة  تمييزًا أو استغالالً  ُس مارِ يُ  رب عملٍ 
ــ والجــدير باإلشــارة إليــه فــي نهايــة الحــديث، أنــه،      1983( عــاقين األمــم المتحــدة للمُ  عقــدِ  بعــد انتهــاءِ  ةً وخاص- 

ن الكثير مِ  تْ دَ قَ ؛ حيث عَ ة المباشرةيَ وعِ التّ و يالعمل الميدانِ  ي أسلوبَ نِ بَ تَ  المنظمة الدولية للعمل تْ اختارَ  ،)1992
م قـد المُ  ير العـامتقريـر المـد منَ ِضـ دَ رَ ذلـك، مـا وَ  دُ ويؤيـ .القة بحماية هذه الفئـة مـن العّمـتعل المُ  والمؤتمراتِ  دواتِ النّ 

سـوف  العمـلِ  رصِ قين فـي فُـعـوّ ال المُ العّمـ مسـاواةِ  ضـمانَ : "للمؤتمر الـدولي للعمـل، بـأن  )83( :رقم خالل الدورة
  .3"المنظمة ة إلجراءاتِ الرئيسيّ  ى من األهدافِ قَ بْ يَ 

للعمــل لــْم َتْصــِرف الّنظــر فــي  الُمشــار إليهــا أعــاله، أن المنظمــة الدوليــة" إلجــراءاِت المنظمــة"وَتْعِنــي عبــارة      
 قضايا وشؤوِن عمالِة الُمعّوقين، وٕاّنما تبّيَن َلَديها أن وضُع معاييٍر دولية للعمل لْن ُيجدي نفعًا َما لْم َيقَتِرن بنشـاطٍ 

  .ميداني واسٍع وُمكثفٍ 
  
  
  
  

                                                           
 خــدماتِ  لتــوفيرِ  ة تــدابيرَ ختّصــلطات المُ الّســ ذُ ِخــت تَ :" مــا يلــير قــر تُ  ،منهــا الســابعةالمــادة  دُ ِجــكر، نَ ، ســالفة الــذّ 159:إلــى االتفاقيــة الدوليــة للعمــل رقــم جوعِ الر بــ 1

 مُ سـتخدِ ي فيـه، وتَ واالحتفـاظ بـه والترّقـ العمـلِ  ن ضـمانِ عـاقين ِمـالمُ  تمكـينِ  ةَ َيـغْ األخـرى مـن هـذا القبيـل، بُ  ، والتوظيـف واالسـتخدام، والخـدماتِ التوجيه المهنيّ 
  ".الئًماما كان ذلك مُ حيثُ  الزمة عليها،التعديالت الّ  عموًما، مع إدخالِ  ،جراءِ األُ  المرافق القائمة من أجلِ 

 المالئــمِ  المنــاخِ  عوة إلــى تــوفيرِ فــي الــد  ،فــي األســاس لالمنظمــة الدوليــة للعمــل، قــد تبّنــت مجموعــة مــن المبــادئ، تتمثــ الحــظ أن ، نُ هــذا الــنص  ن خــاللِ وِمــ     
ــعــاق،عن طريــق التّ المُ  خصِ للّشــ ــ، التوظيــف واالســتخدام، وكــذلك، الخــدمات الّ دريب المهنــيّ وجيــه والّت هــذه المبــادئ مــن طــرف  الئــم لتفصــيلِ ر المنــاخ المُ وف تــي ُت

 .ةالتشريعات الوطنيّ 
 تْ لَـمِ عَ  دْ قَـفَ . بهـا ة للعمـلِ الوطنّيـ ة علـى التشـريعاتِ ة إلزامّيـوضـع حّصـ: مـة، مثـللزِ مبـادئ مُ  عِ ْضـى عـن وَ المنظمـة فـي منـأً ى هذه قَ بْ هذه المبادئ، تَ  عِ ضْ وَ وبِ      

  .مع المناخ االقتصادي واالجتماعي للدولة تي تتالءمُ ة الّ ي الحص ة لهذه التشريعات في تبن ن الحريّ مِ  هامشٍ  ، على تركِ 159:االتفاقية رقم
ـدُ جِ ، نَ قينعو المُ  وتشغيلِ  تأهيلِ بشأن  1993لسنة  07:إلى التوصية العربية رقم جوعِ كن بالر ل       ينبِغـ:" منهـا، علـى أّنـه 16ت فـي المـادة ها قد نص ي علـى كـل 
  ".% 4عن  تقل  ال سات الحكومية وغير الحكومية بنسبةٍ قين في المؤسّ عو ن المُ مِ  عددٍ  تشغيلَ  لُ تي تكفُ إصدار التشريعات الّ  دولةٍ 
ـة، يُ حـًدا أدنـى للتشـريعات الوطنّيـ تْ عَ َضـفالتوصـية العربيـة، وَ       األشـخاص المُ  ة لتشـغيلِ سـبة اإللزامّيـالنّ  عنـه فـي تحديـدِ  زولِ الّنـ ل عـدمَ فض كمـا حــّددت . قينعـو

ـها لألشـخاص المُ ة تخصيُصـعلـى التشـريعات الوطنّيـ تـي يجـبُ ن والوظـائف الّ هَ ن المِ مِ  دةً حد مُ  ةً ي هذه التوصية نوعِ  ـ 17ت فـي المـادة عـاقين؛ حيـث نصهعلـى أن ":
ق عـو م مُ يتقـد  م فيهـا مـا لـمْ هِ م، وال يجوز تعيـين غيـرِ هِ راتِ دُ قين تتالءم مع قُ عو تها المختلفة للمُ نة في أجهزِ عيّ ومهن مُ  وظائفَ  دولةٍ  التشريعات في كل  ُص ص خَ تُ 

  ".بها لاللتحاقِ 
  .216.مرجع سابق، صتي، القريو  يوسف 2
ـ(محمـود سـالمة جبــر، : َوَرَد ضـمن 3 القــاهرة، ص ص2002، 73: ، مجلــة العمـل العربـي، منظمـة العمــل العربيـة، العـدد)ةالحمايـة القانونيـة للفئــات الخاص ، .

35-37.  
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  :الفرع الثاني
  ةبذوي اإلعاق المتعّلقةأحكام القانون الدولي لحقوق اإلنسان  

  
الجمعيــة  تْ َجــانيــة، وأدرَ بعــد الحــرب العالميــة الثّ عــاقين، الجهــود الدوليــة لحمايــة األشــخاص المُ  وتيــرةُ  تْ عَ تســارَ      

انيـة فـي اإلدارة ي الحـرب العالميـة الثّ قِ و َعـإعادة تأهيـل مُ  لها، مسألةَ  ة العالمية في أّول جلسةٍ العامة لمنظمة الصحّ 
  .1العامة
ـ، تـّم تبنـ.)م 20(من القرن العشـرين  بعاالسّ وفي العقد       ن يُ يْ ي نص الن المبـادئ العامـة لحمايـة األشـخاص شـك
تـه الجمعيـة العامـة لهيئـة األمـم المتحـدة ذي تبن الّـ كرياً ق فِ و عَ إعالن حقوق المُ ن، هو صيْ هذين النّ  لأو و. عاقينالمُ 

ــأّمــا  .1971عــام   ، ويتعّلــق األمــر1975 ديســمبر 09فــييئــة األمــم المتحــدة تــه الجمعيــة العامــة له، فقــد تبن انيالّث
م هِ عـاقين مـع غيـرِ مبـدأ مسـاواة المُ  ديباجـة هـذا األخيـر، كّرسـتوقـد  .2عـاقينالمُ  بحقوقِ  اإلعالن العالمي الخاّص ب

دة وق الـوارِ الحق عاق بجميعِ ع المُ يتمت :" فيهـا دَ رَ وَ ، وعدم جواِز ُممارسة أي تمييٍز نحَوُهم؛ حيث في جميع الحقوق
، علــى أســاس أو تمييــزٍ   تفرقــةٍ َال وِبــ عــاقين دون اســتثناءٍ المُ  بهــذه الحقــوق لجميــعِ  فُ رَ عَتــويُ  .فــي هــذا اإلعــالن

أي سياســـيًا أو غيـــر سياســـي، أو األصـــل القـــومي أو لغـــة أو الـــّدين، والـــرّ لـــون أو الجـــنس أو الّ العنصـــر أو الّ 
  .3"هِ أو على أسرتِ  هِ نفسِ  عاقِ ق على المُ آخر ينطبِ  ّي وضعٍ د، أو بسبب ألِ وْ روة أو المَ االجتماعي، أو الثّ 

ر ُمسَبقًا ِضمن بنوِد  ،ويمثل مضُمون اإلعالن      إعالن هيئة األمم المتحـدة لحقـوق أعاله، تأكيدًا للمبدأ الُمقر
 أنْ  يجـبُ " :حينما أقّر بما يلي، سالف الّذكر، 1969فل لعام الط عـاق بكـخص المُ ع الّشـيتمتـ ورة الحقـوق المـذكُ  ل

قائم على  أو تمييزٍ  عاقين بدون استثناء، ودون تفرقةٍ المُ  ف بهذه الحقوق لكل يعترِ  أنْ  في هذا اإلعالن، ويجبُ 
هـا، واألصـل القـومي أو االجتمـاعي أو درجـة لغة أو الـّدين واآلراء العامـة وغيرِ لون أو الّ العرق أو الجنس أو الّ 

من  الثانيةالمادة " ( هِ أو على أسرتِ  هِ ق على نفسِ طب هذه، ويُ  أخرى غيرَ  ةٍ ي وضعِ  ةِ لى أي روة والمولد،أو قائم عالثّ 
  .4)اإلعالن

ــ 07نّصــت المــادة فــي ذات الّشــأن، و       ديســمبر  20ادر بتــاريخ مــن قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة الص
 أال  يجـبُ :" ه، أن افؤ الفرص لألشخاص ذوي اإلعاقةتك تحقيقِ ، بشأن )48( امنة واألربعينالثّ ، في دورتها 1993

                                                           
ــن مــ 18مــن المــادة  04اهتمامــًا إقليميــًا بحقــوق الُمعــاقين؛ فمــن جهــٍة، كّرســت الفقــرة كمــا ُيالحــظ  1 ــة حقــوق اإلنســان والّش ــًة  عوبالعهــد اإلفريقــي لحماي حماي

 التمييــز ضـــدّ  روبِ وُضـــ أصــنافِ  كــل  إللغـــاءِ  ، اتفاقيــةً 1999التينيــة فـــي عــام أخــرى، تبّنـــت دول أمريكــا الّ  ومـــن جهــةٍ . ارة اإلفريقيــةعــاقين فـــي القّــلألشــخاص المُ 
  .عاقينالمُ  التمييز ضدّ  إلغاءِ  ذها الدول األعضاء من أجلِ خِ أن تتّ  تي يجبُ د االتفاقية اإلجراءات الّ عد عاقين ـ وتُ األشخاص المُ 

ــُصــي القُ تفــادِ ولِ       ــ1994لعــام  لحقــوق اإلنســان الميثــاق العربــي ابَ ذي َشــور اّل مــن الميثــاق  40المــادة  تْ لَــة، تناوَ ، وتماشــيًا مــع االتجاهــات الدوليــة والوطنّي
  .أعاله 40من المادة  02و 01ة في الفقرتين الدول األطراف اتجاه األشخاص ذوي االحتياجات الخاص  تقِ ى على عالقَ االلتزام القانوني المُ  ،المعّدل

  .         111.زكي زكي حسين زيدان، مرجع سابق، ص: وأيضاً . 60-58. محمد عثمان خلف اهللا، مرجع سابق، ص ص: للمزيد من التفاصيل، راجع
 09المـؤّرخ فـي  ،)30-د( 3447: ، اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة لألمـم المتحـدة رقـم)مي الخاّص بحقوق المعوقيناإلعالن العال: (مكتبة حقوق اإلنسان 2

  :14/12/2014: ، جامعة مينيسوتا، موقع اإلنترنين المّطلع علي بتاريخ1975ديسمبر 
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b073.html  

  .المرجع نفسه 3
  .)1975(اإلعالن العالمي الخاّص بحقوق المعوقينمن  02المادة  4
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عراقيـل  عَ َضـتَ  أال  األشـخاص ذوي اإلعاقـة، كمـا يجـبُ  التوظيف ضد  ارية في ميدانِ ز القوانين واألنظمة السّ مي تُ 
  .1"مهِ تشغيلِ  في سبيلِ 

ــــول عــــام اعَتَمــــَدت الجمعيــــة العامــــة لهيئــــة األمــــم المتحــــدة، و       حقــــوق األشــــخاص ذوي  ةاتفاقيــــ، 2007بحُل
ــَد التطــوِر، وأن اإلعاقــة تحــُدُث بســَبِب ، و2اإلعاقــة أعَلَنــْت ِضــمن ديباجتهــا أن اإلعاقــة ُتشــكُل مفهومــًا ال يــزاُل قْي

ُمشــاركِتِهم  التفاُعــِل بــْين األشــخاِص الُمصــابين بعاهــٍة والحــواِجز فــي المواقــف والبيئــات الُمحيطــة اّلتــي تُحــول دون
وَتعتَــِرف أيضــًا، بــأن ). مــن الديباجــة هالفقــرة (لــًة فّعالــًة فــي ُمجــتمِعِهم علــى َقــَدِم المســاواِة مــع اآلخــرينُمشــاركًة كام

  .التمييز ضد أي شخٍص على أساس اإلعاقة ُيمثُل انتهاكًا للكرامة والقيمة الُمتأِصلتْيِن للفردِ 
وكفالـِة تمتـع األشـخاص ذوي اإلعاقـة تمتعـًا كـامًال علـى  وِمنه، ُحدَد الغرض من االتفاقيـة فـي تعزيـِز وحمايـةِ      

المــادة (َقــَدِم المســاواة مــع اآلخــرين بجميــِع حقــوق اإلنســان والحرّيــات األساســّية، وتعزيــِز احتــراِم كــرامِتِهم الُمتأّصــلة 
  ). من االتفاقية األولى
كّل من ُيعانون من عاهاٍت : "تفاقية، كالتّاليفي مفهوِم هذه اال" األشخاص ذوي اإلعاقة"وهكذا، َوَرَد تعريف      

طويلَة األجل بدنّيًة أو ذهنّيـة أو حسـّية، قـد تمـَنُعُهم لـدى التعاُمـل مـع ُمختلـِف الحـواِجِز مـن الُمشـاركِة بصـورٍة 
، أن والغريـُب فـي األمـرِ ). مـن االتفاقيـة 01 المـادة("كاملٍة وفعاّلـٍة فـي المجتمـع علـى َقـَدِم المسـاواة مـع اآلخـرين

ــخِص الُمعــاقِ أعــاله، َرَبَطــْت تعريــَف االتفاقيــة  ــْت بــذلك، المســاواةوُوُجــوِدِه فــي المجتمــع مباشــرًة بفكــرِة  الّش ، فجَعَل
مـع غيـِرِه مـن أفـراِد المجتمـع  بالمسـاواةِ علـى االعتـراف لـُه  موقوفـاً االعتراَف بجميِع حقوِقه الواِرَدِة ِضمن االتفاقيـة 

   .األِصّحاء
ي تمييـٍز أو أ"، ُمعتبِـرًة إّيـاُه  "بـالتمييز علـى أسـاس اإلعاقـة"نص الُموالي، حدَدْت االتفاقيـة المقُصـود وفي ال     

استبعاٍد أو تقييٍد على أساس اإلعاقة يكون غرُضُه أو أَثُرُه إضعاف أو إحبـاط االعتـراف بكافـِة حقـوق اإلنسـان 
ها علــى قــدم المســاواة مــع اآلخــرين فــي الميــادين السياســّية أو والحرّيــات األساســّية أو التمتــِع بهــا أو ُممارســتِ 

وشُمُل جميع أشكاِل التمييـز، بَمـا فـي ذلـك .االقتصادية أو االجتماعية أو الثقافية أو المدنّية أو أي ميداٍن آخر
  .3)من االتفاقية 03.ف/02المادة "(الحرماُن من ترتيباٍت تيسيرّية معقولة

الدول األطراف باتخاِذ جميـِع التّـدابيِر الُمالئمـة، التشـريعية واإلداريـة، إلنفـاِذ الحقـوق الُمعتَـَرف  وُتلِزم االتفاقية     
ما ُيوجـد مـن قـوانيٍن ولـوائح وأعـراف وُممارسـاٍت تشـكل تمييـزًا ضـّد  التشريُع لتعديِل أو إلغاءِ : بها ِضمنها، ِبَما فيها

                                                           
  :14/12/2014 :، موقع افنترنيت المطلع عليه بتاريخ)القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعّوقين: (األمم المتحدة: ورد ضمن 1

http://www.un.org/esa/socdev/enable/dissrar.htm 
. قـة باإلعاقـةتعل همـًا فـي مجـال التشـريعات المُ مًا مُ ، تقـد 2008فـاذ عـام ز النّ ، حّيـة بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقـاتاتفاقية األمم المتحدة الخاص ول دخُ  رُ بَ عتَ يُ  2

ن ذوي ِمــ ي باألشــخاصِ تعِنــ ل تــدابيرَ ارية لتشــمُ هــا الّســينَ للعمــل أو عــّدلت قوانِ  جديــدةَ  قــوانينَ  األخيــرةِ  نواتِ فــي الّســ كازاخســتانو موزانبيــق: ثــلمِ  ،بلــدانٌ  تْ دَ واعتَمــ
ـــ ، تشـــريعاتٍ 2007عـــام  شـــيليو كوريـــاجمهوريـــة  تْ دَ واعتَمـــ .اإلعاقـــات األردن، و)2007( تايلنـــد: ثـــلمِ  ،أخـــرى وأقـــّرت بلـــدانٌ . التمييـــز رُ باإلعاقـــة تحُظـــ ةٍ خاص 

  .ذوي اإلعاقات األشخاصِ  حقوقِ  ة بشأنِ ، قوانين خاص )2010( فيتنام، و)2009( كمبوديا، و)2008( ماليزيا، و)2008( إثيوبيا، و)2007( اسبانيا، و)2007(
  :راجعلمزيد من التفاصيل، ل

B.I.T.:(Code of practice on managing disability in the workplace), Op.cit.p.18. 
التعـديالت والترتيبـات اّلالزمـة والُمناسـبة اّلتـي ال :"، علـى أنهـا تعِنـي"الّترتيبـات التيسـيرّية المعُقولـة"، المقُصـود بعبـارِة  الرابعةفي فقرِتها  وحددْت نفس المادة 3

، واّلتي تكون هناك حاجٌة إليها في حالة ِع األشـخاص ذوي اإلعاقـة علـى أسـاس المسـاواة مـع  َتفِرُض ِعبئًا غير متناسٍب أو غير ضروريُمحّددة، لكفالِة تمت
  ".اآلخرين بجميع حقوق اإلنسان والحرّيات األساسّية وُممارسِتها
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أي عمـٍل أو ممارسـٍة تتعـارُض وهـده االتفاقيـة، اتخـاذ كافـة التّـدابير األشخاص ذوي اإلعاقة، االمتناُع عـن القيـاِم بـ
ةٍ  شخٍص أو منظمٍة أو مؤّسسٍة خاص من االتفاقية 04المادة .(الُمناسبة للقضاِء على التمييِز من جانِب أي.(   

، َرْغَبـــَة "واة وعـــدم التمييـــزالمســـا:"مـــن االتفاقيـــة ذاتهـــا، واّلتـــي َوَرَد َتْبْويُبهـــا تحـــت عنـــوان 05وكّرســـت المـــادة      
وٕاصراَر المؤتمرين آنذاك، في تحقيِق المساواة الفّعليـة لـذوي اإلعاقـة مـع غيـِرِهم مـن أفـراِد المجتمـع، وكـذا، رغبـِتِهم 

ــٍة  قــْد يتعرُضــون َلَهــا ــت الفقــرة . فــي ِحمــايِتِهم مــن أي اســتغالٍل أو ُمعاملــٍة تمييزّي ــ:"ِمنهــا، كالّتــالي األولــىفنص ر ُتق
الدول األطراف بأّن جميع األشخاِص ُمتساُوون أمام القانون وِبُمقتَضاه، وَلُهم الحق دون أي تمييـز وعلـى قـدِم 

      ".المساواة في الِحماية والفاِئَدة اّللتين ُيوِفرُهَما القانون
ـ والي، علـى نفـسِ ، على التّ 03و 02ها يْ من فقرتَ ، ضِ ذاُتها المادةوأّكدت       ـ فـي إقـرار حمايـةٍ  هِ التوج ة لهـذه خاص
علـى أسـاس  تمييـزٍ  الـدول األطـراف أي  رُ ُظـحْ تَ : "هفيهـا أنـ دَ رَ ؛ حيـث وَ من التمييز فـي الُمعاملـة وفـي الفُـرصِ  الفئة

ــ ــة، وتكُف ــَة المُ اإلعاق ــة الحماي ــى أي تســاوية والفعّ ل لألشــخاص ذوي اإلعاق ــز عل ــة مــن التميي الفقــرة "( أســاسٍ  ال
 ناسـبة لكفالـةِ المُ  واتِ ُطـالخُ  ، جميـعَ المساواة والقضـاء علـى التمييـزِ  لتعزيزِ  الدول األطراف سعياً  ذُ خِ تت " ،)الثانية

  .1)الثالثة الفقرة("ولة لألشخاص ذوي اإلعاقةعقُ ة المَ يري يسِ ر الترتيبات التَ توافُ 
، أّن التـدابير الضـرورّية اّلتـي تُقـّرُر مـن أعـاله الخامسـةمـن المـادة  الرّابعـةوزيادًة على ما َسـَبَق، تؤكـد الفقـرة      

ِة أو تحقيِقها، ال ُتعتَبُر تمييزاً  أجل التعِجيِل بالمساواة الفّعلية لألشخاص ذوي االحتياجاِت الخاص.  
ـًة بفئـة النسـاء الُمعاقـات، وألزمـْت الـدول األطـراف باتخـاذ التـدابير 06وَأْوَلْت المادة       من االتفاقيـة عنايـًة خاص 

اّلالزمـــة لضـــمان تمـــتِعهن تَمُتعـــًا كـــامًال وعلـــى قـــدِم المســـاواة بجميـــِع حقـــوِق اإلنســـان والحرّيـــاِت األساســـّية، وكفالـــِة 
  .التطوِر الكامِل والتقدم والتمكين للمرأة الٌمعاقة

ن ديباجتهـا قـد ِمـ) ص(قـرة الف من إطـار االتفاقيـة، فـإن عاقـة ِضـلة المُ رة للمرأة العامِ قر وفضًال، عن الحماية المُ      
 تْ نص  هعلى أن ": ـفُ تعتـرِ  الدول األطـراف فـي هـذه االتفاقيـة، إذْ  إني أنْ ه ينبِغـ، أيًضـا، بأن و وُ األطفـال ذَ  عَ يتمتـ

 المسـاواة مـع األطفـال اآلخـرين، وٕاذًا  مِ دَ ة علـى َقـيات األساسـيّ اإلنسان والحرّ  حقوقِ  ًعا كامًال بجميعِ اإلعاقة تمت
وأّكـدت  ".ةلـك الغاَيـتِ فـل تحقيًقـا لِ دت بهـا الـدول األطـراف فـي اتفاقيـة حقـوق الط تـي تعّهـإلى االلتزامـات الّ  رُ شيتُ 

توّخي أفضُل مصلحٍة للّطفِل في جميِع التدابير الُمتعّلقـة باألطفـال من االتفاقية ذاتها، أْن يكون  07أحكام المادة 
  .ذوي اإلعاقة، اعتبارًا أساسياً 

، وهـي حمايـة واحـدةٍ  في خانـةٍ  ب صُ تي تَ الّ  من األفكارِ  دٌ شْ هذه االتفاقية حَ  أن  للمحّلل القانونيى يتراءَ ، هكذاو      
 التمييـــز علـــى أســـاسِ  عِ ْنـــ، وفـــي مَ 2عامـــةٍ  ي التزامـــاتٍ فـــي تبنـــ الـــدولِ  ل االتفاقيـــة واجـــبَ تُكـــ هـــذه الغايـــةِ عـــاقين، ولِ المُ 

 ل االتفاقيـة مجموعـةً تكُفـفضـًال عّمـا سـَبق  .4ذوي اإلعاقـة واألطفـالِ  ساءِ للنّ  ةٍ خاص  حمايةٍ  أيضًا، توفيرَ و . 3اإلعاقة
  .5عاقينخصية للمُ ات الشّ من الحريّ 

                                                           
  .156. مرجع سابق، ص زكي زكي حسين زيدان، 1
  .)2007( حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ةاتفاقيمن  04 المادة 2
  .، أعالهمن االتفاقية 05 المادة 3
  .، أعالهمن االتفاقية 07و 06 المادتان 4
  .، أعالهمن االتفاقية 35-09 المواد 5
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ــةمَ العمــل والعَ :"هــا، واّلتــي تــم َتْبويَبهــا تحــت عنــوانمــن االتفاقيــة ذاتِ  27وفــي إطــاِر المــادة       ، تعَتــِرف الــدول "ال
فــي العمــِل، علــى قــَدِم المســاواة مــع اآلخــرين، ويشــُمُل هــذا الحــق إتاحــة األطــراف ِبحــق األشــخاِص ذوي اإلعاقــة 

ـــٍة فـــي ســـوِق عمـــٍل وبيئـــة عمـــٍل ُمنقحتـــين أمـــام  ـــه بحرّي ـــّرزِق فـــي عمـــٍل يختاُرونـــه أو يقَبُلوَن ـــم ِلكســـِب ال الُفرصـــِة لُه
  .1األشخاِص ذوي اإلعاقة وشاِملتين لُهم وَيسُهُل انخراُطُهم فيها

طـراف ِبحمايــِة وٕاعمـاِل الحــق فـي العمــِل عـن طريــق اتخـاذ الُخُطــواِت الُمناِسـبِة، ِبمــا فـي ذلــك وتلتـزُم الــدول األ     
  :َسن تشريعاٍت، لتحقيق العديد من األهداف، ِمنها

حظـُر التمييــز علــى أسـاس اإلعاقــة فيمــا َيْخــَتص بجميـِع المســائل الُمتعّلقــة بكافـِة أشــكاِل العمالــة، وِمنهــا   .أ 
 عيين والعمل، واستمراِر العمِل، والتقدم الوظيفِي، وُظروُف العمِل اآلمنِة والِصحّية؛شروُط التوظيف والت

ِحمايـــة حقــــوق األشـــخاص ذوي اإلعاقــــة فــــي ظـــروِف عمــــٍل عادلـــٍة وُمالئمــــٍة، علــــى قَـــَدِم المســــاواة مــــع   .ب 
القيمـِة، وظُـروف  اآلخرين، ِبَما فـي ذلـك تكـافؤ الفُـرص وتقاِضـي أجـٍر ُمتسـاٍو ِلقـاَء القيـاِم بعمـٍل ُمتسـاوي
 العمِل المأمونِة والصحّية، بما في ذلك الحماية من التحّرش، واالنتصاف ِمن المظالِم؛

كفالــُة تمِكـــيِن األشـــخاص ذوي اإلعاقــة مـــن ُممارســـة حقــوقِهم العّماليـــة والنقابيـــة علــى قـــدِم المســـاواِة مـــع   .ج 
 اآلخرين؛

ٍة علــــى البــــراِمج العامــــة للّتوجيــــه التّقنــــي تمكــــؤيُن األشــــخاص ذوي اإلعاقــــة مــــن الحُصــــوِل بصــــورٍة فّعالــــ  .د 
؛ والمهنّي، وخدماِت التوظيِف، والّتدريب المهنّي والُمستمر 

ـــديِم   .ه  ـــرص العمـــل والتقـــدم الـــوظيفي لألشـــخاص ذوي اإلعاقـــة فـــي ســـوِق العمـــِل، فضـــًال عـــن تق تعزيـــز ُف
 َدُة إليِه؛الُمساعدِة على إيجاِد العمِل والُحُصوِل عليِه والُمداومِة عليِه والَعوْ 

تعزيز فرص العمـِل الحـر ومباشـرِة األعمـاِل الُحـرِة، وتكـوين التعاُونيـات، والشـروع فـي األعمـال الّتجاريـة   .و 
ة؛ الخاص 

 تشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة في القطاع العام؛  .ز 
تشــجيع عمالــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي القطــاع الخــاص مــن خــالل انتهــاج سياســات واتخــاذ تــدابير   .ح 

 ناسبة قْد تشُمل البراِمج التصحيحّية والحواِفز، وغير ذلك من الّتدابير؛مُ 
 كفالُة توفيِر ترتيباٍت تيسيرّية َمعُقولة لألشخاص ذوي اإلعاقة في أماكِن العمل؛  .ط 
 تشجيُع اكتساِب األشخاص ذوي اإلعاقة ِللخبراِت الِمهنّية في سوِق العمِل المفتوحة؛  .ي 

                                                           
اّلتـي يحوُزهـا؛ فباإلحالـة إلـى نـص المـادة  القـوة التنفيذيـةَيكُمُن أساسًا، فـي  من االتفاقية أعاله، 27ما ُيمّيُز مضُمون نص المادة الجدير بالتنويِه إليِه، هو أّن  1

االتفاقيــة فــي ذاتهــا، يَقــُع علــى الــدول األطــراف االلتــزاُم بإنشــاِء أو تعيــيِن آليــَة تنســيٍق داخــَل الحكومــة لتيســير األعمــال ذات الّصــلِة بتنفيــِذ هــذه  مــن االتفاقيــة 33
  .اقية وحمايِتها وَرْصِد تنفيذهاوعليها بتشكيِل أو تعزيِز أو إنشاِء آليًة واحدًة أو أكثر لتعزيِز هذه االتف. مختلِف الِقطاعاِت وعلى ُمختلِف الُمستوياتِ 

خبيـرًا ِلتِصـَل إلـى  12َمعِنّيًة بحقوق األشخاِص ذوي اإلعاقة، تتكّون فـي بـدء تنفيـذها مـن  لجنًة مستقّلةً فضًال عن ذلك، تُنِشئ الدول األطراف في االتفاقية      
ثيـِل ُمختلـِف الحضـاراِت والـُنُظم القانونيـة الرئيسـّية، والتمثيـِل الُمتـواِزن للجنسـين، وُمشـاركة خبيرًا  منتخبًا كحد أقصى، مع ُمراعاِة التوزيع الجغرافي العاِدل وتم 18

م ســنواٍت بقصــِد المتابعــِة الدورّيــة لتنفيــِذ بنــوِد االتفاقيــة وتقــدّ  04تتــولى اّللجنــة الّنظــَر فــي التقــارير الدورّيــة اّلتــي تُقــدمها الــدول األطــراف كــّل . الخبــراء ذوي اإلعاقــة
  ). من االتفاقية 39وٕالى  34المواد من . (حصيلَة أعمالها والنتائج الُمتوّصل إليها ِضمن تقريرها الشِمل الُمقّدم كّل سنتْينِ 
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ِل الِمهِنــــّي والــــوظيِفي، واالحتفــــاُظ بالوظــــائِف، والَعــــودُة إلــــى العمــــِل ِلصــــاِلِح تعزيــــُز بــــرامَج إعــــادِة التّأهيــــ  .ك 
 .األشخاِص ذوي اإلعاقة

ــة، وُتمِلــي  الثانيــةهــذا، وتحُظــُر الفقــرة       ِق أو العبودّي مــن المــادة ذاتهــا، إخضــاَع األشــخاِص ذوي اإلعاقــة للــر
  . ِمن العمل الَجبِري أو القسِري ِبضرورة ِحمايِتِهم على َقَدِم المساواة مع اآلخرين،

ــص ُمجَمــَل األحكــام  ،27نــّص المــادة وُيمثــُل      أعــاله، ُجملــًة ِمــن األحكــاِم الشــاِملِة والمبــاِدئ األساســّية اّلتــي ُتَلخ
ــواِزي فــي َمضــموِنها ومــَداها مضــم وَن الــواِرَدة ِضــمن االتفاقيــات والتوصــيات الدوليــة للعمــل، ســالفُة الــذكِر؛ فِهــّي ُت

ة ذوي االحتياجات الخاص 1االتفاقية الدولية للعمل اّلتي ُينادي بها الفقه الدولي فيما يُخص.  
 ختامًا، تنوه الباحثة أّن تنـاول الموضـوع فـي إطـار القـانون الـدولي لحقـوق اإلنسـان، فضـًال عـن سـبِق تناوِلـهِ       

ســبيل ملــئ األوراق، وٕاّنمــا أرادْت الباحثــة تقــديم الــدليل  ضــمن القاواعــد الدوليــة للعمــل، لــم يُكــن ُصــدفًة ، وال علــى
بأّنه، وفيما يتعّلق بحماية فئة ذوي االحتياجات الخاّصة، جـاء موقـف هيئـة األمـم المتحـدة متقـّدمًا ومتطـّورًا مقارنـة 

اتفاقيــة  مــن 27ويكفــي أن تســتدّل الباحثــة بمــا ورَد ضــمن المــادة  ،بــالموقف الّــذي تبّنتــه المنظمــة الدوليــة للعمــل
  .ليتأّكد طرحها الّسابق )2007(حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 

ومنه، ترى الباحثة أّن تنظيم عمالة المعّوقين في إطـار القواعـد الدوليـة الّصـادرة عـن المنظمـة الدوليـة للعمـل      
ي، األمـر الّـذي ُيضـِعف مركـز بذاِته، ويستلزم اإلحالة للمبـادئ واألحكـام المقـّررة علـى المسـتوى األممـ ال ُيعد كافّياً 

وأّنـه مـن المفـروض أن تتبّنـى هـذه األخيـرة المبـادئ واألحكـام . المنّظمة وُيشّكك في مدى فعالّيـة نظامهـا التشـريعي
أعـاله، وُتعيـد صـياغتها  ،)2007(اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة مـن  27اّلتي َوَرَدت ضمن نّص المادة 
  .العّمال المعّوقيندولية ملزمة وشاملة بشأن تفصيًال ضمن أحكام اتفاقية 
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  :الثاني المطلب
رة للمساواة وعدم التمييز اتّ القواعد  صابين بفيروس نقص المناعةاألشخاص المُ  جاهالُمقر 

  اإليدز/البشرّية
  

ــ إلـى إلحــاقِ اإليــدز /ةالبشــريّ  اعــةِ نَ المَ  قــصِ نُ  فيــروسِ  أّدى انتشـار     ــاإلنمائِ  بِ اِسـكَ المَ  نَ ِمــ بعقـودٍ  رِ رَ الضة وٕالــى ي
ة سببًا البشريّ  المناعةِ  نقصِ  فيروُس  ل ظَ يَ  أنْ  عْ ق وَ تَ المُ  نَ ومِ . المجتمعات استقرارِ  الدول، وٕارباكِ  اقتصادياتِ  ويضِ قْ تَ 

ــ رئيســيًا مــن أســبابِ  ــلَ مَ يُ ، لِ كانِ الّســ فــي العديــد مــن البلــدان وأوســاطِ  اللِ واالعــتِ  اتِ الوفَي ــةً  ّث  العمــلِ  تحقيــقِ  أمــامَ  عَقَب
 تــأثرينَ أو المُ  صــابينَ المُ  األشــخاصِ  نَ ِمــ اليــينِ المَ  معيشــةِ  أســبابِ  ؛ فقــد أّدى إلــى فقــدانِ ةِ ســتدامَ ة المُ والتنمّيــ الئــقِ الّ 

 .1بالفيروسِ 
الل ن خِ ظة مِ باهِ  نشآت تكاليفَ المُ  ع على أعمالِ وقِ وهو يُ 2، ةً إنتاجيّ  ة األكثرَ ريّ مُ العُ  على الفئاتِ  هُ ارُ آثَ  رُ آزَ تَ وتَ      

الحقـوق  كُ هَـنتَ غالبـًا، مـا تُ  إلـى ذلـك، إضـافةً . بـرةِ والخِ  اراتِ هَـالمَ  انِ قـدَ وفُ  ،العمـلِ  تكـاليفِ  ة وارتفـاعِ اإلنتاجيّ  انخفاضِ 
 اللِ ن ِخـا ِمـمَ يَ ة أو شبه اإلصابة بـه، والِسـالمناعة البشريّ  قصِ نُ  ة في العمل على أساس اإلصابة بفيروسِ األساسيّ 
 يلُ مِ يَ  المرضمًا، هو أّن اقُ فَ تَ  عَ ضْ الوَ  ا يزيدُ ومَ  .3ين بالفيروسصابِ المُ  الِ إلى العمّ  نِ يْ هَ جَ وَ المُ  ارِ بالعَ  مِ صْ الوَ التمييز و 

 نَ ي أصـًال ِمـعـانِ تـي تُ الّ  ، فـي المجموعـاتِ ةً ، خاص رُ ؤث يُ  اتَ بَ  ن المجتمع؛ إذْ ة مِ فَ ستضعَ المُ  إلى الفئاتِ  إلى االنتقالِ 
إلـى  ولِ ُصـدخًال للوُ َمـ تـيحُ هـو يُ اإليدز، فَ  فيروسِ  واجهةِ اسمًا في مُ ورًا حَ العمل دَ  ي عالمُ ؤد ويُ . يشِ همِ ت أو ال رمانِ الحِ 
  .العمل مكانُ  وَ وهُ  م؛ أالَ هِ كبيرًا من حياتِ  فيه جزءاً  ونَ ض قْ ذي يَ الّ  عِ قِ وْ جاًال، في المَ ال، نساًءا ورِ العمّ 
      المُ  الّدورَ  ولكن عالمِ لِ  هم  ٌيستغَ  لمْ  لهذا الفيروسي العمل في التصد بعدُ  ل  ى الحـواجزُ قَـبْ وتَ  ،األمثـلِ  حوِ على الن 
ــًا مــا انِ عَ والتمييــز شــائِ  بالعــارِ  مُ ْصــ؛ فالوَ كاملــةً  شــاركةً صــابين باإليــدز مُ المُ  األشــخاصِ  شــاركةِ أمــام مُ  قائمــةً  ، وغالب

اإليـدز، /ةالبشـريّ  المناعـةِ  صابين بفيروس نقـصِ ال المُ حماية حقوق العمّ  أّما وسائلُ . ينيةالثقافية والدّ  مُ يَ ا القِ مَ هُ عّززُ تُ 
فــي  ونَ ُبــرغَ م ال يَ م، أو أّنُهــهُ وقَ ُقــحُ  ونَ كُ درِ إّمــا ال ُيــ مْ اهُ رَ ، تَــكثيــرةٍ  ففــي حــاالتٍ  .إلــى التنفيــذ رُ ِقــتَ فْ أو تَ  ةً َبــفهــي إّمــا غائِ 

شـكلة، صـّدي لهـذه المُ فـي التَ  هِ تِ سـاهمَ مُ  كامـلَ  العمـلِ  ق عـالمُ حقّـكـّي يُ ولِ  .بالعـارِ  مِ صْ الوَ  عليها في مواجهةِ  اإلصرارِ 
                                                           

بـأّن عــدد المصـابين بفيــروس نقــص المناعـة البشــرّية واإليـدز قــد بلــغ  اإليــدز/المشــترك المعنـي بفيــروس نقــص المناعــة البشــرية م المتحــدةبرنــامج األمــيقـّدر  1
  .مليون إصابة جديدة سنوياً  2,6، ُيضاف إلى ذلك في المتوسط 2009مليون شخص حول العالم في عام  33,3

  : نورد ضم، اإليدز/نقص المناعة البشرية المعني بفيروس برنامج األمم المتحدة المشترك
U.N.A.I.D.S.:Report on the global A.I.D.S. epidemic, Geneva, 2010,pp.16-23. 

مـن األشـخاص فـي سـن العمـل، ) مـنهم %90(عن المنظمة الدولية للعمـل، أّن غالبيـة المصـابين بفيـروس نقـص المناعـة البشـرية  ةالصادر  ويشير أحد التقارير 2
  .رسون عمًال ماويما

B.I.T.:(Saving lives, protecting jobs: International H.I.V. and A.I.D.S.Workplace Education Programme), SHARE 
(Strategic H.I.V. and A.I.D.S. Responses in Enterprises), I.L.O.,Geneva, 2008, p. 03. 

إلـى أّنـه تعـّد مظـاهر الوصـم االجتمـاعي لألشـخاص المصـابين  ،)2008(اإليـدز/روس نقص المناعـة البشـرّيةبرنامج المنظمة الدولية للعمل بشأن فيشير ويُ  3
. رًا علـى مكـان العمـلبفيروس نقص المناعة البشرية وما يتعرضون له مـن تمييـز مـن القضـايا الرئيسـية المتعلقـة بحقـوق اإلنسـان والتنميـة التـي تـؤثر تـأثيرًا مباشـ

يــز علــى أســاس اإلصــابة الحقيقيــة أو شــبهة اإلصــابة بفيــروس نقــص المناعــة البشــرية إلــى تعــذر حصــول هــؤالء األشــخاص علــى فــرص ويمكــن أن يــؤدي التمي
كمــا يفضــي هــذا النــوع مــن التمييــز إلــى عــزوف األشــخاص عــن طلــب التــدابير الوقائيــة، . العمــل، وقــد يــؤدي إلــى فقــدان العــاملين مــنهم مصــدر كســب عيشــهم

  .ق من اإلصابة بالفيروس، فضًال عن خدمات العالج والّرعاية والّدعم الالزمة لوقف انتشار المرض وتخفيف وطأتهكالفحص الطوعي للتحق
Ibid. 
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ياسـات والبـرامج واإلسـتراتيجيات، ن السّ العمـل جـزءًا ال يتجـزأ ِمـ اإلجراءات في عـالمِ  لَ ك شَ تُ  روري أنْ من الضّ  يكونُ 
  . 1ة واإليدزالبشريّ  المناعةِ  قصِ نُ  فيروسِ  ة والدولية، بشأنِ الوطنيّ 
ِل مــن  زاإليــدوُضــوع ولــْم ُيطــرح م      دولــّي، حتّــى أواِخــِر العقــِد األو علــى طــاوالِت الّنقــاِش، ولــْم يُكــن محــّل صــك
الثالثـــة، فقـــْد تـــأخرت المنظمـــة الدوليـــة للعمـــل فـــي مناقشـــة الموضـــوِع بصـــورٍة صـــريحٍة ومباشـــرٍة حتّـــى عـــام  ةاأللفيـــ
2010 . ومنه ةٍ ميدانيّ  الثاني، ذا طبيعةٍ ، وتشريعيةٍ  ذا طبيعةٍ  األول،: نِ يْ دَ عْ وص، بُ بهذا الخصُ ها نشاطُ  ذَ خَ وقد ات ،

ـــأن ذات طبيعـــة مزدوجـــة ـــّررة بهـــذا الّش ـــة ىأحكـــاٌم موضـــوعّية وُأخـــر : وَرَدت األحكـــام المق ـــك مـــا ســـوف  .إجرائّي وذل
  :في الفرعين التّاليينن التفصيل، مٍ  بنوعٍ  تتناوُلهث الباحثة،

  
  :الفرع األول

  اإليدز/البشرّية بفيروس نقص المناعة ة بحماية العّمال المصابينالمتعّلق األحكام الموضوعّية
  

التمييـز فـي  تـي بـاتَ الّ  روف والحـاالتِ اإليـدز واحـدًة مـن الظـ/ةالمناعـة البشـريّ  قـصِ نُ  اإلصابة بفيـروسِ  لُ شك تُ      
امــًا خاصــًا بهــذا الموضــوع، المنظمــة الدوليــة للعمــل اهتم تْ دَ ْبــوأَ . أمــرًا محظــوراً  هااالســتخدام أو المهنــة علــى أساِســ

 فيــروسِ  لَ وْ شــتركًا َحــالصــّحة العالمّيــة، بيانــًا مُ  مــع منظمــةِ  باالشــتراكِ  ،هــاالمنظمــة ذاتُ  تْ دَ َمــ، اعتَ 1988وفــي عــام 
 تْ رَ ادَ َبـــو . 2العمـــلِ  التمييـــز فـــي مكـــانِ  لَ وْ أحكامـــًا َحـــ نُ العمـــل، وهـــو يتضـــم  اإليـــدز ومكـــانُ /المناعـــة البشـــرّية قـــصِ نُ 

ة المناعــة البشــريّ  قــصِ بشــأن فيــروس نُ  اتٍ مارَســدوّنــة مُ مُ  ، إلــى اعتمــادِ 2001ليــة للعمــل فــي عــام المنظمــة الدو 
 . 5ن البلدانمِ  ها في الكثيرِ تطبيقُ  ، وتم 4طاقالن  عَ واسِ  يدٍ بتأيِ  تْ يَ ظِ تي حَ ، والّ 3العمل وعالمِ 

                                                           
والتمييـز علـى  مِ ْصـالوَ  نَ ال ِمـالعّمـ رَ ر َحـا تَ َمـل كُ :" هبأنـ لُ وْ ، القَـ"خـوان سـومافيا" دالسـيّ المـدير العـام للمنظمـة الدوليـة للعمـل  على لسـانِ  دَ رَ ، وَ المعنى وفي ذاتِ  1

بشــأن  إلــى التثقيــفِ  أفضــلٍ  وصــولٍ  صِ رَ ن فُـهم ِمــوُ الُ َعــومُ  مْ وا ُهــا اســتفادُ َمـل بــه، كُ  اإلصــابةِ  هِ بْ ة أو ِشــيّ المناعـة البشــر  ة بفيــروس نقــصِ علّيــالفِ  أسـاس اإلصــابةِ 
تلـك  ثـلِ ول إلـى مِ الوُصـ شـأنِ فِمـن  .العمـل ، وعلى مسـتوى مكـانِ عم على المستوى الوطنيعاية والدّ ة والمعلومات والعالج، والرّ فيروس نقص المناعة البشريّ 

  ".في االقتصاد الوطني وفي المجتمع ةِ ساهمَ ، وعلى المُ وطويلةٍ  جةٍ نتِ مُ  حياةٍ  م على عيشِ ساعدهُ يُ  الخدمات أنْ 
ة واإليــدز وعــالم العمــل يــروس نقــص المناعــة البشــريّ ديباجــة توصــية ف(: َوَرَد ِضــمن ،"خــوان ســومافيا"الســّيد المــدير العــام للمنظمــة الدوليــة للعمــل ِخطــاُب 

  . 04.، ص2010، منشورات مكتب العمل الدولي، جنيف، جوان )2010لعام  200:رقم
  :راجع، لمزيد من التفاصيلل 2

B.I.T.:(Policy and legal issues relating to HIV/AIDS and the world of work),I.L.O., Geneva,1999. 
االيـدز وعـالم / ةبَ َسـكتَ نقـص المناعـة المُ  ةِ َمـتالزِ مُ و ة مارسـات منظمـة العمـل الدوليـة بشـأن فيـروس نقـص المناعـة البشـريّ نـة مُ مدوّ ( :ي للعملالمكتب الدول 3

  .37-01. ص ص، 2001، جنيف، ، منظمة العمل الدولية)العمل
ــ دّونــة دورةٌ علــى المُ  تْ قَ ادَ وقــد َصــ 4 ــرَ وتُ . 2001الموضــوع عــام  لَ حــوْ  تْ دَ َقــدة انعَ مــن الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــ ةٌ خاص كافحــةِ إلــى مُ  ةِ دّونــة علــى الحاَجــالمُ  زُ ك 

 اءبَ ي عليه الوَ وِ طَ نْ ذي يَ نساني الّ عد الجِ البُ  جُ الِ عَ ى الفيروس أو اإلصابة بمرض اإليدز، كما تُ وَ دْ عَ بِ  -أو عن يقينٍ  -ةوهَ عن اإلصابة المشبُ  مِ اجِ التمييز الن.  
B.I.T.:(An I.L.O. code of practice on H.I.V./A.I.D.S. in the world  of work),I.L.O.,Geneva,2001.pp.02-21. 

العمـل، وذلـك  صابين بفيـروس نقـص المناعـة البشـرّية واإليـدز فـي مكـانِ حماية حقوق األشخاص المُ  في مجالِ  هام  مٌ د قَ تَ  زَ رِ ، ُأحْ 200:التوصية رقم ْبَل اعتمادِ قَ  5
 10 دُ حـد تـي تُ والّ ، 2001لعـام االيـدز / ةبَ كتَسـمـة نقـص المناعـة المُ تالزِ مُ و ة مارسات منظمة العمل الدولية بشأن فيروس نقص المناعة البشريّ مُ  نةدو مُ  لِ ضْ فَ بِ 

ــز،: ، عمومــاً ة تشــملُ مبــادئ رئيســيّ  ــالفيروس، و  إلصــابةِ عــن ا اإللزامــيّ  الكشــفِ  اختبــارِ  عالقــة االســتخدام، وحظــرِ  والحــق فــي اســتمرارِ  عــدم التميي ــحظــِر ب  رزِ َف
  .التوظيف حين على هذا األساس ألغراضِ رشّ المُ 

Ibid. 



 
244 

العمـل  عـالمِ  ةِ باسـتجابَ  اءِ قَـلالرتِ  قـد حـانَ  تَ ْقـالوَ  ، أن 2007 عـامِ  ِبحلـولِ فـي المنظمـة  عنّيـةُ المَ  الهيئـاتُ  تْ رَ ر وقَ      
عـن المنظمـة  رَ دَ ذلك، َصـعـًا ِلـبَ تَ و . للعمـل دولـي  معيـارٍ  واعتمـادِ  الل تطـويرِ ن ِخـة، مِ المناعة البشريّ  قصِ نُ  لفيروس

  :من األحكام ما يلي ،وصبهذا الخصُ  رُ كُ ذْ ، ونَ وصريحةٍ  مباشرةٍ  بصورةٍ  المسألةَ  جُ عالِ تي تُ لّ ااألحكام  العديد من
  

  )2010(العمل ة واإليدز وعالمِ المناعة البشريّ  قصِ بشأن فيروس نُ  200:رقم التوصية:أوالً      
  

 نـةكو المُ  الهيئـاتِ  مـن جانـبِ  صريحٌ  عنها، التزامٌ  َض خ مَ تي تَ ، والّ 1 2010عام  200: التوصية رقم اعتمادُ  م تَ      
 سـاهمةالمُ  مـن باالسـتفادةِ  ،الالعّمـ وعـن العمـل أربـاب عـن ينِلـثِ مَ عضـاء والمُ للمنظمة الدولية للعمل من الـدول األ

 والـّدعم، والّرعايـة والعـالج قايـةالو  إلـى الجميـعِ  صـولِ وُ  مانِ َضـ فـي بهـا ومَ يقُـ أن العمـلِ  لعـالمِ  نُ مِكـيُ  تـيالّ  الكبيـرة
 الدوليـة والمنظمـات ةالبشـريّ  لمناعـةا نقـصِ  بفيـروسصـابين المُ  األشـخاص نظماتِ مُ  مع وثيقٍ  نحوٍ  على بالتعاون

 اإليدز /ةالبشريّ  المناعة◌ِ  نقص بفيروسِ  ينِ عْ المَ  شتركالمُ  المتحدة األمم برنامج امَ يَ والسِ  ة،ريكَ الش.  
 المناعة قصِ صابين بفيروس نُ ال المُ ، على العمّ خاص  ز، بشكلٍ رك تي تُ وص الّ صُ ى الن ولَ ها أُ امُ أحكَ  تْ لَ ث وقد مَ      

 ةساهمة عالم العمل في تحقيق األهداف اإلنمائّيـمُ  إلى تعزيزِ  هدفُ ذي يَ القانوني الدولي األّول الّ  ة، والصكّ شريّ الب
  .2ةلأللفيّ 
      الج،من الفيروس والِعـ قايةِ إلى الوِ  املِ الشّ  ولِ في الوصُ  العملِ  عالمِ  المعيار الدولي الجديد، على دورِ  دُ وُيشد 

مييـــز علـــى للتّ  ناهضـــةٍ مُ  للحيـــاة وٕاجـــراءاتٍ  ةِ ذَ ِقـــنْ قايـــة المُ الوِ  بـــرامجِ  حـــولَ  اً عيـــار أحكامـــالمِ  ظُ َحـــلْ ويَ . والعنايـــة والـــّدعم
ــالمِ  طُ ســل إلــى ذلــك، يُ  ةِ باإلضــافَ  .العمــلِ  وفــي أمــاكنِ  ،الــوطني المســتوى ة طَ ة العمــل، واألنِشــعلــى أهمّيــ وءَ عيــار الض

  .ةالمناعة البشريّ  نقصِ  مع فيروسِ  ينَ شِ تعايِ المُ  صِ واألشخا السبة إلى العمّ ، بالنّ لّدخلِ ِدّرة لِ المُ 
                                                           

 16:ة بتـاريخدَ نعِقـ، المُ  99:ا المـؤتمر الـدولي للعمـل خـالل دورتـه رقـمهَ دَ ، اعتَمـالعمـل ة واإليـدز وعـالمِ فيـروس نقـص المناعـة البشـريّ بشـأن  200:رقـم التوصية 1

  .2010جوان 
ــحــينِ  وفــي 2 ــ2010لعــام  200:التوصــية رقــم صــدورِ  لَ ْبــقَ  المناعــة البشــرّية قــصِ نُ  فيــروسِ  ، موضــوعَ دولــي للعمــل، صــراحةً  معيــارٍ  الج أي عــيُ  مْ ، َل نُ مِكــيُ  هُ ، إّال أن 

 لة بفيــروسِ ِصـت المُ  ؤونِ ي علـى الُشــرِ ْسـهــا تَ ارِ بَ غيـر مباشـرة، واعتِ  ي الحمايـة مــن التمييـز والوقايــة مـن اإلصـابة بصــورةٍ طـغَ تــي تُ الّ  وصِ ُصـمـن النّ  كبيــرٍ  دٍ دَ َعـ إعمـالُ 
  :اليةصوص التّ ، الن في هذا المقامِ  ونذكرُ . العمل اإليدز في مكانِ /المناعة البشرّية قصِ نُ 

  ؛)05المادة (ن يهاجر ال المُ العمّ بشأن  1949لعام  97:االتفاقية رقم  .أ 
  ؛)04مادة ال( ةفاوضة الجماعيّ حق التنظيم والمُ بشأن  1949لعام  98:االتفاقية رقم  .ب 
  ؛)18-07المواد ( مان االجتماعيالضّ بشأن  1952لعام  102:االتفاقية رقم  .ج 
  ؛)01المادة( التمييز في االستخدام والمهنةبشأن  1958لعام  111:االتفاقية رقم  .د 
  ؛)04المادة ( العمل إصاباتِ  إعاناتِ بشأن  1964لعام  121:االتفاقية رقم  .ه 
  ؛)09المادة (، )أحكام تكميلية( نيال المهاجر العمبشأن  1975لعام  143:االتفاقية رقم  .و 
  ؛)07المادة ( العاملون بالتمريضبشأن  1977لعام  149:االتفاقية رقم  .ز 
  ؛)06المادة ( ةفاوضة الجماعيّ المُ بشأن  1981لعام  154:االتفاقية رقم  .ح 
  ؛)03و 02المادتين (نهنيتيْ المة المِ ة والسّ الصحّ بشأن  1981لعام  155:االتفاقية رقم  .ط 
  ؛)04-01المواد (، )المعوقون( أهيل المهنيالتّ بشأن  1983لعام  159:تفاقية رقماال  .ي 
   ؛)01المادة( ة المهنيةخدمات الصحّ بشأن  1985لعام  161:االتفاقية رقم  .ك 
  ؛)04و 03المادتين ( الوقتِ  العاملون بعَض بشأن  1994لعام  175:االتفاقية رقم  .ل 
  ).07-01المواد ( األطفالِ  عملِ  لِ أسوأ أشكابشأن  1999لعام  182:االتفاقية رقم  .م 
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 المناعـــةِ  فيـــروس نقـــصِ  علـــى الحقـــوق فـــي مجـــالِ  ّيـــةٍ نِ بْ مَ  قاربـــةٍ ، أعـــاله، علـــى مُ 200: التوصـــية رقـــم دُ ِمـــتَ عْ تَ و      
   :اليالتّ  حوِ على الن  ةً لَ فص ا مُ هَ أحكامُ  تْ اءَ وجَ  ة،البشريّ 
ــ طُ ســل تُ  معلومــاتٌ   .أ  الوقايــة، ول إلــى خــدماتِ الوُصــ العمــل فــي تســهيلِ  ألمــاكنِ  األساســيّ  وء علــى الــّدورالض 

 األطـــرافِ  الثيـــةَ ة ثُ وطنّيـــ سياســـاتٍ  وتطبيـــقِ  واعتمـــادِ  والعـــالج، والعنايـــة والـــّدعم، باإلضـــافة، إلـــى تطـــويرِ 
 .ةالمناعة البشريّ  فيروس نقصِ  حولَ  العمل، وبرامجَ  بمكانِ  ةٌ طَ رتبِ مُ 

 .والتمييز ةِ مَ من الوصْ  للحد  إجراءاتٌ   .ب 
 .ةالَ ع ة فَ واستراتيجيات وقائيّ  برامجَ  وتطبيقِ  واعتمادِ  ها في تصميمِ إدراجُ  الواجبِ  العناصرَ  حددُ تُ  أحكامٌ   .ج 
 ول إلـىالوُصـ تسـهيلِ  اللِ ة، مـن ِخـالمناعـة البشـريّ  فيـروس نقـصِ  عِ ْقـوَ  إدارةِ  لَ وْ فّصلة حَ ة مُ مبادئ توجيهيّ   .د 

 .مهَ رِ سَ صابين بالفيروس وأُ ال المُ العناية والّدعم للعمّ  للحياة، وبرامجِ  ةِ ذَ نقِ العالجات المُ 
 ة، مــعالمناعــة البشــريّ  ال اإلصــابة بفيــروس نقــصِ العّمــ جنيــبِ تَ الّســالمة والّصــحة لِ  إجــراءاتِ  حــولَ  أحكــامٌ   .ه 

ر خـــــابِ ة والمَ ال الصـــــحّ م، كعّمـــــهِ يفــــتظِ وَ  لِ ّعـــــفِ الفيـــــروس بِ  رضــــًة النتقـــــالِ عُ  ال األكثـــــرُ علـــــى العّمـــــ التركيــــزِ 
 .التنظيفِ  الُ وكذا، عمّ  ولوجية،البي

 ،العمـل نمكـاِ  فـي الوقايـة إلـى ةَيـالّرامِ  هـودِ الجُ  تعزيـزِ  إلـى ةَ اَجـالحَ  أعـاله، 200: التوصـية رقـم دُ سـجَ نـه، تُ ومِ      
 وهـي. العـالج إلـى اإليـدز /ةالبشـريّ  المناعـة نقـصِ  بفيـروس ينَ رِ تـأث المُ  أو صـابينَ المُ  صاألشـخاِ  وصـولِ  وتسـهيلِ 

 المناعـة نقـصِ  فيـروس بشـأن العمـل بمكـانِ  تتعلّـق الثيـةثُ  ةوطنيّ  وبرامجَ  سياساتٍ  وتنفيذِ  وتصميمِ  إدماجِ  إلى وتدعُ 
، اإليـدز/ةالبشـريّ  المناعـة نقـصِ  فيـروس بشـأن لةامِ الشـ ةالوطنّيـ واالسـتراتيجياتِ  السياسـاتِ  فـي واإليـدز البشـرية
 دقي التَ  ،ذلك في بما ،كافةً  الللعمّ  ةاألساسيّ  اإلنسان حقوق احترامِ  إلى ووتدعُ  .االجتماعية والحماية نميةالتّ  وبشأنِ 
 إزاءَ  خصِ الّشـ حالةِ  عن واإلفصاح اإللزاميّ  فِ شْ الكَ  الختبارِ  وعضُ الخُ  مِ دَ عَ  في والحق الجنسين بين المساواة بمبدأ

 علـى فِ ْشـالكَ  واختبـارِ  ورةُشـلمَ ا التمـاسِ  علـى الجميـعَ  ،هِ ذاتِـ الوقـت فـي شـّجعوتُ . ةالبشـريّ  المناعـة نقـصِ  فيـروس
 .1نكَ أمْ  ما رَ دَ قَ  رٍ ك بَ مُ  وقتٍ  في ّريٍ وسِ  عي وْ طَ  أساسٍ 
 سبيلِ  في هاعملِ  بتعزيزِ  للعمل المنظمة الدولية مُ تلتزِ  لها، بِ احِ صَ المُ  والقرارِ  التوصية ما َوَرَد في على وبناًءا     

 رينتـأث أو المُ  صـابينالمُ  واألشـخاصِ  الِ العّمـ وكرامـةِ  حقـوقِ  حمايـةِ  دَ ْصـقَ  ةوالوطنّيـ الدوليـة بااللتزامـات الوفاءِ  مِ عْ دَ 
  .كافةً  ،واإليدز ةالبشريّ  المناعة نقصِ  بفيروس

                                                           
 ذُ ِخــت كثيــرًا مــا يَ :" اليكالتّــ، )2011( ي المســتمرّ حــدِ الت : تقريــر المــدير العــام لمنظمــة العمــل الدوليــة بشــأن المســاواة فــي العمــل منوص، ِضــبهــذا الخُصــ دَ رَ وَ  1

ى هــذا جــرَ ويُ  .عــن اإلصــابة بــالفيروس للكشــفِ  إلزامــي  فحــصٍ  لَ كْ َشــ لِ العمــ ة فــي مكــانِ المناعــة البشــريّ  نقــصِ  صــابين بفيــروسِ التمييــز ضــّد األشــخاص المُ 
 فـي ظـروفٍ  وصِ ُحـالفُ  التمييـزي إجـراءَ  األخـرى للفحـصِ  األشـكالُ  لُ ك شَ وتُ . بهذا الفيروس والعاملينِ  مين للوظائفِ تقد إصابة المُ  مِ دَ من عَ  قِ قُ حَ عادًة للت  الفحُص 

 .وصِ حُ الفُ  ة نتائجَ ريّ سِ  نُ مَ ضْ ال تَ اّلتي ة، أو يرَ نِ ستَ المُ  ةِ قَ وافَ الي، على المُ بالتّ  ي حقًا، وال تقومُ عِ وْ الط  إلى الخيارِ  دُ نِ تَ سْ ال تَ 
ة عالَيـ بمخـاطرَ  مُ ِسـتت  بـاع سـلوكياتٍ لين إلتّ العـامِ  ى اسـتعدادِ دَ َمـ إلى تحديـدِ  فُ هدِ تَ  أسئلةٍ  كلَ شَ  عادةً  ذُ خِ ت ذي يَ التمييزي الّ  رزِ لجوء إلى الفَ كذلك، الّ  نُ مكِ ويُ      
 إلـى التمييـز علـى أسـاسِ  هِ رِ وْ دَ ي ِبـؤد ن أن ُيـمِكـيُ  رزِ مـن الَفـ وعُ وهـذا الّنـ. المناعـة البشـرّية ي إلـى اإلصـابة بفيـروس نقـصِ ؤد قـد تُـ معيشـةٍ  م أنماطَ هُ اعُ أو اتبَ 
  ".ةالمناعة البشريّ  نقصِ  ة بفيروسِ طَ رتبِ ة المُ يَ مطِ الن  أفكارِ 

ــدولي للعمــ ، تقريــر المــدير العــام بشــأن متابعــة إعــالن منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن المبــادئ والحقــوق )ي المســتمرّ التحــد : المســاواة فــي العمــل( : لالمكتــب ال
  .44.، ص177، الفقرة 2011، جنيف، 100: المؤتمر الدولي للعمل، الدورة رقم ة في العمل،األساسيّ 
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 انِ فَـل خَ يُ  اإليـدز /البشـرية المناعـة نقـصِ  فيـروس إلـى أن  يـهِ نوِ التوصـية بالتّ  ون ديباجـةَ رُ ؤتمِ الُمـ ل هَ وهكذا، استَ      
 واء،سّ ال حد  على مظ نَ المُ  وغيرِ  مظ نَ المُ  القطاعين في العمل عالمِ  وعلى واالقتصادياتِ  لمجتمعا على خطيراً  تأثيراً 
 ة،والخاصّ  العامة نشآتِ المُ  وعلى ،الالعمّ  ومنظمات العمل أرباب منظمات وعلى ميهِ وُمعالِ  مهِ رِ سَ وأُ  الالعمّ  وعلى

بـه  عُ لِ ضـطَ تَ  ذيالّـ الـّدور وص، أهمّيـةوا بهـذا الخُصـدُ وأكـ .سـتدامةالمُ  نميـةوالتّ  الئـقِ الّ  العمـلِ  تحقيـقَ  انِ َضـو قَ ويُ 
زتُ  أنْ  ورةوضـرُ  ،العمـلِ  عـالم فـي اإليـدز/ ةالبشـريّ  المناعـة نقـصِ  لفيروسِ  يد صَ التَ  في للعمل الدولية المنظمة عـز 
 نقـصِ  بفيـروس قيتعلـ فيمـا مِ ْصـوالوَ  التمييـز كافحـةومُ  ة االجتماعيـةالَـالعدَ  تحقيـقِ  إلـى الّراميـة هـاجهودَ  المنظمـة
  .اهَ تِ يَ َال ا ووِ هَ لِ مَ عَ  جوانبِ  جميعِ  في واإليدز ةالبشريّ  المناعة
 االجتماعيـة المسـاواة انعدامِ  من ةَ العاليَ  المستوياتِ  و االتفاقية الدول األعضاء بالمنظمة، أنّ واضعُ  رُ ك ذَ كما يَ      

ية إلـى واالفتقـار ،والـوعي  المعلومـاتِ  إلـى واالفتقـار ،واالقتصـادية وقلّـة ،العـالج علـى ولالحُصـ كفايـة مِ دَ وَعـ السـر 
 وادُ قَـفَ  ذينالّـ األطفـالِ  دِ دَ وَعـ اتِ َيـفَ الوَ  عـدالتِ ومُ  ةالبشـريّ  المناعـة نقـص فيـروس انتقـالِ  رِ َطـخَ  نِمـ يدُ زِ تَ  ،هُ لَ  الِ ثَ االمتِ 

 االجتماعية المساواة وانعدامَ  الفقرَ  وأيضًا، أن . مِ نظ المُ  غيرِ  عِ القطا في الالعمّ  معًا، وعددَ  نِ يْ نَ االثْ  أو مهِ يْ دَ والِ  دَ حَ أَ 
 يزيدُ  مّما والّدعم، عايةوالرّ  والعالج الوقاية على ولِ ثصالحُ  لِ بُ سُ  إلى االفتقارِ  خطرِ  من تزيدُ  والبطالة واالقتصادية

  .الفيروس انتقالِ  رِ طَ خَ  نمِ  الي،بالتّ 
 تيالّ  الوظيفة بخسارةِ  هديدَ والتّ  والتمييزَ  مَ صْ الوَ  ، إلى أن ، صراحةً 200: توصية رقمديباجة ال تْ ارَ ن ثّم، أشَ ومِ      

 كـان إذا اَمـ معرفـةِ  أمـام حـواجزَ  لُ ك َشـتُ  اإليـدز،/ةالبشـريّ  المناعـة نقـصِ  بفيـروس ونابُ َصـالمُ  األشخاصِ  نهامِ  يانِ عَ يُ 
 ُض قـو ويُ  ،الفيـروس هـذا أمـام الالعّمـ استضـعافِ  نمـ يزيـدُ  مّمـا ة،البشـريّ  المناعـةِ  نقـصِ  بفيـروس مصاباً  خصالشّ 
  .االجتماعية اإلعاناتِ  على ولالحصُ  في مهُ ق حَ 

  :ونذُكُر من بيِنها على الّتوالية، األساسيّ  من األحكامِ  جملةً  200:التوصية رقم تْ نَ م ضَ وقد تَ      
 مفهـومِ  فـي.1 :"نـّص و ها؛ ونِ في مضـمُ  ةِ دَ ة الوارِ يّ األساس للمفاهيمِ  من التوصية على تحديدٍ  لاألوّ  ندُ البُ  لَ مَ اشتَ  -1

  :التوصية هذه
 جسـمِ لِ  ياعِ َنـالمَ  بالجهـاز ررالّضـ قُ لِحـيُ  فيروسـاً  ييعِنـ "ةالبشـريّ  المناعـة نقـص فيـروس" تعبيـرُ   .أ 

 ؛1بةناسِ المُ  دابيرالتّ  خاذِ باتّ  بالفيروس اإلصابة من الوقاية نُ مكِ ويُ  اإلنسان،
 اإلصـابة مـن مـةتقد مُ  مراحـلَ  عـن ئةاِشـالن  ،بْ َسـتَ كْ المُ  المناعـة نقصِ  ةُ مَ زِ َال تَ مُ  يعِني "اإليدز" تعبيرُ   .ب 

 رطانِ الّسـ تاَالِ َحـبِ  أو زةاهِ النـ اجِ َمـخْ باألَ  اإلصـابة فـي ةَيـل جَ تَ والمُ  ،ةالبشـريّ  المناعـة نقـص بفيروس
  عًا؛مَ  نِ يْ رَ مْ باألَ  أو ة،البشريّ  المناعة نقصِ  بفيروس ةطَ بِ رتَ المُ 

 لفيروس ينَ لِ الحامِ  األشخاص يتعنِ  ،"ةالبشريّ  المناعة نقصِ  بفيروسِ  ونصابُ المُ  األشخاص" عبارةُ   .ج 
 ة؛البشريّ  المناعة نقص

                                                           
عـن فيـروس نقـص  ةٌ اَيـنَ ر اإلنكليـزي، كِ َصـختَ المُ  بِ َسـحَ بِ  .H.I.Vفيـروس:" الي، كالتّـ"لمرأة لمنظمـة العمـل الدوليـةألفباء حماية حقوق ا" منضِ  هُ تعريفُ  دَ رَ وَ وَ  1

مــن  و مجموعــةٌ ، وُهــ)بَســكتَ ة نقــص المناعــة المُ َمــتالزِ مُ (إلــى اإليــدز األمــرِ  ي فــي نهايــةِ ؤد وُيــ ،ســمالجِ  مناعــةِ  نظــامَ  فُ ُيضــعِ  فيــروٌس  وَ ة، وُهــالمناعــة البشــريّ 
 ".رطانالسّ  ية وأمراضِ ازِ هَ االنتِ  اجِ مَ باألخْ  األحيانِ  إليها في غالبِ  ارُ شَ تي يُ بّية الّ الطِ  لحاالتِ ا

 I.L.O. : ABC of women worker’s rights and gender equality, Op.cit.,2000, p.158. 
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 أو هميشِ بالتّ  ما، بشخصٍ  اهَ بطِ رَ  ندَ عِ  ،عادةً  بُ ب سَ تَ تَ  تيالّ  االجتماعية اللةالدّ  يعِني "مِ صْ الوَ " تعبيرُ   .د 
 نقـص بفيـروس صـابالمُ  خصالّشـ جانـبِ  مـن اجتماعيـة بحيـاةٍ  لِ الكاِمـ عِ تـمَ التَ  أمـام عائقـاً  عُ َضـتَ 

  به؛ رتأث المُ  أو ةالبشريّ  المناعة
 الفرص أو تكافؤ إعاقةِ  أو إبطالِ  إلى ييؤد  تفضيلٍ  أو استبعادٍ  أو تمييزٍ  أي  يعِني "التمييز" تعبيرُ   .ه 

 فـي( التمييـز اقيـةاتف فـي ذلـك إلـى شـارُ يُ  كمـا هنـة،والمِ  االسـتخدامِ  فـي المعاملـة فـي المسـاواة
  ؛1958 ،)والمهنة االستخدام في( التمييز وتوصية ،1958 ،)والمهنة االستخدام

 المناعـة نقـص فيـروس بِ بسـبَ  مهُ اتُ حَيـ تْ رَ ي غَ تَ  ذينالّ  األشخاص تعِني "رونتأث المُ  األشخاص" عبارةُ   .و 
  ة؛حَ الجائِ  هِ هذِ لِ  االنتشارِ  عِ الواسِ  رِ األثَ  نتيجةَ  اإليدز، أو ةالبشريّ 

 مـن عقـوالً مَ  يكـونُ  العمـل، مكـانِ لِ  أو اَمـ وظيفـةٍ لِ  تكييـفٍ  أو تعـديلٍ  أي  تعِنـي "معقـولٍ  تكييـفٍ " عبـارةُ   .ز 
 ـ يحُ ِتـويُ  ةالعملّيـ احيـةالنةَ إمكانّيـ اإليـدز أو ةالبشـريّ  المناعـة نقـص بفيـروس صـابالمُ  خصِ للش 

  فيها؛ مِ د قَ التَ  أو فيها المشاركةِ  أو الوظيفةِ  على ولالحصُ 
 الـةمَ العَ  أو الـةطَ البَ  أو االجتمـاعي االسـتبعادُ  أو الفـرص تكـافؤ انعـدامُ  يعِنـي "االستضـعافِ " تعبيـرُ   .ح 

 ةً رَضـعُ  أكثـرَ  خصالّشـ لُ جَعـتَ  ،واقتصـادية ةوسياسيّ  وثقافية اجتماعية عواملَ  عن ئةاشِ الن  ة،ش الهَ 
  اإليدز؛ ضِ رَ مَ  يسةَ رِ فَ  وعِ قُ والوُ  ،ةالبشريّ  المناعة نقص بفيروس ةِ لإلصابَ 

  م؛هِ اطِ بنشَ  الالعمّ  فيه يقومُ  مكانٍ  أي  إلى يرُ شِ يُ " العملِ  مكانُ " تعبيرُ   .ط 
  ."ترتيبٍ  أو شكلٍ  أي  بموجب بعملٍ  عُ لِ طَ ضْ يَ  شخصٍ  أي  إلى ُيِشيرُ  "لِ العامِ " تعبيرُ   .ي 

ــةً مُ  ٕاّن قــراءةً و       ــمَ أعــاله، تُ  لِ األوّ  البنــدِ  ألحكــامِ  تأنّي ــوَ تَ ى دَ الحظــة َمــن مُ ِمــ نُ ك يــدِ تحدِ التوصــية فــي  يعِ ع واِضــس 
 لُ غَ ْشــيَ  شــخصٍ  ل ُكــ لَ مُ ْشــتَ لِ " لٍ عاِمــ" بعبــارةِ  نهــا، المقصــودَ مِ  )ي(الفقــرة  تْ دَ د حيــث َحــ ها؛انِ يَ رَ َســخصــي لِ طــاق الشّ النّ 

ــو. أو ترتيــبٍ  شــكلٍ  بــأي  عمــلٍ  منصــبَ   أوم هِ نِســالّنظــر عــن جِ  رفِ َصــبِ  -الالعّمــ فئــاتِ  جميــعِ  ي ذلــك، تمكــينُ يعِن
قــّررة زايــا واألحكــام المُ مــن المَ  مــن االســتفادةِ  -معــاييِر التفرقــة ذلــك أو غيــرُ ...مهِ رقِ م أو ِعــهِ ن نســي أو ِســم الجِ هِ ولِ ُيــمُ 

  .التوصية من نصوصِ ضِ 
ـــ كَنـــتْ فضـــًال علـــى ذلـــك، مَ       ال مـــن العّمـــ أعـــاله، جميـــعَ  لاألوّ و البنـــد ا واضـــعُ هَ دَ َمـــتـــي اعتَ الّ  ةَنـــرِ ياغة المَ الص

مـن البنـد  )ط(من الفقـرة قـّررة ِضـالمُ  األحكـامُ  لَ تشـمُ ،؛ لِ شـاطالنّ  أداءِ  حيثمـا كـان مكـانُ قّررة ستفادة من المزايا المُ اال
ال راعــة، عّمــال الزّ ومي، عّمــجــراء فــي القطــاع العُمــوظفين األُ القطــاع الخــاص، الُمــ الِ عّمــ: نِمــ أعــاله، كــل  لاألوّ 

العمـــل  موقـــعِ  اخـــتالفِ  مِ ْكـــحُ تـــي بِ ، والّ ةِ فَ ستضـــعَ ن الفئـــات المُ م ِمـــهِ وغيـــرِ ...ال المنـــازلال المنـــاجم، عّمـــالبحـــر، عّمـــ
  .في عوٍز كبيٍر لهذه الحماية تكونُ  ،العمل وظروفِ 

دَد ؛ حيث حُ "طاقالنّ "تحت عنوان  دَ رَ ذي وَ ها، والّ من التوصية ذاتِ  الثانيالبند  أحكامُ  ،صراحةً  ،هُ دُ ؤك وذلك ما تُ  -2
  :اليةال التّ فئات العمّ  لَ شمُ يَ لِ  ،واسعٍ  هذا األخير على نحوٍ 

  :مفيهِ  نْ مَ بِ  العمل، أماكنِ  جميعِ  وفي رتيباتالتّ  أو األشكالِ  جميعِ  بموجبِ  العاملين الالعمّ  جميع  .أ 
 ؛أو مهنةٍ  وظيفةٍ  ون أي ذين يشغلُ األشخاص الّ .1
  ناعيون؛لص ذة االمِ بون والت متدر م الُ فيهِ  نْ مَ دريب، بِ ون للتّ عُ األشخاص الخاضِ .2
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  ون؛عُ تطو المُ .3
  ؛تقّدمون إلى وظيفةٍ والمُ  ون عن عملٍ الباحثُ .4
  ؤقتًا عن العمل؛ون مُ فُ ق وَ تَ ال المُ ون والعمّ حُ ر سَ ال المُ العمّ .5

 غيـر واالقتصاد منظ المُ  واالقتصاد ،والخاص العام طاعانِ القِ  فيها بما االقتصادي، شاطالنّ  قطاعاتِ  كافة  .ب 
  م؛نظ المُ 

  .ةالعسكريّ  والخدماتُ  سّلحةالمُ  اتالقوّ   .ج 
 اإلجــراءاتِ  علــى جميــعِ  قَ ِبــطَ نْ تَ  ي أنْ تــي ينبِغــمــن التوصــية تحديــدًا للمبــادئ العامــة الّ  الثالــثالبنــد  نَ م َضــتَ  دْ وَقــ -3

 تْ دَ رَ وَ العمــل، وَ  اإليــدز فــي عــالمِ / ةفيــروس نقــص المناعــة البشــريّ  واجهــةِ مُ التــي تنطــوي عليهــا االســتجابة الوطنيــة لِ 
  :ونسَتدل في ذلك، باألحكاِم التّاليةفي العديد من المّرات،  المساواة وعدم التمييز أمبدإلى  اإلشارة
 ـ )أ/(03الفقـرة  نـصبمسـألةِ  االعتـرافُ  يينبِغـ هُ مـن التوصـية علـى أن  ةالمناعـة البشـريّ  نقـص لفيـروس يالتصـد/ 

 مفيهِ  نْ مَ بِ  للجميع، الجنسين بين المساواةو ةاألساسيّ  اتلحريّ وا اإلنسان حقوق إعمالِ  في مُ ساهِ تُ  اهَ وصفِ بِ  اإليدز
  .موهُ وُمعالُ  مهِ وعائالتِ  الالعمّ 

4-  ـ )ج/(03الفقـرة  وكذلك، نـصيينبِغـ هُ مـن التوصـية علـى أن  هنـاك ونيُكـ أال  مٍ ْصـوَ  أو تمييـزٍ  أي  ال،العّمـ ضـد 
 بفيروس مهِ إصابتِ  ةَ بهَ شُ  أو مهِ تِ إصابَ  أساس على ،وظيفةٍ  إلى ينمتقد والمُ  عملٍ  عن ينثِ احِ ضّد البَ  ةٍ خاص  وبصورةٍ 
 علـى إليهـا رُ ُينَظـ كانِ مـن الّسـ شـرائحَ  أو العـالمِ  مـن أقـاليمَ  إلـى ونُمـينتَ  مهُـأن  أساس على أو ة،البشريّ  المناعة نقص

 عَ التَ  شديدةُ  اهَ أن هِ بِ  اإلصابة ًا أمامَ استضعاف أكثرُ  أو ةالبشريّ  المناعة نقص بفيروس لإلصابة ضِ ر.  
ورة ن التوصــية، بضــرُ ِمــ) ط(و) ح/(03الفقــرتين  تْ َصــوْ العمــل، أَ  ة فــي أمــاكنِ الحيــاة الخاّصــ ةِ َمــرْ حُ لِ  ومراعــاةً      
 فيمـا رّيةالِسـ علـى حافظـةالمُ  ذلـك فـي بمـا م،هِ يتِ صوِصـخُ  ِة بحمايـ وهموُمعـالُ  مهِ رِ َسـوأُ  الالعمّ  عِ تمت  بفيـروس لُ ِصـيت 

    .ةالبشـريّ  نقـص المناعـة بفيـروس قالمتعلـ خصـيالشّ  مهُ عَ ْضـوَ  يخـص  فيمـا امَ يَ ِسـَال  واإليـدز، ةالبشـريّ  عةالمنا نقص
 ةِ طالَبـمُ  جـوازِ  عـدمُ  ذلك، على بُ ويترت  أو ةالبشـريّ  المناعـة فيـروس نقـص عـن فٍ ْشـكَ  الختبـارِ  وعَ ُضـالخُ  عامـلٍ  أي 

  .ا الفيروسهذ إلى سبةبالنّ  يالصحّ  هِ عِ ضْ وَ  عن اإلفصاحِ 
ــ، خَ ومباشــرةٍ  صــريحةٍ  وبعبــاراتٍ   -5 ــعالبنــد  َص ص ــرامج السّ " د تحــت عنــوانالــوارِ  ،مــن التوصــية الراب ياســات والب

 هـا فـي مجـالاجِ هَ ي علـى الـدول انتِ تـي ينبِغـدابير الّ ياسـات والتّـالسّ  يـدِ تحدِ لِ  ،منه 14وٕالى  09الفقرات من  ،"ةالوطنيّ 
  :اليةالتّ  دابيرِ والتّ  اإلجراءاتِ  ، وذلك بتكريسِ مساواة في المعاملةتكافؤ الفرص وال التمييز وتعزيزِ 

  
الحكومـات،  رتنظُـ أنْ  ي؛ حيـث ينبِغـ)1958( والمهنـة االسـتخدام فـي التمييـز اتفاقيـة تطبيـقِ  تعمـيمُ  .1.5     

 وّفرهـاتـي تُ الّ  لحمايـةا مـع ىتتسـاوَ  حمايـةٍ  توفيرِ  في ال،وللعمّ  العمل ألرباب تمثيالً  األكثر المنظمات مع بالّتشاور
 اإلصـابة بهةأو ُشـ اإلصـابة علـى أسـاس القـائم التمييـز نـعِ مَ لِ  ،)1958( والمهنة االستخدام في التمييز اتفاقية

  .1ةالبشريّ  المناعة نقص بفيروس
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أو  ةالبشـريّ  المناعة نقص بفيروس اإلصابة ونتكُ  أالّ  ي؛ فينبغِ في التوظيف والعمل لِ العامِ  حق  حمايةُ  .2.5     
 إلى تحقيـقِ  عيِ الس  أو العمل في االستمرارِ  أو التوظيف دونَ  ولُ حُ ويَ  ،التمييز عليه يقومُ  باً بَ سَ  ،هِ بِ  اإلصابة بهةشُ 

  .1 )1958(والمهنة االستخدام في التمييز اتفاقية أحكامِ  مع ياً ش مَ تَ  الفرص، تكافؤ
  

 اإلصـابة ونتُكـ أال  ي؛ حيث ينبِغـالتأديبية ساءلةِ للمُ  ضِ عرُ لت وا لِ العمَ  منصبِ  قدانِ من فُ  لِ العامِ  حمايةُ . 3.5     
 فـي التوظيـف لِ العاِمـ حـق  حمايـةُ  االسـتخ إلنهـاءِ  سـبباً  ،بـهِ  اإلصـابة بهةُشـ أو ةالبشـريّ  المناعـة نقـص بفيـروس
 تـوفيرِ  واجبـاتِ  أو المـرضِ  اءَ جـر  العمـلِ  عـن ؤقـتالمُ  بِ يـغَ التَ  حالـةِ  مـع لُ عاُمـالتّ  م تِ َيـ أنْ  يكمـا ينبِغـ. ؛ داموالعمـل

 ةصـحيّ  ألسـبابٍ  بِ يـغَ التَ  حـاالتِ  لِ ْثـمِ  فـي لِ عاُمـكالت  اإليـدز، أو ةالبشـريّ  نقـص المناعـة بفيـروس طـةرتبِ المُ  عايـةالرّ 
  .2)1982(اتفاقية إنهاء االستخدام  مراعاة مع أخرى،

  
 غيـرُ  العمـل مكـانِ  فـي التمييـز ةِ َبـحارَ مُ لِ  ةَمـالقائِ  دابيرالتّـ ونتُكـ نـدما؛ فعِ لِ ة للعاِمـالحمايـة الفعلّيـ تـوفيرُ . 4.5     

للـدول  يينبِغـ واإليـدز، ةالبشـريّ  المناعـة نقـص بفيـروس قيتعلـ فيمـا التمييـز مـن ةالفعلّيـ الحمايـة تـوفيركافيـة لِ 
  .3افاً ف وشَ  االً عّ فَ  تنفيذاً  اهَ تنفيذَ  نَ مَ ضْ وتَ  ،جديدة تدابيرَ  ذَ خِ ت تَ  أنْ  أو دابيرالتّ  هذه فَ ي كَ تُ  أنْ  األعضاء

  
 األشـخاصِ  حرمـانُ  يينبِغـ َال  ؛ إذْ ةم الجسـديّ هِ راتِ دُ قُ لِ  وائمٍ مُ  وظيفي  ال على منصبٍ العمّ  ولِ حصُ  ضمانُ . 5.5     
 فٍ ييِ كْ تَ  م معهِ لِ عمَ بِ  عِ َال االضطِ  في االستمرارِ  ةإمكانيّ  من ةالبشريّ  المناعة نقص بفيروس طٍ رتبِ مُ  بمرضٍ  صابينالمُ 
 إعادة إلى الّرامية دابيرالتّ  تشجيعُ  يوينبغِ . بذلك امِ يَ القِ  على ياً صح  ينَ رِ قادِ  وادامُ  ما ،الحالِ  ىقتضَ مُ  حسب ولٍ معقُ 

 اللِخـ مـن آخـر عمـلٍ  عـن والبحـثِ  ،مهِ راتِ دُ قُـ مـع ولٍ معقُـ بشـكلٍ  ةفَـكيّ مُ  وظـائفَ  علـى األشـخاص هـؤالء ثـلِ مِ  توزيـعِ 
 المتحـدة واألمـم الدوليـة العمـل منظمـة كوكَ ُصـ االعتبـارِ  نِ يْ َعـبِ  األخـذِ  مـع ،العمـلِ  إلـى مهِ تِ دَ وْ َعـ تسـهيلِ  أو دريبالتّـ

  .4لةالص  ذات
  

 فـي تـدابيرَ  خـاذُ اتّ  ي؛ حيـث ينبِغـلِ ة للعاِمـة الجنسـيّ وصـيّ صُ الخُ  ن الجنسين واحترامُ المساواة بيْ  ضمانُ . 6.5     
مـا  تشـجيعِ  طريـق ، عـنهِ رِ أثَـ يـفِ وتخفِ  ةالبشـريّ  المناعـة قـصن فيـروس انتقـالِ  مـن للحـد  هِ خالِلـ نِمـ أو العمـلِ  مكـانِ 
  :5يلي

  ة؛األساسيّ  اتوالحريّ  اإلنسان حقوق احترامِ  ضمانُ   .أ 
 المرأة؛ وتمكينُ  الجنسين بين المساواة ضمانُ   .ب 
 ا؛مَ هِ ظرِ وحَ  العملِ  مكانِ  في شِ والتحر  نفِ العُ  من قايةالوِ  إلى يةرامِ  تدابير ضمانُ   .ج 
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 نقـص فيـروس لمسـألة االسـتجابة فـي ،واءّسـال حـد  علـى جـالوالرّ  سـاءللنّ  ةطَ ِشـن ال شـاركةالمُ  تعزيـزُ   .د 
 واإليدز؛ ةالمناعة البشريّ 

ال  أم ونينتُمـ كـانوا إذا اومَ ، نسيالجِ  مهِ هِ جُ وَ تَ  عن رِ ظَ الن  بغض  ،الالعمّ  جميعِ  وتمكين مشاركةِ  تعزيزُ   .ه 
  .ستضعفةمُ  مجموعةٍ  إلى

  جال؛والرّ  ساءللنّ  ةواإلنجابيّ  ةالجنسيّ  والحقوق ةواإلنجابيّ  ةالجنسيّ  ةالصحّ  حماية تعزيزُ   .و 
  .ةي بِ الطِ  اتانَ البيَ  ذلك في بما خصية،الشّ  تاِ انَ يَ البَ  بشأنِ  ةالفعليّ  رّيةالسِ  ضمانُ   .ز 

      إقامةِ  إقرارًا صريحًا بحظرِ  الثالثمن البند  20نت الفقرة وتضم  تميزٍ  أي  تفادةِ صابين في االسال المُ العمّ  ضد 
 مُمعـاليهِ  أو الالعّمـ ضـدّ  تمييـزٍ  أي  هنـاك ونيُكـ أال  يينبِغـ:" اليت كالتّ مان االجتماعي، حينما نص مزايا الضّ  من

 مظُ نُ  على ولالحصُ  لبُ سُ  حيث من ،هِ بِ  اإلصابة ةبهَ شُ  أو ةالبشريّ  المناعة نقص بفيروس اإلصابة أساس على
 ذلـك فـي بمـا م،ظُ الـنُ  هذه بموجب مةقد المُ  باإلعانات قيتعل  فيما أو، هنّيةالم أمينالتّ  مظُ ونُ  االجتماعي مانالضّ 

  ."ثةرَ والوَ  والوفاة زِ جْ العَ  وٕاعانات ةالصحيّ  الّرعاية
 نقـص بفيـروس صـابينالمُ  األشـخاص اسـتبقاءِ  تشـجيعَ  األعضـاء الّدولمن التوصية  22الفقرة  تْ مَ زَ لْ ا أَ كمَ      

 فتـراتِ  خـاللَ  الـّدعم نطـاق توسـيعِ  فـي رتنظُـ أنْ  األعضـاء للّدول يوينبغِ  .مهِ يفِ وتوظِ  العمل في ةالبشريّ  المناعة
 بفيـروس صـابينالمُ  لألشـخاص الـّدخل توليـدِ  َص رَ فُـ -األمـر ييقتِضـ مـاحيثُ  -ذلـك فـي بمـا ،والبطالـة االسـتخدام

  1.اإليدز أو ةالبشريّ  المناعة نقص بفيروس ينرِ تأث المُ  األشخاص أو ةالبشريّ  نقص المناعة
      ــ جملــةً  29وٕالــى  24الفقــرات مــن  تْ نَ هــذا، وتضــم بهــا الــدول األعضــاء مــن مُ تــي تلتــزِ ة الّ يَ رطِ مــن األحكــام الش 
  :روط ما يلير من هذه الشّ رّية، ونذكُ ة والسِ ي وصِ صُ في الخُ  إلى وظيفةٍ  مِ تقد أو المُ  لِ العامِ  حق  حمايةِ  أجلِ 

  .إكراهٍ  أي  ودون الً عّ فِ  طوعياً  فِ شْ الكَ  اختبارُ  ونيكُ  أنْ  يجبُ   .ه 
 هاجرون؛ال المُ م العمّ فيهِ  نْ مَ ال، بِ العمّ  جميعِ سبة لِ بالنّ  التوظيفِ  عندَ  فِ شْ الكَ  اختبارِ  إجراءِ  اشتراطِ  حظرُ   .و 
 ةر إمكانّيـخَطـلْ لِ  َض عـر تُ  وأال  سـرّية ةالبشـريّ  المناعـة نقـص فيـروس عـن فِ ْشـالكَ  اختبـارِ  نتـائجُ  ونتُكـ أنْ  يينبِغـ  .ز 

 .الوظيفة في مالتقد  َص رَ فُ  أو يالوظيفِ  األمن أو فيها البقاءِ  أو وظيفةٍ  على ولالحصُ 
 ال المهـاجرونالعّمـ مفـيهِ  نْ َمـبِ  ال،العّمـ مـن دِ َصـقْ المَ  بلـدانُ  أو ورِ ُبـالعُ  بلـدانُ  أو أَشـنالمَ  انُ لـدُ بُ  بَ طلُـتَ  أال  يينبِغـ  .ح 

  .ةالبشريّ  بفيروس نقص المناعة لُ صِ تت  معلوماتٍ  عن فصاحَ اإل ،وظيفةٍ  إلى مونتقد والمُ  عملٍ  عن ونوالباحثُ 
  :نيْ الين التّ يالمنهج اعتمادِ  جوبِ ت التوصية على وُ نص  أعاله، 200:التوصية رقم أحكامِ  إعمالِ  يلِ بِ وفي سَ      

  

                                                           
". صــابين بــالفيروسعمالــة األشــخاص المُ  لتنظــيمِ  الــدول إليــه جميــع دُ نِ ذي تســتَ ي اّلــالقاعــدِ  عَ ِجــرْ المَ "  2010لعــام  200: الغربــي التوصــية رقـم الفقــه فُ ِصـويَ  1

 ِضـ دَ رَ بمـا وَ  فِ صْ هذا الوَ  وا لتبريرِ واستدل اإلصـابة، رِ َطـوخَ  اَمـ مهنـةٍ  بـين مباشـرةٍ  لةٍ ِصـ إقامـةُ  نُ مِكـيُ  اَمـحيثُ :" تـي جـاء بهـامـن التوصـية، والّ  23الفقـرة  من نـص 
 إلـى وباإلشـارة، ةالوطنّيـ والتعـاريف لإلجـراءات وفقـاً  ،هنـي مِ  حـادثٌ  أو مـرٌض  هأنـ علـى ةالبشـريّ  المناعـة نقـص بفيـروس واإلصـابة باإليـدز ي االعتـرافُ ينبغِ 

  ".لةالص  ذات األخرى الدولية العمل منظمة معايير عن فضالً  ، 2002 ة،المهنيّ  األمراض توصية قائمة
موقــع اإلنترنيــت ،)اإليــدز/برنــامج التواصــل فــي برنــامج األمــم المتحــدة المشــترك المعنــي بفيــروس نقــص المناعــة البشــرية(صــوفي بــارتون نــوت،  :ِضــمن َوَردَ 

  :12/04/2013:المطلع عليه بتاريخ
Bartonknotts@unaids.org                                                                               
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 ةُ دَ تعد مُ  أو ثنائية فاقاتات اللخِ  نمِ  ها،بينَ  فيما ونَ عاَ تَ تَ  أن األعضاء للدول يينبغِ  إذن الدولي؛ عاوُ التَ  منهجُ  -/1
هـذه  أحكـامِ  إنفـاذِ  ضِ رَ َغـبِ  أخرى، الةفع  أّي وسائلَ  أو األطراف دتعد مُ  ظامالن  في هاشاركتِ مُ  اللخِ  نمِ  أو، األطراف
  1.التوصية

 دِ ْصـرَ لِ  مـةً قائ آليـةً  مَ دِ خْ تَ ْسـتَ  أنْ  أو ناسـبةً مُ  آليـةً  عَ َضـتَ  أنْ  األعضـاء للـدول يينبِغـ حيـثتابعـة؛ المُ  مـنهجُ  -/2
 ورةُشـالمَ  وٕاسـداءِ  ،العمـل وعـالمِ  واإليـدز ةالبشـريّ  المناعـة نقـص فيـروس بشـأن ةالوطنّيـ هاقة بسياسـتِ المتعل  راتطو التَ 

 مِ دَ علـى قَـ ّثلـةً مَ مُ  ونتُكـ أنْ  ،الوللعّمـ العمـل ألربـاب تمثـيالً  األكثـر للمنظمـات يكمـا ينبِغـ .هاوتنفيذِ  هااعتمادِ  بشأن
   .ةالوطنيّ  ياسةبالسّ  قيتعل  فيما راتِ و طَ التَ  رصدِ  يةِ آل في المساواة
 التوصـية أحكـامُ  هِ ّيـزت بِـمَ ذي تَ قـة والتفصـيل الّـمـدى الد  باحثٍ  ل كُ لِ  حُ تض تابق، رح الس الط  ن خاللِ وهكذا، ومِ      
إلـى  لِ التوص  نظمة الدولية للعمل من أجلِ الم قاَمْت ْبهاتي ة الّ راسات الميدانيّ والد  هودِ على الجُ  ل دُ ّما يَ ، مِ 200:رقم
ــدأ س كــر للعمــل يُ  دولــيٍ  عيــارٍ مِ  عِ ْضــوَ  ــى أســاس اإلصــابة بفيــروس نقــصالمســاواة و مب ــائم عل ــز الق  عــدم التميي

 .المساواة في الفرص والمعاملة عُ شج ويُ  اإليدز/ المناعة البشرية
 اتفاقيـةٍ  مشروعير لِ حضِ في الت  الِ جَ ورة االستعْ ضرُ  ترى الباحثة أن،ادرة في هذا الشّ ات الص يقَ علِ التَ  ارِ رَ وعلى غِ      
 للتميـز ضـةٍ ناهِ مُ  ي سياسـاتٍ م الـدول األعضـاء بتبنـذي ُيلـزِ ي الّـِعـشّكل اإلطار المرجَ ن ذات المبادئ، تُ تتضم  دوليةٍ 

ـــعِ  بـــالفيروسالقـــائم علـــى أســـاس اإلصـــابة  ســـاواة فـــي الفـــرص ز الموُتعـــز  ،مراحـــل التوظيـــف واالســـتخدام فـــي جمي
  .الالعمّ  جميعِ  والمعاملة بين

  
ة واإليــدز المــؤتمر الــدولي للعمــل بشــأن تعزيــز وتنفيــذ توصــية فيــروس نقــص المناعــة البشــريّ  قــرار :ثانيــاً      
  )2010(العمل وعالم

  
نشـــآت والمُ  ئـــقِ الالّ  العمـــلِ  تعزيـــزِ  ن أجـــلِ ة الثالثـــة، وِمـــأهـــداف المنظمـــة الدوليـــة للعمـــل لأللفّيـــ ضـــمانًا لتحقيـــقِ      
ة واإليـدز وعـالم قـص المناعـة البشـريّ تعزيـز وتنفيـذ التوصـية بشـأن فيـروس نُ بشـأن  قـرارٍ  اعتمادُ  م تَ  ستدامة،المُ 

إدارة المكتــب  و فيــه هــذا األخيــر مجلــَس ؛ يــدعُ 2المــؤتمر العــام لمنظمــة العمــل الدوليــة طــرفِ  مــن) 2010(العمــل 
  :اليةلتّ ا التوجيهاتِ  ين بَ الدولي للعمل إلى تَ 

 نقـص فيـروس مجـالِ  فـي الدوليـة المنظمـات ّتىَشـ مع ةيَ نِ عاوُ التّ  ودهُ الجُ  تشجيعِ  إلى يترمِ  إجراءاتٍ  اتخاذُ   .أ 
  .العمل مكانِ  في واإليدز ةالبشريّ  المناعة

                                                           
ا علـى قـانون العمـل فـي عـام هَـلَ خَ دْ تـي أَ ورة فـي التعـديالت الّ أسـباب التمييـز المحظُـ نَ مْ ة ِضـاإلصابة بفيـروس نقـص المناعـة البشـريّ  البرلمان الناميبي جَ رَ دْ أَ  دْ قَ فَ  1

عــن  فِ ْشــين إلـى الوظــائف للكَ مِ تقــد للمُ  اإللزامــي  وء أربـاب العمــل إلــى الفحـصِ ُجــلُ  يــا وزمبــابوي ومــالويجــزر البهامــا وجنــوب أفريقر القــوانين فــي وتحظُـ. 2007
  .اإلصابة بالفيروس

ــ2007أكتــوبر  02فــي ) 36:رقــم(قــانون عالقــات االســتخدام  حكومــة فيجــيوقــد اعتمــدت       العمــل علــى أســاس  التمييــز فــي مكــانِ  ،صــراحةً  ،ر، وهــو يحُظ
ة أو المفترضـــة بفيــروس نقـــص المناعـــة البشــرية، وُيصـــنف كجريمـــة ، بصـــورة مباشــرة أو غيـــر مباشـــرة، أن يشــترط للتوظيـــف الفـــرز أو الفحـــص علّيـــاإلصــابة الف

 . راطِ خَ تي تنطوي على مَ لوكيات الّ حين على أساس السّ ترشّ المُ  زِ رْ أو فَ /ولة جنسيًا ونقُ اإللزامي للكشف عن اإلصابة بهذا الفيروس أو األمراض المَ 
المــؤتمر  هُ دَ اعتَمـ، )قـرار المـؤتمر الـدولي للعمـل بشـأن تعزيـز وتنفيـذ توصــية فيـروس نقـص المناعـة البشـرية واإليـدز وعـالم العمـل: (الـدولي للعمـل المكتـب 2

  .2010جنيف،  المنظمة الدولية للعمل، ، 99:الدولي للعمل خالل دورته رقم
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 ناعـةالم قـصِ نُ  فيـروس تـأثيرِ  مـن الحـد  ةَ غَيـبُ  للتوصية طاقالنّ  واسعَ  تنفيذٍ  وغِ لُ بُ لِ  عالمية عملٍ  ّطةُ خُ  عُ ضْ وَ   .ب 
 العمـل ألربـابِ  ةلَـث مَ المُ  المنظمـات مـع ،هـذه العمـلِ  طّـةَ خُ  عُ ْضـوَ  وكـذا، .العمـل مكـان فـي واإليـدز ةالبشـريّ 
 اإليـدز /ةالبشـريّ  المناعـة نقـص بفيـروس يعنِـالمَ  شـتركالمُ  األمـم المتحـدة برنامج آراء مراعاةِ  مع، الوللعمّ 

 مـن ذلـك ، وغيـر...واإليـدز البشـرّية المناعـة نقـص بفيـروس صـابينالمُ  لألشـخاص ةلَـث مَ المُ  والمنظمـات
 .ةيّ نِ عْ المَ  األطراف

 نبـيْ  فيما المكتب في قنيالتّ  عاونالتّ  دِ ارِ وَ مَ لِ  لِ العادِ  يعِ وزِ للتّ  الواجبِ  االعتبارِ  إيالءُ  العام على المدير بُ جِ يَ   .ج 
 فـي سـاعدةالمُ  بتطلُـ أنْ  العمل بوألربا الللعمّ  تمثيالً  األكثر وللمنظمات األعضاء للدول نُ مكِ ويُ . البلدان
 ةالثَيـثُ  ةوطنّيـ وبـرامجَ  سياسـاتٍ  يـذِ فِ نْ وتَ  عِ ْضـوَ  فـي قنيـةالتّ  سـاعدةالمُ  يـلِ بِ قَ  مـن مجـاالتٍ  التوصـية فـي تنفيـذِ 

 دريبالتّـ هـدفِ بِ  راتِ دُ القُـ وبنـاءُ  عمِ الـدّ  تقـديمُ وكـذا،  التوصـية؛ هذه باتتطلّ مُ  اءِ يفَ الستِ  صلةٍ  ذاتَ  وتشريعاتٍ 
 .ةِ يَ وعِ والتّ  نفيذِ والتّ  صدِ والرّ  لِ اصُ و والتّ 

 المنظمـة دسـتور مـن 19 المـادة بموجـب األعضـاء الـدول نِمـ ةَمـظَ نتَ مُ  تقـارير بطلـبِ  اإلدارة مجلـس مُ يلتـزِ   .د 
 د ِعـتُ  أنْ  يوينبِغـ. العامـة ةاالستقصـائيَ  راسـاتالدّ  امَ يَ والِسـ ،ةِ َمـالقائِ  اإلبـالغِ  آليـاتِ  نِمـ كجـزءٍ  للعمـل الدوليـة
 تمثـيالً  المنظمـات أكثـرِ  مـع رِ شـاوُ بالتّ  واإليـدز ةالبشريّ  المناعة نقص بفيروس ةلَ صِ ت التقارير المُ  اتالحكوم
 نِ ْسـحُ  علـى أمثلـةً  نَ َكـمْ أَ  اَمـوحيثُ  ،ْز حـرَ المُ  مقـد التَ  عـن تفاصـيلَ  اهَ نَ م َضـتُ  وأنْ  ال،وللعّمـ العمـل ألربـاب

 .رساتِ امَ المُ 
بموجـب المـادة  وحـةِ نُ مِ المَ  الحمايـة طـاقِ نِ  مـد  علـى األعضـاء الـدول عَ ج َشـيُ  بـأنْ  اإلدارة مجلـس يلتـزمُ   .ه 

بموجب  ةوحَ نُ مِ المَ  الحماية لتشمُ  بحيث ،)1958( والمهنة االستخدام في التمييز اتفاقية من )أ.(01/01
  .ةالبشريّ  المناعة نقص بفيروس لُ يّتصِ  افيمَ  ْر و صَ تَ المُ  أو يالحقيقِ  عَ ضْ الوَ  االتفاقية تلك

ــق الباحثــة علــى مضــمون       ــدولي للعمــل وتعّل ــرار المــؤتمر ال ــزق ــروس نقــص  بشــأن تعزي ــذ توصــية في وتنفي
للتوصـــية  أّنـــه يمكـــن اعتبـــاره بمثابـــة ملحـــق تكميلـــي حيـــث مـــن، )2010(العمـــل ة واإليـــدز وعـــالمالمناعـــة البشـــريّ 

لكفيلـة بتعزيـز وتشـجيع الـدول األعضـاء ؛ إْذ جملًة مـن األحكـام اإلجرائّيـة والتّـدابير العملّيـة ا2010للعام  200:رقم
  .واحترامها 200: وحمِلِهم على تطبيق بنود التوصية رقم

 
  )2010(اإليدز وعالم العمل / بشأن فيروس نقص المناعة البشرّية) أ.02(الخامس  التقرير: ثالثاً      

  
فيـروس  بشـأنِ  بنـداً  ،2009 عـام فـي للعمـل الـدولي للمـؤتمر والتسـعين الثامنـة ورةالـدّ  أعمـالِ  جـدولُ  نَ م َضـتَ      
اإلدارة  مجلـس رر َقـ اَمـحينَ ، 2007 عـام إلـى ذلـك فـي ةُ دَ وْ الَعـ نُ مِكـويُ  .العمـل وعـالم اإليـدز /البشـرية المناعـة نقـص
الـدولي  للمـؤتمر والتسـعين الثامنـة ورةالـدّ  أعمـالِ  جـدولِ  فـي نـدِ البُ  هـذا إدراجَ ) 2007 مـارس( 298:رقـم هِ دورتِـ فـي
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 /ةالبشـريّ  المناعـة نقـص فيـروس بشـأن ةٍ سـتقلّ مُ  توصـيةٍ  اعتمـادِ  إلـى يؤد تُـ ةٍ َجـوَ زدَ مُ  ناقشـةٍ مُ  إجـراءِ  ضِ رَ َغـللعمل بِ 
  .1العمل وعالم اإليدز
ـ نَ ِمـ رَ بِـواعتُ       ـالمُ  االهتمـام زيـادةِ  ةَ غَيـبُ  الموضـوع هـذا بشـأن دولـيٍ  معيـارٍ  اعتمـادُ  روريالض مسـألة لِ  صِ خص

ـوَ مُ  إجـراءٍ  اتخـاذِ  وتشجيعُ  والدولي، الوطني عيدينالصّ  على اإليدز /لبشريةا المناعة نقص فيروس الهيئـات  بـين دٍ ح
الدوليـة  المنظمـة مارسـاتمُ  دّونـةمُ  تـأثيرِ  وزيـادةَ  اإليـدز، /ةالبشـريّ  المناعـة نقـص فيـروس بشـأن ئيسـيةالرّ  ةِ لَـالفاعِ 

 رَ دَ ْصـناقشـة، أَ يرًا لهـذه المُ حِضـوتَ  .2)2001(العمـل  وعـالم اإليـدز/البشـرية المناعـة نقـص فيـروس بشـأن للعمـل
ة ّيـعنِ المـؤتمر المَ  جنـةِ ا علـى لُ َضـُعرِ  والي، واّللذان، على التّ )02(ابعالرّ و )01(ابعالرّ ن المكتب الدولي للعمل التقريريْ 

المـؤتمر  دَ األخيـر، اعتَمـ اهـذ وبنـاءًا علـى .3ا الخـاص َهـا تقريرَ هَ ورِ دَ بِ  دَ مِ تَ عْ تَ لِ  ،اإليدز/بفيروس نقص المناعة البشرّية
ن العاديـة ِمـ هِ دورتِـ أعمـالِ  ، فـي جـدولِ "اإليدز وعـالم العمـل/فيروس نقص المناعة البشرّية"بعنوان  بندٍ  بإدراجِ  هُ قرارَ 
 .4ةتوصية خاص  اعتمادِ  فِ دَ هَ بِ  ثانيةٍ  مناقشةٍ  إجراءِ  أجلِ 
 ونِ علـى مضـمُ  يـقَ علَ الت  ا التقريـر التّـالي بشـأنِ هَ نَ م َضـتـي تَ لّ ناقشـات اّدود والمُ جميع الرُ  ضِ رْ عَ  ةِ ونظرًا، الستحالَ      

  :نها، وذلك فيما يليمِ  ي بالّتركيز على البعضِ فِ تَ كْ نَ ، فإنّنا سَ 2010لعام  200: التوصية رقم
ــ الحظــاتِ بالمُ ق فيمــا يتعلــ -1 الحكومــات ومنظمــات  ودُ دُ رُ  تْ بَ ارَ ، تَضــ200: ون التوصــية رقــمعلــى مضــمُ  ةالعاّم

  : اليةالتّ  اتِ يقَ علِ وص إلى التَ اإلحالة بهذا الخصُ  نُ مكِ تمثيًال، ويُ  ال األكثرَ أرباب العمل ومنظمات العمّ 
المهنّية فحسـب،  الحياة على رُ صِ قتَ يَ  َال  إذْ  ،عٌ اسِ وشَ  وحٌ مُ طَ  الوثيقةِ  طاقَ نِ  "أن  ةيَ يجِ وِ رْ الحكومة النَ  تْ أَ رَ  -أ      
 الّرعايـة بـين سياسـاتِ  والتعـاون نسـيقالتّ  إن  لِ القائِـ الـّرأيِ  عَ َمـ قُ ِفـت تَ  ّنهـاكِ لَ  ."ةالصـحيّ  ياسـةالسّ  ،أيضـاً  ليشـمُ  اوٕاّنمَ 

 مُ ل َسـوتُ . هِ لحالتِـ ناسـبةمُ  لسياسـاتٍ  بلـدٍ  كـل  اعتمـادِ  ةأهمّيـ زُ بـرِ تُ  يَ فِهـ ذلك،ِلـ. انِ َمـي قَ  انِ رَ ْمـأَ  العمـل وسياساتِ  ةالصحيّ 
 نقـص بفيـروس صـابينالمُ  الالعّمـ ثـلِ مِ  ،ةِ فَ ستضـعَ ال المُ العّمـ تِ فئـا حمايـةلِ  ينٍ تِـمَ  إطـارٍ  ضـمانِ  بأهمّيـة الحكومـة
 المـرضِ  حـاالت فـي(ذاتهـا بالحمايـة عتتمتـ أنْ  ية ينبِغـفَ ستضـعَ المُ  الفئـات جميـعَ  أن وبِـ ة،البشـريّ  المناعـة
  .ذلك على ينص  ما في التوصية ىرَ تَ  ال يَ وهِ  .)ذلك إلى وما ...واإلعاقةِ 
ـــ عليـــقِ أعـــاله، مـــع التّ  عليـــقُ ويتفـــق التّ  -ب       تْ رَ َبـــ؛ حيـــث اعتَ فلنـــدافـــي  إتحـــاد أربـــاب العمـــلعـــن  ادرِ الص  أن 

األخـرى  األمـراضِ  إزاءَ  تمييـزٍ  مارسـةمُ  إلـى يفِضـيُ  قـدْ  هُ أنـ بمـا، تمامـاً  مقبـولٍ  غيـرُ  أمـرٌ  واحـدٍ  لمـرضٍ  يد َصـالتَ 

                                                           
ــاريخ دورة المــؤتمر : (للعمــل المكتــب الــدولي 1 ــدولي للعمــل ومكــان انعِ ت جــدول أعمــال دورة المــؤتمر العــام لمنظمــة العمــل الدوليــة  ،)هــاهــا وجــدول أعمالِ قادِ ال

  .(G.B.298/2): الوثيقة رقم ،2007 مارس مجلس اإلدارة ، جنيف،، 98:رقم
  .(.G.B.298/P.V): ثيقة رقمالو  ،2007 مارس مجلس اإلدارة ، جنيف، ،)298:أعمال الدورة رقم رْ اضِ حَ مَ : (للعمل المكتب الدولي 2
مــن جـدول أعمـال المــؤتمر  الخـامسالبنـد  ،)اإليــدز وعـالم العمــل/ بشــأن فيـروس نقــص المناعـة البشـرّية) أ.02(التقريــر الخـامس : (للعمـل المكتـب الـدولي 3

   .2010 الطبعة األولى، جنيف،، العام لمنظمة العمل الدولية
 رِ التشـاوُ  دَ عْ بَ  تْ يغَ صِ  اهَ ودَ دُ رُ  أن  الحكومات جميعُ  تْ ادَ الية، وأفَ التّ  دولة 31 ةِ غَ الِ البَ  األعضاء الدول حكوماتِ  نمِ  وداً دُ رُ  المكتب ىق لَ تَ  التقرير، هذا إعدادِ  وأثناءَ  4

 منظمـات الحظـاتمُ  تْ لَ ِسـرْ أَ  فيمـا ،نـةٍ عيّ مُ  نقـاطٍ  بشـأن المنظمـات هـذه آراءَ  هـاودِ دُ رُ  فـي الحكومـات بعـُض  تْ َجـرَ دْ وأَ . الالعّمـ ومنظمات العمل أرباب منظمات مع
 األرجنتـين،: اليـةويتعّلـق األمـر بالـدول التّ  .المنظمـات هـذه مـن مباشـرةً  ودَ دُ الـر  المكتب ىق لَ تَ  ،الحاالتِ  بعضِ  وفي. لٍ نفصِ مُ  لبشكٍ  الالعمّ  ومنظمات العمل أرباب

 السـويد، الـدانمرك، أفريقيـا، جنـوب الدومينيكيـة، التشـيكية، الجمهوريـة الجمهوريـة بولنـدا، و،بوركينافاسـ بنمـا، بليز، بلجيكا، البرتغال، وس،دبربا أستراليا، األردن،
  .اليونان اليابان، المتحدة، الواليات هولندا، النمسا، نيوزيلندا، النرويج، موريشيوس، المتحدة، المملكة المكسيك، المغرب، مصر، التفيا، كندا، فنلندا، سويسرا،
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 أربـاب العمـل ، عـن مسـؤوليةحديـدِ التّ  هِ ْجـوَ  علـى العمـل، أربـاب اتحـاد لَ اءَ َسـوتَ . متساويةٍ  غير معاملةٌ  هاعاملتِ ومُ 
  .لمشاكِ  نمِ  عنه مُ ينجُ  وما ذلك المرض في جزءٍ  بأي  العملِ  مكانُ  فيها بُ ب سَ تَ يَ  ال تيالّ  الحاالتِ  في العمل ومكان
 الالعّمـ لنقابـات الـدولي االتحـاد توصـياتِ  ،بالكامـلِ ، هِ مـن جهتِـ ،العمـال لنقابـات األيرلنـدي المـؤتمر دَ ي أَ  -جـ     

 عٍ ْضـوَ  إلـى ارِ َقـاالفتِ  بِ بسـبَ  روالتـأث  ىوَ دْ للعَ  ةً عرضَ  أكثرَ  ونتكُ  قدْ  الفئات بعُض  أن  إلى المؤتمر ارَ وأشَ . هِ وتعليقاتِ 
 كانوالّسـ اتواألقلّيـ واألطفـال سـاءالفئـات النّ  هـذه لُ وتشمُ . بها ةالخاص  اإلنسان حقوق حماية أو نقصِ  قانوني

 ذينالّـ جـالوالرّ  اتِ رَ خد المُ  ياطِ عَ تَ ومُ  نسِ الجِ  تجارةِ  في ينلِ والعامِ  الجئينوالّ  هاجرينالمُ  الوالعمّ  قراءاألصليين والفُ 
 فَ رِ عتَـيَ  أنْ  إلـى ا المجلـُس َعـدَ  الفئـات، هـذهلِ  اإلنسـان حقـوق حمايةِ  ةَ يَ غْ وبُ . جناءوالس  جالالرّ  مع نسالجِ  ونَ سُ مارِ يُ 

 ةَمـالّداعِ  القانونيـة ياسـيةالسّ  رُطـاألُ  عَ شـج يُ  وأنْ ، هابأسـمائِ  اهَ رُ كُ ذْ وَيـ، ةفَ ضـعَ ستَ والمُ  ةِ فَ سـتهدَ المُ  بالفئـاتِ  ارُ يَ عْ المِ 
  .ةفَ ستهدَ المُ  الفئات ةيَ وصِ صُ خُ لِ  صّديكيفية التَ  نُ ي بَ تَ  تيالّ 

ـ فِ عْ علـى ُضـ الالعّمـ منظماتِ  بعُض  تْ قَ ل ا عَ مَ بينَ  -د      المجلـس النيوزلنـدي رَ َبـدة؛ حيـث اعتَ َمـعتَ ياغة المُ الص 
 مِ عْ دَ ِلــ يا يكِفــَمــبِ  ةً يــوِ ون قَ تُكــ ن أنْ ِمــ د ال ُبــة قانونــًا، َمـلزِ مُ  غيــرُ  تْ كاَنــ التوصــية، وٕانْ  ةَ يغَ ِصـ بــأن  اللنقابــات العّمــ

ـ تخفيـفِ  مُ دَ ي َعـينبِغـ هُ وأنـ. ودِ نُشـالزم والمَ يـر الّـغيِ التَ  وتحقيقِ  الِ ثَ االمتِ  ال جنـوب عّمـ إتحـاد حَ رَ ا اقتَـَمـنَ يْ بَ . ةيغَ الص
  .1ن التوصيةًال مِ دَ بَ  دوليةً  ي اتفاقيةً ن بَ تَ طلقًا، مُ  ،أفريقيا

ــــ  -2 ــــم طــــاقِ نِ بِ ق لــــعَ تَ ا يَ فيَم ــــاب العمــــل  الحكومــــات ومنظمــــاتِ  ودُ دُ ، كــــذلك، رُ تْ بَ ارَ َضــــ، تَ 200: التوصــــية رق أرب
  :اليةعليقات التّ بالت  لُ َال دْ االستِ  نُ مكِ تمثيًال، ويُ  ال األكثرَ العمّ  ومنظمات

 بعبـارةِ  دُ قَصـيُ  كمـا ).أ(الفرعيـة الفقـرة فـي "ونُعـتطو المُ " تعبيـرِ  بـإدراجِ  الحكومـة األسـترالية تْ َصـوْ أَ  -أ     
 َس يْ وَلـ مهنـةٍ  مِ ل عَ تَ ِلـ ونُسـدرُ يَ  ذينالّـ فـونوظّ المُ  ،عـادةً  ،األسـترالي سـياقِ الّ  فـي" المهنـيّ  دريبفـي التّـ األشخاص"

        .بٍ تدر مُ  أي  ليشمُ  بحيث فهومِ المَ  هذا تعديلُ  ي، ينبغِ  لذلك ،هنّيةمِ  التٍ ؤه مُ  سابِ الكت
، مكـنٍ مُ  نطـاقٍ  عِ وَسـأَ  علـى الالعّمـ التوصية ِطي غَ تُ  أنْ  يغِ بَ نْ يَ :" لِ وْ بـالقَ  الدانمركيةالحكومة  تْ قَ ل ا عَ مَ بينَ  -ب     

 ك للقـوانينتـرَ تُ  أنْ  يينبِغـ بالتوصـية الً َمـعَ  ةدَ عتَمـالمُ  ياسـةالسّ  معلـيهِ  قِبـطَ نْ تَ  ذينالّـ الالعّمـ تعريـفِ  هّمـةَ مُ  نّ ِكـلَ 
 ومكافحـةِ  يالصحّ  عِ ضْ بالوَ  لُ صِ ت ا يَ المساواة فيمَ  مسألةِ  ثِ حْ ورة بَ ضرُ ها، هة نفسُ ى الجِ رَ وتَ ". ةمارسات الوطنيّ والمُ 

  .يالصحّ  الوضعِ  التمييز على أساسِ 

                                                           
 ودُ ُجـوُ  ةبإمكانّيـ ،دةٍ حـد مُ  مبأحكـاٍ  قـةتعل المُ  لـكتِ  أمْ  ةالعاّمـ سـواء عليقـات،الت  مـن عـددٌ  يـدُ فِ يُ  :"اليعليقـات، كالتّـعلـى هـذه الت  الـدولي للعمـل المكتـب د وكـان رَ  1

 ةاإلصـابَ  حيـث مـن عِ ْضـالوَ  عـن اإلفصـاحِ  أو ةالبشـريّ  المناعـة نقـص فيروس عن فِ شْ الكَ  اختباراتِ  اطِ رَ اشتِ  مِ دَ عَ  على تنص  تيالّ  رّيةالسِ  أحكامِ  نبيْ  ضتناقُ 
 نقـص بفيـروس صـابٌ مُ  اَمـ شخصـاً  أن  هبِ اشـتُ  أو نَ ي َبـتَ  مـا إذا والّدعم والّرعاية العالج وتوفيرُ  التمييز مُ دَ عَ  ورةبضرُ  قةالمتعل  واألحكامُ  وظيف،التَ  ألغراضِ  هِ بِ 

 نتيجـةً  فُ ِشـتنكَ  مـا غالبـاً ، باإليـدز واإلصـابة الفيـروس ىوَ دْ َعـ أن  اَمـبِ  ،نِ يْ حـالتَ لْ لِ  الواقـعِ  في ىد صَ تَ يَ  ص لنَ ا أن  رَ يْ غَ . اإليدز مرَض  يانِ عَ يُ  أو ةالبشريّ  المناعة
  ".رّيةالسِ  على الحفاظُ  فيها نمكِ يُ  ال حالةٍ  في الجالعِ  التماَس  خصالشّ  قّرريُ  عندما أو ،ةالصحيّ  الحالة رِ هوُ تدَ لِ 

 َس يْ َلـ،  عـاً وْ طَ  الزمـةالّ  اإلجـراءات واتخـاذِ ، بـالفيروس اإلصـابة حيـث مـن مهِ وضـعِ  معرفـةِ  علـى اسالّنـ تشـجيعُ  :"أن  المكتـب ظُ الِحـيُ  ياق،الّسـ هـذا وفـي      
 ةإمكانّيـ اَمـب ورُ  ،هِ ِقـزْ رِ  دَ رِ وْ َمـ دِ رْ الَفـ قـدانِ فُ  إلـى انِ يَ رِ ْسـالقَ  اإلفصـاحُ  أو االختبـارُ  فيهـا يؤد ُيـ أنْ  نُ مِكـيُ  تـيالّ  الحـاالت فـي ايمَ سِ  ال عنه، فِ شْ الكَ  على مهِ كإجبارِ 

  ".ةالصحيّ  الخدمات إلى ولصُ الوُ 
  .07.، صمرجع سابق، )اإليدز وعالم العمل/ بشأن فيروس نقص المناعة البشرّية) أ.02(التقرير الخامس : (المكتب الدولي للعمل
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قــة تعل االتفاقيــة المُ  صــياغةِ  بحــثِ ادرة عــن منظمــات أربــاب العمــل فــي الّصــ ّدودِ ة الــرُ غالبيــ تْ رَ َصــحَ انْ و  -جـــ     
ـحُ ، بِ عـن عمـلٍ  ينَ احثِ م من الَبـهِ أو غيرِ  وظيفةٍ ين لِ مِ تقد ال المُ العمّ  بإدماجِ  ةِ ج  رَ يُ  فَ وْ ذلـك َسـ أنمسـؤولية رب بُ تـ 

  .العمل ربَ  َس يْ م الحكومة ولَ ترعاهُ  أنْ  وضِ العمل على أشخاص من المفرُ 
 04).أ.(02الفقـرة عـن  ي االستعاضـةُ ه ينبِغـأنـ ا،هَـتِ هَ ن جِ ِمـ ،األرجنتين دولةِ ة لِ لَ ث مَ ال المَ منظمة العمّ  تْ أَ رَ  -د     
   ".ؤقتةٍ مُ  بصفةٍ   عملٍ َال بِ  مْ ذين هُ الّ  زئيًا واألشخاُص حون جُ سرّ ال المُ العمّ :"يلي بما

 ال "طـاقالنّ "فـي  قتـرحالمُ  فالتعريـ أن ، 1ة للعديـد مـن الـدول األعضـاءلَـث مَ مُ ال المنظمـات العّمـ تْ رَ َبـواعتَ  -ه     
 لحسابِ لِ  زئياً جُ  كالعملِ ، ةيطَ سِ الوَ  الترتيبات من ن عدداً يتضم  ينلِ العـاطِ  لألشـخاص يحُ تِ تُ  تيالّ  ، والترتيباتِ الخاص 
 هُ هـذه األخيـرة، أنـ ىرَ كما تَـ. ال القانونيالعمّ  عِ ضْ وَ  على ولِ الحصُ  دون العمل أماكنِ  في هنةٍ مِ  مارسةمُ  العمل عنِ 
 عالقـةِ  فـي دْ ْعـبَ  والُـخَ دَ  قـدْ  وايكوُنـ أنْ  دون الهجـرة للعمـل إلـى ينَ الّسـاعِ  الَ العّمـ أيضـا،ً  ،طـاقالنّ  ليشمُ  أنْ  يينبغِ 

  .هِ نِ يْ عَ بِ  عملٍ  رب مع استخدامٍ 
 ةّيـعنِ وص التوصـية المَ ي نُصـورة تبنـعلـى ضـرُ ا، هَـتِ هَ ن جِ ِمـ، هولندادولـة ة لِ لَ ث مَ ال المُ منظمة العمّ  تْ ر صَ أَ  -و     
ـــةالثّ هـــا من فقرتِ ناقشـــة، ِضـــبالمُ  ـــالقطـــاع البَ إلـــى  دةً حـــد مُ  إشـــارةً  اني ـــل النّ  ري وقطـــاعِ ْح  نفئتـــيْ  النِ مـــث مـــا يُ هِ باعتبارِ ق
  ".الّصناعيينيذ المالتّ " 02).أ.(02تتضّمن الفقرة  أيضًا، أنْ  ،حُ رِ وتقتَ . شديدٍ  خطرٍ ن لِ تيْ ضَ عرّ مُ 

  .2طاقالمسؤوليات والن  يدِ تحدِ لِ  العمل عالقةَ  تعريفِ ورة ضرُ  ال البرتغاليإتحاد العمّ ى أَ ورَ  -ز     
ــــا فيمــــا يتعلــــ -3 ــــوارِ 200: مــــن التوصــــية رقــــم) 14وٕالــــى  09الفقــــرات مــــن (بــــالجزء الثالــــث ق أّم تحــــت  دِ ، ال

 ودُ دُ ، كــذلك، رُ تْ بَ ارَ َضــ، فقــد تَ )"عاملــةص والمســاواة فــي المُ التمييــز وتعزيــز تكــافؤ الفــر ( العامــة المبــادئ":عنــوان
  :اليةعليقات التّ بالتّ  لُ َال دْ ن االستِ مكِ تمثيًال، ويُ  ال األكثرَ ومنظمات أرباب العمل ومنظمات العمّ  الحكومات

 فـي الفقـرة 111: رقـم تفاقيـةاال إلى اإلشارة في  "ةٍ لَ اثِ مَ مٌ  حمايةٍ " عبارةَ  إدراجَ  التشيكية الجمهورية تْ مَ ع دَ  -أ     
09.  

ــة تْ َحــرَ واقتَ  -ب      ــة الجمهوري " المــدني المجتمــع )و("عبــارة  09 الفقــرة فــي افَ ُتَضــ أنْ  الدومينيكي
 باً بَ َسـ ... ونَ تُكـ أالّ  يينبِغـ" عبـارة عـن اُض ُيسـتعَ  10 الفقـرة وفـي ".الوالعّمـ العمـل أربـاب منظمـات" بعـدَ 
 ،11 الفقـرة وفـي". وظيـفالتَ  ألغـراضِ  االعتبـارِ  نِ يْ َعـبِ  ذُ ؤَخـيُ  رطاً َشـ ... ونَ تُكـ أالّ  يينبِغـ" عبـارةِ بِ " وليُحـ

                                                           
1  رنسا، هولندا، بيرو، بولندا، إسبانيا، سوزيلندا، المملكة المتحدة، جنوب أفريقيابلجيكا، بلغاريا، الدانمارك، فيجي، ف: اليةبالدول التّ األمر  قُ ويتعل.   
2  جميـع قِبـل وقـدْ  ة،المهنّيـ والعالقـات العمالـة أشـكالِ  جميـعِ  ةَ تغطَيـ الفـرعِ  بهـذا ودُ المقُصـ :"علـى هـذه الّتعليقـات، كالتّـالي الـدولي للعمـل المكتـبوكـان َرد 

 تْ يفَ ِضـأُ  دْ وَقـ...عليـه أُبِقـي  فقـدْ  ذاِلـ شـموًال، أكثـرَ  )أ.(02الفقـرة  علـى الالعّمـ منظمـات نِمـ مجموعةٍ  جانبِ  نمِ  حُ رَ قتَ المُ  التعديلُ  وويبدُ . األمر بهذا جيبينالمُ 
 مـن أي  تحـت ينَ وِ َطـنْ مُ  غيـر مْ ُهـأن  وبـدُ ي إذْ  ،عينتطـو المُ  إلى "أيضًا، إشارةٌ  تْ يفَ ضِ وأُ  .دريبالتّ  أشكالِ  جميعِ  إلى 02).أ.(02 الفقرة في إشارةٌ  يحِ وضِ التّ  ألغراضِ 

  ".بالعمالة ّتصلةالمعاييرالمُ 
 ال يْ َكـ دةحـد مُ  فئـاتٍ  ةِ يَ تسـمِ  بِ نـجَ تَ  علـى ،عامـةٍ  بصـفةٍ  ناقشـةالمُ  هـذه فـي قَ َفـات  فقـدْ ...:" اليالمكتب، كالتّ  د ، جاء رَ ةعّينَ مُ  نٍ هَ اإلشارة إلى مِ  وصِ وبخصُ      

 لِ َبـقِ  مـن ذلـك واعتمـادُ  فـي التقريـر ةالعسـكريّ  اتِ مَ دَ والَخـ حةِ سـلّ المُ  واتالقُـ إدراجِ  فـي بُ بَ والس  .اهَ تِ يَ تسمِ لِ  دةٌ حد مُ  أسبابٌ  وجدُ تُ  مْ لَ  امَ  منًا،ضِ  خرىأ فئاتٌ  دَ عَ بْ تَ سْ تُ 
 بَ ِسـنْ استُ  ذاوِلـ الدوليـة، العمـل معـايير بعـضِ  نوِمـ ةطنّيـالو  العمـلِ  تشـريعاتِ  مـن يـداً تحدِ  دُ عَ بْ سـتَ تُ  مـا ،غالبـاً ،  الفئـات تلـك أن  وَ ُهـ ، 2009 عام في المؤتمر

 أو مِ نظ الُمـ القطـاع فـي ونلُ العـامِ  مْ نهُ ِمـ سـواءَ  بالتوصـية، ونمشـمولُ  نسِ الِجـ مجـالِ  فـي العـاملين أن  الّسـياق من واضحاً  وويبدُ  ...يداً حدِ تَ  بْ بَ هذا الس لِ  هاكرُ ذِ 
 عايـةالرّ  فـي ونلُ العـامِ  ،مـثالً  ذلـك فـي نْ َمـبِ  األخـرى، نِ َهـالمِ  جميـعِ  ارِ رَ ِغـ علـى ،مناً ِضـ والنمشمُ  قلالنّ  وقطاع البحري طاعالق أن  كما .امَ  بلدٍ  في مظ نَ غير المُ 
  ."ياقالسّ  هذا في شديدٍ  رٍ طَ خَ لِ  أيضًا، ونَ ضُ عرّ ة المُ الصحيّ 

  .14.، صسابقمرجع ، )اإليدز وعالم العمل /بشأن فيروس نقص المناعة البشرّية) أ.02(التقرير الخامس : (المكتب الدولي للعمل
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 بِ ُيـغَ الت  مـع لُ عاُمـالتّ  م تِ َيـ أنْ  يوينبِغـ"  بعبـارةِ  ل هَ ُتسـتَ  ، 12 :رقـم جديـدةٌ  فقـرةٌ  ،لِ األو  رِ طْ السـ دَ ْعـبَ  أدَ ْبـتَ 
 أو ةالبشـريّ  المناعـة نقـص بفيـروس طـةرتبِ المُ  عايـةالرّ  تـوفيرِ  واجبـاتِ " عبـارةِ  بعـدَ  جُ وتُـدرَ  ".... ؤقـتالمُ 

 نشــأةالمُ  سياســةُ  لُ عاِمــا تُ كَمــ" عبــارةُ  "158  :رقــم" عبــارةِ  دَ ْعــبَ  وتُــدرج. "الالعّمــ يإلــى ُمعــالِ " عبــارةَ " اإليــدز
 مـلأربـاب الع َس يلـتمِ  أنْ  يوينبِغـ" عبـارةُ  افُ َضـتٌ  12 الفقـرة وفـي". أخـرى صـحّية ألسـبابٍ  بِ يـغَ التَ  حـاالتَ 

  "اففَ والش  الفّعال اهَ تنفيذَ  والُ يكفُ  وأنْ  ،ةختص المُ  من الجهاتِ  توجيهاتٍ 
 نقـص فيـروس حيـث مـن هِ ضـعِ وَ  بِ بَ َسـبِ  ،لِ العاِمـ علـى رَ تعـذ  حـالِ  يوفِ ": يلي بما 13 الفقرة نِ عَ  اُض وُيستعَ      

 يـرِ غيِ تِ  أو/و شـرِ النّ  إعـادةِ  يرِ لتيِسـ تـدابيرٍ  اعتمـادِ  تشـجيعُ  يهـا، ينبِغـذاتِ  هـامِ المّ  أداءِ  واصـلةَ مُ  ة،البشريّ  المناعة
 هِ تِ سـاعدَ مُ لِ  ،إضـافي  بتـدريبٍ  لِ العاِمـ لتزويـدِ  الزمـةالّ  دابيرالتّـ اتخـاذُ  يوينبِغـ. هذاِتـ العمل مكانِ  في الّدوامِ  أوقاتِ 
واألمـم  دوليـةال العمـل منظمـة صـكوك بـاتِ تطلّ مُ  مراعـاةِ  مـع ،هِ ذاِتـ العمـلِ  مكـانِ  فـي أخـرى وظيفـةٍ  إيجـادِ  علـى

ـ المتحـدة ب(ةالفقـرة الفرعّيـ فـي الجنسـاني العنـف إلـى اإلشـارةِ  إضـافةُ  يينبِغـ ،14 الفقـرة وفـي ".لةذات الص(، 
  ).ج(ةالفرعيّ  الفقرة في" الحكومية وغير الحكومية المنظمات" وٕاضافةُ 
 أو اإلصـابةِ " عبارةَ  أعاله، 11و 09،10 الفقرات نمِ  فَ ُتحذَ  أنْ ا، هَ من جهتِ ، الحكومة اليونانية تْ حَ رَ اقتَ  -ج     

 صـك  أليّ  ودُجـوُ  َال فَـ .الجوانـب جميـعِ  من ينَ يِ عنِ مَ  أفرادٍ  لِ بَ قِ  نمِ  مِ كْ الحُ  هذا استغاللِ  إلساءةِ  باً ن جَ تَ " اإلصابةِ  ةَ بهَ شُ 
 العنـف" عبـارة عـن )ب.(14 الفقـرة فـي اُض عَ وُيسـتَ  ".اإلصـابة هةبْ ُشـ"إلـى يرُ ِشـيُ  التمييـز بمكافحـةِ  قٍ تعلـمُ  آخـرَ 

 الجـنس أسـاس علـى المباشـرِ  وغيـر المباشـرِ  والتمييـز نـفِ العُ  وبِ رُ ُضـ جميعِ " بعبارةِ " العمل في مكانِ  شوالتحرّ 
  ".العمل مكانِ  في ش الجنسيوالتحرّ 
 عَ َمـ اويةتسـالمُ  هِ ِصـرَ فُ  أو" عبـارةُ  10 الفقـرة هايـةِ نِ  في افَ ضَ تُ  ، أيضًا، أنْ ةالحكومة المكسيكيّ  تْ حَ رَ واقتَ  -د     
 إلـى ولُصـوالوُ  ترقيـةٍ  علـى ولُصـالحُ  حـق  إلـى اإلشـارةُ  13 الفقـرة فـي افُ َضـتُ و ". ةترقّيـ علـى ولِ ُصـفـي الحُ  هِ غيـرِ 

 إعـادة إتاحـةِ  ةَ َيـغْ بُ  زئـي جُ  زٍ ْجـعَ بِ  لِ ّعـبالفِ  صـابينوالمُ  لإليـدز ينلِ الحـامِ  الالعّمـ إلـى سـبةبالنّ  أهيـلإعـادة التّ  بـرامجِ 
  .العمل في مهِ إدماجِ 
 ،لِ علـى العاِمـ اً اءَعـإد  لُ ك َشـيَ  دْ قَ  "بهةالش " كلمةَ  امَ استخدَ  ، أن هِ تِ هَ ن جِ مِ  ،ال جنوب أفريقيااتحاد عمّ ى أَ رَ  -ه     
 الالعّمـ أن  امَ يَ الِسـ ات،َمـالكلِ  نَ ِمـ وعِ النـ لهـذا الدوليـة العمـل منظمـة جَ و رَ تُـ م فـي أالّ هِ أعضـاؤه عـن رغبـتِ  رَ بـوعَ 
 حيـث مـن خصالّشـ وضـعُ  ونيُكـ أال  يينبِغـ: "10للفقـرة  اليالتّـ الـنص  حَ رَ اقتَـ لـذلك. لِ ّعـبالفِ  مِ ْصـلوَ لِ  ونَ ُضـيتعرّ 

 عـن اُض سـتعَ ويُ ". هِ مِلـعَ  فـي هِ ارِ اسـتمرَ  أو هِ توظيِفـ دونَ  ولُ يُحـ سـبباً  ةالبشـريّ  المناعـة نقـص بفيـروس اإلصابة
 البشـرية المناعـة نقـص بفيـروس حيث اإلصابة من شخصٍ  وضعُ  ونيكُ  أال  يينبغِ :" اليةالتّ  يغةبالص  11 الفقرة

 تـوفير واجبـاتِ  أو المـرضِ  اءَ جر  العمل عن ؤقتالمُ  بِ ي غَ التَ  حاالتِ  مع لُ عامُ التّ  يوينبغِ . االستخدامِ  إلنهاءِ  باً بَ سَ 
 أخرى، حّيةصِ  ألسبابٍ  بِ ي غَ التَ  حاالتِ  مع    لِ عامُ كالتّ  اإليدز، أو ةالمناعة البشريّ  نقص بفيروس طةرتبِ المُ  عايةالرّ 
  .1"1982لعام  158:رقم االستخدام، إنهاء اتفاقية مراعاةِ  مع

                                                           
ـ أن  ابقالّسـ التقريـر فـي حَ ُشـرِ  ،09 الفقـرة وصِ وبخُصـ :"اليعليقـات، كالتّـعلـى هـذه التّ  المكتـب الـدولي للعمـل د رَ  وكـانَ  1 فـي  المـؤتمر هادَ اعتَمـ تـيالّ  يغةالص

ـ بشـأنِ  مةً ِسـنقَ مُ  اآلراءُ  تـزالُ  ال حـين وفـي .111:رقـم االتفاقيـة مـن )أ.(01.01 الفقـرة في عليه وصِ المنصُ  ذلك من ىحماية أدنَ  ستوىمُ  يحُ تِ تُ   ،2009 يغة الص
 تُ  ليمة،الس الرُ  أغلبية دُ ؤي ةدَ الوارِ  ودد  إلى جوعَ الر  ما يءالشّ  بعَض  الالعمّ  منظمات من مجموعةٍ  اقتراحُ  ويتجاوزُ . ابقةالسّ  يغةالص  رقـم االتفاقيـة عليه تنص: 
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وقد ُيعقب القارئ لمختلف اآلراء والّردود الواردة أعاله، غياب إشارة إلى مواقف أطراف اإلنتاج للدول الّنامية،      
إلـى أّن الّسـبب األساسـّي مرجعـه عـدم التـزام هـذه  تنـّوه الباحثـة فـي هـذا الّشـأن، ؛ حيـثوبالخصوص الدول العربّيـة

الدول بإرسال ردودها وتقاريرها في المواعيد القانونية المنتظمة، ومنـه، يكتفـي المكتـب الـدولي للعمـل بـإيراد، فقـط، 
  . الردود والخالصات لُيقّدمها خالل الدورة المقبلة للمؤتمر الدولي للعمل

الــواردة أعــاله، وجــود شــبه إجمــاٍع بــين أطــراف اإلنتــاج الــثالث مختلــف الــدول  ويتّضــح مــن الــّردود والتعليقــات     
بشأن مسألة تبّني اتفاقية دولية شاملة تعالج حقوق األشخاص المصـابين بفيـروس نقـص المناعـة البشـرية واإليـدز 

هـؤالء وغيـرهم  وتعترف هذه األخيرة بضـرورة إحـالل مبـدأ المسـاواة وعـدم التمييـز بـين. وَوضعِهم في أماكن عملهم
ونـّددت بـذلك أغلـب التعليقـات والـّردود بضـرورة تديـد نطـاق تطبيـق التوصـية مـن الّنـاحيتين . من العّمـال األصـّحاء

  .الّشخصية والموضوعّية على نحٍو واسٍع ودقيٍق حّتى يسهل تحديد المسؤولّيات  واألشخاص المشمولين بالحماية
  

  :الفرع الثاني
  اإليدز/البشرّية صابين بفيروس نقص المناعةال المُ العمّ  تعّلقة بحمايةالّتدابير اإلجرائّية الم

  
      إلى نشاطِ  بشكٍل ُمختصرٍ  ي اإلشارةينبغِ ، رح أعالهدعمًا للط  أحكـامِ  بتطبيـقِ  المنظمـة الدوليـة للعمـل الخـاص 

المنظمـة  ى اسـتراتيجياتِ ولَ أُ " دزباالي" برنامج المنظمة الدولية للعمل الخاّص عّد يُ إْذ . أعاله،  200: التوصية رقم
 ةٍ َلـــتطـــوير فاعِ  ةَ َيـــآلِ  واعتمـــادِ  تطـــويرِ  مـــن أجـــلِ  للبلـــدانِ  الـــّدعمَ  رُ ف وَ ُيـــ تقنـــي  تعـــاونٍ  برنـــامجُ  وِ وص، وُهـــبهـــذا الخُصـــ

مارســـات ة مُ َنـــدو لمُ ة فـــي عـــالم العمـــل، وذلـــك وفقـــًا رتبطـــة بفيـــروس نقـــص المناعـــة البشـــريّ ج المٌ ياســـات والبـــرامِ للسّ 
: وكـذا، التوصـية رقـم .2001لسـنة ة وعـالم العمـل ظمة الدولية للعمل بشـأن فيـروس نقـص المناعـة البشـريّ المن

ــ تعزيــزِ  ةِ غاَيــن أعــاله، وبِ يْ ، المــذكورتَ 2010لســنة  200 ات األساســّية والمســاواة بــين حمايــة حقــوق اإلنســان والحرّي
 .ختلفةال المُ الجنسيين وفئات العمّ 

بفيـروس نقـص  رتبطِ الُمـ علـى التمييـزِ  القضـاءِ  فـيبااليدز،  المنظمة الخاّص  ى لبرنامجِ سمَ األ الهدفُ  ويَتَجّلى     
  . 1الالعمّ  وفِ في صفُ  الجديدةِ  على اإلصاباتِ  ة في أماكن العمل، والقضاءُ المناعة البشريّ 

                                                                                                                                                                                                 

 بحيـث هُ تَ صـياغَ  تْ يـدَ عِ وأُ  ،"األمريكيـة المتحـدة الواليـات"و "هولندا" اتَ حكومَ  هُ تْ حَ رَ اقتَ  ما نحوِ  على الجديدِ  المشروعِ  في ابقُ السّ  النص  جَ مِ دْ عليه، أُ  ءاً بنا. 111
  ".1958لعام  111:والمهنة رقم االستخدام في التمييز اتفاقية غةلُ  مع قْ ثَ وْ أَ  نحوٍ  على كمالحُ  ى هذايتماشَ 

  .19.، صمرجع سابق، )اإليدز وعالم العمل/ بشأن فيروس نقص المناعة البشرّية) أ.02(التقرير الخامس : (المكتب الدولي للعمل
إلـى ِصــْفٍر فــي  ، وٌيلِهــم العـالم لتحقيــِق رؤيتَـُه الُمشــترَكة الُمتمثَلــة فـي الوُصــولِ األمــم المتحــدة الُمشــترك المعِنــي بفيـروس نقــص المناعــة البشــرّية برنــامجيقـوُد  1

  ."َال إصاباٍت، َال تمييٍز، َال َوَفَياتٍ : "وشعاُر البرنامجِ . اإلصاباِت الجديدِة بالفيروس والَوَفَياِت الّناجمِة عِن المرِض، ودون تمييزٍ 
ـوَ ويُ       ِهـةً ّيـمِ مَ أَ  وكالـةً  )11( إحـدى عشـرة ودَ هُـجُ  ،ةي بفيروس نقص المناعـة البشـريّ شترك المعنِ برنامج األمم المتحدة المُ  دُ ح ، امية لألمـم ة الّسـفوضـيّ المُ : ي

كان، ومكتــب األمــم الجئــين، واليونيســيف، وبرنــامج األغذيــة العــالمي، وبرنــامج األمــم المتحــدة اإلنمــائي، وصــندوق األمــم المتحــدة للّســالمتحــدة لشــؤون الّ 
 نُ ويتعـاوَ  .ة العالميـة والبنـك الـدوليومنظمـة العمـل الدوليـة، واليونسـكو، ومنظمـة الصـحّ رات والجريمة، ومنظمة األمم المتحدة للمـرأة، ي بالمخدّ المتحدة المعنِ 

  ."اإليدز" واجهةِ في مُ  النتائجِ  أفضلِ  تحقيقِ ين لِ ركاء العالميين والوطنيّ مع الش  وثيقٍ  بشكلٍ 
لـع عليـه موقـع اإلنترنيـت المطّ  ،)اإليـدز/ةنقـص المناعـة البشـريّ  ي بفيـروسشـترك المعِنـل في برنـامج األمـم المتحـدة المُ واصُ برنامج التّ (صوفي بارتون نوت،  

  : 12/04/2013:بتاريخ
Bartonknotts@unaids.org                                                                                    
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ــ      نــة مــن أجــلِ ئــات المُ الهي راتِ دُ ُقــ ةِ وتقوَيــ دِ ْشــ، وحَ االستشــارةِ  وخــدماتِ  البرنــامج علــى األبحــاثِ  زُ وُيرك القيــام  كو
 ف إلــى إرســاءِ قاربــة تهــدِ الل اعتمــاد مُ وذلــك، مــن ِخــ ة واإليــدز؛بفيــروس نقــص المناعــة البشــريّ  ةِ لَ ذات ِصــ بأنشــطةٍ 

ـــّدعم التّ  ، وتـــأمينِ لةٍ شـــامِ  الســـتجابةٍ  الئمـــةٍ مُ  سياســـيةٍ  رِ ُطـــأُ  ـــال ـــقِن ـــركاء الثَ ي للش اآلخـــرين،  المصـــلحةِ  ة وأصـــحابِ الَث
، باإلضـافة، ورةً طُـة فـي أمـاكن العمـل، وفـي القطاعـات األكثـر خُ فيـروس نقـص المناعـة البشـريّ  رِ ثَ وٕادارة أَ  قاية،والوِ 

  .1العمل في مكانِ  تٍ َال خ دَ الل تَ من خِ  والتمييزِ  ةِ مَ صْ من الوَ  في الحد  ساهمةِ إلى المُ 
ـــدولي للعمـــل المُ  102:الـــدورة رقـــم اللَ وِخـــ      ـــاريخ دَ ِقـــنعَ للمـــؤتمر ال ـــطْ ، أَ 2013ديســـمبر 21ة بت المـــدير العـــام  قَ َل

ــــذِ  ــــة للعمــــل والمــــدير التنفي ــــامَ ي لِ للمنظمــــة الدولي ــــج األمــــم المتحــــدة المُ برن ــــروس نقــــص المناعــــة شــــترك المعِن ي بفي
 )05(خمسـةة علـى ة لفيـروس نقـص المناعـة البشـريّ َيـعِ وْ وطَ  سـرّيةٍ  اختبـاراتٍ  اإليدز، برنامجًا جديدًا إلجراءِ /ةالبشريّ 

  .20152عام  ولِ لُ حُ العالم بِ  أنحاءِ  في جميعِ  لٍ ماليين عام
ــ مٍ ْعــودَ  ةٍ عاَيــرِ  ، إلــى خــدماتِ ةً َيــم إيجابِ هِ نتيجــة اختبــارِ  ونُ ذين تُكــاّلــ األشــخاصِ  إحالــةَ  البرنــامجُ  نُ ضــمَ يَ و       ةٍ خاص 

شـترك ج األمـم المتحـدة المُ ، المدير التنفيـذي لبرنـام"ميشيل سيديبي"السّيد  الَ وقَ  .األمرُ  مَ زِ إذا لَ  بالفيروس، والعالجُ 
ة يـدَ بـادرة الجدِ المُ  هِ هـذِ  العمـلِ  أماكنُ  تْ نَ ضَ ا احتَ إذَ : "امْ قَـاإليدز، في هذا المَ /ةي بفيروس نقص المناعة البشريّ المعنِ 
اعـة فيروس نقص المن ول على اختبارِ الحصُ  صِ رَ فُ  يعِ ا في توسِ اهَ نَ دْ هِ تي شَ الّ  راتِ التطو  أهم  دَ حَ ذلك أَ  حُ بِ صْ يُ فسَ 

 .3"الجا في ذلك العِ مَ بِ  ستمر المُ  مِ عْ وًال إلى الد صُ دة وُ ومساعِ  ةٍ صحيّ  من بيئةٍ ة ضِ البشريّ 
      ها المنظمـة الدوليـة للعمـل لُ بـذُ تـي تَ الّ  ودِ هُـالجُ  نَ ِمـ ءٌ زْ العمـل، ُجـ ي فـي مكـانِ عِ وْ ص الَطـحْ ة والفَ ورَ شُ المَ  بادرةَ مُ  إن

 مليــون 15 كــينِ مْ فــي تَ  لِ تمثــي المُ العــالمي الفرِعــ ة، والهــدفُ ة لأللفّيــاإلنمائّيــ مــن األهــداف 06: رقــم الهــدفِ  لتحقيــقِ 
 لحياةِ لِ  ذٍ ة وُمنقِ يّ رِ قَ هْ القَ  اتِ وسَ لفيرُ لِ  ادٍ ضَ مُ  على عالجٍ  ولِ صُ ة، من الحُ فيروس نقص المناعة البشريّ  ونَ لُ يحمِ  اً شخص
للجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة بشـأن فيـروس نقـص  اإلعـالن األساسـيّ فـي  دَ رَ ا وَ َمـذا، لِ وَكـ ،2015عام  بحلولِ 

  .2011لعام  اإليدز/ةالمناعة البشريّ 
ــيْ لَ عَ :"وصالمــدير العــام للمنظمــة الدوليــة للعمــل بهــذا الخُصــ َجــاَء عــل ِلســانِ و       ــعْ نَ  ا أنْ َن هــذا  عــًا لتحقيــقِ مَ  لَ َم
  .4"والتمييز ةِ مَ صْ ن الوَ مِ  ةً يَ الِ خَ  العملِ  أماكنِ  جميعُ  حَ صبِ تُ  يْ كَ  فِ دَ الهَ 

 200: المنظمــة الدوليــة للعمــل رقــم علــى توصــيةِ  العمــلِ  ي فــي مكــانِ عِ وْ الطــ صِ ْحــوالفَ  ةِ ورَ ُشــالمَ  بــادرةُ ي مُ ِنــبَ نْ وتَ      
 ةِ مَ ْصـالوَ  نَ ِمـ ةً َيـالِ خَ  ةٍ وصـحيّ  آمنـةٍ  عملٍ  بيئةَ  ضمانِ ، لِ العمل ة واإليدز وعالمِ فيروس نقص المناعة البشريّ بشأن 

                                                           
ــ تحديــدُ  نُ مِكــويُ  1 ــيِ ئيِســاء الرّ ركالشالنقابــات  -أ :اآلتيــة ، أساســًا، فــي األطــرافِ "اإليــدز" صــابين بمــرضِ ال المُ العّمــ ودعــمِ  حمايــةِ  جِ رنــامَ بَ ق بِ ين للمنظمــة، فيمــا يتعل

ــةالعمّ  ــ -د ؛الحكومــات -ج ؛أربــاب العمــل -ب ؛الي الش ياحة ،المجتمــع المــدني ة الّســؤون االجتماعيــة ، وزار ة ، وزارة الّشــوزارة الصــحّ : ثــلَ مِ ، ينركاء الخــارجي
  .وغيرها...سات األكاديميةؤس والمُ 

ُنريُد االسـتفادة مـن إمكاِنَيـاِت منظمـة العمـل الدوليـة فـي َحْشـِد وتشـجيِع خمسـة ماليـين عاِمـٍل مـن : "، المدير العام للمنظمة الدولية للعمل"غاي رايدر" يُقولُ  2
ال، العمـل والعّمـ أربـابومنظمـات  العمـلِ  وزاراتِ  ا كافـةَ َعـودَ ". 2015ّية لفيروس نقص المناعة البشرّية ِبُحُلوِل عـام الّنساء والّرجال على إجراِء اختباراٍت َطْوعِ 

  ".!يومٍ  أي  عُ ي ضَ ا ال نُ ونَ عُ ، دَ 2015 لعامِ  يّ لِ ازُ نَ التَ  د العَ  أَ دَ بَ  دْ قَ لَ : "قائالً  افَ وأضَ  .وسٍ ملمُ  إلى واقعٍ  هذا الهدفِ  وتحويلِ  ودِ هُ الجُ  إلى توحيدِ 
  : 12/04/2013 :لع عليه بتاريخ، موقع اإلنترنيت المطّ )للمؤتمر الدولي للعمل 102: الدورة أعمال:(المكتب الدولي للعمل

http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/102/WCMS_215284/lang--ar/index.htm 
  .المرجع نفسه 3
  .المرجع نفسه 4
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 ضــمانِ ة لِ َمــراكات القائَ الشـ) الحكومـات، أربــاب العمـل والعمــال(ة للمنظمــة ِكنـالثيــة المُ الهيئـات الث  زُ عــز وتُ . مييـزِ والتَ 
 سـرةَ ا المكتـب الـدولي للعمـل، وأُ وَدهَ هُ جُ  مُ عَ دْ ويَ . والعالجِ  صِ حْ ة على الفَ حليّ م المَ هِ اتِ عَ جتمَ م ومُ هِ رِ سَ ال وأَ ول العمّ حصُ 

نقـص المناعـة  مع فيـروسِ  ينَ شِ ايِ عَ تَ المُ  اتُ كَ بَ وشَ  ،نّية باإليدزعْ ة المَ والبرامج الوطنيّ  ،ةالتنميّ ركاء وشُ  ،األمم المتحدة
  .ةالبشريّ 
صــابين التمييــز اتجــاه األشــخاص المُ  حظــرِ  مســألةَ  بـأن  يرُ كذوالتَــ نويــهُ ، التّ افِ َطــالمَ  فــي نهايــةِ  بالباحثــة رُ دُ ْجـويَ      

ن يْ عالجـة علـى المسـتويَ الجديرة بالمُ  ة والمواضيعِ األساسيّ  المحاورِ  دَ حَ أَ  تْ لَ ك د شَ باإليدز في التوظيف واالستخدام، ق
ادرة عـــن المنظمـــة الدوليـــة للعمـــل، الّصـــ المعـــاييرِ  ة الثالثـــة؛ فـــإلى جانـــبِ الـــدولي، وكـــذا الـــوطني، منـــذ بدايـــة األلفّيـــ

ـــ العديـــدُ  تْ نَ م َضـــوالمـــذكورة أعـــاله، تَ  ـــ والمواثيـــقِ  وكِ كُ مـــن الص علـــى المســـتوى الـــدولي إقـــرارًا صـــريحًا لمبـــدأ  ادرةِ الص
الّدالـــة،  مـــن األمثلــةِ  ةٍ ملَــجُ ا هـــذا بِ َنــلَ وْ قَ  دُ ؤيــونُ . الســبة لهــذه الفئـــة مــن العّمـــالمســاواة وعــدم التمييـــز فــي العمـــل، بالنّ 

  :يكاآلتِ 
برنــامج األمــم ادرة عــن كــل مــن ، الّصـ"ة الدوليــة حــول اإليــدز وحقــوق اإلنســانَيــوجيهِ المبــادئ التّ "تـنص   .أ 

األمـم المتحـدة،  مـن قـراراتِ  دٍ ا في عدَ هَ تي تم إقرارُ اإلنسان، والّ  حقوقِ امية لِ ة السّ المتحدة لإليدز والمفوضيّ 
 الختبــارٍ  عَ َضـخْ يَ  أنْ  لِ أو مـن العاِمــ للعمـلِ  مِ د َقــتَ ن المُ ِمـ بَ ُيطَلـ أنْ  فـي العمــلِ  انتهاًكـا للحــق  رُ َبـعتَ يُ :"هُ بأنـ

 ة، ثُـالمناعـة البشـريّ  قـصِ نُ  لفيـروسِ  إجباري فَ ، أو َيـهُ توظيفُـ ُض فَ ُيـرْ  م ول ن الحُصـِمـ مُ رَ ْحـ، أو يُ هُ لُ ْصـتم
ــالوظيفِ  علــى حقوقــهِ  ــ بِ بَ َســة بِ ّي ــب المُ  أال  يجــبُ [...].  ة للفحــصِ النتيجــة اإليجابّي أو  تقــّدم للعمــلِ ٌيطاَل

 ، كمـا َال ةبفيـروس نقـص المناعـة البشـريّ  إصـابتهِ  مِ دَ أو َعـ هِ رب العمـل عـن إصـابتِ ِلـ باإلفصـاحِ  لُ العامِ 
أمين التّـــ أو بـــرامجَ  اشِ َعـــأو المَ  لألجـــرِ  لِ العاِمـــ باســـتحقاقِ  عالقـــةٍ  هـــذا اإلفصـــاح أي ون لِ يُكـــ أنْ  يجـــبُ 
ا فـي ذلـك َمـالتمييـز فـي مكـان العمـل، بِ  أشـكالِ  كـل  عِ ْنـمَ علـى الدولـة بِ  عِ الواِقـ االلتـزامَ  ا أن مَ كَ . يالصحّ 

 ل القطـاعَ تشـمُ لِ  هُ تُـل ظَ مِ  دَ تَـمْ تَ  أنْ  ، يجـبُ ةأساس اإلصابة بفيروس نقـص المناعـة البشـريّ التمييز على 
 .1"الخاّص 

ى فيــروس نقــص المناعــة وَ دْ َعــ انتقــالِ  مخــاطرِ بِ  عُ ر التــذَ  وزُ ُجــالبرنــامج، ال يَ  من بنــودِ ِضــ دَ رَ ا وَ َمــفقــًا لِ وِ وَ      
فـي  ن الحـقّ م مِ هِ اإلصابة بالفيروس وحرمانِ  ال إجبارًيا الختبارِ العمّ  ة إلخضاعِ ج حُ ال، كَ ن العمّ بيْ  ةالبشريّ 
فـي : "ة العالميـة، بأّنـهُ ن المنظمة الدوليـة للعمـل باالشـتراك مـع منظمـة الصـحّ مِ  كل  تْ حَ ر صَ  دْ قَ لَ فَ . 2العمل
فيـروس  الِ َقـنتِ ى أو ِال وَ دْ للَعـ خطـرٍ  علـى أي  ي العملُ وِ طَ نْ العمل، ال يَ  وأماكنِ  نِ هَ ى من المِ ظمَ ة العُ الغالبيّ 

منـه، و . 3"الإلـى العّمـ ءِ َال َمـالعُ  نَ ، وال ِمـءِ َال َمـال إلى العُ العمّ  نَ ال، وال مِ ن العمّ بيْ  ةنقص المناعة البشريّ 
 ثـلِ مِ  ودِ ُجـوُ  ى بـالفيروس، فـي حالـةِ وَ دْ الَعـ مـن خطـرِ  الزمـة للحـد دابير الّ خـاذ التّـعلى الدولة مسـؤولية ات َتَقُع 

                                                           
  .149 . ف ، (HR/Pub/06/9) :، وثيقة األمم المتحدة رقم2006، نسخة مجمعة، )حول اإليدز وحقوق اإلنسان المبادئ التوجيهّية الدولية(: األمم المّتحدة 1
 أي  ابِ َيـغِ ، بِ 2008فـي عـام  ي بفيروس نقص المناعة البشرّية واإليـدزشترك المعنِ األمم المتحدة المُ برنامج تقارير إلـى  تْ مَ د تي قَ من البلدان الّ  %33 تْ ادَ وأفَ  2

  :َوَرَد ِضمن .تعّلق باإلصابة  بفيروس نقص المناعة البشرّية واإليدزقانونية من التمييز المُ  حمايةٍ 
U.N.A.I.D.S.:(Report on the global A.I.D.S. epidemic), Geneva, 2010,pp. 16-23. 

  .150. ، مرجع سابق، ف)الدولية حول اإليدز وحقوق اإلنسان المبادئ التوجيهّية(: األمم المّتحدة 3
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دريب التّــ أنشــطةِ  رَ ْبــعَ  ،ا فــي ذلــكَمــة، بِ عايــة الصــحيّ الرّ  تقــديمِ  فــي أمــاكنِ : المثــال علــى ســبيلِ هــذا الخطــر، 
  .1ي عْ الوَ  عِ فْ ورَ 

ال المهـاجرين وأفـراد االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العّمـمن  07المادة  عالوًة على ذلك، تنص   .ب 
م، هِ رِ َســال المهـاجرين وأُ علـى العّمــ قُ بِـطَ نْ االتفاقيــة تَ  عليهـا فـي وصِ الحقـوق المنُصــ كافــةَ  ، علـى أن مهِ رِ َسـأُ 

 2.عٍ وْ نَ  من أي  دون تمييزٍ 
ي باإليدز والمنظمة الدولية للهجرة من برنامج األمم المتحدة المعنِ  كل شترك لِ اإلعالن المُ  ، فإن وبالمثلِ   .ج 

دأ المسـاواة وعـدم ة لمبيَ فِ رْ ة العُ بيعالطّ  إن ":على ما يلـي ، ينص ي الفيروسحاملِ  على سفرِ  ودِ حول القيُ 
ي القــانون الــدولي لِقــويُ . يتمييــزِ  أثــرٍ  ذاتُ  تــدابيرٍ  أي  علــى الــدول تنفيــذَ  رُ تحُظــ ،أمــام القــانونالتمييــز 

ة القسـريّ  األسـبابَ  أن  إثبـاتِ  ءَ بْ ّيـة ِعـعنِ المَ  األطـرافِ  ةَ يـقِ الـدول، وكـذا، بَ  قِ لحقوق اإلنسـان علـى عـاتِ 
 هـدفِ  في خدمـةِ  بوضوحٍ  مُ هُ سْ ا تَ هَ ، وأن ةً د ضروريّ عَ هذا التمييز، بموجب القانون، تُ  لِ ثْ ى مِ إل تْ د تي أَ الّ 

 ى درجــةٍ أعلَ ِبــ ةٌ اغَ َصــهــا مُ وأن ) نــة تقييــًدامكِ أقــّل الوســائل المُ ( مــع هــذا الهــدفِ  هــا تتناســبُ ، وأن مشــروعٍ 
 .3"ضوحِ ن الوُ مكنٍة مِ مُ 

األحكــام الّصــادرة عــن المنظمــة الدوليــة  الّســابق مــن الدراســة بيــان أهــمّ  وهكــذا، حاولــت الباحثــة ضــمن الفصــل     
بتوفير الحماية الكافيـة لـبعض الفئـات االجتماعيـة ذوات القـدرات  تْ يَ نِ واّلتي عَ  ،للعمل في إطار وظيفتها التشريعّية

ــــة المحــــدودة، وتعنــــي الباحثــــة/الجســــدّية و ــــدرات الجســــديّ "بعبــــارة  أو الذهنّي ــــة /ة واألشــــخاص ذوو الق أو الذهنّي
ِصـَغِر سـّنهم أو  مِ ْكـحُ ذوي االحتياجات الخاّصة، بـل كـذلك، األشـخاص الّـذين بِ  أو قينليس فقط المعوّ  ،"المحدودة

تشـمل العبـارة،  اكمـ. عٍف في قدراتهم وطاقاتهم مقارنة بغيرهم مـن العّمـالتقّدمهم في السّن أصبحوا ُيعانون من ضُ 

                                                           

ومنظمـة العمـل ، كانصـندوق األمـم المتحـدة للّسـ، واليونسـكو، وي باإليـدزشـترك المعِنـبرنامج األمم المتحـدة المُ ، واليونيسفعن  صادرٍ  مشتركٍ  في تقريرٍ 1 
الوقايـة مـن فيـروس نقـص المناعـة : فـي األزمـات ْص رَ الفُـ" :، تحت عنوان 2011 جوانمن  حِ الفاتِ ، بتاريخ البنك الدولي، وة العالميةمنظمة الصحّ ، والدولية
  .ةين وفيروس نقص المناعة البشريّ عِ افِ اليَ  لَ وْ حَ  مّرة بياناتٌ  لِ ، وألو تْ مَ د قُ ، "رةبك وغ المُ لُ ى مرحلة البُ رة حتّ بك راهقة المُ ا من مرحلة المُ ة بدءً البشريّ 
 ذين تتجـاوزُ غين الّـلِ االَبـ وفِ فُ الجديدة فـي ُصـ اإلصابةِ  من حاالتِ  % 41ون لُ مث سنة يُ  24سنة إلى  15ن م مِ هُ أعمارُ  حُ ن تتراوَ التقرير، كان مَ  هُ رُ كُ ذْ ا يَ مَ ووفقًا لِ       

ن صـغار الســّن ِمــ) مليـون 5.9إلــى  مليـون 4.3ن ِمــ مـا يتـراوحُ ( الســنّ  غارِ مــن ِصـ ماليـين 05 أن  رُ د َقــ، يُ العـالمِ  وعلــى نطـاقِ  .2009سـنة فــي عـام  15م أعمـارهُ 
  .2009ة في سنة صابين بفيروس نقص المناعة البشريّ وا مُ ة، كانُ ريّ مُ إلى تلك الفئة العُ  ونَ مُ ذين ينتَ الّ 

      جديدةٍ  من بياناتٍ  حُ ويتض قَ ا يُ مَ  ، أن سـنوات  10م مـن هُ أعمـارُ  ذين تتـراوحُ ن أولئـك الّـن بـيْ ، مِ )مليون 2.4إلى  مليون 1.8من  ما يتراوحُ ( قٍ راهمُ  بمليوني رُ د
ون  يعلُمـم الَ هُـمُ سـاء، ومعظَ م مـن النّ هُـمُ عظَ حراء الكبـرى، ومُ جنـوب الّصـ أفريقيـاون فـي م يعيُشـهُـمُ عظَ ة، ومُ ون بفيـروس نقـص المناعـة البشـريّ صـابُ سـنة، مُ  19إلى 
ــ لُ شــك وعالميــًا ، تُ  .ابونصــم مُ أّنُهــ ــاوفــي . ةصــابين بفيــروس نقــص المناعــة البشــريّ الســّن المُ  صــغارِ  مــن جميــعِ  % 60مــن  الســّن أكثــرَ  ابات صــغيراتُ الش  أفريقي

  %.72ل إلى عدّ ذلك المُ  زُ فِ قْ حراء الكبرى، يَ جنوب الصّ 
ــ(  ــراهقــة المُ مــن مرحلــة المُ  ة بــدءاً الوقايــة مــن فيــروس نقــص المناعــة البشــريّ : فــي األزمــاتِ  ْص رَ الُف ــبّك ــة البُ رة حّت ــلــوغ المّ ى مرحل المركــز الصــحفي، ، )رةبّك

    : 12/04/2013: لع عليه بتاريخ، موقع اإلنترنيت المطّ يونيسف
http://www.unicef.org/arabic/media/24327_58728.html 

، الّصــادر  45/158: ، اعَتَمــدْتها الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة بموجــب القــرار رقــملحمايــة حقــوق جميــع العّمــال المهــاجرين وأفــراد ُأســرِهم التفاقيــة الدوليــةا 2
  . 1990/ 18/12: بتاريخ

، األمـم المتحـدة، )مـرض اإليـدز/ُيوِد علـى سـفِر الُمصـابين بفيـروسبرنامج األمم المتحدة الُمشترك المعِني باإليدز ومنظمة الِهجرة العالمية َحْوَل القُ  إعالن( 3
  .09. ، ص2004جوان 
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ل أن قبـ مـن قـدراتهم الجسـدّية نتيجـة إصـابتهم بمـرٍض أو عاهـٍة دوا جـزءًا أو كـُال أيضًا، جميع األشخاص الّـذين فقـ
  .بالّطريق الّطبيعي، أّي التقاعد اإلختياري ينتهي مسارهم المهنيّ 

التمييــز فــي التوظيــف بشــأن  158للعــام  111: وتشــيُر الباحــث فــي ختــام طرحهــا الّســابق، أّن االتفاقيــة رقــم     
ضـمن أُسـس التمييـز المحظـور فـي أمـاكن العمـل،  عف القدرات الجسـدّية والّذهنيـةمعيار ضُ ّدد ، لم ُتعواالستخدام

، وال التمييــز علــى أســاس اإلعاقــة، وكــذا، التمييــز علــى أســاس الســنّ ، لــم تشــتمل نصوصــها إشــارًة إلــى لِ ْثــوبالمِ 
، مسـألة إدمـاج غٍة سـلبيةٍ وتركـت أحكامهـا، بمـا اعتمدتـه مـن صـيا. على أساس اإلصابة بمرٍض أو عاهةٍ التمييـز 

هــذه المعــايير كأســباب للتمييــز المحظــور فــي مكــان العمــل، الختصــاص الّســلطات والبرلمانــات الوطنّيــة لكــّل دولــٍة 
  .ُعضٍو تبعًا للممارسات واألعراف الوطنّية الّسائدة فيها

باب، المســّنين، المعــّوقين األطفــال والّشــ: وقــد انصــّبت دراســة الباحثــة فــي هــذا اإلطــار، علــى فئــاٍت أربــع        
ومـن أولـى المالحظـات اّلتـي َوَجبـت اإلشـارة إليهـا . اإليـدز/ واألشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشـرّية

بهـــذا الُخُصــــوص، مــــن وجهـــة نظرهــــا، هــــو أّن موضــــوع عمالـــة األطفــــال ُيعــــد الموضـــوع اّلــــذي اســــتقطب اهتمــــام 
سها؛ حيث َعِنَيْت أولى االتفاقيـات الّصـادرة عنهـا يلدولية للعمل منذ تأسالمؤتمرين والخبراء على مستوى المنظمة ا

بتنظيم عمالة األطفال، وال زال نشاط المنظمة بخصوص هذه الفئة العمرّية من المجتمع قائمًا ومكثّفـًا حتّـى يومنـا 
د مـن خـالل تحديـد واّلذي تجسّ  -القضاء التدريجي على عمالة األطفالوتدّرجت بذلك، أهداف المنظمة من . هذا

المنظمــة للحــّد األدنــى لســن العمــل فــي مختلــف المهــن، حظــر العمــل اّلليلــي لألطفــال، الوقايــة الصــحّية المســتمّرة 
الحظــر وُوُصــوًال إلــى  -والدورّيــة للطفــل العامــل وحظــر العمــل الجبــري بالّنســبة للهــؤالء وحمــايتهم مــن االّتجــار بهــم

  .للعمل القانونية المطلق الستخدام األطفال ما دون السنّ 
ل بالفئـات االجتماعيـة األخـرى، بـالّرغم مـن كونهـا مـحين، ترى الباحثة تأّخر اهتمام المنظمة الدوليـة للع في      

بخصـوص تنظـيم  التشـريعي والجدير بالتّنويه لـه، هـو أّن نشـاط المنظمـة. من الفئات األكثر احتياجًا لهذه الحماية
وٕاْن حظيـــت هـــذه الفئـــات بـــأدواٍت دوليـــة تـــنّظم . لـــم يكتمـــل بعـــد حتّـــى يومنـــا هـــذاعمالـــة هـــذه الفئـــات الُمستضـــعفة، 

، وتحـــّدد مجـــال الحمايـــة المقـــّررة لهـــا، إّال أّن هـــذه األدوات كثيـــرًا مـــا عيـــب عليهـــا الّســـطحية، اتوظيفهـــا واســـتخدامه
  .الغموض وضعفها القانوني

ــق بعمالــة  ،ريعي للمنظمــة الدوليــة للعمــلالنشــاط التشــ أنّ ومنــه، وفــي تقــدير الباحثــة، ُيمكــن القــول       فيمــا يتعّل
مرجعهـا عـدم تطبيـق  ،تجاوزات الّصارخة اّلتـي تسـّجل فـي وقتنـا الحـاليّ ليقترب من مرحلة الّنضج، وأّن ا ،األطفال

ومـن ثـّم َوَجـَب علـى المنظمـة تكثيـف جهودهـا . واحترام الـدول األعضـاء للقواعـد الدوليـة للعمـل واللتزاماتهـا الدوليـة
الميدانّية من خالل نشر القواعد الدولية للعمل والتعريف بها على المستويات الوطنّية، وتفعيل آليـات الّرقابـة علـى 
تطبيقهـــا، وتقتـــرح الباحثـــة بهـــذا الخصـــوص، نظـــرًا لتفـــاقم الوضـــع وخروجـــه عـــن اإلطـــار القـــانوني، تبّنـــي المنظمـــة 

  .المطلق على عمالة األطفال القضاءالدولية للعمل آللية دولية جديدة تكون مهّمتها 
مــن تبّنـي اتفاقيــات  ،أّوالً ، البـدّ و  نشــاط المنظمـة ال زال فـي مرحلــةؤ جنينّيـة، أّمـا بالنسـبة للفئــات األخـرى، فـإنّ      

يعنــي بتنظــيم ظــروف التوظيــف واالســتخدام والمزايــا  الجــزء األّول: ةثالثــ ا أجــزاءاً شــاملة وملزمــة، تشــمل كــل منهــ
لّيــة الكفيلــة بــإحالل المســاواة وحظــر ت والّتــدابير العمينصــب علــى تحديــد ووضــع اإلجــراءا الثــانيالجــزء المقــّررة، 
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لتحديـد مجـال وآليـات  الجـزء الثالـثبينمـا ُيخّصـص . التمييز في التوظيف واالستخدام، داخل وخارج أماكن العمل
اٍن إلـى تكثيـف نشـاطها الميـدان وتفعيـل ثـّم تـأتي المنظمـة فـي مقـاٍم ثـ .الحماية المقّررة بالنسبة لكّل فئة على حـدى

  .الدور اّلذي تلعبه لجانها اإلقليمّية واعتماد أسلوب االّتصال المباشر في األساس
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  :الفصل الثالث
  الخصائص االجتماعية معياررة للمساواة وعدم التمييز على أساس القواعد المقرّ 

  
  

التمييـز  ؛ وُيعتبـرة لحقـوق اإلنسـانهرّيـس الجوْ ُسـاألُ  دَ قـوق أَحـامـة والحُ فـي الكرَ  جميـع البَشـرمسـاواة مبدأ  عد يُ       
وغيِرهـا مـن الخصـائص ...، أو العنصـر، أو االنتمـاء اإلثنـي، القـوميالعـرق وّية، أهاد على أسـاس الجنسـواالضطِ 

وغيرهـا ...ُسـس الجـنس، السـّن، اإلعاقـةالُمرتبطة بمركِز الشخص داخل المجتمع، على ِغرار التمييز القـائم علـى أُ 
 .لهذا المبدأ اواضحً  انتهاكاً  من الخصائص الّطبيعية،

 لِ ْصــرار الفَ علـى ِغـ -ة يّ وحِشـ ْر مـة واألكثَـنظ ه المُ جاتِـرَ مــن دَ  اوحُ دة تتـرَ متعـدّ  التمييـز العنصـري أشـكاالً  خـذُ يتّ و       
، ةة والعرقّيــنّيــثاإل القوِمّيـة، المجموعــاتِ  بعـُض  مُ حــرَ حيـث تُ  ؛ةً د ِحــ األقــلّ  هِ جاتِـرَ إلــى دَ  -ةة الجماعّيـادَ نصـري واإلَبــالعُ 

  . نات المجتمعبغيرها من مكو  قارنةً الحقوق مُ  ع بنفسِ من التمتّ 
وقد حظي موضوُع التمييِز القائِم على ُمقوماٍت عرقّية أو إثنّيـة بـذاِت االهتمـام الّـذي حظـي بِـِه التمييـُز القـاِئُم      

ـــة مـــن الّنســـاء واألطفـــال والُمســـّنين . خصـــائص الّطبيعيـــةعلـــى ال وِمثَلَمـــا َلِقَيـــْت الِفئـــات َذَواْت االحتياجـــات الخاص
وغيــِرِهم اهتمامــًا واســعًا علــى المســتوَيْين الــدولي والــوطني؛ فقــد َلقَيــت الِفئــات َذَوات االنتمــاء اإلقليمــي ...والمعــّوقين

  .ل أعضاء الجماعة الدولية، حكوماٍت ومنظماتٍ واإلثني الُمَغاير نفس االهتماِم من ِقبَ 
وجاء موِقف المنظمـة الدوليـة للعمـل صـريحًا بخُصـوص حْظـِر التمييـز فـي التوظيـف واالسـتخدام القـاِئم علـى      

ت عناصـر ُمرتبطـة بجنسـّية الّشـخص أو ُهويتِـِه الِعرقّيـة، اّللغويــة، الّدينّيـة أو الثقافيـة، وَكرسـت العديـد مـن االتفاقيــا
 .والتوصيات مبدأ المساواة وعدم التمييز بالّنسبة للعمال ذوي الجنسّية الُمختلفة أو االنتماء الِعرِقي الُمغاِير

رف      المساواة وتكافؤ الفرص في المعاملـة واالسـتخدام بـين جميـعِ  1919 دستور المنظمة الدولية للعمل لعام قر 
على َحظـِر ) 1944( إعالن فيالدلفيا وأّكدَ . انتماءاُتهم العرقّية تْ همًا تمايزَ م ومَ هلعمال مهمًا تماَيَز بلُد َمْنَشئِ ا فئاتِ 

القــومي أو األصــل  ءنتمــانســّية أو الِعــرق أو الِمــيالد أو االا فيهــا التمييــز القــائم علــى الجَمــجميــع أشــكاِل التمييــز، بِ 
  .يز األخرىيالتم ورِ ه من صُ أو غيرِ ...االجتماعي

 ةالقاعديـ وصصـكر، النّ ي الـذّ ا، سـالفتَ هَـلـة لَ المكم  111 :والتوصية رقم 1958 لعام 111:تفاقية رقماال تْ لَ ث ومَ      
 -ال، منظمات أرباب العمل ومنظمات العمّ ، برلماناتٍ حكوماتٍ -الدول األعضاء جميعُ  اإليه ستندُ ي تَ ة اّلتاألساسيّ 
 ال ومجاالتِ فئات العمّ  سبة لجميعِ مالة واالستخدام بالنّ برامج وسياسات الع ضعِ الية ووَ ها العمّ تشريعاتِ  ياغةِ عند صِ 

  .ختلفةشاط المُ النّ 
وفيمـــا يلـــي، وعلـــى ِغـــرار الّطـــرح الُمقـــدم خـــالل الفصـــلين األّول والثّـــاني مـــن الدراســـة، تتنـــاوُل الباحثـــة ِضـــمن      

 مبحـثٍ ( اس االنتمـاء اإلقليمـيعلـى أسـ المقـّررةالقواعـد مـن هـذه الدراسـة، أساسـًا، بيانـًا ِلمختلَـِف  الثالـثالفصل 
ــّررةالقواعــد ، ثــّم تتطــّرق ِلمختلــف )لأوّ  ــى أســاس االنتمــاء اإلثنــي  المق ــانٍ  مبحــثٍ (عل مــع اإلشــارة لُمختلــف  ،)ث

  .أعاله، َمَتى َما َتَطّلَبْت عناصر البحث ذلك اُألَمِمي والُمتعّلقة بالطرحالّصكوك واألحكام اّلتي تبّناها الّنظام 
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  :لالمبحث األو
رة على أساس االنتماء اإلقليمي القواعد المقر  

   
 هِ تِـوحركيَ  هِ ذاتِـ ر اإلنسـانبتطـوّ  واهر ارتباطـاً الظّ  من أكثرِ  نةور واألزمِ ختلف العصُ في مُ جرة الهِ  اهرةُ ظَ  تْ كانَ       

 هـاجرون مــن بلــدٍ المُ  لُ ِقــنتَ يف .1هعيشــتِ مَ و  همِلـروف عَ قــاء بُظــاالرتِ ه و أوضـاعِ  ل إلــى تحســينِ تواِصـه المُ عيِ َســو  ،ةوَبـؤُ الدَ 
 بِ غـــادرة بســـبَ آخـــرون علـــى المُ  مُ عـــًا، بينمـــا ُيـــرغَ وْ م طَ هُ بعُضـــ وينتقـــلُ  فـــي العـــادة، إيجـــاد عمـــلٍ  مـــن أجـــلِ  إلـــى آخـــرَ 

ضـه النتهاكـات اء تعر جـرّ  ه األصـليّ ر مـن بلـدِ ِفـيَ ذي الّـ ، كـاّلالجئشـكالتعوبات االقتصـادية أو غيرهـا مـن المُ الصّ 
ر لـه تـوف  ريد، أنْ ه، أو ال تُ ذي ال تستطيع حكومة بلدِ به، والّ  نُ ؤمِ ما هو عليه أو ما يُ  بِ بسبَ  ،كحقوق اإلنسان هنا

للعمــل والعــيش فــي  قــانوني  لون علــى تصــريحٍ حيــث يحُصــ ؛شــرعي  األشــخاص بشــكلٍ  هــاجرَ يُ  مكــن أنْ ويُ  .2الحمايــة
  .فيه ش والعملِ ون في العيْ ذي يرغبُ الّ  ن البلدِ م ول على تصريحٍ دون الحصُ  ، أيّْ غير شرعي  ، أو بشكلٍ آخر بالدٍ 

ــالقــوْ  ،ن المبالغــةِ ِمــ َس يْ َلــو       ــبَ تَ  الماضــي، هايــة القــرنه مــع اقتــراب نِ ل بأن  هُ س مــا يجــري تســميتُ وأُســ عــالمُ مَ  تْ رَ وَ ْل
ايير الدوليــة المعــمــن  لــةٍ تكامِ مُ  فــي مجموعــةٍ  هُ أحكاُمــ تْ رَ اتَ وَ ذي َتــاّلــ ،الُمهــاجر لحقــوق اإلنســانبـــالقانون الــدولي 

هـــذا  أحكـــامُ  تْ َســـر كُ و . لعمـــلل الدوليـــة منظمـــةالادرة عـــن لعمـــل الّصـــل الدوليـــة توصـــياتالتفاقيـــات و اال ِضـــمن تْ دَ رَ وَ 
القــانون الــدولي  هــا مــن منظــورِ أهم ها و ثُ دَ أْحــ واتفاقيــاتٍ  العامــة لألمــم المتحــدة إعالنــاتٍ  القــانون بإصــدار الجمعيــة

  .3"مهِ رِ سَ أفراد أُ هاجرين و ال المُ ية حقوق العمّ لدولية لحمااالتفاقية ا"لحقوق اإلنسان
 دَ قْيـ تْ الَـعليهـا أو مازَ  ديقُ صـالتّ  م تَـ سواءَ ، ت هذه األدوات القانونية الدوليةحَ صبَ أَ  ،ةيَ عالمِ  ها معاييرباعتبارِ و       

ــد المُ المعــايير و  مثابــةِ بِ  ،راســةالد و  ثِ ْحــالبَ  ــتــي ال يُ الّ م، و ويِهــجرين وذَ هــاالمُ  الالعّمــ حمايــةِ نيا لِ ســتويات ال  ن للبلــدانِ مِك

                                                           
  :، ما يلي(Arnaud)" آرنو"األستاذ  يقوُل في ذاِت المعَنى 1

     « Nous vivons dans une ère du mouvement. Les biens et les capitaux n’ont jamais circulé aussi facilement 
qu’aujourd’hui. Les personnes ne cessent de traverser les frontières. Les raisons de cette accélération du mouvement 
sont multiples et rarement exclusives l’une de l’autre. 
     La migration puise son origine dans deux causes principales connues de tous : les inégalités socio-économiques 
entre le nord et le sud, exacerbées par la persistance des conflits et les violations graves des droits de l’homme. A ces 
causes traditionnelles de la migration ce sont ajoutés d’autres facteurs plus récents étroitement liés aux 
bouleversements technologiques, institutionnels et culturels, souvent catalogués sous le terme générique de 
mondialisation ».in : 
A.J.Arnaud, (Entre modernité et mondialisation), Leçons d’histoire de la philosophie du droit et de l’Etat,02ème 
édition,L.G.D.J.,Collection droit et société, Paris, 2004, p.50.  

 باإلقامـةِ  ُمرفقـةً  -يشـيعِ المسـتوى االقتصـادي والمَ  وتحسـينِ  العمـلِ  دِ بقْصـ ونُ مـا تُكـ تـي غالبـاً والّ  ،ةجـرة االختيارّيـبـين الهِ  "البطـراوي" األسـتاذفي هذا المقام  زُ ي مَ يُ  2
 زُ يــمَ يُ  ،لــذلك واســتناداً . أو غيِرهــا مــن أســباِب اّللجــوءِ ...حةســلّ زاعــات المُ ياســي أو النّ لجــوء السّ الّ  ون فــي حالــةِ تــي تُكــوالّ  ،ةيّ ارِ رَ جــرة االضــطِ والهِ -عــةتقطّ ائمــة أو المُ الدّ 

  .ياسيم السّ جرِ المُ و ياسيالجئ السّ الّ وبين  لهاجر العامِ المُ ن بيْ  "البطراوي" األستاذ
 .، ص ص2007، البحرينية اإلعالموزارة  /شر، الطبعة الخامسة، إدارة المطبوعات والنّ العالم الثالثفي  اإلنسانحقوق  ةُ حنَ مِ عبد الوهاب عمر البطراوي، 

92 -96.  
 ديسـمبر 18 :المـؤّرخ فـي، 45:اعُتِمـَدت بقـرار الجمعيـة العامـة رقـم، )االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميـع العّمـال المهـاجرين وأفـراد أسـرهم( :األمم المتحـدة 3

  :18/03/2013: وضّية الّسامية لحقوق اإلنسان، موقع اإلنترنين المطلع عليه بتاريخالمف، 1990
http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CMW.aspx  
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ــتَ  ا أو أنْ َهــلَ تتجاهَ  لعمــل أنْ ل الدوليــة منظمــةالالمتحــدة و  األمــماألعضــاء فــي منظومــة  ا مــع هــؤالء َهــلِ امُ عَ ى فــي تَ ن دَ َت
  .1ستوياتالمُ عن هذه المعايير و  -أو اإلقليمي عيد الوطنيعلى الصّ  -مِ يهِ وِ ذَ ال و العمّ 
مــن  لعمــلل الدوليــة منظمــةال بذلتــهمــا التّفصــيُل في هُ ْنــمِ  دُ ْصــالقَ  ،تواضــعٍ مُ  هــدٍ هــذه الدراســة فــي إطــار جُ  جُ درِ ْنــتَ و      
مــن الَتعــرِض ألي تفضــيٍل أو اســتبعاٍد أو تمييــٍز فــي العمــل يقــُع داخــل إقلــيم بلــِد  هــاجرينال المُ العّمــ لحمايــة جهــودٍ 

  .الميالداالستقبال، قائٍم على أساس الجنسّية ورابطُة 
ال ذوي االنتمــاء قــّررة للعّمــالحمايــة المُ  طــاقُ فيمــا يتجّلــى نِ : ِمــْن خــالِل الطــرح أعــاله، يثُــوُر الّتســاؤل التّــالي     

قـّرر مبـدأ المسـاواة وعـدم التمييـز المُ  تطبيقِ  طاقُ ل نِ مِ المنظمة الدولية للعمل، وهل شَ  في ظل  رْ غايَ اإلقليمي المُ 
المبـدأ  أّن صياغةَ  الحق في التوظيف واالستخدام، أمْ  األجانبِ  فئاتِ  ن لجميعِ مَ ٍو يضْ في إطار المنظمة على نح

الحمايـة علـى  طاقِ االجتماعية من نِ  من الفئاتِ  العديدَ  َيسَتْثِني ودٍ ومحدُ  قٍ ي ضَ  على نحوٍ  دَ رَ قد وَ  هِ تطبيقِ  ونطاقَ 
  ة؟  الجنسيّ  ا لرابطةِ هَ أساس افتقادِ 

علـى  هاجرين واألجانـبحماية المُ ل الُمقّررةة والقانونية الفقهيّ  األسسالباحثة َعْرَض مختلف وعليه، ِاْرَتَأْت      
ادرة عــن المنظمــة الدوليــة أحكــام القــانون الــدولي للعمــل الّصــ، ثُــّم التفصــيل فــي )لٍ أوّ  مطلــب(المســتوى الــدولي 
ــ المســاواة وحظــر التمييــز بــين وضــوِع ، مــع التخِصــيِص بشــأن األحكــاِم الَمعِنّيــة بملة بالموضــوعللعمــل ذات الص

  :وذلك على الّنحو التّالي. )ثانٍ  مطلب(ين ال الوطني ال األجانب والعمّ العمّ 
  

  :األول المطلب
  ة والقانونية لحماية األجانباألسس الفقهيّ 

  
 المسـاواة مـع مِ دَ ى قَـعلـ هـاإقرارِ ورة علـى ضـرُ ال المهـاجرين، و العّمـعلـى حقـوق  يـدِ كِ وْ المجتمـع الـدولي بالت  ي نِ عَ      
ــ ُض عــرّ تَ تَ مــا  كثيــراً  ةاألجنبّيــ ةُ اَلــمَ ين، فالعَ ال الــوطني ن العّمــؤ م مــغيــرهِ  ن جانــبِ التمييــز ِمــعاملــة و المُ  وءِ وُســ غوطِ للض 
 كثيـراً عالقـة العمـل، و  إنهـاءِ أمين االجتمـاعي أو أو التّ  األجرِ  لة، سواء في مجالِ ستقبِ في الدول المُ  األعمال أرباب

                                                           
  :لّشأن، بالَقْولِ في هذا ا (Chetail)" شاتاي"وُيعّلق األستاذ  1

       « Le migrant n’est pas appréhendé par le droit international de manière globale mais par touches successives, 
…Le droit international s’est traditionnellement intéressé, tout d’abord, à deux catégories spécifiques et clairement 
individualisées d’étrangers, à savoir :le réfugié et le travailleur migrant. 
      Cette démarche catégorielle a été élargie, ensuite, à d’autre groupes d’indivus,tels que par exemple les victimes 
de la torture, du trafic ou de la traite d’êtres humains. Cette approche segmentée du droit international a donné 
naissance à un amalgame disparate de normes les plus divers, qui ne sont pas articulées entre elles de manière claire 
et accessible… 
    Aux fins de l’analyse, ces règles éparses peuvent être regroupées sous l’expression générique de droit 
international des migrations ; c’est-à-dire l’ensemble des règles internationales applicables aux personnes qui 
quittent un pays, ou sont sur le point de le quitter, pour entrer dans un autre et s’y installer à titre durable ou 
temporaire ».in : 
V.Chetail, Globalization, migration and human rights : a new paradigm for research and citizenship (Migration, 
Droits de L’homme et souveraineté :le droit international dans tous ses états),Collection de l’Académie de Droit 
International Humanitaire et de droits Humains à Genève, Vol.02, éditions Bruylant, Bruxelles,2007,p.19.    
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 اسِ َسـالمَ  د َحـ غُ تبلُـ قـدْ  اَمـٕانّ م، و هُـرة لَ قـرّ ن الحقـوق المُ ِمـ - فقـطْ  َس يْ لَـ -الُ َنـتي تَ خة الّ ارِ الص  زاتِ جاوُ التّ  ل حَ مَ  ونما تكُ 
       .1م كبشرٍ هِ وكرامتِ  مهِ بأشخاصِ 

 ول األجنبـيمبـدأ قبـ ، يكُمـُن فـي"شـيديأحمـد الرّ "واألساُس في تحديِد َمركِز األجنبـي علـى حـّد قـول األسـتاذ      
 الُمقـّررل ّقـنَ التَ فـي  بـالحق  االعتـرافُ فَـَال َيعـُدو . 2ةي إليهـا بالجنسـيّ تـي ينتِمـالّ  هِ أخـرى، غيـر دولِتـ في إقلـيم دولـةٍ 

 توكيـداً  يكـونَ  أنْ  إالّ ، ما بعد الحرب العالميـة الثانيـة ةِ المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان في مرحلات و ياالتفاق ِضمن
  .أعاله على المبدأ

، َكْوُن المسألِة ذات أبعاٍد 3َفَقْد كان من الّطبيعي أْن ُتَشكَل َعَمالُة األجانِب َمَحل اهتماِم الفقه والقانون الدولي     
باإلضـــافة إلـــى أن تحديـــَد َوْضـــِع العاِمـــِل الُمهـــاِجر فـــي دولـــة . سياســـية، اجتماعيـــة، اقتصـــادية وٕانســـانية: ُمتداخلـــةٍ 

 فـي الُحُصـوِل علـى  هاجرل المُ ة للعامِ خاصّ  مصلحةٌ ُب تحقيق التوازن بين مصلحَتْين ُمتعارَضتْين؛ االستقباِل َيَتَطل
منصِب عمٍل ُيَوفُر َلِه مستًوى معيِشي الئق ومزايا وحقوق على قـدِم المسـاواة مـع العّمـال الـوطنيين الّـذين يشـَغُلون 

ِل في الِحفاِظ علـى ِسـياَدِتها الوطنّيـة وحمايـة َرَعاَياهـا، ِمـن منصَب عمٍل ُمماثٍل، من جهة، ومصلحُة دولِة االستقبا
  .جهٍة ثانية

وأَماَم الَتَشعِب القـانوني الحاِصـِل علـى المسـتوى الـدولي فيمـا َيَتَعلـق بتنظـيِم الِهجـرة وشـؤوِن المهـاجرين، يثُـوُر      
  المركز القانوني لألجنبي في دولة االستقبال؟ التساؤل بشأن 

                                                           
عـن  صـادرٍ  يـرٍ بهـا، وفـي تقر  ونَ تـي يعملُـة أو االحتقـار فـي المجتمعـات الّ هاَنـأو اإل ،ةِ اوَ دَ أو العَ  للشك  فاً دَ وا هَ يكونُ  ن أنْ مكِ يُ   ي العملطالبِ  ن إف ،م أجانبهِ كونِ ولِ  1

" قبيهة بـالرّ ارسـات الّشـق والممُ للـرّ " عاصـرةِ المُ  المظـاهرِ  ن قبيـلِ ال المهـاجرين، ِمـبالعّمـ وعِ المشـرُ  غيـرِ  االّتجـارِ " اعتبـارُ  تـم  ،1984سـنة لالمتحدة  األممهيئة 
  ...مهِ واالتجار بِ  األطفالِ  واستغاللِ  م،هِ واستغاللِ  بالّنساءجار واالتّ  ،رينصُ العُ  التقليدي، والفصلِ  قِ مع الر  إلى جنبٍ  جنباً (

  .08.ص، 1987 ، دار النهضة العربية، القاهرة،ة ومركز األجانب في القانون المصري والمقارنالوجيز في الجنسيّ فؤاد عبد المنعم رياض،  :َوَرَد ِضمن
ا ال شـّك فيــه، أن مبــدأ قبـول األجنبــي فــي إقلـيِم دولــٍة أخــرى، غيـر دولِتــِه اّلتــي ِمّمــ:" فـي هــذا الّشـأن، الَقــْوُل التّـالي" أحمـد الّرشــيدي"َوَرَد علـى ِلسـاِن األســتاذ  2

َيَتَحدُد األساُس القانوني اّلذي ُيَفسـُر حركـَة انتقـاِل أو و... ينَتِمي إليها بالجنسّية، ُيعتبر َأَحَد المبادئ األساسّية اّلتي اسَتَقرْت في العمل الدولي منُذ زمٍن بعيدٍ 
مبـدأ َقُبـول األجنبـي فـي : األيدي العاِملة ِمن دولِة األصـِل إلـى دولـٍة أخـرى وَعْبـَر الحـُدوِد الّسياسـية للـدول الُمختلفـة، فـي مصـادَر رئيسـّية أربعـة، وهـي هجرةِ 

اقيــات والمواثيــق الدوليــة ذات الّصــلة بحقــوق إقلــيِم دولــٍة ُأخــرى غيــَر الدولــة اّلتــي َيْنَتِمــي إليهــا برابطــِة الجنســّية، واتفاقــات وتشــريعات العمــل الدوليــة، واالتف
يــدي العاِمَلــة غيــِر الوطنّيــة اإلنســان عمومــًا، واالتفاقــات الثُنائيــة أو محــُدوَدة األطــراف اّلتــي تُبرُمهــا الــدول فيمــا بيَنَهــا ِبَغــَرِض تنظــيِم مســألِة اســتقداِم األ

  ".وَتْشِغيِلَها
  . 325و 306 -305.ص ص، 2005 ،الطبعة الثانية، مكتبة الّشروق الدولية، القاهرة، )الّنظرية والّتطبيقدراسة مقارنة في (، حقوق اإلنسان أحمد الّرشيدي

ومــــاني" قــــانون األجانــــب"و "القــــانون الــــدولي"وَيــــْرِبُط جانــــٌب ِمــــن الفقــــه الــــدولي، فــــي األســــاس، بــــْين عبــــارة  3 ــــر عنــــه األســــتاذ . فــــي القــــانون الر ذلــــك مــــا عّب
  :لِ ، بالَقوْ (Alland)"آالن"

      « La migration est, et a toujours été, un formidable laboratoire de l’évolution du droit international général. 
Depuis les origines de cette discipline juridique, la condition de l’étranger a constitué un aiguillon du droit 
international. Elle est longtemps demeurée son thème de prédilection. 
     L’expression même de [Droit International], vulgarisée par Jeremy Bentham en 1780,est héritée de la formule 
latine [Jus Gentum] traduite plus tard par [Droit des gens]. 
     L’expression romaine visait à l’origine un droit principalement jurisprudentiel destiné à arrêter, sur la base de 
considérations d’équité, les règles applicables aux relations avec les étrangers, par opposition au [Jus Civile] réservé  
aux citoyens ». in : 
D.Alland, Droit international public, P.U.F., Collection droit fondamental, Paris, 2000,p.23. 
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ول علـى ُصـهـاجر فـي الحُ ّيـة المُ قِ حَ ر القـانون الـدولي أَ قر يُ  لْ هَ : تبعًا لذلك، َتطرح الباحثة التساؤالت التاليـةو      
ي ل األجنِبـالمنظمـة الدوليـة للعمـل العاِمـ تْ عَ َضـوَ  لْ ، َهـاإليجـابِ  مِ في أَ أكانـت اإلجابـة بـالنّ  ء؟ وسـواعملٍ  منصبِ 

  يز في التوظيف واالستخدام؟ة مبدأ المساواة وعدم التميل ظَ مِ  تَ حْ تَ 
ة الفقهّيـ فِ اِقـوَ المَ التفصيل فـي مختلـِف  لإلجابة على التساؤالت المطُروحة أعاله، سوف تأِتي الباحثة إلىو       

، ومنـه، تـأتي إلـى َعـْرِض )الفـرع األول(األجانب في إقلـيِم بلـِد االسـتقبال  اّلتي تَطّرَقْت ِلمسألة االعتراف بحماية
  ).الفرع الثاني( األجانبظام األممي بشأن حماية حقوق وقواعد على مستوى النّ  أحكامٍ َر ِمن مختلف ما َصدَ 

  
  :الفرع األول

  األسس الفقهّية لحماية األجانب
  

ِبُســـلطة الدولـــة َتَضـــارَبت المواِقـــُف واختَلَفـــْت اآلراُء بشـــأن اإلجابـــة علـــى الســـؤال الَمطـــُروح أعـــاله، والُمتعلـــق      
وُســلطِتها فــي تحديــِد مركــزِِه  حــَدوِدها الّسياســية أو اســِتْبعاِده؟ فــي قبــول األجنبــي اّلــذي َدَخــَل إقلــيمَ الُمســَتقِبلة 

  القانوني أثناء تواُجِدِه فوق أراضي إقليِمها؟
الل عرِضـها ِلُمختلـف اآلراء الفقهيـة ن ِخـولإلجابة على التساؤل، تأتي الباحثة إلى التفصيِل فـي الموُضـوع ِمـ     
لطة دولـة ُسـ إشـكالية تحديـدإلـى  نقطـٍة أولـىراسـة والتحليـل، وذلـك بـالّتطرق فـي ال أعـاله بالدّ شـكَ اإلِ  تْ لَ اوَ نَ تَ اّلتي 

إشكالية تحديد المركز القـانوني لألجنبـي فـي دولـة إلـى  نقطٍة ثانيةُثم التطرق في . في قبول األجنبي االستقبال
  .االستقبال

  
  ولة االستقبال في قبول األجنبيإشكالية تحديد ُسلطُة د:أوال     

  
 سلطة الدولة في َتْقِييِم أو إبعاِد الّشخص األجنبيعُمومًا، يمِكُن التمييز بين اتجاهين أساسيين تناَوَال مسألة      

  :، ويتعّلُق األمر بالُمناقشات التّالية1بالُمناقشِة والتحليل
  

  دولة االستقبال في قبول األجنبيتحديد ُسلطُة  بشأن القديم الدولي موقف الفقه.1     
  

األخــرى إلــى أقــاليم الــدول  ولِ خاألجنبــي فــي الــدُ  حــق ، َيقِضــي بفــي الفقــه الــدولي الكالســيكياتجــاٌه أّوٌل َبــَرَز      
ت ُبــثْ تـي تَ يادة اإلقليميـة الّ الّسـ َفحسـب هـؤالء، إن  .2فيمـا بينهـاصــال االت فـي االجتمـاع و  وبِ عُ الشـ حـق اسـِتنادًا إلـى 

                                                           
   .229 – 225 .ص ، ص1987 ، دار النهضة العربية، القاهرة،الوجيز في الجنسية ومركز األجانب في القانون المصري والمقارنفؤاد عبد المنعم رياض،  1
  .609.ص، 1986، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ،الطبعة الحادية عشر ول،، الجزء األالقانون الدولي الخاص، الدين عبد اهللا عزّ  2
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 وتلتــِزُم الدولــة الُمســتقِبلة باســِتقباِل رعايــَا الــدول األخــرى الــّراِغبين فــي اإلقامــِة  طلقــةمُ  ا ليســتْ ِهــعلــى إقليمِ  دولــةٍ  لكــل
 .1فوق أراضي إقِليِمها

نون أن الفقهــاء األوائــل اّلــذين أّسُســوا مبــادئ وأحكــام القــا ،بــالقْول (Alland)"آالن"األســتاذ  ُيقــدم لهــذا الّطــرحو      
ــَز  ســُلوَك الدولــة فــي هــذه الحالــة يِجــُب أْن يتمي ــُرون أن ، وأْن توَضــَع االعتبــاراُت بالموضــوِعيةالــدولي العــام، يعتِب

ـــَو ســـلوُكها ِمـــن أي تمييـــٍز يُكـــوُن َمْرَجُعـــُه األصـــل أو اّللـــون أو العقيـــدة أو غيـــر ذلـــك مـــن ...الّشخصـــية جانبـــًا فيخُل
م إذا كان لـذلك مـا هِ قبولِ  عدمِ بِ  واإلقرارها، قبول األجانب على إقليمِ  مسألةِ  تنظيمَ لدولة وعليه، يُكوُن ل .2االعتَباَرات

  . 3نشاُطُهم، وأّيًا كانت جنِسّيُتُهم كانت طبيعةُ  أياً ، هُ وغُ يسُ 
َشـأ، موقوفـٌة وَيعتِبُر الفقه الكالسيكي أن ُسلطة الدولة فـي إبعـاِد األجنبـي عـن أراِضـيها وٕاعاَدتِـِه إلـى دولـة الَمنْ      

راٍت فعلّية ُمتعلقٌة بأمِن الدولة أو أمِن َرَعاَياَها 4على وجوِد ُمبر.      
أي الـرّ  سِ ْكـعَ ، بِ (Vattel)"فاتيل" الفقيـه واّلذي تزّعَمهُ ، خالفًا للموِقِف الّسابق، َرَأى جانٌب آخَر ِمن الفقه الدولي     
الُمستقِبلة َوحَدها، ِبما لها من سيادة على إقليمها ورعاياها، ُسلطة اتخاذ ولة لدلأن " فاتيل"وَيعتِبُر األستاذ . 5لاألوّ 

قــرار بشـــأن تحديــِد المركـــز القــانوني لألجنبـــي الُمقــيم فـــوق إقلــيم أراِضـــيها، وَلَهــا فـــي ذلــك َمـــْنْح اإلقامــة الّدائمـــة أو 
متّــى كــان ذلــك  – وقــتٍ  فــي كـل  كُ ِلــمْ ا تَ َهــفإنّ  .ِهـي اهَ رُ د َقــتُ  إلــى إقليمهــا العتبــاراتٍ  هوِلـخُ دُ  عَ ْنــمَ الُمؤقتـة، ولهــا أيضــًا، 

ر قانوناً  عـدم  ة، شـريطةَ ا التقديرّيـهَ اتِ طَ لُ سُ  طاقِ في نِ  ،أيضاً  ،لُ تدخُ  ألسبابٍ  إقليِمها إلى خارجِ  األجانب إبعادُ  – ُمبر
  .6التمييز

                                                           
   .307.مرجع سابق، ص ،)دراسة مقارنة في الّنظرية والّتطبيق(حقوق اإلنسانأحمد الّرشيدي،  1
 :راجع 2

D.Alland, Droit international public, Op.cit., p.22. 
    . 609 – 607 .ص صمرجع سابق، ، الدين عبد اهللا عزّ  3
 :راجع 4

F.Rigaux, Globalization, migration and human rights : a new paradigm for research and citizenship (La liberté de 
mouvement dans la doctrine du droit des gens),Collection de l’Académie de Droit International Humanitaire et de 
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  :عن موِقِفه، كالتّالي (E.Vattel)" فاتيل"عّبر  5
     « Quiconque maltraite un citoyen offense indirectement l’Etat, qui doit protéger son citoyen. Le souverain de 
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citizenship (Migration, Droits de L’homme et souveraineté :le droit international dans tous ses états), Op.cit.,p.102. 
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بمبــدأ  ذلــك عمــالً ، و وفقــًا إلرادِتهــاهــا إقليمِ انــب إلــى ول األجُخــدُ  عَ تمَنــ ألنصــار هــذا االتجــاه، للدولــة أنْ  بقــاً طِ و      
ــٍة مــا فــوق توجــد  ، شــريطة أالّ يادةالّســ اتفاقيــات ثنائيــة أو متعــددة األطــراف تفــِرُض عليهــا التــزاٌم بقُبــول َرَعايــا دول

  .1أراِضيها
  

  تحديد ُسلطُة دولة االستقبال في قبول األجنبي بشأن الُمعاِصر الدولي موقف الفقه.2     
  

ــى الوقــِت الحاِضــر، ُتمثــُل مســألُة ِهجــرة      ذات جوانــَب وأبعــاَد ُمتداِخلــة، تُثيــُر  قضــّيًة ُمعقــدةً  لــةاأليــدي العامِ  حّت
أراَد الفقهـــاء الُمعاِصـــرين العديـــد مـــن االختالفـــاِت وَتْطـــَرُح ِنقاشـــًا حـــادًا علـــى الُمســـتويين الـــدولي والـــوطني؛ وهكـــذا، 

ــْســللقــانون الــدولي حَ  ــوب بــين وٕاي الفَم الِخ ــواُزن المطُل ــِه الّت ــق ِمــن خالِل ــِزُم الجميــع، يتحّق مبــدأ جــاَد حــل تــوفيقي ُيل
اّلتي ُيقر بها القانون الدولي لحقوق اإلنسان لكل فرٍد بغِض النظـر  والحقوق والحرّيات الفرديةمن جهة، الّسيادة 

  .عن أصِلِه أو منشئِه أو مكان تواُجِدهِ 
مبـدأ قبــول الدولــة مفاُدهــا ِإْعَمـاُل  ،عامـةٍ  قاعــدةٍ أي الَغاِلــب فـي الفقـه الُمعاِصــر عمومـًا، علـى وقـْد اسـتقر الـرّ      

االعتراَف بحرّية الفرِد  يقتضِ ذي يَ والّ ؛ ةالجنسيّ  بها برابطةِ  طُ بِ تي يرتَ الّ  هِ في إقليم دولة أخرى، غير دولتِ  لألجنبي
الدولة الُمستقِبلة الترِخيَص بُدُخوِل األجانب داخَل ُحُدوِد إقليِمها الّسياسية في التنقِل خارَج إقليم دولِتِه، ويستلِزُم ِمن 

  .2واالمتناُع عن ُممارسِة أية سياسة تمييزية محُظورة في القانون الدولي
ليم ُدَوٍل أخــرى، َغْيــَر أن االعتــراَف ِبُحرّيــة الفــرِد فــي التنقــل، والَقــْوُل بحــق الفــرِد األجنبــي فــي الــدخول إلــى أقــا     

وعــدم َأَحقيــة هــذه األخيــرة فــي إبعــاِدِه وٕاعاَدِتــِه إلــى بلــِدِه األصــلي، َقــْد ُيــؤدي إلــى المســاِس بالّســيادة الوطنّيــة للدولــة 
، كـل 4نوِمـن ثَـم َميـَز الفقـه الـدولي الُمعاِصـر بـْين حـالتيْ . 3الُمستقِبلة وقْد ُيعـرض أمَنهَـا واسـتقراَرَها الـّداخلي ِللَخطـرِ 

  :ِمنها تتعّلق بفئٍة ُمعيَنة ِمن األجانب
؛ وُهم أولئك اّلذين أبدوا َرغَبَتُهم في التنقِل من دولِة منشئِهم إلى إقليِم بالُمهاجرين بصورٍة شرعّيةق ا يتعل يمَ فِ فَ      

مر، وتمّكنـوا بـذلك مـن الُحُصـوِل علـى دولِة االستقباِل بموجب طَلٍب رسمي ُقدَم أمام الِجهات الّرسـمية الَمعنّيـة بـاأل
ـــة أو اإلقامـــِة الدائمـــة ـــٍة باإلقامـــِة المؤقت ـــعَ م تَ هِ إبعـــادِ  ازِ وَ َجـــ مِ ي بعـــدَ القواعـــد العامـــة تقِضـــ فـــإن . موافق ـــة فياً س ، فالدول

ٍر مشــُروع، دوَن ســابِق إنــذارٍ هــؤالء األجانــب  لهــا طــردُ  ســتقبلة، ال يجــوزُ المُ  تــي الّ  األســبابِ  مراعــاةِ  دونَ ، و دوَن ُمَبــر
ــ كانــت وراءَ  وص، هــذا الخُصــبســلطة الدولــة  نّ أ "أحمــد الّرشــيدي"عتِبــر األســتاذ يو  .5 أصــالً  ،هــالــى إقليمِ إم هِ ومِ دُ ُق

                                                           
    .227.مرجع سابق، ص عبد المنعم رياض، فؤاد 1
، حقـوق اإلنسـان أحمـد الرشـيدي: راجـع، مبدأ قبول األجنبـي فـي إقلـيم دولـة أخـرى غيـر دولتـه التـي يـرتبط بهـا برابطـة الجنسـيةللمزيد من التفاصيل بشـأن  2
  :وأيضاً  .229 – 225 .ص ص مرجع سابق،، فؤاد عبد المنعم رياض/ .308-306.مرجع سابق، ص ص، )دراسة مقارنة في النظرية والتطبيق(

V.Chetail, Globalization, migration and human rights : a new paradigm for research and citizenship (Migration, 
Droits de L’homme et souveraineté :le droit international dans tous ses états) ,pp.18-21.    

 ، مركــز البحــوث والدراســات السياســية، جامعــة القــاهرة،الحمايــة الدوليــة لالجئــين :الحــق فــي طلــب اللجــوء كأحــد تطبيقــات حقــوق اإلنســان، شــيديأحمــد الرّ  3
   .79 – 70 .ص ص، 1997

    . 230 .مرجع سابق، ص فؤاد عبد المنعم رياض، 4
  :راجع. للدولة مباشرة سلطتها التقديرية في إبعاد األجانب من إقليمها من األسباب التي تسوغ العديدوقد تواتر العمل الدولي على التسليم بوجود 5
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، اإلبعــادة لّيــمَ عَ  هــو أن  ،"برونلــي"األســتاذ  إليــه َص ُلــا خَ وَمــ .1القيــودِ  عليهــا بعــُض  دُ رِ مــا تَــٕانّ ، و طلقــة تمامــاً مُ  ليســتْ 
  .2لفتعَ آخر مُ  سببٍ  س ألي ليْ ، و ةيّ النِ  حسنِ ب م تِ تَ  أنْ  يجبُ 
وُهم أولئك اّلذين يرغُبون في الُحصوِل علـى إقامـٍة دائمـٍة ، ينيِ الُمهاجرين غير الشرعِ أّما الفئة الثانية فتشُمُل      

دأ العـام بإعمـال في إقليِم دولٍة أخرى لْم يحُصـلوا علـى ُمواَفَقِتهـا للـُدخول واإلقامـة فـوق أراضـيها؛ حيـث َيقضـي المبـ
إجـراء  وقَـْد أثَـارَ  .مبدأ الّسيادة فـي هـذا الّشـأن، وأنـه للدولـة الُمسـتقِبلة إبعـاُدُهم فـورًا وٕاعـادُتُهم إلـى إقلـيِم دولـِة المنشـأ

ة مــدى مشــروعيّ  انِ َيــالفقــه فــي محاولــة بَ  دَ َهــاجتَ ، و ًا علــى المســتويين الــدولي والــوطنيحقيقّيــ فــاً خال اإلبعــادأو  الّطــرد
  .3ةذه الحالَ هستقبلة في الدولة المُ  هُ ذُ خِ ت ذي تَ الّ  الّطرداء إجر 

 إبعــادِ  ق بــإجراءاتِ ا يتعلــلطاتها التقديريــة فيَمــُســ ةِ رَ باَشــســتقبلة فـي مُ الدولــة المُ  حــق  ن واعتبـَر الــّرأي الــّراِجح، بــأ      
بحقـوق اإلنسـان علـى وجـه قـة تعل ارات المُ عن االعتبـ بمعزلٍ  َس مارَ يُ  أنْ  على إقليمها، ال يجبُ  ينالموجود األجانب
ـيـاالتفاقعليهـا المواثيـق و  دُ ؤك تُ  تْ ئَ تِ ي ما فَ تالّ العموم، و  ولَـْو تعلّـق الوضـُع بالُمهـاجرين غيـر لةات الدوليـة ذات الص ،
  . 4الّشرعيين

فيهـــا االعتبـــارات اإلنســـانّية ، أّن عملّيـــة الّطـــرد اّلتـــي ال ُتراعـــى ىهـــذا المعَنـــ فـــي "برونلـــي"األســـتاذ  رَ بـــعَ  قـــدْ و      
     .5بالحق في التعويضوالّسياسية قْد َيَتَرتُب عنها أضراُر َتستتِبع الُمطالبة 

فـإن الّتسـليَم بهـذا المبـدأ ... :"إلـى االسـتنتاج بـالَقْولْ " أحمـد الّرشـيدي"وفي تحليِلِه األخير، يتوّصـل األسـتاذ      
ال َيعِني، بحاٍل، حرمـاُن  -َدِم أحقّية الدولة في منِع دُخوِل األجانب إلى إقليِمهاأّي المبدأ اّلذي َيقِضي ِبعَ  -العام

 ُرها ِهيَسَبٍب من األسباب اّلتي ُتَقد ها في منِع دخول أجنبي ِبذاِتِه، أليالدول . الدولة ِمن حق ِبُت عمًال، أنوالث
إلى تلك األحوال االضِطرارّية، واّلتي تكاُد ُتصـِبُح هـي القاعـدة  كثيرًا ما تتوسع في االرِتكاِن إلى هذه األسباب أو

، إن العامة فيما يتعلق ِبمسألة دُخول األجانب إلى إقليِم دولـٍة أخـرى؛ وبحيـث ُيمِكـُن القـْول فـي التحليـِل األخيـر
بإرادة الدولة صاحبة الّسـيادة علـى  -إلى حد كبيرٍ –حّق األجنبي في الّدُخوِل إلى إقليِم دولٍة غير دولِتِه ُمْرَتِهٌن 

وعلى األغلِب األعم، ُتماِرُس االتفاقيات الثُنائية، ومبدأ الُمعاملة بالِمثـل، دورًا ُمهّمـًا فـي حْسـِم الِخـالِف . اإلقليم
  .6"حول هذه المسألة

                                                                                                                                                                                                 

    . 243 – 232 .ص فؤاد عبد المنعم رياض، مرجع سابق، ص= 
  :وأيضاً .318-317.مرجع سابق، ص ص، )دراسة مقارنة في النظرية والتطبيق(حقوق اإلنسان أحمد الرشيدي،  1

V.Chetail, Globalization, migration and human rights : a new paradigm for research and citizenship (Migration, 
Droits de L’homme et souveraineté :le droit international dans tous ses états) ,pp.18-21.    

   :راجع 2
I. Browline , Principales of public international law, 03

rd Edition, Oxford Univ. Press., 1979, pp. 519 – 520 . 
    .232 – 231.فؤاد عبد المنعم رياض، مرجع سابق، ص ص 3
   :راجع 4

I. Browline , Ibid. 
 ":ورد القول بالّنص األصلّي، كالتّالي 5

      “Expulsion, which causes specific loss to the national state receiving groups without adequate notice, would 
ground a claim for indemnity”.in :  
Ibid. 

  :وأيضاً  .308 .مرجع سابق، ص، )دراسة مقارنة في النظرية والتطبيق(، حقوق اإلنسان أحمد الرشيدي 6
V.Chetail, Globalization, migration and human rights : a new paradigm for research and citizenship (Migration, 
Droits de L’homme et souveraineté :le droit international dans tous ses états) ,pp.18-21.    
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  في دولة االستقبال إشكالية تحديد المركز القانوني لألجنبي :ثانيا     
  

 هُ ف لَـرَ عتَـيُ  مْ ه لَـإنـ لْ ون، بَ بها الوطني  عُ ت مَ تَ تي يَ الّ  ن الحقوقِ مِ  بالكثيرِ  عُ األجنبي يتمت  نْ كُ يَ  مْ ، لَ قريبٍ  ى عهدٍ حتّ      
، مبــدأ الُمعاملــة بالِمثــلوالقاعــدة العامــة المعُمــوُل بهــا ســابقًا، كانــت تقِضــي بتطبيــِق  .خصــية القانونيــةبالشّ  ُمطلقــاً 

ففـي القـديم، وحتّـى . ي ِبذات الُمعاملـة اّلتـي ُتعاِمـل بهـا دولـُة منَشـِئه رعايـا الدولـة الُمسـتقبلةويعِني ذلك تمتع األجنب
الوقــت الحاِضــر، َخَضــَعْت ُمعاملــة األجانــب لالتفاقيــات الثنائيــة واالتفاقيــات الخاّصــة اّلتــي تُبــرُم بــين دولــة الَمْنَشــأ 

  .1بالْ ودولة الُعُبور أو بْين دولة الَمْنَشأ ودولة االسِتق
وتزاُيـد الـَوْعي بحقـوق الفـرِد ، ومع تطّور المنظومة القانونية ِلحقوق اإلنسان علـى المسـتويين الـدولي والـوطني     

الّـذين ال  -لألجانـبلة االعتـراف أمسـ تْ حَ أصـبَ  وحرّياتِه األساسّية مهمًا كانت وضعّيُتُه ومهمـًا كـان مكـاُن تواُجـِدِه؛
 نْ ات، ِمـالحرّيـن الحقـوق و ِمـ بحـد أدَنـى -ك اّلذين ال يحِملون جنسّية أّيـِة دولـٍة ُمطلقـاً يحِملون جنسّية الدولة أو أولئ

  .2ذات سيادة باحتراِمها وتطبيِقها تحت طائلِة المسؤولية الدوليةدولة  كلّ  تلتِزمُ تي ة الّ ن المبادئ األساسيّ بيْ 
واّلتـي تقِضـي ، ةٍ عاّمـ بصـفةٍ  عاملـة األجانـبنى فـي مُ األد الحدّ قاعدة  ظر إلى حقوق األجانب تناولَ النّ  يرُ ثِ يُ و      

بضرورة توفير أدنى قدٍر من الحقوق اإلنسانية لألجنبي بغض الّنظر عن جنسـيته أو أصـله أو جنسـه أو لونـه أو 
  .3أو غير ذلك من االعتبارات اّلتي تنَبِني على ُأُسٍس ومعاييَر شخصّية ال موضوعية...عقيدته 
النظريـة الكالسـيكية  علـى عاملـة األجانـباألدنـى فـي مُ  الحـدّ قه القـديم فـي القـانون الـدولي قاعـدة وُيؤسس الف     

بـأن هنـاك مجموعـٌة ِمـن االحتياجـات أو المطاِلـب اّلتـي َيْلـَزُم تواُفُرهـا بالّنسـبة إلـى  واّلتي تقِضـي، 4لحقوق اإلنسان

                                                           
   .وما بعدها 226. مرجع سابق، ص ص فؤاد عبد المنعم رياض،: وأيضاً . وما بعدها 619 .مرجع سابق، ص ص عز الدين عبد اهللا، 1
رة دوليًا بالّنسبة لألشخاص األجانـب، بـالَقولالتزام الدول بتط" أحمد الّرشيدي"وُيفّسُر األستاذ  2 القاعـدة أو األصـل، فيمـا  ذا كانـتْ إ:" بيق األحكام والمبادئ الُمقر

 شـريع الـوطني لهـذه الدولـة، إالّ البحـث عنهـا فـي التّ  ي بوجـوبِ ، تقِضـاالسـتقبالال األجانب لدى دولة العمّ  ق بحقوقِ يتعل  ام العـ هِ يْ قَ َشـبِ  –القـانون الـدولي  أن
 إلـى حقيقـةٍ  هِ ن تفسـير ذلـك بإرجاِعـمِكـويُ  .أخـرى فـي إقلـيم دولـةٍ  هِ وجـودِ  الَ ن لألجنبي، حَ عيّ دولي مُ  مركزٍ  ةِ رَ وَ لْ على طريق بَ  واسعةٍ  خطواتٍ  عَ طَ قَ  قدْ  –والخاص
 زِ رَكـمَ  تحديـدَ  أن  دُ ِجـاخلي للدولـة، نَ ن نطـاق االختصـاص الـدّ مِضـ أساسـاً  لُ خُ دْ ذي َيـاّلـ" ينالـوطنيّ " سـبة إلـى مركـزبالنّ  الحـالِ  الفِ علـى ِخـ هُ نـأاها ؤدّ ، مُ ةٍ أساسيّ 

 – ثالثـةٍ  مـن جهـةٍ  –ييعِنـ هُ نـأكمـا  .ةون إليهـا بالجنسـيّ تي ينتمُ الدولة أو الدول الّ  ي أيضاً ا يعنِ مَ ها، وٕانّ على إقليمِ  ونَ دُ تي يوجَ الدولة الّ  ي فقطْ األجانب ال يعنِ 
  . "اهَ تِ م رُ الدولية بِ الجماعة  ة ألعضاءِ كَ شترَ الحياة المُ 

  .329 .مرجع سابق، ص، )دراسة مقارنة في النظرية والتطبيق(حقوق اإلنسان أحمد الّرشيدي، 
 المعيـار الـدولي"، (Standard minimum)"القاعـدة األدنـى: "، ونـذكر منهـا"الحّد األدنى ِلُمعاملـة األجانـب"عن استخَدَم الفقه الدولي تسمياٍت ِعدة للّتعبيِر  3

ـرة" ،(Norme internationale de justice)" لتحقيق العدالة المعيار العادي للدول المتحض"(Standard ordinaire des Etats civilisés) .  ُويقـول 
  :اليكالتّ ، (Chetail)" شاتاي"و (Aleinikoff)" ألينيكوف"ان أن، األستاذفي هذا الشّ 

      « Each country is bound to give to the nationals of another country  in its territory the benefit of the same laws, 
the same administration, the same protection, and the same reddress for injury which it gives to its own citizens, and 
neither more nor less : provided the protection which the country gives to its own citizens conforms to the established 
standard of civilization ».in : 
T.A.Aleinikoff & V.Chetail, (Migration and international legal norms),T.M.C. Asser Press,The Hague,2003,p.22. 

  :ويؤّيد الّطرح أعاله، الّرأي التّالي 4
     « Tout Etat est donc tenu d’accorder à l’étranger un traitement minimum, issu de la coutume universelle et des 
principes généraux de droit, en deca duquel il ne peut descendre sans engager sa responsabilité » 
F.Rigaux, Globalization, migration and human rights : a new paradigm for research and citizenship (La liberté de 
mouvement dans la doctrine du droit des gens),Op.cit., p.141. 
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في هذا الُخُصوص، سواء العتباراِت الجنس، أو الّنـوع،  ُعُموِم األشخاص، وفي أي مجتمع، دون أي تمييٍز بينهم
  .1أو ألي اعتباٍر آخر...أو اّللون، أو العقيدة السياسية، أو األصل الوطني

مســألٌة وطنّيــة فــإْن كــان األصــُل فــي حقــوِق اإلنســان ُعمومــًا، وحقــوِق األجانــِب علــى وجــِه الُخصــوص، أّنهــا      
لتشريعات الوطنّيـة بالُجهـِد األكبـر فـي مجـاِل تقنيِنهـا، وَوْضـِع الضـواِبط القانونيـة اّلتـي اضَطَلَعْت القوانين وا داخلّية

، وأن هنـاك مـن الحقـوق والحرّيـات 3عامـة وُمطَلَقـةفـي هـذه الحقـوق، أيضـًا، أنهـا  لَ ؛ إّال أّن األصـ2تكُفُل تنظيمهـا
  .   4ٍف كاَن، وفي أي مكان تواَجَد فيه الفردالبّتة، وتحَت ّأي ظر ال يجوُز التناُزُل عنه األساسّية ما 

وص، ُصــالقــانون الــدولي، فــي هــذا الخُ  هُ رَ و ذي َطــالمبــدأ اّلــو . ال األجانــبالعّمــ حقــوقُ وينــدِرُج فــي هــذا اإلطــار،      
 نَ يْ قــات العمــل َبــبعال لُ ِصــمــا يتّ  ل فــي ُكــفــي الحقــوق، و  المســاواة وعــدم التمييــزورة فــي التوكيــد علــى ضــرُ ل يتمثــ
  .ال األجانبالعمّ ين و ال الوطنيّ العمّ 
صـَدَر ِرزٍق ويضـَمُن لهُـم العـيَش الكـريم، حـٌق ِه مَ سـرتِ وِأل  هُ فحُق الفرد في الُحُصوِل على منِصِب عمٍل ُيـوفر لَـ     

ــُدُه وال التنــاُزُل عنــه بــأي حــاٍل وتحــت أي ظــرٍف؛ وٕانْ أصــيُل ال ُيمِكــ الحقــوِق  طائفــةَ كــان ُيمثــُل  ن إســقاُطُه وال تقيي
األساســّية  علــى العديــد مــن الحقــوقِ  وخيَمــةٌ  آثــارٌ  هُ أو إســقاَطُه قــْد ينــُتُج عْنــ هُ االقتصــادية واالجتماعيــة، إّال أّن تقييــدَ 

ــــاألخــــرى الُمالزِ  ــــلَم ــــ: ة ِلَشــــخِص اإلنســــان، مث ــــي ســــالمة الَب ــــاة، الحــــق ف ــــي الحي ــــي الكرامــــة  نْ دَ الحــــق ف والحــــق ف
ــالحق فــي العمــلاالعتــراف  ُض ُيفتــرَ  ،نــهُ ومِ  .وغيرهــا...اإلنســانية ــب مــن ُمشــتمالٍت، للمــواطنين  هُ ا ينــدرج ِضــمنَ ، وَم

هــذا الحــق تكــريِس  كمــا ينَبِغــي التــزام كــّل دولــة بــاحترامِ . ُعــهُ جِ ر ا تمييــٍز أّيــًا كــان مَ َمــواألجانــب علــى حــد الّســواء دونَ 
  .ها الّسياسيةحدودِ  وداخلَ  يهاأراضِ  جميِع األشخاص الُمقيمين فوق إقليمِ لِ  هِ وتعزيزه وحمايتِ 

فقد تطّور المركز القانوني لألجانب بالُموازاِة مع التطور الحاِصل على مستوى منظومة حقوق اإلنسان على      
َرت العديد من الحقوق والحرّيات الفردّية والجماعّية اّلتي لَـْم تُكـن ُمكّرَسـًة مـن  المستويين الدولي والوطني، حيث ُقر

وأدرك المجتمــع الــدولي والفقــه . وغيرهــا...تعّلــق األمــر بحرّيــة التنّقــل، الحــق فــي التنميــة والحــق فــي اّللجــوءَقْبــل، وي
ر هذه األخيرة على قدم المسـاواة ودونمـا تمييـٍز  التكريس الفّعلي للحقوِق والحرّيات لْن يتَأَت ما لْم تُقر الُمعاصر أن

  .5أّيا كان األساس اّلذي ُيبّرُره
                                                           

اٍت أو مكناٍت إن اصطالَح حقوق اإلنسان، إنما ُيشيُر إلى وجوِد مطالب واجبة الوفاء ِبُقُدر  :"، كالتّالي"علي القاسمي"وفي ذات المعنى، يقوُل األستاذ  1
قيدة أو الطبقة، وذلك علة َقَدِم ُمعّينة، يلزُم تواُفرها على ُأُسٍس أخالقية لكل البشر، دونما تمييٍز فيما بيتُهم على أسِا الّنوع، أو الجنس، أو اّللون، أو الع

  ".المساواة بينهم جميعًا، ودون أْن يُكون ألي منُهم أن يتنازل عنها
  .46.ص، 2001 ، الطبعة األولى، مطبعة الّنجاح الجديدة، الدار البيضاء،اإلنسان بين الّشريعة اإلسالمية واإلعالن العالميحقوق علي القاسمي، 

األســاس القاعــدي، اإلطــار المؤسســي، آليــات المتابعــة (حمايــة حقــوق اإلنســان فــي إطــار األمــم المتحــدة صــام محمــد زنــاتي، ع :راجــعتأييــدًا لهــذا الــّرأي،  2
مرجــع ، )دراســة مقارنــة فــي النظريــة والتطبيــق(حقــوق اإلنســان أحمــد الّرشــيدي، : وأيضــاً  .02-01.ص ص، 1998 ، دار النهضــة العربيـة، القــاهرة،)بــةوالمراق

  .44-37 .سابق، ص ص
ال اســتثناءًا والعتبــاراٍت ُمعّينــة وُمحــددة ومــن ثــم،ال يجــوز تقييــُدها إ. ومــؤدى ذلــك، أّن حقــوق اإلنســان تثُبتــث لكــل فــرٍد علــى وجــِه اإلطــالق وفــي جميــع الحــاالت 3

  .قانوناً 
  .48-47.ص ص، 1996، ، دار سعاد الصباح للنشر والتوزيع، الكويتحقوق اإلنسان في العالم المعاصرسعاد الصباح، : راجعتأييدًا لهذا الّرأي،  
، دار النهضــة ان فــي إطــار منظمــة األمــم المتحــدة والوكــاالت الدوليــة المتخّصصــةالحمايــة الدوليــة لحقــوق اإلنســأحمــد أبــو الوفــا، : راجــعتأييــدًا لهــذا الــّرأي،  4

   .92-90.ص ص، 2000 العربية، القاهرة،
  :وُيفّسر جانب من الفقه التطّور الحاِصل في المركز القانوني لألجانب، باِإلَحالة لألسباِب التّالية 5
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ان لذلك، أْن ُقيَدْت إرادة الدول األعضاء في الجماعة الدولية في إعماِل مبدأ الّسـيادة تقييـدًا ِنسـبّيًا ِلصـاِلح وك     
إعمال مبدأ المساواة وعدم التمييز في الحقوق والحرّيات األساسية للفرد أّيًا كـان منشـأُه، ومهمـًا كـان الّنشـاط الّـذي 

   . ُيمارُسُه، وحيُثما كان محّل إقامته
ة ّيـبنِ ة المَ رَ ْظـهـذه الن  ، أن األمـرِ  وواقـعُ :" َمرَجِعّيـة هـذا التطـور، حينمـا يقُـول" أحمـد الّرشـيدي"وُيفسر األسـتاذ      

 علـى إقلـيمِ  هِ إقامِتـ فتـرةِ  االعتـراف بهـا لألجنبـي طيلـةَ  نُ ي َعـتَ تي يَ الحقوق الّ  طاقِ ع في التضييق من نِ س وَ على التَ 
الـوطنيين  نَ يْ َبـ قِ ارِ وَ ي الكثيـر مـن الَفـفي تالشِ  المطافِ  في نهايةِ  مَ هَ سْ أَ  كبيرٌ  رٌ عليها تطو  أَ رَ طَ  إحدى الدول، قدْ 

 وبعبــارةٍ . العمـل بعالقـاتِ  ا المجـال الخـاّص َهـنْ شــاط اإلنسـاني، ومِ مـن مجـاالت النّ  سـبة إلـى العديـدِ واألجانـب بالنّ 
ون، ا الوطنيّ هَ بِ  عُ ت مَ تَ تي يَ بالعديد من الحقوق الّ  األجانبِ  عِ ت مَ لى تَ إى هَ ر قد انتَ هذا التطو  ن أ لْ وْ القَ  نُ مكِ أخرى، يٌ 

األدنـى  الحـد  وقاعـدةَ  – علـى األقـلّ  – ا ال يتعارُض ، وبمَ دولةٍ  كل ا التشريع الوطني لِ هَ ر قِ تي يُ الّ  وذلك في الحدودِ 
ـــ ـــةِ مُ الزم لِ اّل ـــب، وبحيـــث ال يُ  عامل الحقـــوق  طائفـــةَ  وص إالتمييـــز فـــي هـــذا الخُصـــال ى مـــن نطـــاقِ نَ ثْ ســـتَ األجان
   . 1"هِ دولتِ بِ  الفردَ  طُ تي تربِ ة الّ نَ واطَ ئة عن عالقة المُ اشِ ة النّ وغيرها من الحقوق العامّ  ...ياسيةالسّ 

  
  :الفرع الثاني

  األُسس القانونية لحماية األجانب
  

 لبالحق فـي التنّقـ ى االعتراف عالمياً رَ جَ  وقدْ . إلى آخر م من مكانٍ هُ كان انتقالُ ة للسّ الخصائص األساسيّ  نَ مِ      
نـه مِ  13فـي المـادة  فـاإلعالن يـنص  ؛2اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسانى باعتماد ضَ مَ  ف قرنٍ صِ ن نِ أكثر مِ  منذُ 

 لِ :"على أن حق في حريّ  فردٍ  كل 02.ف/03 ت المـادةونّصـ". داخل حدود الدولة هِ إقامتِ  لَ حَ مَ  اختيارِ  يل وفة التنق 
 همنه، على أن:  " فردٍ  لكل  هِ العودة إلى بلدِ  ي، وفهِ ا في ذلك بلدِ مَ ، بِ بلدٍ  أيّ  درةِ في مغا حق".  

                                                                                                                                                                                                 

ر المنظومة القانونية لحقوِق اإلنسان عمومًا، وا  .أ  ؛ لمنظومة القانونية لحقوِق العّماِل على وجِه الخُصوصتطو 
 ؛ اتساع الُهوة االقتصادية بين الّشمال والجنوب  .ب 
  ؛انتشار الّنزاعات الُمسّلحة الدولية وغير الدولية في جميع أنحاء العالم  .ج 
 .التطّور التكنولوجي لوسائل االتصال واإلعالم  .د 

، )التطــّورات الدوليــة الرّاهنــة ومفهــوم الّســيادة الوطنّيــة(أحمــد الّرشــيدي، : ، راجــعر المركــز القــانوني لألجانــبعوامــل وأســباب تطــو للمزيــد مــن التفاصــيل بشــأن 
  :وأيضاً . 10.ص، 1994، ، مركز البحوث والدراسات الّسياسية، جامعة القاهرة85: سلسلة بحوث سياسية، العدد

T.A.Aleinikoff & V.Chetail, (Migration and international legal norms),Op.cit.,pp.24-25. 
  .331 .مرجع سابق، ص، )دراسة مقارنة في النظرية والتطبيق(حقوق اإلنسان أحمد الّرشيدي،  1
  :بالَقْولْ  ،)1945( بميثاق هيئة األمم المتحدة هِ من خالل ُمقارَنتِ   (1948)اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان (Sudre)" سيدر"ويِصُف األستاذ  2

      « La Charte des Nations Unies du 26 Juin 1945,inaugure une ère nouvelle pour le droit international. Elle 
intègre les droits de l’homme au cœur de l’ordre juridique international et érige leur protection comme l’un des buts 
essentiels de la nouvelle organisation mondiale…Cependant, si les droits de l’homme sont ainsi consacrés pour la 
première fois dans un traité à vocation universelle, la Charte ne dit rien du contenu exact des droits à protéger. 
     Cette tache primordiale est revenue à l’assemblée générale qui adopte, le 10 Déc. 1948,la célèbre Déclaration 
Universelle des droits de l’homme. La Déclaration rappelle, dés les premières lignes de son préambule, que ‘la 
reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux 
inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde’».in : 
F.Sudre, Droit européen et international des droits de l’homme,P.U.F.,Paris,2003,p.37. 
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، الثقافيـةو  ، االجتماعيـةالعهد الـدولي للحقـوق االقتصـاديةمن  01.ف/06ياق ذاته، جاءت المادة في السّ و      
ذي ي بــالحق فــي العمــل، اّلــلــدول األطــراف فــي العهــد الحــالِ ا قــرّ تُ " :ورة أنْ إلــى ضــرُ  بوضــوحٍ  يرَ ِشــتُ ، لِ 1966عــام ل

 ةٍ بحرّيـ هُ لُـأو يقبَ  هُ ذي يختـارُ عن طريق العمـل الّـ هِ تِ معيشَ  كسبِ  فرصةَ  هُ ون أمامَ تكُ  في أنْ  فردٍ  ن حق كلّ يتضم ،
  ". هذا الحق مينِ أتَ ناسبة لِ وات المُ طُ هذه الدول الخُ  ذُ خِ وتتّ 
، الحـق فـي تأسـيس نقابـة )07المـادة (في االستفادة ِمن شروِط عمٍل عادلٍة والئقـٍة  وُيَكرس العهد أعاله، الحق    

، أيضـاً  ،فـي ذاِت المعنـىو . 1)09المـادة (، الحق في التّأمين االجتماعي )08المادة (وفي االنِضماِم لنقابِة المهنة 
 من العهد المذكُ  02.ف/12ت المادة نص ور على أن: " غاة مُ حريّ  فردٍ  لكل هِ بما في ذلك بلدِ  طرٍ قُ  درة أي."  

ون يُكـ ن أنْ مكِ ، يُ 1994في عام  دَ قِ ذي عُ الّ  نميةكان والتّ المؤتمر الدولي للسّ اإلشارة إليه في  تْ رَ ا جَ مَ لِ  فقاً ووِ      
. سـواء نهـا والمجتمعـات الُمهـاَجر إليهـا علـى حـد ة علـى المجتمعـات الُمهـاَجر مِ مة آثار إيجابّيـلهجرة الدولية المنظ لِ 

ـــيَ أن تُ  ،الهجـــرة أيضـــاً  وبإمكـــانِ  ـــر نَ س ـــالمَ  لَ ْق ـــ مُ هُ ْســـوتَ  .افـــاتِ قَ الثَ  فـــي إثـــراءِ  مَ هُ ْســـتَ  وأنْ  اراتِ َه  نَ ة ِمـــحَ ة الكاِســـاألغلبّي
د وارِ ان مـسرَ خُ  ،هِ في الوقت ذاتِ  عُ بِ تْ تَ سْ الدولية تَ  الهجرةَ  ولكن  ،اهَ يفُ ضِ تَ سْ تي تَ في البلدان الّ  ةٍ هامّ  المهاجرين إسهاماتٍ 

لـدان ة أو اقتصادية أو اجتماعيـة فـي البُ سياسيّ  اتٍ رَ تُ وَ في تَ  بْ ب سَ تَ وقد تَ  ،من البلدان الُمهاَجر منها ة لدى كثيرٍ ريّ شَ بَ 
  .الُمهاَجر إليها

ــُر التقريــر الّصــادر عــن و       ــدولي المــؤتمريعتِب جــرة الدوليــة، بمــا الهِ  موضــوعُ أعــاله، أن  ،نميــةكان والتّ للّســ ال
 لَ َقــياســية، قــد انتَ االقتصــادية والسّ ، االجتماعيــة ،يمغرافيــةات والنتــائج الدِ دً حــد ن المُ ِمــ دةٍ عّقــمُ  ن شــبكةٍ ي عليــه ِمــوِ طــنْ تَ 

 ن المســائلِ ية، ِمــالماِضــ ةِ القليَلــ نواتِ ، فــي الّســةُ جــرة الوافــدَ الهِ  تْ حَ صــبَ وأَ . ة والدوليــةالوطنّيــ االهتمامــاتِ  ارةِ دَ إلــى َصــ
 إيجـادِ  ن أجـلِ ِمـ إلـى آخـرَ  ن بلـدٍ هـاجرون ِمـالمُ  لُ ِقـينتَ ؛ حيـث ن البلـدانِمـ دٍ تزايِـمُ  فـي عـددٍ  قِ لَـقَ لْ لِ  وتي تـدعُ ئيسية الّ الرّ 

هم بعُضــ لُ ِقــوينتَ . األســرة لِ مْ َشــ عِ ْمــجَ  ن قبيــلِ أخــرى للهجــرة، ِمــ نــاك أســبابٌ ون هُ ا تُكــَمــب رُ  هُ أنــ عَ ، َمــفــي العــادةٍ  عمــلٍ 
ـــ بِ ســـبَ بِ  غـــادرةِ المُ ون علـــى آخـــرُ  مُ ا ُيـــرغَ َمـــعـــًا، بينَ وْ طَ  ن أنْ مِكـــويُ . شـــكالتعوبات االقتصـــادية أو غيرهـــا مـــن المُ الص 
غيـر "فـي الـبالد، أو بشـكلٍ  والعـيشِ  للعملِ قانوني  ون على تصريحٍ لُ حيث يحصُ ؛ "شرعي " جر األشخاص بشكلٍ هاَ يُ 

 فيه لِ ون في العيش والعمبُ رغَ ذي يَ الّ  من البلدِ  ول على تصريحٍ صُ الحَ  دونَ  ، أيّ "شرعي.  
 رعيين وغيـرِ هـاجرين الّشـلمُ لِ  ، فـإن االسـتقبالِ  م فـي بلـدِ هِ تِ فَ عـن ِصـ رِ َظـالن  بغـض وانتهى التقرير ذاتـه، إلـى أنـه      
 لالعتقـــالِ  ضِ ر َعـــالتَ  مِ دَ ة، وَعـــودّيـــلالســـترقاق والعبُ  ضِ ر َعـــالتَ  مِ دَ ا الحـــق فـــي َعـــَهـــن بينِ ، وِمـــةً رعيين حقوقـــًا إنســـانيّ الّشـــ

عليهـا فـي  وٌص منصُ ذاتها ال الحقوقُ  وهي. ع، والحق في العملة التجم ، وحريّ الجبريّ  والعملِ  ي واالستغاللِ فِ التعسّ 
  .ها من معاهدات حقوق اإلنسانوغيرِ  ،، سالفة الّذكر1990 ال المهاجرين لعاماتفاقية العمّ 

نـي هـذه االتفاقيـة َيتَـَواَءُم ومضـُمون المبـادئ فقد َوَرَد ِضمن ديباجـة االتفاقيـة أعـاله، إشـارًة صـريحًة إلـى أْن َتبَ      
ـــلة، الموُضـــوَعة فـــي إطـــاِر المنظمـــة الدوليـــة للعمـــل،  ـــكوك ذات الص االتفاقيـــة  ةً وخاّصـــوالمعـــايير الـــواِرَدة فـــي الص

                                                           
  :، كالتّالي18:ِضمن التعليق العام رقم تماعية والثقافيةلجنة الحقوق االقتصادية،االجوبهذا الصدد،عّلَقت  1

     « Le droit de non-discrimination énoncé au paragraphe 2 de l’article 2 du pacte est immédiatement applicable et 
n’est ni sujet à une mise en œuvre progressive ni tributaire des ressources disponibles… Le droit de non-
discrimination énoncé au paragraphe 2 de l’article 2 du pacte devait s’appliquer à l’accès à l’emploi des travailleurs 
migrants et des membres de leur familles ».in : 
C.D.E.S.C. :Observation générale n°18 (Le droit au travail),E/C.12/G.C./18(2005),para. 18&31. 
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 97:رقــم( العمــل جرة مــن أجــلِ بــالهِ قــة المتعل( فؤ تكــا ة وتشــجيعِ تعســفيّ  جرة فــي ظــروفٍ بــالهِ قــة ، واالتفاقيــة المتعل
 :رقــم( العمــل جــرة مــن أجــلِ الهِ والتوصــية بشــأن  ،)143 :رقـم( الفــرص والمســاواة فــي معاملــة العمــال المهــاجرين

 ،)39 :رقـم( الجبـريخرة أو العمل بالسّ قـة ، واالتفاقية المتعل )151 :رقم( ال المهاجرينالعمّ والتوصية بشأن  ،)86
 العمل الجبريّ بشأن  203:وكذا التوصية رقم، )105 :رقم( خرةبإلغاء السّ قة واالتفاقية المتعل.   

ــال الُمهــاجرين لعــام      ــَزْت أحكــاُم اتفاقيــة العّم 1990وَتَمي  ــلة، بــأن ــُكوِك ذات الص عــن غيِرهــا مــن الوثــائِق والص
َتتِســُع  خصــيةاحيــة الشّ النّ ؛ فمــن الموضــوعيةوخصــية الشّ  ِنطــاَق تطبيِقِهــا قــد ُحــدَد علــى نحــٍو واســٍع مــن الّنــاحيتين

علــى وَتســِري االتفاقيــة . مهِ رِ َســأُ  أفــرادُ الّشــرعِيين، وكــذا،  وغيــرِ  نالّشــرعِييهــاجرين ال المُ العّمــأحكــاُم االتفاقيــة لتشــُمَل 
ين ؤقتّ ال الُمــعلــى العّمــكــذلك، ي واإلقامــة، لــذلك فهــي تســرِ  العمــلِ  ةِ دَ ُمــلِ  اعتبــارٍ  أي  هــاجرين دونَ المُ  الِ العّمــ جميــعِ 
   .ةٍ دَ حد مُ  ةٍ دَ مُ لِ  ينَ لِ العامِ 
علـــيم قافيـــة والتّ الثّ  والحقـــوقَ  لِ َمـــالعَ  ي حقــوقَ طـــغَ تُ  شـــاملةً ، َجـــاَءْت أحكــاُم االتفاقيـــة احيـــة الموضـــوعيةالنّ ومــن      

      .هاوغيرِ  ...كنة والسّ والصحّ 
 همسـرِ هـاجرين وأفـراد أُ ال الملحمايـة حقـوق جميـع العّمـ االتفاقيـة الدوليـة وأحكـامِ  ودِ ُنـبُ  أهـم وُيمِكُن تلخيُص      

  :في العناصر التّالية ،)1990(
علـى  قُ بِـتـي تنطَ الّ  عاملـةِ المُ  نِ َعـ مراعـاةً  ال تقـل  ال المهاجرون بمعاملةٍ العمّ  عَ تَ مَ تَ يَ  على أنْ االتفاقية  دُ ؤك تُ   .أ 

 ).من االتفاقية 25المادة (اآلخر  واالستخدامِ  العملِ  وشروطُ  ن حيث األجرِ ا الدولة مِ رعايَ 
ــتُ   .ب  علــى 25مــن المــادة  الثالثــةالفقــرة  دُ ؤك  فَ الَ َخــ نْ إ ى و حتّــ انَ َصــتُ  أنْ  المهــاجرين يجــبُ  الِ ّمــالع حقــوقَ  أن 

 .روط اإلقامة أو االستخدامهاجر شُ المُ  لُ العامِ 
ــت المــادة   .ج  ــمَ علــى تَ ، و أمين االجتمــاعيمان والتّــالحــق فــي الّضــعلــى  27ونصن وأفــرادُ يال المهــاجر العّمــ عِ ت 

ــا أن،ا الدولــة فــي هــذا الّشــاَيــعَ رَ عاملــة لِ المُ  م بــنفسِ هِ ســرِ أُ  ــ ِممم فــي هِ رِ َســهــاجرين وأُ ال المُ العّمــ إدخــالَ  بُ يتطل
 ن بشــكلٍ و ال المهــاجر م العّمــا فــيهِ َمــأمينيــة األخــرى بِ الحقــوق التّ  –ي دِ اُعــقَ التَ  اشِ َعــاالســتفادة مــن مزايــا المَ 

 .قانوني غيرَ 
 ةٍ جمعيّ  لى أي إ ، و اليةٍ عمّ  نقابةٍ  ةِ إلى أي  مامِ في االنضِ ية على حق هؤالء من االتفاق 26كما نصت المادة   .د 

 .م األخرىهِ ومصالحِ  ،االجتماعية والنقابية، م االقتصاديةهِ مصالحِ  حمايةِ  دِ صَ قَ ن بِ للقانو  وفقاً  ةٍ أنشمُ 
حـــق فـــي تكـــوين جمعيـــات هم الســـرِ أُ  هـــاجرين وأفـــرادِ المُ  الِ للعّمـــ مـــن االتفاقيـــة علـــى أن  40المـــادة وتـــنص   .ه 

 .ها من المصالحِ وغيرِ ...االجتماعية، م االقتصاديةهِ حقوقِ  وحمايةِ  لتعزيزِ ال ونقابات عمّ 
ـْت ياسـيةشـاركة السّ الحـق فـي المُ  42المـادة  كما َأَجاَزتْ   .و  سـاتٍ ؤسّ مُ  أو إنشـاءِ  إجـراءاتٍ  عِ ْضـعلـى وَ ، ونص 

ـــ ،العمـــلِ  ولِ ودُ أ َشـــنْ المَ  ولِ فـــي دُ  ىراعـــتُ  هـــا أنْ اللِ ن خِ ِمـــ نُ مِكـــيُ  ال ة للعّمـــاالحتياجـــات وااللتزامـــات الخاص
ــث مَ م مُ ســرهِ ال وأفــراد أُ للعّمــ حُ صــبِ يُ  ؛ حيــثمســرهِ المهــاجرين وأفــراد أُ  ــفــي تلــك المؤسّ  ونَ ُل م هُ انتخــابُ  م تَ ســات َي

 .ةٍ بحريّ 
ُر المــادة   .ز  علــى التّ  ولِ مهــاجر فــي الحُصــالُ  لِ العاِمــ حــق أطفــالِ  ،امــن االتفاقيــة ذاُتهــ 30وتُقَــر علــيم بغــض 

 وَ ُهـ هِ عن مدى مشروعية إقامتِ  رِ ظَ الن  فـي دولـة العمـلِ  هِ ْيـن والدَ ِمـ أو أي.  ومَ قُـتَ  االتفاقيـة علـى أنْ  وتـنص 
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ة المادة لغة المحليّ م الّ هُ تعليمُ  ةً وخاص  ،يلِ ح المدرسي المَ  ظامِ هاجرين في النّ ال المُ العمّ  أوالدِ  الدولة بإدماجِ 
ال العّمــ ألوالدِ  نِ يْ تَ قافــة األصــليَ لغــة والثّ الّ  تعلــيمِ  يرِ ى الدولــة فــي تيِســســعَ كمــا تَ  .)ن االتفاقيــةمــ 45المــادة (

 .ال المهاجرينالعمّ  ة ألوالدِ يّ لغة األصلِ ة بالّ ة خاصّ تعليميّ  الدولة برامجَ  رَ ف وَ تُ  أنْ  المهاجرين، وجوازِ 
 مِ دَ م وَعــســرهِ أُ  هــاجرين وأفــرادُ ال المُ ة الثقافيــة للعّمــوّيــالهُ  مَ احتــرا نَ مَ ْضــتَ  بــأنْ دولــَة العمــِل،  31المــادة  مُ زِ ْلــتُ و   .ح 

 .م الثقافيةهِ عقائدِ بِ  م من االحتفاظِ هِ عِ نْ مَ 
الحق في من االتفاقية، على ُوُجوِب َتْمِكيِن جميِع العّمال من  45و 43فضًال عّما َسَبق، تنص المادتين   .ط 

 .وظيفوالتَ  نِ يْ يَ نِ هالمِ  دريبِ وجيه والتّ التّ  إلى خدماتِ  ولِ صُ الوُ 
 األمانـة العامـة لألمـم المتحـدة زُ كـرَ ، تُ فمثالً . الهجرة الدولية ى أبعادِ شت  ،منظومة األمم المتحدة حالياً  جُ عالِ وتُ      

ى َنـــوُتعْ . ة بهــاقَــتعل ياســات المُ ا والسّ َهـــالهجــرة الدوليــة واتجاهاتِ  عــن مســتوياتِ  معلومـــاتٍ  ونشــرِ  وتحليــلِ  علــى جمــعِ 
هـاجرين ، والمُ رِ َسـاألُ  لِ مْ َشـ م ، ولَـداخليـاً  ينَ دِ ر َشـاإلنسـان، والمُ  حقـوقِ  بيـلِ ن قَ ِمـ أخرى باألمم المتحـدة بمسـائلٍ  هيئاتٌ 

  .واقتصادياً  هاجرين اجتماعياً المُ  ، وٕادماجِ ارِ جَ ين، واالت قِ وثّ غير المُ 
 اتِ ق فُ دَ تَـ :ثـلهـا، مِ اتِ يَ َال وَ ة وَ هـا الفنّيـتِ برَ خِ ة بِ لَ ِصـتّ مُ  علـى مسـائلَ  ةُ َصـتخص الوكاالت المُ  زُ ك رَ عن ذلك، تُ  وفضالً       

  .حويالتوء والتّ لجُ ي الّ بِ الجئين وطالِ ة والّ لَ العامِ  دِ اليَ 
 تْ اَبـهَ أَ  فقـدْ  ؛مناسـباتٍ  ةِ نميـة فـي عـدّ جـرة الدوليـة والتّ الهِ  مسـألةِ لِ الجمعية العامة لألمم المتحـدة  تْ د صَ وتَ هذا،      

منظومة األمم المتحدة وغيرها مـن  ساتِ ؤسّ مُ بِ  2001ديسمبر  21المؤرخ  56/203 :رقم هافي قرارِ  راً ؤخّ الجمعية مُ 
ـــ ـــتَ  لَ واِصـــتُ  لة أنْ المنظمـــات ذات الص ـــ وأنْ  ،نميـــةالهجـــرة الدوليـــة والتّ  مســـألةِ  لَ اوُ َن ـــدّ  رَ ف وَ ُت ـــ بَ ناِســـالمُ  مَ عْ ال ات للعملّي

عن الهجرة الدولية  ن المعلوماتِ مِ  مزيدٍ  ولتوفيرِ  ،لهذا القرار واستجابةً . نميةة بالهجرة الدولية والتّ لَ صِ تّ المُ  ةِ طَ واألنشِ 
 علـى نطـاقِ  تنسـيقي  اجتمـاعٍ  لَ و أَ ،  2002 جويليـهفـي باألمم المتحـدة  كانِ سّ لا عبةُ شُ  تْ مَ ظ إلى الجمعية العامة، نَ 

  .1الهجرة الدولية المنظومة بشأنِ 
  

  :الثاني لبالمط
  لي للعمل المتعلقة بحمايِة العّمال الُمهاجرينأحكام القانون الدو 

  
روف حيــث كانــت الظــ نفِســِه؛ اإلنســانِ  مَ دَ ِقــ قديمــةً  إنســانيةً  خــرى ظــاهرةً إلــى أُ  ن منطقــةٍ ِمــ البشــرِ  جــرةُ هِ  رُ َبــعتَ تُ      
ات، انَ الزل والفيَضـــ، والـــزِ رُ ، والفقـــاعـــةُ جَ آلخـــر، فالمَ  مـــن مكـــانٍ  ســـتمر المُ  االنتقـــالَ  هِ عليـــ ُض فـــرِ ة تَ ّيـــناخِ ة والمُ يـــالحياتِ 

ـــرُ الُحـــ ، والحـــروب، وبـــاألخص األمـــراضِ  وانتشـــارِ  ـــى اإلنســـانِ  تْ َضـــرَ فَ  عوامـــلٌ  ،هـــاة، كلّ وب األهلّي ـــ عل ن الهجـــرة ِم
  .أخرى ومناطقٍ  ئيسي إلى دولٍ ن الرّ طِ وْ المَ 

                                                           
 موالً ُشـ أكثـرَ  نظـرةٍ  إللقـاءِ  انَ َحـ قدْ  تَ قْ الوَ :" أنA/57/387(،  : وثيقة رقـم( منظمة األمم المتحدة قة بتعزيزِ ه المتعل اتِ حَ قترَ في مُ  األمين العام لألمم المتحدةد وأكّ  1

الُمهـاَجر  والبلـدانُ  ،ورِ ُبـالعُ  وبلـدانُ  ،اَهـنْ الُمهـاَجر مِ  علـى البلـدانِ  رُ ؤث وتُـ ،ن البشـرمِ  الماليينِ  اآلن مئاتَ  س مُ تَ  وهي مسألةٌ  .جرةالهِ  مسألةِ  أبعادِ  على مختلفِ 
  ."نميةبالتّ  ةِ دَ ق عَ ها المُ طاق الدولي وعالقاتِ ة على النّ البشريّ  اتِ قَ ف دَ التَ  أسبابَ  أفضلَ  على نحوٍ  مَ هَ فْ نَ  ا أنْ وعلينَ . اهَ يْ إلَ 
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 -،االسـتثمار لهجـرة مـن أجـلِ خل أو اسـتوى الـد المعيشـة ومُ  ظـروفِ  وتحسـينِ  العمـلِ  جرة من أجلِ الهِ  أن  رَ يْ غَ      
 ،بـرتَ عَ مـن الهجـرة يُ  وعِ هـذا الّنـالتنظـيم القـانوني لِ  ن إذلك فـوِلـ ،حديثـةٌ  ظـاهرةٌ  -جرة االقتصاديةبالهِ ى سـم تي تُ الّ  ي وهِ 

  .حديثاً  تنظيماً  ،أيضاً 
ة فعالّيــو  ةِ فــي أنشــطَ  زاً تميــمُ  كانــاً ة مَ ي م األصــلِ هِ لــدانِ بُ  غيــرَ  ين فــي بلــدانٍ مِ ســتخدَ ال المُ العّمــ حمايــةِ  مســألةُ  ل َتــحْ تَ و      

 معيشةٍ و  لٍ مَ عَ  ون ظروفَ هُ واجِ يُ  ،مهِ م عن وطنِ هِ انقطاعِ  كمِ حُ بِ  ،ال المهاجرينالعمّ  ذلك أن  ،1المنظمة الدولية للعمل
م هِ عـن مصـالحِ  فاعِ ئـين للـدّ هيّ ون غيـر مُ وُنـمـا يكُ  م، غالبـاً هِ اسـتعدادِ م و هِ تكـوينِ  حكـمِ م بِ هُ ا أن مَ ، كَ ةً يّ لِ ها كُ ونَ جديدة يجهلُ 
 م ألســــبابٍ هُـــلَ  ةً َيـــعادِ مُ  نْ ُكــــت مْ لَـــ ختلفـــة، إنْ م المُ هِ لِ مشــــاكِ لِ  ةٍ َيـــبالِ مُ  غيـــرَ  ونَ تُكــــ أنْ  حُ ج رَ ُيـــ اجتماعيـــةٍ  بيئــــةٍ  فـــي إطـــارِ 
ــحَ مُ و . ..دينيــةٍ و  ثقافيــةٍ  ،اقتصــاديةٍ  ،اجتماعيــةٍ  َعــتَ يَ  أنْ  ،ذلــك ةُ لَ ص ــ هــؤالءِ  َض ر أولئــك  ،ةً خاّصــ، و ال لالســتغاللِ العّم

 بشكلٍ  لُ مَ عْ يَ  مْ هُ نْ مِ  نْ مَ و . ةلَ ي اليد العامِ لِ غ شَ ي ومُ دِ ر وَ مُ  لِ بَ ن قِ ، مِ نظامي  وغيرَ  قانوني  غيرَ  عٍ ضْ ون في وَ ذين يكونُ لّ ا
ــك مَ ال يُ  ضــعيفٍ  عٍ ْضــفــي وَ  ون عــادةً يُكــ ،قــانونيّ  ــ تــأثيرٍ  أي  ن ممارســةِ ِمــ هُ ُن هــا، بِ بموجِ  مُ ســتخدَ تــي يُ روط الّ ى الّشــعل

  .وماً مُ عُ  ،ةِ قَ ب طَ المُ  العملِ  عليها أو معاييرَ  قِ فَ ت روط المُ الشّ  احترامِ  عن تأمينِ  ،أيضاً  زُ جِ عْ ما يَ  ،كثيراً و 
 اً خاّصــ امــاً ها، اهتمَ إنشـائِ  لعمــل منــذُ ل الدوليـة منظمــةال ي ولِ تُــ أنْ  اً طبيعّيـ ي، كــانَ اإلنســانِ  غيـرَ  هـذا الوضــعِ  اءَ زَ إِ      

 خـارجَ الُمسـتخَدِمين ال مصـالح العّمـ حمايـةِ  مسـألةَ  ،1919عـام ل المنظمةديباجة دستور  تْ دَ أورَ  قدْ و . لابهؤالء العمّ 
تـــي الّ  ،1919لعـــام  فرســـايمـــن معاهـــدة  427فالمـــادة  ؛2شـــأةة أهـــداف المنظمـــة الحديثـــة النّ من أولوّيـــم ِضـــهِ أوطـــانِ 
 تضــم األَ  نت المبــادئ العامــة للــنص ي للدســتورِلــو،  تــنص " ُســتــي تَ القواعــد الّ  أن ن موضــوعِ  لَ وْ عضــو َحــ بلــدٍ  ها كــل 

 فـي البلـدِ  وقـانوني  نظـامي  ين بشكلٍ قيمِ المُ  الِ العمّ  لجميعِ  عادلةً  اقتصاديةً  عاملةً مُ  لَ تكفُ  أنْ  يجبُ  ،العملِ  روطِ شُ 
  ".يالمعنِ 
 اً أّيـ البشرِ  جميعِ لِ "  :هُ على أنـ –نه مِ  01في الفقرة  – 1944عام ل إعالن فيالدلفيامن  الثانيالبند  نص كما      

وحــي فــي لر هم امِ تقــد ة و م المادّيــهِ رفــاهيتِ  جــلِ أم، الحــق فــي العمــل مــن هُ تُ نســيّ جِ  م، أوهُ عتقــدُ م، أو مُ رقهُ كــان ِعــ
ور، مـذكُ مـن البنـد ال 03الفقرة  تْ افَ كما أضَ ". تكافؤ الفرصو  االقتصادي األمنَ ة و ة والكرامَ م الحريّ هُ لَ  رُ ف وَ تُ  ظروفٍ 

 رَ قْ الفَ " :أن  شَ ، يُ مكانٍ  في أي على الرّ  راً طَ خَ  لُ ك مكانٍ  فاهية في كل."  

                                                           
  :راجع 1

A.Trebilcock,Op.cit.,p.78.  
  :كاآلتي ،(Moreno-Fontes chammartin)" نفونتس شامارتا-مورينو"تقوُل في هذا الشأن األستاذة  2

     «In 1919,at the first session of the international labour conference, the reciprocity of treatment recommendation 
already sketched out I.L.O.’s two goals concerning the protection of migrant workers’ labour rights : equality of 
treatment between nationals and migrant workers’, and coordination on migration policies between states and 
between governments, employers’ and workers’ organization. 
     The social protection of migrant workers is thus central to the spirit of the I.L.O.’s Constitution, whose preambule 
specifically refers to the duty to protect ‘the interests of workers employed in countries other than their own’, and the 
goals of social justice, humanity and permanent peace ».in : 
G.Moreno-Fontes Chammartin, Globalization, migration and human rights : a new paradigm for research and 
citizenship (Working conditions of women migrant workers :I.L.O.’s strategy to improve their protection in an era of 
globalization ), Op.cit.,p.172. 
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، ينــبَ ى فــي تَ َلــثْ ة والمُ َيــوذجِ مُ الهيئــة الدوليــة الن  ،هــاتِ بطبيعَ المنظمــة الدوليــة للعمــل  اســتنادًا للطــرِح أعــاله، َمثَلــتْ      
 اتِ حرّيـو  بحقوقِ  وضِ هُ النّ و  الفعلّية حمايةالإلى  ،ي أصالً تي ترمِ ة للعمل الّ التشريعات الدولي تطبيقِ  تابعةِ مُ و  اعتمادِ 
  .بوجه خاص  ،ال المهاجرينالعمّ و  ،عامٍ  بوجهٍ  ،الالعمّ 
التوصيات الدولية االتفاقيات و  سائرُ  زُ ة، تتميّ بيعة الخاصّ ذات الطّ  القواعدِ  بعضِ  باستثناءِ و  ،هُ أن  لُ وْ القَ  نُ مكِ يُ و      

هـا بأحكامِ  عِ التمتـهـذه المعـايير و  مجموعـةٍ  تطبيـقِ  ظامَ نِ  فإن  ،اليبالتّ ، و امِ العَ  بالتطبيقِ  المنظمةادرة عن لصّ للعمل ا
ة َيـومِ مُ مـن عُ  األحـوالِ  مِ عَظـذلـك، فـي مُ  ادُ فَ سـتَ يُ و . ال األجانـبالعّمـال الـوطنيين و علـى العّمـ ،سـواءال ي على حد يسرِ 

 دونَ  قُ َبـطَ ا تُ هَـأن  بوضـوحٍ  دُ د َحـالمعـايير تُ  بعـَض  فـإن  ،ذلـك عَ َمـو . ة في هذه المعـاييرمَ ستخدَ ت المُ وَال لُ دْ المَ العبارات و 
  .ةن الجنسيّ عَ  رِ ظَ الن  بغض  قُ ب طَ ا تُ هَ أو أن  ،ى تمييزٍ أدنَ 

مـــوعتين مـــن دد، بـــين مجشـــاط التشـــريعي للمنظمـــة الدوليـــة للعمـــل، بهـــذا الّصـــا للنّ هَ تِ اَســـرَ الباحثـــة فـــي دِ  زُ يـــمَ وتُ      
ــالّ  االســتثنائية مــن األحكــامِ  جملــةً  لُ تشــمُ  ،ولــىأُ  مجموعــةٌ  :القواعــد الدوليــة للعمــل ال العّمــ بحمايــةطلقــًا ي مُ تــي تعِن

ل أحكامـًا اليـة، لتشـمُ العمّ  مـن الحقـوقِ  أو حـق  العملِ  من مسائلِ  مسألةً  يمِ ي بتنظِ ، تعنِ مجموعة ثانيةو. المهاجرين
 ين فـي االسـتفادةِ ال الـوطنيّ م مـن العّمـهِ ائِ رَ َظـال األجانـب ونُ التمييـز بـين العّمـ بالمسـاواة وحظـرِ  ر قِ تُ  قةً تفر مُ استثنائيًة 

  .هابنودِ  دِ حَ من أَ ا االتفاقية ضِ هَ ر قِ تي تُ ا الّ ايَ زَ من المَ 
حمايـة العّمـال األحكـام األساسـّية الُمتعلقـة بمضُموِن ما َصَدَر عن المنظمة من  التّالية بيان الفروعتتناول و      

ــة ون مــا َصــَدَر عــن المنظمــة مــن ، وكــذا، مضــمُ )الفــرع األول( الُمهــاجرين األحكــام االســتثنائية الُمتعّلقــة بحماي
  .)الفرع الثاني(العّمال الُمهاجرين

  
  :الفرع األول

  األحكام األساسّية الُمتعلقة بحماية العّمال المهاجرين
  

      بَ تُ  ،هاجرينال المُ حماية حقوق العمّ  لعمل في مجالِ ل الدولية منظمةلل التشريعيشاط راجعة النّ مُ  إن نُ ي  هذا  أن
  :نِ يْ رئيسيَ  نِ يْ هَ جُ وَ تَ  لَ وْ حَ  زُ ك رَ تَ شاط يَ النّ 

الحـق فـي  لعمل علـى تكـريسِ ل الدولي مؤتمرال َص رِ حَ  قدْ و . مان االجتماعيالضّ  في مجالِ  :له األوّ التوجّ  -
مـع  ،مان االجتمـاعيالّضـ بحـق  عِ التمتـ مسـألةِ ب مـا يتعلّـقفي األجانـبِ ين و طني عاملـة بـين الـو اواة في المُ المس
ــ فــي الوقــتِ  يِ عْ الّســ ا هَ ي اكتســابُ الجــارِ  الحقــوقِ بة و َســكتَ المُ  علــى الحقــوقِ  للحفــاظِ  لــيٍ دو  نظــامٍ  إلقامــةِ  ،هِ ذاِت
الدولي للعمـل  المؤتمر دَ مَ دد اعتَ هذا الصّ ي ففِ . إلى آخر م من بلدٍ هِ إقامتِ  ر ون مقَ لُ نقُ ذين يَ ال الّ سبة للعمّ بالنّ 

  :الّنُصوَص التّالية
 عويضِ ق بـالتَ األجانـب فيمـا يتعلـين و ال الـوطنيّ المعاملـة بـين العّمـ المساواة فـيبشـأن  19 :االتفاقية رقم  .أ 

 .1لة لها، المكم 1925لعام  25 :التوصية رقمو  .1925لعام  العمل عن حوادثِ 
                                                           

اعتَمـَدَها المـؤتمر الـدولي للعمـل ، ق بـالتعويض عـن حـوادث العمـلال الـوطنيين واألجانـب فيمـا يتعّلـالمساواة في المعاملـة بـين العّمـبشـأن  19 :االتفاقية رقم 1
  .المكملة لها، 1925 لعام 25 :التوصية رقمو  .1926 سبتمبر 08 :ذ بتاريخدخلت حّيز النفا ،1925 جوان 05 :، الُمنَعِقدة بتاريخ 07 :خالل دورِتِه رقم
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 )مراجعـة(مان االجتماعي ال المهاجرين في مجال الضّ حفاظ على حقوق العمّ البشأن  48 :االتفاقية رقم  .ب 
 .19351لعام 

لعــام  مان االجتمــاعيالّضــ ين فــي مجــالِ عاملــة بــين الــوطنيّ المســاواة فــي المُ بشــأن  118 :االتفاقيــة رقــم  .ج 
19622. 

لعـام  جتمـاعيمان االالّضـ علـى الحقـوق فـي مجـالِ  إقامة نظـام دولـي للحفـاظِ بشأن  157 :االتفاقية رقم  .د 
19823. 

فــي اتفاقيـــات  دُ رِ تــي تَـــالّ و  ،قــة بالمهـــاجرينة المتعل روط الخاّصـــكـــذلك الشــو  ،يرهـــذه المعــايِ  وتحليــلَ  دراســةَ  ٕان و      
 بعـــضِ  نظـــامِ  عـــن تحديـــدِ  تـــدريجي  بشـــكلٍ و  ،تْ رَ َمـــثْ المـــؤتمر أَ  ودَ ُهـــجُ  أن  انِ حَ ِضـــوَ يُ ، مان االجتمـــاعي األخـــرىالّضـــ

 حِ لصـــالِ  لِ ْثـــعاملــة بالمِ المُ  ن شـــرطِ ِمــ تخفيـــفِ المان االجتمــاعي، و الّضـــ تمويـــلِ  طِ َمــى نَ ة القائمــة علـــّيـــدِ التقيي األحكــامِ 
  .اميةالنّ  البلدانِ 
 دَ َمـقـد اعتَ ، فالا العّمـهَـهُ واجِ تـي يُ الّ  تِ َال شـكِ مُ لاملة لالّشـ ولِ لُـالحُ  المـؤتمر علـى إيجـادِ  َص رَ َحـ :ه الثانيالتوجّ  -

ا هَـلِ جمَ ل فـي مُ شـك تُ  ن معـاييرَ تتضـمّ ) توصـياتاتفاقيـات و (قانونيـة  ة أدواتٌ تتالَيـلمُ ا هِ في دوراتِ  هذا األخير،
  :من األحكام التشريعية الحمائية متكاملةً  مجموعةً 

  .19394 ملعا )ن بين الدولالتعاوُ (هاجرين ال المُ العمّ بشأن  61 :التوصية رقمو  66 :االتفاقية رقم  .أ 
  .19495لعام ) مراجعة(ال المهاجرين العمّ بشأن  86 :رقم التوصيةو  97 :االتفاقية رقم  .ب 
القــانون  بِ بحَســعاملــة فــي المُ  ةالمســاوا وٕاقــرارِ ، أوَلــى مــن ناحيــةٍ  ،الهجــرة تنظــيمِ ي هــذه المعــايير إلــى ترِمــو      
 143 :رقـماالتفاقيـة  نِمـ كـل  هـذه المعـايير باعتمـادِ  اسـتكمالُ  م تَـثانيـة، و  مـن ناحيـةٍ  ،التطبيق اإلداريينمارسة و والمُ 

 .19756، لعام هاجرينال المُ العمّ بشأن  151 :التوصية رقمو  )ةاألحكام التكميليّ (هاجرين ال المُ العمّ بشأن 
جرة الهِ  بِ ن جَ إلى تَ  ،خاص  جهٍ ي بو ترمِ و ، 1949ادرة عام الصّ  ة للمعاييرِ تكميليّ  المعايير الجديدة صفةٌ  هِ ذِ هَ لِ و       
 العمـلِ  صِ رَ ة فـي فُـالمسـاواة الفعلّيـ تشـجيعِ و ، ُأولَـى مـن ناحيـةٍ  ،ال المهـاجرينوني للعّمـاناالستخدام غير القـة و ي فِ الخَ 
  .ثانية من ناحيةٍ  ،لةماالعو 

                                                           
       جــوان 22 :الُمنَعِقـَدة بتـاريخ،  09 :اعتَمـَدها المـؤتمر الـدولي للعمـل خـالل دورتِـِه رقـمالحفـاظ علـى حقـوق المهـاجرين فـي الَمَعـاِش، بشـأن  48 :االتفاقيـة رقـم 1

   .1938 أوت 10 :دخلت حّيز النفاذ بتاريخ، 1935
اعتَمـَدَها المـؤتمر الـدولي للعمـل خـالل دورتِـِه في مجال الّضمان االجتمـاعي، ين واألجانب ال الوطنيّ المساواة في المعاملة بين العمّ بشأن  118 :االتفاقية رقم 2

   .1964 أفريل 25 :دخلت حّيز النفاذ بتاريخ، 1962 جوان 28 :الُمنَعِقَدة بتاريخ، 46 :رقم
 ،68:اعتَمــَدها المــؤتمر الــدولي للعمــل خــالل دورِتــِه رقــمإقامــة نظــام دولــي للحفــاظ علــى الحقــوق فــي مجــال الّضــمان االجتمــاعي، بشــأن  157 :يــة رقــماالتفاق 3

   .1982 جوان 21: الُمنَعِقَدة بتاريخ
 61 :التوصـية رقـمو  .1939 جـوان 28 :الُمنعِقـدة بتـاريخ، 25 :ماعتَمـَدها المـؤتمر الـدولي للعمـل خـالل دورتِـِه رقـالعّمـال المهـاجرين، بشـأن  66 :االتفاقية رقم 4

  . ، المكملة لهاَجْلْب وتوظيف وظروف عمِل العّمال المهاجرين بشأن 1939لعام 
دخلـت حّيـز ، 1949 جويليـه 01 :الُمنعِقـدة بتـاريخ، 32:اعتَمَدها المؤتمر الدولي للعمـل خـالل دورتِـِه رقـم، )مراجعة(العّمال المهاجرينبشأن  97 :االتفاقية رقم 5

  . لة لهالمكم ، 1949 لعام 86 :التوصية رقمو . 1952 جانفي 22 :النفاذ بتاريخ
 .1975 جــوان 24 :الُمنعِقــدة بتــاريخ، 60 :اعتَمــَدها المــؤتمر الــدولي للعمــل خــالل دورِتــِه رقــم، )أحكــام تكميليــة(العّمــال المهــاجرين بشــأن  143 :االتفاقيــة رقــم 6
    .، المكملة لها 1975 لعام 151 :مالتوصية رقو 
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ن يْ طــــائفتَ  نَ بــــيْ  زَ يـــنمَ  أنْ  ، نســــتطيعُ االختصـــاُص التشــــريعي للمنظمـــة الدوليــــة للعمـــلى عليــــه رَ ا َجـــَمــــلِ  بقـــاً طِ و      
لة ب ذاتالدولية  القواعدِ ن من يْ رئيسيتَ  هُ صـفُ وَ  نُ مِكـمـا يُ  لُ ، فتشـمُ الطائفـة األولـىا أّمـ ؛1ال األجانـبالعمّ  حقوقِ الص 

ة العمالـة األجنبّيـ انتقالِ  حركةِ  ة بتنظيمِ الخاصّ  وابطِ الضّ  بوضعِ  ق أساساً تي تتعلّ الّ قائية، و الوِ  بالقواعِد ذات الّطبيعة
ة قابـة الدوليـالرّ  قواعـدفـي  لُ ، فتتمثـالقواعـد، من هـذه ائفة األخرىالطا أمّ و  .لةبَ ستقِ الدول المُ إلى  األصلّية اهَ لِ وَ من دُ 

رة بهذا الخُصوص لعمللمنظمة الدولية ال على مستوى الُمقر. 
الّطائفـة اُألولـى ِمـَن القواعـِد، وفقـًا لَمـا َوَرَد  ونصـوصِ  وص علـى أحكـامِ بهذا الخصُ  وقد انَصب تركيُز الباحثة     
  :اليةالتّ  ِت العملاتفاقياِت وتوصيا ِضمن

  
لعــام ) التعــاُون بــْين الــدول(هــاجرين ال المُ بشــأن العّمــ 61 :رقــم والتوصــية 66 :االتفاقيــة رقــمأحكــام :أوال     

1939  
  

 لُ ِصـمـل، فيمـا يتّ ها القانون الـدولي للعرُ قر تي يُ الّ  األحكام هو أن  ،وصفي هذا الخصُ  هُ ن مالحظتُ مكِ ما يُ  لُ وّ أَ       
  .االستقبال لِ وَ م إلى دُ هِ لِ وَ ن دُ م مِ هِ وجِ رُ خُ  ةَ واقعَ  قُ سبَ ا تَ مَ ن إجانب، ال األبالعمّ 
ول تبـادل بـين الـدُ ن االلتـزام المُ أ ِمـة تبـدَ عـدّ  راً وَ هـا، ُصـرُ وف تي تُ ٕاجراءات الحماية الدولية الّ ، و األحكامهذه  ذُ وتأخُ      

 والعجـزِ  الفـائضِ  ة عـن حالـةِ األساسـيّ  لومـاتِ المع بتـوفيرِ  –ا هَـلة لَ قبِ ستل المُ وَ الدُ الة و مَ ة للعَ رَ صد ل المُ وَ الدُ  –ة معنيّ ال
 اسـتغاللِ  واجهـةِ الـة فـي مُ مَ الحمايـة لهـذه العَ  د بتـوفيرِ التعه  لى جانبِ إتاحة، العمل المُ رص فُ االستخدام و  ن مجالِ مِ 
 العمــل علــى نحــوٍ  عقــدِ  بــإبرامِ  االلتــزامُ ، أيضــاً  ،األحكــامهــذه  طــاقِ من نِ ِضــ جُ كمــا ينــدرِ  .يرســفِ ب التَ كمكاِتــ ،اءطَ َســالوُ 

التمييـز فـي عـدم مبـدأ المسـاواة و  ي بـها يقِضـَمـلِ  رة، وفقـاً قـرّ المزايـا المُ الحقوق و  ع بكافةِ ي التمت ل األجنبِ للعامِ  نُ يضمَ 
  .يالمتساوِ  عن العملِ  متساوٍ  جرٍ أعلى  ولِ في الحصُ  هُ ة حق خاصّ إطار عالقات العمل، و 

العديـد مـن االتفاقيـات فـي  علـى إبـرامِ  لعمـلل الدوليـة منظمةال تْ صَ رُ مانات الوقائية، حَ هذه الضّ  يرِ توف كفالةِ لِ و      
روط وُشـ التشـغيلئـة و التعبِ ن أبشـ 1939لعـام  66 :االتفاقية رقـم: 2ها االتفاقيتان اآلتيتانن أهمّ وص، مِ هذا الخصُ 
ن أولـى بشـلت أحكـام االتفاقيـة األُ د تي َعـالّ  1949لعام  97 :االتفاقية رقم، و كرسالفة الذ ، ال المهاجرينالعمل للعمّ 

  .3هِ ذاتِ  وعِ الموضُ 
م ِهــن بالدِ ال ِمــالعّمــ توريــدِ و  اســتخدامِ  عمليــاتِ  ةِ كاّفــ تنظــيمَ  –دقيــقٍ  علــى نحــوٍ -66 :االتفاقيــة رقــموقــد َتَناَوَلــْت      

  01.ف/04إليـه المـادة  تْ ارَ ، مـا أَشـالً ثَ ك، َمـن ذلـِمـو . ةٍ فَـجحِ مُ  غيـرُ  وأوضـاعٍ  شروطٍ  خرى في ظل أُ  في بالدٍ  للعملِ 
 ونُ ويُكـ –صديق على هذه االتفاقية بالتّ  تْ ، قامَ لعملل الدولية منظمةالعضو في  دولةٍ  د كل من تعه  ،من االتفاقية

 مهـاجرٍ  بـين عامـلٍ عنـه، و  وبُ يُنـ شـخصٍ  العمـل أو أي  رببين  مُ برَ تي تُ العمل، الّ  على عقودِ  لإلشرافِ  ها نظامٌ لديْ 
  :القواعد اآلتية يَ راعِ تُ  أنْ  – هُ بلدَ  كَ يترُ  أنْ  لَ بْ قَ 

                                                           

.38 .، مرجع سابق، صال األجانبالحماية الدولية للعمّ شيدي، أحمد الرّ   1  
  .40-39.المرجع نفسه 2
  :راجع 3

A.Trebilcock, Op.cit., p.81.  
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هـذا  ثـلِ مِ ى مـا لِ ال يخفَـهـاجر، و المُ  لم بهـا العاِمـتـي يـتكل ة الّ لغـة األصـليّ تـرجم إلـى الّ ر العقد أو يُ حرّ يُ  وب أنْ جُ وُ  .1
 قُ ثِـخـر يَ آ شـخصٍ  سـاعدةِ أو بمُ  – هِ فِسـبن فَ يقِ  ن أنْ ي مِ ل األجنبِ ن للعامِ مكِ يُ  هُ إلى أنّ  ظرِ بالنّ  ،من داللةٍ  النص 
 .ختلفةالمُ  هِ وطِ رُ شُ هذا العقد و  على طبيعةِ  – ن قريباً و يكُ  ن أنْ مكِ فيه، يُ 

  :على عليها، النص  قُ فِ يت  تي قدْ خرى الّ األُ  األمورِ  ، إلى جانبِ العقدُ  نَ يتضم  أنْ  يجبُ  .2
 ان طريقـةَ َيـبَ  نُ للتجديـد، فيتعـي  قـابالً  هِ كونِـ فـي حالـةِ و . ال أمْ  للتجديـدِ  إذا كـان قـابالً  اعّمـة سريان العقـد، و دّ مُ  ••••

 غيـرَ  هِ نِـوْ كَ  العقـد، فـي حالـةِ  فسـخِ  لَ ْبـوبـة قَ طلُ ة اإلنـذار المَ دّ ُمـو  الفسـخِ  ان طريقـةَ يَ عن بَ  هذا التجديد، فضالً 
 .ةد المدّ حد مُ 

 .ماهُ اللَ خِ  هِ نفسِ  ي تقديمَ ل األجنبِ ن العامِ ب مِ طلَ يُ  نِ يْ ذَ لان الّ كَ المَ اريخ و التّ  ••••
ووســيلة  ،هِ عمِلـ إلـى مقـر  هِ إقامتِـ ن مكـانِ و ِمـأ هِ ن بلـدِ ل ِمــتكـاليف االنتقـال للعاِمـ ل بـدفعِ فَ كَ تَ تـي سـتَ هـة الّ الجِ  ••••

 .له افقةً ر إذا كانت مُ  ،هتِ سرِ سبة إلى أُ بالنّ  ،كذلكسبة إليه، و ة بالنّ دَ وْ هاب والعَ الذّ 
للتشــريع المعمـول بــه فــي دول االســتقبال، أو  ، طبقــاً ألجـرِ ن اا ِمــهَ مَ ْصــالعمـل خَ  ربة اســتقطاعات يــرى أّيـ ••••

 .ةلَ ستقبِ ة مع الدولة المُ رَ صد ها الدولة المُ دُ تعقِ  تي قدْ االتفاقية الّ  ألحكامِ  طبقاً 
ــاأل العامــلِ  علــى أســرةِ  اإلنفــاقِ  ضــمانِ لِ  ذُ َخــت يُ  قــدْ  ترتيــبٍ  أي و ، اإلســكان شــروطُ  •••• ــقِ ي، إذا بَ جنِب فــي دولــة  تْ َي

  هِ ها إلى بلدِ األجنبي تحويلَ  لِ للعامِ  حُ مَ سْ تي تَ حويالت الّ التّ  بِ سَ إلى نِ  إشارةً (  هِ رافقتِ لها بمُ  حُ سمَ يُ  مْ لو  األصلِ 
  ).على ذلك يوداً قُ  ُض ستقبلة تفرِ ى كانت الدولة المُ متَ 

ق فيمـا يتعلّـ جانـباألال ال الـوطنيين والعّمـمبـدأ المسـاواة بـين العّمـ تطبيـقَ  ،منها صـراحةً  06المادة  تْ رَ ر قَ و      
ون تُكـ ال أق علـى هـذه االتفاقيـة صـد يُ  عضـوٍ  كل  دَ يتعه  ت على أنْ حيث نص ؛ العمل عقدُ  هِ بِ ئة بموجِ بالحقوق الناشِ 

  :اليةالتّ  ورِ ق باألمُ ا يتعل فيمَ  واطنيهِ مُ لِ  هِ عاملتِ مُ  ِمنستواها مُ  في ىأدنَ عاملته لألجانب مُ 
 ؛جوراأل األخص على و  ،العمل شروطُ  ••••
••••  ؛العضوية في النقابات حق 
 ؛ل من العملحص تي تُ الّ  ، أولة بالعملصِ تّ االشتراكات المُ سوم و الرّ ، رائبالضّ  ••••
 ؛ود العملق ببنُ ا يتعل القضائية فيمَ  اإلجراءات ••••
ن مِكـتـي يُ الّ و  ،لِ ْثـعاملـة بالمِ المُ  عاملـة بشـرطِ المساواة فـي المُ  تطبيقَ  ،الثانيةها المادة في فقرتِ  ذاتُ  تْ ازَ جَ أَ  قدْ و      
  :بين األطراف التّالية وجدتُ أْن 

 ؛ين بهذه االتفاقيةرتبطِ المُ  األعضاءِ  بين جميعِ   .أ 
 .ثلعاملة بالمِ المُ  أساسعلى  ا اتفاقاً هَ عَ مَ  دَ قِ عُ  قدْ  ونُ دولة أخرى يكُ  ةأي و بهذه االتفاقية  رتبطٍ مُ  عضوٍ  ن كل بي  .ب 

م هِ تــوظيفِ  ،الالعّمــ ئــةِ تعبِ بشــأن  1999لعــام  61 :مــن التوصــية رقــم ابــعرّ الالبنــد  أحكــامُ  أّكــدت عليــها ذلــك َمــو      
المسـاواة  تطبيـقُ  ،ذلـك نَ كَ أمْ ما  ،ه يجبُ ت على أنّ حينما نصّ  ،أعاله 66 :لة لالتفاقية رقمالمكم و  ،مهِ عملِ  ظروفُ و 

 ،يجـبُ ... ،اتفاقية الهجـرة للعمـلمن  06المادة  بنص  ةُ دَ الوارِ  األجانبال العمّ ين و ال الوطني عاملة بين العمّ المُ  في
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ـــعُ  بصــفةِ  م باإلقامـــةِ هُــلَ  حْ صـــر المُ  لألجانــبِ  نَ ؤذَ ُيـــ أنْ  ،ذلــك نَ َكـــمْ أَ مــا  مهِ رِ َســـأُ  ألعضــاءِ  ،كـــذلكو  ،اَمــ إقلـــيمٍ فــي  الٍ م 
  .1ينسبة للوطني نّ بها بال ولِ المعمُ  روطِ الش  بذاتِ  عملٍ  أي  مارسةِ م بمُ بهِ  حاقِ م أو باللّ هِ احبتِ صَ مُ م بِ ح لهُ صر المُ 
 

  1949لعام ) مراجعة(ال المهاجرين بشأن العمّ  86 :رقم والتوصية 97 :االتفاقية رقمأحكام :ثانيا     
  

اللهــا خِ  م تِ تــي َتــهــا الّ توفيرُ  روف الواجــبِ الظــ اميــة إلــى تنظــيمِ الرّ  مــن التــدابيرِ  ن هــذه االتفاقيــة مجموعــةً تتضــمّ       
  .من المجاالت هاجرين في عددٍ المُ ال عاملة للعمّ ساواة في المُ كفالة المُ  ،ذلككالعمل، و  جرة من أجلِ الهِ 

 ناسـبةٍ مُ  إدارةٍ  مـن وجـودِ التأكـد أو  تتعهـَد بإنشـاءِ  الدول الُمصدَقة على أحكاِمها بـأنْ  97: وألَزَمْت االتفاقية رقم     
  ).من االتفاقية الثانيةالمادة ( صحيحة ياناتٍ بَ م بِ هُ تزويدُ  باألخص و  ،هاجرينال المُ العمّ  بمساعدةِ  تقومُ  ةٍ مجانيّ 
 اإلجـراءاتِ  كـل  باتخـاذِ مـن نفـِس االتفاقيـة، الـدول اّلتـي تسـِري عليهـا أحكـاُم هـذه األخيـرة،  الثالثةوَحثْت المـادة     
 .2جرةالهِ و  ةِ ادَ فَ سبة للوَ لة بالنّ ضلّ عاية المَ الد  ضدّ  ناسبةِ المُ 

عاملــة وتكــافؤ مبــدأ المســاواة فــي المُ بشــأن إقــراِر  ومباشــرةً  صــريحةً  97: االتفاقيــة رقــم جــاءْت أحكــامُ كمــا       
ــى أســاس الجنســيّ والفــرص  ــز عل  بــين العّمــال الُمهــاجرين وغيــِرِهم مــن العّمــال الــوطنيين؛ حيــثة حظــر أّي تميي

ـــتَ  ـــ ةِ عاملـــبمُ  قة عليهـــا االلتـــزامَ صـــد علـــى الـــدول المُ  06االتفاقيـــة فـــي مادتهـــا  ُض رِ ْف  ال المهـــاجرين إليهـــا بصـــفةٍ العّم
ـت فـي هـذا . وعين أو النّ ة أو األصل أو الدّ الجنسيّ  بِ بسبَ  تمييزٍ  أي  ونَ دُ و  ،مهُ سَ ا أنفُ اهَ ايَ رعَ  عاملةَ مُ  ،مشروعةٍ  ونص

ــ:" المقــاِم المــادة ذاُتهــا، كالتّــالي دُ تتعه  علــى  يــزٍ دون تمي يحَ ِتــتُ  ي عليهــا هــذه االتفاقيــة بــأنْ عضــو تســرِ  دولــةٍ  كــل
يها، علـى أراِضـ قانونيةٍ  ودين بصورةٍ وجُ ين المَ دِ هاجرين الوافِ يانة أو الجنس للمُ ة أو العرق أو الدّ أساس الجنسيّ 

  :ما يليسبة لِ وذلك بالنّ .يهانِ واطِ مُ ا لِ هَ يحُ تِ تي تُ الّ  عاملةِ المُ  نِ عَ  اةً واتَ مُ  ل ال تقِ  عاملةً مُ 
ــةالمســائل التّ   )أ ( ــت تُ  ،الي ــا امُ ظ نَ إذا كان ــوانين أو الّ ه ــلق ــتْ لــوائح الوطنّي ــةِ  خاضــعةً  ة أو كان ــ لرقاب لطاتِ الس 

 :اإلدارية
 العمـلِ  ، وترتيبـاتُ العملِ  ، وساعاتُ جزءًا من األجرِ  لُ شك تُ  تْ إذا كانَ  ،ةالعائليّ  اتْ األجور، بما فيها اإلعانَ  -

 ى لســن األدَنــ ، والحــد لِ نــزِ فــي الم علــى العمــلِ  ةُ ود المفروَضــُيــ، والقُ األجــرِ  اإلضــافي، واإلجــازات مدفوعــةُ 
 األحداث؛ ساء، وعملُ النّ  دريب، وعملُ ناعية والتّ الصّ  ةُ لمذَ االستخدام، والتَ 

 ة؛ها االتفاقات الجماعيّ يحُ تِ تي تُ ا الّ بالمزايَ  عِ ة المنظمات النقابية والتمت يّ ضوِ عُ  -
-  ؛نْ كَ الس 
ــ  )ب ( ، ، والمــرضِ عِ ْضــ، والوَ العامــلِ  اتِ قــة بإصــاباألحكــام القانونيــة المتعل  أيّ (مان االجتمــاعي الّض

                                                           
  :اليةروط التّ الشّ  ، بمراعاةِ لقيودٍ  األجانبال العمّ  إخضاعِ في  تي ترغبُ الدول الّ  ،هاالفقرة ذاتُ  َأْلَزَمتْ  ،ذلك لىع فضالً  1
 ؛وديُ سنوات  من القُ  )05( خمسى ال تتعدّ  ةٍ لمدّ  قيمين بانتظامٍ ال المُ استثناء العمّ   .أ 
  .به حاقِ اللّ  أو المهاجرِ  العاملِ  م بمصاحبةِ لهُ  حَ ر ن صُ م مِ  ،العملِ  وا سن ذين بلغُ الّ  واألوالدوجة سبة للزّ بالنّ  ودُ يُ القُ  عُ فَ رْ تُ   .ب 

َتتِخُذ كل دولٍة عضو، عند االقتضاء، وفي حدوِد َوَاليِتها القضائية، تـدابيَر لتسـهيِل ُمغـاَدَرِة :" أعاله، علـى أنْ  97 :من االتفاقية رقم الرّابعةالمادة  كما نصت 2
  ".وَسَفِر واستقباِل العّمال المهاجرين
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مان الّضـ ظـامُ يهـا نِ غط خـرى يُ أُ  حالـةٍ  ة، وأي يات العائلّيـسـؤولِ الة والمَ طَ اة، والبَ فَ يخوخة، والوَ ، والشّ زِ جْ والعَ 
 :ما يليبِ  دِ ي قَ التَ  ، شريطةَ )ةلوائح الوطنيّ االجتماعي وفقًا للقوانين أو الّ 

 ها؛ي اكتسابُ كتسبة والحقوق الجارِ على الحقوق المُ  للحفاظِ  موضوعةَ  ونُ تكُ  تي قدْ ناسبة الّ رتيبات المُ التّ  .1
أو  ق باإلعانـاتِ فيمـا يتعلـ ،رهَجـالمَ  ة فـي بلـدِ لوائح الوطنيّ ها القوانين أو الّ رُ قر تي تُ ة الّ رتيبات الخاص التّ  .2

لألشـخاص الـذين ال اإلعانات التي تدفع بكاملها من الصناديق العامـة، وباإلعانـات التـي تـدفع  ؤأجزاء
 العادي؛ دِ اعُ قَ التَ  اشِ عَ مَ  رة الستحقاقِ قرّ المُ  االشتراكاتِ  عِ فْ يوفون بشروط دَ 

 ؛هِ عملِ  كمِ حُ بِ  لِ ة على العامِ ستحق سوم أو االشتراكات المُ رائب أو الرّ الضّ  .3
4.  شار إليها في هذه االتفاقيةالمُ  قة بالمسائلِ اإلجراءات القانونية المتعل." 
ُخطــَوًة َنْوِعّيــًة ذاُت أهمّيــة بالِغــة فيمــا يتعلــق  97: َطــْت منظومــة العمــل الدوليــة باعتماِدهــا لالتفاقيــة رقــموقــْد خَ      

بحمايــة العّمــال المهــاجرين، عُمومــًا، وٕاقــراِر المســاواة فــي الُمعاملــة بــين هــؤالء وغيــِرِهم مــن العّمــال الــوطنيين، علــى 
؛ حيث َوسـَعْت أحكـام 1939لعام  66: ابق الواِرد ِضمن االتفاقية المعّدلة رقموجِه الخُصوص، مقارنًة ِبَمْوِقِفَها السّ 

 لَ ليشـمُ ، في التوظيـف واالسـتخداممبدأ المساواة  وٕاعمالِ  طاق الموضوعي لتطبيقِ النّ أعاله، من  ادسةالسّ المادة 
 العمــل وفتــراتِ  وســاعاتِ  جــرٍ مــن أ العمــل تنظــيم ظــروفَ ّم ، ثُــالتوظيــف رورًا بمرحلــةِ ، ُمــلمــذةدريب والتّ فتــرة التّــ

ز، ع، والمــــرض، والعْجــــْضــــل، والوَ إصــــابات العاِمــــ تْ لَ مِ تــــي َشــــالّ  غطيــــة االجتماعيــــةالتّ وًال إلــــى ُصــــ، ووُ ...احــــةالرّ 
ـــــ ـــــوالّش ـــــة والمســـــؤوليات العائلّي ـــــاة، والبطال ـــــي يُ الّ  مـــــن االســـــتحقاقاتِ  ة، وأي يخوخة، والوف مان الّضـــــ يهـــــا نظـــــامُ غط ت

   .1االجتماعي
علـى  بـلْ ، عـدم التمييـزبمفهـوم  المسـاواةلَـْم تـرِبط مفهـوم  66: الّسابقة رقـم ةجديُر بالُمالحظة، أن االتفاقيوال     

الفقرة  تْ ازَ ؛ حينما أجَ لِ ثْ عاملة بالمِ المُ  شرطِ ب عاملةالمساواة في المُ مفهوم  االتفاقية ذاُتها، تْ طَ بَ رَ  ،من ذلك العكسِ 
 المــادة بشــرطِ  ن نفــسِ ِمــ األولــىهــا فــي الفقــرة يوص علعاملــة المنُصــســاواة فــي المُ الم طَ ْبــرَ  ،نهــامِ  06مــن المــادة  02
بــين كـّل الــدول األعضـاء الُملتــزمين باالتفاقيـة، وبــين كـل دولــٍة عضـو الَتَزَمــْت بهـذه االتفاقيــة وأي  ثـلعاملـة بالمِ المُ 

   .دولٍة ُأخرى يرِبُطَها بها اتفاٌق للمعاملِة بالِمثلِ 
َر مبدأ المساواة في الُمعاملة ِضمن نص المادة وِخالفًا       أعـاله،  97: من االتفاقيـة رقـم 06ِللوضِع الّسابِق، ُقر

 ةمعيــار الجنســيّ علــى  ورالتمييــز المحُظــوَلــْم يكتــِف المــؤتمرون آنــذاك، بتأســيِس . التمييــز عــدمِ  شــرطِ بنــاءًا علــى 
ــالجنســّية، : انونــًا اتجــاه العّمــال المهــاجرين، وهــيمعــاييٍر للتمييــز المحُظــور ق أربعــةفحســب، بــْل ُحــدَدْت   ،رقالِع

       .  الجنس وكذا ،يانةالدّ 

                                                           
نطـاق تطبيـق المبـدأ علـى نحـٍو  بتحديـدِ  ،ى واضـعو االتفاقيـة آنـذاك؛ إذ اكتفَـحـوِ مًال علـى هـذا النّ شـا 1939 لعـام 66 :من االتفاقيـة رقـم 06 المادة نص  دْ رِ يَ  مْ ولَ  1

 م؛سـتخدِ ها  المُ تـي يـدفعُ ضـرائب أو رسـوم االسـتخدام أو االشـتراكات الّ  -جــ ؛الحـق فـي االنضـمام إلـى نقابـةٍ  -ب ؛خـاصٍ  شـروط العمـل واألجـر بوجـهٍ  -أ :ليشمُ 
  .االستخدام قة بعقودِ متعل القانونية ال اإلجراءات -د
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ُل  مضــمون إيجــابيفضــًال عّمــا َســَبق، َشــِمَلْت االتفاقيــة تــدابير خاّصــة ذاَت       بالّنســبة للعّمــال الُمهــاجرين، ُتَخــو
فـي حالـِة عـدِم  ردِ الّطـو دِ اعـاإلب، وَتحِمـيِهم مـن )من االتفاقيـة 07المادة (  ةمجانيّ هؤالء خدماَت استخدام وتوظيف 

  .1 )من االتفاقية 08المادة (  عملٍ  عن حادثِ  ناتجةٍ  أو عاهةٍ  بمرضٍ َتَمكِنِهم من ُمواصلِة َعَمِلهْم إلصابِتِهم 
فَـوحضُ بالّدقة والوُ  97: كما تمّيَزْت أحكاُم االتفاقية رقم      العامـل ْت هـذه األخيـرة ؛ ويظهـُر ذلـك َمـَثًال، حينَمـا َعر

 هِ ســابِ حِ لِ  كـونُ يال  عمـلٍ  بخــالفِ  وظيفـةٍ  غلِ ُشـ ةَ غَيــآخـر بُ  إلــى بلـدٍ  هـاجر مـن بلـدٍ يُ  شــخصٍ  كـل "، بكونِـِه المهـاجر
 الَ مّ عُ واعَتَبَرْت االتفاقية ذاُتها، . 2 "، وتشُمُل هذه االتفاقية أي شخٍص ُيقبل قانونًا بوصِفِه عامًال مهاجراً الخاص

، فئـاٌت ارة، البّحـوكـذا، قصـيرةٍ  وا الـبالد لفتـرةٍ ذين دخلُـوالفنانين الّـ ّرةً حُ  ون مهنةً ذين يمارسُ واألشخاص الّ  دِ و دُ الحُ 
  .3ُمستثناٌة صراحًة من نطاِق تطبيِق أحكاِمَها

 األشـخاصِ من حيث األشخاص محصوٌر، فقـط، فـي  97: ويعِني ذلك، أن نطاق تطبيق أحكام االتفاقية رقم     
ص رخ مكاتب االستخدام والهجرة المُ  عن طريقِ  دائمةٍ  م بصورةٍ هِ توظيفِ  ولُ بُ قَ  م وتَ  ،قانونية وا بصورةٍ ن هاجرُ ذيالّ 
، أعـاله، واّلتـي اسـُتِهَلْت بالعبـارة 06وُيسَتَشُف الحكُم ذاتُـُه، مـن خـالِل اسـتقراِء نـص المـادة  .بذلك ا قانونًا القيامُ هَ لَ 

 ين بصورةٍ ودِ هاجرين الوافدين الموجُ للمُ  ... يحَ تِ تُ  عضو تسري عليها هذه االتفاقية بأنْ  لةٍ كّل دو  دُ تتعه :" التّاليـة
بالعبـارة  اهَـأحكامُ  ل هَ تـي ُتسـتَ االتفاقيـة، والّ  مـن نفـسِ  08المـادة  نـص  الل اسـتقراءِ أو من ِخـ". قانونية على أراضيها

  .4 ..."ذي ُقِبَل للعمِل على أساٍس دائمٍ ال َيُجوُز أْن ُيَعاَد العاِمُل المهاجر الّ " :اليةالتّ 
ا فــي أّمـ. ها لـدى التصـديققة علـى االتفاقيـة اسـتبعادُ ول المصــد للـدُ  وزُ ق يُجـمالِحـ ثالثـةق بهـذه االتفاقيـة رِفـأُ و      
       .5ة االتفاقية ذاتهاو قُ  ا تأخذُ هَ أحكامَ  فإن  ،هااستبعادِ  عدمِ  حالةِ 
 طـرقٍ بِ  هم جماعيـاً ى توريـدُ ذين يجـرِ ال المهاجرين الّـروط العمّ شُ و  وٕالحاقِ  توريدِ أحكاَم  ،لاألوّ لحق المُ ويتناوُل      

 .ا الحكومةاهَ تي ترعَ خرى غير تلك الّ أُ 
                                                           

رة ِضمن االتفاقية رقم 1 ُق جانٌب من الفقه على مضُمون القواعد الوقائية المقرجـاءت االتفاقيـة رقـم وقـدْ  : "بالَقْولِ ، 66:رقم ةمقارنًة بسابقِتَها االتفاقي 97 :وُيعل: 
علـى  ال األجانـب عـن طريـق الـنص قائيـة للعّمـمانات الوِ فـي تـوفير الّضـ عَ سـوَ تَ تَ ، لِ كرِ سـالفة الـذ  66لـة لالتفاقيـة رقـم ، بشأن الهجرة، والمعد 1949لعام  97
 القـرارِ  باتخـاذِ  هُ َلـ حُ يسـمَ  فـي وضـعٍ  فـردٍ  ى يكون كـل ختلفة، وذلك حتّ شغيل في الدول المُ التّ  العمل وسياساتِ  دني من المعلومات عن سوقِ أ حد  ورة إيجادِ ضرُ 
مـن أعضـاء منظمـة العمـل الدوليـة،  عضـوٍ  كـل  مُ مـن االتفاقيـة، يلتـزِ  01.ف/01 المـادة لـنص  فطبقـاً ...هِ دولِتـ إقليمَ  هِ غادرتِ مُ  لَ بْ قَ  هُ وأحوالَ  مُ ذي يتالءَ حيح الّ الصّ 

ياسـات السّ : عـن معلومـاتٍ مـا هِ علـى طلبِ  اً ، بنـاءهِ مـن أعضـائِ  عضـوٍ  كتـب العمـل الـدولي، وأيّ م فِ تحـت تصـر  عَ َضـيَ  نْ أصديق علـى هـذه االتفاقيـة، بـبالتّ  امَ قَ 
هــاجرين للعمــل، االتفاقيــات المُ  ومعيشــةِ  عمــلِ  ة بــالهجرة وظــروفِ ، األحكــام الخاّصــالعمــلِ  دِ هــاجرين بقَصــين والمُ دِ ة بالواِفــلــوائح الخاّصــة والقــوانين والّ القومّيــ

  .ق بهذه الموضوعاتضو فيما يتعل ا العُ هَ دَ قَ تي عَ ة الّ العامة والخاصّ 
   .51.، مرجع سابق، صال األجانبلحماية الدولية للعمّ اشيدي، أحمد الرّ 

    .أعاله، 97 :من االتفاقية رقم 01.ف/11 المادة 2
     .، أعاله97: من االتفاقية رقم 02.ف/11 المادة 3
  :أعاله، بالَقْول 01.ف/11على التعريف الواِرد ِضمن المادة " شتاي"وُيعلق األستاذ  4

     « Cette définition est à la fois large et étroite. Elle est large en raison de son caractère prospectif. C’est l’intention 
d’occuper un emploi à l’étranger et non le fait d’en avoir un qui est le critère décisif. 
     La définition est en revanche étroite, dans la mesure ou elle suppose que la personne concernée soit entrée 
régulièrement dans le pays du séjour ».in : 
V.Chetail, Globalization, migration and human rights : a new paradigm for research and citizenship (Migration, 
Droits de L’homme et souveraineté :le droit international dans tous ses états),Op.cit.,p.123.  

  :راجع 5
A.Trebilcock,Op.cit ,p.82.  
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ة بـالهجرة خاّصـ ال المهـاجرين بترتيبـاتٍ العمّ  روف عملِ ظُ و  ٕالحاقِ و  توريدِ  ، أحكامَ انيالثّ لحق المُ بينما يتناوُل      
 .الحكومة اهَ اتي ترعَ ة الّ الجماعيّ 
ة ات الخاّصـعـد المُ خصـية، األدوات و الشّ  األمتعـةِ  يرادِ باسـت ، بنـوٌد تتعلـقالـثالثّ لحق المُ في حين َوَرَدت ِضمن      
  .ال المهاجرينبالعمّ 
َرة أعـــاله، بموجـــب أحكـــاِم التوصـــية رقـــم      الّصـــادرة فـــي نفـــِس الـــدورة 86: كمـــا اســـُتكِمَلت بنـــوُد االتفاقيـــة المقـــر. 

واّلتـي ارَتَكـَزْت أساســًا، ، 97 :رقـم تفاقيـةاال أحكـامِ  تكِملَـةِ لــى إاميـة دابير الرّ مـن التّـ مجموعـةً  هـذه األخيـرة، نتضـم تو 
ــ تزويــدِ و  وعيــةِ تّ بال علــى المســائِل الُمرتبطــةِ  ــال المهــاجالعّم هــؤالء  تعيــينِ و  اختيــارِ  وكــذا،. 1حيحةالّصــ اتِ رين بالبياَن

 أسـبابِ  علـىم ي القـائِ فِ التعّسـ ردِ ال مـن الطّـحمايـة العّمـبالعمل، و  االلتحاقِ  ة في مجالِ املعال، المساواة في المُ العمّ 
  .العمل سوقِ  م أو أوضاعِ هِ دِ ة موارِ فايَ كَ  مِ دَ عَ 

ة رَ المقـــر  األحكـــامِ مـــع  موضـــوعاً و  روحـــاً  مواِئمـــةً و  قـــةً مطابِ  1949لســـنة  86 :التوصـــية رقـــم أحكـــامُ  تْ دَ رَ قـــد وَ و      
. الحمايـة االجتماعيـةالعمل و  ين في مجالِ مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المهاجرين والوطنيّ  رإقرابشأن  ،أعاله

ين رة للـــوطني ف المقـــر يـــالتوظ روطِ ق بُشـــفيمـــا يتعلـــ نَ َكـــمْ ورة تطبيـــق المســـاواة، مـــا أَ ضـــرُ  بـــهِ  تمن مـــا جـــاءِضـــ نْ ِمـــو 
 :مـن التوصـية رقـم 05البنـد (م هِ تِ بَ احَ صَ مُ م بِ ح لهُ ر صَ المُ  مهَ رِ سَ أُ  أعضاءِ و  ،م باإلقامةِ ح لهُ ر صَ ال المهاجرين المُ العمّ و 

86(.  
َرت ِضمن االتفاقية رقم      ِضـمن التوصـية رقـم المهـاجرأعـاله، َوَرَد تعريـُف  97: وعلى غراِر األحكاِم اّلتي ُقر :

صـيًال لـذلك، تشـَتِرُط التوصـية ، وتف"قـانوني عمـلٍ  إلـى آخـر بموجـب عقـدِ  ن بلـدٍ ِمـ لُ ينتِقـ شـخصٍ  كل :" بكوِنهِ  86
، عمـاٍل مهـاجرين ِلِحسـاِب رب عمـٍل، أْن يحمـَل تفويضـًا 4، أو توظيـفِ 3، أو تقـديمِ 2على أي وسيٍط يضَطِلُع بجلبِ 

  .5مكتوبًا من هذا األخير أو وثيقًة أخرى تُْثِبُت أنُه َيْعَمُل ِلِحساِبهِ 
ر الو       ثيقـة باّللغـة الّرسـمية للبلـد الُمهـاَجِر ِمْنـُه أو تُتَـرَجُم إلـى هـذه اّللغـة، وأْن كما تشتِرُط بنوُد التوصية أْن ُتحر

تتضمن كّل التفاصـيل اّلالزمـة عـن رِب العمـل، وطبيعـِة ونطـاِق عملّيـاِت الَجْلـِب أو التقـِديِم أو التوظيـِف الموُكولـة 
  . 6إلى الوِسيط، والعمل المعُروض، ِبَما في ذلك أجُرهُ 

                                                           
ــَنظُم عنــد الّضــرورة دوراٌت تحضــيريٌة لتعريــِف المهــاجرين  86 :مــن التوصــية رقــم الثالــثمــن البنــد  04 ولتســهيِل تكيــف المهــاجرين، توِصــي الفقــرة 1 علــى أنــه، ُت

ـــة باالتفـــاِق بـــين الُبلـــداِن الُمرِســـَلِة والُبلـــدان . لعمـــل الّســـائدِة فـــي َبَلـــِد الَمهَجـــر ولتعلـــيِمِهم ُلَغـــَة هـــذا البلـــدبـــالظروِف العامـــة، وأســـاليِب ا وَيـــِتم تنظـــيُم الـــّدورات التكوينّي
   .الُمستقِبَلة

التعهـد لشـخٍص "وَتعِنـي " . مـٍل موُجـوٌد فـي إقلـيٍم أخـرتشـغيُل شـخٍص موُجـوٌد فـي إقلـيٍم َمـا، ِلِحسـاِب رب ع:" 86: فـي مفهـوم التوصـية رقـم َجْلبِ تعِني كلمة  2
   ).02و 01).ب/ (01 الفقرة(" موجوٍد في إقليٍم َما بتوفيِر عمٍل َلُه في إقليٍم آخر

أو َقُبـوُلُهم فـي ...ُهم إلقلـيٍم َمـاأي عملياٍت ترِمـي إلـى َضـَماِن أو تسـهيِل ُوُصـول األشـخاص اّلـذين يـِتم َجْلـبُ :" 86 :في مفهوم التوصية رقـم تقِديمتعِني كلمة  3
  )).ج/ (01 الفقرة(" هذا اإلقليم

أو َقُبـوُلُهم فـي ...أي عملياٍت ترِمي إلى َضَماِن أو تسهيِل تشـغيِل األشـخاص اّلـذين يـِتم َجْلـُبُهم إلقلـيٍم َمـا :"86 :في مفهوم التوصية رقـم توظيفتعني كلمة  4
    )).د/ (01الفقرة (" هذا اإلقليم

   .86:من التوصية رقم الرّابعمن البند  13/01 الفقرة 5
    .86:من التوصية رقم الرّابعمن البند  02-13الفقرة  6
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، مــع َضــمانِ أهليــِتِهم 1االنِتَقــاء التّقنــي للعّمــال المهــاجرين بحيــث ال َيُحــد الهجــرة إّال بــأدَنى َقــدٍر ُممكــنٍ ويجــِري     
  . 2ألداء العمِل المطُلوب

ـت الفقـرة       مـن البنـد  16/01وٕاحالًال للمساواة بـين العّمـال األجانـب والعّمـال الـوطنّيين عنـد تسـاوي العمـل، نص
م باإلقامـة فـي إقلـيم ح لهُ رّ صَ ال الهاجرين المُ ول العمّ بُ قُ  اإلمكانِ  رِ دَ بقَ  يتم :" ذاُتها، كالتّالي من التوصية الخامس
  ".ة على المواطنينقَ طب روط المُ لش ا بنفسِ  م، في العملِ هِ بِ  لحاقِ م أو ال هِ رافقتِ م بمُ ح لهٌ رّ صَ م المُ هِ أسرِ  ما وأفرادُ 

أعاله، هـو أن صـياغَة مبـدأ المسـاواة بـين العّمـال المهـاجرين  الخامسالُبند والجديُر بالمالحظة بشأن أحكاِم      
، بمـا "اإلمكـانِ  بقـدرِ  يـتم "أعـاله، بعبـارِة  16؛ حيـث اسـُتِهَلْت الفقـرة نٍ مـرِ ونظراِئِهم من الوطنّيين، َوَرَدْت على نحٍو 

ل، وأن المنظمـــة الدوليـــة للعمـــل قـــْد طبَقـــت بهـــذا يعنِــي أن تطبيـــَق المبـــدأ يخَضـــُع للّســـلطة التقديرّيـــة لدولـــة االســتقَبا
ر على المستوى الدولياول األجنبي في دولة االستقبال بُ مبدأ قَ الخُصوص  لُمَقر.  

 86: والتوصـية رقـم 97: فضًال عن ذلك، لم َيِرد ِضمن نُصوِص الوثيقَتْين أعاله، ونعِني بـذلك االتفاقيـة رقـم     
بتطبيِق المبدأ ذاِتِه على فئِة المهاجرين غيـر الّشـرعِيين الّـذين انتَقلُـوا ِلبلَـِد االسـتقباِل بطريـِق المكملة لها، ما ُيوِحي 

ــُد َمْوِقــَف المنظمــة الُمعــاِرض  ظاميــة، وذلــك مــا ُيؤكُة إقــامِتِهم النــذين انَتَهــْت ُمــد الهجــرة غيــر الّشــرعية، أو أولئــك اّل
  .َقَدٍر من الحقوق، ومنها الحق في العمِل، للُمهاجرين غير الّشرعيينللهجرة غير الّشرعية ولالعتراِف بأدنى 

      ؤقتــة ال فــي حالــة الهجــرات المُ وذجي بشــأن حقــوق العّمــق اتفــاق نُمــلَحــبمُ  أعــاله،التوصــية  إرفــاقُ  وقــد تــم
 أحكـاممن ِضـ دَ رَ م، وقـد وَ ِهـدين عـن بالدِ بَعـشـخاص المُ واأل الجئـين، بمـا فيهـا هجـرة الّ العمـل جـلِ أستديمة مـن والمُ 

  :على ما يلي منه النص  17المادة 
 بالوظــائفِ  فيمــا يخــتص  ُأســرِهم وأعضــاءِ علــى المهــاجرين  إليــه،ر هــاجَ المُ  ة فــي البلــدِ ختّصــلطات المُ الّســ قُ طبــتُ   .أ 

 أو، تشــريعيةٍ  أحكــامٍ علــى  ين، بنــاءاً ق علــى الــوطنيّ بــطَ تــي تُ عــن تلــك الّ  ال تقــل  معاملــةً  –ا هَ غلُ م َشــهُ نُ مِكــتــي يُ الّ 
 .للعمل ةٍ جماعيّ  على اتفاقياتٍ  أو إداريةٍ 

ـــتُ   .ب  ـــة دونَ ق هـــذه المســـاواة فـــي المُ طّب ـــةِ  عامل ـــ بِ بســـبَ  تفرقـــةٍ  أّي ـــ أوالعقيـــدة،  أوالجـــنس،  أوة، القومّي ـــى الّن وع، عل
 :اليةالتّ  بالمسائلِ  فيما يختص  إليهر هاجَ المُ  دِ البلَ  حدودِ  داخلَ  المهاجرين قانوناً 

 اإلضـافّية،وسـاعات العمـل  األسـبوعّية،احـة والرّ  ،العمـل وساعاتِ  ،)ةات العائليّ بَ رت ي ذلك المُ بما ف( األجر •
دريب ناعية والتّـالّصـ لمذةُ والتّ  ول في العمل،بُ القَ  وسن  ،في المنازل العملِ  وقيودِ  األجر،وعة مدفُ  واإلجازات

 األحداث؛ساء و الن  وتشغيلُ  ،المهنيّ 
 ؛ةا االتفاقيات الجماعيّ بمزايَ  عِ ابية، والتمت للهيئات النق االنضمامُ  •
 أال  بشــرطِ  ،يوالفّنــ المهنــيّ  دريبِ للتّــ المــدارسِ  ودخــولُ  ،روسي الــد قــناعية وتلَ لمــذة الّصــوالتّ  المــدارسِ  دخــولُ  •

 ؛ينذلك بالوطنيّ  ر ضُ يَ 
 ؛يهعاية والترفِ الرّ  إجراءات •

                                                           
    .86:من التوصية رقم الرّابعمن البند  01-14 الفقرة 1
ــانيأعــاله، فــي ُبنــدها  14 وطبقــًا ِلَمــا أقّرتــه الفقــرة 2 ــاء إلــىالث ــُد بالمســؤولية عــن هــذا االنِتَق ــا . هيئــاٍت رســمّيٍة، هيئــاٍت خاّصــة فــي إقلــيم الَمهَجــرِ : ، ُيعَه وفــي ِكلَت

   .فيه هذه العملّيةالحالتْين، َيْخَضُع الحق في إجراِء هذا االنِتقاء لشرِط الُحُصول على تصريٍح ُمسبٍق من الّسلطة الُمختّصة في اإلقليم اّلذي تجري 
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 ؛من العامل لُ ص حَ وتُ  العملِ  على كسبِ  ُض فرَ تُ  ذلك من فوائدٍ  إلىوما ، سومرائب والرّ الضّ  •
•  ؛ةساعدة الطبيّ أمين والمُ ة والتّ عاية الصحيّ الر 
 ؛اقفَ في هذا االتِ  إليهاشار المُ  القانونية بشأن المسائلِ  اإلجراءات •
 ةِ مارســفــي مُ  وعــدم التمييــز راعــاة مبــدأ المســاواةورة مُ ضــرُ  أعــاله،وذجي مــن االتفــاق النُمــ 18المــادة  ِضــيفُ وتُ      

  .فيه فِ يف والتصر والرّ  رِ ضَ قار في الحُ العَ  وحيازةِ  في شراءِ  ،وكذا ،هنِ والمِ  الحرفِ 
 توريدَ  ين فيما يخص ال المهاجرين والعمال الوطنيّ عاملة المتساوية للعمّ المُ  ،هِ من االتفاق ذاتِ  19ر المادة قرّ وتُ      

ــ ــلطة المُ الّســ ،ق ذاتــهمــن االتفــا 21المــادة  مُ لــزِ تُ  ،فــي حــين. ةالمــواد الغذائّي باتخــاذِ  إليــه،ر هــاجَ المُ  ة فــي البلــدِ ختص 
ـــــ واألشـــــخاصللمهـــــاجرين  متســـــاويةٍ  معاملـــــةٍ  مانِ َضـــــالزمـــــة لِ الّ  رتيبـــــاتِ التّ  ـــــاّل مان م فـــــي مســـــائل الّضـــــهُ ونَ ذين يعوُل

  .االجتماعي
  

  1975لعام ) التكميلّيةاألحكام (ال المهاجرين بشأن العمّ  151 :رقم والتوصية 143 :االتفاقية رقم: ثالثا     
 

فية وتعزيز تكـافؤ الفـرص تعسّ  جرة في أوضاعٍ اتفاقية الهِ : عليها أطلق، واّلتي 143: االتفاقية رقم تضّمنت      
تكـافؤ  يـادةُ وز  ،ةِ رَ الجـائِ  جرة في األحـوالِ الهِ  ،واليعلى التّ  ،نَال يتناوَ  أساسَيْين ينأجز ، ال المهاجرينعاملة للعمّ والمُ 

ــعالفــرص ومُ  هــا الجــزء وافقتِ مــن مُ  دَ بعْ تســتَ  أنْ  ،ق علــى االتفاقيــةصــد ضــو تُ عُ  دولــةٍ  لكــل و  .ال المهــاجريناملــة العّم
  .ل أو الجزء الثاني من االتفاقيةاألوّ 

ال العّمـ رِ سـائِ ة لِ الحقـوق األساسـيّ  باحترامِ  العامَ  قة االلتزامَ صد من االتفاقية على الدول المُ  لالجزء األوّ  فرضو      
علــى  اءِ القَضــ ولي بهــدفِ دالــعيدين الــوطني و ة، علــى الّصــالضــروريّ دابير ســائر التّــ اتخــاذِ علــى  نــّص و  ،هــاجرينالمُ 
جـرة غيـر الهِ  ُس مـارِ تـي تُ الّ المنظمـات  واجهـةِ فـي مُ ال المهـاجرين، و ي للعّمـيـر القـانونِ ة أو االسـتخدام غجـرة الخفّيـهِ ال

  .هاتِ عاقبَ مُ ة و يّ فِ رعية والخَ الشّ 
ال العّمــــ حِ صــــالِ الحمايــــة لِ  بتــــوفيرِ  بُ طاِلـــتــــي تُ الّ  مــــن األحكــــامِ  ل مــــن االتفاقيـــة عــــدداً ن الجــــزء األوّ تضــــمّ كمـــا      

ـت المـادة ينظـامِ  غيـرُ  عٍ ْضـون فـي وَ ذين يكوُنـالّـ ،كـذلكم، و هُ وا وظـائفَ ذين فقـدُ لمهاجرين الّـا مـن  األولـى؛ حيـث نص
ال ة للعّمـحقـوق اإلنسـان األساسـيّ  باحترامِ  ،يها هذه االتفاقيةي علضو تسرِ عُ  دولةٍ  كل  دُ عه تت:"االتفاقية، كالتّـالي

   ".ةالمهاجرين كافّ 
، لٍ امِ شَ أعاله، أن هذه الّصياغة َوَرَدْت على نحٍو  األولىوالجديُر بالُمالحظة بخُصوِص صياغِة نص المادة      

ـــ :األشـــخاص الَمعِنّيـــة بالحمايـــةليشـــُمَل ِمـــن حيـــث  ،واســـعةٍ ُمَحـــدَدًة ِنطـــاَق تطبيـــِق االتفاقيـــة بصـــورٍة  ـــ ةَ كاّف ال العّم
 ولَيْشـُمَل ِمـن حيـث الحقـوق الَمعِنّيـة بالحمايـة. 1هـاتِ يَ قانونِ  مِ دَ م أو َعـهِ تِ جـرَ ة هِ يَ ونِ عن قانُ  ظرِ النّ  المهاجرين بغض :

   .ةحقوق اإلنسان األساسيّ  ةَ كافّ 
                                                           

   : ، كالتّالي"شتاي"ذ واستنادًا لذلك، َوَرَد َوصُفَها على ِلَساِن األستا 1
     « La Convention  n°143, tout en soulignant la dimension internationale de la question, témoigne des profonds 
bouleversements intervenus dans l’admission des étrangers depuis le choc pétrolier de 1973…Malgré sa tonalité 
répressive, la Convention  n°143 est le premier traité à établir des normes minimales expressément destinées à 
s’appliquer à cette catégorie de migrants qu’on dit irréguliers ».in : 
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، ِبطـرِح التسـاُؤل بشـأِن مـا َقَصـَدُه المـؤتمرون عـام أعـاله األولـىوُيِعيُب جانٌب مـن الفقـه علـى صـياغِة المـادة      
الواِرَدِة ِضمن المادة ذاِتها، وأنُه كـان ينبِغـي علـيِهم، آنـذاك، اإلشـارُة إلـى " ةحقوق اإلنسان األساسيّ "بعبارِة  1975

 .1حد أدَنى ِمن الحقوِق اّلتي يتمتُع ِبها كل عاِمٍل ُمهاِجٍر إلزاِمياً 
      ــت علــى  ةمــن االتفاقيــ 09َدْت المــادة وقــْد َعــد ذاُتهــا، مجموعــًة مــن الحقــوِق األساســّية فــي العمــل؛ حيــث نص
ــ اإلخــاللِ  دونَ -1:"أنــهُ  ــ تنظــيمَ  فُ تــي تســتهدِ دابير الّ بالّت ــأمين دُ  جــرة مــن أجــلِ الهِ  اتِ حرَك ــالعمــل بت ــ ولِ ُخ ال العّم

 عُ أن، يتمتـوعة فـي هـذا الّشـلـوائح الموُضـالقـوانين والّ  مـع قُ ا يتفـَمـم بِ هِ ة واسـتخدامِ المهاجرين األراضي الوطنّيـ
، بالمساواة في هِ عِ ضْ وَ  ن تسويةُ مكِ  يُ وَال  ،لوائحى فيها هذه القوانين والّ راعَ تي ال تُ هاجر، في الحاالت الّ ل المُ العامِ 
أمين حيـــث األجـــر والتّـــ، مـــن ســـابقٍ  اســـتخدامٍ  ئة عـــن أي ق بـــالحقوق الناِشـــا يتعلـــفيَمـــ هِ ســـرتِ وألُِ  هُ عاملـــة َلـــالمُ 

 .     "االجتماعي والمزايا األخرى
ــــمــــن ِضــــو       ين فــــي مجــــالِ الــــوطنيّ و  الّشــــرعيين المســــاواة بــــين المهــــاجرين ،االتفاقيــــة ت عليــــه بنــــودُ من مــــا نص 
ــ ،كــذلكو  .)مــن االتفاقيــة 10 المــادة(العمــل ال للعّمــ ةاألساســيّ  ةاإلنســانيّ الــدول للحقــوق  علــى احتــرامِ  ةاالتفاقيــ تنص

  .)من االتفاقية 02و 01المادتين (.العمل جلِ أة من الهجرة السريّ  فِ قْ ورة وَ مع ضرُ  المهاجرين،
ن التمييـز أبشـ 111 :ة فـي االتفاقيـة رقـمدَ م المعـايير الـوارِ لهِ سـتَ يَ  وَ هُـفَ  143 :رقم من االتفاقية انيالجزء الثّ ا أمّ      

 عَ َضــيَ  نْ أبــ ،قة علــى هــذا الجــزء مــن االتفاقيــةلــدان المصــد ي مــن البُ تقتِضــ، و 1958لعــام  فــي التوظيــف واالســتخدام
ان االجتمـاعي، م، الّضـنِ هَـالمِ و  االسـتخدامِ  عاملـة فـي مسـائلِ ي المُ المساواة ف كفالةِ و  تشجيعِ لى إي ترمِ  سياسةً  ذَ ف نَ ويُ 

  .ةالجماعيّ ات الفردية و والحريّ  ،ة والثقافيةالحقوق النقابيّ 
ة، الوطنّيـ مارسـاتِ المُ و  األوضـاعِ مـع  تـي تـتالءمُ الّ  الوسـائلِ  قَ ْفـوِ  فِ رُ َصـة الـدول فـي التّ ها على حرّيـيدِ مع تأكِ و      
 االتفاقية تُ  فإن تي تُ دابير الّ من التّ  د مجموعةً حد كما  .)من االتفاقية 12 المادة(ددفي هذا الصّ  ذُ خَ ت عـدداً  يـزُ جِ تُ  اهَـأن 

  .2)من االتفاقية 14 المادة(بالعمل واة في مسألة االلتحاقِ ق بالمسافيما يتعل  ةِ ودَ المحدُ  من القيودِ 
                                                                                                                                                                                                 

= V.Chetail, Globalization, migration and human rights : a new paradigm for research and citizenship (Migration, 
Droits de L’homme et souveraineté :le droit international dans tous ses états),Op.cit.,p.124. 

  :راجع 1
G.Moreno-Fontes Chammartin, Globalization, migration and human rights : anew paradigm for research and 
citizenship (Working conditions of women migrant workers :I.L.O.’s strategy to improve their protection in an era of 
globalization),Op.cit., p.173.   

 ،المتحـدة األمـمهيئـة  رفِ مـن طـ كبيـرٍ  باهتمـامٍ  عنـد تسـاِوي العمـل، يينالـوطنّ  العّمـال م مـنهِ ال المهـاجرين وغيـرِ بـين العّمـ وعدم التمييز المساواة موضوعُ  ي ظِ حَ  2
 بِ بسـبَ  هِ ِقـلَ عـن قَ  ،)LIII 1706( :رقـم هِ المجلـس االقتصـادي واالجتمـاعي، بموجـب قـرارِ  رَ بـعَ  نحـي،  1972 وع منـذ عـامالمتحدة بهذا الموُضـ األمم الُ غَ انشِ  أَ دَ بَ  دْ قَ فَ 
ــأَ  ي ظــروفٍ فــ األوروبيــة الــبالدِ  ةَ ناحَيــ ةٍ شــرعيّ  غيــرُ  ، بطريقــةٍ أفاٍرَقــة الٍ ّمــعُ  بِ ْلــجَ  ــودِ بُ ون إلــى العُ مــا تُكــ بَ رَ ْق  لألمــمالجمعيــة العامــة  َأْصــَدَرتْ  ،نةوفــي ذات الّســ .ةَي

 ظـروفِ  وتحسـينِ  ،التمييـز رِ وَ ُصـ علـى كـل  اءْ َضـللقَ  األعضـاءالـدول  تْ َعـودَ  ،ال المهـاجرينالعّمـ فيـه التمييـز ضـدّ  َأَداَنـتْ ذي والّـ، 27/2920 :ها رقمالمتحدة، قرارَ 
  . ال المهاجرينمّ الع معيشةِ 
ا عــن َهــتقريرَ  ،1976 فــي عــام ،ة عــن المجلــس االقتصــادي واالجتمــاعيَقــنبثِ المُ   األقلّيــاتمايــة التمييــز وحِ  رِ وَ ة ُصــناهضــة كاّفــلجنــة مُ  َأْصــَدَرتْ  ،وهكــذا     

وبموجـب  .ال المهـاجرينمايـة العّمـالمتحـدة لحِ  األمـماتفاقيـة فـي نطـاق  إصـَدارورة بضـرُ  َأْوَصـتْ و  ،ةٍ شرعيّ  وغيرُ  ةٍ سريّ  ة بطريقةٍ رَ هاجِ ة المُ لَ العامِ  األيِدي استغاللِ 
هـائي النّ  من صـياغة الـنص  تْ هَ تَ نْ اِ  األعضاء،من الدول  ي أي وبِ ندُ من مَ  نةٌ مكوّ  مجموعةٌ  تْ فَ ل كُ ،  1979لسنة  171/34 :المتحدة رقم لألممقرار الجمعية العامة 

  .1990سنة  ُأسرِِهمال المهاجرين وأفراد العمّ لالتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع 
 أكتــوبر، 241 :، العــدداألهــرامكتــاب ، )ُأســرِهمال المهــاجرين وأفــراد االتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع العّمــ(حمــد حســن برعــي، أ: راجــع ،صــيلاتفال للمزيــد مــن

  .61-02 .القاهرة، ص ص، 2007
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 وعـدم التمييـزحمايـة مبـدأ المسـاواة  هـا لكفالـةِ اتخاذُ  دابير الواجـبِ التّـ، 1975لعـام  151 :التوصـية رقـم دُ د حَ تُ و      
ــلةفــي المجــاالت  َحــا تُ كَمـــ. ذات الص ال المهـــاجرين للعّمــ ماحِ إلـــى الّســ ةِ فَــياســـات االجتماعيــة الهادِ السّ المبــادئ و  دُ د

  .ةالخاصّ  اتِ يَ قتضَ المُ  بعَض  االعتبارِ  نِ يْ عَ بِ  ين مع األخذِ م الوطنيّ هِ ائِ رَ ظَ نُ وحة لِ ا الممنُ بالمزايَ  عِ ت مَ م بالتَ يهِ ذوِ و 
ٕاقامـة لمهاجرين و ال اة العمّ ح صِ  ة، حمايةَ سر األُ  لِ مْ شَ  م لَ  :ثلمِ  ،ةدابير اإلنسانيّ التّ د التوصية على تعد  دُ شد تُ و       

 ةً ، خاّصـن الحمايـةا ِمـنيَ الـدُ  المعـاييرِ  بعـضِ  لـى اتخـاذِ إ 151 :رقـم و التوصـيةتدعُ  ،أخيراً و  ...الخدمات االجتماعية
  .البلد ةِ رَ غادَ مُ و  الوظيفة واالستبعادِ  انِ قدَ فُ  في حاالتِ 

  
ــة:رابعــا      ــم االتفاقي ــيٍ  نظــامٍ  ن إقامــةِ أبشــ 157 :رق ــاظِ  دول ــى حقــوق ا للحف ــعل ال المهــاجرين فــي مجــال لعّم
  1982مان االجتماعي لعام الضّ 

  
ق بجميع ا يتعلّ ة فيمَ بَ كتسَ الحقوق المُ ها و ي اكتسابُ اظ على الحقوق الجارِ فمبادئ الحِ  انطباقِ  تحديدِ  حوَ نَ  ياً عْ سَ        

ــالرّ ( مان االجتمــاعي فــروع الّضــ ــز، اْجــومــة، العَ المــريض، األمُ  ة، إعانــاتُ عايــة الطبّي ــرَ وخة، الوَ خُ يلش  ة، إصــاباتُ َث
 :االتفاقيـة رقـم 1982فـي عـام  لعمـلل الـدولي مـؤتمرال دَ َمـاعتَ  ،)ةالعائلّيـ الة واإلعانـاتُ طَ لبَ هنة، االمِ  أمراُض العمل و 

 المـــؤتمر دَ َمـــكمــا اعتَ  .ي هــذه المجـــاالتال المهـــاجرين فـــفـــاظ علــى حقـــوق العّمــللحِ  دولـــيٍ  نظــامٍ  ن إقامـــةَ أبشــ 157
  .وعالموضُ  ذاتِ  لَ وْ حَ  167 :التوصية رقم 1983عام في  الدولي للعمل

  
  1974الة لعام مَ العَ  ةُ بشأن سياسَ  169 :التوصية رقم:خامسا     

  
تي ول الّ الدُ  بذلك، ودعُ تو  الة،مَ جرات الدولية والعَ الهِ  لِ اوُ نَ تَ لِ ) العاشرةالفقرة ( الً كامِ  ماً سْ هذه التوصية قِ  تْ دَ رَ فْ أَ       

  :إلى فُ تستهدِ  سياسةً  دَ مِ تَ عْ تَ  جرات الدولية أنْ فيها الهِ  دُ وجَ تُ 
ن ة ِمـجـر إلـى الهِ  ةِ الحاَجـ تقليـلِ  ةَ غَيـنهـا بُ ة مِ رَ المهـاجِ  الـة فـي البلـدانِ مَ فضـل للعَ أ شـروطٍ كبـر و أ صٍ رَ فُـ إيجادِ  ••••

 .العمل جلِ أ
 .ةريّ حُ ة بِ ختارَ المُ جة و نتِ مُ لة والهوض بالعمالة الكامِ ى الن خ وَ تَ تَ  جرات الدولية بشروطٍ ي الهِ جرِ تَ  أنْ  ةِ كفالَ  ••••
ـــقْ تـــي تَ ول األعضـــاء الّ ي للـــدّ ، ينبِغـــن جهـــة ثانيـــةٍ ِمـــو       ال مـــن العّمـــ كبيـــرةً  أعـــداداً  رةٍ تكـــر أو مُ  عتـــادةٍ مُ  بصـــورةٍ  لُ َب

ن عـاوُ اميـة، إلـى التين من البلـدان النّ مِ ال قادِ هؤالء العمّ  ونُ ى، عندما يكُ عَ سْ تَ  أنْ  ،العمل جلِ أين من مِ األجانب القادِ 
بـــادالت المُ  األمـــوال، وتوســـيعِ  ؤوسِ رُ ِلـــ ةٍ َفـــكث ومُ  ناســـبةٍ مُ  كـــاتٍ تحر  لـــدان عـــن طريـــقِ البُ هـــذه  ةِ َيـــفـــي تنمِ  أكبـــرَ  بصـــورةٍ 

 لــي للهجــرةعّ فِ  بـديلٍ  إيجــادِ  ةَ غَيـين بُ ال المحليــللعّمـ المهنــيّ  فــي التـدريبِ  سـاعدةُ المُ قنيــة، و التّ  ارفِ َعـالمَ  جاريـة، ونقــلِ التّ 
  .الة فيهامَ العَ  عِ ضْ وَ ا االقتصادي و هَ وضعِ  ورة على تحسينِ ساعدة البلدان المذكُ مُ مل، و الع من أجلِ 

ــ هنــأب 169 :ي التوصــية رقــمقابــل، توِصــبالمُ و        رةٍ تكــر أو مُ  عتــادةٍ مُ  بصــورةٍ  تــي تشــهدُ ي للــدول األعضــاء الّ ينبِغ
تـدابير عـن طريـق التشـريع، أو عـن طريـق  ذَ ِخـتت  أنْ  ،ين العمـل فـي الخـارجدِ واطنيها قاِصـمن مُ  كبيرةٍ  روج أعدادٍ خُ 

 أي  عَ نْ مَ ة لِ مارسات الوطنيّ المُ روف و مع الظ  قُ أخرى تتف  طريقةٍ  بأي ال، أو العمّ العمل و  أرباباتفاقات مع منظمات 
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م أو هِ أو إقــــامتِ  مولهِ ُخــــوعية دُ مشــــرُ  مِ دَ إلــــى َعــــ ي ؤدِ ُيــــ أنْ  هِ ن شــــأنِ فر ِمــــال أو الّســــفــــي مرحلــــة اختيــــار العّمــــ زٍ تجــــاوُ 
مـا فـي ، بِ بلـدٍ  غـادرة أي فـي مُ  شـخصٍ  أي  بحـقِ  دابير مسـاٌس ون في هـذه التّـيكُ  آخر، شريطة أالّ  م في بلدٍ هِ استخدامِ 
  1.هُ ذلك بلدَ 

  
  )2004(ةلَ د العامِ جرة اليَ د األطراف بشأن هِ د عَ تَ مُ  اإلطار :سادساً        

  
 وَ ، وُهــ2لــةاألطــراف بشــأن هجــرة اليــد العامِ  داإلطــار متعــد  2004عــام فــي  المنظمــة الدوليــة للعمــل تْ عَ َضــوَ       

جــرة األيــدي ياغة سياســات هِ ِصــلِ  علــى الحقــوق قــائمٍ  جٍ ْهــنَ  ن أجــلِ ِمــ لزمــةٍ مُ  مبــادئ وٕارشــادات غيــرُ لِ  ةٌ َيــوافِ  الصــةٌ خُ 
 فُ هـدِ ذي يَ لة الّـالعامِ  اليدِ  جرةهِ  صالحِ إل المنظمة الدولية للعمل هُ تْ دَ مَ اعتَ  هجٍ نَ أساسًا لِ  ،ل اإلطارُ شك كما يُ . 3لةالعامِ 
  :إلى
 .لةالعامِ  جرة اليدِ هِ الة لِ تعزيز اإلدارة الفعّ   .أ 
 .فيةمارسات التعس ن المُ مِ  ةً ال المهاجرين، خاصّ العمّ  حمايةِ  تعزيزِ   .ب 
 .الجميع صالحِ لِ  نةٍ آمِ  هجرةٍ  على تحقيقِ  العملُ   .ج 
 .االجتماعي لِ والتكامُ  االندماجِ  تحقيقُ   .د 
 .نميةجرة والتّ قة بين الهِ العال دعمُ   .ه 
 .ةيَ عالمِ  ةٍ يَ معرفِ  قاعدةٍ  وضعُ   .و 
  . ن الدوليالتعاوُ  تعزيزُ   .ز 
ــْت، مــن خــالل نشــاطها  أّن المنظمــة الدوليــة للعمــل،تبــّين للباحثــة مــن خــالل مــا ســبق ذكــره مــن أحكــاٍم،       َأْوَل

تـي اعتمـدتها، صـراحة، مبـدأ المسـاواة التشريعي، عنايًة خاّصة بفئة العّمال األجانب، وأقـّرت فـي جميـع األحكـام الّ 
                                                           

َزْت المنظم 1 ِمـو . شـريعي بخُصـوص حمايـة العّمـال المهـاجرين بجملـٍة مـن التّـدابير الميدانّيـةالدوليـة للعمـل نشـاطها الت ةوَعز مكتـب ة لِ ة العملّيـطَ األنِشـ ن بـين أهـم
  :نذكر بالُخُصوص الخاّصة بحماية المهاجرين، قنين التّ العمل الدولي وبرامج التعاوُ 

  ،العمالة جلِ أمن  جرة الدوليةإدارة الهِ   .أ 
  :(.S.I.M.E.D)البحر األبيض المتوسط  ضِ وْ ة على حَ عَ الهجرات الدولية واالستخدام في البلدان الواقِ  اتِ كَ المعلومات حول تحر  ظامُ نِ   .ب 

  .45-38 .ص ص ، مرجع سابق،)َأَسرِِهمال المهاجرين وأفراد االتفاقية الدولية لحماية جميع العمّ (حمد حسن برعي، أ: راجع: للمزيد من التفاصيل
  :راجع، )2004( ةلَ د العامِ جرة اليَ د األطراف بشأن هِ د عَ تَ اإلطار مُ  مضمون للمزيد من التفاصيل بشأن 2

  :11/11/2014 :المطلع عليه بتاريخ موقع اإلنترنيت، 2013 ، المنظمة الدولية للعمل، بيروت، مارس)هجرة اليد العاملة:( المكتب اإلقليمي للدول العربية
http://www.ilo.org/beirut/areasofwork/labour-migration/lang--ar/index.htm  

لمنظمـة الدوليـة ألساسـي لوفي أحد التقارير اإلحصـائّية الّصـادرة عـن قسـم النشـاطات االقتصـادية واالجتماعيـة التّـابع لهيئـة األمـم المتحـدة، َوَرَد تحديـد الهـدف ا 3
 على الّنحِو التّاليعمالة المهاجرينللعمل لأللفّية الثالثة فيما يخص ،:  

     “Today, there are an estimated 232 million migrant workers around the world. Globalization, demographic shifts, 
conflicts, income inequalities and climate change will encourage ever more workers and their families to cross 
borders in search of employment and security. Migrant workers contribute to growth and development in their 
countries of destination, while countries of origin greatly benefit from their remittances and the skills acquired 
during their migration experience. Yet, the migration process implies complex challenges in terms of governance, 
migrant workers' protection, migration and development linkages, and international cooperation. The I.L.O. works 
to forge policies to maximize the benefits of labour migration for all those involved». in : 
U.N. :(Labour migration: Facts and figures), Department of Economic and Social Affairs / Population Division 
,n°2013/02, September2013,site internet revu le 11/11/2014: www.unpopulation.org       
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غير أّن نفاذ األحكام والمزايا المقّررة ضمنها يّظل قاصرًا على . بين العّمال األجانب وغيرهم من العّمال الوطنّيين
العّمال المهاجرين اّلذين انتقلوا من إقليم دولة المنشأ إلى إقليم دولة االستقبال بموجب عقد عمـل شـرعي وقـانوني، 

ي هذا أّن أحكام القواعد الدولية للعمل الّصادرة عن المنظمة ال تسري علـى المهـاجرين غيـر الّشـرعيين الّـذين ويعن
كمـا ال تنطبـق علـى كـّل مـن دخـل إقلـيم دولـٍة مـا، دون عقـد . لم يتوّصلوا بعد إلى تسوية وضعّيتهم بصورة قانونّية

يمي الجنسـية الّـذين لـم يتوّصـلوا بعـد إلـى تسـويٍة قانونيـٍة عمٍل شرعي ومسّجل، ويعني ذلك، استثناء اّلالجئـين وعـد
  .لوضعّيتهم

  :الفرع الثاني
  الُمتعلقة بحماية العّمال الُمهاجرين االستثنائّيةحكام األ

 
الدوليـة للعمـل، واّلتـي َتْحـِوي كـل  المنظمـة ة مـن طـرفِ رَ قـر العديـد مـن االتفاقيـات المُ  انيةالمجموعة الثّ  تْ لَ مِ شَ      
عنـد  ينال الـوطنيّ م مـن العّمـهِ بـين غيـرِ و  األجانـبال بـين العّمـوعـدم التمييـز  س مبـدأ المسـاواةكـر يُ  اً خاّصـ نداً بُ  منها

تـي الدوليـة للعمـل، الّ  القواعـدِ  نِ يْ ن َبـِمـو  .القـائُم علـى الجنسـّية أو االنتمـاء اإلقليمـي التمييـز رُ حظُـيَ و تساِوي العمـل، 
ــنَ  الباحثــة باألحكــاِم الــواِردة ِضــمن االتفاقيــات وصفــي هــذا الخُصــدم التمييــز وعــعلــى مبــدأ المســاواة  تْ ص َتْســَتِدل ،

  :والتوصيات التّالية
  

  ومةاألمُ  بحمايةِ  الُمتعلقة األحكام:أوال     
، 2000لســنة  183 :رقــمو  ،1952لســنة  103 :رقـمو  ،1919لســنة  03:مــن االتفاقيـات رقــم 02المــادة  تْ دَ د َحـ     
ا أو هَ ن كان سِ  مهماً  أنثى كل " :ه يعِنيأنّ على  المرأة باصطالحِ ود المقصُ  ،األمومةحماية ب والَمعنّية والي،التّ  على

ــالعامِ ة يــبأحقِ  مباشــراً و صــريحاً إقــرارًا  أعــاله، 02المــادة  نــص  لُ مثــويُ  ."هانســيتُ جِ  هــا نظيرتِ  لَ ْثــا مِ َهــثلُ مِ  هــاجرةة المُ َل
ومـة األمُ  حمايـة اتفاقيـاتا أحكـام هـرُ ر قَ تـي تُ لّ المزايـا ا ومـة، ومـن نفـسِ طلـة األمُ سـتفادة مـن عُ ة فـي االة الوطنّيـلَ العامِ 
ــللعامِ  ــ عاملــةٍ أو مُ  أو تفضــيلٍ  اســتبعادٍ  أي  ة القــانون، حظــرَ علــى ذلــك بقــوّ  بُ ويترتــ .الُمواِطنــةة َل ها مــن شــأنِ  ةٍ تمييزّي

، واالسـتفادة مـن عِ ْضـالوَ  دَ ْعـوبَ  لَ ْبـاألجـر قَ  ةَ وَعـمدفُ  ةٍ يّ مرِضـ طلةٍ كاالستفادة من عُ  ،من مزايا األمومة لةٍ عامِ  حرمانُ 
  .ْر ايِ غَ ها اإلقليمي المُ ها أو انتمائِ إلى جنسيتِ  عُ يرجِ  بٍ بَ سَ لِ ...ضاعةالرّ  ترخيصِ 

 
  البطالةبالتّأمين على  األحكام الُمتعلقة:ثانيا     
ــ      أعضــاء علــى التــزامِ  هــذا الَمقــام،فــي  1919لســنة  02 :مــن االتفاقيــة رقــم 03المــادة  فــي هــذا الّشــأن تنص 

ال العمّ  ولِ صُ حُ  مانِ ضَ الزمة لِ رتيبات الّ التّ  بعملِ  ،البطالة أمين ضد التّ  ةَ مَ أنظِ وا ؤ نشَ أذين والّ  ،قة عليهاصد الدول المُ 
 .1نأال اآلخرين في هذا الشّ عليها العمّ  لُ تي يحصُ أمينات الّ ا التّ ايَ زَ مَ  على نفسِ  األجانب

                                                           
1  أعاله،  02:االتفاقية رقموالجديُر بالمالحظة في هذا المقاِم، هو أن تـي تُ ا الـدول الّ اَيـعَ رَ سـبة لِ بالنّ  على المسـاواة فـي المعاملـة إالّ  ال تنص علـى االتفاقيـة قُ صـد، 
  .ةفي الجنسيّ  دون تفرقةٍ  الِ العمّ  سبة لجميعِ هذه المساواة بالنّ  يَ تسرِ  أنْ  طُ رِ فتشتَ ، سالفة الّذكر،  03 :ا االتفاقية رقمأمّ 
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 لألجانــبِ  ي بــأن ذي يقِضــالمبــدأ اّلــ ،البطالــةبشــأن  1934لســنة  44 :االتفاقيــة رقــم ،ياقِ الّســ ي فــي نفــسِ رِســوتُ      
هـــذه المســـاواة  رفــُض  ه يجـــوزُ نــأعلـــى  ،ينة للــوطنيّ رَ تـــوف روط المُ الشــ البطالــة بـــنفسِ  ٕاعانـــاتِ و  فـــي تعويضــاتِ  الحــقُ 
التعـويض  بُ اِلـطَ  مْ هُ ْسـيَ  مْ ن صـناديق لَـعـة َجـاتِ سبة للتعويضات النّ ة باالتفاقية بالنّ مَ زِ لتا الدولة غير المُ ايَ عَ رَ سبة لِ بالنّ 
  .1افيهَ 

 عِ ْفــرَ  وراءَ  عياً َســ هُ نــأ ،2الــةمَ سياســة العَ  بشــأن 1964لســنة  122 :رقــماالتفاقيــة  تْ رَ ر َقــ ،األولــىهــا فــي مادتِ و      
 تنشـيطِ  جـلِ أة مـن ّيـزئِ ة والجُ ّيـلِ الكُ  علـى البطالـةِ  بِ لـغَ التَ و  ،ةلَ امِ وى العمن القِ  باالحتياجاتِ  الوفاءُ المعيشة و  ستوياتِ مُ 
ي ة ترِمـطَ ِشـنَ  ةٌ ايجابّيـ سياسـةٌ  أساسـي  كهـدفٍ  عَ ابِ تَـيُ و  نَ عِلـيُ  أنْ  عضـوٍ  على كـل  بُ جِ ير االقتصادي، يَ التطوِ نمية و التّ 

 بُ تــي تتناَســالوظيفــة الّ  غلِ ُشــلِ  نــةٍ مكِ مُ  ةٍ رَصــفٌ  أفضــلَ  عامــلٍ  لكــل  رُ ة اختيــار العمــل بحيــث يتــوف ، حرّيــ...تحقيــقِ  إلــى
المــذهب  أوالجــنس  أولــون الّ  أور العنُصــ إلــى رٍ َظــا نَ َمــدونَ  ،اهــفي هِ ِبــاهِ وَ ومَ  هِ اراِتــهَ مَ  مَ خدِ ســتَ يَ  نْ أو  ،هِ الِتــه ؤ مُ و  هِ راِتــدُ وقُ 
  .االجتماعي تْ بَ نْ المَ  أوة القوميّ  ةومَ رُ األُ  أوياسي السّ 
  

  باألجر حكام الُمتعلقةاأل:ثالثا     
، ســبة لألجانــببالنّ  لِ ْثــعاملــة بالمِ مبــدأ المُ  رُ ر َقــتُ  توصــيةٍ  لَ كْ أن َشــادرة فــي هــذا الّشــالقواعــد الّصــ ىوَلــأُ  تْ ذَ َخــاتَ      

 الِ للعّمــ لَ يكُفــ أنْ بــفــي المنظمــة  عضــوٍ  كــل  كانــت تــدُعو ، واّلتــي1919لســنة  02 :التوصــية رقــمويتعلــُق األمــر ب
 .لِ ثْ عاملة بالمِ المُ  أساسعلى  هِ لوائحِ و  هِ ن قوانينِ مِ  م االنتفاعَ هِ تِ َال عائِ ولِ  يهِ أراضِ  ين داخلَ مِ ستخدَ المُ  األجانبِ 

ال بـين العّمـ وعـدم التمييـز المسـاواة لمبدأ إشارةٍ  ةَ أي  ،1949لعام  95 :رقم األجورماية اتفاقية حِ  نْ تتضم  مْ لَ و      
  .وُمقَتَضياِتها ورِ األجُ  بتحديدِ  قُ فيما يتعل  األجانبين و الوطنيّ 
 أجــورِ ي تســاوِ  بشــأن 1951لعــام  100 :االتفاقيــة رقــم دورِ ُصــ ةِ ٕالــى غاَيــ، و الحــقٍ  لوقــتٍ  إقــراُر المبــدأ رَ خ أَ وَتــ     
وعــدم مبــدأ المســاواة ، صــراحةً  َتَبَنــْت هــذه األخيــرة،حيــث  ، ســالفة الــذكر؛ي العمــلال والعــامالت عنــد تســاوِ العّمــ

ــز  ــي األجــرالتميي ــعنــدما نَ ، األولــىمــن المــادة  )ب(الفقــرة  أحكــامِ  بموجــبِ  ف ــأعلــى  تْ ص ــه تُ ن ي تســاوِ عبــارة  قُ طَل
ذلـك مـا ، و د دون تمييـزحـد تي تُ الّ  األجورِ  التِ عد على مُ  تكافئٍ مُ  م بعملٍ هِ العامالت عند قيامِ ال و بين العمّ  جوراأل

  .3وعالموضُ  بشأن ذاتِ و  ،نةالسّ  رة في نفسِ ادِ الص  90 :التوصية رقم َأَكدْت عليه أحكامُ 
  

  )خرةالسّ (بالعمل الجبري المتعلقة األحكام :رابعا     
ــ      ــبشــأن  1930لعــام  29 :ن االتفاقيــة رقــمتتضــم  مْ َل ــريالّس لمبــدأ المســاواة  صــريحةً  إشــارةً  خرة أو العمــل الجب

ود المقُصــ األولــىمن الفقــرة ِضــ دُ د َحــيُ  ،نهــامِ  02المــادة  نــص  أنّ  إالّ  ،المهــاجرينســبة لألجانــب و وحظــر التمييــز بالنّ 
 ةِ بأّيـ هديـدِ التّ  تحـتَ  شـخصٍ  ن أي ِمـ ةً وَ ْنـعُ  ىؤدَ تُ  أو خدمةٍ  عملٍ  كل  :"هاأنّ ب، العمل الجبريأو  خرةالسّ  باصطالحِ 

                                                           
  .، أعاله44 :من االتفاقية رقم 16المادة  1
  .1964 جويليه 09:، الُمنَعِقدة بتاريخ48:، اعتَمَدها المؤتمر الدولي للعمل خالل دورِتِه رقمسياسة العمالةبشأن  122:االتفاقية رقم 2
 حَ نَ ْمـتُ : "أنْ  علـى وجـوبِ  تْ دَ كـحيـث أَ  ؛ابقى الّسـ، إلـى المعَنـورِ األُجـ وحمايـةِ  تحديـدِ بشـأن ، 1983 لعـام 15 :ة رقـممـن االتفاقيـة العربّيـ 13 المـادة تْ ارَ كما أَشـ 3

  ".العمل لِ جل، وذلك عند تماثُ الرّ  ألجرِ  لْ اثِ مَ األجر المُ  ةُ لَ المرأة العامِ 
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ـا تْ فجـاءَ  ".هِ ِتـإرادَ  ضِ حْ مَ ها بِ بأدائِ  عَ و طَ قد تَ  خُص ون هذا الشّ يكُ  أنْ  ودونَ  عقوبةٍ  لجميـعِ  ةً لَ امِ َشـو ةً عاَمـ ياغةُ لص 
 .، بغض النَظِر عن ِجنِسِهم أو ِسنِهم، وكذا، ِبَغض النَظِر عن جنسّيِتِهم وَمِنَشِئِهم اإلقليميالالعمّ  فئاتِ 
، )مراجعــة(بشــأِن العمــل الجبــري  1957لعــام  105 :مــن االتفاقيــة رقــم األولــىالمــادة  أحكــامُ  تْ َضــفــي حــين قَ      
على  قُ صدّ يُ في منظمة العمل الدولية  عضوٍ  كل  دُ يتعه ": يبما يلِ  ،والينها، على التّ مِ  )هـ(و )ب(ن الفقرتين مضِ 

 ةِ َئــعبِ تَ لِ  كوســيلةٍ  -)ب(:...إليــه خرة أو العمــل الجبــري أو االلتجــاءِ الّســ مــن أنــواعِ  نــوعٍ  أي  هــذه االتفاقيــة بإلغــاءِ 
ــ ة أو االجتماعيــة أو للتفرقــة العنصــريّ  كوســيلةٍ  -)هـــ... (ة االقتصــاديةنميــالتّ  أغــراضِ م فــي هِ يرِ تســخِ ال و العّم

  ".ينيةة أو الدّ الوطنيّ 
لعـام  203:مـن التوصـية رقـم )ز.(ف/أعـاله، األحكـاُم الـواِردُة فـي الُبنـِد الّرابـع 105:وُتؤكد أحكام االتفاقية رقم     

ُحث الدول األعضاء أْن تتِخذ تدابير الِوقاَية األكثـر ، سالفة الّذكر؛ حيث تالعمل الجبري أو اإللزاميبشأن  2014
فعالّية، من قِبيِل تقديم الّتوجيه والمعلومات ِللُمهاجرين قبَل ُمغادرِة الوطن وٕاباَن ُوُصوِلِهم، ُبغَيَة إعداِدِهم على نحٍو 

أوضـاِع االّتجـاِر ألغـراِض العمـِل  أفضَل للعمِل والعيِش فـي الخـارج وتكـوين الـَوعْي واإلدراك األفضـل لَـَديِهم بشـأنِ 
  .الجبري
 سياسـاتِ  قبيـلِ  مـنالُبنـد، الـدول األعضـاء بَتَبنـي سياسـاٍت ُمتناسـقٍة  ي الفقـرة التّاليـة مـن نفـسِ هـذا، وُتوِصـ     

 مفـيهِ  نْ َمـبِ  المهـاجرين، مـن ةٌ دَ حـد مُ  مجموعـاتٌ  هـاهُ واجِ تُ  تـيالّ  المخـاطر راعـيتُ  لـة،العامِ  دِ الَيـ وهجـرةِ  العمالـة
البنـد (الجبـري العمـل أوضـاعِ  إلـى ي فِضـتُ  أنْ  نمِكـيُ  تـيالّ  روفللظـ ىد َصـتَ وتَ  ،نظـامي  غيـرُ  عٍ ْضـوَ  فـي المهـاجرون

  ).)ح.(ف/04
 وفهـارُ ظُ  مراعـاةِ  دَ ْعـبَ  األعضـاء، للدول يينبغِ  :"من نفس التوصية، كالتّالي 11وبِعباراٍت صريحٍة نص البند      
 اإللزامـي، أو الجبـري للعمـلِ  ينِضـالمعر  المهـاجرين أجـلِ  مـن ةً فعالّيـ األكثـرُ  الحمايـةِ  تـدابيرَ  ذَ ِخـتت  أن ة،الوطنيّ 

  :يلي ما ذلك في بما الوطني، اإلقليم في القانوني مهِ وضعِ  عن رِ ظَ النّ  فِ رْ صَ بِ 
 بشـأنِ  يراً سـتنِ مُ  قـراراً  ذَ ِخـيت  يْ َكـ يالمعِنـ خصِ الّشـ أمـام المجـالِ  إتاحـةِ  ةَ غَيـبُ  افٍ عَ وتَ  تفكيرٍ  فترةِ  على النص  -)أ(

 ضـوالعُ  الدولة يأراضِ  على اءِ قَ بالبَ  خصِ للشّ  هااللَ خِ  حُ سمَ يُ  القانونية، اإلجراءاتِ  في شاركةوالمُ  الحماية تدابير
  مي؛اإللزا أو الجبري العمل ةُ ضحيّ  وَ هُ  يالمعنِ  خَص الشّ  بأن  لالعتقادِ  معقولةٌ  أسبابٌ  هناك ونُ يكُ  عندما ةعنيّ المَ 
 العمل؛ سوقِ  إلى ولِ خُ بالد  ماحَ والسّ  ةٍ دائمَ  أو تةٍ مؤقّ  إقامةٍ  إجازاتِ  حَ نْ مَ  -)ب(
 ."الوطن إلى يلفضِ التَ  جهِ وَ  على ةِ يَ وعِ والط  ةِ نَ اآلمِ  اإلعادةِ  تسهيلَ  -)ج(
  

  ة النقابيةبالحريّ  األحكام الُمتعّلقة:خامسا     
ا َمــإنّ النقابيــة،  المنظمــةاالنتســاب إلــى ة النقابيــة أو الحــق فــي ّيــارســة الحر ممُ  ، إلــى أن اً اإلشــارة، ابتــداء تجــدرُ      

ال علـــى العّمـــ مصـــالحِ  ةِ حماَيـــلِ  اً وريّ رُ َضـــ شـــرطاً  هِ إلـــى كوِنـــ ذلـــك إضـــافةً ة لإلنســـان، و األساســـيّ  مـــن الحقـــوقِ  رُ َبـــعتَ يُ 
بمبـدأ  االعتـرافَ " :إلـى أن  يرُ شِ ، ما يُ )لالُمَعد (للعمل الدولية منظمةال دستورِ  جاء في ديباجةِ  قدْ و  .ةكافّ  المستوياتِ 

إلـى هــذا  إعــالن فيالدلفيــا ارَ كمــا أَشـ". الموالّســ واالسـتقرارِ  لِ َمــعَ ال روطِ ُشــ كأسـاس لتحســينِ  د َعــة النقابيــة يُ الحرّيـ
  ".دْ رِ ط م المُ للتقد  ورةٌ رُ النقابية ضَ ة الحريّ ة التعبير و حريّ " :أن  على دَ ك حيث أَ  ؛ىالمعنَ 
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حمايـة حـق ة النقابيـة و الحرّيـبشـأن  1948لسـنة  87 :االتفاقيـة رقـم تْ دَ كـأَ ة، هذه المبادئ األولّيـ عَ مَ  اتساقاً و      
ا أو َهـــونَ تـــي يختارُ الحـــق فـــي تكـــوين المنظمـــات الّ  تمييـــزٍ  دون أي  األعمـــال أربـــابِ و  للعمـــالِ  ن أ ،صـــراحةً  ،التنظـــيم

  .1بْ سْ حَ هذه المنظمات فَ  إلى قواعدِ إّال  خضوعٍ  ونَ د، و سابقٍ  إذنٍ إلى  االنضمام إليها دون حاجةٍ 

ُح جليا،و       نَ أ يتض  أنّ بـ لِ وْ القَ  إلى البعَض  تْ لَ مَ حَ  شاِمَلٍة،و ةٍ عامَ  اتٍ عبار ب يغَ قد صِ  أعاله، الثانيةالمادة  نص 
 أسـاسبـالحق النقـابي، علـى  قُ يمـا يتعلـف تفرقةٍ  ةَ أي  إقامةِ  جوازِ  مَ دَ ي عَ تعنِ  هذا النص  اهَ بِ  يغَ تي صِ ة الّ يَ ومِ مُ العُ 

ال المســـاواة مـــع العّمـــ مِ دَ علـــى َقـــو  األجانـــبال بهـــذا الحـــق للعّمـــ يمِ ســـلِ التّ  وجـــوبِ  إلـــى ودُ قُـــذي يَ اّلـــ األمـــرُ  .2ةالجنســـيّ 
  .ينالوطنيّ 
 جهـةِ مـن وِ  بولٌ مق هذا التفسيرَ  ، أن األمرِ  وواقعُ :" ، كاآلتي"أحمد الّرشيدي"ويُقوُل في ذات المعَنى األستاذ      
 ن األهـدافِ يِ ن َبـِمـ أن  حقيقـةُ  – أوالً  –كر، هنـاك سـالف الـذّ  ة النّص يَ ومِ مُ عن عُ  يكَ اهِ نَ فَ . ا ألكثر من سببٍ نَ نظرِ 

إلـى  –ا َهـفـي إطارِ  1948لعـام  87 :االتفاقيـة رقـم تْ َمـرِ بْ تـي أُ الّ و  –ى منظمة العمل الدوليـة تي تسعَ ة الّ األساسيّ 
ة الحرّيــ أن  علــى حقيقــةِ  يـدِ كِ وْ إلــى الت  ا بحاجــةٍ نَ ْسـولَ . ال األجانــبص بتـوفير الحمايــة للعّمــا الهــدف الخــاَهـتحقيقِ 

 إحدَ  لُ النقابية تشك هِ مانات المُ ى الض أنّ  دُ ِجـأخـرى، نَ  ومـن جهـةٍ . هذه الحمايـة ةِ كفالَ ة لِ م  ـالمـذكُ  الـنصقُ ور يتف 
  . 3"ةواإلقليميّ  ،اهَ نْ ت الدولية العالمية مِ من المواثيق واالتفاقا في العديدِ  دَ رَ ما وَ  عَ مَ 

  :ِوجَهَة َنَظِرِه هذه، باألسانيِد التّالية" أحمد الّرشيدي"وُيؤسُس األستاذ      
اإلعـــالن العـــالمي لحقـــوق مـــن  23/4المـــادة  ، نـــص ثـــالِ المِ  ي، هنـــاك علـــى ســـبيلِ ى المســـتوى العـــالمِ َلـــعَ فَ   .أ 

ـــاإلنســـان ـــات مـــع اآلخـــرين،  إنشـــاءِ  حـــق  شـــخصٍ  كـــل لِ  أن  :"وصـــريحٍ  عـــامٍ  بشـــكلٍ  رُ ر َقـــذي يُ ، واّل النقاب
    ".هِ مصالحِ  حمايةِ جل ِ أمام إليها من واالنضِ 

، هُ ذاتُ  يءُ والشّ   .ب  االجتماعية ،العهـد الـدولي للحقـوق االقتصـاديةمـن  )أ.(01.ف/8المادة  في نّص  ُيسَتَشف
 ا في حـدودِ هَ نْ مِ  مام إلى ما يختارُ النقابات واالنضِ  بتشكيلِ  فردٍ  كل  حق :" على هِ رِ وْ دَ بِ  دَ ك حيث أَ  ؛والثقافية

وال . االقتصـادية واالجتماعيـة هِ تعزيز وحماية مصـالحِ  ي، وذلك من أجلِ قواعد التنظيم المعنِ  هُ ضُ ما تفرِ 
ي فـ ضـرورياً  ونُ ا يُكـمـعليه في القانون، مِ  ى ما ينص وَ هذا الحق سِ  مارسةِ على مُ  القيودِ  عُ ضْ وَ  يجوزُ 

  ."مهِ حماية حقوق اآلخرين وحرياتِ  جلِ أالعام أو من  ظامِ الوطني أو النّ  األمنِ  حِ صالِ لِ  ديمقراطي  مجتمعٍ 
ــد الّرشــيدي" كمــا ُيحيــل األســتاذ  .ج  ــ يرُ ِشــتُ  إلــى العديــِد مــن النُصــوص اّلتــي" أحم ــهَ رِ وْ دَ ِب ة النقابيــة ا إلــى الحرّي

مـن  11المـادة  ومن ذلك، مـثالً . مستوى الدولي اإلقليميإلى الحركة النقابية، على ال والحق في االنتسابِ 
األمور،  لى بعضِ إسبة ن فيما بين الدول األعضاء بالن ة التعاوُ على أهميّ  تْ دَ ك تي أَ ، والّ االتفاقية األوربية

" دوللــى إســبة ه، بالنّ ّلــمــن ذلــك كُ  األهــمّ  أن  غيــرَ . ةا حــق التنظــيم النقــابي ومبــدأ المفاوضــة الجماعّيــَهــنْ ومِ 

                                                           
  .أعاله، 87:من االتفاقية رقم انيةالثالمادة  1
  :راجعلمزيد من التفاصيل، ل 2

F. Blanchard, Freedom of association, a workers’ education mannual, 2ème édition, I.L.O ff., Geneva, 1987, pp. 26-27./ 
Trade Unions and the I.L.O., a workers’ education mannuel, 2nd edition, I.L.O ff., Geneva, 1988, pp. 57-69./ C.wilfred 
Jenks, Human rights and international labour standards, Stevens sous limited, London, 1960, pp. 49-73. 
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، )38 :الئحــة رقــمالّ ( 1964ادرة عــام الئحــة الّصــ، هــو تلــك الّ اإلتحــاد األوربــي حاليــاً  ،"الجماعــة األوربيــة
 صريحٍ  بشكلٍ و  –منها  11ت في المادة حيث نصّ  ؛ال فيما بين هذه الدولة انتقال العمّ ة بحريّ والخاص – 
 ايَ رعَ لِ  :"على أنـتسـاوية مـع الـوطنيّ عاملـة المُ بالمُ  عِ ا الـدول األعضـاء الحـق فـي التمتـ فيمـا  ةً ين، وخاص

 1"لى المنظمات واالتحادات النقابيةإمام بالحق في االنضِ  قُ يتعل.  
غوا أحكـام االتفاقيـة ذي صـاللمـؤتمرين الّـ كـان بهـذا الخصـوص، أّنـه لـوتـرى وتؤّيد الباحثة التفسير الّسـابق، و      
امها على فئة العّمال األجانب، لكانوا قد عّبروا عـن كدم انطباق أحفي تقرير عنّية ، أعاله، 1948للعام  87: رقم
أحكــاٍم مباشــرة، علــى غــرار تلــك الــواردة بالّنســبة لعّمــال الّشــرطة والقــوات المســّلحة، تحظــر  بــإيراد ،صــراحة ،ذلــك

  .ممارسة الحّق النقابي على العّمال غير الوطنّيين
غيــاب نــص خــاص يحظــر علــى العّمــال األجانــب ممارســة حّقهــم  ومنــه، تــرى الباحثــة فــي تقــديرها، أّنــه فــي      

، 87: مــن االتفاقيــة رقـــم 02الّنقــابي، وُيقّيــد الــنّص العــام فــي نطاقــه وتطبيقــه، فــإّن التفســير األولــى لــنّص المــادة 
نّيــة فيمــا الّنقــابي، مــع اإلحالــة للقــوانين والممارســات الوط ملهــؤالء بمماســة حّقهــ ،عمومــاً  ،أعــاله، يكــون بــالّترخيص

  .دولة عضومستوى كّل يتعّلق بتنظيم ممارسة الحّق على 
   

  قانوني رٍ ر بَ مُ  بإنهاء عالقة العمل دونَ  األحكام المتعّلقة:سادسا     
       
 رَ ر قَـو  ،2رب العمـل االستخدام من جانـبِ  إنهاءبشـأن  1963لسنة  119 :أن التوصية رقمفي هذا الشّ  تْ دَ رَ وَ      

ين أو وع أو الــدّ لــون أو الّنــالجــنس أو الّ : االســتخدام إلنهــاءِ  راً بــر األســباب اآلتيــة مُ  لُ ك َشــال تُ  هُ نــأ ،انَهــمِ  لــثالثانــد البُ 
ــالعقيــدة السّ  وعليــه، وردت إشــارة مباشــرة ضــمن أحكــام التوصــية  .االجتمــاعي األصــلة أو اللة القومّيــياســية أو الس

باختالف الّشخص من حيث انتمائه اإلقليمي لتسريحه من منصب ذّرع ، إلى أّنه ال يمكن لرب العمل الت119:رقم
  .عمله وممارسة التمييز والتفرقة اّتجاهه

 
  مان االجتماعيبمزايا الضّ األحكام المتعلقة :سابعا     

  
ا هَـــبيتُ غال تْ لَـــاوَ نَ تَ  العديـــد مـــن االتفاقيـــات والتوصـــيات، بهـــذا الخُصـــوص، مـــة الدوليـــة للعمـــلظالمن اْعَتَمـــَدتْ      

فــي االســـتفادِة مــن مزايــا الّضـــمان  ينال غيــر الــوطنيّ العّمـــين و ال الــوطنيّ عاملـــة بــين العّمــالمُ  موضــوع المســاواة فــي
 واانُ َكـأَ ين ال، وطنيـالعّمـ طوائـفِ  بشـأن المسـاواة بـين جميـعِ  19 :االتفاقيـة رقـم 1925في عام  تْ مَ رَ بْ أَ فَ  .االجتماعي

  .3العمل إصاباتِ يض عن ق بالتعو فيما يتعل  ،أجانب مْ أَ 
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 ظـــامَ نِ  عُ َضـــتَ  اَمـــٕانّ و  ،األجانـــبال العّمـــ جميـــعَ  هـــذه االتفاقيـــة ال تســـتهدفُ  أحكـــام إلـــى أن  ،اَنـــاإلشـــارة هُ  بُ ِجـــتَ و      
 اسـتقراءِ  مـن خـاللِ  فُ َشـستَ هذا ما يُ ، و ق على االتفاقيةصد تي تُ بين الدول الّ  ،فقط ،سارياً  هُ لُ عَ جْ تَ و  ،ثلِ بالمِ  عاملةِ المُ 

 وعــدم التمييــز مبــدأ المســاواة ةِ اَلــفَ عــن كَ  تْ ثَ د َحــتَ  ورة، قــدْ المــادة المــذكُ  أنّ َكَمــا  .1مــن االتفاقيــة األولــىالمــادة  أحكــامِ 
فــي  الُقصــوى هُ تَــأهميّ  هُ َلــ هــذا الــنّص  ا أن نَ تقــديرُ ، و اإلقامــةِ  لمحــل  ا اعتبــارٍ َمــدونَ  ،مْ هُ ونَ وُلــعُ يَ  نْ َمــلِ ال األجانــب، و للعّمــ
 دْ قَـ ونُ ا يُكـَمـب أثنـاء العمـل رُ  يبَ ِصـذي أُ ل األجنبـي الّـالعاِمـ إلـى أن  رِ ظَ ال، بـالنّ هـذه الطائفـة مـن العّمـ وقِ حق انِ مَ ضَ 
بهـا  تْ ثَ دَ تـي َحـالدولـة الّ  ن علـى إقلـيمِ يميِ قِ ن المُ مِ  او ال يكونُ  دْ قَ  ،ةيَ أمينِ للخدمة التّ ين َ ق حِ ستَ المُ  ا أن مَ ، كَ هِ نِ إلى وطِ  ادَ عَ 

  .ةُ اإلصابَ 
مـن  األرقام تْ لَ مَ حَ  اتفاقياتٍ  )06( ت سِ  ،1933عام  خالل المنظمة إطارِ في  تْ مَ برِ أُ  دْ قَ فَ  ،مَ د إلى ما تقَ  إضافةً      

م، ل، التيـتّ الترمّ  ْز،جْ الشيخوخة، العَ  دّ ضِ  اإلجباريأمين التّ  ها موضوعَ لِ جمَ في مُ  تْ لَ اوَ نَ تَ  ،واليعلى التّ  40ٕالى و  39
 دمة في المنازل و جارة، الخِ ة، التّ ناعالصّ  ن قطاعاتِ مِ  في كل راعيالقطاع الز.  
في وعدم التمييز مبدأ المساواة  ُيكرُس  صريحٍ  ِلُبندٍ  ا كافةً هَ لُ اماشتِ  ،شترك بين هذه الوثائقالمُ  مُ اسِ القَ  انَ وقد كَ      

  .الزمةاالشتراكات الّ  عِ فْ ين االجتماعي ودَ أمالتّ  بفروعِ  لُ فيما يتص  األجانبال ين والعمّ ال الوطنيّ المعاملة بين العمّ 
 ة عــن االشــتراكاتِ ســتحق علــى االســتفادة مــن التعويضــات المُ  ورة الــنّص االتفاقيــات المــذكُ  تْ نَ مَ َضــكــذلك، فقــد تَ      
  . العامة ال األجانب ِ العمّ  إلى حق  وعة، إضافةً المدفُ 
لســنة  55 :االتفاقيـة رقـم أحكــامِ من ِضـ ،صـراحةً  ،ةلجنســيّ ا القـائم علـى مبـدأ المســاواة وحظـر التمييــز رَ ر قُـو      

 ىراعيُ ":هن أعلى  ،منها 11المادة  تْ ص ، فيما نَ 2ارةالبحّ  ضِ رَ مَ  فينة في حاالتِ السّ  ة صاحبِ مسؤوليّ بشأن  1936
ا تـوفير المسـاواة فـي مـن مزاَيـ هُ لُـقة بما تكفَ ة المتعل لوائح القوميّ هذه االتفاقية والقوانين أو الّ  وتنفيذِ  في تفسيرِ 

  ."نسن أو الجِ ة أو الموطِ عن الجنسيّ  رِ ظَ الن  ارة بغض البحّ  عاملة بين جميعِ المُ 
المادة  تْ رَ ر قَ ؛ حيث 3مان االجتماعي للبحارةالضّ بشأن  1946لسنة  70 :االتفاقية رقم أحكاممن ضِ  ،كذلكو      
ــ) 06( ادســةالسّ  يمــين فــي قِ المُ  غيــرِ مــين و يِ قِ م المُ نهُ ِمــ ســواءَ  -ونوُلــيعُ  نْ َمــارة و ّحــعاملــة البة فــي مُ منهــا المســاواة التام

ـ مـرضِ  فينة فـي حـاالتِ السّ  صاحبِ  ق بالتزاماتِ ذلك فيما يتعل و  -فينةفيها السّ  تْ لَ ج تي سُ الدولة الّ  رضِ أ ارة أو البح
  .مهِ اتِ فَ أو وَ  مهِ تِ إصابَ 
      علــى أن  1949لعــام  97 :االتفاقيــة رقــم أحكــامُ  هِ ِبــ ذي جــاءتْ هــو الّــ ،وصهــذا الخُصــب ةأهمّيــ األكثــرَ ر التطــو 

مان نيا للّضـــســـتويات الـــد المُ بشـــأن  1952لســـنة  102 :االتفاقيـــة رقـــمو ، ، ســـالفة الـــّذكرال المهـــاجرينالعّمـــبشـــأن 

                                                           
ْت المادة  1 دولٍة عضو في منظمة العمل الدوليـة ُتصـّدق هـذه االتفاقيـة بـأْن  -1 :"أعاله، كالتّالي 19:من االتفاقية رقم األولىفي فقرِتها  األولىَنص د كلتتعه

وَنُهم، نفـس الُمعاملـة اّلتـي ُتَعاِمـُل ُتَعاِمَل ُمواِطِني أي دولٍة عضو ُأخرى صدَقْت هـذه االتفاقيـة، اّلـذين ُيَصـاُبون فـي حـوادِث عمـٍل علـى أراِضـيها، أو َمـْن يُعولُـ
  ".يتعّلق بالتعويض عن حوادِث العملبها ُمواِطنيها فيما 

، الُمنعِقـدة 21:، اعتَمـَدها المـؤتمر الـدولي للعمـل خـالل دورتِـِه رقـمالتزامات مالك الّسفينة فـي حالـِة مـرض أو إصـابة أو وفـاة البّحـارةبشـأن  55:االتفاقية رقم 2
  .1939أكتوبر 29:دخلت حّيز النفاذ بتاريخ، 1936 أكتوبر 24:بتاريخ

دخلــت حّيــز ، 1946 جـوان 28:الُمنعِقــدة بتــاريخ، 28:، اعتَمـَدها المــؤتمر الــدولي للعمـل خــالل دورِتــِه رقـمالّضــمان االجتمــاعي للبّحــارةبشــأن  70:ة رقــماالتفاقيـ 3
  .1939أكتوبر 29:النفاذ بتاريخ
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نيين عاملـة بـين الـوطنيين وغيـر الـوطالمساواة فـي المُ بشـأن  1962لعام  118 :االتفاقية رقمكذا، و  ،1االجتماعي
  .2مان االجتماعيفي الضّ 

 دولـــةٍ  إقلــيمِ علــى  قانونيـــةٍ  ون بصــورةٍ وجــدُ ذين يُ الّــ األجانـــبال وب اســتفادة العّمــُجــوُ االتفاقيــة األولـــى  تْ رَ ر قَــفَ      
 ت علــى االتفاقيــة، ودون أقَ صــد ــعاملــة الّ ة، مــن ذات المُ فــي الجنســيّ  تفرقــةٍ  يــبهــا العّمــ عُ تــي يتمتون فيمــا ال الوطني

  .)من االتفاقية 06 المادة(مان االجتماعيق بمسائل الضّ تعل ي
 .ينوحــة للــوطنيّ الممنُ  الحقــوقِ  ين نفــُس ين غيــر الــوطني ون للمقيِمــيُكــ أنْ  ه يجــبُ أّنــ، انيــةالثّ االتفاقيــة  تْ َضــقَ و      
 ،)09( سـعةالتِ هـا وعِ رُ فُ لِ  تعويضـاتِ ال حسـابُ  دَ د وحُ  ،قيمالمُ  لفظِ  ،كذاو  ،ةإقامَ  ِبَلفظِ ود المقصُ  األولىالمادة  تْ دَ د وحَ 
 اسـتفادةَ  ،منهـا 24إلـى  19المـواد مـن  رتْ ر قَـو  .واءّسـال األجانـب علـى حـد ن و يهـا علـى الـوطنيّ طاقِ سريان نِ  يدُ فِ ا يُ مَ بِ 

  .هاأحكامِ  من تطبيقِ  األجانبال العمّ 
ـــبالمُ و       ـــى و  األجانـــببة لفئـــة ســـبالنّ  اســـتثناءاتٍ  إقـــرارَ  ،هـــااالتفاقيـــة ذاتُ  تْ َصـــخ رَ  ،لقاِب ـــاتِ المهـــاجرين عل  اإلعان
  .3ةيَ االنتقالِ  سبة لألنظمةِ بالنّ  ،كذلك األمرُ ، و ةِ ن األموال العامَ مِ  أو انفراديةٍ  ة بصورةٍ لَ و مَ المُ 

 دولـةٍ  ةأّيـا اَيـعَ رَ  ،اهَـإقليمِ  داخـلَ  حَ نَ ْمـتَ  علـى االتفاقيـة بـأنْ  قةٍ صـد مُ  دولةٍ  كل  ، التزامَ الثالثةاالتفاقية  تْ نَ م ضَ تَ و       
 المـــادة( مأنفســـهِ ا اَهـــايَ عَ ق علـــى رَ طبـــا المُ هِ لتشـــريعِ  طبقـــاً  عاملـــةفـــي المُ  مســـاواةُ فيهـــا،  االتفاقيـــة نافـــذةً  ونُ تُكـــ خـــرىأُ 

  .)01 .ف/03
تفاقيــة ة بموجــب االدَ حــد المُ  )09( عْ ْســالت مان االجتمــاعي الّضــ  فــروعِ ســبة لِ بالنّ  ةٌ يَ ســارِ  األخيــرة، هــذه االتفاقيــةو      
ين، مزايــا ســتحقِ يخوخة، مزايــا المُ ، مزايــا الّشــومــةاألمُ ة، مزايــا المــرض، مزايــا المزايــا الطبّيــ( 1952لســنة  102 :رقــم

  .)118 :من االتفاقية رقم 01.ف /02 المادة) (ةالعمل، مزايا البطالة، المزايا العائليّ  إصابات
 رُ ر َقـتُ " :مـا يلـي ،منهـا 01فـي الفقـرة  تِ رَ ر عنـدما قَـ ،هِ جـاه نفِسـفـي االت ،هـامـن االتفاقيـة ذاتِ  04المادة  تْ ارَ سَ و      

المسـاواة فـي  راعـاة أن مـع مُ  ،باإلقامـة خـاص  شـرطٍ  أي  ونَ دُ  ،المزايـا حِ نَ ِمـق بِ عاملـة فيمـا يتعلـالمساواة فـي المُ 
ق لــعَ يُ  عضــوٍ  ا أي فــي حالــة رعاَيــ قامــةِ باإل ةً وطَ رُ ْشــمَ  تكــونَ  أنْ  وزُ ، يُجــنٍ عــيّ مُ  ق بمزايــا فــرعٍ عاملــة فيمــا يتعلــالمُ 

  ."هِ إقليمِ على  قامةاإل اه على شرطِ ايَ عَ رَ ع لِ رْ المزايا في هذا الفَ  على تقديمِ  هُ تشريعَ 
ــين مِ ق ســتحِ أو المُ  األجنبــي لِ المزايــا للعاِمــ حِ نْ َمــ تعليــقِ  ازِ وَ َجــ، بِ أعــاله مــن المــادة انيــةالثّ الفقــرة  تْ أشــارَ  كمــا      نْ م 

  .نةٍ عيّ مُ  ةٍ د مُ لِ  اإلقامة م باشتراطِ هُ ولُ يعُ 

                                                           
، دخلـت 1952 جـوان 28:، الُمنعِقـدة بتـاريخ35:ل خـالل دورتِـِه رقـم، اعتَمَدها المؤتمر الدولي للعمالمعايير الدنيا للّضمان االجتماعيبشأن  102:االتفاقية رقم 1

   .1955 أفريل 27:حّيز النفاذ بتاريخ
، اعتَمـَدها المـؤتمر الـدولي للعمـل خـالل دورتِـِه المساواة في الُمعاملة بين الـوطنيين وغيـر الـوطنيين فـي مجـال الّضـمان االجتمـاعيبشأن  118:االتفاقية رقم 2

  .1964 أبريل 25:دخلت حّيز النفاذ بتاريخ، 1962 جوان 28:نعِقدة بتاريخالمُ ، 46:رقم
  :راجع للمزيد من التفاصيل،  3

S. Günter- Nagel, Le droit international de la sécurité sociale, 1ère édition, P.U.F., Paris, 1994, pp. 07 et 11./ A. Otting, 
Les normes internationales du travail (ossature de la sécurité sociale), R.I.T., V. 132, N° 02, 1993, pp. 184-185./ F. petit, 
Droit de la protection sociale, Gualino/ Lextenso éditions, Paris, 2009, p. 77. 

، 1998 ،المجلـد األول، منشـورات الحلبـي الحقوقيـة، بيــروت ،ةملّيــالمعــايير الدوليـة والتطبيقـات الع ءِ وْ مان االجتمـاعي فـي َضـالّضــعبـد السـالم شـعيب،  :يضـاً أو 
  .، وما يليها173 .ص ص
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 ،1هنــةالمِ  أمــراضالعمــل و  إصــاباتالتعويضــات فــي حالــة بشـأن  1964لعــام  121 :ى االتفاقيــة رقـمقتَضـبمُ و      
 مســاويةً  معاملـةً  اِهــإقليمِ  لـىين علِ ين العــامِ الـوطني  رِ ْيــغَ ل لِ تكُفـ علــى االتفاقيـة بــأنْ  قةٍ صـد مُ  دولــةٍ  علــى كـل  التـزامٌ  عُ قَـيَ 
مــن  27 المــادة. (هنــةالمِ  أمــراضالعمــل و  إصــابات ق بتعويضــاتِ ا يتعلــفيَمــ ،ينا الــوطني اَهــايَ عَ رَ ا لِ َهــرُ ف وَ تــي تُ لــك الّ تِ لِ 

  .)االتفاقية
ــبشــأن  1963لعــام  130ن االتفاقيــة رقــم تتضــم و       لتلــك  اثلــةٍ مَ مُ  ةٍ يغَ ِصــلِ  ،2ي وتعويضــات المــرضالعــالج الطّب
علـى  رَ ف وَ ُيـ أنْ  عضـوٍ  علـى كـل  يجبُ ": هُ ن أعلى  ،منها 32المادة  تْ نص  إذ ؛أعاله 121 :التفاقية رقمدة في االوارِ 
فيمـا  مهِ أنفِسـاه عاملـة علـى رعاَيـبهـا المسـاواة فـي المُ  لـون عـادةً عمَ ذين يَ قيمين بها أو الّـرعاياه المُ  رِ يْ غَ لِ  هِ أرضِ 
 يتعل يها في هذه االتفاقيةعل وصِ في التعويضات المنصُ  ق بالحق".  

علــى  الحفــاظِ بشــأن  157 :االتفاقيــة رقــم ،1982لســنة  68 :ؤ رقــمهــالمــؤتمر الــدولي للعمــل فــي دورتِ  دَ َمــاعتَ و      
فــي  لِ ْثــعاملــة بالمِ مبــدأ المُ  االتفاقيــة بتطبيــقِ  تْ رَ ادَ قــد َبــو  ،كرســالفة الــذ ، مان االجتمــاعيالحقــوق فــي مجــال الّضــ
 لِ الكاِمـــ دِ يــقَ التَ  رِ ْيـــغَ  نْ ِمــ نْ ِكـــقة علـــى االتفاقيــة، ولَ صــد المُ  األعضـــاءن الــدول ة بهــا بـــيْ رَ قـــر لمُ االســتفادة مـــن المزايــا ا

حيث َتمْت اإلشارة في ُمقدمِة االتفاقية  .األجانبين و الوطني  يْ ئتَ ا بين فِ هَ ل لمزايا كُ او  اإلعاناتِ  لِ ابُ قَ ي بشأن تَ ازِ وَ تَ المُ و 
َسـْتَها  ، أن المؤتمر157: رقم ر بالمبـادئ اّلتـي َكرعاملـة اتفاقيـة المسـاواة فـي المُ العام للمنظمة الدولية للعمل ُيـَذك
، واّلتــي تســتهِدُف، باإلضــافة إلــى المســاواة فــي الُمعاملــة نفِســها، الحفــاَظ علــى 1952لعــام  )مان االجتمــاعيالّضــ(

  .الحقوِق الَجاِري اكتساُبَها والحقوق الُمكَتَسَبة
؛ وِطبقــًا ِلــنص خصــيا الشّ ِهــة نطــاق تطبيقِ يَ ولِ مُ بُشــعلــى ِغــَراِر ســاِبَقِتَها،  157: َميــَزْت أحكــام االتفاقيــة رقــموتَ      

منهــا، تشــُمُل اإلعانــات الُمَحــدَدة ِضــمن االتفاقيــة، جميــَع فئــاِت األشــخاِص الُمســتفيدين ِمْنهــا،  )أ( 03.ف/04المــادة 
ــاُل الحــُدود والعّمــال الموِســميين وأعضــاِء ُأَســِرِهم -يَن برواِتــبعلــى أْن تشــُمَل علــى األقــّل، العــاملِ  بمــا فــي ذلــك ُعم

إذا كاُنوا ِمن َرَعاَيا ِإْحَدى الـدول األعضـاء الَمعِنّيـة، أو اّلالجئـين أو عـديِمي الجنسـّية الّـذين يقيُمـون علـى -وَوَرثَِتِهم
  .أراِضي إحَدى هذه الدول األعضاء

، زِ ْجــــللعَ  ةٍ نقدّيــــ إعانــــاتٍ  ضــــو تقــــديمَ عُ  دولــــةٍ  ل ُكــــ نُ مَ ْضــــتَ :" مــــن االتفاقيــــة بــــالنص  09 وُتِضــــيُف المــــادة      
فيهـا  بُ َسـتـي ُيكتَ اة، الّ َفـعنـد الوَ  حِ نَ ة، وكـذلك الِمـنيّ هَ العمل واألمراض المِ  حوادثِ  ة، وٕاعاناتِ ثَ رَ يخوخة، والوَ والشّ 
ة، أيًا ي الجنسيّ جئين أو عديمِ عضو، أو لّال  ا دولةٍ ن رعايَ ين مِ يدِ ستفِ ضو للمُ هذه الدولة العُ  تشريعِ  بِ بموجِ  حقٌ 

بـين الـدول  شـتركٍ مُ  فـاقٍ اء، باتّ ض، عند االقتضَ رَ تدابير لهذا الغَ  اتخاذِ  يطةَ رِ ائمة، شَ ّل إقامتهم الدّ حَ مَ  وجدُ كان يُ 
  ".ةيّ نِ عْ األعضاء أو مع الدولة المَ 

َرة ِضــمن أح      ــِه الّشخصــي، ِلَيْشــُمَل  157: كــاِم االتفاقيــة رقــموٕاْن كــاَن نطــاُق الحمايــة الُمَقــر ــَع فــي مجاِل قــد َتَوس
َرة ِضـمن االتفاقيــ االســتفادة ِمـن المزايــا الُمَقــر أن قَـْت فــي بعــِض  ةكـذلك، ِفَئــَة اّلالجئــين وعـديِمي الجنســّية، إالقــْد ُعل

                                                           
، دخلـت 1964 جويليـه 08:الُمنعِقـدة بتـاريخ، 48:، اعتَمَدها المؤتمر الدولي للعمل خالل دورتِـِه رقـماإلعانات في حالة إصابات العملبشأن  121:االتفاقية رقم 1

   . 1967 جويليه 28:حّيز النفاذ بتاريخ
دخلـت ، 1969 جـوان 25:، الُمنعِقـدة بتـاريخ53:، اعتَمَدها المؤتمر الدولي للعمل خالل دورتِه رقمالّرعاية الطبّية واإلعانات المرِضّيةبشأن  130:االتفاقية رقم 2

  . 1972 ماي 27:حّيز النفاذ بتاريخ
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فاٍق ثُنائٍي مع الدولة الَمْعِنّية، وذلك ما ُيْسَتَشُف الحاالت على َشرِط ُوُجوِد اتفاٍق ُمشترٍك بين الدول األعضاء أو ات
ــ -1:" حيــث َجــاَء فيهــا مــن االتفاقيــة ذاتهــا، الرّابعــةمــن المــادة  األولــىمــن ِخــالل قــراءَة نــص الفقــرة  للــدول  وزُ يُج

 تفاقية، عـن طريـقِ ادس من هذه اال اني إلى السّ من الثّ  األجزاءِ  ئة عن أحكامِ اشِ ها النّ بالتزاماتِ  ي فِ تَ  األعضاء أنْ 
 عَ تَ ة أو مُ يَ نائِ وثائق ثُ  أي َحـتُ  شـروطٍ  هـذه االلتزامـات، بموجـبِ  تنفيـذَ  نُ مَ ْضـة األطـراف تَ دَ د بـين  شـتركٍ مُ  فـاقٍ باتّ  دُ د

  .1"ةيّ نِ عْ الدول األعضاء المَ 
  

  ةبَ كتسَ الحفاظ على الحقوق المُ ب األحكام المتعلقة:ثامنا      
  

 رُ َبـــعتَ يُ و . يخوخةأو فـــي حالـــة الّشـــ زِ ْجـــالعَ  لـــةِ بالمعاشـــات، ســـواء فـــي حا –باألســـاس  –ق هـــذه الحقـــوق تتعّلـــ      
 قَ تَ مُ  ةً وَ ْطـال األجانـب خُ ة للعّمـبَ كتَسـعلـى الحقـوق المُ  يدُ وكِ الت تـي هـي الـة االجتماعيـة، الّ دَ العَ  تحقيـقِ  علـى طريـقِ  مـةً د
القــانون الــدولي للعمــل لهــذه  إغفــالِ  مَ دَ َعــ خــرى، فــإن أُ  جهــةٍ  مــنو . عوبالم، فيمــا بــين الشــزمــة للّســالروط الّ الشــ دُ َحــأَ 

 ،اإلنسـان قـة هـذا القـانون بحقـوقِ سبة إلى عالبالنّ  ،كذلكو  ،وعِ إلى هذا الموضُ  رِ ظَ بالن  ةٍ لَ ا دَال ذَ  راً مْ أَ  رُ بَ عتَ المسالة، يُ 
  .تحديداً  اإلنسانِ  بالقانون الدولي لحقوقِ و 

  :ةدَ تعد مُ  مراحلَ  رَ بْ وص، عَ هذا الخصُ بلعمل، ل الدولية منظمةلا ودُ هُ جُ  تْ رَ و طَ تَ  قدْ و      
علـى ضـرورة  الـنّص  تْ لَـاوَ نَ تي تَ الّ ، و كر، سالفة الذ 1925لعام  19 :، كانت هناك االتفاقية رقمي بدءٍ ئ ذِ فبادِ      
كانـت هنـاك االتفاقيـة  ثـم . ألجانـبال اا فـي ذلـك العّمـَمـال، بِ العّمـ فِ طوائِـ جميـعِ لِ  ةِ بَ سَ كتَ المُ  حافظة على الحقوقِ المُ 
، ســالفة مان االجتمــاعيال المهــاجرين فــي مجــال الّضــحافظــة علــى حقــوق العّمــالمُ ، بشــأن 1935لعــام  48 :رقـم

ة بَ كتَسـحافظة علـى الحقـوق المُ للمُ  دوليٍ  نظامٍ  َس سُ أُ  عِ ضْ في وَ  لُ ضْ الفَ  ،لى هذه االتفاقية األخيرةإى زَ عْ ويُ  الّذكر،
يخوخة والّشـــ جــزِ العَ  لــى حـــاالتِ إســـبة النّ مين بأالتّــ اتِ كَ رِ ى َشــدَ ة َلـــبَ َســكتَ الحقـــوق المُ  ،كــذلك، و هاســـابُ ي اكتأو الجــارِ 

  .اةفَ الوَ و 
ـ ةِ كفالَ  جلِ أن مِ  ،هُ نّ أ ظْ الحَ والمُ        دولـيٍ  نظـامٍ  إقامـةِ  ةِ رعَ ورة علـى ُسـاالتفاقيـة المـذكُ  تْ الوفاء بهـذه الحقـوق، نص 
ـ لـى كـل إسـبة مين الدوليـة بالنّ أالتّ  شركاتِ  ق بنشاطِ ما يتعل  في كل  ،ن بين الدول األطرافللتعاوُ  ال ل بالعّمـمـا يتص

  . األجانب

                                                           
ـنَ  ، قـدْ أمينـات االجتماعيـةى للتّ ستوى األدنَ المُ ن أبشـ، 1971لعام  03 :ية العربية رقماالتفاق ، إلى أنّ ، أيضاً امِ قَ اإلشارة، في هذا المَ  رُ ا تجدُ مَ كَ  1 فـي المـادة  تْ ص

  : ة االجتماعيةيَ أمينِ عاملة التّ التفرقة في المُ  جوازِ  مِ دَ عَ ا على هَ نْ مِ  ادسةالسّ 
  ؛ةي الدول العربيّ واطنِ ال من مُ م من العمّ هِ ين وغيرِ ال الوطني فيما بين العمّ   .أ 
 . لثْ عاملة بالمِ المُ  طِ رْ شَ بِ ة األخرى، ي الدول العربيّ واطنِ مُ  ن غيرِ مِ  يّ أ ،ال األجانبين والعمّ ال الوطني فيما بين العمّ    .ب 
        بشـأنِ ، 1981 لعام 14 :ة رقممن االتفاقية العربيّ  األولىفي المادة  ،أخرى ى مرةً هذا المعنَ  دَ وقد تأك  عنـد مينـات االجتماعيـةأالعربـي فـي التّ  لِ العامِ  حق ،

  :ي علىتسرِ  –شار إليها االتفاقية المُ  أيّ  –ا هَ أحكامَ  على أن  تْ ص حيث نَ  ؛ةالعربيّ  األقطارِ  دِ حَ أَ في  للعملِ  هِ ل تنقُ 
 ؛ةأجنبيّ  ن دولةٍ ، أو مِ رَ آخَ  عربي  طرٍ ن قُ مِ  عربي  رٍ طْ لى قُ إ ين للعملِ دِ الوافِ  بْ رَ ال العَ العمّ   .أ 
   .ةأجنبيّ  ين من دولةٍ دِ ة على هذه االتفاقية، أو الوافِ قَ صد ة المُ بين الدول العربيّ  العملِ  ضِ رَ غَ ون لِ لُ ون أو يتنقِ ذين يعملُ ن الّ يِ نيِ ال الفلسطيالعمّ   .ب 
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هــذا الجــزء مــن الدراســة، ُدوَن اإلحالــِة إلــى التســاؤل اّلــذي َطَرَحــُه جانــٌب ِمــن الفقــه  تخــتم الباحثــةوال ُيمِكــُن أْن      
فيما يتعّلق ين، ال غير الوطنيّ سبة إلى العمّ بالنّ  ساواة وعدم التمييزالم مبدأة تطبيق ى إمكانيّ دَ مَ ن أبش ،1الدولي

وكـذلك فـي التوصـيات الدوليـة للعمـل  -بع العاماِ ة في االتفاقيات الدولية للعمل ذات الطّ رَ ر قَ بالمزايا والحقوق المُ 
 حِ َجـرْ على األَ  ُيوِحي والتوصيات االتفاقيات هذه أحكامِ  رِ اهِ ظَ  إلى أنّ  رِ ظَ ذلك بالن و  -اهَ ة ذاتُ فَ ا الص هَ لَ  ونُ تي تكُ الّ 
 ؟ينال الوطنيّ ختلف طوائف العمّ التمييز بين مُ  مهو المساواة وعد ةالمذكور  باألحكامِ  ودَ المقصُ  أن  

  :ةيَ ألسباب اآلتِ لعليه  ودٌ دُ رْ هذا االستنتاج مَ  أن وَيْعَتِبُر االتجاه الفقهي ذاُته،      
ــ ُيمِكــنُ  – ومــاً مُ االتفاقيــات الدوليــة عُ  فســيرِ ت لقواعــدِ  قــاً بْ طِ و  ،فــأوالً  - ــأ لُ وْ الَق ي انِ َعــقاعــدة المَ إلــى  اســتناداً  هُ ن

ــ ــ ةالعادّي ــ ذاتَ  وَص ُصــالن  ، فــإنّ وصُصــة للن والطبيعّي يمُ ِقــة ال تُ لَ الص  علــى  يســاً أسِ ال، تَ بــين العّمــ تفرقــةٍ  أي
 .ومِ مُ العُ  هِ جْ على وَ  تْ دَ رَ وَ  ها قدْ نّ أحيث  ؛ةعالقة الجنسيّ 

 للتمييـز ةً رَضـعُ  ون فـي األسـاسِ وُنـذين يكُ الّـ مُ ال األجانـب ُهـالعّمـ ة أن ق بحقيقَـتعلـالمُ  بُ بَ هناك السـ ،وثانياً  -
 أن  افتـــراُض  ولِ المقُبــ ن غيـــرِ ِمــ ونُ يُكـــ هُ نــإف ،اليبالتّــو  .ينال الـــوطني بالعّمــ قارنـــةً مُ  االقتصــادي ســتغاللِ واال

 الن العمّ ائفة مِ هذه الطّ  هِ حمايتِ  ن نطاقِ مِ  طَ قَ سْ أَ  قدْ  ،م عالقات العملفي مجال تنظي الدولي عالمشر. 
 لة وراءَ يَ ِصـــاألَ  األســـبابِ  نِ ن بـــيْ ِمـــ ، كانـــتْ ومـــاً مُ هـــاجرة عُ الـــة المُ مَ العَ ة و الـــة األجنبّيـــمَ العَ  حمايـــةَ  ن إ ،وثالثـــاً  -

 تْ دَ رَ تـي وَ الّ  ريحةِ الّصـ اإلشـارةِ ب التذِكيرُ  وفي هذا المعَنى، ُيمِكنُ . ة للعملمنظمة الدوليال في إنشاءِ  يرِ فكِ التّ 
ــوَ التَ  م تِ تــي َيــلعمــل الّ لالدوليــة  القواعــد ا أن َهــادُ فَ مَ  اّلتــيو  ،فــي ديباجــة دســتور المنظمــة ا فــي َهــل إلــى إقرارِ ص

ــطَ نْ ا تَ َمــالعمــل الدوليــة، إنّ  توصــياتِ و  قيــاتِ اتفا ــ -قُ ِب ــ َس يْ َل علــى  ،يضــاً أ ين، بــلْ ال الــوطني علــى العّمــ -طْ فَق
 .2الوطن ون خارجَ لُ مَ عْ ذين يَ ال الّ العمّ 

ــتَ ويَ       ــبشــأن نشــاط المنظمــة الدوليــة للعمــل ذَ  ،أعــاله ،مرح المقــدّ الّطــ ًا مــن خــاللِ ّيــلِ جَ  حُ ض ال لة بفئــة العّمــا الص
ــمِ  ة علــى مســتوى المنظمــة،رَ قــر لقواعــد الدوليــة المُ والتشــعب اّلــذي َميــَز اع و َنــالمهــاجرين، التَ  ُيــ ا قــدْ م ي فــي بعــضِ ؤد 

فـي  ، وال تظّن الباحثة أّن الّشخص األجنبـي، بقـدر مـا ُيواجـه مـن مشـاكلطبيقفي التّ  وضٍ مُ وغُ  سٍ بْ إلى لُ  الحاالتِ 
   .بمنأى عن هذا التشّعب القانونيسيكون  دولة االستقبال،

ِضـمن نشـاط  ةٍ خاّصـ ةٍ بأهميّ  المهاجرينال عمّ فئة ال تْ يَ ظِ حَ إلى أّنه قد ًا للطرح، أعاله، توّصلت الباحثة ختام     
المنظمــة الدوليــة للعمــل، التشــريعي والميــداني، وَلــْم يبَخــْل الُمــؤتمرون فــي ِصــياغِة وَبْلــَوَرِة القواعــد األساســّية لحمايــة 

يتعلــق ، أو فيمـا ...العاِمـِل المهـاجر، ســواء فيمـا َتَعلـَق بتنظــيِم ظـروِف العمـل مــن سـاعات العمـل، أجــور وعـالوات
  .بالحماية االجتماعية والتّأمين االجتماعي

                                                           
  :راجع 1

V.Chetail, Globalization, migration and human rights : a new paradigm for research and citizenship (Migration, 
Droits de L’homme et souveraineté :le droit international dans tous ses états),Op.cit.,p.118. 

  :وِلَبَياِن المقُصود باالتفاقيات ذات الّطاِبع العام، ُنَقدُم كمثال على ذلك 2
 )08( ال تزيـُد سـاعات عمـِل العّمـال عـن ثمـاني:" هُ علـى أنـ، )1919( ساعات العمل فـي الّصـناعةبشـأن  01: من االتفاقية رقم الثّانيةنص المادة  •

 ؛"...ساعة في األسبوع في أّي ُمنشأٍة صناعيٍة عامة أو خاّصة أو في أي من ُفُروعها )48( ساعات في اليوم وعن ثماني وأربعين
َتْنَطِبـُق هـذه المـادة علـى كـل َمـْن يتقاُضـوَن أجـرًا أو  :"، علـى أنـهحماية األجـوربشأن  95:من االتفاقية رقم األولى، في فقرِتها الثانيةنص المادة  •

  ."يستِحقَوُنه
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َرة للمســاواة وعــدم التمييــز بــين العّمــال األجانــب والعّمــال الــوطنّيين فــي الحــق فــي العمــل       َلْت البُنــود الُمقــروَشــك
يِمين مَعُهم، َحَجَر األساس اّلالئق، وفي األجور، وفي االستفادة من تغِطَيٍة اجتماعية شاِملة لُهم وِألفراِد ُأَسِرِهم الُمق

ــوُم عليــه المركــْز القــانوني للعاِمــل المهــاجر فــي دولــة االســتقَبا ــذي يُق ، وِمْحــَور الحمايــة اّلتــي يســتفيُد منهــا هــذا لاّل
  .األخير في ُمواجهِة أي استبعاٍد أو تمييٍز في العمل قائٍم على أساس الجنسّية أو المنشأ القومي

أنـــه لَـــْم َتْحـــَظ العديــــُد مـــن فئـــات األجانـــب، ِبُحْكـــِم إشــــكالّية ب نقاشـــها هـــذا قبــــل أْن تنـــّوه لـــن تختـــتم الباحثـــة و      
ــــة ــــْت االتفاقي ــــْد َأَحاَل ــــة للعمــــل، وق ــــا اإلقليمــــي، باهتمــــاِم المنظمــــة الدولي ن أبشــــ 157: رقــــم الدوليــــة للعمــــل انتماِئَه

ـــيٍ  نظـــامٍ  إقامـــةِ  ـــ للحفـــاظِ  دول ـــى حقـــوق العّم ـــي مجـــال عل ، 1982 لعـــام مان االجتمـــاعيالّضـــال المهـــاجرين ف

ألحكــــــاِم القــــــانون  -بخُصــــــوص تحديــــــِد المركــــــز القــــــانوني ِلهــــــذِه الفئــــــات -المــــــذُكورة أعــــــاله، ِبِعبــــــاراٍت صــــــريحةٍ 
الــــدولي لحقــــوق اإلنســــان الّصــــادرة فــــي ظــــل هيئــــة األمــــم المتحــــدة؛ وذلــــك مــــا ُيستشــــف مــــن خــــالِل قــــراءة أحكــــاِم 

ــــــــــــــــــىالمــــــــــــــــــادة  ــــــــــــــــــي مفهــــــــــــــــــومِ :" ، كالتّــــــــــــــــــالي)و(و )ه(ِمنهــــــــــــــــــا، فــــــــــــــــــي فقرَتْيهــــــــــــــــــا األول  هــــــــــــــــــذه ف
ــــة ــــ) ه(؛)...د(؛)...ج(؛)...ب(؛)...أ:(االتفاقي ــــرُ يعِن ــــعْ المَ " الجــــئٍ " ي تعبي ــــي المــــادة ســــنَ ى المُ َن ــــه ف  01د إلي

مــــن  01مــــن المــــادة  02، وفــــي الفقــــرة 1951يوليــــو  28الجئــــين، المؤرخــــة فــــي الّ  عِ ْضــــمــــن اتفاقيــــة وَ 
ــــــالبروتُ  ــــــعْ يَ ) و. (1967ينــــــاير  31ئــــــين، المــــــؤرخ فــــــي الجالّ  عِ ْضــــــوَ ق بِ ول المتعلــــــوُك ي يمِ دِ َعــــــ"ي تعبيــــــرُ ِن

أيلـــول  28ة، المؤرخـــة فـــي ي الجنســـيّ مـــن اتفاقيـــة عـــديمِ  01د إليـــه فـــي المـــادة ســـنَ ى المُ َنـــعْ المَ " ةالجنســـيّ 
  ...".؛1954
فـــي األشـــخاص اّلالجئـــين فـــي الحُصـــوِل علـــى منِصـــِب عمـــٍل  حـــق يثُـــوُر التســـاؤل بشـــأن ، لـــذلكواســـتنادًا      

المزايــــا والحقــــوق الُمرتِبطــــة  الّشــــروط واالســــتفادة مــــن نفــــسِ  دولــــة االســــتقبال؟ وحقِهــــم فــــي العمــــِل بــــنفسِ 
  ؟ين عن عمٍل متساوٍ هم من العّمال الوطني ؤ نها ُزمالبعالقة العمل، اّلتي يستفيُد مِ 

ز ة تحديـــــد المرَكـــــإشـــــكاليّ  ؛ ِلُتطـــــَرحَ عـــــديمي الجنســـــّيةوبـــــالُموازاة، يثُـــــوُر ذات التســـــاؤل فيمـــــا يُخـــــص فئـــــة      
ال؟ وحـــق هـــؤالء فـــي الُمطالبـــة بالحُصـــول علـــى عمـــٍل الئـــٍق االســـتقبَ  ي الجنســـّية فـــي دولـــةِ القـــانوني لعـــديمِ 

ــم الكَ  ــَوفُر لُه ــُي ــي يَ  بَ ْس ــك اّلت ــوازي ِتل ــي ظــروٍف ُت ــعْ الكــريم ف ــرُ َم ــهُ ُل فيهــا غي ــوطني م ِم ــال ال ين عــن عمــٍل ن العّم
    ؟متساوٍ 
  :، كاآلتيلباحثة على الّسؤالين التّاليين، على نحٍو منفصلوتجيب ا       
الحق َعْن َمْنِح الّشخص اّلالجـئ  1951، َلْم َيْغَفْل واِضُعو اتفاقية اّللجوء لعام 1بالّنسبة لوضع اّلالجئين -أ      
 ق ِحـكمـا يَ  ).االتفاقيـةن مـ 17المادة ( عيش فيهذي يَ على المجتمع الّ  ى عالةً قَ بْ ى ال يَ حتّ  مأجورٍ  مارسة عملٍ في مُ 

                                                           
ـ تْ فَـر عَ  1 هِ ونِـكَ ، بِ 02)/ أ(فــي فقرتهـا  األولـىمن المـادة ِضـ الجــئالّ ، 1951الجئـين لسـنة الّ  عِ ْضــوَ ة بِ اتفاقيـة األمـم المتحــدة الخاص" : نتيجــةَ دُ وَجـيُ  شــخصٍ  كـل ، 

 بِ بسـبَ  بُ َغـرْ  يَ الَ  أوْ  ، وال يسـتطيعُ هِ تِ أو جنسـيّ  هِ يِنـأو دِ  هِ ِقـرْ عِ  بِ بسـبَ  ادِ هَ لالضـطِ  ضِ ر َعـن التَ ِمـ هُ رُ ر َبـمـا يُ  هُ لَ  خوفٍ  بِ بَ سَ ، وبِ 1951ي جانف 01قبل  تْ عَ قَ وَ  أحداثٍ 
  . "دلَ إلى ذلك البَ  ودَ عُ يَ  ف، أنْ وْ ذلك الخَ 

ـوَ الخمسـينيات والسـتينيات، تَ  الل فتـرةِ بالحمايـة ِخـ عِ تـمَ إلـى التَ  ةِ اَجـالحَ  س َمـفـي أَ  مْ ُهـ ،الجئينخرى من الّ أُ  مجموعاتٍ  ورِ هُ ظُ  ونتيجةَ  هيئـة األمـم المتحـدة إلـى  تْ لَ ص
 تْ َسـيْ لَ  تْ اَنـكَ  نْ وإِ  ،30/01/1967 ن تـاريخِ ِمـ اً الـدول ابتـداء امَ أَمـ إليهِ  امِ مَ االنضِ  بابِ  حُ تْ فَ  م ، وتَ 16/12/1966الجئين، وذلك بتاريخ الّ  مركزِ ق بِ ول يتعل وكُ بروتُ  إقرارِ 
الجـئ فـي المـادة األولـى الّ  من تعريـفِ ِضـ لُ خُ دْ َيـ شـخصٍ  أي : "الجـئٌ  رُ َبـعتَ يُ  ،ن هـذا البروتوكـولِمـ األولىى المـادة قتضَ مُ وبِ  .1951اتفاقية جنيف لعام في  اً طرف

هـذه  لِ ْثـمِ  نتيجـةَ  –وعبـارة  -1951ل جـانفي أوّ  لَ ْبـقَ  تْ َعـقَ وَ  حـداثٍ أَ  يجـةَ نت-عبـارة فِ ذْ حَ  دَ عْ ، بَ 1951الجئين لسنة الّ  عِ ضْ ة بوَ من اتفاقية األمم المتحدة الخاصّ 
   ."األحداث
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ــهُ  ــ ،راعيــةمارســة األعمــال الز مُ  ل ناعيةأو الص،  ــجاريــة أو الحِ أو الت جاريــة أو ركات التّ عــن تكــوين الّشــ ة، فضــالً رفّي
ـــتـــي تت ة الّ ر ن الُحـــَهـــزاولـــة المِ مُ  كـــذا،و  ).تفاقيـــةاالمـــن  18المـــادة ( ناعيةالّصـــ مـــن  19المـــادة ( هِ اتِ َصـــص خَ مـــع تَ  قُ ِف
  .1 )فاقيةتاال

سـاعدة المُ مان االجتمـاعي و الّضـ االستفادة من مزايـا في اّلالجئ حق ا،هَ من االتفاقية ذاتِ  24 ت المادةرَ ر وقَ      
، أْ َجـلْ المَ  إلداريـة لدولـةِ لطات اعليهـا الّسـ فُ شـرِ تـي تُ أمينـات االجتماعيـة الّ التّ العمـل و  ع بنظامِ التمت  هحق  نْ فمِ  ؛العامة
وعـــة األجـــر اإلجـــازات المدفُ ة، اإلضـــافيّ  العمـــلِ  ة بســـاعاتِ رتيبـــات الخاّصـــالتّ ســـاعات العمـــل، ، ألجورقـــة بـــاتعل والمُ 

  .دريب المهني التّ والحق في التكوين و 
ــ      ــديم اإلعانــات  اّلالجــئ حــق مــن االتفاقيــة علــى 20 ت المــادةوفضــًال عــن هــذا، نص فــي المســاواة عنــد تق

مــومي ع العُ وزِيــالتَ  ق بنظــامِ ون، فيمــا يتعلــُنــواطِ ا المُ اَهــقَ لْ تــي يَ ة الّ َلــعامَ المُ  بــنفسِ  الجئــينالّ  لُ عاَمــيُ  حيــث؛ االجتماعيــة
  . أجَ لْ ي في دولة المَ الكافِ  رِ دْ ة بالقَ رَ توف نتجات غير المُ للمُ 

 بِ َلـــي طَ خص األجنبـــي بـــالحق فـــا االعتـــراف للّشـــَهـــبُ رت تـــي يُ اآلثـــار القانونيـــة الّ  من نطـــاقِ ِضـــ جُ رِ نـــدَ يَ ن ثـــّم، ِمـــو      
 هذه الدولة بتـوفيرِ  أ، التزامُ جَ لْ المَ  دولةِ  لجوء، في مواجهةِ ال  قـانوني  مركـزٍ تحديـِد أو  عاملـةن المُ ِمـ بٍ ناسِ مُ  ىدنَ أ حد

ه بـ مُ سـل ذي تُ ذلك الّـ لُ ماثِ يُ  بمركزٍ  هُ لَ  فُ عترِ تَ  قلّ األا، أو على يهنِ واطِ مُ به لِ  فُ ذي تعترِ الّ  عن المركزِ  كثيراً  فُ ال يختلِ 
  .ةٍ عتادَ مُ  ا بصورةٍ هَ ون على إقليمِ ذين يقيمُ لألجانب الّ 

      وقد استقر  الدولة أنّ  تْ دَ جَ ه إذا وَ نّ أأي في الفقه على الر  واطنين بين الُمـ عامٍ  لتمييز بشكلٍ وها إلى اما يدعُ  ثم
 .2وددُ الحُ  قِ يَ ضْ ون في أَ يكُ  أنْ  يذلك ينبغِ  نّ إالجئين، فوالّ 

ة فـي ي الجنسـيّ عـديمِ  حـق  تنظـيمِ  نْ و االتفاقيـة َعـعُ واِضـ لْ َفـغْ يَ  مْ لَـ، 3عـديمي الجنسـّيةسبة لوضـع بالنّ  أّما -ب     
ن ِمـ العديـدُ  تْ دَ رَ وص وَ وبهـذا الخُصـ .مان االجتمـاعياالستفادة من مزايـا الّضـوفـي  ،والئقٍ  بٍ كسِ مُ  عملٍ  مارسةمُ 

  :ا على سبيِل االستداللمنه رُ كُ ذْ األحكام، ونَ 
، ال تكـون نـةٍ مكِ مُ  ةٍ عامَلـمُ  لَ َضـفْ أَ  هـافي إقليمِ  ةٍ يَ نظامِ  ين بصورةٍ قيمِ المُ ة دة عديمي الجنسـيّ تعاقِ لدول المُ ا حُ نَ مْ تَ  .1

                                                           
ــة الّ ( :الجئــينامية لشــؤون الّ ة الّســالمفوضــيّ  1 ــينحقــوق اإلنســان وحماي ــيم الــذاتي رقــم)الجئ ــد الثــاني، المكتــب اإلقليمــي للمفوضــيّ )05(:، برنــامج التعل  ة،، المجل

  .130.، ص2006ديسمبر  15القاهرة، 
 :الجئـــينامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الّ ة الّســالمفوضــيّ : ، راجــع"المركــز القــانوني لالجــئ فــي دولـــة االســتقبال أو دولــة العبــور"للمزيــد مــن التفاصــيل بشــأن  2
غـازي  ./10 .ص، 2007 ، القـاهرة، مـاي)ةاهتمـام المفوضـيّ  طـاقِ ون فـي نِ لُ يـدخُ  نْ مـم مِ هِ الجئين وغيـرِ ة بـالّ ة الخاّصـمجموعة من الوثـائق الدوليـة واإلقليمّيـ(

، دار النهضــة )دراســة مقارنــة(ياســي لجــوء السّ حــق الّ برهــان أمــر اهللا، / .134 .مرجــع ســابق، ص ،ةاتــه األساســيّ الــوجيز فــي حقــوق اإلنســان وحريّ صــبارين، 
  .84. ص، 2008، العربية، القاهرة

قـة باألشـخاص المتعل و ، 1954 الّصـادرة عـام تفاقيـةاال مـن األولـىفتـه المـادة وعرّ ، هـاينِ قوانِ  بِ بموِجـ واطنـاً مُ  دولـةٍ  ةُ أيّ  هُ رُ بِ ذي ال تعتَ خص الّ هو الشّ  ةالجنسيّ  عديمُ  3
  ."اهَ ى تشريعِ فيها بمقتضَ  واطناً مُ  دولةٍ  ةُ أيّ  هُ رُ بِ عتَ تَ  ذي الخص الّ الشّ " :هأنّ ، باألولى، في فقرِتها ةعديمي الجنسيّ 

، اعتَمـَدها مـؤتمر ةاألشـخاص عـديمي الجنسـيّ  عِ ْضـاالتفاقيـة بشـأن وَ : ، راجـعقانوني لعديمي الجنسّية في دولة االسـتقبالالمركز الللمزيد من التفاصيل بشأن 
ــين َدَعــا إلــى َعقــِدِه المجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي بقــراِرِه رقــم جــوان  06: ، دخلــت حّيــز النفــاذ بتــاريخ 1954أبريــل  26المــؤرخ فــي  )17-د(ألــف  526: ُمفوض

  :12/03/2013: يتاريخ، موقع اإلنترنت المطلع عليه، 1993المجلد األول، نيويورك،  ،)مجموعة صكوك دولية: حقوق اإلنسان(: األمم المتحدة. 1960
http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/b081.html 

، اجتمــاع خبــراء َعَقــَدُه مكتــب )مفهــوم األشــخاص عــديمي الجنســّية وفــق أحكــام القــانون الــدولي(: ّســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون اّلالجئــينالمفوضــّية ال: وأيضــاً 
  :12/03/2013موقع اإلنترنت، 2010 ماي 28-27 :المفوضّية الّسامية لألمم المتحدة لشؤون اّلالجئين، براتو، إيطاليا، الفترة ما بين

http://www.unhcr-arabic.org/538d4ccb6.html 
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مارســة مُ  بحــق  قُ مــا يتعلــ، فيروفِ الظــ فــي نفــسِ  لألجانــبِ  عــادةً  حُ مــنَ تــي تُ ن تلــك الّ ِمــ اةً واتَــمُ  ىأدَنــ حــالٍ  ةفــي أّيــ
 ).تفاقيةمن اال 01.ف/17المادة (  رٍ مأجو  عملٍ 

، ال تكـون نـةٍ مكِ مُ  عاملـةٍ مُ  لَ أفَضـ هـافي إقليمِ  ةٍ يَ نظامِ  بصورةٍ  ينقيمِ المُ ة دة عديمي الجنسـيّ تعاقِ الدول المُ  حُ نَ مْ تَ  .2
 حالٍ  في أي  ـ في نفسِ  عامةً  لألجانبِ  وحةن تلك الممنُ مِ  رعايةٍ  أقلـروف، فيالظمـا يتعل مارسـة مُ فـي  ق بـالحق
 تجاريـةٍ  شـركاتٍ  إنشاءِ فـي  ،، وكذلكجارةة والتّ ف اليدويّ رَ ناعة والحِ راعة والصّ في الزّ م الخاص هِ لحسابِ  عملٍ 

 ).من االتفاقية 18المادة ( وصناعيةٍ 
ــالــدول المُ  حُ نَ ْمــتَ  .3 ــالمُ ة دة عــديمي الجنســيّ تعاِق ــةٍ  ين بصــورةٍ قيِم ــي إقليمِ  نظامي ــوا يحمِ ، إذا كــانُ هــاف  ون شــهاداتٍ ُل

، نـةٍ مكِ مُ  ةٍ عامَلـمُ  لَ أفَضـ، ةٍ حـرّ  هنةٍ مِ  مارسةِ مُ ون فـي بُ ويرغَ  ،ة في الدولةختصّ لطات المُ السّ  لِ بَ ن قِ بها مِ  فاً عترَ مُ 
مـن  19المـادة ( روفالظـ عامـة فـي نفـسِ  وحـة لألجانـبِ ن تلـك الممنُ ِمـ رعايـةً  أقـلّ  حـالٍ  ون في أي تكُ  أالّ  ىعل

  ).االتفاقية
قية أعاله، ارَتَأْت الباحثـة إبـداء ُجملـٍة مـن الُمالحظـات، من االتفا 19وٕالى  17وباستقراء نُصوِص المواد من      

  :وذلك على الّنحو التّالي
ين قيِمــاألشــخاص المُ أحكــام المــواد، أعــاله، علــى نحــٍو ضــّيق؛ حيــث يقَتِصــُر علــى  تطبيــق نطــاقِ  َوَرَد تحديــدُ  .3

ـُلوا َبْعـُد إلـى ، ِبَما يعِني، استثناء األشخاص عديمي الجنسـيّ ةٍ يَ نظامِ  الدولة بصورةٍ  فوق إقليمِ  ة الّـذين لَـْم يتوص
 . تسوَيٍة قانونيٍة إلقامِتِهم على إقليم الدولة

َرة ِضمن نُصوِص المـواد مـن  .4 َد معياُر االستفادة ِمن المزايا الُمقرنـةٍ رِ مَ أعـاله، ِوفـَق ِصـياغٍة  19و 18، 17ُحد 
تـي ن تلـك الّ ِمـ اةً واتَ ى مُ أدنَ  حالٍ  ، ال تكون في أي نةٍ مكِ مُ  ةٍ لَ عامَ مُ  لَ ضَ أفْ " وذلك ما دّلت عليه عبـارةُ ، اطةٍ ط مَ و
ويعِنـي ذلـك، إعطـاُء الّسـلطة التقديرّيـة الكاِمَلـة للتشـريعات الوطنّيـة، ". روفالظ  في نفسِ  لألجانبِ  عادةً  حُ منَ تُ 

زاَيـا الُمنحـِدَرة عنـه، والّسلطات الُمختّصة داخليًا، وكذا، أرباب العمل، فـي ِصـياغِة بُنـوِد عقـِد العمـِل وتحديـِد الم
 وهذا ال ُيَعد كافيًا بحد ذاِتِه، ِلُيَشكَل حمايًة للعاِمِل عديِم الجنسّية في ُمواجهِة أي استغالٍل أو تمييٍز في تنظيمِ 

 .عالقَة العمِل وفي الحقوق الُمنحِدَرِة عنها ُمقاَرَنًة بُزمالِئِه ِمن العّمال الوطنّيين، أو حتّى، األجاِنب
َلــْت االتفاقيــة أعــاله، لعــديمي الجنســّية ُممارســة عمــٍل مــأجوٍر بصــفٍة عامــٍة، دوَن تحديــٍد ِلمجــاِل الّنشــاط أو  .5 َخو

ِبَحَســِب َمــا َلــُه ِمــن ُقــُدراٍت  -بمــا يعِنــي أنــُه يحــق للّشــخص عــديَم الجنســّية. تقييــِد الّشــخص بقطــاِع نشــاٍط ُمحــددٍ 
صــِب عمــٍل فــي أي ِمــن المجــاالِت وفــي أي ِمــن الِقطاعــات، َمَتــى كــان الحُصــوَل علــى من -وُمــؤهالٍت مهنّيــة

ُل ذلك القانون الوطني ُيَخو.  
ـــ      ـــ دُ ويؤكالط مارســـة عـــديمي مُ  وصِ ا بخُصـــَهـــمـــن االتفاقيـــة ذاتُ  17مـــن المـــادة  02الفقـــرة  رح أعـــاله، نـــص
مسـاواة حقـوق لِ  تـدابيرٍ  خـاذِ اتّ  فـي أمـرِ  فِ طْ العَ  نِ يْ عَ دة بِ تعاقِ الدول المُ  رُ تنظُ  :"الي، كالتّـمأجورٍ  ة لعملٍ الجنسيّ 

 ،وصالخُصــ وجــهِ  ىن حيــث العمــل المــأجور، وعلــة بحقــوق مواطنيهــا ِمــجميــع األشــخاص عــديمي الجنســيّ 
ـــحقـــوق عـــديم الجنســـيّ  ـــة اّل ـــجَ لِ  ى بـــرامجَ يها بمقتَضـــوا أراِضـــذين دخُل ـــ بِ ْل ـــالعامِ  دِ الَي  الســـتقدامِ  طٍ َطـــة أو خُ َل

عاملــة بــين عــديمي مبــدأ المســاواة فــي المُ  بإعمــالِ  ،صــراحةً  ،رّ ِقــاالتفاقيــة تُ  ودَ ُنــبُ  ي ذلــك أن ِنــويع ".مهــاجرين
 االستقبالْ  دولةِ  هؤالء إلى إقليمِ  ى ما كان دخولُ تَ واطنيها في مجال التوظيف واالستخدام مَ ن مُ ة وبيْ الجنسيّ 
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، واعُتبـر عـديم الجنسـية فـي هـذه الحالـة بـنفس ةألجنبّيـلـة االعامِ  اليـدِ  بِ ْلـالتوظيـف وجَ  ى بـرامجِ قتَضـبمُ  م تَ  دْ قَ 
 .هاجرالمُ  لِ العامِ ة بَ تَ رْ مَ 

ــَة  .6 ــْد َمَنُحــوا لعــديم الجنســّية كاّف والجــدير باإلشــارة إليــه بخُصــوص أحكــام المــواد أعــاله، أن واضــِعي االتفاقيــة َق
 مارسـةَ مُ دون تحديـٍد، َكَمـا ُيمِكـُن لَـُه  رٍ مـأجو  مارسة كـّل عمـلٍ مُ وسائِل الكسِب الكريِم واّلالئق؛ حيث ُيمِكُن لَـُه 

 تجاريــةٍ  جــارة، وكــذلك فــي إنشــاء شــركاتٍ ة والتّ اليدوّيــ فِ رَ ناعة والِحــراعــة والّصــفــي الزّ  الخــاص هِ ســابِ حِ لِ  عمــلٍ 
ــُه، أيضــًا، . وصــناعيةٍ  إذا كــان يحِمــُل شــهاداٍت ُمعتــرٌف بهــاِ ِمــن ِقَبــِل الّســلطات  ةحــرّ  مهنــةٍ  مارســةُ مُ وُيمِكــُن َل

 .لُمختّصة في الدولةا
َنْتها المـادة        مـن  24وفيما يتعّلق بالتغطية االجتماعية والّضمان االجتمـاعي، َوَرَدْت ُجملـٌة ِمـن األحكـام تضـم

ـاالتفاقيـة، والّ  فـي  نظاميـةٍ  ين بصـورةٍ قيِمـة المُ دة عـديمي الجنسـيّ تعاِقـالـدول المُ  لُ ِمـعاِ تُ  .)1:" ت علـى أّنـهتـي نص
  :اليةؤون التّ الش  واطنيها في ما يخص مُ ا لِ هَ تَ لَ ها معامَ إقليمِ 
ا َمـاألجـر بِ : لطات اإلداريـةالّسـ ة أو إلشـرافِ َمـللقـوانين واألنظِ  ؤون خاضـعةً هـذه الّشـ نِ وْ َكـ في حدودِ  -)أ(     

عات العمـل ة بسـا، وسـاعات العمـل، والترتيبـات الخاّصـن األجـرِ ِمـ جـزءاً  لُ ك َشـتُ  تْ فيه اإلعانـات العائليـة إذا كاَنـ
لمــذة العمــل، والتّ  األدنــى لســن  والحــدّ العمــل فــي المنــزل،  ىود علــُيــوعــة األجــر، والقُ المدفُ  ازاتواإلجــة، اإلضــافيّ 

  ؛ها عقود العمل الجماعيةرُ فِ وَ تي تُ النساء واألحداث، واالستفادة من المزايا الّ  دريب المهني، وعملُ والتّ 
ة واألمومـــة العمـــل واألمـــراض المهنّيـــ ة بإصـــاباتِ قانونيـــة الخاّصـــاألحكـــام ال(مان االجتمـــاعي الّضـــ -)ب(     

 ىالقوانين واألنظمة عل تنص  ىخر طوارئ أُ  ةُ يخوخة والوفاة والبطالة واألعباء العائلية، وأيّ والمرض والعجز والشّ 
  :هاضُ رِ فْ تَ  دْ تي قَ الّ  ودِ يُ بالقُ  ، رهناً )مان االجتماعيالضّ  بنظامِ  ا مشمولةً هَ لِ عْ جَ 
  ،االكتسابِ  دَ يْ قَ  يَ تي هِ ة أو الّ بَ كتسَ الحقوق المُ  ىللحفاظ عل فُ تهدِ  مالئمةٌ  تيباتٌ تر  .1
ة ة أو الجزئّيـة الكلّيـَيـة بشـأن اإلعانـة الحكومِ خاّصـ أحكامـاً  ُض رِ ْفـتَ  دْ اإلقامـة َقـ دِ َلـبَ بِ  ةٌ خاصّ  أو أنظمةٌ  قوانينٌ  .2

ون شـــروط ذين ال يســـتوفُ وعـــة لألشـــخاص اّلـــالمدفُ  ن األمـــوال العامـــة، وبشـــأن اإلعانـــاتا ِمـــَهـــلِ وعـــة بكامِ المدفُ 
  .عاديٍ  تقاعديٍ  راتبٍ  حِ نْ مَ وضة لِ فرُ ساهمة المَ المُ 
 وعِ قُـبوُ  رُ ال يتـأث  مهنـي  أو مـرضٍ  عمـلٍ  ة بنتيجـة إصـابةَ عـديم الجنسـيّ  حق التعويض عـن وفـاة شـخصٍ  إنّ  ).2

  .دةتعاقِ خارج إقليم الدولة المُ  قِ حِ ستَ المُ  ةِ إقامَ  مكانِ 
ة ها، والخاّصــدَ تعِقــ ن أنْ مِكــتــي يُ ا أو الّ هَ تْ قــدَ تــي عَ ة عــن االتفاقــات الّ َمــاجِ دة المزايــا الن تعاِقــالــدول المُ  تجعــلُ ). 3

لعـديمي  مان االجتمـاعي، شـاملةً صـعيد الّضـ ىعلـ االكتسـابِ  دَ ْيـتي هـي قَ بة أو الّ سَ كتَ المُ  الحقوقِ  ىعل بالحفاظِ 
 ىعلـ ةِ َعـوق ن مـواطني الـدول المُ ة ِمـوبَ لُ طْ روط المَ ة للش عديم الجنسيّ  يفاءِ ن ذلك إال باستهَ رتَ يُ  ة، دون أنْ الجنسيّ 

  .ةيّ عنِ االتفاقات المَ 
 حُ صبِ تُ  دْ تي قَ ول أو الّ افذة المفعُ ة، النّ لَ ماثِ االتفاقات المُ  لِ عْ ة جَ يَ في إمكانِ  فِ طْ العَ  نِ يْ عَ ة بِ دَ تعاقِ الدول المُ  رُ تنظُ ). 4

  ".ةلعديمي الجنسيّ  لةً ، شامِ اإلمكانِ  رِ دَ دة، بقَ تعاقِ ة ودول غير مُ تعاقدِ دول المُ ن هذه الول بيْ المفعُ  نافذةَ 
واضـِعي االتفاقيـة  اتجـاه إرادةأعـاله،  24المـادة  لـنص  ةٍ متأنيّ  قراءةٍ  ِخالل نمِ  عليه، أْمكَن القْوُل، أّنه يتجّلىو      

، عنـد يتسـاوِ المُ  لِ العَمـ نِ ين َعـال الـوطنيّ والعّمـ ةن فئـة عـديمي الجنسـيّ ال ِمـمبدأ المساواة بين العّمـإلى إحـالِل 
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وفـي  -وغيرهـا...ِمن ساعاِت العمل وسـاعاِت العمـل اإلضـافّية واإلجـازات المدُفوعـة األجـر -تنظيِم ظروِف العمل
 ِمـــن أجـــوٍر وتغطَيـــٍة اجتماعيـــٍة شـــاملٍة وحـــق  -االســـتفادة مـــن المزايـــا الماديـــة والمعنويـــة الُمنحـــِدَرة عـــن عقـــِد العمـــل

  .وغيِرهِ  -التقاعد
قـــد اعتمـــُدوا  1954ِلَتْنَتِهـــَي الباحثـــة إلـــى الَقـــْوِل ِمـــن ِخـــالل الّطـــرح الُمقـــدِم أعـــاله، أن واضـــِعي أحكـــام اتفاقيـــة      

ِل صياغًة إيجابّيًة فيَما يتعلُق بحـق األشـخاص الُمقيِمـين علـى إقلـيم دولـٍة مـا، والّـذين لَـْم يتوّصـُلوا َبْعـُد إلـى الُحُصـو 
على ِجنِسَيِتها أو جنسيَة دولٍة أخـرى، فـي ُممارسـة عمـٍل مـأجوٍر، وحقِهـم فـي االسـتفادة ِمـن ظـروِف عمـٍل مرضـَيٍة 

 ، رة بموجب عقد العمل، وعلى األخـص المساواة في األجر والمساواة فـي والئقٍة، وفي االستفادة من الحقوق الٌمقر
 .مزايا تعويضات الّضمان االجتماعي
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  :الثاني المبحث
  على أساس االنتماء اإلثنيرة القواعد المقرّ 

  
ـ عـالمِ مـة فـي يج االجتماعي للـدول القائِ ساستقرار النّ  حُ مَ سْ يَ       اهُ ؤدّ ُمـ إلـى اسـتنتاجٍ  لِ اليـوم بالتوص  هـذه  مَ عَظـمُ  أن

الـدول هـي  فأغلـبُ  ؛أو دينيـاً  غويـاً أو لُ  أو قوميـاً  أو إثنيـاً  ياً ة طبيعسَ تجانِ مُ  ها ليستْ أنّ و  ة،يّ مِ وْ ة القَ يَ حادِ الدول ليست أُ 
كمــا يســَمُح التحليــل البراغمــاتي للّسياســات االجتماعيــة الُمطّبقــة فــي هــذه الــدول،  .اتَيــنِ ات واإلثْ َيــمِ وْ القَ  دةُ تعــدّ مُ  دولٌ 

 ــِل الحكومــات مــع ظــاهرة التنــو ي؛ حيــث هنــاك ِمــن الــدول َمــْن الِعرقــ عبُمالحظــة ُوُجــود اخــتالف َمْنَهِجــي فــي تعاُم
ــلْت إلـــى تحقيـــِق التجــاُنِس النْســـِبي بـــْين مختَلـــِف األقليــات الُمنَتِمَيـــة إليهـــا وٕاقـــراِر نظــاٍم قـــانونٍي شـــاِمٍل، ُيَكـــرُس  توص

، أو الِعْرقـي، أو الحقوق والحرّيات األساسّية لكل فرٍد على َقَدِم المساواة مع غيرِه بغض النَظِر عن انتمائِـِه القَـْوِمي
وهنــاك بــالَعْكِس، ِمــن الــدول اّلتــي َشــِهَدْت ُممارَســاٍت تمييزَيــٍة ِمــن الدرجــة اُألولــى، َمْرِجُعَهــا تمــاُيُز الّشــخص . الــّديِني

 ّس ُمـيَ  إذْ  هـذه الـدول؛في  ةً لَ ستفحِ مُ  شكلةً رقي مُ التمييز العنصري والعِ  الُ زَ  يَ َال فَ . 1وانتماؤُه إلى أقلّيٍة اجتماعية ُمعّينة
 . 2واءسّ ال كان على حدّ ن السّ مِ  دوَ سْ األالِجنس  ِبما في ذلك، ،اتاألقليّ العديد ِمن 

 ،وضـــاً مُ غُ و  تعقيـــداً  اتِ وعَ الموُضـــ ن أكثـــرِ ا ِمـــَهـــبأن  ،هـــا فـــي القـــانون الـــدوليتُ حمايَ ات و إشـــكالية األقلّيـــ فُ وَصـــتُ و      
 اتِ دَ َحـإحـدى الوَ  ةِ َيـنْ بُ بِ  ضـوياً عُ  ارتباطـاً  ةٌ َطـرتبِ هي مُ  بلْ  ،جتمع الدوليان الميَ نْ لة عن بُ زِ نعَ مُ  ظاهرةٌ  تْ سَ يْ ات لَ فاألقليّ 

ات األقلّيــ وَيــْزَداُد الَوْضــُع ُســوءًا إْن َأْخــْذَنا ْبَعــْيِن االعتبــار أنّ  .للمجتمــع الــدولي، َأَال وهــي الدولــة ةَنــكو ة المُ األساســيّ 
سـاء واألطفـال ا فـي ذلـك النّ َمـبِ  ،اتاألقلّيـ لَ داِخـ ة مجموعـاتٍ عـدّ  تهمـيُش  يـتمّ  وقـدْ  ،تجانسـة داخليـاً مُ غيـر  جتمعاتٌ مُ 

قـــص المناعـــة ذين يعيشـــون مـــع فيـــروس نُ ة واألشـــخاص اّلـــســـيّ نْ ات الجِ ين واألشـــخاص ذوي اإلعاقـــة واألقلّيـــســـنّ والمُ 
، أو مــا واإلقصــاءِ  عِ اطِ َقــتَ دة مــن التمييــز المُ تعــد إلــى أشــكاٍل مُ  ةالفرعّيــ هــذه الجماعــات ُض وتتعــر . ..اإليــدز/ةالبشــريّ 

  .بْ ك رَ بالتمييز المُ يطلق عليه 
 قانونيـةٍ  ر عـن سياسـةٍ عبـولـة ال تُ عزُ مَ  حـاالتٍ  لِ كْ فـي بدايـة األمـر، فـي َشـات حماية حقـوق األقلّيـ تْ دَ تجس  وقدْ      
دولـي  نظـامٍ  عِ ْضـفـي وَ  لِ ْضـالفَ  قُ بْ ا َسـهَـكـان لَ  تـيالّ و  ،صبة األممى إنشاء عُ حتّ ن االنتظار مِ  د وكان البُ  ،3وسةٍ مدرُ 

                                                           
ت َمـرجِ حيـث تُ  ؛نيْ تَ مَ لغـة العربيـة بتـرجَ إلـى الّ  Ethnos الكلمـة األجنبيـة تْ لَـقِ لغـة العربيـة نُ فـي الّ  هُ ، فإنـاألثنيـةوبـين مصـطلح  العرقيـةالفـرق بـين مفهـوم  لَ وْ َحـ 1

ة القـواميس العربّيــ بَ أغَلــ ى أن حتّـ، "  العرقيــة"  َس ْكـمــن طـرف البـاحثين العــرب، عَ  "إثنيـة"اسـتعمال مصــطلح  ل ويِقــ ." عرقيـة"إلــى  ودالليـاً ، " إثنيــة"إلـى  حرفيـاً 
  :ونستدل في هذا المقام بما َوَرَد ِضمن ."إثنية"من  بدالً " عرقية"إلى  ethnicity مُ جِ رْ تَ تُ 

  .250.ص، 2004 ، الطبعة األولى، مكتبة لبنان ناشرون،)عربي-فرنسي(مصطلحات القانونيةقاموس الابن فاضل فليب، 
ـ مـن أجـلِ  راعَ الّصـ أن  إالّ . 1994 عـام ، إلـى حـدودالمجتمـع الـدولي لسـنواتٍ  اهتمـامِ  زَ كَ رْ الفصل العنصري في جنوب إفريقيا مَ  وقد ظلّ  2 بِ القضـاء علـى التعص 

 .إفريقيافي  البحيرات الكبرىومنطقة  البلقانمنطقة  ة، خاصةً يَ اإلنسانِ  ة في تاريخِ يَ الحروب العرقِ  عَ شَ بْ ات أَ يالتسعين تْ دَ هِ فقد شَ  ؛قائماً  ل والعنصري ظَ  اإلثني
  .122.ص، 1990 ، مركز البحوث العربية، القاهرة،حقوق اإلنسان في أفريقيا والوطن العربيعيسى شيفجي وحلمي شعراوي، 

ابع والّســـ .)م16(ادس عشــرالّســ نِ يْ فــي القــرنَ  تْ أَ دَ ات َبــحمايــة الدوليــة لألقلّيــلولــى لاألُ  اتِ اإلرهاَصــ بــأن  لِ وْ فــي مجــال القــانون الــدولي علــى القَــون ارُســالدّ  بَ أَ دَ  3
ن ِمـ داً ولـى علـى األخيـرة عـدَ األُ  تْ َضـرَ حيـث فَ  ؛هذه الفكرة فـي عالقـة الـدول الغربيـة باإلمبراطوريـة العثمانيـة تْ سَ وتكر  .ينيةبشأن حماية األقليات الدّ  .)م17(عشر

اها َضـقتَ ت بمُ لَـبِ تـي قَ الّ  )1878(دة بـرلينهـمعالهـا فـي  قويـاً  الفكـرة صـدىً  تْ دَ َجـكمـا وَ  .ين تحـت سـلطان اإلمبراطوريـة العثمانيـةودِ ين الموُجـيِ القيـود لحمايـة المسـيحِ 
سـاواة ينيـة والمْ قـة بحمايـة الحريـات الدّ والمتعل  ،وص عليهـا فيهـاااللتزامـات المنُصـ )تركيا ،ذلكوك رومانيا، الجبل األسود، صربيا، بلغاريا(الدول األوروبية الجديدة 

  .اتاألقليّ إلى ين مِ نتَ األشخاص المُ  لمصلحةِ 
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رعان مـا ، ُسـهِ ذاتِـ األمم بحد  ةِ صبَ ظام عُ نِ  الَ وَ غير أّن زَ . ن الدولمِ  محدودٍ  عددٍ  ةِ هَ واجَ ق في مُ ب ات طُ لحماية األقليّ 
 ــات فــي ظِ قــّررة لألقلّيــالحمايــة المُ  ظــامِ عــن نِ  ى إلــى االســتغناءِ أدمَ وبعــد إنشــاء هيئــة األمــم المتحــدة، تَ  .هِ ل هــذه  تْ َنــك

إلـــى  ينَ ِمـــنتَ ة بحمايـــة األشـــخاص المُ ن المعـــايير واآلليـــات المعنّيـــالعديـــد ِمـــ عِ ْضـــووَ  ن صـــياغةِ األخيــرة، تـــدريجيًا، ِمـــ
  .1اتأقليّ 

ـــى تحقيـــِق الّســـالم والعدالـــة       ـــيها الَعَمـــُل عل ـــْد ُأّسَســـْت المنظمـــة الدوليـــة للعمـــل، وكـــان َنْصـــَب أْعـــُيِن مؤِسّس وق
، المنظمة، أساساً  اهتمامُ  ب صَ ا، انْ هَ نشاطِ  في بدايةِ و  .ّمال دوَنَما تمييٍز أّيًا كان َمْرِجُعهُ االجتماعية لجميع فئات الع

علـى حمايـِة حقـوِق العّمــال الُمنتمـين إلـى الّســكان األصـلِيِين لألقـاليِم الُمسـَتْعَمَرة أو التاِبَعــِة، فَصـَدَرْت بـذلك، العديــُد 
والّـذي ُيؤكـُد علـى إقـراِر  ،)1944(إعـالن فالديلفيـا وبْعـَد ُصـُدوِر  .موضوعمن النصوص واألحكام ذات الّصلة بال

مبدأ المساواة وعدم التمييز في مجال التوظيف واالستخدام، َعِنَيْت المعايير اّلالِحقة بَوْضِع أحكاٍم خاّصـة بحمايـِة 
وتجسَدْت أهّم النصوص الّصـادرة عـن المنظمـة . وتنظيِم َعَمالِة كل ِمن الشعوِب األصلّية والقبلّية على حد الّسواء

 104 :والتوصــية رقــمالّســكان األصــليين والقبليــين  بشــأن 1957 لعــام 107 :االتفاقيــة رقــمبهــذا الخُصــوص فــي 
لـة  111 :والتوصـية رقـمالتمييز فـي االسـتخدام والمهنـة  بشأن 1958 لعام 111 :الُمكملة لها، االتفاقية رقم الُمكم

  .الشعوب األصلّية والقبلّية بشأن 1989 لعام 169 :التفاقية رقملها وا
ة فَ عَ ستِضـعمالـة هـذه الفئـة المُ يـت بِ نِ تي عَ الّ  األحكامِ  فِ لَ ختَ لمُ  ، عرضاً المطلبين التّاليينمن الباحثة ضِ  لُ اوَ وتتنَ      

  .ن المجتمعمِ 
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                                                                 

= Med .ALMOSA ,(La personnification des minorités :Vers une solution du problème des minorités en droit 
international) ,Thèse de Doctorat, Faculté de droit, Université de Nantes,1999,.pp.09-25.  

الجمعيـة  عـنادر الّصـ ،غويـةات دينيـة ولُ ة أو أثنيـة وٕالـى أقلّيـات قومّيـنتمـين إلـى أقلّيـالمُ  األشـخاصالمتحدة بشـأن حقـوق  األمم إعالنفي ديباجة  دَ رَ وَ فقْد  1
والحريـات  اإلنسـانحقـوق  ا الميثـاق هـو تعزيـزُ َهـنَ لَ عْ المتحـدة كمـا أَ  لألمـم األساسـّية األهـداف أنّ " الّنص على 1992ر ديسمب 18بتاريخ  المتحدة لألممالعامة 

نتمـين المُ  األشـخاصتعزيـز وحمايـة حقـوق  نّ إ...ينلغـة أو الـدّ رق أو الجـنس أو الّ الِعـ سبة للجميع دون تمييز بسببِ ا بالنّ هَ على احترامِ  والتشجيعُ  األساسّية
التعزيــز  علــى أنّ  دْ د َشــتُ ...ون فيهــاتــي يعيُشــياســي واالجتمــاعي للــدول الّ فــي االســتقرار السّ  انِ مَ هِ ْســات دينيــة ولغويــة يُ ثنيــة وٕالــى أقلّيــإة أو ات قومّيــلــى أقلّيــإ

 إطـارٍ  وداخـلَ  هِ رِ ْسـأَ المجتمـع بِ  ةِ ن تنميَ أ مِ ال يتجزَ  ءٍ زْ وية كجُ غة ولُ ات دينيّ ة وٕالى أقليّ ة أو أثنيّ ات قوميّ نتمين إلى أقليّ المُ  األشخاصحقوق ن لِ ريْ مِ تَ سْ المُ  واِإلْعَمال
ذي اّلـ مّ ِهـا العمـل المُ َهـفـي اعتبارِ  عُ ضَ تَ  ٕاذْ و ...عوب والدولن الشُ يْ فيما بَ  نِ داقة والتعاوُ الص  ا في تدعيمِ مَ هِ سْ يُ  أنْ ما هِ ن شأنِ القانون مِ  مِ كْ إلى حُ  دُ نِ تَ سْ ديمقراطي يَ 

ة ة أو أثنّيـات قومّيـنتمـين إلـى أقلّيـالمُ  األشخاصوحماية حقوق  وفي تعزيزِ  األقلّياتالحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية في حماية يه المنظمات ؤد تُ 
         ".غويةات دينية ولُ وٕالى أقليّ 
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 :المطلب األول
  ين لألقاليم التّاِبَعةالقواعد المتعلقة بحماية الّسكان األصليّ 

  
علـى حمايـِة ، ا، ، أساسـاً هَ نشـاطِ  فـي بدايـةِ  المنظمة الدولية للعمـل اهتمامُ  ب انصَ فقْد  ،كما َسَبَقْت اإلشارة إليه     

ِمـــن  حقــوِق العّمــال الُمنَتِمــين إلـــى الّســكان األصــلّيين لألقـــاليِم الُمســَتْعَمرة أو التاِبَعــة، فَصــَدَر َعـــِن المنظمــة العديــدُ 
  .النُصوِص اّلتي يتَناَوُل كل واحٍد ِمْنَها فئًة ُمعّينًة ِمَن الحقوِق على ِحَدى

وهكذا، تضمَنْت ُمختلف االتفاقيـات والتوصـيات اّلتـي اعتمـدتها المنظمـة خـالل الّسـنواِت اُألولـى مـن نشـاِطها      
صلّيين لدولٍة ُمستعَمَرٍة أو تاِبعٍة، سواء فيما يتعلّـق بالعمالـة بندًا اسِتثنائيًا يعني فئة العّمال الُمنتمين إلى الّسكان األ

ــُق بتنظــيم عقــود العمــل والُعُقوبــات الُمقــّررة فــي حالــِة اإلخــالل ببنــوِد عقــِد العمــل ولــِم يغَفــل . والتوظيــف أو مــا يتعّل
وذلـك مـا َسـْوَف نـأتي . بيالمؤتمرون آنذاك، عن إقـرار اتفاقيـة خاّصـة بتنظـيم حـق هـؤالء فـي التجمـِع والعمـل النقـا

  :إلى بياِنِه ِضمن الفروع التّالية
  :الفرع األّول

  التوظيفب األحكام المتعلقة
  

      تُـ أنْ  نُ ِكـمْ أو التوظيـف يُ  االخِتَيـار اتِ عملَيـ إن ـ مارسـةِ ي إلـى مُ ؤدفاالتفاقيـة رقــم ،ختلفـةٍ مُ  رٍ وَ ف فـي ُصـالتعس: 
ة َيــتنظيمِ  قواعــدَ  عَ ْضــوَ  بُ تســتوجِ ، 19361لعــام  لخاّصــة بتوريــد العمــالَوْضــِع قواعــد لــبعض الــنظم ابشــأن  50

ين فـي األصـليّ  للّسـكانِ  ونَ بُ ِسـأو ينتَ  ونَ ذين ينتُمـال الّـأحكـام االتفاقيـة علـى العّمـ تطبيـقِ  نطـاقُ  رُ ويقتصِ   .للتوظيف
ين عِ ابِ ين التّـون للّسـكان األصـليّ بُ ِسـأو ينتَ ون ُمـذين ينتَ ال الّـوكـذا، العّمـ ،للدول األعضاء في المنظمة ةعَ ابِ التّ  األقاليمِ 

، واّلــذين تَــم َتْوِريـُدُهم فــي عمليــاٍت َتْجـِري بهــدِف الحُصــوِل أو ول األعضــاء فــي المنظمـةة للـدُ األصــليّ  يفـي األراِضــ
َرٍة أو اسـتخداٍم أشخاٍص ال يتقدُمون بخدماِتِهم ِمـْن تلقـاْء أنفِسـِهم فـي مكـاِن العمـل، أو فـي مكتـِب ِهْجـ اإلمداِد بعملِ 

  .2ُتِديُرُه منظمٌة ألرباِب العمل وُتشِرُف عليه الّسلطة الُمختّصة عام، أو في مكتبٍ 
ال َتْعِني وال ُتَخاِطُب ِسَوى الّسكان الوطنّيين الُمنتِميَن للـدول  50: أن أحكاَم االتفاقية رقم إلى ُتشير الباحثةو       

ـــْم ُتَخاِطـــُب، آنـــذاك، األشـــخاص الُمنتِمـــين إلـــى أقلّيـــات إثنّيـــة التّاِبَعـــة، وذلـــك َمـــا ُيفيـــد أن ا لمنظمـــة الدوليـــة للعمـــل َل
، َلْم َتُكْن 1936بالمفهوم الحاِلي، واّلتي تعيُش َفْوَق أقاليِم ُدَوٍل َتَتَمتُع باالستقالل الّذاتي والّسيادة الكاملة؛ ففي عام 

ِع للُمصــطلح، واردًة َبْعــُد علــى ُرْزَنَاِمــة جــدوِل أعمــاِل المــؤتمر الــدولي مســألُة حمايــِة حقــوِق األقلّيــات بــالمعَنى الواِســ
  .للعمل
 تعبيـــرُ  لُ يشـــمُ  :"ذي جـــاء بـــهوالّـــ هـــا،مـــن االتفاقيـــة ذاتُ  )أ(.02ِمـــن صـــياغِة نـــص المـــادة  للباحثـــة َكَمـــا َيتِضـــحُ      

م فـي هِ أنفِسـ ن تلقـاءِ م مِ هِ ون بخدماتِ مُ ال يتقد  أشخاصٍ  بعملِ  تجري بهدف الحصول أو اإلمدادِ  عملياتٌ ) توريدٍ (
                                                           

 :الُمنعِقـَدة بتـاريخ، 20:َدها المؤتمر الدولي للعمل خالل دورتِـِه رقـم، اعَتمَ َوْضِع قواعد لبعِض النُظم الخاّصة بتوريد العّمالبشأن  1936 لعام 50:االتفاقية رقم 1
  .1936 جوان 20

   .، أعاله50:رقم من االتفاقية 02و 01 المادتان 2
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، أّن بُنوَد االتفاقية تستهِدُف تنظـيَم عقـوَد توريـِد العّمـال ِمـن الّسـكان األصـلّيين ِبَغـَرِض اسـتخداِمِهم ..."العمل مكانِ 
َضـــا فـــي العالقـــة التعاقِدّيـــة؛ فِعَبـــاَرُة  خاصٍ أشـــ" فـــي أقـــاليِم الـــُدول المســـتعِمرة حيـــث َيْنَتِفـــي ُعنُصـــُر الر  مون ال يتقـــد

  .ينكان األصليّ السّ  إرادةِ  ضِ حْ بمَ  ونُ ال يكُ  االستخدامَ  ي أن نِ عْ تَ " مهِ أنفسِ  ن تلقاءِ م مِ هِ بخدماتِ 
ــلطات  04وَيَتأّكــُد الطــرُح أعــاله، ِمــن خــالل اســتقراء البُنــود الُمتعــدَدة لالتفاقيــة؛ حيــث َأْلَزَمــْت المــادة       ِمنهــا الس

ـــة ِخـــَذ  -ا تنًطـــِوي علـــى توريـــِد العّمـــالللتّنميـــة االقتصـــادية لمنطقـــٍة مـــ َل الُموافقـــة علـــى أّي ُخّطـــةٍ َقْبـــ -الُمختصأْن تت
  :اإلجراءات العملّية والّضرورية ِمن أجلِ 

ِمــن ِقَبــلِ أربــاب العمــل أو أشــخاٍص يعمُلــون ) األصــلّيين(تجنــب ُممارســة الّضــغط علــى الّســكان المعنّيــين  -أ     
  حصول على األيدي العاِملة اّلالزمة؛باسِمِهم لل

ــؤثُر ِســلبًا علــى التنظــيم الّسياســي  -ب      التحقــق ِبقَــَدِر اإلمكــاِن ِمــن أن هــذا الطَلــب علــى األيــِدي العاِملــة ال ُي
 .يدة، وال على ُقْدَرِتِهم على الَتكيِف مع الّظروف االقتصادية الجد)األصلّيين(واالجتماعي للّسكان المعنّيين 

ْت الفقرة و       ـهُ من االتفاقية،  16ِمن المادة  األولىنصفـي ذات الّسـياق، علـى أن ": ون إلـى َوردُ ال الُمـالعّمـ مُ ُيقـد
ال العّمـ ضِ رُ َعـتَ  مِ دَ ن َعـِمـ خـاص  قة بالتوريد، وبوجـهٍ لوائح المتعل القوانين والّ  راعاةِ ن مُ مِ  قُ ومي يتحق مُ عُ  موظفٍ 
 ".أو خطأ تضليلٍ  م نتيجةَ هِ و توريدِ أ غير مشروعٍ  لضغطٍ 
بـة ترت ن النتـائج المُ حمايـة الجماعـات ِمـو  أو اإلكـراه، رِ ْسـمارسـة القَ مُ  بِ نـجَ ي إلى تَ ة معايير ترمِ دّ عِ  ُحدَدتْ ا مَ كَ      
مارسـة الحـق فـي مُ  رِ ْصـقَ و  ،2االختيـارن الغين ِمـغيـر البـ حمايـةُ و  ،1كورالـذ  نَ ِمـ ينَ غِ الِ ن البَ مِ  كبيرٍ  عددٍ  يلِ حِ على رَ 

  .3ينكان األصليّ طات السّ لُ ة سُ بقيّ ؤساء و رُ ال لِ بَ ن قِ مِ  هِ مارستِ مُ  ظرِ وحَ  وميين،فين العمُ على الموظّ  ختياراال
 دُ حـــد تُ و  ،لطاتالّســـ نَ ِمـــ علـــى تـــرخيصٍ  اً بنـــاء لَ تحُصـــ أنْ  يجـــبُ  اراالختيـــعمليـــات  االتفاقيـــة علـــى أن  تـــنص و      
 تِ هـا َيـبِ تي بموجِ روط الّ الش 4ايهَـلِ التزامـات حامِ راخيص و هـذه التّـ فُ رْ َصـ م.  ـعلـى مُ  كمـا تـنص لطات العامـة مارسـة الس

                                                           
كور البــالغين علــى الحيــاة مــن االتفاقيــة، أعــاله، تلتــِزُم الّســلطة الُمختّصــة بعمليــاِت التوريــِد بمراعــاِة آثــاِر َســْحِب الــذ  05 وبحســب مــا نّصــت عليــه أحكــام المــادة 1

  . االجتماعي ككلّ  موالتنظي...وكذا، آثاُرُه على كثافِة الّسكان، َعَدِد المواليد، الّرعاية الصحّية، الَمُؤونة الغذائية. االجتماعية للّسكان األصلّيين المعنّيين
أّي شخٍص دون سّن الّرشد، علـى أّنـه يجـوُز للّسـلطة الُمختّصـة أْن تسـَمَح بتوريـِد  ال يجوُز توريدُ :" من االتفاقية في هذا المقام، كالتّـالي 06 ونّصت المادة 2

  ".يِتِهمأشخاٍص غيُر بالِغيَن ِممْن تجاوُزوا سّنًا معينًا شريطة موافقة ذويِهُم، وذلك ألداء أعماٍل خفيفٍة شريطَة تواُفِر ضماناٍت لرعا
  .، أعاله50:رقم من االتفاقية 12و 11 المادتان 3
أْن تتِخــَذ جملــًة ِمــن الّتــدابير اإليجابّيــة اّلتــي  -َقْبــَل إصــداِر أّي تــرخيٍص بتوريــِد العّمــال –مــن االتفاقيــة ذاُتهــا، الّســلطة الُمختّصــة  01.ف/13 فقــْد َأْلَزَمــْت المــادة 4

  :لّتدابير التّاليةتستهدُف َضَمان الحقوق المادية والمعنوية للعّمال ِمن الّسكان األصلّيين، ويتعلق األمر با
 أْن تتحقَق ِمن أن طاِلَب الترخيِص، إذا كان فردًا، يتمتُع باللياقة الالزمة ويستوِفي الشروط المطُلوَبة؛ •
ماليـة أو ضـمانٍة  بتقـديِم ضـمانةٍ  -َمـا لَـْم َيُكـْن منظمـًة ألربـاب العمـل أو منظمـًة َتْحُصـُل علـى إعانـٍة ِمـن أربـاب العمـل -أْن ُتلزم طاِلـَب التـرخيصِ  •

 ِمن نوٍع آخر ِلَضَماِن ُحسُن وفاِئِه بالتزاماتِه كحامِل ترخيٍص؛
 أْن ُتلِزَم طاِلَب الترخيِص بتقديِم ضمانًة مالية أو ضمانًة من نوٍع آخر ِلَدْفِع األجوِر الُمستَحقة؛ •
•  َخاذ االحتياطات الكافية لحماية صّحة العّمال الُمورَق ِمن اتِدين وَضَمان رعايِتِهمأْن تتحق. 

  :من االتفاقية ذاِتها، للسلطة الُمختّصة اّتخاذ اإلجراءات الّردعية التّالية 06.ف/13 المادةكما أَجاَزْت      
 أْن تسَحَب أّي ترخيٍص إذا ارَتَكَب الُمَرخص لُه أّية ُمخالفٍة أو خطأ يجَعُلُه غيُر أهٍل للقياِم بعملياِت التوريد؛ •
  .أّي ترخيٍص في انتظاِر نتيجِة أّي تحقيٍق َعْن سلوِك حاِمِل الترخيص َوْقفَ  •
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ذين ال الّـي للعّمـق بـالفحص الطّبـفيمـا يتعلّـ دةٍ تعـدّ مُ  ضـماناتٍ  تضـعُ و  ،على عملية االختيار اإلشرافِ  رِ وَ صُ  لبعضِ 
 1 ...ورهم جُ ات على أُ يقَ سبِ التَ م و هِ م إلى وطنِ هِ وٕاعادتِ  م،هِ ونقلِ  م،هُ اختيارُ  تم  

ال ُتمثـُل ِسـَوى امتـدادًا وتكريسـًا ِلَمضـُموِن  50:أن أحكام االتفاقيـة رقـمتعتبر الباحثة ِمن ِخالِل ما َسَبَق ِذكُرُه،      
مـــن  األولــىالمــادة  ألحكــام ةُتؤّســس طرحهــا هــذا اســتناداً ؛ 2العمــل الجبــريبشــأن  1930لعــام  29: االتفاقيــة رقــم

العمــل الجبــري أو اإللزامــي بكــّل  اســتخدامِ  بحظــرِ فاقيــة األخيــرة، كــل دولــٍة ُعضــو فــي المنظمــة الدوليــة للعمــل االت
تحقيقــًا للحظــِر التــام  -مــن نفــِس المــادة هــذه الــدول 02وَأْلَزَمــْت الفقــرة  .نٍ مِكــمُ  وقــتٍ  حظــرًا تامــًا فــي أقــربِ  هِ أشــكالِ 

لجـــوء إليـــه ِخـــالل الفتـــرة االنتقاليـــة، علـــى األغـــراِض العامـــة فقـــْط، وكتَـــْدِبيٍر بـــأْن َتلتَـــِزَم بتقِصـــيِر الّ  -للعمـــل الجبـــري
  .3استثناِئي

ــات اّلتــي َتْخــُرُج َعــْن مفهــوم  29: مــن االتفاقيــة رقــم 02.ف/02َوْصــِف المــادة كمــا تحيــل الباحثــة إلــى       للعملّي
ن الّســكان األصــلّيين التّــابعين لدولــٍة ٌعضــو ِضــمن ، َلــْم َيــِرْد ِذْكــر عقــود توريــد العّمــال ِمــ"العمــل الجبــري واإللزامــي"

ــد اســتبعاَد المنظمــة لهــذا الّنــوِع ِمــن العمليــات واتَجــاَه إرادِة الُمــؤتمرين إلــى إلغاِئَهــا ُمطلقــاً  ــا ُيؤك تأّكــد وي .أحكاِمِهــا، ِمم
ــة لــنّص الّطــرح الّســابق مــن خــالل قــر  عقــوَد ُن الَجــْزُم بــأن ُيمِكــحيــث  ؛29: مــن االتفاقيــة رقــم 02المــادة اءة متأنّي

، ولـيس ِضـمن فقرتهـا 02مـن المـادة  األولـىَتِجـُد تصـنيفًا َلَهـا ِضـمَن نطـاِق تطبيـِق الفقـرة  توريد العّمال الـوطنّيين
كـّل " العمـل الجبـري أو اإللزامـي"في مفهوِم هذه االتفاقية، ُيقَصُد بتعبيِر  -1:" َنِجُدَها تنص على أّنـه إذْ ؛ الثانية
أو خدماٍت ُتغتَصُب ِمن أّي شخٍص تحَت التهديِد بأّي عقوبـٍة وَلـْم يتَطـوع هـذا الّشـخص بأداِئَهـا بَمْحـِض أعماٍل 
  :في مفهوِم هذه االتفاقية، ال يتضمنُ " العمل الجبري أو اإللزامي"على أن تعبيَر  -2.إرادِتهِ 
العســـكرّية اإللزامّيـــة ألعمـــاٍل ذاَت صـــبغٍة أّي أعمـــاٍل أو خـــدماٍت ُتغتَصـــُب بموجـــب قـــوانين الِخدمـــة  -)أ(     

  عسكريٍة بحّتة؛
أّي أعمـاٍل أو خــدماٍت ُتمثّـل جــزءًا ِمـن الواجبــات المدنيـة الطبيعّيــة للمـواطنين فــي بلـٍد يتمتــُع بحكــٍم  -)ب(     

  ذاتي كامٍل؛
ٍة قانونيٍة، بَشـْرِط أْن تنفـَذ أّي أعماٍل أو خدماٍت ُتغتَصُب ِمن أّي شخٍص بناءًا على إدانٍة ِمن محكم -)ج(     

هذه األعمال والخدمات تحت إشراِف ورقابِة ُسلطٍة عامٍة، وأّال يكـون هـذا الّشـخص ُمـؤجرًا ألفـراٍد أو شـركاٍت أو 
  جمعياٍت أو يكون َموُضوعًا تحت تصرِفَها؛

حـرٍب أو ُوقُـوِع كارثـة، أو  أّي أعماٍل أو خـدماٍت ُتغتَصـُب فـي حـاالِت الّطـوارئ، أّي فـي حالـة ُنُشـوبِ  -)د(     
ُوُجوِد ما ُيَهدُد بُوُقوِع كارثٍة، كحريٍق أو فيَضاٍن أو َمَجاَعٍة، أو َوَباٍء أو مرٍض َوَباِئي، أو َغْزٍو ِمـن حيوانـاٍت أو 

  م؛حشراٍت، أو آفاٍت زراعّيٍة، وبوجٍه عام أّي َظْرٍف ُيهدُد بقاَء أو َرَخاَء الّسكان كّلِهم أو بعِضهِ 
                                                           

   .، أعاله50:رقممن االتفاقية  24 وٕالى 18 المواد من 1
ت حّيــز دخلــ، 1930 جــوان 22 :الُمنعِقــدة بتــاريخ، 14:َدها المــؤتمر الــدولي للعمــل خــالل دورِتــِه رقــم، اعتَمــالعمــل الجبــريبشــأن  1930لعــام  29:االتفاقيــة رقــم 2

  .1932 من شهر ماي الفاتحالنفاذ بتاريخ 
سياســات العمـل الجبـري، بُمْهَلــِة وقـد حـّددت االتفاقيــة أعـاله، ُمـّدة الفتــرة االنتقاليـة الُمخّولـة للــدول األعضـاء بالمنظمـة الدوليــة للعمـل ِمـن أجــِل الَحْظـِر الُمطلـق ل 3

ــُر . 1932 مــن شــهر مــاي الفــاتحواّلتــي َدَخَلــْت حّيــز النفــاذ بتــاريخ . 1930لعــام  29 :قيــة رقــمســنواٍت َتْســِري ِمــن تــاريِخ َبــْدِء نفــاِذ االتفا )05(خمــس وذلــك مــا ُيفس
رة ِضمن االتفاقية رقم كِر، ِلَما َوَرَد ِمن أحكاٍم ِضمن اتفاقية العمل الجبري لعام، 50 :ُمواَءَمَة األحكاِم الُمقر1930 سالفة الذ.  
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الخدمات االجتماعية البسيطة اّلتي ُيؤديها أفراد المجتمع لتحقيق َنْفٍع مباشٍر لهـذا المجتمـع، وِمـن  -)ه(     
ثــم ُيمِكــن اعتباُرَهــا واجبــاٍت مدنّيــٍة طبيعّيــٍة علــى أفــراِد المجتمــع، بشــرِط أْن يُكــون ألفــراِد المجتمــع أو ِلُمَمثِلــيِهم 

  ".ْسَتَشاُروا فيما يتعلق بالحاَجِة إلى ِمْثِل هذه الخدماتالُمباَشِرين الحق في أْن يُ 
َلـــة لالتفاقيـــة رقـــم 1936لعـــام  46: حكـــاُم التوصـــية رقـــمكمـــا تســـتدّل الباحثـــة فـــي طرحهـــا هـــذا، أل       50: المكم 
َلة لهـا سالفُة الذكر، جاءت ِصَياَغُة التوصي 50: ؛ حيث أّنه، وِخَالفًا ِلِصياَغِة االتفاقية رقم1أعاله صـريحةً ة المكم 
، وَشـِمَلْت التوصـية ُبنـدًا واحـدًا، يـنّص الالعّمـ المؤتمرين إلى اإللغاء التدريجي لتوريدِ  إرادةِ  جاهِ ات بشأِن  ةً حَ وواضِ 

 ة لتوريـدِ َمـاظِ يوجـد، باإلضـافة إلـى القواعـد الن  ي أنْ أّنـه ينبِغـ في اعتبارهِ  عُ ضَ يَ  وٕاذْ ...المؤتمر، إن :"على ما يلـي
ا، كّلمـا كـان ذلـك هَ سياسـاتِ  الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية لتوجيهِ  هُ عُ بِ ة، مبدأ أساسي تتّ لَ القوى العامِ 
  ؛لةى العامِ وَ لقائي للقِ ض الت رْ العَ  ةِ يَ ال وتنمِ اإللغاء التدريجي لتوريد العمّ  وَ حْ بًا، نَ وِ صْ ستَ ضروريًا ومُ 

  :هـــذا اإللغـــاء عـــن طريـــق يـــلِ جِ عْ تَ لِ  تـــدابيرٍ  خـــاذِ لعمـــل الدوليـــة باتّ ضـــو فـــي منظمـــة اعُ  ي كـــّل دولـــةٍ وِصـــيُ      
  ة؛لَ ى العامِ وَ القِ  أوضاعِ  تحسينِ ) أ(      
  قل؛ِ الن  وسائلِ  تطويرِ ) ب(      
لطة مـع سياسـة الّسـ مُ جِ َسـنْ يَ  نُ ط وَ ، إذا كـان هـذا التَـالعمـلِ  م فـي منـاطقِ هِ سـرِ ال وأُ العمّ  نِ ط وَ تَ  تشجيعِ ) ج(      

  ة؛ختصّ لمُ ا
  الهيئات اإلدارية؛ ورقابةِ  ال تحت إشرافِ ي للعمّ عِ وْ ل الطّ التنق  تسهيلِ ) د(      
  ".مهِ ستوى معيشتِ مُ  عِ فْ ين ورَ الّسكان األصليّ  تعليمِ  تطويرِ ) ه(      

  
  :الفرع الثاني

 بة عنالعقوبات الجزائية و  قة بتنظيم عقود العملاألحكام المتعلاهِ اإلخالل ب المترت  
  

بتنظــيِم عمالــة مــواطني الــدول الُمتمتعــة باالســتقالل  المنظمــة الدوليــة للعمـل فــي بدايــِة نشــاطِ عنِـَي الُمــؤتمرون      
فانَصب اهتماُمُهم على وجِه . الّذاتي، وكذا، السّكان األصليين غيُر الُمستقّلين العاِملين في إقليٍم تابٍع لدولٍة ُعضو

ئة األخيـرة ِمـن العّمـال الُمستضـَعِفين بتقريـِر ُجملـٍة ِمـن األحكـام والتّـدابير الخاّصـة الخُصوص، على حماية هذه الف
الّســكان  قــِد اســتخداٍم َيــدُخُل ِبــهِ عالهاِدفــة إلــى إعــادة تحقيــق التــوازن بــْين َطَرَفــْي العالقــة التعاقديــة الناِشــئة بموِجــِب 

  .مبدأ الّرضائيةوٕاحالِل  في خدمِة رب عمل الوطنّيين
رْت العديـــد ِمـــَن األحكـــاِم المُ وبـــ     ـــة الَفـــْوري أو اإللغـــاء التـــدريِجي ل لغـــاءالهاِدفـــة إلـــى اإلوازاة، ُقـــر لعقوبـــات الجزائّي

  .استخداِمِهم الُمَتَرِتَبة على إخالِل العّمال الوطنّيين بعقودِ 
  :النقطَتْين التّاليَتْين وص، في إطاروعليِه، ارتَأْت الباحثة عرَض ُمختلف ما َوَرَد من أحكاٍم بهذا الخصُ      

  
                                                           

ــالبشــأن  1936 لعــام 46:التوصــية رقــم 1 ــد العّم ــدريجي لتوري ــِه رقــماإللغــاء الت ــَدة بتــاريخ، 20:، اعتَمــَدها المــؤتمر الــدولي للعمــل خــالل دورِت  جــوان 20 :الُمنعِق
1936.  
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  األحكام المتعلقة بتنظيم عقود العمل: أوالً      
  

 تهــدفُ و  ،ينكان األصــليّ الّســ ِمــن العّمــال لِ عَمــ عقــودِ  بشــأنِ  أساســّيَتْين نيْ اتفــاقيتَ  الــدولي للعمــل المــؤتمر دَ َمــاعتَ     
 ـ بِ هاتان االتفاقيتان إلى تجنبشـأن  64: ، اعُتِمـدت االتفاقيـة رقـم1939ففـي عـام  .هـذه العقـود إبـرامِ  دَ ْنـعِ  فِ التعس

" وطنـــي  عامـــلٍ "بتعبيـــرِ  ودَ المقُصـــ هـــذه األخيـــرة تْ َفـــر عَ و  ،1ينال الـــوطنيّ وبـــة للعّمـــتنظـــيم عقـــود االســـتخدام المكتُ 
ي أو ينتِمـم هُ لُ مـاثِ فـي المنظمـة أو يُ  ضـوٍ عُ  لدولـةٍ  تـابعٍ  ين فـي إقلـيمٍ ي إلى الّسكان األصـليّ ينتمِ  أّي عاملٍ :"بكوِنهِ 

  .2"مهُ لُ ماثِ ضو في المنظمة أو يُ عُ  لدولةٍ  تابعٍ  ين في إقليمٍ ستقلّ ين غير مُ أصليّ  إلى سكانٍ 
ين باالســتقالل أو غيــر ِعــتمت ين المُ ن الّســكان األصــليّ ين ِمــال الــوطنيّ العّمــ االتفاقيــة علــى حمايــةِ  بنــودُ  ب َصــنْ وتَ      
 هِ ون ِبـلُ دخُ َيـ اسـتخدامٍ  عقـدِ ضـو فـي المنظمـة بموجـب عُ  لدولـةٍ  عٍ تـابِ  ي إقلـيمٍ ون فـلُ عمَ يَ  نذيين باالستقالل الّ عِ المتمت 

  .3آخرَ  شكلٍ  في أي  أو أجرٍ  نقدي  أجرٍ  لَ قابِ ين مُ ي وِ دَ ن يَ يلِ رب عمل كعامِ  في خدمةِ 
ر مبـــدأ المســـاواة وعــدم التمييـــز َبـــ 64:إْن كانـــت االتفاقيـــة رقــمتعتبــر الباحثـــة أّنـــه، و       ْيَن هـــذه الفئـــة ِمـــن َلـــْم تَُقـــر

 ــي أن ــة إشــارٍة ِلَحْظــِر التمييــز اتجــاَهُهم، إّال أن ذلــك ال ينِف ــْم تشــَتِمل علــى أّي المجتمــع وغيــِرِهم ِمــن الّســكان، كمــا َل
رة ِبَغَرِض توفيِر الحما ية أحكاَم االتفاقية َشِمَلْت ُجملًة ِمن اإلجراءات والتدابير الخاّصة ذات الّطابع اإليجابي الُمقر

مـا  تـذكر،وِمـْن هـذه اإلجـراءات . الكاِفَية للعّمال الوطنّيين ِمن الَتَعـرِض لالسـتغالِل والتمييـِز فـي تنظـيِم عقـِد العمـل
  :يلي

لعقـِد االسـتخدام إذا كـان قـْد  حرير الكتابيالتَ  وجوبِ ، على األولىمن االتفاقية في فقرِتها  03نّص المادة  •
َر لفترٍة ُتعاِدُل  على ُشروِط استخداٍم تختِلُف ماديًا عّما ُهو معتاٌد عليـه  أشهر 06ُحر فأكَثَر، أو كان ينص

  .في األعماِل الُمشاِبَهة في المنطقة
َلــْت الفقــرة  • ــَة بإلغــاِء العقــد والُمطاَلَبــة بــالتعويِض فــي  03مــن المــادة  ابعــةالرّ كمــا َخو أعــاله، للعامــِل الُمطالَب

  .العقِد إراديًا أو إهماًال ِمنهُ حالة إغفاِل رب العمل عن كتابِة 
من االتفاقية رب العمل بتحديِد الّتفاصيل المتعلقة بطبيعـِة االسـتخدام، ُمـّدة االسـتخدام،  05وَأْلَزَمْت المادة  •

  .ُمعّدل األُجور وطريقَة َدْفِعَها، ُشروُط اإلعادِة إلى الوطن وأّي ُشروٍط خاّصة بالعقد
، َنَفــاَذ عقــِد االســتخداِم فــي هــذه السادســة ، ِضــمن مادِتهــا64:بُنــود االتفاقيــة رقــمفضــًال عّمــا َســَبق، َعلَقــْت  •

َضــا وانتفــاِء ُعنُصــر الَقْســِر  ــق ِمــن تــواُفر ُعنُصــر الرى التحقــَول ــٍد َيَت الحالــة علــى تأِشــيِر ُموظــٍف عــام ُمعَتَم
ولَـْيَس للعقـِد الّـذي َرفَـَض . وغيِرها...ى َشكَلُه القانونيواإلكراه لدى العاِمِل، والتحقِق ِمن أن العقد َقْد اْسَتْوفَ 

 .الموّظف العمومي التأشيَر عليه أي صالِحّية

                                                           
 :، الُمنعِقـَدة بتـاريخ25:، اعتَمَدها المؤتمر الدولي للعمل خالل دورتِـِه رقـمتنظيم عقود االستخدام المكتوبة للعّمال الوطنّيينبشأن  1939 لعام 64:االتفاقية رقم 1

   .1948 جويليه 08: ودخلت حّيز النفاذ بتاريخ، 1939 جوان 27
   .، أعاله64: رقم من االتفاقية )أ(األولى الفقرة / األولىالمادة  2
   .، أعاله64: رقم من االتفاقيةاألولى الفقرة / الثانيةالمادة  3
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ــلُ و       االتفاقيــةمــن  09المــادة  أحكــامَ  فــي تقــدير الباحثــة، ،1الّصــادرة خــالل نفــِس الــَدْوَرة 58 :التوصــية رقــم ُتَكم 
كان الّسـ وبـة لعمـلِ المكتُ  عليهـا فـي العقـودِ  ن الـنص مِكـتـي يُ دمـة الّ وى للخِ صـة القُ المـدّ ، فيمـا يتعلـق ب2أعاله 64 :رقم

؛ إْذ ُيوِصـــي المـــؤتمر الـــدولي للعمـــل ُكـــّل دولـــٍة ُعضـــو فـــي المنظمـــة بـــأْن تأُخـــَذ جملـــًة ِمـــن المبـــادئ فـــي يناألصـــليّ 
دَمـة الُقصـَوى أْقَصـَر مـا ُيمِكـُن، تحديـُد أْن تكـون ُمـّدة الخِ : االعتبار ِعْنـَد تحديـِد المـّدة الُقْصـَوى للخدمـة، وِمـْن بيِنهَـا

إْن كـان العاِمـُل  -وسـَنَتْينِ  -ُأسـَرُتهُ  هُ إْن كـان العاِمـُل ال ُتَصـاِحبُ -شـهراً  12الُمّدة الُقصوى للخدمة ِبَما ال يزيـُد علـى 
ُل العاِمُل على إجازٍة ال تقل عن أسبوٍع لكّل فترِة خدمٍة تَ  الّسنة الكاِمَلةِبُرْفَقِة ُأْسَرِتِه، ويتحص 3ِصُل إلى حد     .  

الفتـرة الُقصـوى ِلعقـوِد بشـأن  86 :رقـم االتفاقيـةوهي  ،1947في عام أن، في هذا الشّ  ثانيةٌ  اتفاقيةٌ  تْ دَ مِ اعتُ و      
 .)ةً ي شــفه مأ مكتوبــةً (صــوى لهــذه العقــودة القُ دّ الُمــ لَ وْ جديــدة َحــ معــاييرَ  تْ عَ َضــتــي وَ الّ ، و 4اســتخدام العّمــال الــوطنّيين

عــامًال  ًا، أيّ ًال وطنّيـعـامِ ) لْ عاِمـ( ي تعبيـرُ يعِنـ:" ، كالتّـاليلٍ عاِمـوَحـَددْت االتفاقيـة َقْيـَد الدراسـة، المقُصـوَد بتعبيـِر 
  ".مهُ لُ ماثِ أو يُ  عٍ تابِ  ين في إقليمٍ كان األصليّ ي إلى السّ ينتمِ 
ُخُل بموِجِبهـا العاِمـُل ِمـَن الّسـكان األصـلّيين فـي خدمـِة وتنَصب أحكاُم االتفاقية على عقوِد االستخدام اّلتي يـد     

  .رب عمٍل ُمقاِبَل أجٍر نقدي أو غيِرهِ 
وُتلِزُم االتفاقية الدول األعضاء بَوْضِع اّللوائح اّلتي ُتحدد َفتْـرَة الِخدمـة الُقصـوى، والُمدَمَجـِة ُلُزومـًا ِضـمن عقـِد      

إذا كـان العاِمـُل الـوطني ال َيْصـَطِحُب ُأسـَرَتُه (شـهرًا  )12(ًا، علـى أّال تزيـَد عـن العمل، سواء أكان َمكتوبًا أو شفهيّ 
، وعلى أّال تتجـاَوَز فتـرُة االسـتخدام بـأّي حـاٍل ِمـن األحـوال، 5 )إذا كان العاِمُل َمْصُحوٌب بعائلِتهِ (وعن سنَتْين) َمَعهُ 

  .6لفترَة الُقصوى الُمقّررة في لوائِح إقليِم االستخدامْ الفترة الُقصوى الُمقّررة في لوائِح إقليِم األْصِل، أو ا
  

  قة بالعقوبات الجزائية المقّررة عند اإلخالل بعقد العملاألحكام المتعل : ثانياً      
  

 اتِ َفـل خَ مُ  نْ ِمـ ":هابأنّ  تْ فَ صِ وُ  فقدْ  الثانية،ولى و ن الحربين األفيما بيْ  ةٍ حادّ  اتٍ شَ ناقَ هذه العقوبات مُ  تطبيقُ  ارَ ثَ أَ      
ـــبُ العُ  رِ ْصـــعَ  لعـــام  104 :رقـــم االتفاقيـــة كـــذا،و ،  1939لعـــام  65 :رقـــم االتفاقيـــةمـــن  ال هـــا ُكـــتْ جَ عالَ ولـــذلك، . "ةودّي

1955.  

                                                           
ــال الــوطنّيينالمــّدة القصــوى لبشــأن  1939 لعــام 58:التوصــية رقــم 1 ــِه رقــمعقــود االســتخدام المكتوبــة للعّم ، 25:، اعتَمــَدها المــؤتمر الــدولي للعمــل خــالل دورِت

  .1939 جوان 27 :بتاريخة دَ نعقِ المُ 
ر اّللوائح فترَة الِخدمة الُقصوى اّلتي يجـوُز أْن يـنص عليهـا أّي :" أعاله، على أّنه 64 :من االتفاقية رقم 09 نّصت المادة 2 عقـٍد، واإلجـازة اّلتـي ُيمِكـن أْن ُتقر

  ".ُتمَنَح أثناء ُمدِة العقد، إْن ُوِجَدتْ 
   .، أعاله58: رقم من التوصية 04 وٕالى 01 الفقرات من 3
 :الُمنَعِقـدة بتـاريخ، 30:م، اعتَمـَدها المـؤتمر الـدولي للعمـل خـالل دورتِـِه رقـالفترة الُقصوى لعقود استخدام العّمـال الـوطنّيينبشأن  1947 لعام 86:االتفاقية رقم 4

   .1953 فيفري 13 :ودخلت حّيز النفاذ بتاريخ، 1947 جويليه 11
  .، أعاله86: رقم ةمن االتفاقي 03المادة  5
ق باالسـتخدام فـي إقلـيٍم خاِضـٍع إلدارٍة يتعلّـ) إقلـيِم األْصـلِ ُيَشـاُر إليـه فيمـا َبْعـُد باسـِم (مـن االتفاقيـة ذاُتهـا، حينمـا ُيبـَرُم عقـٌد فـي إقلـيٍم مـا  04 بَحَسِب نص المـادة 6

  ).إقليِم االستخدامِ ُيَشاُر إليه فيما َبْعُد باسِم (ُأخرى 
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ــة علــى ُمخالفــات عقــود االســتخدام لبشــأن  1939 لعــام 65:االتفاقيــة رقــم قُ ِبــطَ نْ تَ حيــث  ــالعقوبــات الجزائي ال لعّم
عامٌل ينتِمي إلـى الّسـكان األصـلّيين فـي أراِضـي تاِبَعـة لدولـٍة ُعضـو  اهَ بِ  لُ تي يدخُ الّ  العقود ل على كُ  ،1ينالوطنيّ 

فــي المنظمــة أو ُيمــاِثُلُهم، أو ينتِمــي إلــى الّســكان األصــلّيين التّــابعين فــي أراِضــي دولــٍة ُعضــو فــي المنظمــة أو 
ٍة َسَواء وطنّية أو غير وطنّية ُمقاِبل أجٍر نقدي أو ُيَماِثُلُهم، في ِخدَمِة أّي ُسلَطٍة عامٍة أو فرٍد أو شركٍة أو رابط

   .2أجٍر في أّي َشكٍل آخر
  :فيما يلي ،65: رقم ةاالتفاقي أحكامِ  تطبيقِ  حاالتُ  دُ د وتتحَ      
 وص عليها في العقد؛أداء الخدمة المنصُ  ءِ دْ ن بَ عَ  هِ فِ ل خَ أو تَ  لِ العامِ  ُض فْ رَ   .أ 
 أداِء واِجِبِه؛إهماُل العاِمِل أو تقِصيِرِه في   .ب 
 غياُب العاِمِل دون إذٍن أو سَبٍب صحيٍح؛  .ج 
  .َتْرُك العاِمِل للخدمة  .د 
ــملــة ِمــها، بجُ تِ ســابقَ  ارِ رَ علــى ِغــو فــي تقــدير الباحثــة،، 65: تمّيــزت االتفاقيــة رقــمو       قــّررة المُ  الخاّصــةدابير ن الّت

ـت الفقـرة  لإللغاء التدريِجي وِبَأْسَرِع وقٍت ُممِكٍن ألّي عقوبـاٍت جزائيـةٍ  ُمخالفـٍة للعقـد؛ حيـث نص مـن  الثانيـةَعـن أي
على أْن ُتلَغى َفْورًا جميعُ العقوبات الِجنائية َعن أّي ُمخالفٍة يرَتِكُبَها أشخاٌص غيُر بالغين َيِقل ِسـنُهم  الثانيةالمادة 

ُره القوانين واّللوائح الَباِدي َعْن ِسٍن َأْدَنى تَُقر . 
 ينال الـوطنيّ العّمـ ة علـى إخـاللِ َبـتِ رَ تَ ة المُ إلغـاء العقوبـات الجزائّيـبشـأن  1955لعـام  104 :رقـم اقيةاالتفا أمّ      

 واحـدٍ  عامٍ  دَ عْ بَ  ياإللغاء التدريجِ أو  ة،لهذه العقوبات الجزائيّ  يرِ وْ اإللغاء الفَ على  ها تنّص فإنّ ، 3مهِ بعقود استخدامِ 
ين ال األصـليّ العّمـ نَ يْ َبـ تفرقـةٍ  لّ علـى ُكـ للقضـاءِ و  ،إلى ذلك إضافةً  .قيةاالتفاصديق على التّ  ن تاريخِ على األكثر مِ 

  .ينال األصليّ على العمّ  إالّ  قُ ب طَ تي ال تُ ة الّ الجزائيّ  وباتِ العقُ  إلغاءُ  ه يجبُ فإنّ  م،هِ غيرِ و 
 )38(ثامنـة والثالثـينالفـي جـدوِل أعمـاِل دورتِـِه  ادسالسّ وقْد اعَتَمَدها المؤتمر الدولي للعمل كموضوع للبند      

الحديثــة  المفــاهيمِ  عَ اؤهــا َمـقَ إبْ  ُض ار تــي يتَعـة الّ هـذه العقوبــات الجزائّيـ حـان إللغــاءِ  قــدْ  تَ ْقـبــأّن الوَ "  نـهُ اقتناعـًا مِ 
 وفــي ذلــك، ".خصــية وحقــوق اإلنســانى مــع الكرامــة الشّ ال، ويتنــافَ العمــل والعّمــ أربــابِ  نَ ة بــيْ للعالقــات التعاقدّيــ

ا عن طريـق هَ لِ جمَ ة في مُ هذه العقوبات الجزائيّ  هذه اإلجراءات إلغاءَ  لُ ثْ مِ  لُ فُ كْ تَ :" منه، على أّنه 02نّصت المادة 
  ".رِ وْ على الفَ  قُ ب طَ يُ  بٍ ناسِ مُ  تدبيرٍ 
ِمـن نفـِس االتفاقيـة، بأّنـه  05وَسْعيًا إلى إلغاِء أي تمييٍز بْين العّمال الوطنّيين وغير الوطنّيين، نّصـت المـادة      

ــَرَض علــى العّمــال الــوطنّيين بســَبِب االســتخدام، واّلتــي ال تنَطِبــُق علــى  ــة اّلتــي ُيمِكــن أْن تُف ُتلَغــى العقوبــات الجزائّي
  . العّمال غير الوطنّيين

                                                           
ــال الــوطنيّينبشــأن  1939 لعــام 65:االتفاقيــة رقــم 1 ــات عقــود االســتخدام للعّم ــة علــى مخالف ــِه العقوبــات الجزائّي ــدولي للعمــل خــالل دورِت ــَدها المــؤتمر ال ، اعتَم

   .1948 جويليه 08 :، ودخلت حّيز النفاذ بتاريخ1939 جوان 27 :دة بتاريخالُمنَعقِ ، 25:رقم
   .، أعاله65: رقم من االتفاقيةاألولى الفقرة / األولىالمادة  2
ها المـؤتمر الــدولي للعمــل ، اعتَمــدَ  إلغــاء العقوبــات الجزائّيــة الُمترتَبــة علــى إخــالل العّمــال الــوطنيّين بعقــود اســتخداِمِهمبشــأن  1955 لعـام 104:االتفاقيـة رقــم 3

   .1958 جوان 07: ودخلت حّيز النفاذ بتاريخ، 1955 جوان 21 :الُمنعِقدة بتاريخ، 38:خالل دورِتِه رقم
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التذكير بأّن جميع القواعد اّلتي تّمـت مناقشـة مضـمونها في نهاية الّطرح الّسابق، ترى الباحثة من الّضروري      
رة مــن الّدراســة، لــم تكــن تخاطــب ســوى الّســكان األصــليين لألقــاليم التّابعــة دون الّســكان األصــليين ضــمن هــذه الفقــ
مــن  المستضــعفة وتعتبــر الباحثــة أّن اتفاقيــات وتوصــيات العمــل اّلتــي تناولــت عمالــة هــذه الفئــة. لألقــاليم المســتقّلة

ة فــــي مجــــال التوظيــــف ادئ أساســــيّ تضــــّمنت مبــــقــــد  المجتمـــع، واّلتــــي كانــــت أوضــــاعها شــــبيهة بأوضــــاع الّرقيــــق،
 .للمؤتمر الدولي للعمل المتواليةبموجب أدوات دولية خاّصة خالل الّدورات  ،الحقاً  التّأكيد عليه، دَ رَ واالستخدام، وَ 

  :وتذكر الباحثة بهذا الخصوص
 مبدأ الّرضائّية في إبرام عقود العمل؛  .أ 
 مبدأ الّشكلية في صياغة عقود العمل؛  .ب 
 جبري؛مبدأ حظر العمل ال  .ج 
 .لغاء الفوري للعقوبات الجزائية عند اإلخالل ببنود عقد العملاإلمبدأ   .د 
وتنـّوه الباحثـة بأهمّيـة المبـادئ اّلتـي تضـّمنتها الّنصـوص األولـى الّصـادرة عـن المنظمـة الدوليـة للعمـل؛ حيــث      

عتبـر فـي كانـت هـذه المبـادئ تُ  وٕان. مـن بدايـة نشـاطها التشـريعي الرّابـعالعقـد  م تتعدّ اعتمدتها هذه األخيرة، وهي ل
وقتنا الحالّي من المسّلمات في تنظيم عقـود العمـل، غيـر أّنـه، وفـي تلـك الحـين، تـرى الباحثـة أّنهـا شـّكلت األسـس 

  .القاعدّية األولى لتنظيم عالقة العمل، على المستويين الدولي والوطنيّ 
  

  :الفرع الثالث
  األحكام المتعلقة بالحق في التجمع

  
َرْت 82: استكماًال لألحكاِم الواِردِة ِضـمن االتفاقيـة رقـم     حـق بشـأن  1947لعـام  84:االتفاقيـة رقـم، أعـاله، قَـر

، بأّنـُه علـى الـدول األعضـاء فـي المنظمـة أْن َتْكُفـَل حقـوق 1التجمع وتسـوية منازعـات العمـل فـي األقـاليم التّاِبَعـة
ـُذ ُكـّل التّـدابير العملّيـة  وأنْ  ،اِبَعة في التجمع ِلُكل األغراض القانونيـةأرباب العمل والُمستخَدمين ِمن األقاليم التّ  َتَتخ

  .2ِلَضَماِن حق النقابات الُممّثلة للعّمال المعنّيين في عقِد اتفاقاٍت جماعّية مع أرباِب العمل أو ُمنظماِتِهم
ذ كــّل التّــدابير العملّيــة ِمــن أجــِل َضــَماِن ُمشــاركة ُمَمِثِلــي تُتَخــ التفاقيــة ذاُتهــا، بــالنّص، علــى أن كمــا َتَضــمَنْت ا     

 . 3منظمات أرباب العمل ومنظمات العّمال في وْضِع وَتْسِييِر ترتيباِت حماية العّمال وتطبيِق تشريعات العمل
     
 تحـث  84:رقـم قيـةأحكـاُم االتفا تشـير الباحثـة إلـى أنّ وحمايًة للعامل الضعيِف في ُمواجهة استغالل رب العمـل،   

، مـع اتخـاذ 4كُأسُلوب أساسي لتسِوَية النزاعات اّلتي قـْد تنشـأ بـين العّمـال وأربـاب العمـل آلية التوفيقعلى اعتماد 
                                                           

منعقـدة ، ال30:، اعتمـدها المـؤتمر الـدولي للعمـل خـالل دورتـه رقـمحق التجمع وتسوية منازعات العمل في األقـاليم التابعـةبشأن  1947 لعام 84:االتفاقية رقم 1
   .1955 جوان 19 :ودخلت حّيز النفاذ بتاريخ، 1947 جويليه 11 :بتاريخ

   .، أعاله84: رقم ةمن االتفاقي 03و 02 المادتان 2
  .، أعاله84: رقم ةمن االتفاقي 04 المادة 3
  .، أعاله84: رقم ةمن االتفاقي 01.ف/06 المادة 4
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كافّـــة التّـــدابير العملّيـــة لضـــمان استشـــارة كـــل ِمـــن منظمـــات أربـــاب العمـــل ومنظمـــات العّمـــال وٕاشـــراِكِهم فـــي َوْضـــِع 
  .1وتسيير آلية التوفيق هِذهِ 

َصْت المادة       ِمن العّمـاِل وأربـاب العمـل الَمعنّيـين،  الّسابعةفضًال عّما َسَبق، َرخ من االتفاقية ذاتها، اتفاَق كل
ِبما فيِهم ٌممثلو ُمنظماِتِهم إْن ُوِجَدْت، على إقامِة آليٍة سريعٍة لتسوية الُمنازعات بيَنُهم ُيشارك فيها كل ِمن الطرفْيِن 

  .تساِويٍة وعلى قدِم المساواةبأعداٍد مُ 
والغريــب فــي األمــر، بحســب تقــدير الباحثــة، هــو أّنــه تــّم االعتــراف بــالحق فــي التجّمــع للعّمــال المنتمــين إلــى      

األقاليم التّابعة ضمن اتفاقية دولية للعمل قبل أن يحظى غيرهم من العّمال في األقاليم المستقّلة بهذا الحّق؛ حيث 
مثلما سيّم التفصيل فيه في مـواطن  -اقية دولية تعني بالحق النقابي وحق التظيم إلى الّسنة المواليةتأّخر إقرار اتف

  .إعطاء األولوّية للسّكان األصليين التّابعين ألقاليم تابعة 1947وارتأى المؤتمرون سنة  -أخرى من الدراسة
  

  :الفرع الرّابع
  األحكام المتعلقة بالّسياسة االجتماعية 

  
العديـد ِمـن المعـايير الهاِدفـة لعمـل ل الدوليـة منظمـةال تْ دَ َمـاعتَ  ،لميثـاق األطلنطـي تأسيسـاً و  ،1944عـام  منذُ       

أن إلى إعادة االعتبار للّسكان الوطنّيين األصلّيين لألقاليِم غير الُمتمتعة باالستقالل والُمؤسَسة علـى فكـرٍة مفاُدهـا 
ْوِضـَع اهتمـاٍم وثيـٍق وعاجـٍل ِمـن جانـِب االجتماعي ِلُشعوِب األقاليِم التّاِبعة ُيصـِبحان مَ التقدَم االقتصادي والرقْي 

  .الدول المسؤولة عِن إدارِتها
َصـــَدَرْت عـــن المـــؤتمر الـــدولي للعمـــل ُجملـــٌة ِمـــَن األحكـــام اّلتـــي َوَرَدْت ِضـــمن اتفاقيـــٍة أو ، قَلـــن هـــذا الُمنطَ ِمـــ     

  : فيما يلي ُموجزبشكٍل  ضُموِنهام توصيٍة دولية، نأتي إلى عرضِ 
  

  ةستقل في األقاليم غير المُ  االجتماعيةياسة بشأن السّ  1944لعاِم  70 :التوصية رقمأحكام : أوالً      
  

منظمـة العلـى الـدول األعضـاء فـي  بُ قتضـاه يتوّجـذي بمُ على المبدأ الّ ، 19442 لعامِ  70 :التوصية رقم ومُ تقُ      
 ة و َيــرفاهِ  ةا كفاَلــهَ ن شــأنِ تــي ِمــلّ اإلجــراءات ا خــاذُ ات عُ ر ُشــتطــو ال للمبــادئ الفّعــ يقِ طبِ ذلــك بــالتّ و  ة،َعــابِ وب األقــاليم الت

ختلفـة الجوانـب المُ  لُ تـي تتنـاوَ الّ و ، التوصـية الجـزء األّول ِمـن ُملحـق عليهـا فـي وصِ نيا المنُصـالمعايير الـدّ العامة و 
 ).من التوصية األّولالبند (االجتماعيةياسة للسّ 

  :تذكر الباحثةِمن الُملحق، الجزء األّول وِمن المبادئ العامة اّلتي َشِملها      
ُتوّجــُه كــل الّسياســات الموُضــوعة للتطبيــِق علــى األقــاليِم التّابعــِة إلــى رفاهّيــة وتنمَيــِة ُشــُعوب هــذه األقــاليم،   .أ 

                                                           
  .، أعاله84: رقم ةمن االتفاقي 02.ف/06 المادة 1
 :الُمنعِقـدة بتـاريخ، 26:، اعتَمـَدها المـؤتمر الـدولي للعمـل خـالل دورتِـِه رقـمةستقلّ في األقاليم غير المُ  االجتماعيةياسة السّ بشـأن  1944 لعام 70:لتوصية رقما 2

   .1944 ماي 12
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 ؛)قمن الُملح األولىالمادة (وٕالى تشجيِع رْغَبِهم في التقدم االجتماعي
تُبَذُل الُجُهوُد لضماِن الُمساعدة المالية والتقنّية على أساٍس دولي أو إقليمي أو وطني أو محّلي في مجاِل   .ب 

التّنمية االقتصادية لألقاليِم التّابعة، وذلك ِمن خالِل إتاحة األموال الكاِفَية ألغـراِض التنمّيـة وٕاقـراِر شـروٍط 
 ؛)من الُملحق الثانيةالمادة (ّية معقولة تجارية تكفي للحفاِظ على ُمستوياٍت معيش

تُتَخــُذ كــّل الُخطـــوات الُممِكنــة لتعزيــِز تحســـين ميــادين، ِمثـــِل الصــّحة العامــة، اإلســـكان، التغِذيــة، التعلـــيم،   .ج 
رعايُة األطفال، وْضـُع المـرأة، شـروط االسـتخدام، مكافـآت العـاملين بِـاألجِر والُمنتِجـين الُمسـتقّلين والعّمـال 

 ؛)من الُملحق الثالثةالمادة (ين، الّضمان االجتماعي وُمستوياُت الخدماِت العامة واإلنتاِج عمومًا الُمهاجر 
ِمن التوصية ذاُتها، على أِن تتِخذ كل دولِة ُعضو في المنظمة مسؤولٌة عن إقليٍم تابٍع،  الثانيكما يُحث البند 

لّتطبيــِق الفّعــال فــي كــل ِمــن هــذه األقــاليِم للمعــاييِر الــُدنيا كــّل الُخُطــوات اّلتــي تــدُخُل فــي اختصاِصــها ِلضــماِن ا
  .الخاّص بالتوصية الجزء الثّاني ِمَن الُملحقالواِردة في 

  :تذكر الباحثةالواِردة في بنود الُملحق،  المعايير الُدنياوِمَن      
 ؛)من الُملحق امسةالخالمادة (في كل أشكالها حظِر تجارُة الّرقيق والُعبودّيةالتأكيُد على   .أ 
ــونالتأكيــُد علــى   .ب  ــي األفي ــاِرم لالّتجــاِر ف ــدأ التنظــيم الّص ــِرِه ِمــن العقــاقيِر الَخِطــَرة، وحظــِر تــدخيِنها  مب وغي

 ؛)من الُملحق الّسادسةالمادة (واحتكاِرها 
 السـابعةادة المـ(بكـل أشـكاِلهِ  الستخداِم العمِل الجبري أو اإللزامـي -في أقرِب وقٍت ُممِكنٍ  -اإللغاء الكّلي  .ج 

 ؛)من الُملحق
 ؛)من الُملحق التاسعةالمادة (إلغاُء توريِد العّماِل   .د 
 ؛)من الُملحق 11المادة (َتَبني سياسة لتنظيِم االستخدام طويُل األجل ِبِنظاِم عقوٍد مكتوبٍة   .ه 
بطاقــاِت العمــل أو عـن ُســُلوك العاّمــل أو ُقدَرِتــِه فــي  إلغــاء أســلوب قْيــد البيانــات ذاُت الّطبيعــِة الّشخِصــية  .و 

 ؛)من الُملحق 14المادة (دفاتِر العمل، ومنِع استخداِمها كأداٍة لإلرهاب أو اإللزاُم على العملِ 
 ؛)من الُملحق 16المادة (إلغاُء العقوبات الجزائّية على خرِق عقِد االستخدام  .ز 
عمومـًا، والّـذين ال َيَتعـّدى ِسـنُهم  حظُر استخداِم األطفال والّشباِب اّلذين يِقل سنُهم عن سّن إنهاء المدرسة  .ح 

وحظــــِر ) إّال فــــي األعمــــال الخفيفــــة ذاُت الّطــــاِبع الّزراعــــي أو المنزلــــي(ســــنة ُمطلقــــاً  )12( الثانيــــة عشــــر
 ـُفن،  )18(الثامنة عشر االستخدام الُمطلق للشباب دون سنسنة في العمل اّلليلي والعمل على َظْهـِر الس

ـناعيةمـع اتخـاِذ إجــراءات التطـ 28 ٕالــىو  17المــواد ِمـن (وير التـدريجي ِلــُنُظِم التّـدريب المهنــي والّتلمـذة الص 
 ؛)ِمن الُملحق

اتخــاُذ التّــدابير الُمناســبِة والعملّيــة اّلتــي تكُفــُل للمــرأة تكــافؤ ُفــرص التعلــيِم العــام والتــدريب المهنــي والعمالــة،   .ط 
ـــَدِنيًا وِمـــَن  االســـتغالل االقتصـــادي، ِبمـــا فـــي ذلـــك وقايـــة األمومـــة، والِوقايـــة ِمـــن ظـــروف العمـــل الضـــاّرة َب

والحمايــة مــن أّي أشــكاٍل خاّصــة لالســتغالل، والُمعاملــة العاِدلــة الُمتســاوَية بــْين الّرجــل والمــرأة فيمــا يتعّلــق 
وحظــِر العمـــل اّلليلــي للمـــرأة، والعمــل فـــي المنــاجم وتحـــت األرض . بــاألجر وغيــره ِمـــن شــروط االســـتخدام

 ؛)ِمن الُملحق 34 ٕالىو  29المواد ِمن (
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ُيعتبر تحسين مستويات المعيشة الهدف الّرئيسي ِلتخطيِط التنمّية االقتصادية، وتُتَخُذ كل التّـدابيِر العملّيـة   .ي 
الُمناسبة اّلتي تكُفُل للُمنتجين الُمستقلين وللعاملين باألجر ظروفًا تضمُن لُهم االحتفاظ بُمستوَياِت المعيشة 

 ؛)من الُملحق 36و 35دتان الما(الدنيا
المـادة (اتخاُذ كـّل التّـدابير لتحسـين صـّحة الّنـاس وتحسـين تغـِذيِتِهم، وكـذا، تـوفير ظُـروف إسـكاٍن ُمرِضـَية   .ك 

 ؛)من الُملحق 37
اتخـــاذ الترتيبـــات العملّيـــة ِمـــن أجـــِل تـــوفير الّرعايـــة والعـــالج للمرضـــى والُمســـّنين والعَجـــَزة وَوَرثَـــُة الُمتـــوّفين   .ل 

عالين، مع ضماِن دْفِع التعويِض عند الَعْجِز عن العمل نتيجة حادٍث َوَقَع بسَبِب العمل أو أثنائه وعـن المُ 
 ؛)ِمن الُملحق 40 ٕالىو  38المواد ِمن (الَعْجِز نتيجة مرٍض مهني 

لــون أو ضــماُن الُمعاملــة االقتصــادية العاِدلــة لكــل العّمــال وحظــِر التمييــز ضــّدُهم بســَبِب الُعنًصــِر أو الّ   .م 
مع اتخاِذ الّتدابير العملّيـة والُمناسـبة . العقيدة أو االنتماء القبلي في االلتحاِق بالعمِل العام أو الخاص

ــي  ــز ف ــِع التميي ــدريب وَمْن ــوفير تســهيالت الّت ــة فــي االســتخدام بت ــة فــي الُمعامل ــِز الُمســاواة الفّعلي لتعزي
 ؛)من الُملحق 41المادة ( ماء النقابيُمفاوضات االتفاقيات الجماعّية أو على أساس اإلنت

مــن وجهــة نظــر الباحثــة، بمثابــة الوثيقــة  أعــاله، 70: وُيمكــن اعتبــار، األحكــام الــواردة ضــمن التوصــية رقــم     
َصْت كاّفة المبادئ وجميع الحقّـوق والمكاسـب  األساسّية اّلتي تعكس فلسفة ومنهاج المنظمة الدولية للعمل، فقد ُلخ

الوثائق الّسابقة المقّررة على مستوى المنظمة الدولية للعمل، ِلُتدَرَج بصيغة معايير دنيا تلتزم بتطبيقها اّلتي شملتها 
  .الدول األعضاء بالمنظمة في األقاليم التّابعة لها

  
فـــي األقـــاليم  االجتماعيـــةياســـة لسّ المعـــايير الـــدنيا لبشـــأن  1945لعـــاِم  74 :التوصـــية رقـــمأحكـــام : ثانيـــاً      

  )أحكام تكميلية(اِبعةالتّ 
     
فـــي األقـــاليم  االجتماعيـــةياســـة لسّ المعـــايير الـــدنيا لبشـــأن  74 :التوصـــية رقـــم، 1945فـــي عـــام  تْ رَ دَ َصـــ    

 ، المـذكورة أعـاله،70: لتلـك اّلتـي َوَرَدْت ِضـمن التوصـية رقـم ةً تكميلَيـ أحكامـاً  تْ نَ م َضـوتَ  ،1)أحكام تكميلية(التّاِبعة
ـ ذاتَ  ن المسـائلِ مِ  رىخأُ  مجموعةٍ  لَ وْ حَ  نتها أحكـاُم  .2االجتماعيـةياسـة لة بالسّ الصنيا اّلتـي تضـمومـن المعـايير الـد

 ، ما يلي تذكر الباحثةالتوصية بالنص:  
يكوُن ِمن أهداف الّسياسة االجتماعية تشجيُع إقامِة آِلَية للُمفاوضة الجماعّية تسـمُح بتحديـِد ُمعـّدالٌت ُدنيـا   .أ 

                                                           
، اعتَمـَدها المـؤتمر الـدولي للعمـل خـالل دورتِـِه )كـام تكميليـةأح(المعايير الدنيا للّسياسـة االجتماعيـة فـي األقـاليم التّابعـة بشـأن  1945لعام  74:التوصية رقم 1

  .1945نوفمبر  05 :، الُمنعِقدة بتاريخ27:رقم
ــُد عليــه صــراحًة ِضــمن ديباجــة التوصــي 2 ــاليةوذلــك مــا وَرَد التأكي ــن ميثــاِق األمــم المتحــدة، وُهــَو :" ؛ حيــث َوَرَد فيهــا، كالّت لّمــا كــان الفصــُل الحــاِدي عشــر ِم

رسـي التـزام الـدول المسـؤولة عـن المتعلق باألقاليِم غير الُمتمتعة بالُحكِم الّذاتي، يؤكُد المبدأ القاضي بأن مصاِلَح هذه األقاليم لها المقام األّول، ويُ التصريُح 
ولّمــا كــان المــؤتمر ...القتصــاد واالجتمــاع والتعلـيموا هـذه األقــاليم، كأمانــة ُمقّدسـة فــي ُعُنِقهــا، بالعمـل علــى تقــدِم شــعوِب هـذه األقــاليِم فــي شـؤوِن الّسياســة

، أثناء دورِتِه السادسة والعشرين، توصيًة بشأن المعـاييِر الـدنيا للّسياسـة االجتماعيـة لألقـاليم التّابعـة، ولّمـا كـان 1944ماي  12الدولي للعمل قِد اعتَمَد في 
  ".1944يٌر دنيا ُتكمُل تلك الُمعتمدة في عام من المرُغوب فيه أِن ُتَطبَق على األقاليم التّابعة معاي
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ِق ُمفاوضــاٍت بــين منظمـات أربــاب العمــل ومنظمـات العّمــال أو ِمــن ِخـالِل إنشــاء جهــاز لألجـور عــن طريـ
مبـدأ المسـاواة بـين الّرجـل والمـرأة فـي األجـر فـي رسِمي يتوّلى القياَم بـذلك، وُيراَعـى فـي جميـِع الحـاالِت 

 ؛)من ُملحق التوصية األولى 02و 01المادتان ( حالة العمل ذي القيمة الُمتساوية
 ؛)من ُملحق التوصية 03المادة ( الَدْفع الّصحيِح لألجوِر لكل عامٍل فرٍد ُمباشرًة، نقدًا وبانتظام ضمانُ   .ب 
مبدأ األجـر الُمتسـاوي ُمقاِبـل العمـل ذي القيمـة الُمتسـاِوَية يكون ِمن أهداف الّسياسة االجتماعية إرسـاُء   .ج 

ــز الُمباشــر  ــُع التميي ــَأة، وَمْن ــة ونفــس المنَش ــِنِهم أو فــي نفــِس العملّي ــرقِهم أو دي ــال بســَبِب ِع ضــّد العّم
 ؛)من ُملحق التوصية 06المادة ( ِجنِسِهم فيما يتعّلق بُفرص العمل والترّقي في الِمهنة وُمعّدالِت األجور

وضُع ُنظُـٍم قانونيـة لتنظـيم َدْفـِع تعويضـاٍت للمسـتخدمين عنـد الَعْجـِز عـن العمـل نتيجـة حـادٍث َوقَـَع بسـَبِب   .د 
مبـدأ الُمسـاواة وعـدم ، قائمـٌة علـى لنظام تأميٍن إجباري غيُر هـادٍف للـّربحِ ناءه، ُمؤّسسٌة وفقـًا العمِل أو أث

، وتسري ابتداءًا ِمن اليوم الخـامِس بعـَد وقُـوِع التمييز في الُمعاملة بين العّمال الوطنّيين والعّمال األجانب
مــن  12وٕالــى  08المــواد ِمــن ( ثــَر ِمــن أربعــِة أســابيعالحــاِدِث أو ابتــداءًا ِمــن اليــوم األّول إذا داَم الَعْجــُز أك

 ؛ )ُملحق التوصية
ِمن  13المادة ( هذا، وقُد تضّمنت األحكام التكميلّية ُنصوصًا خاّصة بتنظيِم عملّية توظيف العّمال وتشغيلهم     

، بتحديــــد )ةِمــــن ُملحــــق التوصــــي 17 وٕالــــى 14المــــواد ِمــــن( ، بتنظــــيم ســــاعات العمــــل واإلجــــازات)ُملحــــق التوصــــية
ِمـن ُملحـق  19المـادة ( ، بتنظيِم آليـات تسـوية المنازعـات)ِمن ُملحق التوصية 18المادة ( صالحيات مفتش العمل

  ).   ِمن ُملحق التوصية 23 وٕالى 20المواد ِمن( ، بمعاييِر الّسالمة والصّحة في العمل)التوصية
  

  التّابعةفي األقاليم  االجتماعيةياسة السّ بشأن  1948لعاِم  82 :رقم أحكام االتفاقية: ثالثاً      
  

، وتسـتهِدُف أحكــام 1التّابعــةفـي األقــاليم  االجتماعيــةياســة السّ بشـأن  82 :رقـم االتفاقيــة 1948عـام  تْ رَ دَ َصـ     
عزيــِز تحقيــق رفاِهَيــة الّســكان األصــلّيين لألقــاليم التّاِبَعــة لدولــٍة ُعضــو فــي المنظمــة، وتنِمَيِتَهــا وت 82:االتفاقيــة رقــم

  .رغَبِتها في التقدِم االجتماعي
ْت المادة       ـن فـي مجـاالِت  04وقي ذلك، نصَخذ كّل الُخطوات الُممِكنة لتشـجيِع الَتَحسِمن االتفاقية على أْن تُت

العــاِمِلين  الصــّحة، واِإلْســكان، والتغذّيــة، والتعلــيم، وِرَعايــُة األطفــال، وَوْضــِع المــرأة، وظــروُف االســتخدام، وُمكافــآت
ـــاِل الُمهـــاجرين، والّضـــمان االجتمـــاعي، وُمســـتوياُت الخـــدماِت العامـــة  ـــَة العّم بـــأجٍر، والُمنتجـــين الُمســـتقلين، وحماي

  .واإلنتاج، عموماً 
مــن االتفاقيــة أحكامــًا تســَتْهِدُف تحســيَن ُمســتوياِت المعيشــة االقتصــادية للّســكان  الثالــثوقــد تضــّمن الجــزء       

  .األصلّيين

                                                           
 11 :، الُمنعِقــدة بتــاريخ30:، اعتَمــَدها المــؤتمر الــدولي للعمــل خــالل دورِتــِه رقــمالّسياســة االجتماعيــة فــي األقــاليم التّابعــةبشــأن  1947لعــام  82:االتفاقيــة رقــم 1

   .1955جوان  19: ، ودخلت حّيز النفاذ بتاريخ1947جويليه 
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ــَص الجــزء       ــعبينمــا ُخص ــدابيِر اّلتــي َتُمــس فئــَة الُمهــاجرين ِمــن  الراب مــن االتفاقيــة ذاُتهــا، لتقريــِر ُجملــٍة ِمــن الّت
ــت المــادة  ــمً تً  وبِ ُجــوُ ، صــراحًة، علــى 02فــي فقرِتَهــا  12العّمـال؛ ونصِقــومزايــا ال تَ  هــاجر بحمايــةٍ المُ  لِ العاِمــ عِ ت ل 

 لمِ االع استخدامِ  قيمون في منطقةِ المُ ال به العمّ  عُ عّما يتمت.  
َعَدَم التمييز بسَبِب الُعنصر أو اّللون أو الِجنس أو العقيَدة أو " نْ وَ نْ عَ ن االتفاقية المُ مِ السادس  الجزء نّص و      

تمييـٍز  يكوُن ِمن أهداِف الّسياسة إلغاُء كـل  :"، على أّنهمنهُ  01.ف/18 من المادةضِ " االنتماء القبِلي أو النقابي
  :بْين العّمال على أساس الُعنصر أو اّللون أو الِجنس أو العقيدة أو االنتماء القبِلي أو النقابي، فيما يتعّلق

قانونـًا  ينَ لِ شـتغِ أو المُ  ينَ قيِمـالمُ  لجميـعِ  ةَ َلـاالقتصـادية العادِ  ةَ لَ عامَ المُ  لُ تي تكفُ الّ  هِ العمل واتفاقاتِ  بتشريعِ   .أ 
  في اإلقليم؛

  ة؛العامة أو الخاصّ  في الوظائفِ  ولِ بُ بالقَ   .ب 
  ة؛يَ أو الترقِ  دِ التعاقُ  بشروطِ   .ج 
  ؛التدريب المهنيّ  صِ رَ بفُ   .د 
  العمل؛ بظروفِ   .ه 
  عاية؛المة والرّ ة والسّ الصحّ  بتدابيرِ   .و 
  ة؛يَ التأديبِ  بالقواعدِ   .ز 
  ة؛االتفاقات الجماعيّ  شاركة في مفاوضاتِ بالمُ   .ح 
ــلِ العمَ  تســاوي فــي نفــسِ المُ  العمــلِ  نْ تســاوي َعــر المُ وفقــًا لمبــدأ األجــ دُ د َحــتــي تُ الت األجــور، الّ عــد بمُ   .ط  ة ّي

  ".يادة بهذا المبدأالس  الدولة ذاتُ  فُ رِ تَ عْ ما تَ  رِ دَ نشأة بقَ والمُ 
أن واِضــِعي االتفاقيــة َلــْم ُيقــدُموا أي تعريــٍف  يكشــفُ ِلــَنص المــادة أعــاله،  تعتبــر الباحثــة أّن قــراءًة موضــوَعّيةً و      

، واكتفُـوا باإلشـارِة ِلَمَعـاِييِر التمييـز الَمحظُـوِر الّـذي ينين والقبلّيـالّسكان األصـليّ أو تحديٍد ِلمدُلوِل  ةقليّ األلُمصَطَلِح 
بالُعنصر، اّللون، الِجنس، العقيَدة، االنتماء القبِلي واالنتمـاء َقْد َيُمّس هذه الطوائف ِمن المجتمع، ويتعّلق األمُر 

  .النقابي
ال َيَدُع أي مجاٍل للَتوسِع،  ّيقٍ وضَ  دٍ د حَ مُ َوَرَدْت على َنْحٍو  معاييِر التمييِز المحُظورِ أن صياَغَة  تُنّوه إلىكما      

ِمّمــا قــْد َيَتَرتــُب عليــه َتَعــرض هــذه الفئــات لــبعِض ُصــَوِر االســتغالِل والتمييــِز اُألخــرى ُدوَن أْن يســَتْتِبَع ذلــك إمكانّيــة 
  .أو غيِره...التمييز على أساس الّدين، أو اّللغة، أو االنتماء االجتماعي: ِمثل الُمتاَبَعة القضائية،

 نٍ رِ مَ ُبُنوِد وأحكاِم االتفاقية ذاُتها، على َنْحـٍو  تطبيقِ  نطاقِ ِبِخالِف ذلك، َوَرَدْت صياَغُة وتعتبر الباحثة أّنه، و      
ين أو قيِمـــال المُ العّمـــ جميـــعَ المســـاواة وعـــدم التمييـــز  لمبـــدأ خصـــيطـــاق الشّ الن فـــي الوقـــت ذاِتـــِه، ِليشـــُمَل  عٍ وواِســـ

ين ســواء ين واألصــليّ ســرياُن أحكــاِم االتفاقيــة علــى جميــع العّمــال القبلّيــ وُيفيــُد ذلــك،، ين قانونــًا فــي اإلقلــيمشــتغلِ المُ 
عـن إقلـيم الدولـة اّلتـي يحِمـُل وَلة سـؤُ وا يعملُـون داِخـل إقلـيم الدولـة المَ َشـأ أو كـانُ نْ المَ  وا يعَملون داِخـل إقلـيم دولـةِ أكانُ 

 فالحــق فــي العمــل فــي مفهوِمــِه الواِســِع، بــدءًا ِمــن الحــق فــي التوظيــ طــاق الموضــوعيالن كمــا ُيَغطــي  .جنســّيَتَها
  . والتدريب المهنّي، ووصوًال إلى الحق في التعبير َعن الّرأي والُمشاركة في الِحوار االجتماعي
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التراُجــُع اّلــذي ميــَز أحكــاَم االتفاقيــة فيمــا يتعّلــَق بنظــاِم األجــور؛ حيــث  ديرها، هــوفــي تقــ والغريــب فــي األمــِر،     
فـي نفــِس العملّيــة  مبـدأ األجــر المتسـاوي عــن العمـل المتســاوي، آنـذاك، بــإقراِر 82:اكتَفـى واضـُعو االتفاقيــة رقـم

 1945لعـام  74: ن بنوِد ُملَحـق التوصـية رقـمبدًال ِمن اعتماِد الّصياغة اّلتي َسَبَق وأْن َوَرَدْت ِضم ونفِس الُمنشأة
مبدأ األجر المتساوي عـن العمـل ذي القيمـة المتسـاوية فـي نفـِس العملّيـة وفـي سالفة الذكر، واّلتي تُِقر بإرساِء 

ُد ويبــُدو أن األعضــاء المــؤتمرين علــى ُمســتوى المــؤتمر الــدولي للعمــل َلــْم يكوُنــوا علــى اســِتعداٍد َبْعــ .نفــس الُمنشــأة
 عوةس والـــدّ يِ أســـلوب التحِســـِلطــرِح الّصـــياغة الجديــدة للمبـــدأ ِضــمن أحكـــام اتفاقيــٍة دوليـــٍة ُمْلِزمـــٍة واكتفُــوا باعتمـــاِد 

األجـر المتسـاوي عـن العمـل ذي كُخطوٍة ُأولى ُتَمهُد الطريق أمـام اتفاقيـٍة دوليـٍة جديـدٍة شـاِملٌة للمبـدأ أعـاله؛ فِفكـَرُة 
ُكْن َقْد َتَبْلَوَرْت َبْعُد، وطرُحها آنذاك في إطاِر اتفاقيٍة دوليٍة ما كاَن ِلَيْلَقى اسـتجابًة باإلجمـاِع َلْم تَ  القيمة المتساوية

ــد ِمــن انتظــار ُحُلــول عــام  ــِل ُمَمثلــي كافــة الــدول األعضــاء ومنظماِتهــا، وكــان ال ُب ــِتم إقراُرَهــا  1951ِمــن ِقَب حتــى َي
  ).، سالفة الذكر100:االتفاقية رقم(اقيٍة دوليٍة بصياغٍة صريحٍة ِضمن ُنُصوِص اتف

، )1947(الُمعَتَمـَدة مباشـرًة بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة  82: االتفاقيـة رقـم ُيمكـن القـول أنّ وبالّرغم مـن ذلـك،      
َأَجـاَزْت االتفاقيـة  وأكثـَر ِمـْن ذلـك، فقـدْ . لمبدأ المساواة في األجورُأولى النًصوص الدولية الُمكرسة مّثلت، آنذاك، 

ُبْغيَة َتْقِلـيِص َفْجـَوَة األجـوِر القائَمـة بـْين ُمعـّدالت  ةعليّ ة فِ يّ إيجابِ  تدابيرَ ذاُتها، للّدوِل األعضاء اتخاَذ ما شاَءْت ِمن 
 .1لنقابيالقْبِلي أو ا ءاألجور بسَبِب تمييٍز قائٍم على أساِس العنصر، أو اّللون، أو الجنس، أو العقيدة، أو االنتما

، 1945و 1944لسـنَتْي  74و 70: كما تخلُـُص الباحثـة بـالقول، أّن األحكـام الـواردة ضـمن التوصـيتين رقمـيْ      
، تعكس فعًال مـدى التقـّدم الّـذي أحرزتـه المنظمـة 1948لعام  82:على الّتوالي، وكذا، تلك الواردة في االتفاقية رقم
ــة بتــدابير الّسياســية االجتماعيــة فــي األقــاليم الدوليــة للعمــل خــالل تلــك الفتــرة؛ حيــث تضــّمن ت هــذه الوثــائق المعنّي

فـــي العديـــد مـــن الـــدول  -ولـــم تتحـــّول بعـــد إلـــى مكســـبٍ  -التّابعـــة مـــن المبـــادئ والـــنظم اّلتـــي ال زالـــت تشـــّكل مطلبـــاً 
الختيــاري، مبــدأ العمالــة الكاملــة، مبــدأ التقاعــد ا: وتــذكر الباحثــة علــى ســبيل االســتدالل. األعضــاء، وليومنــا هــذا

  .التأمين على البطالة، ومبدأ األجر المتساوي عن العمل ذي القيمة المتساوية
  
  
  
  
  
  

                                                           
مـن الفقـرة السـابقة، تتخـذ كـل ) ط(مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية :" ،على التوالي، على أّنه82:من االتفاقية رقم 18من المادة  03و 02نصت الفقرتين فقد  1

القبلـي أو  ءة، أو االنتمـاالعنصـر، أو اللـون، أو الجـنس، أو العقيـدالتدابير العملية لتقليل الفوارق القائمة بين معدالت األجـور بسـبب التمييـز علـى أسـاس 
يجوز أن يمنح العمال الذين ينتمون إلقلـيم مـا ويعملـون فـي إقلـيم آخـر مزايـا  ". " وذلك، عن طريق زيادة المعدالت المطبقة على العمال األقل أجراً . النقابي

  ".عمل بعيدًا عن موطنهمنقدية أو عينية باإلضافة إلى أجورهم لتغطية أّي تكاليف شخصية أو عائلية معقولة ناشئة عن ال
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  :المطلب الثاني
  القواعد الُمتعلقة بحماية الّسكان األصلّيين والقبلّيين لألقاليم الُمتَمتعة باالستقالل الذاتي

  
هــي فــي و  ،لإلنســان األساســيةالحقــوق  الِ َيــاغتِ و  ةاإلنســانيّ الكرامــة ان َهــجــرائم امتِ  عُ َشــبْ أَ العنصــرية  التفرقــةد ُتَعــ     
 ا كشــعوبٍ َهــعاملتِ مُ و  رلالســتعما ةِ عَ عوب الخاِضــالشــ ة القائمــة علــى اســترقاقِ يَ ياســة االســتعمارِ للسّ  امتــدادٌ  رِ األْمــ عِ واِقــ

 كنتيجـةٍ  قِ الـر  نظـامِ  إلغـاء ، وَبْعـدَ هكـذاو . الَسـيد أو ضِ يَ األْبـ نسِ الجِ  عَ مَ  لِ ثْ المِ  ةَ عاملَ مُ  لَ عامَ تُ  بأنْ  جديرةٍ  رُ يْ غَ  أدَنى،
الّســـكان األصـــلّيين  لَ وِمـــة، عُ َشـــأســـمالية الفاحِ للرّ  اً اقتصـــاد األكثـــرُ  اءرَ َجـــاألُ نظـــام  ورِ ُهـــناعية وظُ ورة الّصـــة للثّـــّيـــحتمِ 

نــة،  امِ َظــالتفرقــة العنصــرية و نِ  ةِ مارَســريــق مُ عــن ط يــدِ بِ العَ  ةَ َلــامَ عَ مُ والقبلّيــين، وبالُخُصــوص أولئــك َذُوو البَشــَرة الُمَلو 
  .واإللزاميالجبري  العملِ 
ـــاق  ارِ كَ نْ ن اســـتِ ِمـــ مِ غْ وعلـــى الـــرّ       ـــاميث ـــِه علـــى ُوُجـــوِب المســـاواة فـــي  ةيَ رِ نُصـــللتفرقـــة العُ  )1944( فيالدلفي ِبَنص

ِمـن  غمِ علـى الـرّ ، و ِتِهم أو انتمـاِئِهم العرقـيالُمعاملة بين جميِع األفراد بغض النَظِر عن أصِلِهم القومي أو َلْوِن َبَشـرَ 
ة يَ ول االسـتعمارِ ن الدُ مِ  يدَ العدِ  ، فإن  )1948(اإلنسانالعالمي لحقوق  اإلعالنمن ضِ  ،أيضاً ار كَ نْ هذا االستِ  توكيدِ 

 َض رْ َعــ ةً بَ ة ضــارِ يَ عنصــرِ التفرقـة ال ُس مــارِ تُ  تْ لــظَ  ،اتحــاد جنــوب إفريقيــال ْثــاء، مِ ضــيْ بَ  ةّيـأقلِ ا َهــمُ تــي تحكُ ول الّ الـدُ  أو
  .ها الدوليةبالتزاماتِ  طِ الحائِ 
ــاَن األمــم المتحــدة ووكاالِتهــا الُمتَخصصــة، بانِضــَماِم الــدول وتعتبــر الباحثــة       أن َمْوَجــَة التغييــر اّلتــي هــّزت َكَي

ألمم المتحدة، ِبَما في ذلك، الُبْنَية تغييٌر ِجذِري في الُبنية الُعضوّية لهيئة ا قد َنَتَج عنها -الحديثة العهد باالستقالل
دون غيِرَهـــا ِمـــن  الُثالثيـــةوَتْنَفـــِرُد بتركيبِتهـــا  العالميـــةالُعضـــوّية للمنظمـــة الدوليـــة للعمـــل اّلتـــي َتْمتـــاُز ِبخُصوِصـــَية 

وأجِهـزة المنظمـة أّثَرْت َحْتمًا على َمَواِطِن ُصنع القرار داِخَل المؤتمر الدولي للعمل  -1المنظمات والكَياَنات الدولية
العنصري اّلتي ُتماَرُس فـي ُمواجهَـِة  زوِلجاِنها، فارَتَفَعْت النداءات والدعواُت ِبضُرورة الحظِر الُمطَلْق ِلسياسِة التميي

الكثيــِر ِمـــن األقلّيــات، وُوُجـــوب إقــرار مبـــدأ المســاواة وعـــدم التمييــز فـــي التوظيــف واالســـتخدام َبــْيَن  جميـــِع العّمـــال 
  .النظر َعْن انتماءاتِهم اإلثنيةبصْرِف 

قْد كان موضوع حماية األقلّيات ِمن الّسكان األصليين والقبلّيين َمثَاَر ُمناقشاٍت طويلٍة وِخالفـاٍت حـاّدة علـى و      
النشـاط التشـريعي للمنظمـة   يـهِ ، وكـان ال ُبـد ِمـن توجِ 1954لدولية للعمـل منـذ عـام امستوى المؤتمر العام للمنظمة 

  .2هذه الفئة االجتماعية الُمسَتْضَعَفة واألكثر استغالالً  حمايةِ  وَ حْ نَ 
                                                           

 : راجع، لمنظمة الدولية للعملفي امبدئي العالمية والتمثيل الثالثي للمزيد من التفاصيل بشأن  1
B. Dupuy, Op.cit., pp.06 et ss./A. H. Zarb, Les institutions spécialisée du système des Nations Unies et leurs membres, 
Op.cit., pp. 13 et 14./ V.Y. Ghebali, L’organisation internationale et l’évolution de la société mondiale l’organisation 
internationale du travail (O.I.T.), Vol.03 , Institut Universitaire de Hautes Etudes internationales, édition Georg, 
Genève, pp.164 et ss./ P. Demitrijevic, L’organisation internationale du travail (histoire de la représentation 
patronale), Op.cit., pp.30 et ss. 

الُمرتَكَبـة ِمـن  َذكر بالمجـاِزرِ تمـين إلـى أقلّيـاٍت، ويكِفـي أْن ُيـفقْد أثَبَتْت الُممارسات مدى َبَشاَعة المجاِزْر اّلتي كانت تُقترُف، آنذاك، فـي مواجهـِة األشـخاص الُمن 2
ــَد الحــرب العالميــة األولــى نْ َمــاألرْ  حَ مــذابِ : وبالخصــوصِ ْقَبــِل الُعنصــِرَية العثمانيــة،  أثنــاء وبعــد الحــرب العالميــة األُشــورية ح المــذابِ أو  ســيفومــذاِبِح و  ،ِخــالل وَبْع

 ثواّلتـي ُعِرَفـْت بحـواد) أعمـال شـغب إسـطنبول(بـوغروم إسـطنبولو اليونـانيون حِ ومـذابِ  -األشـوريين والسـريان والِكْلـَدانواّلتـي اسـَتهَدَفْت مـدنِيين ِمـن  -األولـى
المجــاِزِر اّلتــي اقترَفْتهــا الّنازّيــة األلمانيــة فــي ُمواجهــِة َيُهــوِد أوروبــا، وسياســة التمييــز الُعنُصــري اّلتــي ماَرَســَها كمــا أشــارت الدراســات إلــى . 1955ســبتمبر  06-07
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ل بســـن اتفاقيـــة دوليـــة شـــاملًة تعِنـــي بتنظـــيم َعَمالـــة            األمـــر اّلـــذي َلـــِزَم ِمـــن المنظمـــة الدوليـــة للعمـــل التـــدخ
ِهم ِمن العّمال اآلخـرين، والقضـاِء علـى األشخاص الُمنتمين إلى أقلّياٍت في سبيِل تعزيِز المساواة بيَنُهم وبْين ُنظرائِ 

ُه إليِهم ِبَغَرِض إقصاِئِهم ِمن ُسوِق العمل واالنتقاِص ِمن حقوِقِهم الِمَهنّية أّي ُمعاملِة تمييزّية ُتوج. 
وَصـــَدَر َعـــْن المنظمـــة، تبعـــًا لـــذلك العديـــد ِمـــن األحكـــام والنصـــوص اّلتـــي ســـوف تـــأتي الباحثـــة إلـــى َعـــْرِض      

 :  ها من ِخالِل فروِع البحث التّاليةمضُمونِ 
  

  :الفرع األّول
  والقبلّيينحماية الّسكان األصلّيين بشأن  1957لعام  107:االتفاقية رقمأحكام 

  
حمايـة بشـأن  1957لعـام  107:االتفاقيـة رقـمن المنظمـة الدوليـة للعمـل، عـِمْن أهم األحكـام اّلتـي َصـَدَرْت       

موضـــوَع الُبنـــِد  107:َشـــكَلْت االتفاقيـــةرقم، و1ِم ِمـــن الّســـكان القبلّيـــين وشـــبه القبلّيـــينالّســـكان األصـــليين وغيـــرهِ 
وقـْد َأسـَس المـؤتمرون األحكـام . للمـؤتمر العـام للمنظمـة الدوليـة للعمـل األربعـينفي َجْدَوِل أعمـاِل الـّدورة  ادسالسّ 

، ويتعّلُق ةيّ واقعِ ذا خلِفّية  الثاني، وقانونيةذا خلِفّية  لاألوّ ؛ الواِرَدة ِضمن االتفاقية الَمعنّية على اعتباَرْين أساسَيْين
  :األمُر بما يلي

وحـي  إعالن فيالدلفياتأكيُد  • ِمِهم الرعلى أّنه لجميِع البشِر الحق في العمل ِمن أجِل رفاِهيِتِهم المادية وتقـد
  .اُفؤ الُفَرْص في ظروٍف ُتَوفُر َلُهم الحرّية والكرامة واألْمن االقتصادي وتك

اإلقرار بحقيقِة الُوُجود الِفّعلي ِلُسكاٍن أصلّيين وُسّكاٍن قبلّيين وِشْبَه قبلّيين في العديِد ِمـن البلـدان الُمسـتقلة،  •
لَــْم َيــِتّم َبْعــُد إدمــاُجُهم ِضــمَن الجماعـــة الوطنّيــة، وَيُحــوُل َوْضــُعُهم االجتمــاعي واالقتصــادي والِفكـــري ُدوَن 

  .لكاِمِل بالمزايا والحقوق اّلتي يتَمتُع ِبها غيُرُهم ِمن فئاِت الّسكانالَتَمتِع ا
  :، على نحٍو يشُمُل الفئات التّالية107:واستنادًا ِلما َسَبَق، ُحدَد النطاق الّشخصي ِلَسَرَياِن أحكاِم االتفاقية رقم     
•  ـــدان المســـتقل ـــين فـــي البل ـــين وِشـــبه القبلّي ـــّلُ ُمســـتوى ُظـــروِفِهم االجتماعيـــة 2ةأفـــراُد الّســـكان القبلّي ـــذين َيِق ، واّل

واالقتصــادية عــن المســتوى اّلــذي َوَصــَل إليــه بــاِقي ِقطاعــات الجماعــة الوطنّيــة، وتُــَنظُم أوضــاَعُهم ُكليــًا أو 
 ؛3خاّصة حُجزئيًا تقاليُدُهم وعاداِتِهم الخاّصة أو قوانين ولوائِ 

ــُروَن ُســكانًا أصــلّيين النتســاِبِهم إلــى أفــراُد الّســكان القبلّيــين وِشــبه القبل • ّيــين فــي البلــدان المســتقلة اّلــذين ُيعَتَب
الّسكان اّلذين كاُنوا يقُطُنون البلَد أو اإلقليم الجغرافي اّلذي َيَقُع فيه البلد َوْقَت الَغْزِو أو االستعَماِر، واّلذين 
                                                                                                                                                                                                 

ـــا هـــذا الحركـــة الِجـــنس األبـــيض اتجـــاه الِجـــنس = ذوو البشـــرة الّســـمراء والُملّونـــة فـــي الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة وفـــي جنـــوب أفريقيـــا، وتلـــك اّلتـــي ُتماِرُســـها ليوِمَن
   :راجع. الصهيونّية اُتجاه َعَرْب فلسطين

 Med .ALMOSA , Op.cit,.pp.18.  
، من السكان القبليـين وشـبه القبليـين وٕادمـاجهم فـي المجتمـع العـام للبلـدان المسـتقلةحماية السكان األصليين وغيرهم بشـأن  1947لعام  107:االتفاقية رقم 1

  .1959جوان  06: ودخلت حّيز النفاذ بتاريخ. 1957جوان  26 :، المنعقدة بتاريخ40:اعتمدها المؤتمر الدولي للعمل خالل دورته رقم
المجُموعـات واألشـخاص اّلـذين َلمـا ينـدِمُجوا فـي المجتمـع الَقـْوِمي ُيـْزَعُم :" ِلتشُملَ ) شبه القبلّيين(ِة ، المقُصوَد بعبار الثانيةِضمن فقرِتَها  األولىحّددت المادة  2

  ".أّنُهم في سبيِل َفْقِد خصاِئِصِه القبِلَية
  .، أعاله107: رقم ةمن االتفاقي )أ.(01.ف/01المادة  3
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ون عيشـًة َأْقـَرَب إلـى الـّنُظِم االجتماعيـة واالقتصـادية يعيُشـ -بغض الّنَظِر َعْن وضـِعِهم القـانوني –ماَزاُلوا 
  .1والثقافية لذلك الَعْهِد ِمْنَها إلى النُظِم الَقْوِمّية للبلد

ــاِم، ُهــو أّن االتفاقيــة رقــم      ، وعلــى خــالِف ســاِبَقَتَها، جــاَءْت ِمــن أجــِل 107: والجــديُر بالمالحظــة فــي هــذا الَمَق
ين والقبلّيين وِشبه القبلّيين الُمتواِجِدين داخَل إقليِم دولٍة الَمْنَشأ أو األصِل وَلْيَس داخَل حماية حقوق الّسكان األصليّ 
كما أّنها تعِني بحماية الفئات الَمعنّية عندما يتعّلق األمُر بتواُجـِدهم فَـْوَق إقلـيِم دولـٍة . إقليِم االستقباِل أو االستخدام

اتفاقيــــات العمــــل الدوليــــة، بتحديــــِد المركــــز القــــانوني لهــــذه الفئــــات ِخــــالل فتــــرة  مســــتقّلة، بينمــــا تعِنــــي ســــاِبَقِتها ِمــــن
اســتخداِمها َفــْوَق إقلــيِم دولــٍة تاِبعــٍة لدولــٍة ُعضــو فــي المنظمــة أو إذا كانــت هــي ِبَحــد ذاِتهــا ُتمثــُل فئــاٍت تاِبعــٍة لدولــٍة 

  .ُعضو في المنظمة
قْد َعلُقوا تطبيَق أحكاِمَها في نطاِقَها الّشخصي على َتَمتِع  107: تفاقية رقموِمنُه، ُيمِكُن الَقْوُل أن واِضِعي اال     

ــّذاتي، ِمّمــا َيَتَرتــُب عليــه بمفهــوم  ــا هــذه الفئــات الَمعِنّيــة باالســتقالل ال الدولــة أو الّرقعــة الجغرافيــة اّلتــي َتْقطُــُن َفْوَقَه
األمــُر بفئــاٍت تابعــٍة لدولــٍة ُعضــو أو بفئــاٍت ُمتواجــدة فــوق إقلــيِم دولــٍة المخالفــة انِتَفــاُء تطبيــِق أحكاِمَهــا إذا مــا تعلّــق 

  .تاِبعٍة لدولٍة ُعضو في المنظمة
ــَلْت اســتعماَل ُمصــطلحاٍت ِعــدة، ِمْثــل      المنظمــة الدوليــة للعمــل َفض ــالّســ: "كمــا ُيمِكــُن التنويــُه بــأن ين كان القبلّي
الُمسـتخَدم فـي ِظـّل النظـام القـانوني اُألَمِمـي، وكـذا، العديـد " اتاألقلّيـ"صطلح ، بدًال ِمن استعمال مُ "ينه القبليّ بْ وشِ 

  ؟نِ يْ ومَ ن المفهُ ًال مِ كُ  واختالفِ  قِ ى تطابُ دَ مَ ِمّما ُيِثيُر انِشَغاَلَنا بشأِن . ِمن النُظم القانونية اإلقليمّية
ــ"وفــي غيــاِب تعريــٍف ُمَحــدٍد لمفهــوِم       ــالّس إلــى الــنص  ُتحيــُل الباحثــةن ُنُصــوص االتفاقيــة، ِضــم" ينكان القبلّي

 : أعاله، الواِرِد باّللغَتْين اإلنجليزية والفرنسية؛ حيث اسَتْخَدَم النص اإلنجليزي العبارة التّالية األولىاألصلّي للمادة 
(Tribal or semi-tribal populations)، عبــارة ن اســتخدامِ ِمــ الً دَ ، َبــ2"ينبه القبلّيــين وِشــكان القبلّيــالّســ"ىبمعَنــ 

(Minority    ."ةأقليّ "ىعنَ بمَ  ،(
3 (Populations tribales ou semi tribales): ِمــْن جهِتــِه اســتخَدَم الــنّص الفرنســي العبــارة التّاليــة     

ــ ، ن ًال ِمــدَ َب
  ."ةأقليّ "ىبمعنَ  ،(Minorité) حِ صطلَ مُ  مِ ااستخد

                                                           
  .، أعاله107: رقم ةمن االتفاقي )ب.(01.ف/01المادة  1
  :َد النص األصلّي باّللغة االنجليزية، كاآلتيَورَ  2

      « 1. This Convention applies to-- 
     (a) members of tribal or semi-tribal populations in independent countries whose social and economic conditions 
are at a less advanced stage than the stage reached by the other sections of the national community, and whose 
status is regulated wholly or partially by their own customs or traditions or by special laws or regulations; 
     (b) members of tribal or semi-tribal populations in independent countries which are regarded as indigenous on 
account of their descent from the populations which inhabited the country, or a geographical region to which the 
country belongs, at the time of conquest or colonization and which, irrespective of their legal status, live more in 
conformity with the social, economic and cultural institutions of that time than with the institutions of the nation to 
which they belong. 
      2. For the purposes of this Convention, the term semi-tribal includes groups and persons who, although they are 
in the process of losing their tribal characteristics, are not yet integrated into the national community ». 

  :َوَرَد النّص األصلّي باّللغة الفرنسية، كاآلتي 3
    « 1. La présente convention s'applique: 
     (a) aux membres des populations tribales ou semi-tribales dans les pays indépendants, dont les conditions sociales 
et économiques correspondent à un stade moins avancé que le stade atteint par les autres secteurs de la communauté 
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 لْ فَهــخــرى، بشــأن َمْوِقــِف المنظمــة الدوليــة للعمــل بهــذا الُخُصــوص، إلــى التســاؤل َمــرًة أُ دفــع بالباحثــة ذلــك مــا      
 دْ ة َقـدَ عتَمـياغة المُ أّن الّصـ ؟ أمْ "اتاألقلّيـ"بهـا  دُ قَصـيُ  حيـثة ّيـوِ فْ عَ  بصـورةٍ  "ينالّسكان القبلّيـ" ةَ صياغَ  تْ مَ استخدَ 

ن م ِمـهِ ين دون غيـرِ كان األصـليّ والّسـ كان القبليينتطبيق أحكام االتفاقية على السّ  نطاقِ  رُ صْ ها حَ ن ورائِ مِ  دَ ُقصِ 
    ؟ْينالدوليَ  الفقه والعملفي منظور  "ةاألقليّ " فُ صْ عليها وَ  قُ طلَ يُ  دْ تي قَ الفئات الّ 

اإلحالــة إلــى مختلــف الُمحــاوالت اّلتــي ُقــدَمْت  ارتــأت الباحثــة ضــرورةلإلجابــة علــى التســاؤل المطــُروح أعــاله،      
مفهـوم  تحديـدِ  مسـألةَ أن، يكاُد ُيجِمُع الفقه الـدولي علـى أن وفي هذا الشّ ". ةاألقليّ " بشأن تحديِد المقُصوِد بمصطلح

ــهـو مِ  "ةاألقلّيــ"صـطلح فمُ ؛ تعقيـداً  المسـائلِ  ن أكثــرِ ِمـ طٍ بِ نَضـمُ  ا بشــكلٍ هَـتعريفُ و  "اتاألقلّيـ" هِ بذاِتــ هُ تعريفُـ بُ عُ ْصـا يَ م، 
  .1خرىاألُ  اإلنسانيةو االجتماعية  واألفكارِ  ن المفاهيمِ مِ  ملةٍ بجُ  طٌ بِ رتَ مُ  وَ هُ فَ 

ــ" صــطلحِ لمُ  دقيــقٍ و  دٍ حــد مُ  ى اآلن إلــى تعريــفٍ حتّــ َيْفَتِقــدُ  القــانون الــدولي المعاصــر وال َزالَ       ــ؛ "ةاألقلّي وك كُ فالص
علــى و  ،ة بهــاات المعنّيــحقــوق األقلّيــ انِ َيــعلــى بَ  رُ ِصــتقتَ  ،ا المجــالذا األمــم المتحــدة فــي هــهَ تْ رَ تــي أصــدَ الّ ة الرئيســيّ 
  .بذاِتها ةٌ ّينعَ مُ  ةٍ أقليّ  ل كُ أو لِ ، عموماً  "ةلألقليّ " تعريفٍ  أي  إدراجِ  ونَ ا دُ هَ لِ اة على كاهِ لقَ ن االلتزامات المُ مِ  دٍ دَ عَ  تحديدِ 
ـوَ التَ  عوبةُ ُصــ نُ كُمـوتَ       ــروِف واألوضـاعِ  فــي ُمحـدٍد ودقيــِق لهـذا المفهــومتعريــٍف  إلــى لِ صُش يِعــتــي تَ الّ  تمـاُيِز الظ 
ن ِمـ نِ مِ يْ هَـالمُ  رِ َبـاألكْ  زءِ الُجـ نِ َعـ ةً لَ ِصـنفَ ، مُ دةحـد مُ  منـاطقَ  في يُش عِ نها يَ مِ  بعضفال ؛2هذه الفئات ِمن المجتمعفيها 
  .3أو حّتى العاَلمِ  البالد أرجاءِ  جميعِ  خرى فيأُ  مجموعاتٌ  رُ تنتشِ  ،في حين. نكاالسّ 

ــه، وبــال      ــ ِمــن غمِ رّ غيــر أّن ــالص ــفَ  ،شــار إليهــاالقانونيــة المُ و ة عوبات الفنّي  عديــدةٌ  دوليــةٌ  حــاوالتٌ نــاك مُ كانــت هُ  دْ َق
ــ إليجــادِ  ــةٌ نــاك جُ هُ  كمــا أن  ات،تعريــف لألقلّي ــ مل ــالتَ  حُ تســمَ  تــي قــدْ الّ  المعــاييرِ و  اتِ دَ حــد ن المُ ِم ــ فِ عر ب ات علــى األقلّي

   .هايدِ تحدِ و 
لجنـة الّ  نختـارين ِمـرين المُ قرّ المُ جماعٌة ِمَن المقّدمة عن  اتوِمن التعريفات الواِرَدة بهذا الُخُصوص، التعريف      
ــ ــمَ ة لِ الفرعّي ــ عِ ْن ــة األقلّي ــز وحماي ــابوتورتي" فــاْعَتَبَر األســتاذ ،4اتالتميي م عــام قــدّ المُ  هِ فــي تقريــرِ  )F.Capotorti(" ك

                                                                                                                                                                                                 

= nationale et qui sont régies totalement ou partiellement par des coutumes ou des traditions qui leur sont propres ou 
par une législation spéciale; 
     (b) aux membres des populations tribales ou semi-tribales dans les pays indépendants, qui sont considérées 
comme aborigènes du fait qu'elles descendent des populations qui habitaient le pays, ou une région géographique à 
laquelle appartient le pays, à l'époque de la conquête ou de la colonisation et qui, quel que soit leur statut juridique, 
mènent une vie plus conforme aux institutions sociales, économiques et culturelles de cette époque qu'aux 
institutions propres à la nation à laquelle elles appartiennent. 
      2. Aux fins de la présente convention, le terme semi-tribal comprend les groupes et personnes qui, bien que sur le 
point de perdre leurs caractéristiques tribales, ne sont pas encore intégrés dans la communauté nationale ». 

صـطلح هـذا المُ  ن داللـةِ َعـ لٍ زَ ْعـمَ بِ  ي رِ ْجـتَ  أنْ  نُ مِكـال يُ  ،قانونيـة رٍ َظـنَ  ةِ َهـجْ ن وِ ة ِمـاألقلّيـ محاولة تعريف نّ إ":" محمد خليل الموسى" على حد تعبير األستاذ و  1
  ".ةواإلنسانيّ  االجتماعية ،ةيّ الموضوعِ  ن الحقائقِ ة وبيْ ن النظريّ بيْ  لُ تحصُ  قدْ  ةٍ جوَ ة فَ أيّ  بِ ن جَ تَ وذلك لِ ، خرىة األُ عرفيّ لمَ ا أو المجاالتِ  ولِ قُ في الحُ  اهُ ومعنَ 

  .25.، ص2000العدد األول، أفريل  المجلد الحادي عشر، دوة،، مجلة النّ )ة في القانون الدولي العاممفهوم األقليّ ( محمد خليل الموسى،
، العـرق أو كاّللغـة (ة موضـوعيّ  لَ عواِمـ الوقـت ذاتِـِه،فـي  لَ يشـمُ  أنْ  ة يجبُ لألقليّ  تعريفٍ  أي  ، وأن واِقعٍ  هو مسألةُ  ةاألقليّ  وجودُ  على أن  لبًا ما يجري التأكيدُ وغا 2

  ).امَ  م إلى أقلّيةٍ هِ بانتمائِ  األفرادِ  اعترافُ  وتشُمل(ة ذاتيّ  لَ ، وعوامِ )ينالدّ 
ينوعلى حد تعب 3 إ :"يِر البعِض ِمَن الُمختص المُ  وغيرُ  ةِ ضَ صطلحات الغامِ المُ  نَ القانون الدولي هو مِ  في مجالِ  ةاألقليّ  صطلحمُ  ن َمـوذلـك لِ  ،ةٍ ّقـدِ بِ  دِ حدعُ ا تتمتـ 

كمـا  هـا،الخارجيـة ذاتُ  زات والخصـائصِ مي فـي العـادة بـالمُ  فُ ِصـتت  ال يَ ِهـفَ  ،رِ والتغيـ رِ التطـو  ةُ َبـدائِ  اجتماعيـةٌ  ا كائناتٌ هَ تجعلُ  ،ةة ودينامكيّ يّ ن حركِ ات مِ به األقليّ 
  ."هانْ مِ  مجموعةٍ  بكل  ياق الخاص وفي السّ  ها البعض،بعضِ  نْ عَ  تماماً  ةٍ ستقل مُ  ر بصورةٍ ها تتطوّ أنّ 
  .المرجع أعاله محمد خليل الموسى، 
  ".وحماية حقوق اإلنسان ة لتشجيعِ يّ لجنة الفرعِ الّ " حَ بِ صْ يُ لِ  1999لجنة في عام هذه الّ  ةِ يَ تسمِ  يلُ دِ بْ ى تَ رَ جَ  4
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 يرُ شِ ه يُ بأنّ  ةاألقليّ طلح مص ،ةة أو دينيّ يّ غوِ ة أو لُ ات إثنيّ نتمين إلى أقليّ حماية حقوق األشخاص المُ بشأن  1979
ة بجنسـيّ  ينَ ِعـت مَ تَ ومُ  رٍ طِ يْ َسـمُ  رِ ْيـغَ  عٍ ْضـيكـون أعضـاؤها فـي وَ ، ة سـكان الدولـةن بقّيـِمـ ياً دِ دَ عَ  أقلّ  مجموعةٍ  إلـى

م هِ تِ م أو علـى ديانـاهِ تقاليدِ م و هِ حافظة على ثقافتِ المُ  هُ فُ دَ ن هَ امُ ضا بالتّ ورً عُ شُ  مني ضِ  ون بشكلٍ رُ هِ ظْ كما يُ  ،الدولة
  .1"مهِ غتِ أو على لُ 

لمجموعٍة ُمعّينٍة، َمَتى ما تَـَواَفَرْت فيهـا المعـايير  األقلّيةوِبَحَسِب التعريف الُمقدِم أعاله، ُيمِكُن إعطاُء َوْصَف      
ٍع َغْيــِر أْن تكــون فــي َوْضــ -ب أْن يكــون َعــَدُد الُمنتمــين إليهــا أقــّل ِمــن العــدِد اإلجمــالي ِلُســكاِن الدولــة؛ -أ :التّاليــة

أْن يكــــون أفراُدهــــا  -د أْن َتْجَمــــَع بينهــــا خصــــائص إثنّيــــة، لغوّيــــة أو دينّيــــة ُمشــــتركة؛ -ج ُمَســــْيِطٍر داخــــَل الدولــــة؛
  .2ُمتمتعين بجنسّية الدولة

 ،) Deschenes(" ديشــينز"الخـاص  رقـر المُ ِمـن طــرف  الُمقـدم تقريـرال ،1985ذاُتهـا فـي عــام  لجنـةالّ  تْ ناقَشـو      
وجدون ويُ  ةً يَ دِ دَ عَ  ةً ون أقليّ لُ شك يُ  ذينوالّ  ،نةٍ عيّ مُ  ابعين لدولةٍ ن المواطنين التّ مِ  مجموعةٌ "ة األقلّيـ ذي جاء فيه أن الّ 

عـن تلـك  فُ ة تختِلـة أو لغوّيـة أو دينّيـوخصـائص إثنّيـ بصـفاتٍ  نَ وْ لـحَ تَ ويَ  م،هِ داخل دولـتِ  نٍ مِ يْ هَ مُ  رُ يْ غَ  عٍ ضْ في وَ 
المسـاواة  هُ تُ وغايَ  كْ رَ شتَ المُ  شِ يْ العَ  إرادةُ  هُ أساسُ  نِ ضامُ بالتّ  م شعورٌ هُ عُ مَ جْ كما يَ  المواطنين، ةُ يّ قِ بَ بها  فُ صِ تي يت الّ 

  .3"واطنينة المُ مع أغلبيّ  عِ في القانون وفي الواقِ 
الّضـاِبط الّـذي َحـاَوَل الفقـه الـدولي تحديـَد المعيـار أو ، "ةاألقليّ "مدلول في تحديدِ  والُغموضب وأمام هذا التشعّ      

  :ُيمِكن االعتماُد عليه لتعريِفها، فَتَعدَدْت وَتَضاَرَبْت االتجاهات والمواقف، وانَقَسَم الفقه إلى االتجاهات التّالية
 
  االتجاه القائم على ِمعيار الَعَددْ . 1

ــمفهــوم  نّ أ أنصــار هــذا االّتجــاه، يعتبــر       ــ ،ليهــاإنتمــين المُ  األفــراد بعــددِ  مــرتبطٌ  ةاألقلّي ــُهــذين تجمعُ واّل  طَ م رواِب
الجماعـة "هـي ةاألقلّيـ أن  نَ وْ رَ وَيـ .اِهـإقليمِ ل للدولة الواحدة علـى شك م داخل المجتمع المُ هِ م عن غيرِ هُ زُ ميّ شتركة وتُ مُ 

مـا  دولةٍ  داخل إقليمِ  تعيُش  ةٍ بشريّ  مجموعةٍ  كل :"بأنهـا ،5عّرفها البعضكما . 4"ما في مجتمعٍ  عدداً  ة األقل رقيّ العِ 
ة أو غوّيــة أو لُ ثقافيــة أو دينّيــ كان ســواء كانــت خصــائَص ة الّســن بقّيــا ِمــَهــزهــا عــن غيرِ مي بخصــائص تُ  عُ وتتمتــ

                                                           
  :راجع 1

F.Capotorti,(Proposition concernant une définition du terme minorité),O.N.U., Doc. (E./C.N.02/Subj.01/1979/20),p.35. 
الجئــون ال المهـاجرين والّ فالعّمـ ؛الدولـةِ  علــى إقلـيمِ  ينَ قيِمـة األجانـب المُ نطـاق األقلّيـ ني ِمـيســتثنِ وُيَعلـُق جانـٌب ِمـن الفقـه علـى التعريــف الُمَقـدم أعـاله، علـى أّنـه  2
  :َ◌َرَد ِضمن .ينالمواطنِ  رِ رة لسائِ قرّ ا المُ هَ عون بالحقوق ذاتِ ال يتمت  تةٍ ؤقّ مُ  ون فيها بصورةٍ يعيشُ والّذين الدولة  ةِ ين بجنسيّ عِ تمت المُ  رُ يْ غَ 

O.N.U. :(Droit des minorités :Normes internationales et indications pour leur mise en œuvre),Nations Unies, New-
york / Genève,2010,(Doc.HR/PUB/10/3),p.02. 

  :راجع 3
J.Deschenes,(Proposition concernant une définition du terme minorité),O.N.U.,Doc.(E./C.N.4/Subj.02/1985/31),p.29.  

   . 99.ص ، 2001،اإلسكندرية الجامعة الجديدة، دار ،راعات العرقية واستقرار العالم المعاصرالصّ  مد وهبان،أح 4
  .165.خير الّدين عبد اّللطيف، مرجع سابق، ص 5
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 رَ يشـعُ  كما يجب أنْ  ،ينلغة أو الدّ األصل أو الّ  ا روابطَ هَ أفرادُ  مُ يتقاسَ  جماعةِ  كل :" أو أنها .1"ةة أو جنسيّ تاريخيّ 
 .2"هِ ون على أساسِ فُ م ويتصر هِ عِ ضْ بوَ  تام  ي عْ وَ  نْ هؤالء عَ 

  
  االتجاه القائم على ِمعيار الفاعلّية. 2     
د لمفهوم حد المُ  رُ االقتصادي هو العنصُ  وأاالجتماعي ، أو ياسيالسّ  عَ ضْ الوَ  ن أهذا المعيار  يرى أنصارُ  إذْ       
نَ  ة،األقليّ  هَ على أمرِ  وبٌ لُ غْ أو مَ  ةً ورَ أو مقهُ  ةً فَ ستضعَ مُ  ةً عرقيّ  جماعةً :"ِلُتَكـو ا بغـض  ةً رَ ثْـا كُ َهـفرادِ أ دِ دَ عـن َعـ رِ َظـالن 
  .3"ةً ل قِ  مْ وا أَ كانُ 

      ُيمِكـــُن الَقـــْول أن ،ـــا داخـــل المجتمـــع َمـــ ن جماعـــةٍ ِمـــ لُ َعـــجْ ذي يَ اّلـــ لُ ْعـــالفِ  وِمـــن ثَـــم يطرة أو الّســـ لُ ْعـــهـــو فِ  ةأقلّي
أو تزويـــر نتـــائج   واطنـــةالمُ ة أو الحصـــول علـــى الجنســـيّ  تقييـــدُ  :ثـــلمِ ، سياســـيةتكـــون  قـــدْ  وهـــي ســـيطرةٌ  اإلقصـــاء،
اســـتمرار المنـــافع االقتصـــادية  منُ ْضــقانونيـــة تَ  وآليـــاتٍ  سياســـاتٍ  اعتمــادُ  :ثـــل، مِ اقتصـــاديةتكـــون  قـــدْ و . االنتخابــات

ن سياســة أشــ ؛افيــاً ثق منهجــاً  نــةُ مَ يْ الهَ  ذُ ِخــت وقــد تَ . خــرىأُ  جماعــةٍ  نــة فــي مواجهــةِ عيّ مُ  أو جماعــةٍ  مجموعــةٍ  لصــالحِ 
 .ي الدولةنِ واطِ مُ  نَ يْ بَ  شتركةٍ مُ  واحدةٍ  ةٍ غَ لُ  ةِ التعليم وٕاشاعَ  ةِ أنظمَ  على توحيدِ  دُ نِ تَ سْ تي تَ الّ  يبِ وِ ذْ التَ 
  

 خصياتي أو الشّ المعيار الذّ االتجاه القائم على . 3     
 م معــاً هُ طُ ذين تــربِ ن األفــراد اّلــِمــ مجموعــةً  م يُضــ اجتمــاعيٌ  كــائنٌ هـا أنّ ب ،اتلألقلّيــ ينظُـُر أنصــاُر هـذا االتجــاه      

ــةٌ هِ بجماعــاتِ و  ــةؤقّ أو مُ  عــابرةٌ ال  دائمــةٌ  م عالق ــ .ت ن األفــراد ائمــة بــيْ للعالقــات الدّ  فــي األســاس ســنداً  تكــونة فاألقلّي
  .4ين لهانِ كو المُ 

                                                           
  :راجع 1

Med .ALMOSA ,Op.cit,.pp.55.  
  :واألسانيِد التّالية وقد لقي هذا المعيار العديد من االنتقادات اّلتي تقوم، أساسًا على الُحججِ  2

ِمن حيث الَعَدد، ِمّما سـيؤدي َعَمِليـًا إلـى اسـتحالِة تحديـِد  بَ قْد تشَتِمُل الدولة الواحدة على مجموعاٍت أقلّية ُمختلفة دون أْن ُتمثَل ِإحَداَها الطَرَف اَألْغلَ   .أ 
 المجموعة الغاِلَبة اّلتي ُتشكُل أقلّيًة في َنَظِر القانون؛

ذلــك فــي  بُ عُ ْصــيَ  هُ نــإف ، ُممِكــنٌ  ةحــدَ وَ ة مُ مركزّيــ مــا فــي دولــةٍ  ةٍ أقلّيــ دِ دَ ن َعــِمــ قِ التحقــ رُ ْمــكــان أَ  نْ ؛ فــإعنهــا نِ َلــعْ المُ  اإلحصــائياتن ِمــ قِ التحقــ صـعوبةُ    .ب 
 .اتات داخل األقليّ األقليّ  ورِ هُ ظُ وهذا لِ  الفدرالية،الدولة 

لةكما أّنه َلْيَس بالّضرورة أْن َيْحِمَل األشخاص   .ج  االعتراُف َلُهم بحقوِقِهم ذات الص الُمنتمين إلى أقلّيٍة واحدٍة جنسّيَة الدولة حّتى َيِتم.  
  :راجع

Med .ALMOSA ,Op.cit., pp.56.  
م بـذلك وُهـ ،كانالّسـ دِ دَ ن َعـِمـ  %40حـوالي  ونَ لُ شـك يُ ذين الّ  الفرانكفونيين دُ جِ نَ  ، َأْينَ بلجيكافي  ويستِدل هذا الّرأي بالَوْضعِ ِمَن الّنقد؛  ةمعيار الفاعليّ  َلْم َيْسَلمْ و  3

ــ كــمِ فــي حُ  ــالتشــريعات البلجيكِ  غيــر أن  ة،األقلّي ــنَ ة مَ َي ــعَ جَ  م امتيــازاتٍ هُ تْ َح ــالمُ  عِ ْضــم فــي وَ هُ تْ َل  أنّ  كمــا. )les flamands( "الفالمــون"جماعــة علــى حســابِ  نِ مِ يْ َه
ى ســم ع مــا يُ ْضـهــذا الوَ  نْ َعــ جَ تَ وَنـ ة،َيــة الفرانكفونِ األقلّيـ إلــى جانــبِ  نِ مِ يْ هَـالمُ  عِ ْضــفــي وَ  ،أيضـاً  ،اَهــلَ عَ ا جَ ّمـمِ  ،لفالمــونا لجماعــةِ  امتيــازاتٍ  ،أيضـاً  ،تْ َطــعْ الفدراليـة أَ 

  .ةنَ مَ يْ ي ومعيار الهَ دِ دَ ة الوحيدة بالمعيار العَ هي األقليّ  ةيَ الهولندِ  الجماعةُ  ،عِ ضْ لهذا الوَ  فقاً وِ  تْ دَ وغَ  .شتركةالمُ  ةِ نَ مَ يْ بالهَ 
  :راجع

Med .ALMOSA ,Op.cit., pp.58.  
 فُ ِصــة تتّ دَ ْحــهــذه الوِ  أن  ِمــن غمرّ بــالو . ن هــؤالء األفــرادبــيْ  نِ ضــامُ تّ لل ةٌ رَ َمــثَ  ة هــي إذاً أفــراد األقلّيــ طُ تــي تــربِ ة االجتماعيــة الّ دَ ْحــالوِ ويعتَِبــُر أنصــاُر هــذا االتجــاه، أّن  4

ــزئِ جُ  بكوِنهــا ــ تــي تعــيُش الدولــة الّ  لمجتمــعِ ســبة ة  بالنّ ّيــطاعِ ة أو قِ ّي ــهــا ال رَ أنّ  إالّ  ؛هِ ة تحــت جناِحــاألقلّي ــنِ  ةً ســتقل مُ  اجتماعيــةً  حقيقــةً  لُ ثــمَ تُ  ،بَ ْي عــن حيــاة األفــراد  بياً ْس
  .ين لهانِ كو المُ 

A.Fenet, Le Droit et les Minorités (Analyses et Textes),éditions Bruylant, Bruxelles, 1995,p.12. 
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 المعيار الموضوعياالتجاه القائم على . 4     
ــ ســائرِ ل خاّصــةً  حمايــةً هــذا المعيــار  ليشــمُ        الموجــودة داخــل  االقتصــاديةياســية أو السّ ، االجتماعيــةات األقلّي
عـن  ها مختلفـةً ذاتِ بـ د َعـتي تُ في القانون الدولي لإلشارة إلى المجموعات الّ  ةً عادَ  مُ ستخدَ يُ  "اتاألقليّ "فمصطلح؛ الدولة
  .1)...أو اإلثني األصل القومي العرق، ين،الدّ  لغة،الّ  الثقافة،(نة عيّ كان بخصائص مُ السّ  سائرِ 

ــات، ويتعّلــق األمــُر بمــا يلــي       ــات  -أ :وِمــن ثــّم، ُيمّيــز أنصــاُر هــذا االتجــاه بــْين فئــاٍت معّينــة ِمــن األقلّي األقلّي
  .األقلّيات اّللغوية -د األقلّيات الّدينّية؛ -جـ األقلّيات القومّية؛ -ب اإلثنّية؛
؛ هِ بِـ الخـاص  ياقِ علـى السـ لِ األوّ  فـي المقـامِ  دُ ِمـتَ عْ يَ  "ةاألقليّ " مفهومَ  أن  يَ هِ  ،وصصُ في هذا الخُ  لِ وْ القَ  ةُ وَ فْ صَ       
 إالّ  ،راسـةالد  ل حَ مَ  ةِ الحالَ  بَ سَ عة حَ تنو مُ ختلفة و مُ  د جِ  لمعاييرَ  عُ ضَ خْ ا يَ هَ عريفُ تو  هائلٍ  عٍ و نَ تَ  ذاتَ  ت جماعاتُ افاألقليّ 

 أن  رِ يْ ا للغَ هَ وعُ ضُ و خُ وهُ  َال أَ  ،ها جميعاً نبيْ  شتركاً مُ  اً أساسيّ  معياراً  ةثم.  
 نِ يْ طَ ضـابِ  نَ يْ التمييـز َبـ نُ مكِ يُ  ة،في القوانين الوطنيّ عاصر و بها في القانون الدولي المُ  ولِ للمعايير المعمُ  قاً فْ وِ و      

 بـاإلعالنِ  عنـهُ  رُ بـعَ المُ  ،يلمعِنـل ر الحُ  االختيارُ  هُ امُ وَ قِ  شخصيٌ  ضابطٌ :امَ هُ َيِتم الَتْعِويُل عليِهَما في تعريِف األقلّية، و 
خص الّشـ إلـى إرادةِ  رِ َظـدون الن  الً ّعـفِ  مِ القائِ  دِ رّ جَ المُ  عِ إلى الواقِ  دُ يستنِ موضوعي  ضابطٌ و .2نةٍ عيّ مُ  ةٍ ألقليّ  هِ عن انتمائِ 

  . ينِ عْ المَ 
عاله، والمتعلّـق بتفسـير الّصـياغة اّلتـي وُخالصة الَقْوِل من ِوجهِة َنَظِر الباحثة فيما يخص الُسؤال المطُروح أ     

الّسـكان األصـليين  حيث تم استخداُم وصـفِ ؛ 107:ِضمن االتفاقية رقم األقلّياتاستخَدَمها المؤتمرون للتعبيِر عن 
ـــين ـــين وشـــبه القبلّي ـــة بـــدًال ِمـــن اســـتخدامِهم لمصـــطلح والّســـكان القبلّي َحَســـَب رأِي الباحثـــة فـــي أّن تكُمـــُن . األقلّي

، ورغبًة منُهم في القضاء على كاّفة ُصَوِر ومظاهِر التمييز في العمل وفي مجـاالِت الحيـاة 1957مرين عام المؤت
ِلَوْصـِف الجماعـات  الّسـكان األصـليين والقبليـينالُمختلفة ِبما فـي ذلـك التمييـز الِعرقـي، قـْد تعّمـُدوا اسـتخداَم عبـارة 

فقــْد كــان الهــدُف اّلــذي . ُهم هــذا كــان ُموّجهــًا ومدروســًا بعيــدًا عــن العفِوّيــةالوطنّيــة الُمنتميــة إلــى أقلّيــاٍت، وأن مــوِقفَ 
أو مـا " الِعـرق"ابتَغاُه هؤالء ِمن وراِء استخداِم الّصياغة المذكورة هو االبتعاُد َقَدَر اإلمكـاِن عـن اسـتخدام مصـطلح 

، واالنِصـراُف أكثـَر َنْحـَو ُعنُصِرية وَمَعاِني اايَ وَ نَ وِحي بِ اّلذي يُ " األقلّيات الِعرقية"يمدُه ِصَلًة من ألفاٍظ وَمَعاِني، ِمثل 
ِبمـا يتوافَـُق آنـذاك، مـع ، ُعنُصـِرَيةاّلذي يخُلو ِمن أّيـة معـاني  اإلثنّيةألفاٍظ وعباراٍت أْقَرَب منها لمصطَلح  استخدام

  . 3الفقه والعمل الدوليين

                                                           
أو  ذوي االحتياجـات الخاّصـة ِمـن الُمعـّوقين، :ثـلمِ  ،ات االجتماعيـةاألقلّيـ ِمـنَ  دٌ دَ َعـ الوقـت الحـاِلي، حتّـىات فـي القـانون الـدولي عـن نطـاق حمايـة األقلّيـ جُ خرُ يَ  1

القــانون  أنّ ي هـذا ال يعنِـو  .)ئةة الســيّ َيـم المالِ هِ أوضـاعِ  بِ شـين بســبَ همّ والمُ  العمـلِ  نِ ين َعــلِ كالعـاطِ ( قتصـاديةاالات قلّيــاأل بعـُض و األقلّيـات مـن ذوي الَمْيــل الجنسـي، 
  .ات بالمعنى القانونيأقليّ م هِ فِ صْ م بوَ هُ عَ مَ  لُ ال يتعامَ  ٕاّنما يعِني أّنهو  ،لهؤالء ن حمايةً الدولي لحقوق اإلنسان ال يتضمّ 

 وثيقـةُ ، )1994(ةات القومّيـقـة بحمايـة األقلّيـمجلـس أوروبـا المتعل ة لِ َيـاإلطارِ  هـدةن المعاِمـ 02.ف/02 المـادة:هانْ كوك الدولية مِ ن الص مِ  دٍ دَ عيار في عَ هذا المِ  دَ رَ وَ  2
  .1990في عام  )منظمة األمن والتعاون األوروبي حالياً (ن والتعاون األوروبي ادرة عن مؤتمر األمْ د اإلنساني الص عْ ة بالبُ كوبنهاغن الخاصّ 

3  تحسـينِ  اتِ سياس لتبريرِ  العرقاستخدام مصطلح  وءَ سُ إن  ـشـر، عَ ماليـين البَ  حُ ْبـ، وذَ والّنـوع البشـري سـلالنالعـرقصـطلح وم مُ علـى مفهُـ ومِ ُجـالعلمـاء للهُ  أَ ب  بحـد 
  Man ,s Most Dangerous Myth: The Fallacy)فـي كتابِـهِ  "مونتـاغيو"ى َصـوْ فقـد أَ  ."آشـلي مونتـاغيو"وكان فـي طليعـة هـؤالء األنثربولـوجي . هِ ذاتِ 

) 1946Colombia University press, New York, of race, ،  ِالعـرق"مفهـوم  باسـتبدال"  race) ( اإلثنيـة" بمفهـوم") Ethnic  ( َحَ َصـ، ون  هـذا  بـأن
  .ةيَ المواقف العرقِ  يحِ تصحِ  ة مع إعادةِ ي الجماعِ  وقِ رُ الفُ بق فيما يتعل  يفِ التثقِ  إلعادةِ  المجالَ  حُ تَ فْ يَ المفهوم الجديد سَ 
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ل الدراســــة، بالتعــــاون مــــع هيئــــة األمــــم المتحــــدة ووكاالِتهــــا َمَحــــ 107: اعتمــــاد أحكــــام االتفاقيــــة رقــــم َقــــْد تــــم فَ      
ــــالي صــــة؛ حيــــث َوَرَد التعبيــــُر علــــى ذلــــك ِبِعبــــاراٍت صــــريحٍة، كالّت إّن المــــؤتمر العــــام لمنظمــــة العمــــل :"الُمتخص

والّزراعــة وٕاِذ ُيالِحــُظ أّن هــذه المعــايير قــِد ُوِضــَعْت بالتعــاُوِن مــع األمــم المتحــدة، ومنظمــة األغذيــة ...الدوليــة،
ــى  ــة، عل ــة، ومنظمــة الصــّحة العالمي ــيم والثقاف ــة والتعل التّابعــة لألمــم المتحــدة، ومنظمــة األمــم المتحــدة للتربي
ُمستوياٍت ُمناسبٍة كل فـي ميـدان اختصاِصـِه، وأن ِمـن الُمقتَـَرح ُمواصـلُة هـذا التعـاُون فـي تعزيـز هـذه المعـايير 

 ".وضماِن تطبيِقها
ّن مواقف الفقه والعمل الدولي قْد أْعَرَبْت في تلك الفترة عن َعْزِمها فـي التخلّـي عـن اسـتعمال وعلى اعتبار أ      

ِلَكـْوِن هـذا األخيـر بعيـدًا كـّل الُبعـِد عـن المعـاني " األقلّيـات اإلثنّيـة"واسـتبداِلِه بُمصـطلح " األقلّية العرقيـة"ُمصطلح 
ين الّسـكان األصـليّ "، فقد قّرر المؤتمرون اعتماد صـياغِة 1لّشعوبوالتمييز بْين األجناس وا بالُعنُصريةاّلتي ُتوحي 

، وفـي ذلـك ُمســايرٌة "ةاإلثنّيـ"، والتّـي تتـواءُم أكثـَر مـع  لفـِظ " األقلّيـات العرقيـة"بـدًال مـن اسـتخدام عبـارة " ينوالقبلّيـ
  .لوثائق الّصادرة عن هذه األخيرةللَمَساِر العاِم للمنظومة اُألَممّية، واّلذي َتَكرَس الِحقًا في العديِد ِمن ا

ــأَ دَ  دْ وَقــ .لغويــةينيــة والّ رقيــة، الدّ ات العِ صــبة األمــم علــى األقلّيــة عُ َبــقْ ن حِ اْ الحمايــة الدوليــة إبــ تْ بَ انَصــ فقــدْ         تْ َب
 ز ّيـتـي ال تتمَ الّ  ةً ات كافّـاللـة علـى األقلّيـللدّ " ةرقّيـالعِ " ظِ ْفـلَ  ة علـى اسـتخدامِ كوك الدولية وأحكـام القـوانين الوطنّيـالص

ة فـي إطـار األمـم لَ اكِ على هذه الّشـ قَ بْ يَ  مْ إّال أّن األمر لَ  ،مهِ تِ لَ وْ ائدة في دَ ة السّ غَ ل لِ  ةٍ رَ غايِ مُ  ةٍ غَ لُ أو بِ  فٍ ختلِ مُ  نٍ يْ دَ فقط بِ 
ــ"مصــطلح  حيــث جــرى اســتبدالُ  ؛المتحــدة ــةات العِ األقلّي ــ" بمصــطلح "رقي ــات اإلثنّي  الاألعمــالل وذلــك ِخــ، "ةاألقلي

 2ياسيةالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسّ من  )27(المادة  التحضيرية لنص.  
التفصــيل فــي  ، تعـاود الباحثــة107: وتكملـة للّنقــاش القــائم بشـأن مــا ورد مــن أحكــاٍم ضـمن بنــود االتفاقيــة رقــم     

ـِل بـالقْوِل أن هـذه األخيـرة ُتعـد أعـاله، ِمـ 107: ؛ حيث تسمُح قراءة متأنّيـة ألحكـام االتفاقيـة رقـمهاَمْضُمون ن التوص
 وِمـن ُجملـة األحكـام . اتفاقية المساواة وَحْظِر التمييز بين العّمال الُمنتمين إلى األقلّيات وغيرِهم ِمن العّمالبحق

ر مـن وتسـتدل الباحثـة فـي تأسـيس طرحهـا هـذا بمـا ورد مـن أحكـاٍم ضـمن أجزائهـا، وتـذكالواِرَدة بهـذا الُخُصـوص، 
  :بينها
األعضاء بتنِمَيِة وتنسيِق إجراءاٍت بقَصِد تمكيِن األشخاص الُمنتمـين إلـى الّسـكان األصـلّيين التزاُم الدول   .أ 

ــة  ــَرِص اّلتــي تكُفُلهــا القــوانين واّللــوائح الوطنّي ــًدِم الُمســاواة ِمــن الحقــوق والُف والقبلّيــين ِمــن االســتفادة علــى ًق

                                                                                                                                                                                                 

ن ِمــ ابُ تـالكُ  ادَ فَ وقــد اسـتَ  ،The Statement on Race بعنـوان اليونســكوكتابـًا عــن منظمـة  1952ن علمـاء االجتمـاع فــي عـام ِمــ مجموعـةٌ  تْ رَ دَ ْصـأَ كمـا = 
 عيدِ لــبعض علــى الّصــا اهَ بعِضــ نْ الجماعــات َعــ زُ يــمَ يُ  وهــو مصــطلحٌ ، " إثنيــة" بمصــطلح هُ واســتبدالُ " العــرق"مصــطلح  إســقاطِ  فــي وجــوبِ  مونتــاغيو اتِ يَ توِصــ

هـي  -لوكلغـة والّسـة والّ ين والقومّيـشـأن الـدّ  -وق في الخصائص الثقافيةرُ الفُ  ي انطباعًا أن طِ عْ يُ  ،وجيولُ صطلح بيُ كمُ " العرق" الكتاب إلى أن  َأَشارَ  قدْ و  .الجسدي
 مالئـمٍ  كمصـطلحٍ " اإلثنيـة" مصـطلح  اعتمـادُ  وتـم . بةَسـكتَ مُ  لْ ة، َبـوثَ مورُ  تْ سَ يْ وق لَ رُ الفُ  هذه أن  نُ فيتضمّ " اإلثنية" ا مصطلح أم . ييرِ ة للتغِ لَ ة وغير قابِ يَ رِ طْ فِ  فروقٌ 
 يـفِ عـن تعر  البشـرُ  عَ َنـتَ إذا امْ  ، إالّ العـرقاسـتخدام مصـطلح  ة إلبطـالِ ولَـهـود المبذُ الجُ  قَ حقـتت نْ لَـ، مهِ يِ أْ رَ فبِـ. العـرقون عن البشر عندما يتحدثُ  يهِ نِ عْ ا يَ عم  يرِ للتعبِ 
 ةيَ وجِ ولُ البيُ  صطلحاتِ عوب بالمُ الش.  

  .مرجع سابق، )؟نظرة إلى مفهوم العرق، عرق أم إثنية(صخر الحاج حسين، : َوَرَد ِضمن
  .المرجع نفسه 1
  :راجع العهد الدولي للحقوق المدنية والّسياسية،من  27للمزيد من التفاصيل بشأن تفسير نّص المادة  2

F.Ermacora,Op.cit,p.80./ J.Deschenes, Op.cit. p.22. 
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 ؛)من االتفاقية) أ.(02.ف/02المادة (لغيرِهم من الّسكان 
ــين علــى   .ب  َيحُظــُر القــانون وُيعاقــُب كــّل حــاالِت إجبــاِر األشــخاص الُمنتمــين إلــى الّســكان األصــلّيين والقبلّي

 ؛)من االتفاقية 09المادة (الِقياِم ِبَخَدماٍت شخصّيٍة سواء أكان بأجر أو بدون أجٍر 
الفّعالـــة للعّمـــال مـــن األشـــخاص الُمنتمـــين إلـــى تتِخـــُذ كـــل دولـــٍة عضـــو تـــدابير خاّصـــة لضـــماِن الحمايـــة    .ج 

 ؛)من االتفاقية 01.ف /15المادة (الّسكان األصلّيين والقبلّيين فيما يتعّلق بالتشغيِل وشروط االستخدام
وَتبُذُل كل دولٍة عضـو ُقصـارى جهوِدهـا ِلَمْنـِع التمييـز بـين العّمـال مـن األشـخاص الُمنتمـين إلـى الّسـكان   .د 

لّيــين وغيــرِهم مــن العّمــال فيمــا يتعّلــق بــالتوظيف، بــاألجر، بالّســالمة والصــّحة المهنيتــْين، األصــلّيين والقب
بـــالحقوق النقابيــــة وحــــق عقــــِد االتفاقيـــات الجماعّيــــة، وكــــذا، فُــــَرِص التـــدريب المهنــــّي اّلتــــي تتناســــُب مــــع 

 ؛)ةمن االتفاقي 18وٕالى  16 والمواد من 01.ف /15المادة (االحتياجات الخاّصة لهؤالء
توســيع ُنُظــم الّضــمان االجتمــاعي ِلتشــُمل العــاملين بــأجٍر ِمــن بــْين الّســكان األصــلّيين والقبلّيــين، وأيضــًا،   .ه 

 . غيرِهم ِمن األشخاص اّلذين ينتسبون ألولئك الّسكان
ال :" هُ ذاُتهـــا، بأنـــ ةمـــن االتفاقيــ 29ِضـــمن المــادة  الباحثـــة إلــى مـــا ورد مــن أحكـــامٍ  ُتشـــيرُ وفضــًال عّمـــا َســَبَق،      

َيْسَتْتِبع تطبيَق أحكاِم هذه االتفاقية المسـاُس بالمزايـا الممنوحـة للّسـكان المعنيـين عمـًال ِبغْيرِهـا ِمـن االتفاقيـات 
  ".والتوصيات

محـــل الدراســـة،  107:رقـــم ةوهكـــذا، واســـتنادًا للُحكـــِم أعـــاله، ُتمثـــُل األحكـــام والّضـــماناُت الـــواِرَدة فـــي االتفاقيـــ      
ــد اإلطــار القــانوني لحمايــة األشــخاص الُمنتمــين إلــى الّســكان األصــلّيين  أحكامــاً  تكميليــة ِلســاِبقاِتها، علــى نحــٍو ُيجس

والقبلّيــين فــي مجــال التوظيــف واالســتخدام ِمــن االســتغالل والتمييــز، وَوْضــِعِهم علــى َقــَدِم المســاواة مــع غيــرهم ِمــن 
  .أو في نفس النشاط/العّمال في نفس الُمنشأة و

،  104: واستكماًال ألحكام االتفاقية أعاله، اعَتَمَد المؤتمر الدولي للعمل في نفس الدورة أحكام التوصـية رقـم     
ِمنها ُجملًة ِمن التدابيِر اّلتي تهِدُف إلى حمايِة األشخاص الُمنتمين إلى الّسكان األصلّيين  الثالثوقْد تضمن البند 

وِمـن هـذه التـدابير، . ُيَمكُنُهم ِمن التمتع بالحماية اّلتي يكُفُلها القانون للعّمال عامـةً  والقبلّيين اّلذين ُهم في وْضٍع ال
  :نذُكر

 مْنح تراخيص ِلُمورِدي العّمال العاملين ِلِحساِبِهم الخاص واإلشراف على أنِشَطِتِهم؛ •
 اركة في األنشطة القبلّية؛ن المحافظة على ِصَلِتِهم بجماعاِتِهم األصلّية والُمشَتْمِكين العّمال مِ  •
 تقرير معايير صحّية للعّمال؛ •
 ضمان أِن َيْفَهَم العاِمل شروط اسِتخداِمِه ِبُلَغِتِه األصلّية، وأْن يقَبَلها ِبُحرّيٍة؛ •
ــناعية فــي المجتمعــات  • ــف العاِمــل ِمــن الّســكان األصــليين أو القبلّيــة مــع أســاليب العالقــات الصضــمان تكي

 .الحديثة
عن المنظمة الدولية  رَ دَ تعّد من بين أهّم ما صَ  107: نهاية المطاف، تشير الباحثة إلى أّن االتفاقية رقمفي      

 نُ كـمَ مـا يُ  ،ة وعدم التمييز في التوظيـف واالسـتخدام؛ حيـث وردت بهـا مـن األحكـاماللعمل في مجال إحالل المساو 
العّمـال الُمنتمـين إلـى ب الخاّصـةية المساواة وَحْظـِر التمييـز اتفاق "فَ صْ أن ُيطِلق عليها وَ  نْ أّي قارٍئ ألحكامها مِ 
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، ليشمل من بشكٍل واسعٍ  ، وحّدد نطاق سسريانهانحٍو مرنٍ  ىعل امهافقد صيغت أحك .الّسكان األصليين والقبليين
ميـع مراحـل الّناحية الّشخصية جميع فئات العّمال المنتمين إلى أقلّيات دون تحديٍد، وُيغّطَي نطاقهـا الموضـوعي ج

ما مّيز هذه االتفاقية في نظر الباحثة، هو نّصها على إعمال مبدأ المساواة ف .عالقة العمل وكاّفة المزايا والحقوق
وعدم التمييز بالّنسبة للّسكان المنتمين إلى أقلّيات فيما يتعّلق بجميـع المزايـا اّلتـي يسـتفيُد منهـا غيـرهم مـن الّسـكان 

  . اآلخرين
رتّبـــوا أّن المــؤتمرين قــد أحســـنوا حينمــا  األّول: االتفاقيـــة شــيئين اثنـــين أحكــامتعيــب الباحثـــة علــى  بالمقابــل،و      

ـــة علـــى كـــّل شـــخٍص  يوّجـــه تمييـــزًا أو يســـتغّل مباشـــرة أحـــد األشـــخاص المنتمـــين للّســـكان األصـــلّيين أحكامـــًا ردعّي
راءات الّردعيـة اّلتـي يمكـن توجيههـا فـي والتبعّيين، غير أّنه لم يرد ضـمن أحكامهـا إشـارة إلـى طبيعـة وأشـكال االجـ

تتِخُذ كل دولٍة عضو تدابير خاّصة لضماِن الحمايـة  أّن االتفاقية تضّمنت بالنّص على أّنه والثاني. هذه الحاالت
 الفّعالة للعّمال من األشخاص الُمنتمين إلى الّسـكان األصـلّيين والقبلّيـين فيمـا يتعلّـق بالتشـغيِل وشـروط االسـتخدام،

المكّملة  104: ؟ دون أن توّفق في إيجاد إجابة ضمن أحكامها أو أحكام التوصية رقمكيف ذلكوتتساءل الباحثة، 
  .لها
  

  :الفرع الثاني
  بشأن التمييز في االستخدام والمهنة 1958لعام  111:االتفاقية رقمأحكام 

  
ة داخـــل المنظمــة الدوليـــة للعمـــل منـــذ عـــام ادّ حـــو  طويلـــةٍ  ناقشـــاتٍ مُ  ارَ ثَــالتفرقـــة العنصـــرية مَ  كـــان موضـــوعُ  لقــدْ      

ــ، و 1954 ــ  بتوجيــهٍ إالّ  ك المكتــب الــدولي للعمــليتحــرّ  مْ َل  األمــملهيئــة  عِ ابِ االجتمــاعي الّتــن المجلــس االقتصــادي و ِم
المكتــب الــدولي للعمــل  ةِ عوَ بــدَ  قــراراً  1954جــوان فــي  18 :رقــم هِ فــي دورِتــ ورُ المجلــس المــذكُ  ذَ َخــحيــث ات  ؛المتحــدة

 رارِ علـى ِغـ التوظيـف واالسـتخدامالتفرقة العنصرية في مجـال  يمِ رِ حْ ة بتَ الدولية الخاصّ  األداةموضوع  بدراسةِ  امِ يَ لقل
ـــاآللِ  ـــة الخاّصـــَي ـــز  عِ ْنـــة بمَ ة الدولي ـــيم أوالتميي ـــالّ و  ،التفرقـــة فـــي ميـــدان التعل  قَ بَ ْســـأَ  )Unesco( اليونســـكو تْ تـــي كاَن

  .إرسائهاة في صَ تخص الوكاالت المُ 
للمــؤتمر  األربعــينالــدورة  أعمــالالتفرقــة العنصــرية فــي جـدول  يمِ موضــوع تحــرِ  جَ رِ دْ أُ  ،ا علــى هــذا القــراراءً َنـبِ و       

 :تحـت رقـم، 1958اليـة عـام التّ  هِ المؤتمر فـي دورتِـ أقّرهاا مَ االتفاقية كَ  تْ جاءَ ، و 1957عام الُمنعِقدة الدولي للعمل 
  .اتفاقية التفرقة العنصريةعليها  ُأطِلقَ تي الّ ، و ظيف واالستخدامالتو التمييز في مجال  رِ ظْ بشأن حَ  111
 اسـتبعادٍ  أو تمييـزٍ  أيّ ، علـى أّنهـا تعنـي ود بالتفرقـةالمقُصـ األولـىا هَ االتفاقية في مادتِ  دُ د حَ تُ ، وكما َسبَق بياُنهُ      

 األصـــل أوة النشـــأة القومّيـــ أو ياســـيأي السّ الـــرّ  أوين الـــدّ  أوالجـــنس  أولـــون الّ  أو األصـــل أســـاسعلـــى  تفضـــيلٍ  أو
 أيّ كمــا تعِنــي  .هــنالمِ  أوعاملــة فــي العمالــة المُ  أو ْص رَ بتكــافؤ الُفــ اإلخــاللُ  أو إلغــاءُ  هِ ن شــأنِ ِمــ ونُ يُكــ ،االجتمــاعي

بتكـافؤ الفـرص فـي  أوعاملـة بالمسـاواة فـي المُ  اإلخـالل أو إلغـاء هِ ن شأنِ مِ  ونُ يكُ  رَ آخَ  تفضيلٍ  أو استبعادٍ  أو تمييزٍ 
 إنْ ال، العّمـــو  األعمـــاللـــة ألربـــاب مث التشـــاور مـــع المنظمـــات المُ  دَ ْعـــبَ  ص ضـــو المخـــتَ العُ  يـــهِ ئِ هـــن يرتَ المِ  أوعمالـــة ال
  .ةختصّ ن الهيئات المُ ها مِ غيرِ و  ،تْ دَ جِ وُ 
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 تفضــيلٍ  أو بعادٍ اســت أو تمييــزٍ  أيّ  تفرقــةً  رُ َبــعتَ ال يُ  هُ نــأ إلــى ،أعــاله ،األولــىن المــادة ِمــ 02الفقــرة  تْ ارَ أَشــ دْ َقـو       
  .ةيّ الوظيفِ  باتِ تطلّ المُ  إلى دُ نِ تَ سْ يَ 

وُيســتفاُد ِمــن نــص المــادة، أعــاله، أّنــه ُيحَظــُر إقامــُة أّي تمييــٍز مــن شــأِنِه حرمــاُن شــخٍص ِمــن االســتفادة ِمــن      
صــاؤُه ِمــن االســتفادة ُفرَصــَة الُحُصــول علــى منِصــِب عمــٍل أو االســتفادة مــن ُفــرِص التــدريب والتلمــذة الِمَهِنّيــة، أو إق

من مزايا عالقة العمل بالمساواة مع غيره من األشخاص، استنادًا لتماُيِزِه في األْصـِل أو الِعـرق أو اّللـون أو الـّدين 
  .أو النشأة القْومَية أو األصل االجتماعي

للعمـل لـْم يْسـَتخِدموا َلفــَظ والجـديُر بالتنويـِه إليـه فـي هـذا المقـام، أّن المـؤتمرون علــى مسـتوى المنظمـة الدوليـة      
ُدوا معايير التمييز اّلتي قْد يَتَعّرض لها األشخاص الُمنتمـين إلـى أقلّيـاٍت فـي ِمعيـاٍر  األقلّية ُمطلقًا، كما أّنُهم َلْم ُيَوح

لوا  َدْت معايير الِعرق، الّدين، األْصل والمنَشْأ القَـواحٍد، بْل فضعداد؛ حيث ُعدِضـمن نطـاق  ْوِمياعِتماد أسلوب الت
التمييز المحُظور، كل على ِحدى، مع أّن ُممارسَة أّي ِمن ُصَور التمييز هذه اتجاه شخٍص أو جماعٍة ُمعّينة إنما 

-، ويـدُخُل فـي إطـار التمييـز الُموّجـه ضـّد األقلّيـات فـي مفهوِمَهـا الواسـعإثنـيُيمثُل في الحقيقة تمييزًا على أسـاس 
  .ِمَيةِعرقية، دينية، وقوْ 

كأسـاس للتمييـز المحظُـور، َمـَع أّن  "اّللغـة "وتجُدُر اإلشارة أيضًا، إلى أن نّص المادة أعاله، لْم َيْشـُمل معيـار     
 ُل في الواقِع أَحَد أهّم مظاهر وُصَور التمييز الُموّجه ضّد األشخاص واألقلّيات بـَدليِل تصـنيف كـلهذا األخير ُيمث

ـــُق عليِمـــن الفقـــه والعمـــل الـــد أّن ِصـــياغة المـــادة ذاُتهـــا، تْســـَمُح للـــدول  َغْيـــرَ ". باألقلّيـــات اّللغويـــة"هـــا وليان ِلمـــا ُيطَل
  .  األعضاء بإضافة أّي معياٍر إلى القائمة الُمحّددة ، وذلك بحَسب الُمقتضيات واألوضاع الوطنّية

أعــاله، غَيــاَب تعريــِف دقيــِق للُمصــطلحات  ولــىاأل والمــأخوُذ بحَســِب رأِينــا، علــى الّتعــداِد الــواِرِد ِضــمن المــادة       
ــأَ وتحديــٍد للمفــاهيِم؛ حيــث  فــي ذلــك ن الــدول، و العديــد ِمــ لِ ْعــفِ  ودَ دُ رُ  ،أعــاله األولــىالمــادة  بــنص  دُ الــوارِ  ادُ دَ ْعــالتِ  ارَ َث

 ،تمــاعياالج األصــل أســاسو التمييــز علــى  األصــل أســاسبــالتمييز علــى  ودِ المقُصــ لَ وْ َحــ عديــدةٌ  أســئلةٌ  تْ َحــرِ طُ 
  .ةذات الجنسيّ  لُ مِ حْ ة طوائف اجتماعية تَ على عدّ  لُ مِ تي تشتَ في الدول الّ  ،وصذلك بالخصُ  رُ ظهَ يَ و 

ــــن إيــــراُد أحكــــاٍم عامــــٍة تحــــت عنــــوان      ــــد ِم ــــُه، كــــان ال ُب ــــد "التعــــاريف والنطــــاق:" وِمْن ــــِتم تحدي ــــن ِخاللهــــا ي ، ِم
َرَيان أحكـام االتفاقيـة ِمـن الّنـاحيتْين الّشخصـّية والموضـوعّية الُمصطلحات على نحـٍو دقيـٍق، وكـذا، تحديـُد نطـاِق َسـ

  . على حّد الّسواء
ي ا، تـأتِ ظرَنـنَ  ةِ هَـجْ وِ  نْ ة ِمـيّ فعالِ  أكثرها لكن و  ةٍ يَ لبِ سِ  ةٍ بصيغَ  األولىالمادة  أحكامِ  صياغةُ  رِ دَ األجْ  نَ كان مِ كما       

 أو إلغـاء هِ ن شـأنِ ِمـ ونُ ُكـيَ  ،هُ ُعـدوافِ  أو أساُسهُ ، هُ عُ وْ ا كان نَ مً هْ مَ  ضيلٍ تف أو استبعادٍ  أو تمييزٍ  أيّ : اليالتّ  وِ حْ على النّ 
 1...عاملةالمُ  أورص بتكافؤ الفُ  اإلخالل

                                                           
وثيقـًة ضـعيفًة تقَتِصـُر  1958وجاءْت االتفاقية كما أقّرها مؤتمر العمـل الـدولي فـي دورِتـِه التاليـة عـام :" بالقْول، 111:َوَصَف جانٌب ِمن الفقه االتفاقية رقم 1

وَلـْم َتُكـْن ...حقـوق اإلنسـان وميثـاق فيالديلفيـاثر أهمّية ِمْثل اإلعالن العالمي لعلى ُمجّرد تعريفاِت ومبادئ عامة َسَبَق تضميُنَها ِمن َقْبُل في وثائق دولية أك
فهـذه االتفاقيـة وٕاْن كانـت قـْد أَزَمـْت الـدول الُمصـدقة ...هذه المبادئ ِلَتْحتاَج إلى إعادة توكيد في قاِلب اتفاقية عمل دولية َيْغُلُب عليها اإلجماُل دون التفصيل

مـات الرئيسـّية لهـذه الّسيا عليها ِبرسِم وتنفيذِ  د الُخُطـوط أو الُمقوهـا َلـْم ُتحـدسـة، كمـا لـْم ُتْقـِدم سياسًة قومّيًة لتحريم التفرقة العنصرّية فـي أسـرِع وقـٍت، إّال أن
ع سياسـة قومّيـة ُتحقـق المسـاواة فـي الُمعاملـة على اشتراط الّضمانات الكفيلة بتنفيِذها، والتزاُم الدولة الُمصـدقة علـى االتفاقيـة ال يتعـّدى ُمجـّرد إعـالن واتبـا
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؛ وبالخُصوص فيما يتعّلق باستخدام 1من االتفاقية الثانيةوفضًال عّما َسَبْق، َعلَق الفقه على ِصياغِة المادة       
وَلَقْد أْقَحـَم هـذا الـتحُفظ الخـاّص :" 2؛ حيث ُأسس التعليق كالتّالي"والعادات القومّية بالتناُسب مع الّظروف"عبارة 

بالتناُسب مع الظروف والعادات القومّية إلضعاِف المادة وذلك َتْحَت َضغِط ذلـك الفريـق ِمـن الـدول الغربّيـة الّـي 
ة اّلتـي ِصـيَغْت فيهـا المـادة الثانيـة مـن االتفاقيـة كما ُيالحُظ أن هذه العبار ...ُيمارس سياساِت التفرقة العنصرية

جاءْت َأْضَعَف ِمْن أْن َتِفَي بالغرض، فهي لْم ُتحدد وقتًا ُمعّينـًا ُتلغـى ِخاللـُه سياسـة التفرقـة كمـا ُحـدَد ِمثـل هـذا 
  .ملالخاّصة بإلغاِء العُقوباِت الجزائّية على اإلخالِل بعقد الع 104: الوْقِت في االتفاقية رقم

على هذا الّنحِو إنما جاء نتيجَة ُمناَوَرِة حل َوَسط  111: وِمّما هو جديٌر بالذكِر ، أّن إضعاف االتفاقية رقم     
قامْت بها بعُض الدول شبه الُمحاِيدة ِلصـاِلح الـدول االسـتعماِرَية الغربيـة؛ حيـث َقضـى هـذا الحـل الَوَسـط ِبَنْقـِل 

لــةٍ جميــِع المــواد التفصــيلَية  الخاّصــة ِبُمَقِومــاِت الّسياســة الُمقَتَرَحــة إلغــاء التفرقــة الُعنُصــرّية إلــى توصــيٍة ُمكم .
افتقار االتفاقية إلى الكثيِر ِمن المبادئ األساسـّية اّلتـي كانـت  -ِبِعبارٍة َأَصحّ –وَتَرتَب على هذا الّنقل أو اإلزاَحة 

  . 3"وُع الكثيَر ِمن قيمِتِه وفاعِلَيِتِه نتيجًة ِلحذِفهاواِردًة في مشروِعها األصلي واّلتي َفَقَد المشر 
 اً قــرار  1960لعـام  44 :الــ هِ المــؤتمر الـدولي للعمـل فـي دورة انعقــادِ  رَ قـأ صِ قْ هـذا الـن  كِ  علـى تــدارُ ًال َمـهـذا و عَ لِ      
ــ ــة العنصــريةا  خاص ــ ،بالتفرق ا َعــدَ و  .تــدابير التفرقــة العنصــريةو  اتسياســ ةِ َعــتابَ مُ و  دِ ْصــلرَ  أداةود ُجــورة وُ رُ َضــبِ  هَ و َن

 أحكـامة بتطبيـق ة الخاّصـإلـى التقـارير السـنويّ  ةٍ َلـعادِ و  ةٍ خاّصـ ةٍ عناَيـ مجلس إدارة المكتب الدولي للعمل إلى توجيهِ 
إجــراٌء  -كمــا هــو معــُروفٌ  –وهــذه التقــارير . 4مــن دســتور المنظمــة 19المــادة  ألحكــامِ  بقــاً طِ  111 :االتفاقيــة رقــم

 ِمـن المـؤتمر، وال ُيمِكـن أْن عادي ُيت اتفاقيٍة دوليٍة للعمل، وَما كان إعداُدها َيحتاُج إلى قراٍر خاص سبة ِلكلَبُع بالن
       .5ُتغِنَي بأّي حاٍل عن األداة الدولية الُمقترحة ِلِعالِج موضوٍع كهذا باِلَغ الحساسَية والخطورة

                                                                                                                                                                                                 

ياسـة ُمالفـاة وٕازالـة أّي وفي الًفرص فيما يخَتص بالتوظيف أو المهنـة بـالطُرق اّلتـي تتناَسـُب مـع الظـروف والعـادات القومّيـة، ويكـون الَقْصـُد ِمـن هـذه السّ =
  .231.مرجع سابق، ص جمال الدين شاهين، ".تفالقٍة في هذا الّشأن

َتَتَعهـُد كـل دولـٍة ُعضـو تسـري عليهـا هـذه  :"مـا يلـيالتمييز فـي التوظيـف واالسـتخدام، بشـأن  1958لعام  111: من االتفاقية رقم الثانيةَوَرَد في نص المادة  1
  ".     ...-ِبَنْهِج َتَناُسِب الظروف والُممارسات الوطنّية-االتفاقية بما يلي

  .229.ابق، صمرجع س جمال الدين شاهين، 2
  :، كالتّالي111:من االتفاقية رقم الثانيةوفي المعنى ذاِتِه، َوَرَد التعليُق على نص المادة  3

     “Each member of the international Labour Organisation for which the discrimination (Employment and 
Occupation) Convention is in force undertakes to declare and persue a national policy designed to promote, by 
methods appropriate to national conditions and practice, equality of opportunity and treatment in respect of 
employment and occupation, with a view to eliminating any discrimination in respect thereof. 
     This is the basic obligation resulting from ratification and it calls for three comments: the obligation, in this 
general form, is not an obligation to achieve but an obligation to declare and pursue a national policy designed to 
promote; the obligation is to be discharged ‘by methods appropriate to national conditions and practice’; and the 
objective is defined in terms which imply that it is likely to be attained progressively rather than immediately». in:  
C.Wilfred Jenks & LL.D.Cantab, Human Rights and International Labour, Standards,Stevens & Sons Limited, 
London, 1960,  pp.75-76.   

  :راجعللمزيد من التفاصيل،  4
A.Alcock, History of the international labour organization, edition MacMillan,Londres, 1971, pp.63-68.    

ة خرة والحرّيـن بالّسـيْ تَ الخاَصـ األداتـين طِ َمـعلـى نَ  ،ة بالتفرقـة العنصـريةدوليـة خاّصـ أداةٍ  إنشـاء بشـأن وصـريحةً  ةً حَ المـؤتمر كانـت واِضـ ةَ بَ غْ رَ  ن أنّ غم مِ على الرّ  5
ــ القــرار،لطان و صــاحب الّســ مجلــس اإلدارة باعتبــارهِ   أن النقابيــة، إالّ  ــيَ  مْ َل تــي ة الّ يَ الــدول االســتعمارِ  حِ صــالِ لِ  طاً َســوَ  ال بــذلك حــ ذاً ِخــت غبــة مُ هــذه الرّ  لِ عــن تجاُهــ عْ رَ و َت

 .هِ ادتِ يَ ن ِســلطات المــؤتمر وعلــى االنتقــاص ِمــُســالمكتــب الــدولي للعمـل لِ  زِ علــى تجــاوُ  صِ رْ الِحــ كــل  ُص رُ ْحـوتَ  ،المجلــس علــى اتجاهــاتِ  يطرةالّســ بإمكانّيــاتِ  ظُ فِ تَ تحـ
  :راجع، الواليات المتحدة األمريكية، بريطانيا وكندا بشأن مواقف الدول الغربية، وبالخصوص للمزيد من التفاصيل 
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فيـه  دَ د ذي َنـالّ ، و  45 :الـ هِ اريخي في دورتِ التّ  هُ المؤتمر قرارَ  ذَ خَ ات ،  1961من عام  جويليةشهر في و  لذلك،و      
هـذه الدولـة فـي  لِ ْثـمِ  ضـويةَ عُ  اسـتمرارَ  ا أن ًنـلِ عْ مُ  أفريقيـاجمهورية جنـوب ها سُ مارِ تي تُ بسياسة التفرقة العنصرية الّ 

 أفريقيـاحكومـة جنـوب  حُ ْصـمجلـس اإلدارة إلـى نَ  اعياً المنظمة، ود أهدافِ مع  قُ فِ يت  دْ عُ يَ  مْ المنظمة الدولية للعمل لَ 
الــة دَ العَ ة اإلنسـانية و اَمـة للكرَ َيـنافِ ياسـة المُ هـذه السّ  نْ َعـ فيـهِ  لُ دِ ْعــذي تَ الّـ تُ ْقـالوَ  ينَ ِحـيَ  مـن الهيئـة إلـى أنْ  باالنسـحابِ 
  .االجتماعية

َر ف      نـوفمبر الُمنعِقـدة فـي  150:ي دورة انعقاِدِه رقـموِعندما َنَظَر مجلس اإلدارة في هذا القرار ِضمن القرار، قر
 ويفُ ْســى التَ أد و . تكليــَف المــدير العــام للمكتــب الــدولي للعمــل بــإبالغ ذلــك القــرار إلــى حكومــة جنــوب أفريقيــا 1961

ن المـؤتمر ِمـالعربيـة و اإلفريقيـةالـدول  إلى انسحابِ  أفريقياحكومة جنوب  لِ بَ قِ  نْ هذا القرار مِ  اهُ قَ ذي لَ الّ  الُ اإلهمَ و 
األمـر  .1أفريقياحكومة جنوب  ة لمنـدوبِ مَ الكلِ  إعطاءِ على  احتجاجاً  1963لسنة  47 :الدولي للعمل في دورته الـ

تــي االجتماعــات الّ لجــان و ن عنصــرية جميــع الّ ِمــ أفريقيــاحكومــة جنــوب  رمــانِ حِ بِ  لٍ و أَ  قــرارٍ  إصــدارِ ى إلــى ذي أد اّلــ
 ةَ أيــاليــة التّ  هِ االســتعجال فــي دورِتــ هِ ْجــر مجلــس اإلدارة علــى وَ نُظــيَ  ي بــأنْ ِضــقْ يَ  انٍ ثــ قــرارٍ و ، ها مجلــس اإلدارةلُ شــك يُ 

أو أّي إجــراٍء آخـــر يــدُخُل ِضـــمن اختصــاص المنظمـــة الدوليـــة  األساســـيظــام فـــي الدســتور أو الئحـــة الن  تعــديالتٍ 
حكومـة جنــوب إفريقيــا، وذلــك ُبغيــة بشــأن إنهــاء عضــوية  1961للعمـل، ِمّمــا تقتضــيه الّضــرورة ِلُبلُــوِغ أهـداف قــرار 

  .2للمؤتمر الدولي للعمل) 48:رقم(إدراج هذه التعديالت في الدورة التّالية 
        مــع  رِ للتشــاوِ  -المجلــس أعضــاءن ثالثــي ِمــ دٍ ْفــوَ بِ  وباً مصــحُ  -المــدير العــام إيفــادَ  ،أيضــاً  ،المجلــس رَ كمــا قــر
في المنظمة الدولية  أفريقياية حكومة جنوب ضوِ عُ الدستورية لِ اسية و يالعام لألمم المتحدة بشأن الجوانب السّ  األمين
  .3، عموماً صةتخص ها المُ وكاالتِ لمتحدة و ا األممفي و  على وجٍه خاٍص، للعمل
 راءِ ز وُ بِـ عَ فَـذي دَ األمر الّـ، خالل هذه الدورة ةٍ يّ دِ جِ  ةٍ أهميّ ذات  واتٍ طُ خُ  ةَ أيّ ذ المجلس خِ يت  مْ لَ  ،ى ذلكدَ فيما عَ و       
 ضِ وْ إلــى َخــ 1963ديســمبر مــن ســنة  12و  10فــي الفتــرة مــا بــين  القــاهرةن بمــؤتمر يجتمعــالمُ  ناإلفــريقييالعمــل 

ن ِمـــ اً نهائّيـــ اإلفريقيـــةبانســـحاب الـــدول  ،صـــراحةً  ،يندِ هـــد مُ  أفريقيـــاموضـــوع عضـــوية اتحـــاد جنـــوب  مِ ْســـحَ المعركــة لِ 
  .نهامِ  فريقياأجنوب  إقصاءِ في  فقو تُ  مْ لَ  إذاضوية المنظمة عُ 

ــمجلــس اإلدارة و  اإلفــريقيينقــرارات مــؤتمر وزراء العمــل  تْ َضــعَ وَ       ال  جِ رَ َحــ عِ ِضــوْ ة فــي مَ لجنــة الثالثيــة الفرعّي
لجنــة الثالثيــة الّ  تْ دَ َقــفانعَ . حلهــاشــكلة و المُ  علــى مواجهــةِ  اإلقــدام بُ يســتوجِ  لْ َبــ التالُعــبِ أو  فِ للتســوي االً َجــمَ  حُ ِســفْ يُ 

                                                                                                                                                                                                 

= A.Alcock, Op.cit., p.64.    
، ولـْم ُتِعـْر حكومـة جنـوب أفريقيـا فـي الـَرد، بـْل َبَعثَـْت 1962جـانفي  18: ولْم يتِسع الوقت للمدير العام للمكتب الدولي للعمـل لتنفيـِذ هـذا التكليـِف إّال فـي تـاريخ 1

  .تطَعـُن فيـه بعـَدِم دسـتورية قـرار المـؤتمر وُتعِلـُن ُمَتحدَيـًة أنهـا تتجاهلُـُه ولـْن ُتعيـر الموضـوع َبْعـَد ذلـك أي اعتبـارٍ  1962مـارس  24المدير العام فـي  ِبِخطاٍب إلى
من رّد حكومـة جنـوب أفريقيــا ِمـن األهمّيـة بحيــث كمـا أن المـدير العــام، وعلـى خـالِف مــا هـو معمـوٌل بــه خـالل كـّل دورٍة ِمــن دوراِت مجلـس اإلدارة، لَـْم ُيَضــ     

  :راجع. تلقى مثَل هذا الردّ ُيَضمُنُه في تقريِرِه للدوراِت اّلالِحقة، ولْم ُيكلف مجلس اإلدارة نفسُه عناء توجيه الّسؤال للمدير العام عّما إذا كان قْد 
Ibid.,  p.66.    

  :راجع 2
Ibid.,  pp. 66-67. .    

ة ، ُعِقَدْت ُمشاوراٌت بين الوفـد الُممثـل للمنظمـة الدوليـة للعمـل واألمـين العـام لألمـم المتحـدة بنيويـورك، َأْسـَفَر علـى نتـائج سـلبيّ  1963جويليه  25تاريخ  وِبحلول 3
  :راجع. ارضٍ لْم تتعدى ُمجّرد التنويه بوجوب الِحرص على تَجنب اتخاذ أي ِمن الوكاالت الُمتخّصصة لموقٍف منفرٍد أو ُمع

Ibid., p.70.    
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 لّ َعـولَ  ،2واقتراحـاتٍ  ة توصـياتٍ دّ ناقشـات عـن ِعـالمُ  تْ رَ مَ ثْ أَ ، و 19641جانفي  20و إلى  14ة من دّ ل المُ الة خِ الفرعيّ 
ن ِمـ إفريقيـاجنـوب  إلقصـاءِ  إليـه االسـتنادُ  نُ مِكـيُ  جديـدٍ  نـص  ةِ الدسـتور بإضـافَ  م بشـأن تعـديلِ قـد وع المُ المشرُ ها أهمّ 
 دورةٍ  ةِ أّيـللمـؤتمر العـام لهيئـة العمـل الدوليـة فـي  يجوزُ ": اليالتّ  حوِ على الن  هُ صياغتُ وَوَرَدْت ضوية المنظمة، عُ 
عضو  دولةٍ  مؤتمر العمل الدولي أي  أعمالِ في  عن االشتراكِ  فَ وقِ يُ  أنْ  ،هذا الموضوع اهَ أعمالِ في جدول  جُ رَ دْ يُ 

سياسـة التفرقـة  ةٍ خَ صـارِ  بصـورةٍ و  إصرارٍ ب ُس مارِ ها تُ بأن  اهَ تْ ضَ مْ أَ  المتحدة قدْ  األمم في هيئة العمل الدولية تكونُ 
ــلَ عْ مُ  العنصــرية كسياســةً  ــي ا، و هَ فــي تشــريعاتِ  ةً َن ــدوبين الحكــوميين  أصــوات )2/3(ذلــك بأغلبيــة ثلث  أثنــاءالمن

الدسـتور  طبيق ألحكـامِ ا بـالتّ هَ ن التزاماتِ الدولة العضو مِ  إعفاءُ على هذا الموقف  بَ ت رَ تَ  يَ الّ أ طِ رْ بشَ و ... التصويت
مجلس اإلدارة بأغلبية  على اقتراحِ  المؤتمر بناءاً  رَ قر يُ  ف إلى أنْ قْ هذا الوَ  رُ مِ تَ سْ يَ  ...  اهَ تْ مَ رَ بْ أَ تي تفاقيات الّ اال و 

المنــدوبين الحكــوميين  )2/3(ة بالمنــدوبين الحاضــرين فــي الــدورة بمــا فــيهم ثلثــي الخاّصــ األصــوات )2/3(ثلثــي 
  .3"اهَ سياستَ  تْ رَ ي غَ  دْ لمذكورة قَ ن الدولة االتصويت أ  أثناءالموجودين 

ـــــرة هِ انعقـــــادِ  ةالل دور هـــــذه التوصـــــيات فـــــي المجلـــــس ِخـــــ تْ َشـــــوقِ نُ        ـــــبـــــالرّ و ،  1964 فيفـــــريفـــــي  األخي ن غم ِم
مواقــف الــدول  سِ ْكــجــاءت علــى عَ  التصــويتِ   نتيجــةَ   أن إالّ   ،ن حكومــة جنــوب إفريقيــاادرة ِمــاالعتراضــات الّصــ

عــــن  ُعْضـــَوانِ  عَ َنـــتَ امْ و  ،صـــوتاً  14 ضــــدّ  صـــوتاً  32لجنـــة بأغلبيـــة الّ  المجلـــس توصــــياتَ  أقـــر حيـــث  ؛االســـتعمارية
 تْ َضـر عَ تَ لَ د و ؤكـجـاح المُ ذا النّ هـ لهـا رَ د ا قُـَمـهذه التوصـيات لَ  حِ في صالِ  باإلجماعال العمّ   تصويتُ َال وْ لَ و  ،التصويت

 19664مارس سنة  11بتاريخ  ياً رسم إفريقياضوية جمهورية جنوب بذلك عُ  تْ هَ تَ انْ و  .وطقُ للس.  
 42 :فـي الـدورة الــو  - 1961 عامقرار  صدورِ  المنظمة الدولية للعمل منذُ  لها َسَعتْ تي الّ  الُجُهود تْ كانَ  ٕاذاو       

 هـذا فـإن  ،ن المنظمـةِمـ أفريقيـاحكومـة جنـوب  عـن انسـحابِ  تْ رَ فَ ْسـأَ  دْ قَـ -1964للمؤتمر الدولي للعمـل فـي جـوان 
 ةُ يَ فِ ْصـتَ  نهائيـاً  م تِ َيـ إلـى أنْ  هـذا المسـار اسـتمرارُ  فَ وقَـيُ  ن أنْ مِكـال يُ  ،ن ثـم هـائي، وِمـالن  َض رَ الَغـ ْم يُكـنْ لـاالنسحاب 

  .سياسة التفرقة العنصرية

                                                           
، ليبيريـاعـن حكومـة " ولسـون"اجتمعت اّللجنة الفرعّية لمجلس اإلدارة في التاريخ المحّدد أعاله، وكانت هـذه اّللجنـة تُضـُم فـي عضـويتها مـن اإلفـريقيين السـّيد  1

، وقـْد تـرأّس الّلجنـة المـذكورة السـّيد تـونسعـن " ابن عّز الـّدين"السـّيد  ،)جمهورية مصر العربية حالياً ( الجمهورية العربية المتحدةعن " محمد علي رفعت"السّيد
  .النرويجمندوب " أوكسنس"

ــةممثــل " ويفــر"ممثــل االتحــاد الســوفياتي ســابقًا، الســّيد " بوريســوف"، الســّيد الحكومــاتعــن  ،كمــا َحَضــَر عــن الــدول األخــرى      ، الواليــات المتحــدة األمريكي
، الســّيد "كابالنســكي"، الســّيد العّمــالكمــا َحَضــَر عــن ". فــالين"والســّيد " إيــرين"، الســّيد "نــورم"، الســّيد أربــاب العمــلوَحَضــَر عــن . الهنــدوب منــد" زمــان"األســتاذ 

  .مؤتمر وزراء العمل االفريقيونبناءًا على َطَلِبِه وبتفويٍض من  ماليوزير العمال لدولة " عمر ديارا"وَسَمَحْت اّلجنة بُحُضور السّيد ". موري"والسّيد " يونيولت"
A.Alcock, Op.cit.,p.74.   

َوْجـِه االسـتعجال فـي أّي َطْعـٍن َيَقـدُم لقْد تضّمن جدوُل أعماِل اّللجنة الفرعّية عّدة بنوٍد َيِتم ُمناقَشُتها خالل الـدورة القادمـة للمـؤتمر، وهـي التوصـية بـالّنظر علـى  2
ّيــة فريقيــا، واقتــراُح برنــامٍج شــاِمٍل للقضــاء علــى التفرقــة العنصــرية يتضــّمن إنشــاء لجنــٍة دائمــٍة للتفرقــة العنصــرية ُأْســَوًة ِبُلجنــِة الحر ِضــد أوراق اعتمــاد َوْفــَد جنــوب أ

  . ريقيا من عضوية المنظمةأفالنقابية وُلجنة العمل الجبري والّسخرة، وأخيرًا، اقتراُح التعديل الواجب إدخالِه على دستور المنظمة إلتاَحة إقصاء أو َوْقف جنوب 
Ibid.,pp. 75-74. .    

  .233.مرجع سابق، ص جمال الدين شاهين، 3
  :للمزيد من التفاصيل، راجع 4

N. Valticos ,Droit international du travail, Op cit, p. 291. 
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التفرقة  بسياسةِ  اً خاصّ  إعالناً  -باإلجماعِ –) 1964جوان (الدورة  نفسر المؤتمر العام للمنظمة في قرّ  ِمْنُه،و      
ة علـى التفرقـ للقضاءِ  داً حد مُ  برنامجاً  نَ تضم  لْ بَ  االستنكارِ  حد  دَ نْ عِ  فْ قِ يَ  مْ لَ  ،رية في جمهورية جنوب إفريقياالعنص

 .العنصرية في تلك الدولة
جميـــع  لَ بِطـــتُ  أنْ ا للتفرقـــة العنصـــرية، و هَ عـــن سياســـتِ  فـــوراً ى تتخلـــ المـــؤتمر هـــذه الحكومـــة إلـــى أنْ  عـــاَ دَ  دْ َقـــو       

لكرامــة و  وعــدم التمييــز لمبــدأ المســاواة انتهاكــاً  د َعــتــي تُ الّ  اإلجــراءاتن ا ِمــَهــغيرِ و  ...اإلداريــةالتشــريعية و  اتاإلجــراء
 سياســةٍ ل دوريــة إجــراءات ُمتابعــة عَ َضــتَ  أنْ و  ،هــااتِ لحريّ و  أفريقيــا وبِ بيعيــة لشــعُ الطّ  للحقــوقِ  مباشــراً  ٕانكــاراً و  ،اإلنســان

  .االنتماء اإلثنيعن  رِ ظَ الن  ض غَ بِ  الجميعِ  نَ بيْ في االستخدام والمهنة  والُمعاملة على تكافؤ الفرص قائمةٍ 
تـي الّ تلـك أو  نٍ عـيّ مُ  رٍ َصـنْ لعَ  نِ هَـالمِ  زِ ْجـة بحَ يَ القاِضـ األحكـامِ  جميـعَ  -دون اسـتثناءٍ  -لَ َطـبْ تُ  أنْ  ، كذلك،عليهاو      

التشـريعات  جميـعُ  كـذا،و  ،ب المهنـي أو االسـتخدامبااللتحـاق بالتـدري ص فيمـا يُخـ العـرق أسـاسعلـى  تمييـزاً  ُض رِ ْفـتَ 
راعـة أو للعمـل فـي الزّ  ينِ اجِ َسـالمَ  اسـتئجارَ  يـزُ جِ تي تُ الّ العمل، و  دِ قْ عَ  خِ سْ على فَ  جنائيةٍ  عقوباتٍ  ي بتوقيعِ ضِ قْ تي تَ الّ 

التفرقـة القانونيـة علـى غـاء بإل ،أيضاً  كما تلتِزمُ  .على العمل للَجْبرِ  أو مباشرةٍ  باشرةٍ غير مُ  صورةٍ  ةأيّ ناعة و في الصّ 
ة علـى وَضـة المفرُ دَ قيـو المُ  ةِ َعـالمانِ  واألحكـامِ فاوضـة الجماعيـة المُ بحـق التنظـيم النقـابي و  يتعلّـقفيمـا  العـرق أساس

  .1واحدٍ  رٍ نصُ ن عُ مِ  ألكثرِ  ونَ ينتمُ  أشخاصاً  م ضُ تي تَ ة الّ طَ ختلِ النقابات المُ 
الدســتورية بــالتطبيق ألحكــام الفقــرتين  هِ مارســة ســلطتِ الــدولي للعمــل إلــى مُ ا المــؤتمر مجلــس إدارة المكتــب َعــدَ و      

 اً ســنويّ  تقريــراً  مَ قــد تُ  إلــى أنْ  أفريقيــاحكومــة جنــوب  مــن دســتور المنظمــة فــي دعــوةِ  19ن المــادة ِمــ )د(06و )هـــ( 05
اتفاقيـة ، و1930 لسـنةخرة مـل الّسـاتفاقيـة عن ِمـ ة بكـل لَ ِصـبالمسـائل المت  ُص تَ ْخـفيمـا يَ  عمـالً و  قانوناً  عِ ضْ عن الوَ 
 تياتفــاقي، و1957 لعــامخرة عمــل الّســ إلغــاءاتفاقيــة ، و1955 لســنةين ال الــوطنيّ ة للعّمــالعقوبــات الجنائّيــ إلغــاء
، علــى التّــوالي، 1949و  1948 تيلســنة المفاوضــة الجماعّيــة النقابيــة وحمايــة حــق التنظــيم النقــابي و الحرّيــ

  .1958 لسنةصرية تفاقية تحريم التفرقة العناو 
ورة، فيـه مـا جـاء بالتقـارير المـذكُ  ص ِخـلَ يُ  تقريـراً  سـنةٍ  المدير العـام فـي كـل  إليه مَ د قَ يُ  أنْ  ،أيضاً  ،المؤتمر رَ ر قَ و      

 فِ ِقـوْ المَ  تابعـةِ بمُ  ،علـى ذلـك ةً عـالوَ  المـدير العـام ومَ يقُـكما . من دستور المنظمة 23طبيق ألحكام المادة ذلك بالتّ و 
ـــقفيمـــا  أفريقيـــاجنـــوب فـــي  ـــيُ ال، و العّمـــبشـــؤون العمـــل و  يتعّل َحـــْوَل مراِحـــِل  اً خاّصـــ اً ســـنويّ  إلـــى المـــؤتمر تقريـــراً  مَ د َق

 نْ ِمــ هُ اتخــاذُ  نُ يتعــيّ  دْ ا َقــَمــ ة بشــأنِ وريّ ضــرُ  توصــياتٍ  ةَ أيــ هُ نُ م َضــيُ ، هِ ِبــ قِ رَفــج المُ البرنــامَ صــريح و التّ  تطبيــقِ  وٕاجــراءاتِ 
   .التفرقة العنصرية سياسةِ  إلنهاءِ  إجراءاتٍ 

  :هيو  أساسّية، مجاالتٍ  المؤتمر االهتمام على ثالث بتصريحِ  قِ رفَ العمل المُ  برنامجُ  زُ ك رَ يُ و      
 ؛التدريبفي العمل و  ولِ بُ سبة للقَ ص بالن رَ ؤ الفُ تكافُ  •
•  لِ مَ ن عَ ر مِ التحر  ؛خرةالس 
 .حق التنظيم النقابية النقابية و الحريّ  •
ثــة مــن خــالل مــا ُعــرض مــن نقاشــات وأحكــام، أّن القضــاء علــى التمييــز العنصــري فــي أمــاكن ويّتضــح للباح     

                                                           
  :راجع 1

N. Valticos ,Op.cit., p.301./A.Alcock, Op.cit., pp.78-79.    
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العمل شّكل محور اهتمام المنظمة الدولية للعمل خالل فترة الستينيات من القرن الماضـي، وأسـفر ذلـك عـن تبّنـي 
، تارًة صريحة وتارًة أخـرى وترجم المبدأ بصيغ وعبارات مختلفة. أدوات دولية تعني بحظر التمييز وٕاحالل المساوة

ضــمنّية، ضــمن النصــوص واألحكــام الّصــادرة عــن المنظمــة خــالل الســنوات اّلالحقــة، وشــّكلت بــذلك، وعلــى حــّد 
التــي كّرســت المبــدأ العــام اّلــذي يســري علــى كاّفــة  الوثيقــة األم ،1958للعــام  111: وصــف الباحثــة، االتقايــة رقــم

نـّي، تاركـة التفصـيل فيـه بالنسـبة لكـّل فئـة علـى حـدى، وبالنسـبة لكـّل األشخاص وفـي سـائر قطاعـات الّنشـاط المه
  . مجال من المجاالت التفاقيات وتوصيات الحقة

ولن تعاود الباحثة التذكير بما قيل بشأن صياغة أحكام االتفاقية، وهي ُتحيل في ذلك، لما سبق قوله ضـمن      
  .الفصل التمهيدي من هذه الدراسة

 
  :الفرع الثالث

  ينين والقبليّ كان األصليّ بشأن السّ  1989لعام  169:االتفاقية رقمكام أح
  

بشـأن حمايـة حقـوق ة قانونيـًا َمـلزِ ة المُ قَـب طَ الوثيقة الوحيدة المُ ِلتمّثل  ،19891لعام  169:االتفاقية رقم تْ رَ دَ صَ      
وثيقــًة  ةِ كَ شــارَ والمُ  رِ ة للتشــاوُ مفــاهيم األساســيّ ة علــى الَمــهــذه االتفاقيــة القائِ  د َعــوتُ . ى اآلنحّتــ هــذه الفئــة ِمــن العّمــال

ا في ذلك الحق في ِملكية األراضـي، مَ ين، بِ ين والقبليّ كان األصليّ ة بالسّ لَ صِ ت ا المُ ايَ ن القضَ مِ  ي مجموعةً ط غَ شاملًة تُ 
وعالقـات  روطِ ، وشُ لتدريب المهنيّ ة، والتعليم، واحيّ عاية الصِ بالر  عِ ة، والتمت الطبيعيّ  دِ ول على الموارِ صُ ة الحُ يّ وٕامكانِ 

  .2وددُ الحُ  رَ بْ العمل عَ 
العهــد الــدولي ، اإلعــالن العــالمي لحقــوق اإلنســانأحكــام وقــْد اعُتِمــَدْت االتفاقيــة َمَحــّل الّدراســة علــى أســاس      

ــالحقوق االقتصــادية ــة والّسياســية، الخــاص ب ــالحقوق المدني ــدولي الخــاص ب ــة، العهــد ال ــة والثقافي  واالجتماعي
وُحدد الهدف ِمن اعِتماِدها في إلغاء االتجاه اإلدماجي للمعايير  .3والّصكوك الدولية المتعّلقة بحٍظ التمييز، عموماً 

       .4الدولية للعمل الّسابقة
 علـى نحـوٍ  قـد ُحـددَ  لسـرياِنها النطاق الّشخصـي ، وتعتبـر أنّ 169: تعّلق الباحثة بشأن صياغة االتفاقية رقمو      
تتُحمـل وُتعـّدد مـن مزاياهـا، أّنـه،  .5واألصـلّية الُمنتِمَيـة إلقلـيِم دولـٍة ُمسـتقّلةٍ  الّشعوب القبلّيـةكل ِمن  يشُمل واسعٍ 

                                                           
ــدان الُمســتقلةبشــأن  1989لعــام  169:قــماالتفاقيــة ر  1 ــين فــي البل ــكان األصــلّيين والقبلّي ــِه رقــمالّس ــدة 76:، اعَتَمــَدها المــؤتمر الــدولي للعمــل خــالل دورِت ، الُمنعِق

 . 1989جوان  27: بتاريخ
ُر األســتاذ  2 ســارفي"ُيبــر"(Servais) ــةً 169: لالتفاقيــة رقــم الّطــابع الُشــمولي ة مجــاالِت الحيــاة والحقــوق ُدوَن الّتركيــز علــى التوظيــف لكاّفــ ؛ حيــث شــِمَلْت َتْغِطَي

  :واالستخدام ِبحد ذاِتِه، حينما َذَكرَ 
     « Comme le montre l’appellation même de cette catégorie de personne, les normes sur les peuples indigènes et 
tribaux dépassent le cadre du travail pour se préoccuper d’un problème général de développement. D’où une 
coordination particulièrement étroite avec l’organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées ». in : 
J.M.Servais, Normes internationales du travail, Op.cit.p.221. 

 .، أعالهالّسكان األصلّيين والقبلّيين في البلدان الُمستقلةبشأن  1989لعام  169:من ديباجة االتفاقية رقم األولىُن ذلك ِضْمَن الفقرة َوَرَد َبَيا 3
 .، أعالهالُمستقلة الّسكان األصلّيين والقبلّيين في البلدانبشأن  1989 لعام 169:من ديباجة االتفاقية رقم الثانيةَوَرَد َبَياُن ذلك ِضْمَن الفقرة  4
َفْت االتفاقية 5 عوب القبلّية"المقصود  ،169: رقم عرُزهـا أوضـاُعها االجتماعيـة والثقافيـة واالقتصـادية عـن القطاعـات اُألخـرى ِمـن ...:" كالتّالي ،"بالشاّلتـي ُتمي

وفـي المعنـى ذاتِـِه، حـّدَدْت ". و تقاليد خاّصة بها، أو قـوانين أو لـوائح تنظيمّيـة خاّصـةالمجتمع الوطني، واّلتي تَُنظم مركزها القانوني، ُكّليًا أو ُجزئيًا، عاداٌت أ
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ـــة حقوِقهـــا وضـــماِن احتـــرام  ـــَقٍة وِنظاِمّيـــة ِلحماي ـــدول األعضـــاء مســـؤولية َوْضـــِع إجـــراءاٍت ُمنّس ِبشـــأِنها حكومـــات ال
  :بير ِمن أجلسالمتها، وتشُمُل هذه اإلجراءات تدا

ـــعوب، علـــى َقـــَدِم المســـاواة، مـــن الحقـــوق والُفـــَرص اّلتـــي تْضـــَمُنها القـــوانين   .أ  ضـــمان اســـتفادة أفـــراد هـــذه الش
 واّللوائح لغيِرِهم ِمن أفراد الّسكان؛

ــــق ِبُهِوَيِتهــــا   .ب  ــــعوب فيمــــا يتعّل ــــوق االجتماعيــــة، االقتصــــادية والثقافيــــة لهــــذه الش ــــام للحق تعزيــــز الّتحقيــــق الّت
 اعية والثقافية، وبعاداتها وتقاليدها وُمؤّسساتها؛االجتم

ُمساعدة هؤالء على إزالة التفاُوتـات االجتماعيـة واالقتصـادية اّلتـي قـْد تكـوُن قائمـًة بيـنُهم وبـْين غيـرِهم ِمـن   .ج 
 .1أفراد المجتمع الوطني، بُصورٍة تتِفُق مع تطلعاتها وأساليب حياِتها

ِمــن َنْفـــِس االتفاقيـــة بعبــاراٍت صـــريحٍة حظــَر التمييـــز فـــي  األولـــى فــي فقرتهـــا ثالثـــةالقــّررْت المـــادة كمــا أّنـــه،      
ْت على أنـهُ  ـُعوُب األصـلّية والقبلّيـة ِبحقـوق اإلنسـان وُحرّياِتـِه األساسـّية كامَلـًة :"ُمواجَهِتِهم؛ حيث نصُع الش تَتَمتـ

  ".أفراد هذه الشعوب الذكور واإلناث دون تمييزٍ دون عائٍق أو تمييٍز، وُتَطبُق أحكاُم هذه االتفاقية على 
ِمــن نفــِس المــادة علــى أنــه ال يجــوُز اســتعمال أّي شــكٍل مــن أشــكال القــّوة أو القْســِر ِمّمــا  الثانيــةوأّكــَدْت الفقــرة      

  .للّشعوب القبلّية واألصلّية ُيشكُل انِتهاكًا لحقوق اإلنسان والحرّيات األساسّية
منهــــا، الــــدول األعضــــاء عْنــــَد تطبيِقهــــا ألحكــــاِم االتفاقيــــة،  السادســــةْت بنــــود االتفاقيــــة ِضــــمن المــــادة وألَزَمــــ     

ــعوب وِحمايِتهــا هــذا، وقــْد أجــاَزْت . بــاالعِتراِف بــالِقَيِم والُممارســاِت االجتماعيــة، الثقافيــة، الّدينيــة والّروِحيــة لهــذه الش
مضُمون إيجابي ُبْغَيَة ِحماَيِة أفراِد، ُمؤّسساِت، ُممتلكاِت، َعَمِل، ثقافاِت باتخاذ تدابيٍر خاّصٍة ذات  الخامسةالمادة 

  .وبيئِة هذه الشعوب
الخاّصـة باألشـخاص  أحكاِم التشغيل وُشـروط االسـتخدامِمن االتفاقية أعاله، لتَنـاُوِل  الجزء الثالثوُخصص      

ِمنهـا حكومـات الـدول األعضـاء باتخـاِذ تـدابير  20ْت أحكام المادة الُمنتمين إلى الّسكان القبلّيين واألصلّيين؛ وأْلَزمَ 
خاّصة ِلضمان ِحماية فّعالة للعّمال اّلذين ينتمون إلى هذه الشعوب فيما يتعلّـق بتشـغيِلِهم وُشـروط اسـِتخداِمِهم، إذا 

واسِتنادًا لذلك َتْبُذُل الحكومـات كـل مـا . كانْت القوانين الُمنَطِبقة على العّمال بصورٍة عامٍة ال تحِميِهم بصورٍة فّعالةٍ 
ــة واألصــلّية وغيــرهم مــن العّمــال، وخاّصــة فــي  ــذين إلــى الّشــعوب القبلّي ــال اّل ــِع أّي تمييــٍز بــْين العّم فــي ُوســِعها ِلَمْن

  :مجال
 الَقُبول في العمل؛  .أ 
 تدابير الترقّية والتقّدم في العمل؛  .ب 
 تساِوَية؛األجر الُمتساوي عن العمل ِذي القيَمة المُ   .ج 
الُمســاعدة الِطِبّيــة واالجتماعيــة، الّســالمة والصــّحة الِمهنيَتــْين، وجميــع إعانــاِت الّضــمان االجتمــاعي وأّي   .د 

                                                                                                                                                                                                 

ــعوب األصــلّية،االتفاقيــة المقصــود =  اّلتــي ُتعتَبــُر شــعوبًا أصــلّية ِبَســَبِب انِحــدارِها ِمــن الّســكان اّلــذين كــانوا َيقُطنــون البلــد أو إقليمــًا ُجغراِفيــًا ...:" كالتّــالي بالش
تِفُظ ِبــَبْعِض أو ِبكاِمــِل ُنُظِمهــا ليــه البلــد َوْقــَت َغــْزِو أو اســِتعماِر أو َوْقــَت َرْســِم الحــدود الحالّيــة للدولــة، واّلتــي، أّيــًا كــان مركُزهــا القــانوني، ال تــزاُل تحــينتِمــي إ

  ".ِبهااالجتماعية، االقتصادية، الثقافية والّسياسية الخاّصة 
 .أعاله ،169 :رقم من االتفاقية 01.ف/األولىالمادة 

   .، أعاله169: رقم من االتفاقية الثانيةالمادة  1
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 إعاناٍت ُأخرى ُمرتِبطة بالعمل واإلْسَكان؛
 الحقوق النقابية وحرّية ُممارسة جميِع األنشطة النقابية المشُروَعة؛  .ه 
  .أرباب العمل أو منظمات أرباب العملالحق في َعْقِد اتفاقيات جماعّية َمَع   .و 
  :أعاله، تتضّمن التدابير الُمتَخَذة إجراءات ِلضمان 20من المادة  الثالثةوبحسب ما َوَرَد ِضمَن الفقرة      

ِبمــا فــيِهم العّمـال الَمْوِســِميون، الَعَرضــيون،  -تمتـع العّمــال الّـذين ينتُمــون إلــى الّشـعوب القبلّيــة واألصـلّية  .أ 
ُدو األيــدي ال ُلُهم ُمــَورُمهــاجرون الُمســَتخَدمون فــي الّزراعــة وفــي أشــغاٍل ُأخــرى، كــذلك العّمــال الــّذين ُيشــغ

 بالحماية الُمقّررة ِلغيِرِهم ِمن العّمال ِمن هذه الفئات في نفس الِقطاعات؛ -العاِمَلة
 َعَدَم تعريض هؤالء العّمال ِلُظروِف َعَمٍل َخِطَرة على ِصّحِتِهم؛  .ب 
 َدم إخَضاع هؤالء العّمال ِلُنُظم التشغيل القّسري وُعبوِدَية الّدْين؛عَ   .ج 
تَمتع العّمـال ِمـن الجنسـين بتكـافؤ الفُـرص والُمسـاواة فـي الُمعاملـة فـي مجـال االسـتخدام، وبالحمايـة ِمـن   .د 

 .الُمضاَيَقات الجنسّية
ُتمثـُل فـي  1957لعـام  107:كانت االتفاقيـة رقـم ، أّنه إنْ 169:فيما يتعّلق بأحكام االتفاقية رقم وُتشير الباحثة     

ــكان األصــلّيين والقبلّيــينالتمييــز الخاّصــة بالعّمــ رِ ْظــاتفاقيــة المســاواة وحَ َمْضــُموِنها  فــإّن ال الُمنتِمــين إلــى الس ،
؛ قبلّيـة واألصـلّيةاتفاقية الحقـوق والحرّيـات األساسـّية الخاّصـة بالشـعوب الُتمثُل في الواِقِع،  169: االتفاقية رقم

َفِهَي، بالِفّعِل، عبارة َعْن ُملّخص شاِمل ِلكاَفِة المبادئ والحقوق األساسّية في العمـل، واّلتـي َصـَدَرْت بشـأِنها أحكـاٌم 
وكـأن الـدول الُممثَلــة بـالمؤتمر الــدولي . تفصـيلّية خاّصـة بتنظــيِم كـل حـق وكــّل حرّيـة وكـّل مجــاٍل علـى َنْحـٍو ُمْنَفــِردٍ 

أراَدْت أْن ُتصــرَح أّن كــّل َمــا َســَبَق تقريــُرُه ِمــن أحكــاٍم تُخــص تنظــيم ُظــُروف وُشــُروط  76: للعمــل ِخــالل دورِتــِه رقــم
التوظيــف واالســتخدام بالّنســبة لفئــاتؤ العّمــال اُألخــرى، َيْنَطبِــُق بالّضــُرورة علــى األشــخاِص الُمنتِمــيَن إلــى الّســـكان 

  .للّشخص وَمْوِقِعِه االجتماعي االنتماء اإلثنيِم الُمساواة ودوَنَما تمييٍز يكوُن َمْرِجُعُه القبلّيين واألصلّيين، على َقدَ 
التدريب المهنـي والِحـَرف لتنظيم  ها ُخصصمن الجزء الرّابع ، أنّ 169: تعّدد الباحثة من مزايا االتفاقية رقمو      

يتمتُع أفراُد الشعوب المعنّية بُفَرص ُتساوي على األقّل تلك  ":في هذا الّشأن، كالتّالي 21، ونّصْت المادة اليدِوّية
  ".  تدابيِر التدريب المهنيّ بِ اّلتي يَتَمتُع ِبها الُمواِطنون اآلخرون فيما يتعّلُق 

أحكــام االتفاقيــة علــى ضــرورة توِســيِع ُنُظــم الّضــمان االجتمــاعي تــدريِجيًا، ِلتشــُمَل فضــًال عّمــا َســَبق، حَثــت       
  ).ِمن االتفاقية 24المادة (الشعوب القبلّية واألصلّية على َقَدِم الُمساواة ودون تمييٍز ِضّدها 

ــــْن اســــتنادًا لــــذلك،       ــــةالمُ ، بالُشــــموِليةَتَميِزهــــا َمَحــــّل الدراســــة،  169:رقــــم ةعلــــى االتفاقيــــ تُنكــــر الباحثــــةَل  رون
ِبمـا فـي ذلـك  -ّمـال القبلّيـين واألصـلّينالعُ  جميـَع فئـات يْشـُمل علـى نْحـوٍ  ِنطاِقهـا الّشخصـي ؛ حيـث ُحـددَ الُوضوحو

كـم َشـِمَل ِنطاُقهـا الموضـوعي . العّمال الَموسمّيين، الَعَرِضّيين، الُمهاجرين وحّتى، الُعّمال الُمَشغِليَن ِبَعَملّياِت توريـد
لة بالتوظيف، التدريب واالستخدام كاّفة الحقوق األساسّية ذات الص.  

، ِبَتَضــمِنها ألهــّم المبــادئ القاعِديــة اّلتــي ُأّســس عليهــا النظــام الدســتوري والقاِعــدي ذاتهــاَتَمّيــَزْت االتفاقيــة  كمــا     
، . للمنظمة الدولية للعمل مبـدأ األجـر المتسـاوي ، بمبـدأ المسـاواة وعـدم التمييـزوَيَتعّلق األمر، على وجـٍه خـاص

  .وغير ذلك...مبدأ المساواة بْين الجنسين، الحرّية النقابيةمبدأ ، عن العمل ذي القيمة الُمتساِوية
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، دون التنويــِه بــَبْعِض 1989لعــام  169:فــي أحكــام االتفاقيــة رقــم تختــتم الباحثــة نقاشــها بشــأنكمــا أّنــه، لَــْن      
ارتـأْت الباحثـة اإلشـارة إليهـا َمَواِطْن الُضْعِف اّلتي َمّيَزْت أحكام ومضُموَن االتفاقيـة ذاُتهـا ِمـْن ِوجهـة َنَظِرنـا، واّلتـي 

  :على الّنحِو التّالي
فــي فقرِتهــا  20ِغيــاُب العديــد ِمــن الفئــات االجتماعيــة الُمسَتضــَعَفة ِمــن قائمــة التعــداِد الــواِرِد ِبــَنص المــادة   .أ 

األشــخاص ذوو البشــرة الّســمراء، األشــخاص الُمعــّوقين، ذوو الَمْيــل الجنســي : ، وَنــْذُكر بالُخُصــوصالثالثــة
ولـْم تَـِرد  .ُمرّكـبأو  ُمـزدوجمع أّن هذه الفئـات كثيـرَا مـا تكـوُن ُعْرَضـًة لتمييـٍز ...وأولئك الُمصابين باإليدز

لعديد من الفئات الِمَهِنية الُمسَتضعَفة، ويتعّلق األمر، خصوصًا، ِبُعّمال القطاع غير الُمـَنظم اإلشارة إلى ا
 .، وكذا العاملين اّلليلّيين، العاملين عن ُبعد وعّمال الِمَهْن الُحّرةوالعاملين في الِمَهِن الّشاقة والَخِطرة

      وكان األجـدُر أْن تـأِتَي ِصـياَغة الفقـرة أعـاله علـى َنْحـٍو سـلبي  اظرَنـنَ  ةِ هَـجْ وِ  نْ ة ِمـّيـفعالِ  أكثـرهـا ولكن ،
َيْنَتمـون إلـى الّشـعوب الَمعِنّيـة، بـاخِتالِف  َتَمتع العّمال ِمن الجنَسـْين الّـذين) أ( :"َفَتِرَد على الّنحِو التّالي

خصائِصــِهم الجســدّية والّذهنّيــة، وبــاختالِف انتمــاءاِتِهم اإلقليمّيــة، الّناِشــِطين ِبصــورٍة فاِعَلــٍة فــي جميــِع 
ِبما في ذلك العّمـال الّناِشـطين فـي مجـاالِت االسـتخدام اّلتـي َلـْم َيْكَتِمـل  -مجاالِت وقطاعاِت االستخدام 

بالحمايـة اّلتـي ُتتيُحهـا القـوانين والُممارسـات الوطنّيـة ِلَغْيـرِِهم  -َها ِوفقًا للقوانين واّللوائح الوطنّيةتنظيمُ 
ِمن العّمال ِمن هذه الفئات الّناشطين في َنْفس مجاالت وقطاعات االستخدام، وتعريِفِهم تمامًا بالحقوق 

  ".تاحة َلُهم السترداِدهااّلتي َيْمَنُحُهم إّياها تشريع العمل وبالوسائل المُ 
اْفِتقار أحكام االتفاقية للتدابير الواجب اتخاُذها ِمن طرف الدول األعضاء في مجال التوظيف واالستخدام   .ب 

؛ فــإْن كانــت االتفاقيـة ذاتهــا قـْد َألَزَمــْت الــدول األعضـاء باتخــاذ التّـدابير اّلالِزمــة ِلَضــَمان  علـى وجــٍه خـاص
بين العّمال الُمنتمين إلى الشعوب األصلّية والقبلّية وغيِرِهم ِمن العّمال اسـِتنادًا إلـى المساواة وعدم التمييز 

انتمـائِهم اإلثنــي، إّال أّن االتفاقيــة َوَرَدْت خاِلَيـًة ِمــَن الــَنص علـى أي ِمــن هــذه التّـدابير واإلجــراءات الواجــب 
 .اتخاُذها، وَلْو على سبيل المثال

ُتحــدد طبيعــة وِنطــاق الّتــدابير اّلتــي :" اّلــذي َوَرَد بهــذا الُخُصــوص، جــاء فيــه كالتّــالي والــنص الوحيــد     
وُيـوِحي الـنّص الّسـابق ". َيِجُب اتخاُذها ِلتنفيذ هذه االتفاقية ِبطريقٍة َمِرَنٍة، مع ُمراعاة خصـائص كـّل بلـد

لعمل الّصادرة عن المنظمة الدولية للعمـل، اّلتي مّيَزت القواعد الدولية ل بالمرونةمن االتفاقية،  24للمادة 
  .1919وهو الّطابع اّلذي َمّيز النشاط التشريعي للمنظمة منُذ تأسيِسها عام 

ــًة ِمــن التــدابيِر الكفيَلــة بتمكــين       ــذ لَــْو أّن المــؤتمرين آنــذاك، اقَتَرُحــوا علــى ســبيِل االســِتْدالل، ُجمل وَحب
حكام االتفاقية وٕارشاِدها ِمن أجل التطبيق الّسـليم ِلُبنـود االتفاقيـة وللّـوائح الدول األعضاء الَمعنّية بتطبيق أ

والقوانين الوطنّية، وذلك على غرار التجارب اّلتي خاَضتها َبْعَض الدول في إطار َتْصِفَية ِسياسـة الَفْصـل 
  . العنصري والَقَضاء على الفواِرِق َبْيَن ُمختلف األقلّيات واألجَناس

ــْت االتفاقيــة مــن الــنص علــى ُوجــوب َتَبِنــي وفــي ذات ال  .ج  ــة بتطبيــِق بنــود ّســياق، َخَل الــدول األعضــاء المعنّي
 ــعوب األصــلّية والقبلّيــة ِجـــداالتفاقيــة، حيــث تكــون َأْوَضــاُع وظـــُروُف َعَمــِل ومعيشــِة األفــراد المنتمـــين للش

لهـــدُف ِمْنَهـــا القضـــاء علـــى الفـــوارق وٕازالِتهـــا ُمِسَتْعِصـــَية، ِلُجملـــٍة ِمـــن التـــدابير الخاّصـــة واإليجابيـــة يُكـــوُن ا
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  . وتقليِص الَفْجَوة الّرقِمّية بين هؤالء  وغيِرِهم ِمن أفراد الُمجتمع
والجــديُر بالُمالحظــة فــي نهايــة المطــاف، أن التجربــة الطويلــة للمنظمــة الدوليــة للعمــل قــْد أْثَبَتــْت عــدم فعالّيــة      

ــمْ  ــَدِرُج َعَمــُل المنظمــة الدوليــة . ف وِجــّديَتْتَبع ِبَنشــاٍط ميــدانٍي ُمكثّــُيْســ النشــاط التشــريعي للمنظمــة إذا َل ومــن ثــّم، َيْن
ـــعوب القبلّيـــة واألصـــلّية ِضـــمن فئتـــْيِن أساســـيتْين اعتمـــاد المعـــايير واإلشـــراف عليهـــا، ومســـاعدة : للعمـــل بشـــأن الش

  .االِتَصال الُمباشرو فّنياإلشراف الالشعوب القبلّية واألصلّية والدول ِمن ِخالل ُأسلوَبْي 
ــز وتخــتم الباحثــة نقاشــها بشــأن       ــدأ المســاواة وعــدم التميي فــي ظــّل النشــاط التشــريعي النطــاق الّشخصــي لمب

َرة للمسـاواة وعـدم التمييـز هل  :للمنظمة الدولية للعمل، بطرح الّسؤال التّالي َشِمَلْت القواعـد الدوليـة للعمـل الُمقـر
  م، كاّفة فئات األشخاص، باختالف خصائِصِهم الّطبيعّية واالجتماعية؟ في التوظيف واالستخدا

 :وتقّدر الباحثة أّن اإلجابة على هذا الّسؤال تقتضي التمييز بين ثالث مجموعات     
حظيت باهتماٍم بالغ األهمّية وحماية واسعة منـذ الّسـنوات األولـى مـن تأسـيس المنظمـة؛ حيـث  مجموعٌة أولى  -أ

وقـّررت لهـا فـي العديـد مـن المناسـبات . جميع الحقوق والمزايا اّلتي تشـملها عالقـة التوظيـف واالسـتخدام ُقّررت لها
تدابير إيجابّية تحميها مـن االسـتغالل والتمييـز وتضـعها علـى قـدم المسـاواة مـع غيرهـا مـن العّمـال، ويتعلّـق األمـر 

  .مهاجرينالّنساء، األطفال والّشباب، والعّمال ال: باألشخاص التّالية
لـم َتْحـَظ باهتمـام واسـٍع مـن المنظمـة الدوليـة للعمـل إّال فـي وقـٍت الحـٍق علـى صـدور  مجموعة ثانية -ب  

حيــث ُقــّررت لهــا مــن بعــد ذلــك، حمايــة نســبّية وقــّررت لهــا جميــع المزايــا والحقــوق مــن  ؛)1944(إعــالن فيالدلفيــا 
 -ألحكــام اّلتــي تحميهــا، الزالــت تحتــاج إلــى مراجعــةمرحلــة التوظيــف وٕالــى مرحلــة االســتخدام والتســريح، غيــر أّن ا

مثلمـا هـو عليـه  -أو تحتاج إلـى صـياغتها ضـمن اتفاقيـة ملزمـة وشـاملة -للمعّوقينمثلما هو عليه الحال بالّنسبة 
  .للمسّنينالحال بالّنسبة 

دئ وأحكـام تُـذكر، لـم َتْحـَظ مطلقـًا باهتمـام المنظمـة الدوليـة، ولـم تقـّرر بشـأنها أّيـة مبـا مجموعة ثالثة -ج  
ويــدخل ضــمن هــذه المجموعــة كــل مــن األشــخاص ذوو الميــول الجنســّية ومغــايري الجــنس، األشــخاص المصــابين 

، العّمال المؤّقتين، العّمـال الموسـمّيين، العّمـال العرضـّيين، العّمـال عـن بعـد (Maladies Orphelines)بأمراٍض نادرة
 .غير المنّظم، بصفٍة خاّصةوالعاملين في القطاع ...أو عبر االنترنيت

هل توّصلت المنظمة الدولية للعمل إلى وضع أسس اإلطار القاعدي اّلي يضمن ، تتساءل الباحثة، بالمثلو      
لكــّل شــخٍص حّقــه فــي العمــل فــي ظــروٍف عادلــة ومتســاوية، ومنــه، حّقــه فــي االســتفادة مــن المزايــا والحقــوق 

  دونما تمييٍز أّيًا كان؟األساسّية في العمل بالمساواة مع غيره، و 
  .من هذه الدراسة الباب الثانيواإلجابة على الّسؤال الّسابق ستشّكل موضوع نقاش      
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  :الثانيالباب 
 النطاق الموضوعي لمبدأ المساواة وعدم التمييز في التوظيف واالستخدام

  
ر ُيـنّظم عالقـَة بـين طـرفين، ُيفتـرض بهـا أْن تقـوم علــى هـذا األخيــف ؛ُيعـد عقـد العمـل، اتفاقـًا ذا طبيعـة خاّصـة     

، التعاقدّيـةالعالقـة  يْ فَـرَ طَ  زِ َكـرْ ومَ  درةِ قُـ اخـتالفُ غيـر أّن . الّرضائّية عند إبرامها، وفي تنظيمها، وحّتى عند إنهائهـا
 عُ جَمـتـي تَ نيـة للعالقـة الّ بيعـة القانو الط  ةخصوصـي  زُ رِ ْبـ، تُ هِ وضـروراتِ  سـوق العمـلهمـا فـي وجودِ  بِ سبَ  واختالفِ  بلْ 

بيعـة لذلك، ونظرًا للطّ . األخرى العقود القانونّيةي عن باقِ  ازهمي تُ  ةً خاص  طبيعةً  يهاي علفِ ضْ تُ و ، ورب العملِ  العاملِ 
واجهـــة العامـــل، رب العمـــل فـــي مُ  لِ َبـــن قِ م مـــســـتخدَ ، يُ األعـــم  هـــذا المفهـــوم فـــي الغالـــبِ  العمـــل، فـــإن  القانونيـــة لعقـــدِ 

غ عالقـة فـرِ وذلـك مـا يُ ، هِ مـا فـي ذاتِـ بٍ آخـر لسـبَ  ركِ وتَ  نٍ عي مُ  د مع عاملٍ التعاقُ  ،ثمّ  نْ ، ومِ على آخر عاملٍ  لِ لتفضي
ن ِمــ ة بــدالً ة وذاتيــي شخِصــ وأهــواءٌ  بــرراتٌ هــا مُ مُ تحكُ  وٕاذعــانٍ  طٍ تســل  ل إلــى عالقــةِ تتحــو هــا القــانوني لِ عِ ن طابِ العمــل ِمــ

  .القواعد القانونية
ــقــد إلــى المُ  اداً اســتن      يتأّكــد الّطــرح التّــاليابقة، مات الس : يــودٍ جــود قُ وجــد دون وُ تُ مكــن أن ال يُ  عمــلٍ  ســوقِ  أيّ  أن 

 قَ عوائِـ ةَ أيـ وضـعِ  مِ ، وعـدَ اخول إليهـاألفـراد فـي الـد  المسـاواة بـين جميـعِ  مانُ َضـ يودِ هذه القُ  أهم  ، ولعل اهعلى إنشائِ 
فــي تنظــيِم ُشــروط العمــل بِهــا أو االســتفادة ِمــن المزايــا الُمْنَحــِدرة عــن عالقــة ة شخصــيّ و ة موضــوعيّ  غيــرِ  عَ اِنــوَ أو مَ 

  . العمل، وكذا، ُممارسة العامل للحقوق األساسّية الُمرتِبطة بصفِتِه كعامٍل وكإنساٍن في الوقِت ذاتهِ 
، لمنظمـة الدوليـة للعمـلَهـاج َعَمـِل اوُأسَسـت فـي هـذا الّسـياق وفـي إطـار المبـادئ الُمحـّددة أعـاله، فلسـفُة وِمنْ      

 يُ  ذيالّ  القانونفارتكَزت أهداُفها على ِفكرٍة َمَفادها أن وغيـرِ  باشـرالمُ  التمييـز رحظُـيَ  العمل، سوق في المساواة رقر 
 أو قـوميال االنتمـاء ،اإلعاقـة، رُمـالعُ ، السياسـي أيالـرّ  ،عتقدالمُ  أو ينالدّ ، البشرة لون، العرق: أساس على باشرالمُ 

وغيِرهــا مــن الخصــائص واألســباب الّطبيعيــة واالجتماعيــة اّلتــي ُتخــِرج عالقــة العمــل مــن ...العرقــي أو االجتمــاعي
 .ِمزاجي ، أو باألحرى،شخِصي وذاِتيِنطاقها القانوني ِلتُفِرغها في نطاٍق 

" الئــقال  العمــل" مفهـوم زَ رَ َبــ ،ليــة للعمـلللقواعـد الدو  سـتمرّ المُ  رالتطــو والجـديُر بالتنويـِه إليــه، أنـه، وفــي إطـار      
ـيُ  بٍ قتضَ مُ  كتعبيرٍ  مختلـف فـي العـاملين جميـعِ لِ  هـاتوفيرِ  علـى الّسـعي بالواِجـ العمـل ومعـايير مبـادئ جمـلَ مُ  صلخ 
 الدوليـة منظمـةال تْ نـبَ وتَ . الحق فـي العمـل اّلالئـقإلى  الحق في العملوتطوَر بذلك، مفهوم وِنطاق . العالم أنحاء

، المفهوم لهذا شامالً  تعريفاً ) العمّ و  العمل أرباب، حكومات( العالم في اإلنتاج أطراف مختلف لمث تُ  تيوالّ  ،لعملل
 روف يُ  ،ةاإلنسانيّ  والكرامة انواألمَ  ةوالمساوا ةالحري  نمِ  ظروفٍ  في جالوالر  للنساء عملٍ  رصِ فُ  إيجادِ " في لتمث يَ 

ــ العمــل مكــانِ  فــي ينلِ للعــامِ  اناألَمــ ــ م،هِ رِ َســوأُ  ينلِ للعــامِ  االجتماعيــة الحمايــة روف وُي ــ رصــاً فُ  روف وُي نميــةللتّ  دةجي 
ــوالمِ  ةخصــيّ الشّ  ــى عُ شــجّ ويُ  ةهنّي ــدِ  عل ــعْ ويُ  االجتمــاعي، ماجاالن ــ رْ َشــالبَ  يِط ــي ةالحرّي ــ التعبيــر ف  مهِ ومِ ُمــهُ  نْ َع
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ــ تــيالّ  اتالقــرار  خــاذات  فــي شــاركةوالمُ  مهِ ِســأنفُ  وتنظــيمِ  همفِ خــاوِ ومَ  ــاتِ  علــى رؤث ُت ــ تكــافؤ وضــمانِ  م،هِ حي  رصالُف
  .1"لجميعلِ  يةالمتساوِ  عاملةوالمُ 

حـق األفـراد فـي الّتعبيـِر عـن هواِجِسـِهم، وفـي التنظـيم النقـابي وفـي الُمشـاركِة  العمل اّلالئـقكما يشُمُل مفهوم      
ِز تكــاُفؤ الُفــَرص والُمســاواُة فــي الُمعاملــة بــين الّنســاء فــي اتخــاِذ القــرارات اّلتــي تُــؤثُر علــى حيــاِتِهم ناهيــك عــن تعزيــ

  .2والّرجال
أهداٍف غيـُر قاِبلَـٍة للتجِزئـة  )04(أربعة وَتَتَمْحَوُر أِجْنَدة العمل اّلالئق الخاّصة بالمنظمة الدولية للعمل، َحْوَل      

وضمان  ،تعزيُز الِحوار االجتماعي، االجتماعية توفيُر الحمايةِ ، اسِتحداُث الوظائفِ : ي وهِ َال وُمتراِبطة وُمتآِزرة، أَ 
 اّلتـي العمـل رصِ فُـ إيجـادِ  جـلِ أ نِمـ هـاهودِ جُ  ل ُجـ سكـر تُ  أن ،الحكومـات نِمـ ذلـك علـى بوترت  .الحقوق في العمل

 مــلالع تــوفير هاشــأنِ  مــن تــيالّ  األهــداف تحقيــق علــى العمــليهــا، عل زامــاً لِ  وأصــبح. بكرامــةٍ  شالعــيْ  للعــاملين روف ُتــ
 مايــةِ الحِ  نطــاقِ  وتوســيعِ ، خلِ والــدّ  العمــلِ  رصِ ُفــ نِمــ المزيــد إيجــاد فــي األهــداف هــذه لــتوتمث  فيهــا، للعــاملين الئــقالّ 

 .العمل في ةاألساسيّ  والحقوق المبادئ وتطبيقِ  العمل وأرباب العاملين نبيْ  االجتماعي وارالحِ  وتعزيزِ  االجتماعية
المسـاواة وعـدم التمييـز فـي  أطـاق الموضـوعي لمبـدل الباحثـة فـي إطـار دراسـة النّ أعاله، تتناو  رحِ واستنادا للطّ      
 ظــل  اللِ ن خِ ِمــ تَ أَ ارتَــ ،ةشــاط التشــريعي للمنظمــة الدوليــة للعمــل، ثالثــة فصــول أساســيّ الن منَ يــز ِضــركِ هــا الباحثــة الت 

ـمييـز رة للمسـاواة وعـدم التالمقـر  الدولية للعمـل القواعد دراسـة على الفصل األول الحـق فـيلة بتنظـيم ذات الص 
ـرة للمسـاواة وعـدم التمييـز لقواعـد المقـر ا للبحـِث فـي مضـمون انيالفصـل الثّـ منَ لتتطـرق ِضـ .العمل لة ذات الص
لة ذات الص رة للمساواة وعدم التمييز القواعد المقر ل اوُ نَ تَ إلى   الفصل الثالثثّم تنتهي في  .عالقة العمل بتنظيم

  .ة في العمليات األساسيّ لحرّ بالحقوق وا
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  :، كالتّاليبالعمل الّالئقوَوَرَدْت اإلشارُة ِضمن أحد الّدراسات الّصادرة عن المنظمة الدولية للعمل إلى المقصود  1

     « Le développement économique doit comprendre la création d’emplois et de conditions de travail dans lesquels 
les travailleurs peuvent travailler en toute liberté,  sécurité et dignité. En un mot, le développement économique n’est 
pas une fin en soi; il sert à améliorer la vie des êtres humains. Les normes internationales du travail garantissent 
que le développement économique reste axé sur l’objectif consistant à améliorer la vie des hommes et des femmes et 
à préserver leur dignité ».in :  
B.I.T. : (Les règles du jeu : une brève introduction aux normes internationales du travail), Op.cit., p. 10. 

المكتـب اإلقليمـي  /، المنظمـة الدوليـة للعمـل)2013-2012النتائج اإلنمائّيـة : تكريس وتفعيل الحقوق في مرحلة التحوالت: ( المكتب اإلقليمي للدول العربيـة 2
  .05.، ص2014للدول العربية، بيروت،
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  :الفصل األول
 لة بتنظيم الحق في العملرة للمساواة وعدم التمييز القواعد المقر ذات الص  

  
 ن جميــعِ لــة بــيْ ية والعادِ عاملــة المتســاوِ يــز المُ فِ حْ تَ  -فقــطْ  َس يْ َلــ -المســاواة فــي العمــلي قتِضــتَ  ه،كمــا َســَبَق بياُنــ     
ــ يــزٍ دونمــا تمي الِ العّمــ ــوِ ســليم بأولَ ، التّ أيضــاً  ، بــلْ هُ كــان أساُســ اً أّي ــ ة جميــعِ ّي ــ رُ تتــوافَ  نذياألشــخاص اّل روط م الّشــيهِ دَ َل

ــيَ  الئــقٍ  عمــلٍ  نصــبِ علــى مَ  ولِ درة والكفــاءة فــي الحُصــطــة بالُقــرتبِ القانونيــة المُ  ــ واءمُ َت ة م الجســديّ هِ ؤهالتِ م وُمــهِ دراتِ وُق
  .1ةوالفكريّ 
يل وِ دْ تَـــالتـــذكير أن النــداءات والبالَغــات والمـــؤتمرات األولــى اّلتــي نـــدَدِت بضــُرورة  وبهــذا الخُصــوص، ُيمِكــنُ      

، لـْم تخـُرج فـي ُمجَمِلهـا عـن الشـعار األْسـَمى المنظمـة الدوليـة للعمـل، واّلتي مّهدت لتأسيِس العمل شروطقواعد و 
لَ للمنظمة ذاتِها، والُمندِرج في إطـار  شـخٍص الحـق أْن ُيخـو عمـٍل  عمـٍل وظـروفِ  ول علـى ُفرصـةِ فـي الحُصـ كـل

  .2ش ِبكرامةٍ ه العيْ رتِ سْ وألفراد أُ  ن لهُ ُمرضيٍة وعادلٍة تضمَ 
انشَغَلْت المنظمة الدولية للعمل منُذ انعقاِد دورِتها األولى، بإرساِء واعتماِد قواعد دولية خاّصة بتنظيم وهكذا،      

نهاء هذه العالقة، وَضبِطها، على نحٍو َيْضَمن تحقيَق التواُزِن الَمْطُلوب ُشروِط الُدخول في عالقِة العمل وُشُروط إ
عيف الحماية الكاِفَية في ُمواجهة َبْطِش واستغالِل رب العمل ُر للعاِمل الضة، وُيَوففي العالقة التعاقِدي. 

 لَ َقــتَ انْ  ،ًة النِعكاســات األزمــة االقتصــاديةنتيجــ الماضــي القــرنِ  نَ ِمــ الثالثينيــات فــي لَ َصــحَ  ذياّلــ الكســادِ  دَ ْعــوبَ      
ـــزُ  ـــ التركي ـــةِ  نَ ِم ـــةٍ  كمشـــكلةٍ  البطال ـــى اجتماعي ـــخَ  إل ـــ قِ ْل ـــهِ كمُ  عمـــلٍ  صِ رَ ُف ـــ. اقتصـــاديةٍ  ةٍ ّم  ادسالســـ الل المـــؤتمروِخ

 ةِ و قُـ إطـارِ  علـى بنـاءاً  والبطالـةِ  الـةِ مَ العَ  اُس َيـقِ  لَ ِخـدْ أُ  ،1947د عـام ِقـعَ نْ للمنظمـة الدوليـة للعمـل المُ  العمـل يائِ صَ إلحْ 
ــ ذلــك ذُ ْنــومُ . العمــل ــخِ دْ أُ  ،اريخِ الّت  ؛1982 ســنة ىحتــ تْ رَ مَ تَ واْســ الدوليــة للعمــل، القواعــد علــى التعــديالتِ  بعــُض  تْ َل
      .3يّ الحالِ  تِ قْ الوَ  إلى ةً يَ سارِ  تْ الَ ، ال زَ 1983 عامِ  نْ ابتداءًا مِ  جديدةً  المنظمة الدولية للعمل معاييرَ  تْ دَ مَ اعتَ  حيث
وأْضـــَحْت بـــذلك، القواعـــد الدوليـــة للعمـــل مـــن بـــْين أهـــّم األدوات واُألُطـــر اّلتـــي أقامـــِت نـــوع مـــن التـــواُزن بـــين      

المصاِلح االجتماعية للّطبقة العاِملـة فـي ُمواجهـة المصـاِلح االقتصـادية لمـاِلكي وسـائل اإلنتـاج، هـذا التّـواُزن الّـذي 
امية للمنظمة الدولية للعمل، الُمعّبر عنها في ديباجة دسـتورها ُمْنـُذ أكثـر ِمـْن َفَرَضْتُه طبيعة األهداف والغايات السّ 

                                                           
  .06.، مرجع سابق، ص)2013-2012النتائج اإلنمائّية : ة التحوالتتكريس وتفعيل الحقوق في مرحل: ( المكتب اإلقليمي للدول العربية 1
  :؛ حيث تضمَنْت هذه األخيرة ما يليالمكتب الدولي للعملوَوَرَدْت اإلشارة للمسألة ذاُتها ِضمن َوَرَقٍة بحثّية صادرة عن  2

     « En 1919, conscients du fait «qu'il existe des conditions de travail impliquant pour un grand nombre de 
personnes l'injustice, la misère et les privations, ce qui engendre un tel mécontentement que la paix et l'harmonie 
universelles sont mises en danger», les États signataires du Traité de Versailles ont créé l’Organisation 
internationale du Travail (O.I.T.).   
     Pour relever le défi, l’Organisation nouvellement créée a conçu un système de normes internationales du travail 
qui couvrent toutes les questions liées au travail: des conventions et des recommandations internationales élaborées 
par des représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs des quatre coins du monde. Ce que les 
fondateurs de l’O.I.T. ont reconnu en 1919, c’est que l’économie mondiale avait besoin de règles précises afin que le 
progrès économique soit synonyme de justice sociale, de prospérité et de paix pour tous ».in : 
B.I.T.:(Les règles du jeu : une brève introduction aux normes internationales du travail), Op.cit., p. 09. 

   . 110 - 95. ، ص ص1996للعمل، جنيف،  ةالدولي المنظمة، )العمالة والبطالة –قتصاديا ً اين طِ اشِ كان النّ موسوح السّ ( :المكتب الدولي للعمل 3
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مئة عاٍم، والُمتمثلة في َرْفِع الظْلـِم والحيـاة الّصـْعبة علـى الّطبقـة العاِملـة، وذلـك بالّسـعي إلـى تـوفيِر مناِصـَب عمـٍل 
    . 1كافة بلدان العالم الئقة، انِطالقًا من مبادئ الحرّية والمساواة وعدم التمييز في

ــبنــاءًا علــى مــا ســبق، تتســاءل الباحثــة       ــالتوظيف فيمــا إذا كــان اإلطــار التنظيمــي لُش روِط العمــل الخاّصــة ب
ر فــي ظــّل المنظمــة الدوليــة للعمــل كــاٍف وشــامٍل الِوقايــة مــن البطالــة والتّــأميِن عليهــاوالتســريح، وكــذا،  الُمقــر ،

األشــخاص  عالقـَة عمـلِ  تنظـيمِ لِ  كأسـاسٍ ضــو إليـه أيـة دولـة عُ  تِندَ ْسـتَ  أنْ  الّـذي ُيمِكــنُ  القـانوني عْ َجـرْ لُيشـكل المَ 
ُمميزاتُـُه الطبيعّيـة وانتماءاتُـُه  تأّيـًا كانـ شـخصٍ كـل  ي حـق عِ جَ رْ ها؟ وهل ُيكّرس هذا اإلطار المَ ين لقوانينِ عِ اضِ الخَ 

الُحُصـول علـى منِصـِب عمـٍل ُمناِسـٍب والئـٍق ، فـي ُدراتُـُه الّشخصـيةُمؤهالتُـُه الِمهنّيـة وقُ ، وأّيـًا كانـت االجتماعية
          ؟وفي البقاِء فيهِ 

فيــه، إلــى مختلــف  ي التفصــيلُ ِلــيَ وف ن خــالل مــا َســق الباحثــة ِمــتتطــرّ  فَ وْ ، َســولإلجابــة علــى التســاؤل أعــاله     
تلـك و  )مبحـٍث أّولٍ (يـف والتسـريح الِمهنَيـِين التوظتنظـيم المنظمة الدوليـة للعمـل بشـأن  عنِ  تْ رَ دَ تي صَ الّ  القواعد

 ).مبحٍث ثانٍ ( بُمكافحة البطالة والتّأميِن عليهاالُمتعلقة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
معـايير العمـل الدوليـة ودورهـا فـي الّتنميـة االقتصـادية (أحمّيـة سـليمان، :، راجـعالقواعد الدولية للعمل ودورها فـي تحقيـق الّتنميـةللمزيد من التفاصيل بشأن  1

   .31-28.، ص ص2005، المعهد العربي للثّقافة العّمالية وبحوث العمل، الجزائر، 15:، مجلة العمل والتّنمية، العددةواالجتماعية في ظّل المتغّيرات الدولي
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  :المبحث األول
  المتعلقة بتنظيم التوظيف والَتسِريح الِمهِنَيْينالقواعد 

  
وتنظيُمـُه  العمـلاطاِتِه َعْبـَر الُعُصـور، وتغيـر مـدُلوُل ِفكرة العمل وتطورت مع نشـأة اإلنسـان وتطـّوِر نشـ تْ أَ شَ نَ       

ترفـًا بـه ِمْن ُمجرد ِسلعٍة أو ِبَضاعٍة َيَتحكُم في ُسوِقها األشراف والنبالء إلى أْن َأْصَبَح ُيمثـل حريـًة وحقّـًا أساسـّيًا ُمع
  .1لكل إنسانٍ 

، بِ ناِسـالعمـل المُ  ه فـي اختيـارِ ، وحقـهِ ِلـمَ عَ  مـارِ ن ثِ ِمـ يَش ِعـيَ  نْ الحق فـي أ فردٍ  كل لِ  أن  "ة العملحريّ "وتعني     
 هِ عمِلــ بِ نِصــفــاظ علــى مَ ه فــي الحِ ، وحقــهِ عــن إرادِتــ جُ رُ ْخــتَ  ه عــن العمــل ألســبابٍ ِلــط عَ ه فــي التــأمين علــى تَ وحقــ

في التمّتع بفرصـِة عمـٍل  حق كل شخصٍ أيضًا،  ،وتعِني.2ذاتّية أوة شخصيّ  ألسبابٍ  ودُ عُ الوظيفي، دون تمييز يَ 
 ســتوىً رِتِه مُ وألفــراِد ُأْســ هُ ؤمن َلــيــَر عمِلــِه، وتُــظِ َية نَ ٍة وُمرِضــَلــكافــأٍة عادِ ا علــى مُ َهــلَ ُصــُل ُمقابِ حْ يختارهــا بحرّيــٍة، يَ 

  .3ةً يَ كافِ  اجتماعيةً  م حمايةً هُ يُق ِبكرامِة اإلنسان، وتوفر لَ لِ معيشي يَ 
      ها الحق فـي المسـاواة فـي المساواة وعدم التمييزَرْبِط تعِريِفها بفكرِة  َوَذَهَب البعُض إلى َحدِبَوْصِفها على أن ،

وِمْنـُه، َيقتــِرن . الُحُصـول علـى ُفْرَصـِة عمــٍل وأْن تتـواَفَر للجميـِع اإلمكاِنَيـُة التاَمــُة للُوُصـوِل إلـى فُـَرِص َكْســِب الـدْخلِ 
بمبـدأ المسـاواة وعـدم التمييـز، وذلـك ألن التنفيـذ الِفعلـّي للحـق فـي  -وقٍ ومـا يتفـّرع عنـه ِمـن حقـ –الحق في العمل 

  .4العمل َيْفَتِرُض المساواة في ُفَرِص الُحُصولِ عليه وحرّية اختياِرهِ 
العهـد ويـنص  ؛)1948(اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسـانمـن  23في المادة  حرّية العملجاءت اإلشارة إلى و     

 الحـق فـي العمـل، واعتَبـَرتْ  علـى الّسادسـةفـي مادتِـِه  )1966(القتصادية، االجتماعية والثقافيـةالدولي للحقوق ا
هذه األخيرة الحق في العمل يشُمُل َما ِلكل َشْخٍص ِمن حق في أْن تُتاح َلُه إمكاِنَيـة كسـِب ِرزقـه، بعمـٍل يختـاُره أو 

ــُه بحرّيــٍة، وألَزَمــْت فــي ذلــك الــدول األطــراف ومــن  .5فــي االتفاقيــة باتَخــاِذ الّتــدابير الُمناِســبة ِلَصــْوِن هــذا الحــق يقبُل

                                                           
، دار هومــة عالقــات العمــل فــي ظــّل اإلصــالحات االقتصــادية فــي الجزائــررشــيد واضــح، : ، راجــععالقــة العمــلل التــاريخي التطــوربشــأن  للمزيــد مــن التفاصــيل 1

الطبعـة الثانيـة، دار  ،)عالقات العمـل الفرديـة والجماعيـة(الوجيز في شرح قانون العملبشير هدفي، ./ وما يليها 14.، ص ص2005ع، الجزائر، للنشر والتوزي
 قـــانون العمـــل وتنمّيـــة المـــواردرابـــح توايحيـــة، ./ 26-23.بجـــاوي المـــدني، مرجـــع ســابق، ص ص/ .ومـــا يليهـــا 18.، ص ص2006الريحانــة للكتـــاب، الجزائـــر، 

ص  ، مرجــع ســابق،موســى عبــود/ .47-30.، ص ص2012، الطبعــة األولــى، دار الهــدى للّطباعــة والنشــر والتوزيــع، الجزائــر، البشــرّية بالُمؤّسســة الّصــناعية
  :وأيضاً  .15-12.ص ص ،2006المملكة المغربية، /، الطبعة األولى، مطبعة فضالة، المحمديةنظام الشغلالمصطفى شنضيض، / .23-15.ص

G.Lyon-Caen et J.Pélissier, Droit du travail, éditions Dalloz, Paris, 1992,pp.06-10. 
  :راجع 2

A.Boudahrain,Le droit du travail au Maroc (embauche et condition de travail), 01ère édition, Société de diffusion Al 
Madariss, Casablanca,2005,p.05. 

، دائــرة الحقــوق، مكتبــة 10:، دليــل تــدريبي لــُدعاة الحقــوق االقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة، الوحــدة رقــم)فــي العمــل وحقــوق العمــالحــق ال(رولــف كونرمــان،  3
  :21/08/2013: حقوق اإلنسان، جامعة منيسوتا، موقع اإلنترنيت المطلع عليه بتاريخ

http://www1.umn.edu/humanrts/arab   
، الفقـرة 2007، المؤتمر الدولي للعمل، المنظمـة الدوليـة للعمـل، جنيـف، )مواجهة التحدّيات: المساواة في العمل(التقرير العالمي الثاني: المكتب الدولي للعمل 4

15.  
 احــةِ الرّ  ابِ بَ ْســأَ  نميــة االجتماعيــة وتــوفيرِ التّ  ةِ بأهمّيــ لإلقــرارِ  والحكومــاتِ  الــدولِ  اءُ ؤَســرُ  عَ َمــتَ األمــم المتحــدة، اجْ  ةِ وَ عْ لــدَ  ، وتلبيــةً 1995وفــي عــام فضــًال عــن ذلــك،  5

  :هُ منَ ضِ  دَ رَ ذي وَ ، والّ نمية االجتماعيةإعالن كوبنهاجن للتّ  إصدارِ م هذا، عن هُ ؤ لقا رَ مِ ثْ يُ البشر، لِ  لجميعِ 
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. حّقًا أساسّيًا ِلُكـل فـرٍد بمـا يتناسـُب مـع ُقُدراتِـِه ومؤهالتِـِه الّشخصـّية لَ مَ العَ ِجهِتَها، اْعَتَبَرْت المنظمة الدولية للعمل، 
اعـدي والَمْرِجِعـي الّـذي تْسـَتِنُد إليـه ُمْعَظـم الـدول ِعْنـَد َوْضـِعها فُمْنُذ تأسيسها َعِمَلْت المنظمة على َوْضِع اإلطار الق

ألُسِس وبراِمِج وسياساِت التوظيف واالستخدام على الُمسـتويات الوطنّيـة، ولـْم َتتَـَواَرى المنظمـة فـي أّيـة مرحلـٍة مـن 
وفير الحماية لكّل عامٍل وَضَماُن بشأن ت 1919نشاِطها عن أهدافها األساسّية الُمحّددة في ميثاِقها التأسيسي لعام 

  .حقِه في الُحُصول على منِصِب عمٍل يتواءُم مع ُقُدراِتِه وُمؤهالِتِه في ُظروٍف ُمرِضَيٍة وعاِدَلةٍ 
ــلة وِمنــُه، تــأتي الباحثــة إلــى التفصــيِل فــي ُمجمــل       ــة للعمــل ذات الص األحكــام الّصــادرة عــن المنظمــة الدولي

 .التسريح الِمهنياألحكام الُمتعّلقة بتنظيم  ،مطلٍب ثانٍ ِلتتناول في . مطلٍب أّولٍ ِضمن  َهنيالمِ بتنظيم التوظيف 
  

  :المطلب األول
 األحكام المتعلقة بتنظيم التوظيف الِمهني

  
ًل حـق كـّل شـخٍص فـي التمتـِع ِبُفرصـة عمـٍل يختاُرهـا ِبُحرّيـة، يحُصـ ، كمـا َسـَبَق بياُنـُه،الحق في العمـلي َيعنـ     

ُن لـــه وألفـــراد ُأســـَرِتِه ُمســـتوى معيشـــي يليـــُق بكرامـــة  ـــة عاِدلـــة وُمرِضـــَية َنِظيـــر َعَمِلـــِه، تُـــؤمُمقابلهـــا علـــى ُمكافـــأٍة ماِدي
كما يعني أيضًا، الحق فـي المسـاواة فـي الحصـول علـى ُفرَصـِة عمـٍل . ُهم حمايًة اجتماعيًة كاِفَيةً اإلنسان، وُتَوفُر لَ 
واسـتنادًا ِلمـا  .1ان أساُسُه، وأْن تتواَفَر للجميع اإلمكانّية التّامة للُوُصول إلـى فُـَرص َكْسـِب الـدْخلدونما تمييز أي ك

كَغْيـِرِه مـن بقّيـة  ُيْمَنُح كل شخٍص ُفْرَصَة االندماج في سوِق العمل وُفرَصَة َممارسة نشاٍط اجتمـاعي ُمْكِسـبَسَبق، 

                                                                                                                                                                                                 

=" َسـتَ يَ  يْ َكـلِ  مِ العـالَ  أنحـاءِ  نميـة االجتماعيـة فـي جميـعِ التّ  علـى تعزيـزِ  لَ نعَمـ ا بـأنْ نَ دانِ ْلـوبُ  اَنـاتِ ا وحكومَ نَ سَ أنفُ  مَ زِ لْ نُ  يْ كَ ا لِ نَ هُ  عُ ا نجتمِ نَ إن رجـاالً  اسِ الّنـ ى لجميـعِ ن 
 ةِ سـاهمَ والمُ  يْ ِضـالر  شِ يْ الَعـ نَ م ِمـهُ نُ كـمَ تـي تُ وا المسـؤوليات الّ مُ ويتقاَسـ دَ وا المـوارِ رُ خ َسـويُ  مْ هُ وقَ قُـوا حُ ُسـارِ مَ يُ  ، أنْ رَ ْقـن الفَ وَ انُ َعـذين يُ أولئك اّلـ ،ةٍ ، وبخاصّ اً ونساء

ــوفيرِ  ــمَ جتَ م ومُ هِ رِ َســاحــة ألُِ الرّ  أســبابِ  فــي ت ــلبَ م ولِ هِ اتِ َع ــاَ مْ ة جَ يّ رِ َش ــلْ نَ ... وفــي هــذا. ءع ــزِ  مُ زِ َت ــ بتعزي ــة الكامِ مَ العَ  فِ دَ َه ــال ــوِ لَ وْ ا أَ هَ فِ ْصــوَ ة بِ َل ــيَ سِ لِ  ةً أساســيّ  ةً َي ا نَ اتِ اَس
 نِ يْ َجــتِ نْ ل المُ َمــالــة والعَ مَ العَ  اللِ ِخــ نْ ِمــ ةِ امَ دَ تَ ْســوالمُ  ةِ وَنـمُ أْ المَ  شِ يْ الَعــ لِ بُ علــى ُســ ولِ ُصــالحُ  نَ ِمــ اً ونسـاء رجــاالً  اسِ الّنــ جميــعِ ين ِ ِكــمْ ، وبتَ االقتصـادية واالجتماعيــة

  .ةيّ رِ حُ بِ  نِ يْ ارَ تَ خْ والمُ 
 .91-88.مرجع سابق، ص صمصطفى كامل خليل أحمد، 

  :، بالقْوِل، كالتّالي(Jenks)"جانكس"ِبَخط األستاذ  الحق في العمل وفي ذات المعنى، وَرَد تعريفُ  1
      “ The expression ‘the right to work’ has borne different connotations at different times and has been used 
recently by opponents of the closed or union shop but historically its main significance has been as the formulation 
of a protest against large-scale unemployment”. 

ــالمعنى التــام لُمصــَطَلح َعــِن  (Jenks)"جــانكس"األســتاذ ُصــوص، تســاَءَل األســتاذ ا الخُ ذَ َهــوبِ       ــُه حــق ب ــًال َوْصــُف الحــق فــي العمــل علــى أن ــُن ِفع هــْل ُيمِك
  :َح اإلشكاُل على النْحِو التّاليحيث ُطرِ  ؟؛"الحق"

     “ In what sense can we properly describe the right to work, so understood, as a ‘right’?” 
   :كالتّالي ،َوَوَرَدْت إجابُتهُ      

     “The expression is increasingly freely used in both international instruments and national constitutions. The 
Universal Declaration of Human Rights proclaims unequivocally that ‘everyone has the right to work’. The so-called 
rights is clearly different in charter from freedom from forced labour and freedom of association, which are in the 
nature of the civil liberties, freedom from discrimination, which has a legal as well as a social aspect, or the right to 
social security, which can be expressed as a complex of rights in the details legislation governing the operation of a 
social security scheme. 
       The’ right to work’ is in the nature of a moral challenge to the economic system rather than of a right  
susceptible of legal definition and enforcement». in: 
C.W.Jenks &LL.D.Cantab, Op.cit., pp.119-120. 
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أو إقصاٍء أو تفضيِل ُيوّجـُه إلـى الّشـخص الُمَتقَـدم بَطلَـِب عمـل ممارسـًة تمييزّيـة  أفراد المجتمع، وُيمثُل أّي استبعادٍ 
   .1غير مشُروَعة

الـدول َبـْيَن  -بالُخُصـوص -وتْظهـُر الفجـوُة الّرقمّيـةإلـى آخـر،  إقلـيمٍ  نْ مِ  كبيرةٍ  الة بصورةٍ مَ العَ  لُ مشاكِ  فُ وتختلِ      
ْت المنظمــة الدوليــة للعمــل ُظروفــًا وأزمــات اقتصــادية عالميــة َصــْعَبة مــا بــْين ، وقــْد واَجهَــمــةيــة والــدول المتقد امِ النّ 

الحــربين العــالميتْين األولــى والثانيــة وبعــُدُهما، وكانــت فــي كــل مــّرة ُتعــاِوُد ُمراجعــة وتحــديث المعــايير الُمقــّررة علــى 
ِق التّـــوازِن المطلـــوب مـــا َبـــْين ُمتّطلبـــات ُمســـَتَواها فيمـــا يُخـــّص سياســـات التشـــغيل واالســـتخدام والبطالـــة َســـْعيًا لتحقيـــ

وُظروف الّسوق االقتصادية، ِمن ِجهَـٍة، وُمتطّلبـات وظُـروِف سـوِق العمـِل، ِمـن جهـٍة ُأخـرى ِحفاظـًا علـى الحـد ِمـن 
  .2الحماية المقّررة للعّمال

، 3العولمــة االقتصــاديةضــي؛ حيـث َتَناَمـْت ِمـن القـرن الما ْكثَـَر فــَأْكَثَر َمـَع َمْطلَـِع الخمســينياتوَتفـاَقَم الوْضـُع أَ      
بِفّعِل تزاُيِد عَدِد التكتالت االقتصادية والمناطق الحّرة واالتحادات الُجمُركّية، وتحرير حركة التجارة العالمية، وَتَبني 

األمــر . 4حقــوق اإلنســان ثــورة المعلوماتّيــة وتكنولوجيــا اإلعــالم واالّتصــال وازديــاد النْزَعــة اإلنســانية والــَوْعي بأولوّيــة
، وكـان ال ُبــد علـى المنظمـة أْن ُتعيـد النَظـر فــي 5الّـذي َزْعـَزَع كيـان المنظمـة الدوليـة للعمــل والمجتمـع الـدولي ككـلّ 

 معاييرهـا الٌمقــّررة وآلياتهــا الُمعتَمــَدُة للوقــوِف فــي َوْجــِه الّتحـديات والّرهانــات الجديــدة اّلتــي َتْطَرُحهــا ســوق العمالــة فــي
مطلع القرن الحالّي وٕاقرار قواعد جديدة تضمُن ِلكل عامٍل حقّـه فـي الُحُصـول علـى مْنِصـِب عمـٍل الئـٍق وحقّـه فـي 

                                                           
؛ رافُ وَ التـعيـار مِ  -أ :اليـةالتّ  بالمعـاييرِ  األمـرُ  قُ ، ويتعلـبـالحق فـي العمـل لوفـاءِ ل اهَـضـو بتحقيقِ الدولـة العُ  مُ تلتـزِ  معـاييرٍ  )04(ربعـة أ"  عالء قـاعود"األستاذ  دَ د وحَ  1
  .ةيَ ولِ المقبُ عيار مِ  -د؛ ةِ دَ وْ الجَ معيار  -؛ جولصُ ة الوُ إمكانيّ  معيارُ  -ب

-224.، ص ص2002منشــورات مركــز القــاهرة لحقــوق اإلنســان، القــاهرة،  ،تصــادية واالجتماعيــة والثقافيــةفــي الحقــوق االق بْ َســكتَ األصــيل والمُ عــالء قــاعود، 
227. 

أطروحــات فــي القــانون يوســف إليــاس، : ، راجــعالنشــاط التشــريعي للمنظمــة الدوليــة للعمــل خــالل األزمــات االقتصــادية العالميــةللمزيــد مــن التفاصــيل بشــأن  2
دراسـة فـي منظمــة (القــانون الـدولي للعمـل عـدنان خليـل الـّتالوي، ./62-61.مرجـع سـابق، ص ص ،)ليليـة بمنظـور مســتقبليرؤى تح(الـدولي والـوطني للعمـل

  .36-34.ص ص مرجع سابق، مصطفى كامل خليل أحمد، ./ 248. ص ،)العمل الدولية ونشاطها في مجال التشريع الدولي للعمل
ــوَ بســبب اخــتالف زَ  العولمــةتعريــُف  نُ يَ ابــتَ يَ  3 ــفالسّ  ؛إليهــا رِ َظــا الن اَي ــ ونيُ ياِس ــدُ الُحــ انتهــاءظــاهرة ُتمثــُل  العولمــة  ون أن دُ يعتِق  ياســية بــين الــدول،السّ و ة ود الجغرافّي
علــى  تســُمو واحــدةٌ  ةٌ العولمــة هــي ثقافــ أن  نَ وْ رَ َيــأصــحاب الثقافــة و مة،خْ رؤوس األمــوال الّضــ االقتصــاد وانتقــالِ  ةُ العولمــة هــي حرّيــ أن  ونَ دُ يعتِقــ ونَ االقتصــاديُ و

 اس وزيـادةُ ن الّنـالبطالـة بـيْ  يـقِ مِ عْ وتَ  اتِ قَـبَ الط  نَ يْ َبـ وقِ رُ الفُـ االجتماعيـة وزيـادةُ  بقـاتِ للطّ  تعزيـزٌ  العولمـة ون أن دُ يعتقِ  االجتماعيونو ،خرىعوب األُ الش  ثقافاتِ  جميعِ 
   .الجمهور العالمي إلىة يَ الِ ة واالتصَ يَ ومة اإلعالمِ ظُ نْ توجه المَ  هي العولمة أن  نَ وْ رَ يَ  اإلعالميونو ،مان االجتماعيالضّ ُنُظِم  ارُ سَ وانحِ  رِ قْ الفَ 

ــأَ (نجــم العــزاوي،  ــى البَ د البشــريّ عولمــة المــوارِ  رْ َث ــة فــي ظــلّ طَ ة عل ــنمِ التّ  ال ــوَ امَ ســتدَ ة المُ َي ــي نْ طَ ة فــي ال ــة ُمقّدمــة فــي الملتقــى الــدولي َحــْول)العرب : ، ورقــة بحثّي
-05، كليـة العلـوم االقتصـادية والتجاريـة وعلـوم التسـيير، جامعـة المسـيلة، الفتـرة ِمـن ةة الُمسـتدامَ َيـنمِ ومة في القضاء على البطالة وتحقيق التّ إستراتيجية الحك

  .06.، ص2011نوفمبر  16
( تياالسـوفياالتحـاد انهيـار و  ،جـارة العالميـةحركـة الت  تحريـرُ َهـا ، واّلتـي أعَقبَ القـرن الماضـي نَ الخمسـينيات ِمـ دِ ْقـعَ لِ  العولمـة ةَ أَ ْشـنَ َيْنُسُب البعض ِمن الُمختّصين  4

ة َمـظَ نْ الـدول المُ  دُ دَ َعـ لَ َصـحيـث وَ  ؛ 1995عام ) .O.M.C( منظمة التجارة العالمية إنشاءكما َشِهَد العالم . وقاقتصاد السّ  إلى هِ بعض جمهورياتِ  لِ و حَ وتَ  )سابقاً 
  . 2001في عام )137(اليها 

  .04.، صهالمرجع نفس
: تغييـر عـالم العمـل" ِبُعنـوان 1986، الُمنعِقـدة فـي العـام 72: ويأتي تقرير المدير العام للمكتب الدولي للعمل اّلذي قدَمُه خالل دورة المؤتمر الدولي للعمـل رقـم 5

َخـَل علـى أبـواب مرحلـٍة جديـدٍة، ُمشـيرًا إلـى التحـديات الُمنتَظـَرة خـالل ، ِليُكوَن الُمؤشر األساسي على أّن النشـاط التشـريعي للمنظمـة ذاُتهـا قـْد دَ "القضايا الّرئيسية
  .عقد التسعينيات والُمتمثلة أساسًا في ارتفاع معّدالت البطالة واّتساع ظاهرة الفقر

، 72: ، المــؤتمر الــدولي للعمــل، الــدورة رقــمةالقضــايا الّرئيســي: تغييــر عــالم العمــل :تقريــر المــدير العــام للمنظمــة الدوليــة للعمــل بعنــوان: المكتــب الــدولي للعمــل
  .األول، البند 05.، ص1986جنيف، 
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الحفاظ عليه وحمايَتُه ِمن َخَطِر التَعرض للتسريح ِمن العمل َقْبَل بلوِغـِه السـّن القانونيـة للتقاعـد ودون وجـوِد ُمبـِرٍر 
  . 1مشُروعٍ 
 عادلـةٍ  عولمةٍ  لِ جْ ن أَ إعالن المنظمة الدولية للعمل للعدالة االجتماعية مِ التعبيُر عْنُه ِضمن  وذلك ما َوَردَ       
ـــــياق الحـــــالي للعولمـــــة، الُمتِســـــم ِبَنْشـــــِر 2008لعـــــام  الس ؛ حيـــــث َيَضـــــُع المـــــؤتمر الـــــدولي للعمـــــل فـــــي االعتبـــــار أن

َلع و  ق األفكار وتباُدل السالخدمات وِزياَدة رؤوس األموال والتدُفقات المالية وتدويل عالم التكنولوجيات الجديدة وَتَدف
 يـقَ قِ حْ تَ وُيؤكـُد أن . األعمال والعمليات التجارية والِحـوار وتنقـل األشـخاص، ُيغيـُر معـالم عـالم العمـل تغييـرًا ِجـذرّياً 

 لِ ْجـأَ  نِمـ رثَ كْ فـأَ  رَ ثَـكْ أَ  ورياً ضـرُ  راً ْمـأَ  حَ بَ ْصـأَ  روف،الظـ هـذه ظـل  فـي الجميـع، حِ صـالِ لِ  ةٍ فَ ِصـنْ ومُ  نةٍ ِسـحْ مُ  نتيجـةٍ 
 جتمعاتالمُ  ةِ امَ دَ استِ  ضمانِ ولِ  ةِ لَ الكامِ  ةِ الَ مَ العَ  تحقيقِ  لِ جْ أَ  نومِ  ،االجتماعية العدالة إلى العالمي عِ لُ طَ للت  ةِ االستجابَ 

  .2ةِ دَ زايِ تَ المُ  المساواة عدم وحاالت رِ قْ الفَ  ةِ بَ حارَ ومُ  االجتماعي مِ حُ َال الت  ولتحقيقِ  العالمي واالقتصاد ةِ حَ تِ فَ تَ المُ 
 هابِ وعواقِ  ة االقتصادية العالميةمَ أن األزْ ، 20093 لعام الميثاق العالمي ِلُفرص العملوفي ذات السياق، أّكد      
 الةُ مَ العَ  ُش عِ تَ نْ تَ  ال ما ةً وعادَ . 4المساواة دامَ وانع الفقرَ  خُ سِ ر تُ  الة،طالب في ةً لَ و طَ مُ  ةٍ مَ زْ أَ  الَ احتمَ  هُ اجِ وَ يُ  مَ العالَ  أن  يتعنِ 
 الـةمَ العَ  اتِ سـتويَ مُ  إلـى ةدَ وْ العَ  دْ رّ جَ مُ  ونَ يكُ  نْ لَ  البلدان، ضِ عْ بَ  وفي. االقتصادي االنتعاشِ  نمِ  ةٍ دّ عِ  سنواتٍ  دَ عْ بَ  إالّ 
   .5جالوالر  ساءللن  قِ الئِ الّ  لِ مَ عَ ال وتحقيقَ  ةٍ ي وِ قَ  تٍ اقتصاديا بناءِ  في ةبفعاليّ  ساهمةللمُ  افياً ك ةقَ ابِ السّ 

الُمنتـدى العربـي الثّـاني للّتنميـة ، في كِلَمِتِه أمام "غاي رايدر"وَقاَل المدير العام لمنظمة العمل الدولية السّيد      
َيْنَبغـي  ، أن العدالـة االجتماعيـة20146فيفـري  26و  24خـالل الفتـرة مـا بـين  الّرياضالُمْنَعِقْد بعاصـمة  والتشغيل

                                                           
 :، كالتّاليللمكتب الدولي للعمل ومْوِقف المنظمة الدولية للعمل ِمْن ذلك، تَضمَنْت َوَرَقٌة بحثّيةٌ اآلثار السلبّية للعولمة َحْوَل  1

    «La mondialisation a créé des possibilités et des avantages pour beaucoup, alors que dans le même temps des 
millions de travailleurs et d’employeurs dans le monde entier ont été confrontés à de nouveaux défis. L’économie 
mondialisée a conduit à la délocalisation de travailleurs et d’entreprises, entraîné de brusques accumulations ou 
fuites de capitaux et causé une instabilité financière qui ont causé en grande partie la crise économique et financière 
mondiale de 2008. Malgré des bénéfices indéniables, la mondialisation ne s’est pas traduite par une nouvelle ère de 
prospérité pour tous. En fait, malgré une forte croissance économique qui a généré des millions de nouveaux 
emplois depuis le début des années 90 jusqu’à la crise de 2008, les inégalités de revenus ont elles aussi augmenté de 
façon dramatique dans la plupart des régions du monde et devraient s’accroître encore davantage dans le contexte 
de la crise économique et financière actuelle».in : 
B.I.T.:(Les règles du jeu : une brève introduction aux normes internationales du travail), Op.cit., pp.08 et 09. 

: ، اعَتَمـَدُه المـؤتمر الـدولي للعمـل خـالل دورتِـِه رقـم)إعالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالـة االجتماعيـة ِمـن أْجـِل عولمـٍة عادلـة: ( المكتب الدولي للعمل 2
  .05.، ص2008، جنيف، 2008جوان  10: ، الُمنَعِقَدة بتاريخ97

جـوان  21: ، الُمنَعِقـَدة بتـاريخ98: ، اعَتَمَدُه المؤتمر الدولي للعمـل خـالل دورتِـِه رقـم)يثاق عالمي لفرص العملم: االنِتعاش ِمن األزمة:(المكتب الدولي للعمل 3
  .01.ف/01.، ص2009، جنيف، 2009

، المعهــد العربــي 15:العــدد، مجلــة العمــل والتّنميــة، )التحــوالت االقتصــادّية وانعكاســاتها علــى المــرأة فــي المجتمــع(بونعامــة، . ل: للمزيــد مــن التفاصــيل، راجــع 4
   .22-20.، ص ص2005للثّقافة العّمالية وبحوث العمل، الجزائر،

  :وَوَرَد التعبيُر عن ذلك ِضمن ورقٍة بحثّيٍة صادرٍة عن المكتب الدولي للعمل؛ حيث تضمَنْت ما يلي 5
     « La Déclaration de l’O.I.T. sur la justice sociale pour une mondialisation équitable souligne que pour atteindre 
les objectifs de l’O.I.T. dans le contexte de la mondialisation, l’Organisation doit «promouvoir sa politique 
normative en tant que pierre angulaire des activités de l’O.I.T. en renforçant sa pertinence pour le monde du travail, 
et s’assurer que les normes remplissent bien leur rôle dans la réalisation des objectifs constitutionnels de 
l’Organisation».in : 
B.I.T.:(Les règles du jeu : une brève introduction aux normes internationales du travail), Op.cit., p. 10. 

ــاني للتنميــة والتشــغيل ِبعنــوان: لمكتــب اإلقليمــي للــدول العربيــةا 6 ــة الُمســتدامة:( المنتــدى العربــي الث ــَو الحمايــة االجتماعيــة والتنمي ــْد خــالل الفتــرة )َنْح ، الُمنعِق
  :، موقع اإلنترنيت2014يفري ف 24: منظمة العمل العربية، الّرياض، بيان صحفي صادر بتاريخ/، البنك الدولي 2014فيفري  26وٕالى  24الُممتدة من 

http://www.ilo.org/beirut/media-centre/statements/WCMS_236961/lang--ar/index.htm     
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الئق للجميع، وٕان تأمين الحماية االجتماعية ألولئك اّلذين ُهم بحاجٍة إليهـا، هـو تحقيُقها من خالل توفير العمل الّ 
 .تعبيٌر عن التضاُمن اّلذي يْحَفُظ تماُسك الُمجتمعات

 اَال  زَ ها، وَال يِســـلمنظمـــة ُمْنـــُذ تأسِ اهتمـــام ا ِمْحـــَورَ  أّن العمالـــة والتشـــغيل َشـــكَال اســـتنادًا للطّـــرح أعـــاله، يتبـــّين و      
عـن  رَ دَ ا َصـَمـ الَتْفِصـيل فـي ُمجمـلِ  مـن الباحثـة اسـتلَزمَ وذلـك مـا ، 1الثالثـةالمنظمـة لأللفّيـة  ُيشكالن ِمْحَوَر اهتمامِ 

  :فروع البحث التّاليةن مْ ضِ العمل، وذلك  المنظمة الدولية للعمل في مجال حماية الحق في
 

  :الفرع األول
  في فترة ما بين الحرَبْين العالمَيَتْين لحماية الحّق في التوظيف كام المقّررةاألح 

  
ـــُيِن ُمؤسســـيها      تكثيـــف الجهـــود علـــى المســـتويين الـــدولي  تأّسســـْت المنظمـــة الدوليـــة للعمـــل، وكـــان َنَصـــَب َأْع

مالة والتشغيل أحّد أولِوّيات ومّثَل موضوع الع .2والوطني من أجل بلوغ األهداف الُمسّطرة ضمن ميثاقها التأسيسي
وذلــك مــا جــاء الــنص عليــه ِضــْمن دســتوِرَها التأسيســي، وَتْرَجَمْتــُه أولــى النُصــوص . واهتماماتهــا الرئيســّية المنظمــة

كّل دولٍة عضو ) 02:رقم(1919للعام  اتفاقية البطالةمن  الثانيةالّصادرة عن المنظمة؛ حيث تحث أحكام المادة 
بغة االتفاقية، على إنشاِء شبكٍة ِمْن مكاتب االستخدام ذات ُملزمة ببنود  والمجانّية العامةالص.  

ر أعاله، َلْم يعتِمد المؤتمر الدولي للعمل أّية نُصوٍص أو أحكـاٍم تعنـي بتنِظـيِم مسـألة       وفيما عدى المبدأ الُمقر
، 1929؛ فَتْحـَت تـأثير األزمـة الماليـة لعـام رن الماضـيالتوظيف واالسـتخدام إلـى غايـة حلـول العقـد الثالـث مـن القـ

وانِحســار الوضــع الّسياســي بــين الــدول األوروبيــة، تحّركــْت إرادة الممثلــين المجتمعــين علــى مســتوى المــؤتمر العــام 
 للمنظمة الدولية للعمل، مّما أِسَفَر عن ُصُدور  القليل من األحكام البسيطة والسطحّية، واّلتي َكَشـَفْت عـن اُألُسـس

  . والمبادئ اُألولى لتنظيم العمالة والتوظيف على المستوى الدولي
وتتنــاول الباحثــة ِمــْن خــالل الفقــرات التّاليــة، عرضــًا ُمــوجزًا ِلمــا َوَرَد مــن أحكــاٍم ِضــمن االتفاقيــات والتوصــيات      

  :يالدولية للعمل الُمعتمدة في فترة ما بين الحربين العالميتين، وذلك على الّنحِو التّال
  
  
  
  

                                                           

ــ ادِ َســالكَ  دَ ْعــبَ و 1 ــة إلــى -اجتماعيــة لةشــكِ كمُ  -البطالــة نَ ِمــ التركيــزُ  لَ َقــتَ انْ  ي،الماِضــ نِ رْ الَقــ نَ ِمــ الثالثينيــات فــي لَ َصــحَ  ذياّل ــ قِ ْلــخَ و  الَعَماَل ــهِ كمُ  -لٍ َمــعَ  صِ رَ ُف ةم 
. العمـل ةوّ قُـ إطـارِ  علـى اً بنـاء البطالـةو الـةمَ العَ  قيـاُس  لَ ِخـدْ أُ  ،1947د عـام ِقـعَ نْ المُ  ،للمنظمـة الدوليـة للعمـل العمـل يإلحصائِ  ادسالسّ  ؤتمرالمُ  لَ َال وخِ  .اقتصادية

ــخِ دْ أُ  ،التــاريخ ذلــك ذَ ْنــومَ   جديــدةً  المنظمــة الدوليــة للعمــل معــاييرَ  تْ دَ اعتَمــ حيــث ؛1982 ســنة ىحّتــ تْ رَ مَ تَ واْســ الدوليــة للعمــل، القواعــد علــى التعــديالتِ  بعــُض  تْ َل
  .يّ الحالِ  الوقتِ  إلى ةً يَ سارِ  تْ الَ ، ال زَ 1983ن عام ابتداءًا مِ 

   . 110 - 95. ، ص ص1996، جنيف، المنظمة الدولية للعمل، )الة والبطالةمَ العَ  – ين إقتصادياً طِ اشِ كان النّ السّ  وحُ سُ وْ مَ ( :ي للعملالمكتب الدول
  :وأيضاً . 57-56.، مرجع سابق، ص صدروس في القانون االجتماعيموسى عبود،  :راجع، أهداف المنظمة الدولية للعملللمزيد من التفاصيل بشأن  2

G.Rodgers et d’autres, L’organisation internationale du travail et la quête de la justice sociale(1919-2009),01ère édition 
,B.I.T. , Genève,2009 ,pp.09-11. 
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  بشأن مكاتب التوظيف بمقابل 1933لعام  34:أحكام االتفاقية رقم :أّوالً     
  

علـــى كــّل شـــخٍص أو شــركٍة أو ُمؤّسســـة أو ، 19331 للعــام 34: تســري األحكــاُم الُمقـــّررة ضــمن االتفاقيـــة رقــم    
مـٍل لـرب عمـٍل ُبْغَيـَة الُحُصـول وكالة أو منظمة تعمُل كوسيٍط ألغراِض الُحُصوِل على وظيفـٍة لعاِمـٍل، أو توريـِد عا

  ).من االتفاقيةاألولى  المادة( على مقابل نقدي أو فائدة مادّية ُأخرى يدفُعها العامُل ذاُتُه أو رُب عمِلهِ 
مبــدأ اإللغــاء التــدريجي  -بصــريِح العبــارة -األولــى االتفاقيــة فــي فقرتهــامــن الثانيــة  وقــْد قــّررِت أحكــام المــادة     

حيــث ُتْمــَنُح كــّل دولــٍة َعضــو بالمنظمــة، ُملزمــة بتطبيــق أحكــام االتفاقيــة أعــاله، باتخــاذ بــأجر؛  لمكاتــب التوظيــف
تسـري ابتـداءًا مـن تـاريخ نفـاذ ، سـنواتٍ  )03(ثـالث  الّتدابير الُمناسبة مـن أجـل تحقيـق ذلـك خـالل مـّدٍة ال تزيـُد عـن

نود االتفاقية إنشاء مكاتب جديـدة للتوظيـف بمقابـل بعـد كما حَظَرْت ب .هذه االتفاقية بالّنسبة للدولة العضو المعنّية
ـــلطة  )03(الـــثالثانِقضـــاء فتـــرة  ســـنوات، مـــع شـــرط الُحُصـــول علـــى تـــرخيٍص ســـنوي قاِبـــل للتجديـــِد ِوْفـــَق تقـــديِر الس

 .2سنواتٍ  )10(عشرالُمختّصة ِلفترٍة ال تتجاوُز 
أولــى النُصــوص والوثــائق الّصــادرة عــن المنظمــة  ة،بحســب تقــدير الباحثــ أعــاله، 34: وُتمثــُل االتفاقيــة رقــم      

أساسـَيْين  ، مبـدَئْينضـمنّيةٍ بصـورٍة الدولية للعمل والمعنّية بمسألة تنظيم العمالة والتوظيف؛ حيـث كّرَسـْت أحكاُمهـا 
ووجــوب مــنح  بحظــر التوظيــف الجبــري الثــاني، ويتعّلــق بمبــدأ مجانّيــة التوظيــف األّوليتعّلــق : للتوظيــف المهنــي

  .االختيار للطرف الُمتعاقد مع رب العمل في اختيار منصب عملهِ 
   

  بشأن التعاُون الدولي في مجال األشغال العامة 1937أحكام التوصية لعام  :ثانياً     
  

تأسيسـًا علـى اعِتبـاِر  ،503:رقـم ،التعاُون الـدولي فـي مجـال األشـغال العامـةالمؤتمرون أحكام توصـية َتَبنى      
ِطــيط الُمْســَبق لألشــغاِل العامــة ُيَمثــُل َنْهجــًا ُمفيــدًا ْلتفــادي البطالــة والتقلــيِص ِمــن آثــار التقلبــات االقتصــادية، أّن التخ

كاِفَيـِة وتبعًا لذلك، تُكوُن اإلجراءاُت المتَخَذة ِلهذه الغاَية ُدوَن فعالّية إْن َلْم تُتَخْذ بناءًا على أساٍس ِمَن المعلومـاِت ال
  . ن الدوليوالتعاوُ 
وتأسيسًا على ذلك، أْوصى المؤتمر الدول األعضاء في المنظمة بأن تُـوافي المكتـب الـدولي للعمـل كـّل سـنٍة      

البند (بمعُلوماٍت إحصائّية وِبَغْيِرها ِمن المعلومات عن األشغال العامة الجاِرَية أو الُمَخّطط ِلتنفيِذها على أراِضيها 
  ). من التوصية األّول

                                                           
ــهِ مكاتــب التوظيــف بمقابــل، بشــأن  1933لعــام  34:رقــم االتفاقيــة 1 ــَدها المــؤتمر الــدولي للعمــل ِخــالل دورِت ــدة بتــاريخ17 :رقــم اعَتَم ، 1933جــوان  29: ، الُمنعِق

، واّلتـي أْغَلَقـْت بــاب التصـديق علـى االتفاقيــة 1949للعـام  96: وقـْد تّمـْت ُمراجعــة أحكاِمهـا بموجـب االتفاقيـة رقــم. 1936أكتـوبر  18: ودخلـت حّيـز النفـاذ بتــاريخ
  .بمجّرد دخولها حّيز النفاذ 34: رقم

  .، أعاله34 :من االتفاقية رقم 03المادة  2
 22: ، الُمنعِقـدة بتـاريخ23 :اعَتَمـَدها المـؤتمر الـدولي للعمـل ِخـالل دورتِـِه رقـمالتعـاون الـدولي فـي مجـال األشـغال العامـة، بشأن  1937لعام  50:التوصية رقم 3

  . 1937جوان 
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مـن أّي إشـارة لمبـدأ المسـاواة وعـدم التمييـز، إّال  50: وُتشير الباحثة إلى خلُـو نصـوص وأحكـام التوصـية رقـم     
أّنها، في الوقت ذاته، تُنّوه بالّدور اّلذي تلعبـه اإلحصـائّيات الّدقيقـة اّلتـي تقـّدمها الـدول األعضـاء فـي وضـع أسـس 

  .السلبّية للتقّلبات االقتصادية على العّمال سياسة موّجهة لتفادي البطالة والتقليص من اآلثار
  

  بشأن األشغال العامة على الّصعيد الوطني 1937لعام  51:أحكام التوصية رقم: ثالثاً      
  

 لعــام 51:رقــم اْرَتــَأى المــؤتمر الــدولي للعمــل َتَبنــي التوصــيةَفضــًال عّمــا تــم التنويــُه لــُه فــي التوصــية الّســابقة،      
فــي نفــس الــدْوَرة، علــى اعِتبــاِر أن اإلنفــاق علــى األشــغال  ،1شــغال العامــة علــى الّصــعيد الــوطنياأل بشــأن 1937

يادة في سنواِت الرخاِء وٕالى التَضاؤِل فـي سـنواِت االنِكَمـاِش االقتصـادي إذا لـْم َيتَـَوفْر تخْطـيطٌ  ِجُه إلى الزالعامة َيت 
ر أن غياب التخِطيط الُمْسَبق ُتؤدي إلى اقتِـران التقلبـات فـي َحجـِم العَمالَـة وأيضًا على اعِتبا. ُمْسَبٌق ِلهذه األشغال

فَيزيـُد، علـى التعاقُـب، ِمـن . في األشغال العامة بالتقلبات في حجِم العَمالة اّلتي تتطلُبها األسواق التجارية الخاّصة
  .البطالة في فتراِت االنِكماش ُنقِص بْعض فئات العّمال في فتراِت الّرخاِء، وِمن انتشارِ 

بتنظــيم توقيــت الجــزء األّول يتعّلــق : أساســّية أجــزاءأْرَبعــة واســتنادًا لــذلك، تَضــمَنْت التوصــية محــّل الدراســة،      
بتنظـيم  الجـزء الثالـثَعنِـَي  بينمـا، الماليـة لتمويـل األشـغال العامـةالتّـدابير الثّـاني  الجـزءويتنـاَوُل ، األشغال العامة

       . تحديِد شروِط التعيين واالستخداممن التوصية إلى  الجزء الرّابع، وانتهى استخدام فئاٍت ُمعّينٍة ِمن العّمال
ُجملًة ْمن األحكاِم اّلتي ُتوّفُر للعاِمِل جانبـًا  50:رقمبخالِف ساِبَقِتها تَضّمنْت التوصية تعتبُر البالحثة، أّنه، و و      

  :ُر ِمنهاقة العمل، وُيْذكَ الدخوِل في عالِمَن الِحماية قبل وبعد 
 الّسـابعالبنـد (ضرورة أْن يكون تعييُن العّمال لألشغاِل العامة عن طريِق مكاِتـب االسـتخدام الحكوميـة   .أ 

 ؛)من التوصية
الُمصــّرح لُهــم باإلقامــة فــي بلــٍد مــا، بالعمــِل فــي األشــغاِل العامــة ِوْفــَق  بضــرورة الّســماح للعّمــال األجانــ  .ب 

مـــن  الثـــامنالبنـــد (مبـــدأ الُمعاملـــة بالِمثـــلِ ّشـــروط الُمْنَطِبَقــة علـــى عّمـــال البلَــْد، شـــريَطَة تطبيــِق نفــِس ال
 ؛)التوصية

ضرورة ُمراعاة تحقيق المساواة في معّدالِت اُألُجوِر على َنْحٍو ال تِقل فيه ُمعـّدالُت أجـوِر العـاملين فـي   .ج 
لعّمـال ويقبُلهـا أربـاب العمـل لعمـٍل ِمـن نفـِس النـْوِع فـي األشغاِل العامة عـْن تلـك اّلتـي تْقَبُلهـا منظمـات ا

المنطقة اّلتي تَُنفُذ فيها األشغال أو في َأْقَرِب منطقٍة تكون فيها الظروُف الّصناعية ُمماِثلة، شريَطَة أْن 
مــن  ِســعالتاالبنــد (تْضــَمَن هــذه الُمعــّدالت مســتوى معيشــة مقُبــول حســب مفُهوِمــِه فــي عْصــِرِهم وبَلــِدِهم 

  ).التوصية
ـــــه ، منـــــه تـــــرى الباحثـــــةو       ـــــُه المنظمـــــة للحمايـــــة القانونيـــــة للعِمـــــِل، أّن ـــــًا مـــــدى االهتمـــــام اّلـــــذي أوَلْت يتِضـــــُح جِلّي

حيث َراَعـْت  -وحقِه في األجر -حيث ُيْعَهُد بذلك لوكالة حكومية -في التوظيف  وبالُخصوص، فيما يتعّلق بحقهِ 
                                                           

جـوان  22: ، الُمنعِقـدة بتـاريخ23 :ر الـدولي للعمـل ِخـالل دورتِـِه رقـماعَتَمـَدها المـؤتم، األشغال العامة على الّصعيد الـوطنيبشأن  1937لعام  51:التوصية رقم 1
1937 .  
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ِر الُمتسـاوي عـن الَعَمـِل الُمتسـاوي فـي نفـِس المشـٌروِع وفـي َنْفـِس المنطقـِة أو فـي منطقـٍة المنظمة تطبيَق مبـدأ األجـ
ولذلك، ُيمِكـُن اعِتبـار التوصـية الحالّيـة أَحـْد أولـى النصـوص اّلتـي أقـّرت بالمسـاواة فـي التوظيـِف . وصناعٍة ُمماِثلةٍ 

 .واالستخدام
  :الفرع الثاني

  )1944(االنتقال من الحرب إلى الّسلمخالل فترة  في التوظيفلحماية الحّق  األحكام الُمقّررة
   

ُمْنَعَطفًا تاريخّيًا حاِسمًا في َمَسار المنظمة الدولّية للعمل؛ َفَقْد كان للمبادئ الجديدة اّلتـي  1944ُيمثُل العام        
. 1وعلـى المعـايير الدوليـة للعمـل كُكـلّ تـأثيرًا باِلغـًا علـى النشـاط التشـريعي للمنظمـة  )1944(إعالن فيالدلفيا أقّرهـا 

ــْيَن  ــْرِبُط َب ــِه، وِبَشــكٍل واِضــٍح، الُرؤيــة الّشــاِمَلة لتنظــيِم العمالــة واالســتخدام، واّلتــي َت ــْد َتَحــدَدتّْ فــي العــاِم ذاِت ــدأ وَق مب
، 71: يـة ذوات األرقـام رقـم، فـي التوصـيات الدولواالستعماِل الُمَنسِق والُمـَنظِم للمـوارِد البشـرّية االستخدام الكاِمل

وقْد تضّمنت هذه األخيرة ِمـن األحكـام . 19442الّصادرة عن المؤتمر الدولي للعمل عام  على الّتوالي،، 73و ،72
 :ما يستوِجُب التفصيَل فيه ِضمن الفقرات التّالية ِمن البحثِ 

 
لمِ  بِ رْ ن الحَ مِ  نتقالِ الة في اال مَ بشأن تنظيم العَ  1944 لعام 71:التوصية رقم أحكام:أوالً       إلى الس  

  
تعزيــز العمالــة الهــدف األول للمنظمــة الدوليــة للعمــل، ولّمــا كــان ِمــن الّضــروري لتحقيــق العمالــة الكاملــة ُيمثــُل      

ِمـــن اســـِتْكماُل التّـــدابير االقتصـــادية اّلتـــي تُـــَوفُر فُـــَرَص العمالـــة، وحيـــث أن طبيعـــة تكييفـــات العمالـــة أثنـــاء االنتقـــاِل 
لِم تْسَتْلِزُم إجراءاٍت خاّصةٍ  ُبُنـوُد . الحرِب إلى الس الـة مَ بشـأن تنظـيم العَ  1944 لعـام 71:التوصـية رقـمولذلك، َتُحث

لمِ  بِ رْ ن الحَ مِ  في االنتقالِ  وُتشـيُر الباحثـة مـن بـين هـذه  .بـااللتزام بُجملـٍة ِمـن المبـادئ ،الدول األعضـاء ،3إلى الس
  :التّالية الفقرات األحكام إلى

                                                           
  :وَوَرَد التعبيُر عن ذلك، بالَقْولِ  1

     « La Déclaration de Philadelphie réaffirmait les principes et les objectifs de l’Organisation et, à bien des égards, 
les renforçait et les élargissait. C’est un vibrant appel sur la nécessité d’une action nationale et internationale en 
faveur du progrès social universel ».in : 
E. Lee, (La déclaration de Philadelphie: rétrospective et prospective), R.I.T., vol.133, B.I.T.,Genève, 1994,p.129,al.15. 

ــِه رقــم 2 ــْد قــّرَر فــي دْوَرِت ــَدة فــي شــهر 90:وَتِجــُب اإلشــارة بهــذا الّشــأن، إلــى أّن المــؤتمر الــدولي للعمــل ق ــا  20، َســْحَب 2002 جــوان، الُمْنعِق توصــيًة ، وِمــن بيِنَه
، )1997(مـن دسـتور المنظمـة الدوليـة للعمـل  19إلـى المـادة  الُمضـافة 09الفقـرة  وجـاء ذلـك اسـتنادًا إلـى مضـُمونِ  .، علـى التّـوالي73و 72: التِوصيتْيِن ذواتَا األرقـام

ر أنـهُ  أّي اتفاقيـة ُمعَتَمـَدة أصوات الَمنُدوبين الحاِضـِرين الُمقتَـرِعين،  )2/3(على اقتراِح مجلس اإلدارة، يُجوُز للمؤتمر بأغلبية ثلثي  ِبناءاً  ":واّلتي تُقر أْن ُيلِغـي
  ". تبّيَن أّن االتفاقية َفَقَدْت غاَيَتها، أو أنها َلْم َتُعْد ُتقدم أّي إسهاٍم ُيفيُد في تحقيِق أهداف المنظمةِوفقًا ألحكاِم هذه المادة، إذا 

علــى  إجــراُء اإللغــاءِبــَق ِمــَن النظــاِم الــّداخلي لمجلــس إدارة الُمنظمــة، واّلتــي تقِضــي بــأْن يْنطَ ) الُمعّدلــة(ُمكــّرر 12بإعمــاِل نــص المــادة ويْنَطِبــُق الُحكــُم ذاتُــُه،      
  .على االتفاقيات اّلتي لْيَسْت ساِرَيُة المفُعوِل والتوِصَيات إجراُء الّسحبِ االتفاقيات ساِرَيُة المفعوِل، في حين يْنَطِبُق 

  .25.ص. 2012ر العمل الدولية، جنيف، الطبعة األولى، إدارة معايي ،)دليل اإلجراءات الُمتعلقة باتفاقيات وتوصيات العمل الدولية(:المكتب الدولي للعمل
: ، الُمنعِقـدة بتـاريخ26 :اعَتَمَدها المؤتمر الدولي للعمل ِخـالل دورتِـِه رقـمتنظيم العمالة في االنتقال من الحرب إلى السلم، بشأن  1944لعام  71:التوصية رقم 3
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تجميِع المعلوماِت الّضرورية عن العّماِل اّلذين يْبحُثون عن عمٍل، ُبغَيَة ضـماِن إعـادَة اسـتيعاِب أو توزيـِع   .أ 
 ؛)من التوصية لاألوّ البند (الّراغبين في العمِل على أعماٍل ُمناِسَبٍة ِبأْسَرِع ما ُيمِكنُ 

ماثلة، وَعْوَدُة أسرى الحرب، والُمْبَعـدين وغيـِرِهم، ِبهَـَدِف تخطيُط تسريِح أفراد القّوات الُمسّلحة واإلدارات المُ   .ب 
مـن  الثـانيالبنـد (تحقيِق أقصى عدالة لألفراد، وٕاتاحُة أقصـى فُـَرْص ِلَعـْوَدِتِهم الُمْرِضـية إلـى الحيـاة المدنيـة

 ؛)التوصية
َعَدِتِهم على الُعُثوِر على أْنَسِب توفير تسهيالت التوجيه الِمَهني الُمتاَحة ِلَمْن يبحُثون عن عمٍل، ُبْغَيَة ُمسا  .ج 

 ؛)من التوصية الخامسالبند (عملٍ 
توَضــُع إلــى أْكَمــِل حــد ُممِكــٍن، بــراِمج للتّــدريب وٕاعــادة التّــدريب ِلتلِبيــة احتياجــات العّمــال اّلــذين ســَيحتاجون   .د 

 ؛)ةمن التوصي السادسالبند (إلى إعادة إدماِجِهم في العمل أو إلى تزويِدِهم بعمٍل جديٍد 
ــُق بتحديــِد منــاطِق الّصــناعِة وتوزيــِع الّنشــاِط االقتصــادي، تْضــَمُن َتَجنــَب   .ه  َوْضــُع سياســٍة إيجابيــٍة فيمــا يتعّل

ـــًا أو  ـــز البطالـــة فـــي منِطقـــٍة ِبَعْيِنهـــا وتَضـــُع ُخُطـــواٍت ِلتســـهيِل أّي َحَرِكّيـــٍة ضـــروريٍة للعمـــل، ســـواء ِمهنّي َتَرك
  . )من التوصية السابعالبند (ُجغرافياً 

ــُنــالبُ  الــواِردُة فــي حكــامُ األ َشــِمَلتْ هــذا، وقــْد       ــًة خاّصــًة بالفئــات  10وٕالــى  08 نَ ود ِم مــن التوصــية ذاِتهــا، عناَي
  .2، ويتعّلق األمُر باألطفال، الّنساء وَذُوو اإلعاقة1الُمسَتْضَعَفِة والُمَهمَشِة ِخالل مرحَلَتْي التوظيف واالستخدام

       علـــى الحـــادي عشــر مـــا وَرَد ِضــمن البنــد  انتبــاه الباحثــة، فضــًال عــن هــذا، شـــد مــن التوصـــية، والّــذي نــص
ُتتَخُذ الّتدابير لتنظيِم العمالة في الّصناعات والِمهن اّلتي يكوُن العمُل فيهـا غيـُر ُمـَنظم، ِلتحقيـق االسـتفادة :"أنهُ 

أعـاله، ِمـن الّنصـوص القليلـة الحـادي عشـر بـُر نـّص البنـد ُيْعتَ بحسب وجهة نظرهـا، و ". الكاِملة ِمن ُقُدراِت العّمال
اّلتــي َصــَدَرْت عــن المنظمــة الدوليــة للعمــل، واّلتــي تُِقــر بضــرورة تــوِفيِر  -األّول ِمــن نوِعــهِ  وٕاْن أمَكــَن القــْوُل،– جــّداً 

  .الحماية الكاِفَية للعّمال الُمنتِميَن للِقطاِع غيِر الُمًنظِم وَتْعَتِرُف بِهم
إضــافًة إلــى المبــادئ العامــة –إلــى أّن التوصــية ذاُتهــا، قــْد اْشــَتَمَلْت كمــا ُتشــير الباحثــة وُتلفــُت انتبــاه القــارئ،      

جــزءَا، ُيعــاِلُج كــل واِحــٍد ِمــن هــذه األجــزاء مســألًة ِمــن المســاِئِل الُمرَتِبَطــِة بــالتوظيِف  إحــدى عشــر -الُمحــّددة أعــاله
َص . والعمالة َمـْألُ  الجزء الرّابعوُخص ْت بذلك، علـى أْن يـِتم ِمَن التوصية لتنظيم َطَلِب العمِل وَطَلِب العّمال، وَنص

الوظــائِف الشــاِغرة فــي األشــغاِل العامــة عــن طريــِق إداراِت االســتخدام اّلتــي َيتَــولى أربــاب العمــل ُمســَبقًا إخطاُرَهــا 
  .  3باحِتياجاِتهْم ِمن األْيِدي العاِملة

                                                           
تُْبَذُل الُجهوُد خالل الفترة االنتقالية إلتاَحـِة أْوَسـِع فُـَرٍص ُمْمِكَنـٍة ِلكـْي يكتِسـَب األحـداُث : "للّصياغة التّاليـة وَوَرَد مضُموُن النصوص أعاله، على الّتوالي، ِوفقاً  1

اقتصـاٍد وطنـي علـى أسـاِس مبـدأ ُتجـَرى إعـادُة توِزيـِع العـامالِت فـي كـل  "،..."والعّمال الّشباب اّلين لْم يتمّكُنوا ِبسَبِب الحْرِب ِمـْن تَلّقـي التّـدريب أو اسـِتكماِلهِ 
ْشـِجيِع َوْضـِع ُمعـّدالِت بْين الّرجل والمرأة فيما يتعّلق بااللتحاِق بالعمِل اسِتنادًا إلى الكفـاءة والمهـارة والِخبـرة الفردّيـة، وتُتَخـُذ الُخُطـوات ِلتَ  تكاُفؤ الُفرِص الكاِملِ 

تُــَوفُر للعّمـال الُمعــوقين، ِبغـض الّنظــِر عـن أسـباِب إعــاقِتِهم، الفُـرص الكاِملــة فـي إعــادة  "، "الجـنس الوظيفــة ِبَغـض النَظــِر عـن األُجـوِر علـى أســاس ُمحتـوى
  ".التأهيِل والّتوجيه الِمهني الُمتخصص، والّتدريب وٕاعادة الّتدريب، واالستخدام في عمٍل ُمفيدٍ 

منـه، علـى  )ج.(01؛ حيـث َوَرَد الـنص فـي الفقـرة بأسـاليب الّتطبيـقِ مـن التوصـية والُمتعلـق  ء األّولالجـز ِضـمن  العّمال الُمسّنينوقْد تمْت اإلشارة، أيضًا، إلى  2
ــهُ  ـب كــّل حكومــٍة التجِميــَع واالســتخداَم الُمَنَســقْيِن ألْكَمــِل وَأْوفــى معلومــاٍت  ُممِكنــٍة عــنْ : "أّن عــَدُد العّمــال الُمســّنين والعِمــالِت  -، ج(...)-، ب(...)-أ: ُترتـ
  ..."األحداث اّلين ُيْحَتَمُل أْن يْنَسِحبوا ِمَن العمالِة الُمْجَزية بْعَد حالِة الحْرِب الّطارئةو 
   .، أعاله71: من التوصية رقم 16-13الفقرات  3
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أّكـــدْت أحكـــاُم التوصـــية علـــى أْن ُيـــولى انِتبـــاٌه خـــاص وعاِجـــٌل ِلَوْضـــِع أســـاليٍب وِتقِنيـــاٍت ُمناِســـَبٍة ، فـــي ذلـــكو       
ى ِلِسـن االنتهـاء َنـَرْفِع الحـد األدْ وحّثت الدول األعضاء على ضُرورة تبني سياسَة . للعّمال الكبارللّتوجيِه المهني 

لمبـدأ كما ُتوِصي بضِروَرة تنِظيِم إعـادة توزيـِع العـامالت فـي االقتصـاد ِوفقـًا  .وسن الَقُبوِل في العمل ِمن الدراسة
، واتخـاِذ الُخُطـوات ِلتشـجيِع الِخبـَرة الفردّيـةو الَمَهاَرةو ةارَ دَ الجَ الكاِمل بين الّرجل والمرأة على أسـاس  تكاُفؤ الُفرص

علـى َقـَدِم النَظـِر عـن الجـنس ِمـن أْجـِل َوْضـِع المـرأة ِبَغـض  مضـُموِن الوظيفـةِ إقرار ُمعّدالت األجور على أسـاِس 
  .1مع الّرجل في سوق العمل المساواة

أْن يتلّقى العّمـال الُمعوقـون، ب ، حينما يوصي المؤتمرون71:رقم من التوصية الجزء العاشرتستوقف أحكام و      
ويستِمر التدريب إلى أْن ُيصِبَح . لّشروِط ونفِس األجرِ حيُثما أْمَكَن، تدريبًا في الشركة مع العّمال القادرين، ِبَنْفِس ا

وٕاْن اسـَتْلَزَم األمـر، تُقـّرُر إجـراءاٌت . الُمعّوُق قاِدرًا على االلتحاق بالعمل كعاِمٍل ُكْفء في الِمهنة اّلتي تدّرَب عليها
ِهم علـى العمـل، ِمثـل التِـزام خاّصٌة ذات مضمون إيجابي لضمان تكافؤ الُفَرِص للعّمال الُمعوقين على أسـاس قُـدرتِ 

فـي بعـِض –أرباب العمل عند الضُرورة باسِتخداِم حّصٍة معقولٍة ِمن العّمال الُمعوقين أو التزاُمُهم بإعطاء األولِوَية 
ـــال علـــى كـــل العّمـــال  -الِمهـــن اّلتـــي تُناِســـُب بوجـــٍه خـــاص اســـتخدام العّمـــال الُمعـــوقين إعاقـــًة شـــديدةً  ِلهـــؤالء العّم

  .2ناآلخري
، أولـى النصـوص المعتمـدة فـي إطـار مـا تضـّمنته مـن أحكـامفي تقدير الباحثة، ب ،71: ومّثلت التوصية رقم      

الّنشــاط التشــريعي للمــؤتمر العــام للمنظمــة الدوليــة للعمــل اّلتــي كّرســت مبــدأ المســاواة وعــدم التمييــز فــي التوظيــف، 
وأّن معـايير االختيـار فـي التوظيـف  معـايير ذاتّيـةلـى أسـاس وتعد األولى مـن نوعهـا فيمـا يتعلّـق بحظـر التمييـز ع

  .ردّيةبرة الفالجدارة، الكفاءة والختبّررها  ُأُسٍس موضوعّيةيجب أن تقوم قائمًة على 
   

  إدارة االستخدامبشأن  1944 لعام 72:أحكام التوصية رقم:ثانياً      
  

الســـتكمال األحكـــام  ،3إدارة االســـتخدام بشـــأن 1944 لعـــام 72:التوصـــية رقـــمأْصـــَدَر المـــؤتمر الـــدولي للعمـــل      
وُيوِصــي فــي إطاِرهــا، بتطبيــق المبــادئ العامــة الٌمقــّررة ِضــمن  .4، ســالفة الــذكرِ 71: ة ِضــمن التوصــية رقــمدَ الــوارِ 

  :التوصية الّسابقة، وباتخاِذ الّتدابير التّالية
دام، والمهـــارات اّلالِزمـــة ِلوظـــائف ُمعّينـــة، جمـــُع وتـــوفيُر المعلومـــات بشـــأن َعـــْرِض العمـــل وُفـــَرْص االســـتخ  .أ 

وغيــِر ذلــك ِمــن ...والتغييــرات فــي اشــِتراطاِت الَمَهــاَرة فــي ُمختلــف الّصــناعات، واتجاهــات العمالــة والبطالــة
 المعُلومات ذات القيَمة في تشجيِع الَعَمالة الكاِملة؛

 العمِل على الُعُثوِر على العّمال الُمناِسبين؛ُمساعدُة العّمال على الُعُثوِر على العمالة الُمالئمة، وأرباُب   .ب 
                                                           

   .، أعاله71: من التوصية رقم 38و 37، 17،30الفقرات  1
   .، أعاله71: من التوصية رقم 44-39الفقرات  2
  . 1944ماي  12: ، الُمنعِقدة بتاريخ26 :اعَتَمَدها المؤتمر الدولي للعمل ِخالل دورِتِه رقمإدارة االستخدام، بشأن  1944عام ل 72:التوصية رقم 3
ـلماالنتقال من الحـ(لّما كان تطبيُق توِصية االستخدام "...: ذاتها؛ حيث جاء النص كالتّـالي 72: وَوَرَدْت اإلشارة لذلك، في ديباجة التوصية رقم 4 رب إلـى الس (

  ". يتطّلُب ُوُجود وتنمية إدارة استخداٍم ُكْفأة 1944لعام 
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 الُمساعدُة على تطويِر وتحديِد ُمحتوى دورات الّتدريب وٕاعادة الّتدريب؛  .ج 
 وْضُع األساليِب لتسهيل تحويل العّمال عند الّضرورة ِمن ِمهنٍة أو منِطقٍة إلى ُأخرى؛  .د 
 صناعٍة ومنِطَقٍة؛ الُمساعدة على تحقيق أفضل توزيٍع للِقوى العاِملة داِخَل كل   .ه 
   .1التعاُوُن بالَقْدِر اّلالِزِم في إدارِة التّأمين ضّد البطالة وُمساعداِتها  .و 
مبـدأ المسـاواة لِ   72: لَـْم تَـِرد اإلشـارة ِضـمن أحكـام التوصـية الدوليـة للعمـل رقـمتـرى الباحثـة، أّنـه، وعلى هـذا،      

، غيُر مباشـرةٍ و ِضمنّيةَوَرَدْت اإلشارُة َلُه بصـورٍة  ،رٍة، غير أنهُ وعدم التمييز في التوظيف واالستخدام بصورٍة ُمباشِ 
َر َتَبنــي أحكــاَم هــذه التوصــية تأكيــدًا وذلــك حينمــا  المــؤتمر الــدولي للعمــل قــر أّكــَدْت ديباجــة التوصــية ذاُتهــا علــى أن

َرْأِســها مبــدأ المســاواة وعــدم ي جــاء علــى ، ســالفة الــذكر، واّلتــ71: شــِمَلْتها التوصــية رقــم المبــادئ العامــة اّلتــيعلــى 
  .التمييز في التوظيِف واالستخدامِ 

  
  تخطيط األشغال العامة على المستوى الوطنيّ  1944 لعام 73:أحكام التوصية رقم:ثالثاً      

   
ضـو كـل دولـٍة عُ  ،2تخطـيط األشـغال العامـة علـى المسـتوى الـوطنيّ  1944 لعـام 73:التوصية رقمحثْت بنوُد      

أنء َتَضَع برنامجًا إنمائيًا طويل األجل ُيولي عنايًة خاّصة لتحديِد توقيِت تنفيِذ األشغال وَطَلـب اإلْمـدادات، وذلـك 
 بحْيث َيُحد ِمن الَطَلب على األْيدي العاِملة في الَوْقِت اّلذي ُتوَجُد بِـِه بالفّعـل عمالـٌة كاِملَـٌة، وزيـادُة هـذا الَطلَـب فـي

وُيراعــي َوْضــَع العمالــة فــي البلــِد بأْســِرِه، وفــي كــل منِطقــٍة بحســب الَمَهــارات الُمتــوفرة فــي المنِطقــِة . ةأوقــاِت البطالــ
 .3المعنّية
لجدير بالّذكر في ختام هذا الفرع من الّدراسة، المتعّلق ببيـان األحكـام والقواعـد الدوليـة للعمـل الّصـادرة عـن وا     

يـدل الطّـرح الّسـابق علـى  أّنـهلعمـل خـالل مرحلـة االنتقـال مـن الحـرب إلـى الّسـلم؛ المؤتمر العـام للمنظمـة الدوليـة ل
في الوقت اّلذي توّقف فيـه نشـاط كافّـة التحّديات؛ فُقدرة وفعالّية المنظمة الدولية للعمل على تخّطي األزمات ورفع 

قـدون دورات، ويعتمـدون قواعـد التنظيمات الدوليـة، ظلّـت هـذه األخيـرة صـامدة، وظـّل المـؤتمرون علـى مسـتواها يع
  .أخرى أّية منظمة دولية  هُ لْ صِ في تقّدمها ما لم تَ  تْ غَ لَ وأحكام بَ 

كونهـا المنظمـة الدوليـة األولـى سـبق الفضـل فـي ، في تقدير الباحثة، على المنظمة الدولية للعمـل، ُينَكرَ ولن      
وكّرســــت . ة لتنظــــيم العمالــــة والتشــــغيلصــــاحبة اإلختصــــاص، اّلتــــي اســــتأثرْت بوضــــع المبــــادئ واألســــس القاعدّيــــ

، علـــى التـــوالي، رغبـــة وٕاصـــرار المـــؤتمرين فـــي الّنهـــوض بالعمالـــة الكاملـــة 73و 71،72: التوصـــيات ذوات األرقـــام
والتحــّدي ألزمــات البطالــة وانعكاســاتها علــى ســوق العمــل؛ حيــث تضــّمنت مــن المبــادئ واألســس األولــى للتوظيــف 

  .المنظمة الدولية للعمل ومنهاجها في تنظيم هذا المجال حّتى الوقت الحاليّ  واالستخدام، واّلتي تعكس فلسفة
   

                                                           
  . من التوصية، أعاله الثانيالبنَدْين األّول و 1
: دة بتـاريخ، الُمنعِقـ26 :اعَتَمـَدها المـؤتمر الـدولي للعمـل ِخـالل دورتِـِه رقـم، تخطيط األشغال العامة علـى المسـتوى الـوطنيبشأن  1944لعام  73:التوصية رقم 2

  . 1944ماي  12
  .من التوصية، أعاله 03-01البنود  3
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  :الثالثالفرع 
  خالل فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية لحماية الحّق في التوظيف األحكام الُمقّررة

  
ميِن فُـَرَص العمـِل للجميـِع علـى ستوى المنظمة الدوليـة للعمـل جاِهـَدًة فـي سـبيِل تـأَسَعْت الدول الُمَمثَلة على مُ      

، وأَقــّرت العديــد ِمــن المبــادئ األساســّية اّلتــي 1قــَدِم الُمســاواة، فكثَفــْت نشــاَطَها علــى الُمســَتَوَيْيِن الَتْشــِريِعي والَمْيــَداِني
مفهوِمــِه فــي ، مبــدأ المســاواة وعــدم التمييــزُتشــّكل اإلطــار القاِعــدي لتنظــيم التوظيــف والتشــغيل، َوَرَد علــى رأِســها 

واّلذي َيْقِضي بأْن يسـتفيَد كـل شـخٍص بـالحق فـي ُممارسـِة نشـاٍط اقتصـادٍي ُمـرِبٍح واالنـدماج فـي الحيـاة  ،الُمعاِصر
الِمهِنَيـة بالمسـاواة مـع غيـِرِه ِمـن أفـراِد المجتمـع، كمـا يقِضــي بَحْظـِر أي تمييـٍز يَتَعـّرُض لَـُه هـذا الّشـخص ِمـْن شــأِنِه 

  .2ُه أو اسِتْبعاُدُه من االلتحاق بمنِصِب العمل تكون مبّرراُتُه شخصّية وذاتّية ال موضوعّيةِحرماُنُه أو إقصاؤُ 
منظمة ال تْ عَ ضَ ، وَ 3واسِتنادًا لذلك، وفي ُمواجهة األزمات االقتصادية والتوترات الّسياسية اّلتي أْعَقَبْت َمَساَرها     

 تْ رَ دَ ْصــأَ ف، نْ مَ الــزّ  نَ ِمــ نَ رْ الَقــ بُ قــارِ ا يُ َمــ لَ َال ِخــ دوليــة للعمــل معــاييرَ و  قواعــدَ  لشــريعةِ  األســاسِ  رَ َجــلعمــل حَ لالدوليــة 
 مِ دَ علـى قَـ لٍ َمـعَ  بِ ِصـنْ علـى مَ  ولِ ُصـالحـق فـي التوظيـف والحُ  مسـألةَ  جُ الِ َعـتـي تُ الّ  والتوصياتاالتفاقيات  نمِ  العديدَ 

  .4أو تفرقةٍ  ا تمييزٍ مَ ساواة ودونَ المُ 
                                                           

  :، بالقْولِ والتوظيفِ  سياسة المنظمة الدولية للعمل في التشغيلِ  (Servais)" سرفاي"َوَصَف األستاذ  1
     « La promotion de l’emploi est effectivement au cœur des programmes de l’O.I.T., comme des politiques sociales 
adoptées par ses pays membres, qu’ils soient en développement ou industrialisées. Il n’est pas possible, dans les 
premiers, de venir à bout  de la pauvreté ‘si l’économie ne génère pas des possibilités d’investir, d’entreprendre, de 
créer des emplois et des moyens d’existence durables, le travail est la principale issue à la pauvreté’ ».in :  
J.M.Servais, Normes internationales du travail, Op.cit.,p.127. 

ن تنظـيِم إجـراءاِت اختيـاِر طـاِلبي العمـل، ِمْثـل االختبـارات والُمقـابالت، ال ُبد مِ :"وفي هذا المعنى يرى فريٌق ِمن الباحثين في إطار المنظمة الدولية للعمل، أنهُ  2
ُوُصـوُل أّما المكان اّلذي ُتعَقـَد فيـِه االختبـارات والُمقـابالت، فيجـُب أْن يكـون علـى َمْقُرَبـٍة ِمـْن مراِفـِق َنْقـٍل ُمشـترك وأْن يُكـون ال. للِحْرِص على ِصَلِتها بالوظيفة

ُم خضاُع جميـع طـالبي العمـل إلـى االختبـارات واألسـئلة نْفُسـها ِمـْن ُدوِن تمييـٍز َمْبنـي علـى الجـنس أو علـى أي صـفٍة ُأخـرى، ويِجـُب تقيـيويِجُب إ .إليه سهالً 
  ".اإلجاباِت على أساٍس موضوعي ِمْن ِقَبِل أكثِر ِمْن شخصٍ 

I.L.O.:( ABC of women worker’s rights and gender equality), Op.cit., p.23.  
مـع بـداياِت الُرْبـع األخيـر مـن القـرن الِعشـرين، كانـْت معـاِلُم التغيـِر قـْد َبـَدَأْت بـالظهوِر َجِلّيـًة، علـى : "وعّبَر جانٌب ِمـن الفقـه علـى أْزَمـة قـانون العمـل بـالَقْولِ  3

رِِه، وُبُلوِغـِه مب ِه وتطوـِر هـذا، ِمـَن . لغـًا ُمـؤِثرًا فـي تـوفيِر الحمايـة  االجتماعيـة للعـاملينالبيئة اّلتي أْنَتَجْت قانون العمل، وتحّكَمْت في ُنُمووكانـْت َمالِمـُح التغي
 .)ُمْفتَـَرِق الُطـُرق(، وأن ُمسـتقبَلُه أْضـحى علـى )أزمـٍة حقيقّيـةٍ (الُقوِة بحيث أّنها لْم َتْتـُرك مجـاَال للشـك فـي أن قـانون العمـل الُمعاِصـر َبـَدَأ يـدُخُل فـي مرحلـِة 

مجتمعـات، مـع اخـِتالٍف ال ُنْنِكـُر فـي وتأّكَدْت مالِمُح الصورة، واتَخَذْت شكًال أكثَر ُوُضوحًا مع تواُصِل األزماِت االقتصـادية واالجتماعيـة اّلتـي عاشـتها جميـُع ال
بـِع األخيـر ِمـَن القـرن العشـرين، وَمْطَلـِع القـرِن الحـادي  الكم والكْيِف، إّال أّنها ُكلها تعاَمَلْت مع ِسْلِسَلٍة لْم َتْعِرف االنقطاع ِمن األزماتِ  على نحٍو َجَعَل مَن الر

  ".والعشرين زمنًا تتوالُد فيه األزماُت، واحدًة تِلُد ُأخرى، ما َوَلَدْت تواءم
ل الدولة ومذهب اقتصاد الّسوق(أزمة قانون العمل الُمعاِصر يوسف إلياس، 45.ص، مرجع سابق، )بين َنْهِج تدخ .  

  :َرَد فيها، كالتّاليوُتْظِهُر أحد الدراسات الّصادرة عن المكتب الدولي للعمل، أهمّية القواعد الدولية للعمل في تحقيِق ُظُروَف عمٍل ُمتساوية؛ حيث وَ  4
     «Un cadre juridique international en matière de normes sociales garantit à chacun des conditions égales dans 
l’économie mondiale. Il aide les gouvernements et les employeurs à ne pas céder à la tentation d’abaisser les normes 
du travail dans l’espoir que cela pourrait leur donner un meilleur avantage comparatif dans les échanges 
internationaux. 
     À long terme, de telles pratiques ne profitent à personne. L’abaissement des normes du travail peut encourager la 
croissance d’industries à faible niveau de compétence, à bas salaires et à rotation élevée de personnel et empêcher 
un pays de développer des emplois qualifiés plus stables. Par ailleurs, des pratiques de ce genre freinent la 
croissance économique des partenaires commerciaux. Parce que les normes internationales du travail sont des 
normes minimums adoptées par les gouvernements et les partenaires sociaux, il en va de l’intérêt de chacun qu’elles 
soient appliquées par tous, de façon à ce que ceux qui ne les appliquent pas ne compromettent pas les efforts de ceux 
qui le font ».in : 
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فقـرات التّاليـة لدراسـة وتحليـل ُمختلـف الوثـائق اّلتـي اعتمـدها المـؤتمر الـدولي للعمـل وتتطّرق الباحثة ضـمن ال     
  .ُمنُذ نهاية الحرب العالمّية الثانية وحّتى الوقت الحالي، فيما يتعّلق بتنظيم العمالة والتشغيل

    
  فتنظيم إدارة التوظي بشأن 1948لعام  88: االتفاقية رقمأحكام  :أوالً  

ن أعضـاء المنظمــة الدوليـة للعمــل، ِمـ ضــوٍ عُ  ، كـلّ 1إدارة التوظيــفة بتنظـيم الخاّصـ 88: االتفاقيـة رقــم تْ َمـزَ لْ أَ      
المادة  تْ بَ جَ وْ وأَ ). ن االتفاقيةمِ  األولىا هَ في فقرتِ  األولىالمادة (اًناج مَ  على التوظيفِ  فُ رِ شْ تُ  عامةٍ  بإدارةٍ  ظَ فِ تَ حْ يَ  بأنْ 
 ابِ ذَ ة فـي اجتِـيـالِ عَ الفَ  نُ مَ ْضـبحيـث تَ  للتوظيـفِ  إدارةٍ  حكومات الدول األعضاء بتنظيمِ  ،هااالتفاقية ذاتِ  نَ مِ  ادسةالسّ 
 رِ ْصـا، وحَ هَـل كُ  التوظيـفِ  اتِ َبـلَ طَ  تسـجيلِ  اللِ ِخـ نْ ِمـ ةٍ بَ ناِسـمُ  على أعمالٍ  ولِ صُ م في الحُ هِ تِ دَ ساعَ ومُ  ال،العمّ  اقِ حَ وٕالْ 
ة ّيــالبدنِ  ينَ مِ د َقــتَ المُ  ةِ رَ دِ ْقــمَ  وتقــديرِ  االســتخدام، تِ َال قــابَ مُ  ا، وٕاجــراءُ َهــبِ  ينَ مِ د َقــتَ للمُ  اتِ غَبــة والرّ رَ ْبــة والخِ ّيــفِ رَ الحِ  تِ َال ؤه الُمــ
 بُ اَسـنَ تَ ، بمـا يَ نيّ هَ المِ  يلِ أهِ للتّ  وٕاعادةُ  دريبِ أو التّ  المهنيّ  على التوجيهِ  ولِ صُ للحُ  رُ مْ األَ  مَ زِ ا لَ ذَ م إِ هِ تِ دَ ساعَ ة ومُ يّ نِ هَ والمِ 
  .2 )من االتفاقية 01البند  ).أ(الفقرة / 06المادة . (دٍ رْ فَ  ة لكل هنيّ ة والذِ الجسديّ  ةرَ دْ والقُ 

 ن فئـاتِ بـيْ  بالمساواة في  التوظيفمنًيا اعتراًفا ِضـ في تقدير الباحثة، ، أعاله،نِ يْ المادتَ  أحكامُ  اعتبارُ  نُ مكِ ويُ      
ـمِ  09و 08ن الماَدَتيْ  أحكامَ  وًصا وأن صُ ، خُ ةِ فَ ختلِ ال المُ العمّ  بُ ِجـيَ  علـى أّنـهُ  ،صـراحةً  ْت،ن االتفاقيـة قـد نص  اذُ َخـات 

ــخَ التَ بتســهيِل  امِ َيــللقِ  ةِ بَ ناِســالمُ  اإلجــراءاتِ  الوفــاءُ  ،التوظيــف إداراتِ  داِخــَل ُمختَلــفِ  َحَســَب الِمَهــِن والّصــناعات صِ ص 
ـــ فئـــاتٍ  باحتياجـــاتِ  ـــي التوظيـــف مِ بِ ن طـــالِ ِم ابير خاّصـــة لألحـــداث داِخـــَل إطـــاِر إداراِت الُمعـــوقين، وأيضـــًا، تـــد لَ ْث

 .3التوظيِف والّتوجيِه الِمهنيّ 
  

  بشأن تنظيم إدارات التوظيف 1949لعام  94:أحكام االتفاقية رقم :ثانياً       

  
وُن َبَياَن شروط االستخداِم فـي العقُـوِد اّلتـي يكـ .4تنظيم إدارات التوظيف بشأن 94:رقم تتناَوُل أحكاُم االتفاقية     

أحُد أطراِفها الُمتعاِقدة سلطٌة عامٌة، واّلتي يْنَصب موُضوُعها على إنجاِز أشـغاٍل عامـٍة، تصـنيُع مـواٍد أو نقٌلهـا، أو 
  .5تقديُم خدماتٍ 

مــن االتفاقيــة ذاتهــا، إشــارًة غيــُر مباِشــرٍة لمبــدأ المســاواة وعــدم  األولــىمــن المــادة  األولــىوقــْد تضــمَنْت الفقــرة      
ــُق . 1" :فــي التوظيــف واالســتخدام؛ حيــث َوَرَدْت ِصــياَغَتها علــى الّنحــِو الّتــالي التمييــز تتضــمُن الُعُقــوُد اّلتــي َتْنَطِب

                                                                                                                                                                                                 

=B.I.T.: (Les règles du jeu : une brève introduction aux normes internationales du travail), Op.cit., p. 11. 
، دخلـْت حّيـز 1948جويليـه  09: ، الُمنعِقـدة بتـاريخ31 :اعَتَمَدها المؤتمر الـدولي للعمـل ِخـالل دورتِـِه رقـمإدارات التوظيف، بشأن  1948لعام  88:رقم االتفاقية 1

  . 1950أوت  10: النفاذ بتاريخ
  :، راجع1948للعام  88 : تفاقية رقمللمزيد من التفاصيل بشأن مضمون اال 2

B.I.T.: (Tendances mondiales de l’emploi 2014: une reprise sans emplois?), O.I.T., Genève, 2014,p.17,al.31. 
 :راجع 3

C.W.Jenks &LL.D.Cantab, Human Rights and International Labour Standards, Op.cit., pp.120-121. 
جــوان  29: ، الُمنعِقــدة بتــاريخ32 :اعَتَمــَدها المــؤتمر الــدولي للعمــل ِخــالل دورِتــِه رقــم، )العقــود العامــة(شــروط االســتخدام بشــأن  1949لعــام  94:رقــم االتفاقيــة 4

1949 .  
  .، أعاله94: من االتفاقية رقم األولىالمادة  5
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وسـاعاُت عمـٍل وُشـُروُط عمـٍل ) ِبَمـا فيهـا العـالوات(عليها هذه االتفاقية ُشُروطًا َتْضَمُن للعّمال الَمعنّيـين ُأُجـورًا 
رة بإحـدى الطـُرق التّاليـة ِلعمـٍل ذي طبيعـٍة ُمماِثلـٍة فـي الِمهنـة أو الّصـناعة ُأخرى ال َتِقل ُمواتاًة عـن ِتلـ ك الُمقـر
  ...". ة اّلتي ُيؤّدى فيها هذا العملقَ المعِنّية، وفي نفِس المنطِ 

ُر منهــا مــا ى، ونــذكُ َنــعْ المَ  ي فــي ذاتِ ســرِ أعــاله، تضــّمَنْت االتفاقيــة ُجملــًة ِمــن األحكــام اّلتــي تَ  ،وٕاقــرارًا للمبــدأ      
  :يلي
إْطـــَالع جميـــع العّمـــال علـــى ُشـــُروِط اســـِتخداِمِهم وُظـــُروِف عمِلِهـــم بتعليِقهـــا فـــي أمـــاِكَن ظـــاِهرة ِمـــن أمـــاكن   .أ 

 ؛1العمل
 .ظيم ِسِجّالت كاِفَية لساعاِت العمل الفّعلَية واألجور المدفوعة للعّمال المعنّيينتن  .ب 

   
  وكاالت خدمات التوظيف بأجربشأن  1949لعام  96:أحكام االتفاقية رقم :ثالثاً      

  
حمايـًة خاّصـًة لألشـخاص اُلُمتقـدمين ، 2وكاالت خدمات التوظيف بـأجر بشـأن 96:تناَوَلْت أحكام االتفاقية رقم     

َر  03، وبموِجِب أحكاِم المادة لَطَلِب التوظيفِ  كـاالِت خـدماِت التوظيـِف بـأجٍر اّلتـي وَ التـدريجي لِ لغـاُء اإل منها، قُـر
بِح واسِتبداُلها بإدارة توظيٍف عامةٍ تُ  ُتطالَـُب وكـاالُت خـدماِت التوظيـِف بـأجٍر اّلتـي ال تُـداُر بينما . 3داُر بغَرِض الر

ــد ِمــن أن َهــِذِه الَوَكــاالت  التأك بِح بالُحُصــوِل علــى تصــريٍح مــن الّســلطة الُمختّصــة وَتْحــَت إشــراِفها، ويــِتم بغــرِض الــر
ُســوِم الُمطاَلــب بهــا الُمســتوى اّلــذي حدَدتــُه الّســلطة الُمختّصــة تــؤدي خــدمات التوظيــ ِف مجانــًا، وال تتجــاًوُز قيَمــَة الر

  .وأقّرتهُ 
                                                           

ال َيِجـُب علـى اإلعالنـاِت أْن ُتشـير إلـى تفضـيِل طـالبي العمـل ِمـْن :" مـة الدوليـة للعمـل، أنـهُ َأَعـدتها مجموعـٌة ِمـن البـاحثين فـي إطـار المنظ وَوَرَد ِضمن دراسةٍ  1
  ".وظيفةأَحِد الجنسين على اآلخر، أو أي ِصَفٍة شخصّيٍة ُمحّددة ما َلْم ُيعلْل التفضيُل بوُضوٍح باعِتبارِِه ضرورّيًا وُمّتِصًال بال

 ،ولمبـدأ المسـاواة وعـدم التمييـز، للمسـاواة بـْين الجنسـينالُمراِعيـة  الُخُطـوِط التوجيهّيـة لإلعالنـاِت الوظيفّيـةالدراسة ُجملـٌة ْمـَن  واتساقًا مع ذلك، تضمَنتْ      
ُب التشــجيُع علــى تلّقــي الطلبــات ِمــن ِكــال يِجــ -ب َيِجــُب تفــادي الرســوم اّلتــي تُفيــُد بــأن الوظيفــَة ُمِعــّدة فقــْط للرجــاِل أو للّنســاء؛ -أ: عُمومــًا، يــتّم  ِذكِرهــا فــي اآلتــي

ال َيِجـُب علـى اإلعالنـاِت أْن تـوِرَد ُشـُروط  -دَيِجُب أْن يظهَر في اإلعالناِت أن الهيئة الُمستخِدمة، ِكنايًة عـن رب العمـل، َيْحتـِرم تكـافؤ الفُـرص؛  -جالجنسين؛ 
أْن يكـون موُضـوعّيًا، ُمّتِصـًال ِبُشـُروِط الوظيفـة، وُمْنَطِبقـًا بالّتسـاوي علـى جميـِع طـاِلبي العمـل؛ إْذ ال َيِجـُب فـي ِمعيـاِر االختيـاِر  -ه عمل ال ِصـَلَة لهـا بالوظيفـة؛
ــح للوظيفــة؛ ...الجــنس، أو الســّن، أو المظهــر، أو لــون البشــرة، أو اإلعاقــة: يِجــُب أْن تُــؤثر معــايير مثــل يِجــُب فــي اإلعالنــات أْن ُتغِطــَي  -وفــي اختيــاِر الُمترش

يِجُب في الُمؤهالت المطُلوبة أْن َتْستَِنَد إلى التوصـيِف الـوظيفي الحـالي، وأْن ُتحـدَد ِبُوُضـوٍح الغايـُة ِمـَن الوظيفـِة  -زلطْيف األكبر ِمن طالبي العمل الُمحَتَملين؛ ا
 .وُمهمُتها

I.L.O.:( ABC of women worker’s rights and gender equality), Op.cit.,pp.34-35. 
ــِه رقــموكــاالت خــدمات التوظيــف بــأجر، بشــأن  1949لعــام  96:رقــم االتفاقيــة 2 ــدة بتــاريخ32 :اعَتَمــَدها المــؤتمر الــدولي للعمــل ِخــالل دورِت جويليــه  01: ، الُمنعِق

1949 .  
َفْت الفقرة  3 ها تعني" التوظيِف بأجرٍ  اتِ مَ دَ خَ  تْ االَ كَ وَ "من االتفاقية أعاله، المقُصود بتعبيِر  األولىمن المادة  األولىعرعلى أن:  

أي شـخٍص أو شـركٍة أو مؤّسسـٍة أو وكالـٍة أو منّظمـٍة تعمـُل كوسـيٍط ألغـراض الُحُصـول علـى : ، ِبَمْعَنـىالتوظيِف اّلتـي تُـداُر ِبَغـَرِض الـربحِ  وكاالتُ   .أ 
و غيـر مباِشـٍر، علـى فائـدٍة نقدّيـٍة أو فائـدٍة ماديـٍة ُأخـرى مـن رب العمـل وظيفٍة لعاِمٍل، أو توريُد عاِمٍل لصاحب عمٍل ُبْغَيَة الُحُصوِل، بشكٍل مباشٍر أ

 أو العاِمل؛
إداراُت التوظيِف اّلتي تُقوُم بها أي شركٍة أو مؤّسسٍة أو وكالـٍة أو منّظمـٍة ُأخـرى، وٕاْن لَـْم تُكـْن : ، ِبمعَنىوكاالُت التوظيِف اّلتي ال تُداُر ِبَغرِض الربحِ   .ب 

ِتراكًا دوِريـًا أو الُحُصوِل على أي فائدٍة نقِدَيٍة أو ماِدَيٍة، إّال أّنها تقتِضـي ِمـن رِب العمـل أو العاِمـل ُرُسـوَم انِضـمام لهـذه الخـدمات أو اشـ ُتداُر ِبَغَرضِ 
  . أي ِعْبٍء آخر
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الـــدول الُمَصـــدَقة عليهـــا الَخَيـــاَر َبـــْين ِإْمكـــانيَتْين  1949لعـــام  96: االتفاقيـــة رقـــموفـــي تقـــدير الباحثـــة، ُتْعِطـــي      
ْبِح وتنظيِم مكاِتَب ُأْخَرى للتوظيِف، وٕاّمـا  اإللغاء التدِريِجيإّما : اثنتين لمكاِتِب التوِظيِف ِبَأْجٍر اّلتي ُتَداُر بَقَصِد الر

     .1على مكاِتب التوِظيِف ِبَأِجرٍ  اإلْشرَافُ 
 ُيْمِكـُن ُقُبولَـُه إّال فـي ال حِ بْ الر  دِ صَ قَ بِ  بأجرٍ  يفِ التوظِ  بِ مكاتِ َتْعَتِرُف االتفاقية ذاُتها، صراحًة، بأن ِفْكَرَة إلغاِء و       

ــ  . بْ حاَلــِة ُوُجــوِد إدارٍة عامــٍة للتوِظيــِف َتُكــوُن قــاِدَرًة علــى االْضــِطَالِع بالَمَهــاِم والوظــائف اّلتــي َتُقــوُم ِبَهــا َهــِذِه المكاِت
ــْب، ُتِجيــُز االتفاقيــة ِضــمن مادِتَهــا رقــم ــ 05: واْســِتْثَناءًا علــى إلغــاِء هــذه المكاِت ــلطاِت ِب َأْن َتْســَمَح باســتثناءاٍت ، للس

ــْن ال ُيْمِكــُن اتَخــا ــٍة ِمــْن ِقَبــِل التشــريعات الوطنّيــة ِممتحديــُدَها ِبِدق ُذ ترتيبــاُت ِلــَبْعِض الِفَئــاِت ِمــَن األشــخاِص اّلتــي َيــْتم
  . 2توظيٍف ُمناِسَبٍة َلَها داِخَل إطاِر إدارِة التوِظيِف العامةِ 

ــا فيَمــا يتعلـــُق بم      ى ِرْبًحـــا ماِدّيــًا، فَيِجـــُب أْن يُكــوَن َلـــَدْيَها تَــْرِخيٌص ِمـــَن أم كاتِــِب التوِظيـــِف بِــَأْجٍر اّلتـــي ال َتتَــَوخ
ة، وأْن َتْخَضَع إلشراِف هذه السلطة، وَيْخَضَع ِمْقَداُر الرُسوِم واألعباِء والتوظيُف واالختياُر لل ْلَطة الُمْخَتص عَمـِل الس

ْبحِ في الخاِرِج، لُشرُ  وٍط ُمَماِثَلٍة ِلِتْلك اّلتي َتْخَضُع لها مكاتُب التوظيِف بأْجٍر بَقَصِد الر.  
ة اتَخاُذ الُخُطواِت الضرورية للتثَبتِ       لطِة الُمْخَتصُه على السْسَبة لمكاِتِب التوِظيِف ِبُدوِن َأْجٍر، فإنوبالن  ِمْن َأن

ـْت أحكـاُم االتفاقيـة علـى ُعُقوبـاٍت  ).مـن االتفاقيـة 07المـادة (تُـَزاَوُل بصـورٍة مجاِنّيـٍة َعَمِلّياَت هِذِه المكاِتْب  كمـا نص
 ُمَناِسَبٍة تتضمُن َسْحَب الَتَصاِريِح أو الَتَراِخيِص المنُصوِص عليهـا فـي االتفاقيـة، فـي حالَـِة ُمَخاَلفَـِة أحكـاِم االتفاقيـة

  ).من االتفاقية 08المادة (اِفذة أو أحكاِم أية قوانين أو لواِئْح ن
ِمـْن ُدْسـُتوِر المنظمـة الدوليـة للعمـل، َيِجـُب َأْن  22وأخيرًا، فإن الَتَقاِريَر السَنِوَية الُمَقدَمة تطبيقًا ألحكاْم المادة      

، . أعـاله 05مـادة َتْشُمَل َجِميَع البياناِت الضرورية بالنْسـَبِة لالسـتثناءاِت الَمْسـُموِح بهـا ِطبقـًا لل وتشـُمُل بوجـٍه خـاص
 ُر هـذه الَمْعُلومـاِت الخاّصـة ِبَعـَدِد المكاتِـِب اّلتـي َتْسـَتِفيُد ِمـْن هـِذِه االسـتثناءاِت ونطـاِق نشـاِطَها، واألْسـَباِب اّلتـي تَُبـر

  .االستثناءات واإلجراءاُت الُمتَخَذة لإلشراِف على َنَواِحي نشاِطَها
      
  
  
  
  
 

                                                           
ُر  ، فإن ُمْقَتَضى َأْحَكاِم االتفاقية أن اإلْمَكاِنّية اُألوَلىَفِإَذا َقِبَلْت الُحُكوَمُة  1 ْبِح َيِجـُب أْن ُتْلَغـى ِخـَالَل َفتْـَرٍة َمْحـُدوَدِة تُقَـر َمَكاِتَب الَتْشِغيِل ِبَأْجٍر اّلتـي تُـَداُر ِبَغـَرِض الـر

ة لطة الوطنّية الُمْخَتصُتَها السهذا اإللغاء إّال َبْعَد ِإْنَشاِء َمْرَفٍق عاٍم للتوظيفِ . ُمد لطة الُمْختَ . وال َيِتمى وللسَد َفتَـَراٍت ُمختِلفَـٍة إللغـاِء المكاِتـِب اّلتـي تتـولة َأْن ُتَحـد ص
ة وِخَالَل الفترِة اّلتي َتْسَبُق اإللغاَء، َتْخَضُع َهِذِه المكاِتب. توِظيَف ِفَئاٍت ُمختِلَفٍة ِمَن األشخاصِ  لطة الُمْخَتصمن االتفاقية 04المادة ( إلشراِف الس.(  

العمـل  أربـاب، مـع منظمـات ةِ بَ ناِسـالمُ  لِ ائِ َسـبالوَ  رِ اوُ َشـالتَ  دَ عْ بَ  إالّ  االستثناءاتِ  هِ بهذِ  حُ مَ سْ ال يُ حماية خاّصة للعّمال بهذا الخصوص؛ حيث أّنه  تضّمنت االتفاقية 2
ـ إلشـرافِ  ،ةٍ خاّصـ ةٍ فَ بصـ عَ َضـخْ تَ  نْ أَ  بُ ِجـيَ  ءا االسـتثناذَ هَـبِ  عُ تـمَ تَ تـي تَ الّ  بَ المكاتِـ على أن . رِ ين باألمْ ال المعني والعمّ  ـتَ خْ لطة المُ الس يصٍ خِ رْ علـى تَـ لَ ُصـحْ تَ  ة، وأنْ ص 

ــ، يَ ي وِ نَ َســ ــدُ دِ جْ تَ  ونُ ُك ــ إلدارةِ  عاً خاِضــ هُ ي ــتَ خْ لطة المُ الس ــ ة، وأنْ ص ــفَ أو نَ  ومٍ ُســرُ  يلُ ِصــحْ تَ  م تِ ال َي ــاِ علــى أَســ إالّ  اتٍ َق ــتُ  ةٍ س تعريَف ــ هِ ا هــذِ هَ مُ د َق ــ بْ المكاِت ــتَ خْ لطة المُ للس ة ص
ـ نَ ِمـ  بتصـريحٍ إالّ  الدولـةِ  جَ خارِ  لِ  للعمَ االً م عُ  حَ ش رَ أو تُ  نَ ي عَ تُ  نْ أَ  بْ المكاتِ  هِ ذِ هَ لِ  وزُ جُ كما ال يَ  .لطةالس  هِ ا هذِ هَ دُ د حَ ا، أو تُ هَ دُ مِ تَ عْ وتَ  ـتَ خْ لطة المُ الس ـقـًا بْ وطِ  ة،صوطِ رُ للش 
  .ةُ ذَ افِ النّ  حُ لوائِ أو الّ  ينُ ها القوانِ دُ د حَ تي تُ الّ 
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  لة لهاالمكم  ،122 :التوصية رقمو  سياسة االستخدام بشأن 1964لعام  122 :رقم االتفاقيةأحكام  :اً رابع     
  

ِل المنظمــة الدوليـــة للعمــل؛ حيـــث تَــم إقــراُر وثيقتَـــْيِن اثنتَــْيِن َحـــْوَل  1964ُيْعَتَبــُر عــام       تاريخـــًا حاِســمًا فـــي ِســج
وتُقوَمـــاِن علــى مفهُــوِم النُمـــِو االقتصــادي، وتأُخــُذاِن فـــي . وِرَهــا الواِســعِ َتَضــَعاِن المســألة فـــي منظُ  الـــةمَ العَ  سياســةِ 

  .1الُحْسَباِن َدْوَر الُعْنُصِر البشرّي في عملّية التطور االقتصادي
      ــ علــى أنْ ، 2 1964لعــام  سياســة االســتخدامعــن  122 :االتفاقيــة رقــموتَــُنصدَ تتعه  َصــتُ  دولــةٍ  كــل عليهــا  قُ د

ياسـة إلـى السّ  هَ ِجـتت  أنْ  ويجـبُ  ،ةٍ بحرّيـ ارِ تَـخْ والمُ  جِ تِ ْنـالمُ  لِ الكاِمـ باالسـتخدامِ  اءِ قَـلالرتِ  ةً طَ ِشـنَ  سياسـةً  وتطبيقِ  عِ ضْ وَ بِ 
 وأنْ  ،ةٍ بحرّيـ هُ اختيـارُ  م تِ َيـ نْ وأَ  ،اإلمكـانِ  رِ دَ بقَـ منتجـاً  هـذا العمـلُ  ونَ يُكـ علـى أنْ  عنهُ  ثُ حَ بْ يَ  شخصٍ  لكل  عملٍ  إيجادِ 

 فــي هــذا العمــلِ  مَ دَ خْ تَ ْســيُ  ، وأنْ هُ بُ اِســنَ ذي يُ العمــل اّلــ لِ غْ ُشــورية لِ رُ الّضــ التِ ؤه الُمــ اكتســابِ  ةَ رَصــفُ  لٍ عاِمــ ل ُكــلِ  ونَ يُكــ
 بُ ِجـويَ  .3الوطني أو االجتمـاعي هُ لُ صْ أو أَ  هُ ياسي أو دينُ السّ  هُ يُ أْ أو رَ  هُ سُ نْ أو جِ  هُ نُ وْ أو لَ  هُ رُ صُ نْ عُ  ا كانَ مً هْ مَ  هِ التِ ؤه بمُ 
 روفِ مـع الظـ بُ اَسـنَ َتتَ  قٍ رُ طُـ ةِ بواسـطَ  قَ بـطَ تُ  ر االقتصـادي، وأنْ ى التطـو وَ تَ سْ ومُ  ةَ لَ حَ رْ مَ  االستخدامِ  سياسةُ  يَ اعِ رَ تُ  أنْ 

  .4ةالوطنيّ 
لمبـدأ المسـاواة وعـدم التمييـز تكريسـًا صـريحًا وُمباشـرًا  فـي تقـدير الباحثـة، أعاله، األولىوُيمثل نّص المادة      

، إْذ تُِقــر بحــق كــل شــخٍص فــي الُحُصــوِل علــى ُفرصــِة عمــٍل ُمواِتيــة، يختاُرهــا ِبَمْحــِض فــي التوظيــف واالســتخدام
لُيمثــَل الــنص ذاتُــُه، األســاس اّلــذي ِصــيَغْت ِوْفقــًا لــُه . إرادِتــِه، تأسيســًا علــى المســاواة، عــدم التمييــز وحرّيــة االختيــار

  .رىساِئُر نُصوِص االتفاقية اُألخ
 ِمــن األولــىفــي المــادة  دِ د َحــالمُ  فِ دَ إلــى الَهــ ولِ ُصــالوُ  فــي ســبيلِ  قــْد أْلَزَمــْت أحكــام االتفاقيــة كــّل دولــٍة ُعضــوو      

ـــنَ مُ  واجتماعيــةٍ  اقتصـــاديةٍ  سياســةٍ  فــي إطـــارِ  الُمناِســـبةاإلجــراءات ، باتخـــاِذ االتفاقيــة دابيرُ التّـــ لَ مِ تشـــتَ  ، علــى أنْ ةٍ قَ س 
ال فــي األعمــال والعّمــ أربــابو ُلــث مَ مُ  ارَ َشــستَ يُ  أنْ  بُ ِجــ، ويَ جٍ بــرامِ  إعــدادَ  – االقتضــاءِ  دَ ْنــجــراءات، عِ اإل هِ هــذِ  لتطبيــقِ 
هــذه  يــدِ وتأيِ  مِ عْ دَ وِلــ ،ياســةهــذه السّ  م فــي إعــدادِ ِهــم وآرائِ هِ بِ ن تجــارِ ِمــ ةِ الســتفادِبَغــَرِض ااالســتخدام  سياســاتِ  موضــوعِ 

  .5ياساتالسّ 

                                                           
؛ إْذ يـرى أن )1944( إعـالِن فيالدلفيـاي فقْد َوَرَدْت اإلشارُة في ديباجة االتفاقية إلى أّن المؤتمر الدولي للعمل ُيِقـر هـذه االتفاقيـة اسـتنادًا إلـى المبـادئ الـواِردة فـ 1

ــَع ُمســتوياِت المعيشــةَتْنُشــَر بــْين ُمختلــِف أُ هــذا األخيــر َيْعَتــِرُف بــااللتزام الّرســمي للمنظمــة بــأْن  ، َمــِم العــالِم بــراِمَج ِمــْن شــأِنها أْن ُتَحقــَق الَعَمالــة الكاِملــة وترَف
ِلجميـِع البشـِر، :" ص علـى أن ويْقِضي بمسؤوِلَيِتها ببْحِث ودراسـِة تـأثيِر الّسياسـاِت االقتصـادية والماليـة علـى سياسـة الَعَمالـة فـي ضـوِء الهـدف األساسـي اّلـذي يـنُ 

وحيــة فــي ظــّل ُظــروٍف تُســوُدها الحرّيــة، والكرامــة، واألمــن و كــان ِعــرُقُهم أو ُمعتَقــُدُهم أو ِجنُســُهم الحــق فــي العمــل ِمــن أجــِل تحقيــِق رفــاِهيِتِهم المادّيــة أّيــاً  الر
ُمكافحـِة البطالـة وعلـى تـوفيِر أجـٍر يكُفـُل ظـُروف  الديباجـة ذاُتهـا، إلـى أن ديباجـة المنظمـة الدوليـة للعمـل تـنص علـى تْ ارَ كمـا أَشـ  ".االقتصادي وتكـافؤ الفُـرص

لكل فرٍد الحق في العمل، وفي حرّيـة اختيـار عمِلـِه، وفـي الُحُصـول علـى ُشـروِط عمـٍل " :، وأن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ينص علـى أنّ معيشٍة ُمناِسبةٍ 
  ".ُمرِضية، وفي الحماية ِمن البطالة

  . 1964جويليه  09: ، الُمنعِقدة بتاريخ48 :اعَتَمَدها المؤتمر الدولي للعمل ِخالل دورِتِه رقمسياسة العمالة، بشأن  1964م لعا 122:رقم االتفاقية 2
 .، أعاله122:من االتفاقية رقم )ج(،)ب(،)أ/(02و  01 الفقرات/ األولىالمادة  3
 .، أعاله122: من االتفاقية رقم 03فقرة  /األولىالمادة  4
 ..، أعاله122: من االتفاقية رقم الثالثةوالمادة  ،)ب.(01فقرة  /الثانيةالمادة  5
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ـــــ  عَ ابِ تَـوتُ  نَ ِلـعْ تُ ، تلتـِزُم كـل دولـٍة ُمَصـدَقٍة عليهـا بـأْن 1964لعـام  122: كام االتفاقية رقموعليه، وبموِجْب أح     
َكَمـا . اً رّ ُحـ ة اختيـاراً ارَ تَـخْ ة المُ َجـتِ نْ ة المُ َلـالـة الكامِ مَ العَ  ي إلـى تحقيـقِ مِ رْ تَ  ةً طَ شِ نَ  ةً ايجابيّ  ــــ سياسةً  أساسيّ  كهدفٍ 

 .توفيُر ُفَرِص العمِل لجميِع األفراِد الُمتاِحيَن َلُه والسـاِعيَن إليـهِ ) أ( :ما يلي يقَ الّسياسة تحقِ َيِجُب أْن تستهِدَف هذه 
 لكل  رَ تتوف  وأنْ ) د( ،1العمل ة اختيارِ ريّ حُ  لألفرادِ  رَ تتوف  وأنْ ) جـ( ،نُ مكِ ما يُ  رِ دَ بقَ  جاً تِ نْ هذا العمل مُ  ونَ يكُ  وأنْ ) ب(

ا مَ فيها، دونَ  هِ بِ واهِ ومَ  هِ مهاراتِ  مَ يستخدِ  ، وأنْ هِ تِ َال ؤه ومُ  هِ راتِ دُ قُ  بُ اسِ نَ تي تُ الوظيفة الّ  غلِ شُ لِ  نةٍ مكِ مُ  ةٍ صَ رْ فُ  لَ ضَ فْ أَ  عاملٍ 
 ـــــى العُ  رِ َظـــــالن ـــــونِ ، أو الّ نصـــــرِ إل ـــــل ـــــدّ  نسِ ، أو الِج ـــــ ياســـــي أو األصـــــلِ السّ  بِ هَ أو المـــــذْ  ينِ أو ال ـــــنْ ي أو المَ مِ وْ الَق  تِ َب

   .2االجتماعي
 1964للعـــام  122: الَقـــْول أن المـــؤتمر الـــدولي للعمـــل بإصـــداِرِه لالتفاقيـــة رقـــمللباحثـــة ُيمِكـــُن نادًا لـــذلك، اســـتِ       

، اّلتــي ال ِنقــاَش فيهــا، واّلتــي ة للتوظيــفااللتــزام بالمبــادئ األساســيّ أعــاله، أَراَد أْن ُيَوقــَع علــى الــدول األعضــاء 
المبـــادئ التّاليـــة لتنظـــيِم سياســـة التشـــغيِل والَعَماَلـــة علـــى الُمســـتوى  تفـــِرُض علـــى كـــل دولـــٍة عضـــو االلتـــزام بتطبيـــق

  :، ويتعّلُق األمُر بما يلي3الوطني
 مبدأ تحقيق العمالة الكاِمَلة؛  .أ 
 مبدأ حرّية اختيار منِصب العمل؛  .ب 
 مبدأ التناُسب بين الوظيفة والمؤهالت الوظيفية؛  .ج 
 .4ممبدأ المساواة وعدم التمييز في التوظيف واالستخدا  .د 

                                                           
اإلكــراه غيــر بشــأن  1930للعــام  35:، التوصــية رقــمالعمــل الجبــريبشــأن  1930للعــام  29: وُيؤيــد أحكــام المــادة أعــاله، مــا َوَرَد ِمــْن أحكــاٍم ِضــْمَن االتفاقيــة رقــم 1

بشـأن تـدابير تكميلّيـة مـن أجـل القضـاء  2004للعـام  203:والتوصية رقـم إلغاء العمل الجبريبشأن  1957للعام  105:قم، وكذا، االتفاقية ر المباشر على العمل
 .بحْظِر استخدام شخٍص على سبيِل اإلكراه ودون َمْنِحِه الحق في االختيار بَمْحِض إرادِتهِ  واّلتي تقضي كل واحدٍة ِمنها، الفّعلي على العمل الجبري

، )التعاُون الّشـامل فـي ُمواجهـة العمـل الجبـري: (تقرير المدير العام ِبعنوان: المكتب الدولي للعمل: ، راجعالعمل الجبري أو اإللزامين التفاصيل بشأن للمزيد م
، المــؤتمر الــدولي 02).ط( ، التقريــر)1998( إعــالن المنظمــة الدوليــة للعمــل بشــأن المبــادئ والحقــوق األساســّية فــي العمــلالتقريــر العــام بشــأن متابعــة تطبيــق 

  . 2005، جنيف، 93: للعمل، الدورة رقم
  :وُيجيُب قائالً في توفير الحق في العمل؟،  تحديد الطبيعة القانونية اللتزاِم الدولة العضو في المنظمةبشأن  (Servais)"سارفي"وُيعّلق األستاذ  2

    “Ce droit –le droit du travail- est aussi interprète le plus souvent dans un sens qui n’impose pas à l’Etat de fournir 
un emploi à toute personne désirant travailler. Ce dernier a le devoir d’agir, non de réussir...Les normes qui 
prévoient ce droit au niveau international imposent aux Etats qui les ont ratifiées essentiellement une obligation de 
justifier leur politique à cet égard. La convention n° 122 de L'O.I.T. sur la politique de l’emploi 1964, contient par 
exemple une telle obligation, tout en ne mentionnant pas expressément le  ‘droit du travail’ ».in : 
J.M.Servais, Normes internationales du travail, Op.cit., p.129.  

الُمعتمـدة فـي إطـار   بـالتوظيف والتشـغيل، بشـأن اآلليـات الُمرتِبطـة 2010الّتابعـة للمنظمـة الدوليـة للعمـل خـالل العـام لجنـة الُخبـراء وفـي دراسـٍة َصـَدَرْت عـن  3
الّصـياغة وزكـْت ، 122:أعاله، عـن ارِتضـائها وُمصـاَدَقِتها علـى تـدابير سياسـة التشـغيل والعمالـة الـواِرَدة باالتفاقيـة رقـم أجهزة المنظمة ذاُتها؛ حيث عّبَرْت اّللجنة،

وأشـارْت الدراسـة فيمـا . بتشـجيِع وتطـويِر العمالـة الُمنِتجـة -تقريبـاً –اّلتي اعتَمـَدها المـؤتمرون بشـأن التـزام الـدول األعضـاء، واّلتـي ُتَوِقـُع التزامـًا علـى جميـِع الـدوِل 
فـي  122: قـْد َتْرَجَمـْت األهـداف الُمحـّددة بموجـب أحكـاِم االتفاقيـة رقـم -وهـي األغلبّيـة –يخص التزام الدول بمضمون االتفاقيـة ذاُتهـا، إلـى أن الـبعض ِمـَن الـدولِ 

وفي العديد ِمن الـدول الّناميـة، وبنـاءًا علـى مـا تـم . إستراتيجية محاربة الَفْقرقية ِضمن والبعُض اآلخَر، َأْدَمَج األهداف الُمحددة باالتفا. ميدانّية سياساٍت وبراِمجَ 
كمـا تـم التركيـُز علـى . العمـل الّريفـيوالّزراعـة  وبالخُصـوص فـي مجـالالمناطق الريفّية،  النص عليه في االتفاقية، تم التركيُز على تنمية التشغيِل والعمالة فـي

  .بالقطاع غيُر النظامي ضرورة االهتمام
B.I.T.:(Tendances mondiales de l’emploi 2014: une reprise sans emplois?), Op.cit.,p.18,al.37. 

  :راجع 4
B.I.T. : (Les règles du jeu : une brève introduction aux normes internationales du travail), Op.cit., p. 52. 
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؛ حيث ُشرَع االلتزام بصيغِة الّصياغة اّلتي اْسَتْخَدَمها المؤتمرونِخالل ن مِ  بحسب رأي الباحثة، ويتجّلى ذلك     
في المنظمة الدولية للعمل بتطبيِق األحكاِم الواِرَدة ِضمن االتفاقية،  ومنُه، ُتْلَزُم كّل دولٍة عضو. ال االختيار األْمرِ 

اثنـي ُبُنوِدها، وَبْعَد أْن يِتم تسجيُل تصديِقها لـدى المكتـب الـدولي للعمـل، وحينمـا َتْمِضـي ُمهلَـُة َبْعَد تصديِقها على 
 . شهرًا على تاريِخ تسجيِل تصديِقها على ُنُصوِص االتفاقية )12( عشر
علـى نحـٍو ْد ُحـدَّْد أعـاله، قـ 122:لتطبيـِق أحكـاِم االتفاقيـة رقـم النطـاق الّشخصـيإلـى أن  ُتشـير الباحثـة،كمـا      
عاٍم، وتُفيُد َمْنَح الحق لكل  ذاُت تطبيقٍ  "توفيُر ُفَرِص عمٍل ِلجميِع الُمتاحيَن للعمِل والباحثيَن عنه" ؛ فِعبارُة واِسعٍ 

الحق في العمل على قَدِم المساواة مع غيِرِه مـن  -مهمًا كانت ُمواصفاُتُه الّطبيعية وانتماءاُتُه االجتماعية -شخصٍ 
، حينمـا َمَنَحـْت كـل األولـىمـن المـادة  )ج.(02وذلـك مـا َوَرَد التأكيـُد عليـه ِضـمن الفقـرة  .1فئات الُمجتمـع الُمختلفـة

ــة اخِتيــار العمــل بغــض النظــِر عــن الِعــرق، أو اّللــون، أو الجــنس، أو الــّدين، أو الــّرأي الّسياســي، أو  شــخٍص حرّي
  .األصل الوطني، أو األصل االجتماعي

الـواِرِد بهـا؛ حيـث تَـم  التْعداُد الَحْصـريأعاله،  األولىمن المادة  )ج.(02على مضموِن الفقرة  الباحثة تعيبُ و      
المــذُكوَرة أعــاله، وُيمِكــُن أْن تشــكَل صــياغة المــادة  الَســْبعإقـراُر حظــِر التمييــِز فــي التوظيــِف علــى أســاِس المعــاييِر 

ـــِل مـــن التزامـــاِتهم، والتالُعـــِب أعـــاله، َمْنَفـــذًا للحكومـــات  األولـــى ـــة، وكـــذا أربـــاب العمـــل، للَتَنص والبرلمانـــاِت الوطنّي
ــْن . بــالقوانيِن، وُممارســِة بعــض أشــكال التمييــز المحُظــور بُحّجــِة َعــَدِم الــنص عليهــا قانونــاً  ــد ِم وِمــْن ثــم، كــان ال ُب

ـياغة  استخداِم صياغًة سلبيًة َتْنَتِفي َمَع جميِع احتماالِت ُسوءِ  طِبيِق أو الَتْفِسـيِر، أو علـى األقـّل، تبّنـي ذات الصالت
   .  ، سالفة الذكرِ التمييز في التوظيِف واالستخدامبشأن  1958لعام  111: الواِردة في االتفاقية رقم

ــُد إرادَة والتــزاَم الــُدول األعضــاء فــي  122: ومنــُه، ُيمِكــن الَقــْول أن االتفاقيــة رقــم      المنظمــة بُمراعــاِة تطبيــِق ُتجس
تَـْرِك  عَ الة والتوظيف، مَ مَ الوطنّية للعَ  جِ امِ رَ ياسات والبَ ْعْنَد وْضِعها للس  االستخداِم الكاِملالمبادئ األساسّية ِلَضَماِن 

 ذاتُ   توجيهاتٍ د إالّ ورِ تُ  مْ لَ  122:رقم االتفاقية ِبَدِليل أن . 2الوطنّية اتِ والُحُكومَ  اتِ انَ مَ يلّية ْلَتقِديِر البرلَ التفصِ  األحكامِ 
 تْ لَ مِ كْ اسـتُ  ة، وقـدْ جتمعـات الوطنّيـة المُ ّيـغالبِ  ن جانـبِ ة ِمـقَـوافَ ول والمُ ُبـالقَ  ةِ َجـرَ إلى دَ  تْ لَ صَ تي وَ الّ  يَ ، وهِ عامةٍ  فةٍ صِ 
  .3ذاِتهِ عام لل سياسة االستخدامعن  122 :التوصية رقم ا أحكامُ هتْ نَ تضم  وتحديداً  يالً تفصِ  أكثرَ  وصٍ بنصُ  ،هذه

                                                           
  :بالَقْوِل كالتّالي ،(Servais) "سارفي"ه، ما َوَرَد على ِلَساِن األستاذ وُيؤكد الّطرح أعال 1

     « La convention n°122 de 1964, constitue le principal instrument de référence de l’O.I.T. sur la politique de 
l’emploi ; deux recommandations la complètent : une recommandation n° 122 adoptée la même année, et une autre 
(n°169) de 1984…Ces instruments de portée très large, concernant ‘toutes les personnes disponibles et en quête de 
travail’… ».in : 
J.M.Servais, Normes internationales du travail, Op.cit., p.130. 

رة ِضمن االتفاقية رقم ،(Servais) "سارفي"وُيشيُر األستاذ  2 ُعوبات اّلتي تْطَرُحها صياغُة اإلجراءاِت والّتدابيِر الُمقر بالَقْوِل كالتّالي122: إلى الص ،:  
    « On le voit, la plupart des propositions se situent à un niveau macro-économique .D’ou la difficulté, relevée par 
le B.I.T. de surveiller l’application de ces normes. Le formulaire pour la préparation des rapports périodiques sur 
l’application de la convention n° 122 comprend des questions sur les relations existant entre les objectifs de la 
politique de l’emploi et les autres objectifs économiques et sociaux…Ceci confirme que de nombreux aspects de la 
politique de l’emploi dépassent la compétence immédiate des administrations du travail et combien il est souhaitable 
d’associer à l’application de la convention d’autres administrations et institutions gouvernementales (la 
planifications des affaires économiques, les finances, les statistiques…Cela dit, une politique de l’emploi ne se réduit 
pas à des formules juridiques, des indicateurs , des critères d’évolution proprement économiques s’imposent pour 
analyser des programmes de même nature ».in : 
Ibid., pp.130-131. 

 :راجع 3
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اإلجـــراءات  تْ َجـــعالَ ، 2ياســـةئ هـــذه السّ مبـــادِ  تْ دَ د ، وَحـــ1االســـتخدامِ  سياســـةَ  التوصـــية أهـــدافَ  تْ َفـــر عَ  أنْ  دَ ْعـــفبَ      
 ــة اإلجــراءات ،وكــذلك ،4، واإلجــراءات العامــة القصــيرُة األَمــدِ 3دِ األَمــ ويلــةُ العامــة الط  فــي إطــارِ  ذُ َخــت تــي تُ الّ  االنتقائّي

  .5مسياسة االستخدا
وَبْعـَدَما َتَناَوَلــْت التوصــية أعــاله، اإلجـراءات العاَمــة واالنتقاِئيــة الَمْطلُــوِب اتخاُذَهـا فــي إطــاِر سياســٍة للَعَماَلــِة،       

 َتَطرَقْت أحكاُمها إلى مشاِكِل الَعَمالة في الدول الّناِمَية ِمْن حيث سياسة االستثمار والدُخول، وتشجيِع الَتْشْغيِل فـي
ــــكان راعــــة، وُنُمــــِو الس ــــناعة، وقطــــاع الز َوَتناَوَلــــْت التوصــــية، كــــذلك، ُجُهــــوَد أربــــاب العمــــل والعّمــــال . 6قطــــاع الص

ــِتِج والقــاِئمِ  ــة وُمَنَظَمــاِتِهم، فــي مجــاِل اتَخــاِذ جميــِع الوســائِل الِعْلِميــة ِلَتْنِمَيــِة وِصــَياَنِة التشــغيِل الكاِمــِل الُمْن  علــى ُحِرّي
  .7ار، والُجُهود الدولية لتحقيِق أهداِف سياسِة االسِتْخداماالخِتيَ 
تـي الّ  وسـائلِ وال اإلجـراءاتِ  هِ صوص، وهذِ هذه الن  تطبيقِ  ودِ دُ ة في حُ لَ ص فَ مُ  اتٍ حَ رَ تَ قْ بالتوصية مُ  تْ قَ حِ لْ أُ  ،وأخيراً      

ــتــي ال زَ فــي التوصــية هــي الّ  يالً صــتف تْ دَ رَ وَ  ــفــي الطريــق إلــى القَ  تْ اَل ــ نْ ِمــ ةِ َقــوافَ والمُ  ولِ ُب ــأغلبِ  بِ جاِن ة المجتمعــات ّي
إْذ تـنص التوصـية محـّل الدراسـة، علـى .ةقَـوافَ علـى هـذه المُ  تْ لَ َصـتـي حَ فهـي الّ  ،في االتفاقية دَ رَ ما وَ  سِ كْ عَ الدولية بِ 

ا َهـة فـي تطبيقِ ّيـنِ عْ ال المَ العمل والعمّ  أرباباألعضاء في منظمة العمل الدولية ومنظمات  لِ وَ على الدُ  بُ جِ يَ :" أنـهُ 
ة حَ ض وَ المُ  التطبيقِ  قِ رُ طُ ة بِ الخاصّ  اتِ حَ رَ تَ قْ بالمُ  فيهِ  وبٍ غُ رْ ومَ  نٍ كِ مْ مُ  رٍ دَ ى قَ صَ قْ أَ بِ  هذه التوصية االسترشادُ  ألحكامِ 
سياســَة الَتْشــِغيِل  ويتَضــمن هــذا الُمْلَحــق اإلجــراءات العاَمــة واالنتقاِئّيــة اّلتــي َيِجــُب اتَخاُذَهــا فــي ِنَطــاقِ . 8"قِ حَ لْ بــالمُ 

  .9ومشاِكِل الَتْشِغيِل الَمْصُحوِب بالَتَخلِف االقتصادي
َناِن عْرضـًا كـاِمًال  1964لعـام  122: والتوصـية رقـم 122: وَيتِضُح ِمما َتَقدَم، أن ُكـال ِمـَن االتفاقيـة رقـم     تتضـم

سياسِة االستخداِم، وتَُقدَماِن مجموعًة واِسَعًة ِمَن الُمْقَتَرَحاِت الُمتعلقـة للمبادئ العامة اّلتي َيْنَبِغي إتَباُعَها في مجاِل 
  .10بالتدابيِر الَعَمِلّية اّلتي َتَتَالَءُم مع ُظروِف البلداِن وُمسَتَوى َتْنِمَيِتَها

                                                                                                                                                                                                 

=J.M.Bonvin, L’organisation international du travail: étude sur une agence productrice des normes,P.U.F., 
Paris,1998, p.198. 

 .، أعاله122:قمر  التوصيةمن  األّولالبند  1
 .التوصية، أعاله 07-02البنود  2
 .، أعالهمن التوصية 10 البند 3
 .، أعالهمن التوصية 11 البند 4
ة، َيـلِ الهيكَ  راتِ التغيـ ة عـنْ َجـاتِ النَ ة ّيـزئِ ة والجُ لَـالبطالـة الكامِ  مِ اقُ وتفَـ وثِ دُ ُحـ عِ ْنـة، ومَ يّ مِ ِسـوْ المَ  اتِ َبـل قَ التَ  بِ نـجَ تَ  ، إلـىوصِ ُصـالخُ  هِ ْجـعلـى وَ  وَتْهِدُف هـذِه اإلجـراءات، 5

 رُ ث أَ تَــتــي تَ غرافيــة، الّ الجُ  والمنــاطقِ  ةِ رَ خِ أَ تَــالمُ  واألقــاليمِ  بابِ الّشــ ةِ علــى بطاَلــارَتَكــَز اهتمــاُم التوصــية كمــا  .اترَ التغيــهــذه ِ ، واالســتخدام لِ اإلنتــاج يــفِ تكيِ  وتســهيلِ  وزيــادةِ 
 أعالهمن التوصية 13و 12 الُبندْين( .دِ َال لبِ االقتصادية ل لِ اكِ يَ الهَ  اتِ رَ بتغي ،(.  

  .من التوصية، أعاله 28-24البنود  6
ــْت أحكــاُم الُبنــِد  7 خــاِذ جميــِع التّــدابيِر العملّيــة  29حيـث نصمــن التوصــية علــى ضــرورة التــزام أربــاب العمـل والعّمــال وُمنظمــاِتِهم فــي القطــاعين العــام والخــاص بات

مبـدأ الُمسـاواة وعـدم التمييـز فـي  احتِـرامُ وِمـن التّـدابيِر المنصـوص عليهـا بصـورٍة خاّصـٍة، ومـن بينهـا . لـة الُمْنِتجـة والُمختـارة ِبُحرّيـٍة وَصـْوُنهالتعزيِز تحقيـِق العما
  .الُفرِص والُمعاملة، في التوظيف واالستخدام

  .، أعالهمن التوصية 38 البند 8
  .كل دولٍة ُعضو أْن تجري دراساٍت ُمتواِصلٍة عن حجم وتوزيِع ُقوة العمل، وعن طبيعة وحجم البطالة والبطالة الُجزئّية وفي جميِع الحاالِت، َيْنَبغي أْن ُتراِعيَ  9

التوصـية  وِجـِب أحكـامِ بم 1984الُمكملـة لهـا، قـْد تـم اسـِتكماُلهما فـي العـام  122: والتوصـية رقـم 1964لعام  122:والجدير بالتنويِه إليِه، أن أحكام االتفاقية رقم 10
   .كرسالفة الذ ، )ةيَ يلِ أحكام تكمِ (الة مَ سياسة العَ بشأن  169: رقم
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االتفاقيــــة وحســــنًا فعــــل واضــــعوا الــــوثيقيتن أعــــاله، حينمــــا صــــاغوا المبــــادئ العامــــة للتوظيــــف ضــــمن أحكــــام      
ــــى ا 122:، بينمــــا اســــتكملت التوصــــية رقــــم122:رقــــم ــــة بتطبيقهــــا عل ــــة الكفيل ــــدابير العملّي ــــة، لالّت مســــتويات الوطنّي

اّتجـاه إرادتهـم إلـى اعتبـار المبـادئ المقـّررة ضـمن االتفاقيـة ملزمـة، واخضـاعها بـذلك وُيستخلص مـن مـوقفهم هـذا، 
ينما التمس المؤتمرون في صياغة الّتدابير العملّيـة اعتمـاد صـياغٍة آلليات الّرقابة المقّررة على مستوى المنظمة، ب

مرنٍة قابلة للتكّيف مع مختلـف المسـتويات االقتصـادية للـدول األعضـاء، ألّنـه إن صـيَغْت هـذه التّـدابير علـى نحـٍو 
، وهو 122:ية رقمالحتمّية امتناع الدول األعضاء عن التصديق على بنود االتفاق هُ جامٍد ، فإّن ذلك ستكون نتيجتُ 

  .ما ُيخالف أهداف المنظمة الدولية للعمل
  

التوصــية و الّنهـوض بالعمالــة والحمايـة مـن البطالـة  بشـأن 1988لعـام  168 :االتفاقيـة رقــم أحكـام:خامسـاً      
 لة لهاالمكم  ،176 :رقم
   

َر إدراُج موُضــوُع َلَقــْد       للمــؤتمر الــدولي  )69(يناســعة والســتّ التّ ة فــي جــدوِل أعمــاِل الــدور " الــةمَ سياســة العَ "َتَقــر
: للعمــل فــي إطــاِر الُمناَقَشــة اُألوَلــى للموضــوِع فــي َضــْوِء الُمَتَغيــراْت اّلتــي َطــَرَأْت ُمْنــُذ ُصــُدوِر كــل ِمــْن االتفاقيــة رقــم

  .2اِلَفَتْي الذكر، سَ 19641لعام  122: والتوصية رقم 122
: ، االتفاقيـة رقـم1988للعـام  الخامسـة والسـبعينالمؤتمر الدولي للعمل في دورتِـِه  وِمْن هذا الُمنَطَلق، اعَتَمدَ      
وِبُمْقَتَضـى هـذه االتفاقيـة، تتِخـُذ كـل دولـٍة  .3البطالـة نَ الة والحماية ِمـمَ تعزيز العَ بشـأن  176: والتوصية رقم 168

وَتْحـُرُص، . ع سياَسِتَها في مجـاِل الَعَمالـة والتوظيـفِ ُعضو تدابيَر ُمناِسَبة لتنسيِق نظاِم الحماية ِمَن البطالة فيها م
فـي تعزيـِز  -والِسـَيَما َطَرائـَق تقـِديِم إعانـاِت البطالـة -لهذا الَغـَرِض، علـى أْن ُيْسـِهَم نظـاُم الحمايـِة ِمـن البطالـة فيهـا

                                                           
، علـى التّـوالي، ِضـمن ديباجـة اتفاقيـة العمـل  1964للعام  122: وقْد َوَرَد تحديُد أهّم التَطورات والُمتغيرات اّلتي َطَرَأْت ُمْنُذ صدوِر اتفاقية وتوصية العمل رقَميْ  1

وٕاْذ ُيالِحـُظ انتشـاَر البطالـة والبطالـة ...إّن المـؤتمر الـدولي للعمـل؛:" ، على الّتوالي؛ حيث َوَرَد الـنص فيهـا، علـى أنـهُ 1988للعام  176:والتوصية رقم 168: رقم
ــِل تنِمَيِتهــا، وخاّصــًة مشــ ِل عمــٍل الُجزئيــة اّللتــْيِن تــؤثران علــى ُمختلــِف الُبلــداِن فــي العــالِم علــى اخــتالِف مراِح ــنُهم عــن أو ــٌر ِم ــذين َيْبَحــُث كثي ــباِب اّل اكَل الش

، ُتحـدُد ُمسـتوى للِحمايـة َتَجاَوَزتـُه اليـوَم )1952(وٕاْذ ُيالِحـظ أن األحكـاَم الُمتعلقـة بإعانـاِت البطالـة فـي اتفاقيـة الُمسـتوياِت الـدنيا للّضـمان االجتمـاعي ...َلُهم؛
ناعية، وٕانها لْم ُتْسَتْكَمل بعُد ْبمعايير أعلى على ِخالِف األحكام الخاّصة بإعاناٍت ُأخرىغالبية ُنُظم التعويض القائمة  في الُبلدان الص"...  

ـــن البطالـــة بشـــأن 1988 لعـــام 168 :االتفاقيـــة رقـــم: المكتـــب الـــدولي للعمـــل ، مكتبـــة حقـــوق اإلنســـان، جامعـــة مينيســـوتا، موقـــع الّنهـــوض بالعمالـــة والحمايـــة ِم
  :تاإلنترني

https://www1.umn.edu/humanrts/arabic/ilo.html  
ـوابِ ا مَ دَ َعـالمكتـب الـدولي للعمـل أنـُه ِمـن ى أَ تَـارْ  دْ قَ فَ  ،نيْ ن الوثيقتَ يْ هاتَ  ةِ عَ راجَ مُ  بأسلوبِ  قُ عل تَ فيما يَ الجدير بالتنويِه إليه، أنُه، و و  2 ؛  122: تعـديل االتفاقيـة رقـم لص
هـذه  اءِ قَـبَ  ى فـي حالـةِ ، حتّـ122: االتفاقيـة رقـم رسـمياً  عُ اِجـرَ تُ  اتفاقيـةٍ  اعتمـادَ  كمـا أن . اهَـتِ يمَ ا وقِ هَـتِ و قُ  بكاِمـلِ  تْ َظـفَ تَ احْ  دْ ا هـذه االتفاقيـة قَـهَ سُ ر كَ تي تُ المبادئ الّ  أن  إذْ 

  . ستقبالً ا مُ هَ عَ ضْ وَ  رِ طَ للخَ  ُض ر عَ ، ويُ نْ مَ الز  ي ضِ ها مع مُ تِ في سالمَ  الشك  ماً تْ حَ  يرُ ثِ يُ ، سَ قٍ الحِ  ديقٍ تص كل  امَ أمَ  ةً وحَ األخيرة مفتُ 
علـى هـذه االتفاقيـة  اإلبقـاءُ  بِ ناِسـالمُ  نَ ا ِمـدَ َبـ ثـم  نْ ة لالتفاقية، وِمـفي المبادئ األساسيّ  ي تعديالً دعِ تَ سْ تَ  العمالةِ  سياسةِ  اطِ قَ نِ  نْ مِ  نقطةٍ  نْ ، ما مِ هُ عن أن  فضالً      
ــالحِ  لتصــديقاتٍ  دائــمٍ  وكموضــوعٍ  الــةِ مَ العَ  ة لسياســةِ األساســيّ  لألهــدافِ  كبيــانٍ  ــكمــا ارْ  .ةٍ َق هــذا  حيــث أن  ؛ةٍ َعــراجَ مُ  ال توصــيةَ  تكميليــةٍ  توصــيةٍ  ى المكتــب اعتمــادَ أَ َت

  .ةعمليّ  أكثرَ  رُ بَ تَ عْ اإلجراء يُ 
  .06 .ص ،1983 ، جِنيف،69 :رقم الدورة، المؤتمر الدولي للعمل، )الةمَ سياسة العَ : سادالسّ التقرير :(المكتب الدولي للعمل

 21: ، الُمنعِقــدة بتــاريخ75 :اعَتَمـَدها المــؤتمر الــدولي للعمـل ِخــالل دورِتــِه رقـمالّنهــوض بالعمالــة والحمايــة مــن البطالــة، بشــأن  1988لعـام  168:رقــم االتفاقيـة 3
  . 1988جوان 
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ــٍة، وأّال يُكــوَن ِمــن َأَثرِ  ــاَرِة بُحِرّي ــِة والُمنِتَجــِة والُمخَت ــٍة الَعَمالــِة الكاِمَل َهــا َعــَدُم تشــجيِع أربــاُب العمــِل علــى َعــْرِض عمال
  .1ُمنتجٍة، وَعَدُم تشجيِع العّماِل على الَبْحِث َعْن هذه الَعَمالة

، تْضــَمُن كــل دولــٍة ُعضــو األولــىمنهــا، فــي فقرِتهــا  الّسادســةاســتنادًا لُحكــِم المــادة ُتشــيُر الباحثــة إلــى أّنــه، و      
ين، دون تمييٍز على أسـاس الِعـرق، أو اّللـون، أو الجـنس، أو ِع األشخاص الَمحميّ المساواة في الُمعاملة لجمي

الديانة، أو الرّأي الّسياسـي، أو االنتمـاء الـوطني، أو الجنسـية، أو األصـل الِعرقـي، أو االجتمـاعي، أو اإلعاقـة 
  .أو الُعُمر

للعــام  122ِضــمن اتفاقيــة وتوصــية العمــل رقَمــْي  ذات الُحكــِم الــواِردِ تضــمنْت  168: االتفاقيــة رقــموتعتبــر أّن      
مـّرًة  واالسـتخداموَوَرَد التأكيُد على إعمـاِل مبـدأ المسـاواة وعـَدَم التميـز فـي مجـال التوظيـف ، ساِلَفَتْي الذكِر، 1964

ُرهـا ُأخرى، ويترتـُب علـى ذلـك، أْن يكـوَن ِمـْن حـق كـل شـخٍص دون تمييـٍز أو تفرقـٍة االسـتفادة ِمـن المز  ايـا اّلتـي تُقر
    .االتفاقية

أعـــاله، قـــْد َشـــِمَلْت ِتعـــدادًا لمعـــاييِر التمييـــز  06أن أحكـــام المـــادة هـــو الجـــدير باإلشـــارِة إليـــِه، تـــرى أّنـــه مـــن و      
وفــي . المحظُـوِر، الـبعُض ِمنهـا َسـَبَقْت اإلشـارُة إليـِه فـي المعــاييِر الدوليـة الّسـابقة، والـبعُض اآلخـُر اسـُتْحِدَث ُمـؤخراً 

ـْت  168: شِمَلْت بالنص َسْبعَة معايير أساسّية، فإن االتفاقية رقـم 1964للعام  122: حين أّن االتفاقية رقم قـْد نص
ة، األصــل الِعرقــي، الجنســيّ : ِمعيــارًا للتمييــِز المحُظــور، ُمِضــيَفًة بــذلك، المعــايير التّاليــة )11( إحــدى عشــرةعلــى 

  .الُعُمرو اإلعاقة
، بما َيْعِني َتْوِسيَع التمييزَأَضاُفوا معاييَر جديدًة ُيحَظُر على أساِسها ا مَ ينَ هذه االتفاقية حِ  وَفَعَل واِضعُ  وحسناً      

غيـــُر الـــواِرَدْيِن ِضـــمن الســـّن و اإلعاقـــةِنطـــاق الحمايـــة الُمقـــّررة ِوْفـــَق ُبُنـــوِد االتفاقيـــة، وخاّصـــًة ِبإضـــافِتِهم لِمْعيـــارْي 
، صياغَة . ، سالفُة الذكرِ بحظِر التمييز في التوظيف واالستخدامالمعنّية  1958عام لل 111: االتفاقية رقم غير أن

َلْم َتُكْن ِلَتْخُلَو ْمن أي ُغُموٍض أو إشكاٍل في التفسيِر وفي الّتطبيق؛ حيث  168: من االتفاقية رقم السادسةالمادة 
، مـع أن األمـر فـي  "األصـل الِعرقـي"فـي الوقـِت ذاتِـِه ِمعيـارو ، "الِعْرق"أن الباحثة ال َتَرى أّي داٍع ِمْن إيراِد ِمعيار 

هــذا ِمــن ِجهــٍة، وِمــْن ِجهــٍة ُأخــرى، تــم اســِتبداُل صــياغة . للفــرداالنتمــاُء االثنــي  بِمعيــاِر ُمَوّحــٍد وهــو الحقيقــة يتعلــقُ 
الفرِق بْين المصـطلحاِت والغـرُض ِمـن هـذا  بيانِ  ونَ دُ " االنتماء الوطني"و" الجنسّية" بُمصَطَلحيْ  "األصل الوطني"

  .التعداد
ــد ِمــْن تقلــيِص المســافاِت واختصــاِر العبــاراِت، وذلــك ِمــْن خــالِل       ــَة َنَظــِر الباحثــة، كــاَن ال ُب وعليــِه، وِمــْن ِوجَه

ة فـي الُمعاملـة لجميـِع المسـاوا تْضـَمُن كـل دولـٍة ُعضـو:" تَـِرُد علـى الّنْحـِو التّـالي بسيطةوسلبيٍة اعتماِد صياغٍة 
ُرهُ  بينُهم، تمييزٍ  ونَ ، دُ المحمّيين األشخاصِ  2"َمْهًما كان األساس اّلذي ُيَبر.  

                                                           
  .، أعاله168: رقم من االتفاقية 02المادة  1
يتضـّمن األشـخاص المحِميـون فئـاٍت ُمقـّررة .1: "، حينما نّصت علـى أنـهُ "األشخاص المحمّيين"المقُصود بعبارة  168: ِمن االتفاقية رقم 11وقْد حددْت المادة  2

الـواِرَدة  01علـى الـّرغِم ِمـن أحكـاِم الفقـرة .2.ا فـيِهم ُموظفـو الِخدمـة العامـة والُمتمرنـونِمـن مجمـوع العـاِملين، بمـ %75ال تِقـل عـن  ِمن العاِمِلين ُتشكُل نسَبةً 
ــِد بموِجــب القــ ــى الســّن العاديــة للتقاُع ــةأعــاله، يُجــوُز اســِتبعاُد ُمــوِظفي الِخدمــة العامــة ِمــن الحمايــة إذا كــاَن عَمُلُهــم مضــُمونًا حّت ــوائح الوطنّي . وانين أو اّلل

رٌة ِمـن العـاِمِلين ُتشـكُل ِنسـبًة ال تِقـل عـن ) أ: (05شخاص المحِمُيون ، في حالة نفاذ إعالن ُأرِسَل بموِجـب المـادة يتضّمُن األ.3 ِمـن مجمـوع  %50فئـاٌت ُمقـر
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أعــاله، علـى تقريــِر حمايــًة خاّصـًة بــبعِض الفئـاِت؛ حيــث نّصــْت  168: هـذا، وَلــْم َيْغَفـْل واِضــُعو االتفاقيــة رقـم     
ُرهــا  01ال تتعــارُض أحكــاُم الفقــرة :" ، علــى أنــهُ الثانيــةمنهــا فــي فقرتهــا  06المــادة  مــع اعتمــاِد تــدابيَر خاّصــة ُتبر

ـــُنُظم لُمشـــار إليهـــا فـــي الفقـــرة  ـــِة 12مـــن المـــادة  02ُظـــروُف مجموعـــاٍت محـــددٍة تشـــُمُلها ال ، أو تـــدابير ِلتلِبَي
، وخاّصـــًة العمـــل االحتياجـــاِت اّلتـــي تْنَفـــِرُد بهـــا فئـــاُت األشـــخاِص اّلـــذين ُيواِجهـــون مشـــاِكَل ُمعّينـــة فـــي ســـوقِ 

رًا ، أو مع عقـِد اتفاقـاٍت ثُنائيـة أو ُمتعـّددة األطـراف بـين الـدول بشـأن إعانـاُت البطالـِة  المجموعاُت األكثَر تضر
  ".على أساس الُمعاملة بالمثل

ة ذاُتهـا، مـن االتفاقيـ 12مـن المـادة  02أعـاله، وأيضـًا الفقـرة  06مـن المـادة  02ُيْسَتشف ِمـن اسـِتقراء الفقـرة و      
  :على أّنه يجوُز التمييُز في التوظيِف في حاالٍت ثالث، وهي

ـــالترخيِص بتخفـــيِض  12مـــن المـــادة  02الحـــاالت الُمحـــّددة بـــنص الفقـــرة   .أ  ـــُق األمـــُر ب ـــة، ويتعّل مـــن االتفاقي
جميـَع الُمقيمــين الحمايـة الُمتاحـة مــع ُمراعـاِة مــواِرِد الُمسـتفيِد وُأســرِتِه ، إذا كـان تشـريُع دولــٍة ُعضـو َيْحِمــي 

رة؛ اّلذين ال تتجاوُز مواِرُدُهم خالَل الحالة الطارئة حُدودًا ُمقر 
ــًة   .ب  ــٍد مــا، وتْســتْلِزُم بــذلك، ُمعامل ــة ِمــن الفئــات الُمسَتْضــعفة فــي بل فــي حالــة مــا إذا كانــت األشــخاص المعنّي

 إيجابّية ِلَوْضِعها على َقَدِم المساواة مع اآلخرين؛
ـــلِ ة ثُنائيـــة أو ُمتعـــددة األطـــراف تقِضـــي بتطبيـــِق فـــي حالـــِة عقـــِد اتفاقيـــ  .ج  ـــة بالِمث فيمـــا يتعلـــق  مبـــدأ الُمعامل

  .باسِتحقاِق إعاناِت البطالة
ة، ّيـوِ األولَ  هُ َلـ ضـو، كهـدفٍ عُ  دولـةٍ  كـل  عَ َضـتَ :" فضًال عّما ُذِكَر ِمْن أحكـاٍم، تـنص االتفاقيـة كـذلك، علـى أنْ      

، بمــا فيهــا ناسـبةِ المُ  الوســائلِ  ة بجميـعِ ّيــرِ ختـارة بحُ جــة والمُ نتِ والمُ  لــةِ الكامِ  الـةِ مَ بالعَ  وضِ ُهــي إلـى الن ِمــرْ تَ  سياسـةً 
 وجيــهِ والتّ  يّ ِنــهَ المِ  دريبِ ، والتــالتوظيــفِ  ، خــدماتُ هُ نُ هــذه المســائل، فيمــا تتضــم  نُ وتتضــمّ  .مان االجتمــاعيالّضــ
  .1"نيّ هَ المِ 

      ـــوِلي االتفاقيـــة اهتمامـــًا لفئـــاٍت ُمحـــد ـــذين ُيواِجُهـــون أو ُيْمِكـــُن أْن ُيَواِجُهـــوا وُت ِريَن اّل َدٍة ِمـــَن األشـــخاِص الُمتضـــر
ــيَن َعــنِ  ــباب، الُمعــّوقين، الُمســنين ِمــَن العّمــاِل، والُمَتَعطِل ســاء، الشُصــُعوباٍت فــي الُعثُــوِر علــى عمــٍل دائــٍم، ِمْثــَل الن 

الُمقيِمــيَن فــي البلــِد بصــورٍة نظاِمَيــٍة والعّمــاُل الُمَتــَأثِريَن بــالتَغُيَراِت  العمــِل فتــراٍت طويلــٍة، وكــذلك، العّمــاُل الُمهــاجرين
ُز إمكانيـاٍت إضـافّيٍة للَعَمالـة وُتِعـيُن علـى . الَهْيَكِلية ففي هـذا الّصـدد، تـدُعو االتفاقيـة إلـى َوْضـِع بـرامَج خاّصـة ُتَعـزّْ

  .2لهذه الفئات إيجاِد َعَمٍل وتَُيسُر الَعَماَلَة الُمْنِتَجةَ 
البطالـــة الكاِمَلـــة أوًّال، ثُـــم حـــاالُت البطالـــة الجزئّيـــة مـــا َأْمَكـــَن للـــدول (االحتمـــاالت الُمَغّطـــاة  10وتَُبـــيُن المـــادة      
. يـةوُتِجيـُز االتفاقيـة َرْبـَط اإلعانـاِت الُمقدَمـِة للعـاِطِلين َعـِن العمـل فـي َشـْكِل مـدفوعاٍت دوِرّيـة بطريقـِة الحما. 3)ذلك

                                                                                                                                                                                                 

رٌة ِمـن العـاِمِلين ُتشـكُل ِنسـبًة ال تِقـل عـن ) ب(العاِمِلين؛ = ـناعية اّلتـي تْسـَتخِدُم ِمـن مجمـوع العـاِمِلين فـي المؤسّ  %50أو فئاٌت ُمقـر شخصـًا أو  20سـات الص
ُر ذلك بالتحديد أكثر، إذا كان ُمستوى الّتنمية ُيبر."  

  .، أعاله168: رقم من االتفاقية 07المادة  1
  .، أعاله168: رقم من االتفاقية 08المادة  2
-َفْقــُد الَكْسـِب ِبَســَبِب َعْجــِز َشـْخٍص عــن الُحُصــوِل علـى عمــٍل ُمناســبٍ :" قيـة ذاُتهـا، بأنهــاِمــن االتفا 10ِضـمن أحكــام المـادة  البطالــِة الكاِمَلــةِ وقـْد َوَرَد تعريـُف  3

 ،21 مـن المـادة 02 الفقـرةوباإلحالـِة ألحكـاِم ". رْغَم كوِنِه قاِدرًا على العمِل، وُمْسَتِعدًا لُه، وباِحثًا بالفّعِل عـن عمـلٍ  -21من المادة  02بالمعنى الواِرِد في الفقرة 
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 وُتَعدُد َسْبَع حاالٍت َيُجوُز فيها َرْفـُض، أو إلغـاُء، أو َوْقـُف، أو َتْخِفـيُض اإلعانـاِت اّلتـي ُيْمِكـُن أْن يسـتحقَها شـخٌص 
َمْحِمـــي فـــي حـــاالِت البطالـــة الكاِمَلـــِة أو الجزئّيـــة أو َتَوقـــِف الَكْســـِب بســـَبِب َوْقـــٍف َمَؤّقـــٍت للعمـــِل ُدوَن إنهـــاِء عالقـــَة 

  .1ملِ الع
علـــى األحكـــاِم الخاّصـــِة بالبـــاحِثيَن الُجـــُدْد َعـــْن العمـــل، أّي ُأولِئـــَك اّلـــذين َلـــْم  26وتـــنص االتفاقيـــة فـــي مادِتَهـــا      

ــْم ينتُمــوا أبــدًا إلــى ُنُظــِم الحما ــذين َل ــُل كَعــاِطِليَن أو َتَوقــَف اعتبــاُرُهم كــذلك، أو اّل ــدًا ِمــْن َقْب ــْم َأَب ــُيْعَتــَرْف ِبِه ْم يــة، أو َل
  .َيُعوُدوا ينتُموا إليها

ــُد االتفاقيــة علــى ضــماناٍت ُمماِثَلــٍة للّضــماناِت القانونيــة واإلداريــة والماليــة المنُصــوِص عليهــا فــي       وأخيــرًا، ُتؤك
 1988بشأن تعزيِز الَعَماَلِة والحمايِة ِمَن البطالة لعـام  176: وتتناوُل التوصية رقم. 1934لعام  44: االتفاقية رقم

؛ بشيٍء ِمَن التفصيِل مسائَل النُهوِض بالَعَمالِة الُمْنِتَجة وحمايَة العاِطِليَن َعِن العمِل وتطويِر وتحسيِن ُنُظِم الحمايةِ 
يْنَبغي أْن يكون الُنُهوُض بالعمالة الكاِملة والُمنِتجة والُمختارة بِحرّية بكل :"منها، كالتّالي الثانيحيث يُنص البند 

الُمناِسبِة، ِبما فيها الّضـمان االجتمـاعي، هـدفًا لهـث األولوّيـة فـي الّسياسـة الوطنّيـة، وأْن تشـُمَل هـذه  الوسائلِ 
  ".الوسائل، فيما تشُمُلُه، إدارات االستخدام والّتدريب والّتوجيه الِمهنَيْينِ 

، 2الُجغرافـيأو  التنقـل الِمهِنـيوحّثْت بنود التوصية الدول األعضاء في المنظمة على تشجيِع واتخاِذ تدابيِر      
  :وَوَرَد ِتعداُد البعِض ِمنها على سبيِل االستدالِل، وهي

 إعاناٌت ُتسِهُم في تغِطَية نفقات االنتقال والُمعّداِت اّلالِزمة؛  .أ 
 إعاناٌت تُقدُم في شكِل مدُفوعاٍت دوِرّية؛  .ب 
قتضـاء، انِخفـاُض األجـِر النـاِتِج عـْن إعـادُة اإلدمـاج إعاناٌت مؤّقتٌة تناُزلّية ُيقَصُد ِبها أْن ُتعّوض، عنـد اال  .ج 

 الِمهني؛
 إعاناٌت ُتسِهُم في تغِطَيِة نفقات الّسفر ونقِل األمِتعِة المنزلّية؛  .د 
 مكافأُة إنهاِء الخدمة؛  .ه 
 .إعانٌة لالستقرارِ   .و 
      مْت التوصية ذاُتها، ُجملًة من التّـدابيِر اّلتـي تلتـِزُم الـدول األعضـاء باتهـوض بالعمالـة وقدخاِذهـا فـي سـبيل الن

  : الُمنِتجة، ونذُكُر ِمنها
تأمين التنسيق بين ُنُظِم التقاُعِد القانونية وُنُظِم التقاُعِد الخاّصة، بحيث ُتزيُل الَعَقبات اّلتي َتْعتَـِرُض سـبيَل   .أ 

 ؛)من التوصية 06البند (التنقل الِمَهنيّ 

                                                                                                                                                                                                 

ُتؤَخــُذ فــي االعتبــاِر بَوْجــٍه خــاص ِعْنــَد تقــديِر ُمناســَبُة عمــٍل َمــا، بُشــروٍط ُمقــّررة وفــي حــُدوٍد ُمالئمــٍة، ســن :" كالّتــالي" عمــٍل ُمناِســبٍ "ُيحــدُد المقُصــود بعبــارِة = 
وحالـُة سـوِق العمـل، وكـذلك انعكاسـات هـذا العمـل علـى َوْضـِع الّشـخص الَمعِنـي العاِطِل، وأقَدِمَيُتُه في ِمهنِتِه الّسابقة، والِخبرة اّلتي اكَتَسَبها، وُمـّدة البطالـة، 

  ".الّشخصي واُألسري، وكوِنِه شاغرًا كنتيجة ُمباشرة ِلتوقف العمل ِبسَبِب نزاٍع ُعمالي جارٍ 
، َتَوقـف أو فـي سـاعاِت العمـل العادّيـة أو القانونيـة تٌ ؤّقـفـيٌض مُ تخ :"مـن االتفاقيـة ذاُتهـا، بأنهـا 10ِضـمن أحكـام المـادة تعريُف البطالة الجزئّيـة  كمـا َوَردَ      

  ".باٌب ُمماِثلةُنقٌص الكسِب ِبَسَبِب وقٍف مؤقت للعمل، دون إنهاِء عالقة العمل، وِبَوْجٍه خاص ألسباٍب اقتصادية أو تكنولوجية أو هيكلّية أو أس
  .أعاله، 168: رقم من االتفاقية 20المادة  1
  .، أعاله176: التوصية رقممن  05-04 البندان 2
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ــُنُهم ِمــن القيــاِم بأشــغاٍل مؤقتــٍة بــأجٍر لتحســيِن ُفــَرِص ُحُصــوِلِهم إتاحــُة تســهيالٍت لألشــخاِص المحمّيــيَن تُ   .ب  َمك
 ؛)من التوصية 07البند (على عمٍل ُمنتٍج يختارونُه ِبُحرّيٍة 

إتاحـــُة ُفرصـــٍة للعـــاِطلين عـــن العمـــل اّلـــذين يرغُبـــون فـــي إقامـــة مؤّسســـة خاّصـــة ِبِهـــم أو فـــي ُمزاولـــة نشـــاٍط   .ج 
، في الُحُصول على ع وخدماٍت استشارّية اقتصادي حر ؛ )من التوصية 08البند (ْوٍن مالي 

ـــال   .د  ـــْعُي فـــي ســـبيِل عقـــِد اتفاقيـــاٍت ثُنائيـــة أو ُمتعـــددة األطـــراف مـــن أجـــل تقـــديم الُمســـاعدة الماليـــة للعّم الس
 ).من التوصية 09البند (األجانب

وصـــية التّاليـــة علـــى َضـــُرورة اعتمـــاِد وعليـــه، يظهـــُر ِمـــن صـــياَغِة األحكـــام أعـــاله، َمـــَدى إصـــراِر واِضـــِعي الت      
ِمــن  الجــزء الثالــثسياســاِت الُمســاعدِة الماليــة للّنهــوِض بالَعَماَلــة الكاِمَلــة والُمنِتَجــة، وهــو المبــدأ ذاتُــُه اّلــذي تضــّمَنُه 

لة بتنظيِم الحماية الُمقّررة للَعاِطِليَن َعِن العمل 1التوصية ذا الص.  
       

 ،188 :التوصــية رقــمو وكــاالت االســتخدام الخاّصــة  بشــأن 1997لعــام  181 :قيــة رقــماالتفاأحكــام :سادســاً      
 لة لهاالمكم  

   
وثيقتَــْيِن دولَيتَــْيِن تتعّلقــان بإعــادِة  أحكــام اعتمــادَ  1997للعــام  85: قــّرر المــؤتمر الــدولي للعمــل فــي دورِتــِه رقــم     

ماُح بعَمِل وكاالت االستخدام الخاّصة فضًال عن حماية ، الهدُف منها هو السّ 2تنظيِم المكاتب الخاّصة لالستخدام
وهكذا، تسري أحكاُم االتفاقية َمَحّل  .3العّمال بفئاِتِهم الُمختلفة من االستغالل والتجاُوزات الحاِصلة في سوق العمل

   .5ين عن عملٍ ثِ العّمال الباحِ وعلى جميِع ، 4وكاالت االستخداِم الخاّصةِ الدراسة على جميِع 
َرْت       أحكاُم االتفاقية على نحٍو يضمُن احترام المبـادئ األساسـّية فـي التوظيـف واالسـتخدام، ويتعلّـق األمـر وُقر

 05حيث نّصْت المادة مبدأ المساواة وعدم التمييز؛  ، وكذا،مبدأ حرّية التفاوض والحوارو بمبدأ الحرّية النقابية
َرِص والُمساواة في الُمعاملة في الُحُصوِل علـى عمـٍل وُمزاولـُة ِمهـٍن معّينـة، توّخيًا ِلتعزيِز الفُ  .1:" منها، كالتّالي

تتحقـُق كــّل دولــٍة ُعضـو ِمــن أن وكــاالِت االســتخداِم الخاّصـة ُتعاِمــُل العّمــال ُدون تمييـٍز علــى أســاس الِعــرق أو 

                                                           
  .، أعاله176: التوصية رقممن  30-12البنود  1
  . 1997جوان  19: ، الُمنعِقدة بتاريخ85 :اعَتَمَدها المؤتمر الدولي للعمل ِخالل دورِتِه رقموكاالت االستخدام الخاّصة، بشأن  1997لعام  181:رقم االتفاقية 2
  :ِضمَن أحد الِدراسات الّصادرة عن المكتب الدولي للعمل، على الّنحِو التّالي 1997للعام  181: اعتماِد أحكاِم االتفاقية رقم وَورَد تحديُد الَهَدْف ِمنْ  3

     « Les États qui ont ratifié cette convention doivent s’assurer que les agences d’emploi privées respectent les 
principes de non-discrimination. La convention prévoit une coopération entre agences d’emploi privées et publiques, 
des principes généraux visant à protéger les demandeurs d’emploi contre des pratiques inappropriées ou contraires à 
l’éthique et la protection des personnes ayant des contrats de sous-traitance ainsi que celle des travailleurs recrutés à 
l’étranger. Elle s’applique également aux agences de travail temporaire ».in : 
B.I.T. : (Tendances mondiales de l’emploi 2014: une reprise sans emplois?), O.I.T., Genève, 2014,p.18, al.34. 

، ُمسـتقل عـِن " وكاالُت االسـتخداِم الخاّصـةِ "منها، تعني عبـارُة  01.ف/01في مفهوِم هذه االتفاقية، وِطبقًا ِلما َوَرَد بنص المادة  4 أو اعتبـاري شـخٍص طبيعـي أي
  .السُلطاِت العامة، ُيقدُم ِخدمًة أو أكثَر ِمن خدماِت سوِق العملِ 

باســتثناِء فئــة  جميــِع فئــاِت العّمــاِل وجميــِع ُفــُروِع الّنشــاِط االقتصــاديتنطِبــُق هــذه االتفاقيــة علــى مــن نفــس االتفاقيــة،  02فــي فقرِتهــا  02اِم المــادة وِبحَســِب أحكــ 5
َي فئاٍت معّينة ِمن العّمـال أو فروعـًا ُمعّينـة ِمـن الّنشـاط ، بعَد اسِتشارِة أكثر الُمنظماِت تمثيًال أرباب العمل وللعّمال المعنّيين، أْن تْستَثنويجوُز ألّيِة دولٍة  .البّحارةِ 

مـــن  02مـــن المـــادة  04و 03الفقرتـــان (االقتصـــادي مـــن االســـتفادة مـــن خـــدماِت الوكـــاالِت الخاّصـــة لالســـتخدام، شـــريطة تـــوفيِر حمايـــًة ُمالئمـــًة ِلهـــؤالء اآلخـــرين 
  ).االتفاقية، أعاله
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كٍل آخر ِمن أشكاِل التمييـز اّلتـي اّللون أو الجنس أو اّلدين أو االنتماء الوطني أو األصل االجتماعي أو أّي ش
  .ُتغطيها القوانين والُممارسات الوطنّية، وبوجٍه خاص السّن أو اإلعاقة

مــن هــذه المــادة بطريقــٍة تْمَنــُع وكــاالت االســتخدام الخاّصــة ِمــن تقــديِم خــدماٍت خاّصــة أو  01ال ُتنفــذ الفقــرة .2
  ".اِل ِحرمانًا في ِسياِق َبْحِثِهم عن وظائفبراِمَج ُمْستهَدفة ترمي إلى ُمساعدة أكثر العمّ 

مبـــدأ المســـاواة وعـــدم التمييـــز فـــي الُمالحـــظ علــى صـــياَغِة االتفاقيـــة بشـــأن إقــراِر منــه، تعتبـــر الباحثـــة أّن و      
ر قانونـًا؛ أّي ِمعياٍر آَخـَر ِضـمَن قائمـة معـاييِر التمييـِز المحظُـو  يْسَمُح بإضافةِ ُموسٍع  أنها َوَرَدْت بشكلٍ ، التوظيف
ــلطة " أو أّي شــكٍل آَخــَر ِمــن أْشــكاِل التمييــز اّلتــي ُتغطيهــا القــوانين والُممارســات الوطنّيــة "فعبــاَرُة  تُفيــُد َمــْنَح الس

للبرلمانــاِت والُحُكومــاِت الوطنّيــة فــي اإلقــراِر بحظــِر أشــكاٍل ُأخــرى َتْســِري علــى الُمســتوى الــوطني، وذلــك  التقديريــة
   . الُممارسات اّلتي تختِلُف ِمن دولٍة إلى ُأخرىبحَسْب الظروف و 

ــياغة الــواِردة بــنص المــادة تعتبــر أّنــه و       ــُل الصنتها أحكــاُم  05تمثــة أعــاله، تكريســًا لألحكــاِم اّلتــي تضــم اتفاقي
: االتفاقيــة رقــم ، وُيمثـُل ذلــك ُخطــوًة إيجابيــًة تمّيـَزْت بهــا1958للعــام  111: رقــم التمييــز فــي التوظيــف واالســتخدام

  .ُمقارنًة بساِبقاِتها ِمن النُصوِص الّصادرة َعِن المنظمة في مجال التوظيف والعمالة 181
َنْتُه ِمن أحكاٍم  ،عن باقي النصوص قد تمّيزت 181: رقماالتفاقية لتخلص الباحثة بالقول، أّن       بشأن بما تَضم

ــُه ال يُجــوُز بــأي حــاٍل ِمــن األحــواِل انتهــاك ُحرمــة  حمايــة الحيــاة الخاّصــة للعّمــال أثنــاء التوظيــفِ  واالســتخدام، وأن
للعاِمـِل وُمطالبتَـُه بتقـديِم معلومـاٍت َلْيَسـْت ِمـن ُمسـتلزمات المنِصـْب الـوظيفي، يُكـوُن الَغـَرُض ِمنهـا  الحياة الخاّصـة

إلـزاُم العاِملـِة : وِمـْن أمِثلَـِة ذلـك. ْنـَد التوظيـفاإلّطالِع على أُموِرِه الّشخصّية واعِتماُدَها كأساس لُممارَسـِة التمييـز عِ 
على إجراِء َفْحُص الَحْمِل كشـرٍط للتوظيـِف، أو إلـزاُم شـخٍص علـى إجـراء فحـص اإلصـابة بفيـروس ُنقـص المناعـة 

ِئــِه الّسياســي أو اإليــدز، أو الُمطالبـة بتقــديِم معلومـاٍت تتعلــُق بِديانــة الّشـخص أو ُمعتقداِتــِه الّدينيـة أو انتما/ البشـرّية
  .  1وغيِرَها ِمن المعُلوَماِت غيُر الُمّتِصلة بالُمؤهالت والِخبَرِة الِمهنّية للعّمال...النقابي
بـــإقراِر أحكـــاٍم تتعلـــُق بالمبـــادئ والقواعـــد اّلتـــي تْلتـــِزُم بهـــا وكـــاالت أعـــاله،  ،ُتواِصـــُل أحكـــاُم االتفاقيـــةهكـــذا، و      

، 3، حماية العّمـال الُمهـاجرين2توظيف؛ إْذ ورَد النص على َحظِر التكليف المالي للعاِملِ االستخدام الخاّصة ِعْنَد ال
وأِلَزَمْت أحكاُم االتفاقية كّل دولـٍة ُعضـو باتخـاِذ التّـدابيِر اّلالزمـة ِلضـماِن تـوفيِر لحمايـة الُمالئمـة . 4حماية األطفال

 -ب الحرّيــــة النقابيــــة؛ -أ :ا يتعّلــــق بالمســــائل التّاليــــةللعّمــــال الُمســــتخدمين عــــن طريــــق وكــــاالت االســــتخدام، فيمــــ
إعانـات الّضـمان  -ه سـاعات العمـل وسـائر ظُـروف العمـل؛ -د الحّد األْدنى لألجور؛ -ج الُمفاوضة الجماعّية؛
التعــويض فــي حــاالت  -ح الّســالمة والصــّحة الِمَهِنيتــان؛ -ز الُحُصــول علــى التــدريب؛ -و االجتمــاعي القانونيــة؛

                                                           
ْت المادة  1 ْحِو التّالي : "، كالتّالي181: من االتفاقية رقم 06نصتُكوُن ُمعالجُة البياناِت الّشخصية للعّماِل ِمْن ِقَبِل وكاالِت االستخدام الخاّصة، على الن:  

 تجري بطريقٍة تحِمي هذه البيانات وتْضمُن احترام الحياة الخاّصة للعّمال ْبما يتِفُق مع القوانين والُممارساِت الوطنّية؛  ) أ(
  ".مسائِل الُمتِصلة بالُمؤهالِت والخبرة الِمهنّية للعّمال المعنيّين وأّي معلوماٍت ُأخرى ذات ِصَلٍة ُمباشرةٍ َتْقَتِصر على ال  ) ب(

كليـًا،  ال يجوُز لوكاالِت االستخدام الخاّصة أْن تتقاضى بصـورٍة مباشـرٍة أو غيـُر مباشـرٍة، ُجزئيـًا أو: "من االتفاقية، كالتّـالي 01.ف/  07ونّصْت بذلك المادة  2
  ". أّي رسوم أو تكاليف ِمن العّمال

  .من االتفاقية، أعاله 08المادة  3
ْت أحكاُم المادة  4 هُ  09وفي ذلك، نصدولٍة ُعضو تدابيَر ِلضماِن عـدم قيـام وكـاالت االسـتخدام الخاّصـة باسـِتخداِم أو توريـِد : "من االتفاقية ذاُتها، بأن ُذ كل ختت

  ".األطفال للعمل
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حماية اُألُمومة  -ك التعويض في حاالت اإلعسار وحماية ُمْستحّقات العاِمل؛ -ط اِدث أو األمراض الِمهنّية؛الحو 
  .1وٕاعاناِت اُألُمومة، وحماية الوالدين وٕاعانات الوالدين

ى المســتويات علــ إجــراءًا خاّصــاً  قــّررت مــن االتفاقيــة 10األحكــاُم الــواِردُة بالمــادة ، وتُنــّوه الباحثــة إلــى أّن هــذا     
ها كالتّـالي الّداخلية، تكُفُل الّسلطة الُمختّصة وُجود آليات وٕاجراءات ُمالئمة : "لحمايِة العّمال أثناء التوظيف، بنص

كاوى فــي الشــ يــقِ حقِ ْن أجــِل الت ُيشـاِرُك فيهــا، ِعْنــَد االقتضــاء، أكثــُر المنظمـاِت تمثــيًال ألربــاب العمــل وللعّمــال، ِمـ
  ".ةاص االستخدام الخَ  وكاالتِ  ُعوَمة الُمتعلقة بأنِشَطةِ زْ ليِس المَ دْ التَ  َماَرساتُ والتجاُوزات ومُ 

إْن تـم تطبيقُــُه بصـورٍة فّعليــة وسـليمة ضــمانًة حقيقيــًة فــي تقـدير الباحثــة، أعـاله،  ،العاشــرةوُيمثـل نــص المـادة      
كاِل االستغالِل المادي والمعنوي لهؤالء ِخَالَل مرحلِة للباحثين عن العمل في مواجهة الُممارسات التمييزية وكّل أش

مـن االتفاقيــة، كــل دولـٍة ُعضــو بــأْن ُتحـدَد وتُــوزَع المســؤوليات بــين  12وفضــًال عــن هـذا، أْلَزَمــْت المــادة . التوظيـف
الحــد  -ب جماعّيــة؛المفاوضــة ال -أ :الوكــاالت الخاّصــة لالســتخداِم والُمنشــآِت الُمســتخِدمِة، فيمــا يتعلــق بمــا يلــي

 -ه إعانـــات الّضـــمان االجتمـــاعي القانونيـــة؛ -د ســـاعات العمـــل وســـائر ُظـــُروف العمـــل؛ -ج األْدنـــى لُألُجـــور؛
التعـويُض فـي حـاالِت الحـوادث  -ز الحمايـة فـي مجـاِل الّسـالمة والصـّحة الِمهِنَيتَـْيِن؛ -و الُحُصول على التدريب؛

حماية اُألمومة وٕاعانات  -ط ي حاالت اإلعسار وحماية ُمستحقات العّمال؛التعويض ف -ح أو األمراض الِمهنّية؛
  .اُألمومة، وحماية الوالدين وٕاعاناِت الوالدين

 يمثّــل نقطــًة إيجابّيــًة لفائــدة العّمــال فــي مواجهــة وكــاالت التوظيــف، إْذ أّنــه الــنص أعــاله،تقــّدر الباحثــة، بــأّن و      
َر  ب ِمن المسؤولياتِبَغَرِض ضماِن حماية ال ُقروخاصًة منها عاِمِل في حالة تنازع االختصاص الناِتِج عن التهر ،

ـُلطات العامـة باالختصـاص الّنهـائيُيطبـُق  وفي جميع األحوال،. المسؤوليات المالية فيمـا يتعلّـق  مبدأ احتفاظ الس
المــوال العامــة الُمخصصــة لتنفيــِذ تلــك  اســِتخداُم أو ُمراقبــُة اســتخدامِ  -ب َوْضــُع سياســة ســوق العمــل؛ -أ :بمــا يلــي
 .2الّسياسة

  
بشــأن إحــداث مناصــب عمــٍل فــي المؤّسســات الصــغيرة  1998لعــام  189: التوصــية رقــمأحكــام  :ســابعاً       

  والُمتوسطة
  

انيـــة الثفـــي دورِتـــِه المـــؤتمر الـــدولي للعمـــل، اّلـــذي اعتَمـــَدُه  بنـــاءًا علـــى قـــرارِ ، 1893 :َصـــَدَرْت التوصـــية رقـــم     
واالستنتاجات الـواِرَدة فـي القـرار المتعلـق . تعزيِز الُمنشآت الّصغيرة والُمتوسطةبشأن  1986عام  )72(والّسبعين 

عــام  )83(الثالثــة والثمـانين بسياسـاِت الَعَمالـة فـي سـياٍق عــالمي، الّـذي اعتَمـَدُه المـؤتمر الــدولي للعمـل فـي دورتِـِه 
19964.  

                                                           
  .، أعاله181: رقم من االتفاقية 11المادة  1
  .، أعاله181: رقم من االتفاقية 13المادة  2
ــطة بشــأن 1998 لعــام 189 :التوصــية رقــم 3 86 :اعتمــَدها المــؤتمر الــدولي للعمــل خــالل دورِتــِه رقــم، إحــداث مناصــب عمــٍل فــي المؤّسســات الصــغيرة والُمتوس ،

  .1998جوان  17: الُمنعِقَدة بتاريخ
  :َوَرَدْت اإلشارُة إلى الَقَراَراِن أعاله، ِضمن 4
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رات والدواِفُع ِمْن وراء اعتماِد التوصية محّل الدراسة، في االعتبارين التّاِلَيْينالمُ تلّخص الباحثة و       بر:  
ــطة أداًة حاِســمًة فــي النُمــِو والّتنميــة االقتصــاديين، وهــي مســؤولٌة   .أ  َلَقــْد َأْصــَبَحْت الُمنشــآُت الّصــغيرة والُمتوس

 ؛1أرجاِء العالمِ ِبشكٍل ُمتزاِيٍد عْن َخْلِق غالبية الوظائف في جميِع 
وتْسَمُح الُمنشآُت الّصغيرة والُمتوسطة إمكانات الُحُصول على ُفَرِص العمِل الُمْنِتِج والُمْستداِم وذي النوعّية   .ب 

 .الجّيدة، للمرأة العاِمَلة وِلسائِر المجموعاِت المحُرومة تقليِديًا ِمن العمل
ــْت ُبُنــوُد التوصــ لمــاوتأسيســًا       ــُه يْنَبِغــي أْن تعتِمــَد الــدول األعضــاء تــدابيَر  189: ية رقــممــا َســَبَق، نصعلــى أن

تتناســُب مــع الظــروف والُممارســات الوطنّيــة ُبْغَيــَة تعزيــِز الــَدْوِر األساســي اّلــذي ُيمِكــُن أْن ُتؤديــِه الُمنشــآُت الّصــغيرة 
  :والُمتوسطة فيما يتعلُق بما يلي

 نِتجة والُمختاَرة ِبحِرّية؛النُهوُض بالعمالة الكاِملة والمُ   .أ 
 زيادُة ُفَرِص َكْسِب الدْخِل وتكوين الثْروة سعيًا إلى العمالة الُمْنِتجة والُمستدامة؛  .ب 
 النُمو االقتصادي الُمْستدام والُقْدرة على التجاُوب بُمُرونة مع التغيرات؛  .ج 
 ّية في الُمجتمع؛ِزياَدُة الُمشاركِة االقتصادية للمجوعاِت المْحُرومة والهاِمش  .د 
 زيادُة الُمدخرات واالستثمارات المحلّية؛  .ه 
 الّتدريب وتنمية المواِرد البشرّية؛  .و 
 التّنمية اإلقليمية والمحلّية الُمتواِزنة؛  .ز 
 توفيُر ِسَلٍع وخدماٍت أْفَضُل تكييفًا مع احتياجات السوِق المحلّية؛  .ح 
اإلسـهاُم فـي تحسـيِن نوعّيـة المعيشـة، وتمكـيُن أعـداٍد  توفيُر ظُـُروُف عمـٍل ونوعّيـُة عمـٍل أْفَضـل ِمـن شـأِنها  .ط 

 كبيرٍة ِمن الّناِس ِمَن الُحُصوِل على الِحماية االجتماعية؛
 َحْفُز االبتكار وروِح الُمبادرِة وتطويُر التكنولوجيا والُبُحوث؛  .ي 
 مناِفُذ اُلُصوِل إلى األسواق المحلّية والدولية؛  .ك 
 .2رباب العمل والعّمالتعزيُز العالقاِت الجّيدة ما بْين أ  .ل 

علــى نحــٍو ُحــدَد ِنطــاُق ســرياِن أحكــاِم التوصــية ذاُتهــا، أّن  189: والجــدير بالتّنويــه لــه، أّنــه مــن مزايــا التوصــية رقــم
سـعيًا مـن المنظمـة ِلتحقيـِق ، الّصـغيرة والُمتوسـطةلجميِع ُفُروِع الّنشـاط االقتصـادي وجميـِع الُمنشـآت  شاملٍ و واسعٍ 

  .3َسطَرة، ُبغيًة توفيِر الحماية القانونية الكافية ألكبِر عَدٍد ُمْمِكٍن ِمَن الُعّماِل والفئات الُعَماِلَيةاألهداف المُ 
                                                                                                                                                                                                 

=B.I.T.:(Tendances mondiales de l’emploi 2014: une reprise sans emplois?), Op.cit.,p.19, al.35. 
ُص َأَحَد الدراسات الّصادرة عن و  1 ِبَوْصِفها كالتّالي، 1998للعام  189: الهدف ِمن اعِتماد التوصية رقم المكتب الدولي للعملُتَلخ:  

    «Cette recommandation préconise l’adoption par les États Membres de mesures appropriées, adaptées aux 
conditions nationales et compatibles avec les pratiques nationales, en vue d’encourager les petites et moyennes 
entreprises en raison du rôle important qu’elles jouent dans la promotion de l’emploi et la croissance économique 
durable. ». in : 
B.I.T. : (Les règles du jeu : une brève introduction aux normes internationales du travail), Op.cit., p. 55. 

  .، أعاله189: من التوصية رقم الثانيالبند  2
تنطِبُق أحكاُم هذه التوصية على جميـِع فُـُروِع النشـاط االقتصـادي وعلـى جميـِع أنـواِع الُمنشـآِت الّصـغيرة :"ِمن التوصية، أعاله، كالتّـالي الرّابعفَقْد نص البند  3

التعاُونيات والّشـراكات والُمنشـآت العائلّيـة والمشـاريع الفرديـة، علـى سـبيِل كالّشِركات الخاّصة والّشِركات العامة و (والُمتوسطة، ِبَغض النَظِر عن شكِل ِملِكيِتها 
  )".الِمثال
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، إّال أّنهـا 189:ُتثير الباحثة مسألة عدم إدراج بند خاّص بالمساواة وعدم التمييز ضمن أحكام التوصـية رقـمو      
ــدأ المســاواة وعــدم التمييــزضــُرَورِة إعمــاِل شــارًة بتعتبــر بــأّن أحكــام هــذه األخيــرة قــد تضــّمنت إ فــي العديــِد مــن  مب

  :من أحكامٍ  ما يليتذكر الباحثة في هذا الّشأن، األحكاِم بصورٍة ِضمنّية، و 
يْنَبغــي علــى الــدول األعضــاء اتخــاذ تــدابير ُمالئمــًة لتعزيــِز الُمنشــآت الّصــغيرة والُموِســطة وتــوفيِر العمــِل   .أ 

تكاُفؤ الُفَرص، الِسَيما فيما يتعلُق  -أيًا كان َحْجُمها أو نوُعها-دام، أْن تكُفَل ِلجميِع الُمنشآتِ الُمْنِتج والُمْست
 ؛1بالُحُصوِل على االئِتمان والنْقِد األجنبي والُمدخالت الُمْسَتْوَردة

ر الّسياسـات األخـرى، َينَبغي على الدول األعضـاء ِعْنـَد َوْضـِعها للّسياسـات الوطنّيـة،أْن َتَضـَع فـي االعتبـا  .ب 
 .2كالمساواة بين الجنسين

ــة  تشــير الباحثــة إلــى أّن أحكــام التوصــية قــد تضــّمنتفضــًال عــن ذلــك،       ــدابير القانونيــة والعملّي العديــد مــن الّت
يًا إليجاِد بيئٍة ُتؤّدي إلى ُنُمِو وتطوِر الُمنشآت الّصغيرة والُمتوسطة؛ حيـث تضـمن  ن التوصـية مـ الجـزء الثـانيتَوخ

، 4بتنِمَيـِة ثقافـة الُمنشـأةتـدابيَر خاّصـة  الجـزء الثالـث، بينمـا َشـِمَل 3باإلطار الّسياسي والقانونيالّتدابير الخاّصة 
 علــى مجموعــة مــن اإلجــراءات العملّيــة الكفيلــة  الجــزء الرّابــعفــي حــين َعِنــي بإقامــِة هياِكــَل أساســّية منهــا بــالنص

 .5فّعالة لتقديِم الخدماتِ 
ــق الباحثــة علــى األحكــام اّلتــي شــملتها التوصــية رقــم      ، وتعتبرهــا مــن أحــدث مــا صــدر عــن 189: ختامــًا، تعّل

المنظمة من أحكام في مجال التشغيل ومكافحة البطالة، فما يمّيزها، أساسًا، هو أّنها ال تكتفي بالّنص على جملة 
ـــة يكـــون الغـــرض منهـــا تحقيـــق أهـــداف التوصـــية  مـــن المبـــادئ األساســـّية، بـــل َتْصـــَبُغ هـــذه المبـــادئ بتـــدابير عملّي

  .والمتحورة حول توفير مناصب العمل، والتخفيف من حّدة البطالة
      غير أّنه، ومن وجه نظر الباحثة، كـان مـن األجـدر بـالمؤتمرين، إرفـاق أحكـام التوصـية أعـاله، بـدليٍل عملـي

ــة لنظــام المؤّسســات تفصــيلي، يتضــّمنه ملحــق بالتوصــية، يــتّم مــن خاللــه التفصــ يل فــي مختلــف المراحــل اإلجرائّي
  .الصغيرة والمتوّسطة، والتعليمات الكفيلة بتحقيق فعالّية هذا الّنظام

  
  بشأن ترقية التعاُونيات 2002لعام  193: التوصية رقمأحكام  :ثامناً      

  
      اُونيات في خْلِق الوظائِف وَحْشِد المـواِرِد للمؤتمر لدولي للعمل، بأهمّية التع 90:المؤتمرون في الدورة رقم أقر

وتوليــــِد االســــتثمار وبإســــهاِمها فــــي االقتصــــاد، وبأهمّيِتهــــا فــــي تعزيــــِز الُمشــــاركة الكاِملــــة فــــي التّنميــــة االقتصــــادية 
ــُعوب واالجتماعيــة لجميــِع الش . رون بالمبــدأ الــواِرد فــي إعــالن فيالدلفيــا ومفــاُدُه أنَس ِبِســْلعةٍ العمــَل لــيْ "وُهــم ُيــَذك" ،

  .وُيَذكرون بأن تحقيَق العمِل اّلالئِق للعّمال في كل مكاٍن هو هدٌف أوّلٌي لمنظمة العمل الدولية
                                                           

  .، أعاله189: من التوصية رقم 06البند  1
  .، أعاله189: رقم من التوصية 02.ف/09البند  2
  .، أعاله189: من التوصية رقم 09-05البُنود  3
  .، أعاله189: رقم من التوصية 10البند  4
  .، أعاله189: رقم من التوصية 16-11ود البنُ  5
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َع ، 1931: واسِتنادًا لذلك، تُنص ُبُنوُد التوصية رقـم      ـُه َيْنَبِغـي علـى الـدول األعضـاء بالمنظمـة أْن ُتَشـجعلـى أن
، وأْن تعتِمـَد تـدابيَر لتعزيـِز قُـُدراِتها ِلُمسـاعَدِتها علـى خلـِق وتنِمَيـِة األنِشـَطة الُمولـدة 2التعاُونيـاتتعزيز وتقِوَية ُهِوَيـة 

للّدخل والوظائف اّلالِئَقة، وتمِكيِنها ِمن تحسيِن الّرفاهية االقتصادية واالجتماعية، مع ُمراعاة ضرورة القضاء على 
  .3كاّفة أشكاِل التمييزِ 

ــَيم التعاُونيــة الُمتمثلــة فــي وقــْد ُحــ      ــُس وَتْعَمــُل ِوْفقــًا لهــا هــذه التعاونيــات اســِتنادًا إلــى الِق َدْت المبــادئ اّلتــي ُتؤسد
الُمساعدة الُمتبادلة والمسؤولية الشخصّية والديمقراطية والمساواة واإلنصاُف والتضاُمن، فضًال عن الِقـيم األخالقيـة 

  .4فافية والمسؤولية االجتماعية والِعناية بالغْيرِ الُمتمثلة في االستقامة والشّ 
، لْم تشتِمل أّية إشارٍة صريحٍة لمبدأ 193:رقمأّن التوصية إلى ، ترى الباحثة وجوب اإلشارة بهذا الخصوصو      

، بنودهـاضـمن  المساواة وعـدم التمييـز فـي التوظيـف واالسـتخدام، إّال أّن ذلـك ال َينفـي ُوُجـود لَمَحـاٍت طفيفـٍة للمبـدأ
  :منها ُيذكر 
مـن التوصـية علـى الـدول األعضـاء اتخـاُذ التـدابيِر ِلُمسـاعدِة التعاُونيـاِت علـى تحسـيِن  )و.(04نص البنـد   .أ 

 .الّرفاهية االقتصادية واالجتماعية، مع ُمراعاة ضرورة القضاء على كاّفة أشكاِل التمييزِ 
َف الّسياســـات الوطنّيـــة إلـــى تعزيـــِز معـــايير العمـــل ِمـــن التوصـــية علـــى أْن تهـــدِ  )أ.(01.ف/08نـــص البنـــد   .ب 

األساســّية لمنظمــة العمــل الدوليـــة واإلعــالن بشــأن الحقـــوق والمبــادئ األساســّية فـــي العمــل ِلجميــِع ُعّمـــاِل 
 .التعاُونياِت دون تمييٍز أيًا كان

المســـاواة بـــين ِمـــن التوصـــية علـــى أْن تهـــِدَف الّسياســـات الوطنّيـــة إلـــى تعزيـــِز  )ج.(01.ف/08نـــص البنـــد   .ج 
 .الجنسْين في التعاُونيات وفي أنِشَطِتها

 .ِمن التوصية أنُه َيْنَبغي تشجيُع منظمات العّمال تكافؤ الُفرص بين التعاُونيات )و.(16نص البند   .د 
ف، وتخُلُص الباحثة في نهاية دراستها للقواعد الدولية للعمل المقّررة للمساواة وعدم التمييـز فـي مجـال التوظيـ     

ّصـروا عنــد وضـعهم لألســس والمبــادئ قبـالقول أّن المــؤتمرين علـى مســتوى المنظمـة الدوليــة للعمـل لــم يبخلـوا ولــم يٌ 
بمثابة األساس القاعدي اّلذي ُيمكن أن تسـتند  تعتبرانالعامة للتوظيف المهنّي، ووضعوا بذلك اتفاقيتين أساسيتين 

، ويتعلّــــق األمــــر امج الوطنّيــــة فــــي مجـــال التشــــغيل والعمالـــةإليـــه كــــّل دولـــٍة عضــــٍو عنــــد صـــياغتها للقــــوانين والبـــر 
  . على الّتوالي 168و 122: باالتفاقيتين رقمي

  :وقد وردت القواعد المعتمدة على مستوى المنظمة موزعة بين فئتين     

                                                           
  .2002جوان  20: ، الُمنعِقَدة بتاريخ90 :اعتمَدها المؤتمر الدولي للعمل خالل دورِتِه رقمترقية التعاُونيات،  بشأن 2002 لعام 193 :التوصية رقم 1
جمعيــة ُمســتِقلة ُمؤلفــة ِمــن أشــخاٍص " التعاُونيــة"التوصــية، يعِنــي تعبيــُر  فــي مفُهــوِم هــذه: " مــن التوصــية، كالتّــالي 02ِضــمن البنــد " التعاُونيــة"َوَرَد تعريــف  2

ْمُلوَكـٍة ِملكّيـًة جماعّيـًة وُيشـَرُف عليهـا اتحُدوا معـًا طواِعيـًة ِلتحقيـِق احِتياجـاِتِهم وتَطلعـاِتِهم االقتصـادية واالجتماعيـة والثقافيـة الُمشـَتَركة عـن طريـِق ُمنشـأٍة مَ 
  ".ديمقراِطياً 

  .، أعاله193: من التوصية رقم 05-03البُنود  3
ُص َأَحَد الدراسات الّصادرة عن و  4 ِبَوْصِفه كالتّالي2002للعام  193: الَهَدَف ِمن وراء اعِتماِد التوصية رقم المكتب الدولي للعملُتَلخ ،:  

    «L’objectif de cette recommandation est de promouvoir les coopératives, plus particulièrement en raison de leur 
rôle dans la création d’emplois, la mobilisation des ressources et la stimulation de l’investissement. ». in : 
B.I.T. : (Les règles du jeu : une brève introduction aux normes internationales du travail), Ibid. 
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ردة بهـذا مجموعة من األحكام المتعّلقة بتنظيم مكاتب التوظيـف؛ حيـث أقـّرت القواعـد الـواالفئة األولى شملت   -أ
  :ن المبادئ في هذا الّشأن، أهّمهاالخصوص جملًة م

 مبدأ مجانّية التوظيف؛ -
 مبدأ الّرضائّية في إبرام عقد العمل؛ -
 .مبدأ الشكلّية -
وفي سبيل تفعيل هذه المبادئ على المستويات الوطنّية، ألغت القواعد الدولية للعمل نظام مكاتب التوظيف       

  .خضاعها إلشراف الهيئات الحكومّية المختّصةالتوظيف الخاّصة بدون أجر بإاتب بأجر، وقّيدت نشاط مك
وترى الباحثة في هذا اإلجراء األخيـر، نقطـًة إيجابّيـة لتفعيـل الّرقابـة علـى عملّيـات التوظيـف، وبالخصـوص،      

  .تلك المتعّلقة بالتوظيف في بلد آخر
ة بتنظيم التشغيل والعمالة؛ حيث أقّرت القواعد الواردة بهذا مجموعة من األحكام المتعّلق الفئة الثانيةشملت و  -ب

  :ن المبادئ في هذا الّشأن، يأتي على رأسهاالخصوص جملًة م
 مبدأ تحقيق العمالة الكاِمَلة؛ -
 مبدأ حرّية اختيار منِصب العمل؛ -
 مبدأ التناُسب بين الوظيفة والمؤهالت الوظيفية؛ -
  .ظيف واالستخداممبدأ المساواة وعدم التمييز في التو  -
تقــدير الباحثــة، الجهــود المبذولــة علــى مســتوى المنظمــة الدوليــة للعمــل فــي  بحســب، اإلنكــاروعليــه ال يمكــن      

فــي فيهــا المعــايير الّذاتيــة، وُيحظــر تمجـال تحقيــق االســتخدام الكامــل، الحــّر، والمؤّســس علــى معــايير موضــوعّية تن
لمنصــب عمــل أو صــلة بالخصــائص الطبيعّيــة للشــخص المتقــّدم  لــهفيهــا ممارســة أّي تمييــز يكــون مرجعــه ســبب 

وذهبت المعايير الدوليـة للعمـل المقـّررة فـي هـذا الّشـأن أبعـد مـن ذلـك، حينمـا نّصـت علـى . خصائصه االجتماعية
بمــا يشــّكل أكبــر ضــمانة لتحقيــق المســاواة وحظــر التمييــز  ،ضــرورة احتــرام حرمــة الحيــاة الخاّصــة لطــالبي العمــل

  . لواالستغال
ترى الباحثـة أّنـه مـن الّضـروري أْن ُيصـدر المكتـب الـدولي  ،واستكماًال لفعالّية هذه المعايير المقّررة ،غير أّنه     

ــيللعمــل  ــي دليل ــدابير و  يشــمل عمل ــة الكفيلــة باإلجــراءات الّت ــة االتفاقيــات والتوصــيات الدوليــة الميدانّي تحقيــق فعالّي
تكييـف  وضع سيسة توظيف رشيدة وفّعالة، من خالل ول األعضاء على، ومساعدة الدللعمل في مجال التوظيف

   .مع األوضاع الّسائدة على المستويات الوطنّية المقّررة على المستوى الدولي واإلجراءات المبادئ
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  :المطلب الثاني
  األحكام المتعّلقة بتنظيم التسريح الِمَهِني

  
ية االقتصادية واالجتماعية للبالد وَمْصَدَر ِرْزِق العاِمِل اّلذي ُيؤمن بِه وسائَل العمُل شرٌط أساسٌي للتّنم ُيْعَتَبرُ      

وِمْنُه، ُيمثُل عقـُد العمـِل الّـذي ُيْبـَرُم . 1"ُكل َحْسَب َمْقِدَرِتِه وِلُكل َحْسَب َعَمِلهِ :" القاِئلْ  أَعْيِشِه، وَيْسري في ذلك المبد
ير الّضمانة القانونية اّلتي يُحوُزها هذا األخير ِلُممارسِة حقِه في العمل واالستفادة ِمَن َبْيَن رب العمل والعاِمِل األج

  .المزايا والحماية الُمقّررة والُمترتبة على الدُخول في عالقة العمل
يلَـَة سـاعاِت العمـِل، وٕاْن كاَن االلتزام في إطاِر عالقة العمل ُيْجِبُر العاِمـَل األجيـر بالبقـاِء فـي مكـاِن العمـل طِ      

ــِه  ــأميُن علــى َمْنِصــِب عمِل ــْن حــق هــذا األخيــر الّت ــُه ِم وُيْلِزُمــُه بــأداء األعمــال المُنوَطــة بــِه علــى أْكَمــِل وجــٍه؛ إّال أن
راٍت قانونّية وُدونَ  التسريح التعسفيأو  للتسريِح الُمفاجئِبضماِن البقاِء فيِه وضماِن أّال َيَتعرض  سـاِبِق  ُدوَن ُمبر
  .إنذاٍر، ِلَيِجَد نفَسُه في حالة بطالة كاِمَلة

فـاُألجراُء َيْرَغُبـون فــي الُحُصـوِل علـى ضــماٍن شـرعي الســتقراِر االسـتخدام؛ حيـث أّن التســريَح الُمْطلَـق للعاِمــِل      
اِحَيَتْيِن المادّيـة والمعنوّيـة، خاّصـًة األجيِر َيْعني إنهاء عالقة عمِلِه، وقْد ُيسبب لهـذا األخيـر أْفـَدَح األضـراِر ِمـَن الّنـ

واسـتنادًا لــذلك، وللُوقُـوف فـي ُمواجهــة أّي ُمعاملـٍة تمييزّيــة أو . إْن كـان التسـريُح ِمــَن العمـِل بـإرادِة رب العمــل َوْحـَدهُ 
ِه وٕانهـاء عالقـة العمـل تعسفية ُيماِرُسـها رُب العمـِل وَيْسـَتْهِدْف ِمـْن ِخالِلهـا تسـريَح العاِمـِل األجيـِر ِمـْن منِصـِب عمِلـ

بصورٍة نهائّيٍة، َوَجَب النص على مجموعة اإلجراءات والّتدابير الفّعليـة ِلضـماِن احِتفـاِظ كـل عامـٍل بمنِصـِب عمِلـِه 
راٌت موضوعّية يُصوُغها القانون ِض للتسريِح التعّسفي أو التمييزي، ما َلْم تُكْن هناك ُمبروَعَدَم التعر.  

ال ُيمِكُن إنهاُء االستخداِم بمبادرٍة ِمْن رِب العمل ما َلْم ُيوَجْد سـَبٌب صـحيٌح ِلهَـَذا اإلنهـاء يـرتِبُط ِبَمقـِدَرِة  وعليِه،     
 العاِمــِل أو ِبكفاءتِــِه أو ِبُســـُلوِكِه، أو َيْســَتِنُد إلـــى ُمقتَضــَيات تشــغيِل المؤّسســـة أو الُمنَشــَأة أو الَمْرَفـــق، أو يــْنُجُم عـــنْ 

كمـا . ّية تكنولوجّية واقتصادّية، أو يتعلُق بتطبيِق إجـراٍء ُمناِسـٍب يشـُمُل الحـّق المضـُمون فـي االسـتئنافإعادة هيكلِ 
َيْسِري التسريُح بإرادة رب العمل، أيضًا، في حالة ُوُقوع خطأ فاِدح مـْن جانـِب العاِمـِل األجيـر، أو فـي حالـة مـا إذا 

  .ُل عقِد العملأغَلَقْت الُمنشأة أبواَبَها أو انَقَضى أجَ 
ومــا َعــَدى الحــاالت المنُصــوِص عليهــا أعــاله، ال ُيمِكــُن وال يُجــوُز ِلــَرِب العمــِل تســريَح العّمــاِل ِلُمشــاركِتِهم فــي      

ــة أو علــى أســاس الُعنُصــر، أو اّللــون، أو الجــنس، أو الســّن، أو الحالــة االجتماعيــة، أو المســؤوليات  أنِشــَطٍة نقابّي
ل، أو الــّدين، أو الــّرأي الّسياســي، أو النَســْب القــْومي، أو األصــل اإلثنــي، أو التغيــب عــن العمــل العائلّيــة، أو الَحْمــ

أو غيِرَهــا ِمــَن ...خـالل إجــازة الَوْضــع، أو اإلصــابة بإعاقــة أو مــرٍض ُمـزمن، أو بســَبب الخدمــة العســكرّية اإللزامّيــة
رات المبِنّية على أُسٍس شخصّية ال موضوعّية، ال ت باِت الَمْنِصْب الوظيِفي أو طبيعِتهِ الُمبرِصَلًة بُمتطل وحيُث . ُمد

العاِمـُل،  يُكوُن التسريُح مبِنّيًا على التمييز واّلالمساواة، ُتَشكُل اإلعادُة إلى الَمْنِصِب الّساِبِق حال أّوِلّيـًا إذا َرِغـَب بـهِ 
  .فياً وَلْيَس التعويُض الماِلي َوْحَدُه تدبيرًا تصحيِحّيًا كا

                                                           
   .58.بجاوي المدني، مرجع سابق، ص: َرَد ِضمنوَ  1
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وقـــِد تـــأّخرت المنظمـــة الدوليـــة للعمـــل فـــي ُمعالجـــة موُضـــوِع التســـريح بـــإرادة رب العمـــل إلـــى مـــا َبْعـــِد الحـــرب      
العالمية الثانية، وبالّضبِط، تزاَمَن اعِتماُد ُأوَلى المعـايير الدوليـة للعمـل بشـأن تنظـيِم التسـريِح بـإرادة رب العمـل مـع 

فلَـْم ُتْطـَرح المسـألة عـل طاِولـة نقـاش المـؤتمر الـدولي للعمـل . ت االقتصـادية األولـىمْطَلِع الستينّيات وبداية األزمـا
وُعُمومـًا، وبِخـالِف المسـائل اُألخـرى الُمرتِبطـة بتنظـيِم عالقـة العمـل، كـان َعـَدُد الُنُصـوص . 1963إّال ِبُحُلول عاِم 

  .ْحُدودٍ والقرارات الّصادرة عن المنظمة بشأن تنظيم التسريح الِمهني ِجد مَ 
وتتنـــاوُل الباحثـــة ِضـــمن فـــُروِع البحـــث التّاليـــة، عرضـــًا ِلُمختَلـــِف مـــا َصـــَدَر عـــن المنظمـــة الدوليـــة للعمـــل مـــن      

 :وذلك على الّنحِو التّالي. إنهاء عالقة العمل بإرادِة رب العمل الُمنفردةاتفاقيات وتوصيات تعني بتنظيِم مسألة 
  

  :الفرع األول
  لمتعّلقة بتنظيم التسريح المهنيّ األحكام األساسّية ا

  
ولـى انِشـغاالت القائمـة بـين العامـل ورب عمِلـِه أُ  إنهـاء عالقـة العمـلكما سَبَق بياُنُه أعـاله، لَـْم ُيشـكل تنظـيم      

؛ حيــث َصــَدَر عــن مــن القــْرِن الماضــي الســتينياتالمنظمــة الدوليــة للعمــل، وقــْد تــأّخر تنظــيُم المســألة إلــى غايــة 
اتَخـَذْت صـيغَة الوثيقُة األولى : ثيقَتْين أساسَيَتْين بشأن تنظيم إنهاء عالقة العمل بمبادرة من رب العمـلالمنظمة و 

، )بشــأن إنهــاء عالقــة العمــل بمبــادرة مــن صــاحب العمــل 1963لعــام   119 :التوصــية رقــم(شــْكَل التوصــية 
بشـأن  1982لعـام  166 :والتوصية رقم 158 :ة رقماالتفاقي( َوَرَدت بصيغة اتفاقية دولية للعملالوثيقُة الثّانية و

  .)إنهاء االستخدام بمبادرة من صاحب العمل
فـي تقييـِد إرادة رب العمـل وتنظـيم التسـريح مـن العمـل علـى  أسـلوب الحظـر التـدريجيفقْد اعَتَمـَد المـؤتمرون      

  .وازن المطلوب في العالقة التعاُقدّية، وُيراعى التنحٍو تتحقُق من ِخالِلِه الحماية الكافية للعامل الّضعيف
أتي الفقــرات البحثّيــة التّاليــة، إلــى التفصــيل فــي مــا جــاءت بــه كلتــا الــوثيقَتْيِن مــن أحكــاٍم، مــع التركيــِز علــى وتــ     

  . األحكام اّلتي َوَرَدْت تطبيقًا لمبدأ المساواة وعدم التمييز على وجِه الُخُصوص
  
  بشأن إنهاء عالقة العمل بمبادرة من صاحب العمل 1963لعام   119 :التوصية رقم أحكام :أوالً       
  

، وقـْد 19631عـام مـن ال )47(السابعة واألربعين دورتـِه  في 119 :التوصية رقم اعَتَمَد المؤتمر الدولي للعمل     
َر تَبنـي بعـض الُمقترحـاْت بشـأن إنهـاء االسـتخدام بمبـادرة مـن رب العمـل، وهـو موضـوع البُ  ْنـد الّرابـع مـن جـدول قر

 ولسـنواتٍ . هِ نِـمْ عالقـات العمـل واسـتقرار االسـتخدام وأَ  رِ ظَ نَ  ةِ هَ جْ وِ  نْ تها مِ ز هذه التوصية بأهميّ وتتميّ . أعمال الدورة
  .على عالقات العمل بالغاً  هذه التوصية تأثيراً  تْ سَ ارَ مَ  ،طويلةٍ 
ف ر َصـة التَ ّيـرْ حُ  بإطالِقَها حينما تميـَزتْ  المنظمة،ادرة عن الص  الوثائق مّ هَ أَ  نْ مِ  تْ رَ بِ اعتُ  ،ورهذا المنظُ  نْ ومِ       

ِمّما ترتَب عنُه، َمْنَح العاِمل األجير أسـانيد ُمتنوعـة ومناِفـَذ ُمتعـددة للـدفاِع عـن حقـِه  ،ق بوسائل التطبيقفيما يتعلّ 
                                                           

  .1963جوان  26: ، المنعِقَدة بتاريخ47: ، اعَتَمَدها المؤتمر الدولي للعمل خالل دورِتِه رقمإنهاء االستخدام بمبادرة من رب العملبشأن  119: التوصية رقم 1
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وانين والتنظيمـات، وكـذا، االتفاقـات الجماعّيـة والبنـود في العمِل وفي الِحفاِظ علـى منِصـِب عمِلـِه؛ فلَـُه االسـتناُد للقـ
رة ِضمَن عقِد العمل أو /اّللجوء إلى الهيئات التحكيمّيـة و: كما َلُه أْن يْسُلَك َسِبيَلْيِن في ُمخاَصَمِة َرِب العمل. الُمقر

  .1اّللجوء إلى الهيئات القضائّية
ــتطبيقِ  نطــاقِ  اعِ َســبات  زُ تتميــ  أعــاله، 119: رقــم التوصــية ن أ وتقــّدر الباحثــة      ــذي ار العــام َيــعْ ي المِ ِســرْ وتُ  اَه اّل

رٌ  اكَ نَ هُ  ونَ كُ يَ  نْ أَ  دونَ  م تِ  يَ الّ أ بُ جِ التسريح يَ  ن أبَيْقضـي  يَ  ولٌ مقُبـ َمبر ـ بالكفـاءةِ  لُ ِصـتال، العّمـ كِ لَ ْسـبمَ  قُ أو يتعل
ــ ــون هــذا التســريح مبنِ أو يُك ــى متطلّ  اً ّي ــات تَ عل ــب ــت الفقــرة  .نشــأة أو المشــروع أو اإلدارةالمُ  يرِ يِ ْس وفــي ذلــك نص
ال ُيْنَهـى اسـِتخداُم عامـٍل مـا َلـْم ُيوجـُد سـَبٌب صـحيٌح ِلهـذا :"مـن التوصـية ذاُتهـا، علـى أنـهُ  الثّانيِمَن البند  األولى

  ".ُمؤسسة أو الُمنشأة أو المرفقْ اإلنهاء، يرتِبُط بمقِدَرِة العاِمِل أو ِبُسُلوِكِه، أو يستِنُد إلى ُمقتضيات تشغيل ال
بأن األْصل هـو عـدم جـواز إنهـاء عالقـة العمـل بـإرادٍة ُمْنفـِردة لـرِب العمـل، وأنـُه وُيوحي التعداُد الواِرُد أعاله،      

تعاقدّيـة اّلتـي وٕانهـاء العالقـة ال وُخروجًا على القاعدة األْصل، ُيمِكُن لرِب العمل اتخاذ قـراٍر بتسـريِح العامـِل األجيـر
  :ترِبُطُهما بصورٍة نهائّيٍة في الحاالت التّالية

 في حالة ُوُجود َسَبٌب َصِحيح ومقُبول يرتِبُط بالكفاءة الِمهنّية للعامل أو الموظف؛ •
 في حالة ُوُجود َسَبٌب َصِحيح ومقُبول يرتِبُط بسلوك العامل أو الموظف؛ •
رات ترتِبُط  • بالُقدرة االقتصادّية للهيئة الُمْستخِدمة وُمتطّلبات التشغيلفي حالة ُوُجود أسباب وُمبر.  
َوَرَدْت ِصياغُة األسباب اّلتي ُيمِكُن لرب العمل االستناُد لهـا إلنهـاِء عالقـة العمـل علـى  كما ترى الباحثة، أّنه     
هـا ال فإن  ،ومع ذلـك. دولةٍ  التطبيق لكل إلى وسائل  الُعْذِر الَمْقُبولِ  تفسيرِ في  التوصية  يلُ حِ تُ ؛ إْذ عامٍ و َمِرنٍ نحٍو 

االنتســاب النقــابي، أو المشــاركة فــي أنشــطة نقابيــة فــي  )أ(: االســتخدام  إلنهــاءِ مقبــوًال  راً ر َبــاليــة مُ األســباب التّ  رُ ِبــتَ عْ تَ 
ـــ )ب(العمـــل،  ربغيـــر ســـاعات العمـــل أو خاللهـــا بموافقـــة  ـــمُ  ةِ فَ علـــى ِصـــ ولِ ُصـــالحُ  إلـــىي عْ السل، أو ال للعّمـــمث

ـمارَسـمُ  ــنِ  نِ ْســحُ ى بِ وَ كْ َشـ يــرُ حرْ تَ  )جــــ(ها، تِ مارَسـمُ  قِ بْ فة أو َســة هــذه الصالعمــل  رب ى ضــدّ وَ ْعـشـاركة فــي دَ أو المُ  ةٍ ي
 بْ َسـياسـية، أو النَ ين أو العقيـدة السّ لون، أو الجنس، أو الـدّ العنصر، أو الّ  )د(لوائح، بالقوانين والّ  لٍ َال خْ إِ  نْ مِ  ماً ل ظَ تَ 

  .2ي أو األصل االجتماعيمِ وْ القَ 
ـــُد األحكـــاُم الـــواِرَدُة ِضـــمن الُبْنـــِد       وُمباشـــرًا لمبـــدأ أعـــاله، إقـــرارًا صـــريحًا  119: مـــن التوصـــية رقـــم الثالـــثوُتَجس

ا المســاواة وعــدم التمييــز فــي التوظيــف واالســتخدام؛ حيــث يقضــي المبــدأ بضــرورة المســاواة بــْين جميــع العّمــال فيمــ
دة مــن منِصــِب عمــٍل والبقــاِء فيــِه طيلــَة الفتــرِة اّلتــي يمَنُحهــا َلهُــْم القــانون، كمــا يقضــي بمْنــِع التســريح يتعلّــق باالســتفا

راٍت  راٍت  ذاتّيـة وشخصـّيةالِمَهِني القائم على أُسٍس ومبـر ذلـك حظـر التسـريح ويعنـي . موضـوعّية وقانونّيـةال ُمبـر
الجـنس، الجنسـّية، لـون البشـرة، : قائمٍة علـى أسـاٍس غيـر قـانوني، مثـلالتعسفي اّلذي يْنَطوي على ُمعاملٍة تمييزّية 

  .العقيدة، االنتماء القْوِمي، االنتماء الّسياسي، وحّتى، االنتماء النقابي

                                                           
التوصـية عـن طريـق القـوانين أو اّللـوائح الوطنّيـة، أو االتفاقـات الجماعّيـة أو قواعـد العمـل يُجوُز تنفيُذ هذه  :"من التوصية، كالتّالي األّولحيث نّص البند  1

  ".ةأو قرارات التحكيم أو األحكام القضائّية، أو عن أّي طريٍق آخر يتِفُق  مع الُممارسات الوطنّية بما يتناَسُب مع الظروف الوطنيّ 
  .من التوصية، أعاله الثالثالبند  2
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وأن التعـداَد ، أّن معايير التمييز جاءْت محـُدودةً هو ، أعالهالثالث من البند ) د( والمأخوُذ على ِصياغة الفقرة     
َد فيها قَـْد َيْسـَمُح للحكومـات والبرلمانـات الوطنّيـة، وحتّـى أربـاب العمـل، بإنهـاء عالقـة العمـل بـإرادِتِهم الُمْنفـِردة الوارِ 

ٍر ينًطــوي فــي الحقيقــة علــى ُمعاملــٍة تمييزّيــة اإلصــابة بفيــروس نقــص المناعــة  ،، كاّللغــة، اإلعاقــةاســتنادًا إلــى ُمبــر
  .وغيره...اإليدز، الَمْيل الجنسي/البشرّية
إلـى التعـداد  1963للعام  119: من التوصية رقم 03من البند  )د(وُيمِكُن اإلحالة بشأن التعداد الواِرد بالفقرة      

التمييـز فـي التوظيـف  حظـربشـأن  1958للعـام  111: مـن االتفاقيـة رقـم األولىمن المـادة  األولىاّلي َوَرَد بالفقرة 
ُمجــّرد  119: مــن التوصــية رقــم 03مــن البنــد ) د(ُيمِكــُن اعتبــاُر أحكــام الفقــرة ، ســالفة الــّذكر؛ حيــث واالســتخدام

  .، ال َغْير1958للعام  111: من االتفاقية رقم األولىمن المادة  األولىالفقرة  تطبيٍق لألحكاِم الُمقّررة ِضْمنَ 
ــُه ذاُت الُمالحظــات اّلتــي َســَبَق إيراُدهــا بشــأن صــياغة        ُتوج ،111: مــن االتفاقيــة رقــم األولــىالمــادة وِمــْن ثــم 
ــياغة اّلتــي َوَرَدْت ِوفقــًا لهــا أحكــاُم البنــد 1958للعــام  مــن توصــية إنهــاء االســتخدام بــإرادة رب العمــل  الثالــث، للص

لــى تــأتي ع، إيــراد ِصــياغًة ســلبّية ِلمعــايير التمييــز المحظــورِمــْن حيــث أنــُه كــان ال ُبــد ِمــْن . 1963الُمْنفــِردة للعــام 
 -، د(...)-ـ، جـ(...)-، ب(...)-أ: ال ُتَشكُل األسباُب اآلتيـة أسـبابًا صـحيحًة إلنهـاِء االسـتخدام :"النْحِو اآلتي

ي أو مِ وْ الَقــ االنتمــاء، أو الــرّأي الّسياســيين أو أو الــدّ  أو الحالــة االجتماعيــة، لــون، أو الجــنس،أو الّ  ،العنصــر
ر ال يـرَتِبُط بكفــاءِة العاِمـِل وُســُلوِكِه الِمَهنـي أو ِبُمتطّلبــات التشـغيل داِخــَل أو أي َسـَبٍب آخــ...األصـل االجتمــاعي

      ".الُمؤّسسة أو الَمْرَفقْ 
فـي  الحـق  ،رٍ ر َبـمُ  ونَ دُ  لَ ِصـفُ  هُ أنـ دُ ِقـتَ عْ ذي يَ الّـ لِ للعاِمـ، 119: فضًال عّمـا َسـَبَق، َمَنَحـْت أحكـاُم التوصـية رقـمو      
 ةَ أو أيـ تحكيمٍ  ةَ نَ جْ أو لُ  ةٍ مَ كَ حْ كمَ  ةٍ دَ حايِ مُ  هيئةٍ  امَ ، أو أمَ جماعي  ى اتفاقٍ ضَ تَ قْ بمُ  لُ شك تُ  هيئةٍ  امَ مَ أَ  هِ لِ صْ فَ  قرارِ  الطْعنِ 
  .1ةلَ ماثِ خرى مُ أُ  هيئةٍ 
، وكـذا جميـع دامإنهـاء االسـتخ ارُ رَ إليـه قَـ دَ نَ ذي اسـتَ الّـ بِ بَ السـ صِ ْحـفَ  ق حَ  الهيئات الُمشار إليها أعاله، لُ و خَ وتُ      
 رُ الظ وحَ  ،ة بالحالةلَ صِ وف المت ِضـْمَن الفقـرة  .إنهاء االستخدامة يّ وعِ عن مشرُ  ارٍ رَ قَ  إصدارِ  ق وفي ذلـك، َوَرَد الـنص

ُل الهيئـات الُمشـاُر إليهـا فـي الفقـرة :"من التوصية ذاُتها، كاآلتي الخامسمن البند  األولى ظـر  04ُتَخوُسـْلَطة الن
اب الُمقدَمة لتبرير إنهاء االستخدام، وفي الظروف اُألخرى الُمالِبسة للحالة، وتقرير ما إذا كان ُهنـاك في األسب

ُر إنهاء االستخدام 2"ما ُيبر.  
ل فــي تحديــِد حْجــِم الِقــوى العاِملــة فــي الُمنشــأة أو       ُل الهيئــة الُمحايــدة ُســْلطة التــدخ وفــي كــّل الحــاالت، ال ُتَخــو
أْن تَـأُمَر  -إْن بيَن لدْيها أن إنهاَء االستخداِم  لَـْم ُيؤسـس علـى ُعـْذٍر مقُبـولٍ  -وٕانما َيِحق لها. 3سة أو المرفقْ الُمؤسّ 

ِبَصْرِف تعويٍض ُمناِسٍب للعاِمِل أو أي شكٍل آخر للُمساعدة، وذلك ما َلْم َيُكْن العاِمُل قـْد ُأعيـَد إلـى َعَمِلـِه مـع َدْفـِع 
   .4ِه غيُر المدُفوعِة ِعْنَد االقتضاءُأُجورِ 

                                                           
  .، أعاله119: من التوصية التوصية رقم الرّابعالبند  1
ِبَتْرِك مسألة النص على إلزامّية استشارة رب العمل لُممثلـي العّمـال قْبـَل اتخـاِذ من التوصية أعاله، يقِضي  10والجدير بالُمالحظة بهذا الُخُصوص، أن الُبند  2

ُر القوانين واّللوائح والُممارسات الوطنّيةقرار نهائي في حاالت إنهاء االستخدام الفردّية ِلما تُ  قر.   
  .من التوصية، أعاله الخامسمن البند  الثانيةالفقرة  3
  .من التوصية، أعاله السادسالبند  4
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      منهــا، الســـابعِ ضــمن الُبْنـــِد  التوصـــية وتــنص  هُ تُــي خدمَ ِهـــذي تنتَ الّـــ لِ للعاِمــ علـــى أن،  فــي ُمـــ الحـــق إخطـــارٍ  ةِ د 
 أي  دونَ  عــن عمــلٍ  بحثــاً  معقولــةٍ  ألوقــاتٍ  بِ يــغَ فــي التَ  ة اإلخطــار الحــق دّ خــالل ُمــ لِ وللعاِمــ. عنهــا رٍ ْجــأو أَ  ةٍ معقوَلــ

ُل أحكــاُم البنــد كمــا . هِ رِ ْجــأَ  نْ ِمــ اســتقطاعٍ  ول، بنــاءاً ُصــفــي الحُ  الحــقّ  ،ولِ المفُصــ لَ لعاِمــا مــن التوصــية، الثــامنُتَخــو 
 لِ األعمـا اعِ وَ أو أْنـ عِ وْ وَنـ هِ تِـمَ دْ خِ  إنهـاءِ  وتـاريخَ  لِ َمـبالعَ  هِ التحاِقـ تـاريخَ  نُ ي َبـالعمـل تُ  رب نْ ِمـ ، علـى شـهادةً هِ بِـلَ على طَ 

  . لِ العامِ  حِ الِ صَ  رِ يْ في غَ  بياناتٍ  ةَ هادة أي هذه الشّ  نَ  تتضم الّ أ شريطة، خالل فترة االستخدام اهَ تي مارسَ الّ 
 أنْ  وزُ ويُجـ. تـم فْصـُلُه ِمـَن الِخدمـةِ ذي الّـ لِ للعاِمـ لِ خْ الـد  ةِ حماَيـ رِ وَ ُصـ َض ْعـبَ  تـوفيرِ  وبِ جُ وُ ي التوصية بِ ضِ قْ وتَ      
 عِ ْفـدمـة، أو دَ الخِ إنهـاء كافـأة مان االجتماعي أو مُ الضّ  نَ خرى مِ أُ  راً وَ أو صُ  البطالةِ  نَ مِ  أميناً ذلك ت نَ يتضم  نْ ِمـ أي 
  .1ةة واتفاقيات العمل الجماعيّ لوائح الوطنيّ الّ للقوانين و  قاً بْ ة طِ طَ لِ ختَ ة أو المُ لَ صِ نفَ ا المُ المزايَ  أنواعِ 
ـروري ال يكون  هُ ، على أن الَجِسيم وكِ لُ الس  وءِ سُ  بِ بَ سَ بِ  المهامِ  إنهاءِ  التِ في حاالتوصية  تنص هذا، و      ِمـَن الض

ة أو أّيـ الخدمـةِ  إنهـاءُ  كافـأةمُ  بُ حْ َسـ وزُ ُجـيَ  أنـهُ  كمـا. لإلخطاِر أو منُح العاِمِل تعويضًا أو ُمساعدًة مالّيـةً  تقريُر ُمدةٍ 
  . 2اهَ عِ فْ دَ بِ  ماً زَ لْ العمل مُ  ربلة كان نفصِ مزايا مُ 
       ـ فـي هـذا الّشـأن، ي التوصـيةوتقِضـ. 3الِقوى العاِملة ة بتخفيضِ ة خاصّ تكميليّ  التوصية أحكاماً  نُ وتتضمهُ بأن 

ويِجـُب  .هـانْ مِ  الحـد  أو الِقـوى العاِملـةفـي  تخفـيضٍ  أي  بْ نـجَ تَ ة لِ ايجابيـ واتٍ طُـخُ  خـاذَ ة ات األطراف المعنيّ  على جميعِ 
ـُلطات في جميِع الحاالت عِ  لـي العّمـال وٕاخطـاُر السْنَد التفكيِر في تخفيض الِقوى العاِملة، إجـراُء ُمشـاوراٍت مـع ُممث

التّـدريب وٕاعـادُة ي، و يـد العمـل اإلضـافِ وتقيِ  ،4الِقـوى العاِملـة تخفـيَض  بْ نـجَ تُ  خـاذ تـدابيرَ ات  العمومية الُمختّصة بشأنْ 
اِت، وتوزيُع عملّيـات إنهـاء االسـتخدام علـى فتـرٍة زمنّيـٍة ُمعّينـٍة، وتـدابير تخفيـف التدريِب، وعملّياُت النقِل بْين اإلدار 

 تـي سـيتم ، وتحديـد االعتبـارات الّ آثار التخفيض على العّمال المعنّيين، واختيار العّمال اّلذين سـيتأثرون بـالتخفيض
  .هذا التخفيض مْ هُ س مُ يَ ذين سَ ال الّ العمّ  ا اختيارُ هَ ئِ وْ في ضَ 

بالمعـاييِر  ، ويتعلّـق األمـر 119: مـن التوصـية رقـم 15ِضـمن البنـد  عليـه َوَرَد الـنص ُتحيل الباحثة إلـى مـا و      
يـتم اختيـاُر العّمـال الّـذين  -1:"؛ حيـث جـاء الـنص بهـا، كـاآلتياّلتي بنـاءًا عليهـا يـتم اختيـار العّمـال الُمسـّرحين

قٍة، ِمَن اَألْصَوِب أْن توَضَع ُمقدمًا حيثما أمكَن، وُتعطـي الـوْزَن الّصـحيَح سيتأثُرون بالتخفيِض ِوْفَق معاييِر دقي
  : تشُمُل هذه المعايير -2.لكل ِمْن مصاِلِح الُمنشأة أو الُمؤّسسة أو المْرفق ومصاِلح العّمال

                                                           
  .، أعاله119: من التوصية رقم التاسعالبند  1
،  02ب العاِمـل خطـًأ تأديبيـًا، وَمْنعـًا ِلَتَعسـِفِه فـي القيـاِم بـذلك، قـّررت الفقـراُت مـن وتقييدًا ِلُسلطة رب العمل في إنهاِء االستخدام الَمْبني أو الُمؤّسس علـى ارتكـا 2

ـلوِك إّال فـي الحـاالت اّلتـي ال ُيْنَتَظـُر فيهـا ِمـن رب العمـل  -2:"من ذات التوصـية، علـى التـوالي، بأنـهُ  11من البند  05و 03 الفْصـُل ِلُسـوِء الس ال يُجـوُز أْن يـِتم
عن حقِه في الفصل ِلُسوء السُلوك الخطير إذا َلْم َيُقْم بهذا التصرف خالل فتـرٍة زمنّيـٍة معقولـٍة ُيْعَتَبُر رب العمل ُمتنازًِال  -3.النّية التصرف بطريقٍة ُأخرىُحِسُن 

ُفرصـة الـّدفاِع عـن نفِسـِه بُسـرعٍة  -بفصِلِه ِلُسوء السُلوك الخطيـر ناِفـذاً  َقْبَل أْن ُيصِبَح القرارُ  -تُتاُح للعاِملِ  -5(...). - 4.من معِرَفِتِه بُسوء السلوك الخطير
رة أعاله، فيما يتعلُق بتعريِف وتفسيِر المقصـود وقْد ُتِرَكْت مسألُة تنفيِذ ". بُمساعدِة شخٍص ُيمثُلُه عند االقتضاء ـُلوك الخطيـر"األحكام الُمقر وكـذلك، "بُسـوء الس ،

ويعِكــُس ذلــك الطــابع الَمــْرُن لقواعــد الدوليــة للعمــل حّتــى . الختصــاص الهيئــات الوطنّيــة الُمؤهّلــة قانونــًا للقيــاِم بــذلك "الفتــرة الزمنّيــة المعقولــة"حديــِد فيمــا يتعّلــُق بت
  .ها حّيز النفاذتتواءَم مع الظروف المحلّية لكل دولٍة عضو، األمُر اّلذي ينعِكُس إيجابًا على التصديق علة مضمون االتفاقية ودخول

  .، أعاله119: من التوصية رقم 14-12البنود  3
ـُلطات العامـة الُمختّصـةمن التوصية ذاتها، كّل من أرباب العمل وُممثلي العّمال بُمراعاة  13من البند  03فقْد أْلَزَمْت الفقرة  4 ِعْنـَد إجـراء الُمشـاورات ُوُجـود الس .

أو ، إذا َبلَـَغ التخفـيُض الُمقتـَرْح للِقـوى العاِملـة حـّدًا ُيـؤثُر تـأثيرًا كبيـرًا علـى َوْضـِع الِقـوى العاِملـة فـي منِطقـٍة معّينـٍة 14دة بـنص الُبنـد على أنُه، وِطبقًا لألحكاِم الـوار 
  .الّتخفيضِ  فرٍع معّيٍن من ُفُروع الّنشاط االقتصادي، يقوُم رب العمل بإخطار السُلطات العامة الُمختّصة ُمقدمًا بِمْثِل هذا
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  ضرورة التشغيل الُكفء للُمنشأة أو الُمؤّسسة أو المرفق؛ -)أ(
  فراد وِخبرِتِهم ومهاراتِهم وُمؤهالِتِهم الِمهنّية؛َمْقِدرُة العّمال األ -)ب(
  ُطوُل ُمّدِة الِخدمة؛ -)جـ(
  السّن؛ -)د(
  الحالة العائلّية؛ -)ه(
  .أّي معايير ُأخرى تتناسُب مع الظروف الوطنّية -)و(

  ".ةوُيتَرُك ترتيُب المعاييِر الّسابقة وَوْزُنها النْسبي للعادات والُممارسات الوطنيّ      
 -شملتها القواعد الدوليـة للعمـل، وتظهـر أهمّيـة الـنّص  إيجابّيةمن التوصية  15وترى الباحثة في نّص البند      

، 15إْذ أّن قائمة المعايير المنصوص عليهـا ضـمن نـّص البنـد  -إذا ما ُأخذت أبعاد تطبيقه على المستوى العملي
فــي إطارهــا الموضــوعي، فتُقّيــُد فــي قالــٍب ضــّيق يحــد مــن ُتخــرج ســلطة رب العمــل مــن إطارهــا الّشخصــي وتُفرغهــا 

  .نفوذ رب العمل في هذا اإلطار
رْت التوصية في البند هذا،       اسِتخداُمُهم نتيجة تخفيِض الِقوى العاِملة  16وقر منها، أولِوّية العّمال اّلذين ُأْنِهي

وفـي جميـع الحـاالت، ُتجـرى إعـادُة التعيـيِن . 1مـّرًة ُأخـرى في إعادة التعيين، عندما يُقوُم رب العمـل بتشـغيِل عّمـالٍ 
  .2الحالة العائلّيةو السنّ ، األقدمّية، الِخبرة المهنّيةو الكفاءة: على أساس معايير

ا قائمـــة المعـــايير اّلتـــي بنـــاءًا عليهـــا يـــتم تســـريُح العاِمـــل أو إعـــادة تعييِنـــِه، الباحثـــة، وتُشـــد انِتباههـــ وتْســـَتْوِقفُ      
، المرنـةو العامـةفُوُروُد النص بصيغِتِه .  -السّن والحالة العائلّية -بالُخُصوص، فيما يتعّلق بالِمعياَرْيِن األخيرْينِ و 

العديد من الفئات االجتماعية، وٕاقصـائها شكاِل التمييِز غيِر الُمباشر في ُمواجهة قْد يفتُح المجال لُممارسة بعَض أ
فتقريُر إعادة التعيين على أساس السّن أو الحالة العائلّية، قـْد يـْدَفُع رب العمـل . مقبولٍ  من العمِل دون ُوُجوِد ُعْذرٍ 

مـن االسـتفادة مـن  -وخاصًة النساء ِمنُهم -إلى اسِتبعاِد وٕاقصاء العّمال الُمسّنين والعّمال ذوو المسؤوليات العائلّية
َوْضــٍع ُمماِثــٍل، وِحرمــاِنِهم بــذلك مــن اســتعادة منِصــِب عمِلِهــم ذات المزايــا اّلتــي يســتفيُد منهــا ُزمالؤُهــم اّلــذين ُهــْم فــي 

 الوظيفي دون وْجِه حق .  
ِليشـُمَل النطـاق ، 119: التوصـية رقـم نطاَق تطبيقِ منها، َوَرَد تحديُد  الرّابع الجزءفي نهاية المطاف، وضمن      

  :ستثناء الفئات التّاليةكّل فئات العّمال، مع جواز ا -كقاعدٍة عامةٍ  -الّشخصي ِلنفاِذها
العّمال الُمستخدمون لفتـرٍة زمنّيـٍة ُمحـّددة أو ِلمهمـة ُمحـّددة ال ُيمِكـُن بُحكـِم طبيعـة العمـل الُمـؤّدى أْن تكـوَن  •

 عالقة االستخدام فيها غيُر ُمحّددة الُمّدة؛
 العّمال اّلذين يقُضوَن فترَة اختباٍر ُمحّددة ُمقدمًا، وِلُمّدٍة معقولة؛ •
 ّمال الُمستخَدموُن على أساٍس عَرِضي لفترٍة قصيرٍة؛الع •
 .الموّظفون العموميون العاِملون في إدارة الدولة •

                                                           
1  وحثّــْت بنــود التوصــية علــى أْن تــِتم االســتفادُة الكاِملــة مــن وكــاالت االســتخدام الوطنّيــة وغيرِهــا مــن الوكــاالت الُمناِســبة ِلضــمان توظيــف العّمــال اّلــذين أُْنِهــي

  ).من التوصية 17بند ال( اسِتخداُمُهم نتيجة تخفيِض الِقوى العاِملة في عمٍل بديٍل دوَن إبطاٍء ِبَقَدِر اإلمكانِ 
  .، أعاله119: من التوصية رقم 03.ف/16والبند  02.ف/15البند  2
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علــى تســري، فــي األســاس،  119: أّن أحكــام التوصــية رقــمبحســب تقــدير الباحثــة، وُيفَهــُم مــن الــنص أعــاله،     
ُمَعيِنين بموِجِب عقود عمٍل َغْيـَر ُمحـّددِة الُمـّدة عّمال القطاع الخاص دون عّمال القطاع العمومي، وفقْط، أولئك ال

 أّمــا عّمــال الوظيــف العمــومي، العّمــال الُمــؤقتين والعّمــال تحــت التجربــة. واّلــذين تجــاوُزوا فتــرة التجربــة أو التــدريب
ُرها أحكاُمهـا بال مسـاواة مـع غيـِرِهم مـن فيُجوُز استثناؤُهم من نطاق تطبيق التوصية، وٕاقصاؤُهم من المزايا اّلتي تُقر

  . األشخاص العاملين في وظيفٍة ُمماِثلٍة داِخَل نفِس الُمنشأة
ويشــُمُل النطــاق الموضــوعي للتوصــية كــّل فــروع الّنشــاط االقتصــادي، وتــرى الباحثــة أنــُه إْن كانــْت الّصــياغة      

ِلُتَغطـي كافـة مجـاالِت  ًا علـى نحـٍو شـامٍل وعـاٍم،الُمعَتَمَدة في تحديِد النطاق الموضوعي للتوصية قـْد َوَرَدْت ظاِهرّيـ
جـواَز اسـِتْبعاِد ِقطـاع الوظيـف العمـومي، وكـذا، : تُفيـُد ضـمناً العمل الُمختلفـة؛ إّال أّن االسـتثناءات الُمحـّددة أعـاله، 

  .119:القطاع االقتصادي غير المنّظم من نطاق تطبيق التوصية رقم
ـــُه فـــي المركـــز كـــان االســـتثناء الـــواِرد  إذاتُقـــّدر الباحثـــة أّنـــه، و       بشـــأن عّمـــال الوظيـــف العمـــومي يِجـــُد تفســـيرًا َل

 -اّلالئحي والحماية القانونيـة الّـذي يتمّيـُز بهـا العـاملين فـي هـذا القطـاع ُمقارنـًة بغيـِرِهم مـن عّمـال القطـاع الخـاص
أّي أحكاٍم أكثَر ُمواتاٍة للعّمـال المعنيـين ِمـن من التوصية ينص على أنه ال تُمس هذه التوصية  19بدليل أن البند 

فـإن اإلشـكال يثُـوُر ِفّعـًال فيمــا يتعلـق بالعّمـال الُمـؤقتين والُمتـدّربين، والـّذين ُهـم األكثـر حاجــًة  -األحكـاِم الـواِردة بهـا
م األكثــــُر اســــِتهدافًا بــــالتمييز إلــــى الحمايــــة القانونيــــة بُحْكــــِم ُضــــعِف مركــــِزِهم فــــي العالقــــة التعاقدّيــــة، وبُحكــــِم كــــوِنهِ 

  .واإلقصاء
ُأولـى تمثّـُل ، 1919للعـام  توصية إنهاء الخدمة بمبادرة فردّية من رب العمل تؤّكد الباحثة حقيقـة أّن وهكذا      

 فــي الوقــتِ  -هــذه األخيــرة ُتعــد النُصــوص اّلتــي اعَتَمــَدها المــؤتمر الــدولي للعمــل لتنظــيم التســريح الِمهنــي للعّمــال، و 
توِصياٍت أّولّية َمهَدْت الّطريق ِلَتَبني اتفاقية دولية للعمل َتْعني بتنظيِم مبادئ وٕاجراءات إنهـاء عالقـة العمـل  -ذاِتهِ 

بمبادرة من رب العمل، تلتِزُم بها الدول األعضاء بالمنظمة، وَتتِخـُذها أساسـًا ومعيـارًا أْدنـى َتْسـَتِنُد لَـُه ِعْنـَد َوْضـِعها 
 .واّللوائح الوطنّية لتنظيم التسريح المهني للقوانين

  
بشــأن إنهــاء االســتخدام بمبــادرة مــن صــاحب  1982لعــام  166 :والتوصــية رقــم 158 :االتفاقيــة رقــم :ثانيــاً      
  العمل

  
 قـوانيِن وُممارسـاتِ  فـي )1963(توصـية إنهـاء الخدمـة بمبـادرة رب العمـل َحَدَثْت تطوراٌت هاّمٌة ُمْنـُذ اعتمـاد      

واسِتنادًا لـذلك، اعتَبـَر المـؤتمر الـدولي . كثيٍر من الدول األعضاء فيما يتعّلق بالمسائل اّلتي تناولتها تلك التوصية
للعمل أنُه ِمَن الّضُروري اعتماُد معايير دولية جديدة لتنظـيم التسـريح مـن المهنـة تتـواءُم مـع التحـوالت االقتصـادية 

  .َطَرَأْت مع نهاية السبعينيات وَمْطَلِع الثمانينيات ِمَن الَقرِن الماِضي والتطورات التكنولوجية اّلتي
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إنهـاء بشـأن  166 :والتوصـية رقـم 158 :اعتمد المـؤتمر االتفاقيـة رقـم )1982( 68 :رقم في دورتهوهكذا، و       
 الجزءيتناول  :أساسّية أجزاء )03( ثالثةاالتفاقية شُمُل وت. كرالذ  يْ سالفتَ ، .1االستخدام بمبادرة من صاحب العمل

المعــايير العامــة الواِجــُب إتباعهــا  ُض رِ عْ تَ ْســيَ  وَ هُــفَ الجــزء الثــاني ، أمــا والنطــاق والتعــاريف منهــا طرائــق التنفيــذ األول
 ةَ دّ عـن فيـه وُمـالطّ  وٕاجـراء، التسـريحِ  وحـينَ  لَ ْبـقَ  اهَـباعُ إت  بُ الواِجـ واإلجـراءات، التسـريحِ  تبريـرُ ( َقْبَل أو َوْقـَت التسـريحِ 

ة األحكـام التكميلّيـ الجزء الثالـث نُ ويتضـم ). خلاألخرى لحماية الدّ  ، وتعويض إنهاء االستخدام واألشكالُ خطارِ اإل
 ةلَ ماثِ مُ أسباٍب ة أو ة أو تنظيميّ اقتصادية أو تقنيّ  ألسبابٍ  االستخدامِ  قة بإنهاءِ المتعل.  
عــن  ذْ فـنَ تُ  مْ ة، وذلـك مـا لَـهـذه االتفاقيـة بموجـب قـوانين أو لـوائح وطنّيــ أحكــامُ  ذُ فـنَ ، تُ منهـا األولـىللمـادة  بقـاً وطِ      
. ةمارســـات الوطنّيـــوالمُ  قُ ِفـــطريـــق آخـــر يت  أيّ أو  ةٍ قضـــائيّ  أو أحكـــامٍ  ةٍ تحكيمّيـــ أو قـــراراتٍ  ةٍ جماعّيـــ اتفاقيـــاتٍ  طريـــقِ 
 وضْ ويجوز للدولة العُ . مينستخدَ شخاص المُ األ االقتصادي وجميعِ  شاطِ الن  على جميع فروعِ هذه االتفاقية  قُ وتنطبِ 

  .مينستخدَ المُ  نَ الفئات مِ  َض عْ هذه االتفاقية بَ  أحكامِ  ضِ عْ أو بَ  كل  نْ مِ  يَ نِ تستثْ  أنْ 
   :ويتعلُق األمُر بالفئات التّالية     
 ؛2ةٍ دَ د حمُ  ةٍ م هِ مُ أو لِ  دةٍ حد مُ  ةٍ دّ مُ لِ  عملٍ  دِ قْ عَ  بِ ون بموجِ مُ خدَ تَ سْ ذين يُ ال الّ العمّ  •
 ؛3ةولَ معقُ  تكونَ  ة وأنْ د هذه المُ  دَ د حَ تُ  لة للعمل، على أنْ ؤهّ ة المُ دّ أو المُ  ة اختيارٍ دّ مُ  ونَ ذين يقضُ ال الّ العمّ   •
  ؛4يرةٍ صِ قَ  ةٍ د مُ لِ  ي ضِ رَ عَ  ون على أساسٍ مُ ستخدَ ذين يُ ال الّ العمّ   •
 ةً ا حمايَ هَ ا في مجموعِ هَ لَ  نُ ؤم تُ  ةٍ خاصّ  ا لترتيباتٍ هَ مِ استخدا وطُ رُ وشُ  أحكامُ  عُ ضَ خْ تي تَ ين الّ مِ ستخدَ المُ  فئاتُ  •

  ؛5تكُفُلها االتفاقيةتي لتلك الّ  على األقلّ  ةً لَ عادِ مُ 
التشـــغيل  وفِ رُ ُظـــ ءِ وْ فـــي َضـــ هاّمـــةة خاّصـــ لَ ا مشـــاكِ هَ بشـــأنِ  مين تنشـــأُ ســـتخدَ المُ  نَ خـــرى ِمـــأُ  محـــدودةٌ  فئـــاتٌ  •

 .6اهَ م أو طبيعتِ هُ تي تستخدمِ الّ  أةِ نشالمُ  مَ جْ أو حَ  ،ينال المعنيّ ة للعمّ الخاصّ 
النطـــاق الّشخصـــي لســـريان بشـــأن تحديـــد  1982والجـــديُر بالمالحظـــة فيمـــا يتعّلـــق بموِقـــْف المـــؤتمرين عـــام      

مبـدأ حظـر إنهـاء االسـتخدام بـإرادٍة ُمْنفـِردٍة إرادة هؤالء قْد اتَجَهْت، صراحًة، َنْحـَو إقـرار  أن ، 1958:االتفاقية رقم
 الثّالثـة، بـدليل نـص الفقـرة العمل بالّنسبة لجميع الفئات الُعمالية الُمْسَتْخَدَمة بعقوِد عمٍل غير ُمحّددة الُمّدةلرب 

ُتوفُر ضماناٌت كافيٌة ضّد اّللجوء إلى ُعُقود عمٍل ذات أجٍل ُمحـدٍد يُكـوُن الغـرُض :" أعاله، كالتّالي 02من المادة 
  ".  عن هذه االتفاقية ِمنها تجنب الحماية الّناشئة

للعـام  119: وعلـى غـرار نظيرتهـا التوصـية رقـم، 158: ويعني ذلك بمفهوم الُمخالفـة، أّن أحكـام االتفاقيـة رقـم     
ِبين والتالِمـَذة  ،1963 ال تسري على ِفَئاِت العّمال المؤّقتين أو العّمال لبعِض الَوْقت، العّمال َتْحَت التجُرَبـة، المتـدر

                                                           
، 1982جـوان  22: ، المنعِقـَدة بتـاريخ68: ، اعَتَمَدها المؤتمر الـدولي للعمـل خـالل دورتِـِه رقـمإنهاء االستخدام بمبادرة من رب العملبشأن  158: االتفاقية رقم 1

  .الّصادرة خالل نفس الدورة لها المكملة 166: والتوصية رقم
  .، أعاله158: من االتفاقية رقم  )أ.(02 .ف/ 02المادة  2
  .، أعاله158: رقم من االتفاقية ) ب.(02 .ف/ 02المادة  3
  .، أعاله158: رقم من االتفاقية  )جـ.(02 .ف/ 02المادة  4
  .، أعاله158: رقم من االتفاقية  04 .ف/ 02المادة  5
  .، أعاله158: رقم من االتفاقية  05 .ف /02المادة  6



 
384 

وهذا ما َيْسـَتْتِبع بالّضـرورة، اسـتثناء العـاِمِلين فـي القطـاع َغْيـر الُمـَنّظم بمفهوِمـِه ....ين، العّمال العرضّيينالّصناعيّ 
  . العام والُمْطَلق

َقْيــد الّدراســة والتحليــل، َلــْم تْشــَتِمل علــى أّيــة إشــارة  02أحكــام المــادة لُمالحظــُة فــي هــذا المقــام، أن كمــا تِجــُب ا     
ـَل المـؤتمرون  -1963للعـام  119: على خالِف ساِبقِتها التوصية رقم -الموظفين العمومّيين صريحة لفئة بـْل فض

فئـات مـن العّمـال الُمسـتخدمين َتْخَضـُع أحكـاُم وُشـُروُط : "، مثـلةٍ َنـرِ عبـاراٍت مَ باسـتعمال  سـلبّيةً  صياغةً استخداَم 
ــم، فــي مجموِعهــ ــؤمُن َلُه ــاٍت خاّصــة ُت ــك اّلتــي تكُفُلهــا هــذه اســِتخداِمها لترتيب ــّل ِلِتل ــى األق ــًة عل ــًة ُمعاِدل ا، حماي

ــة، مــع ُمراعــاة "، وأيضــًا، "االتفاقيــة ــاٌت محــُدودٌة ُأخــرى ِمــن الُمســتخدمين َتْنَشــُأ بشــأِنها مشــاِكَل خاّصــة هاّم فئ
 ".الشروط الخاّصة الستخداِم العّمال المعنّيين، أو حجم الُمؤّسسة اّلتي تْستخِدُمُهم أو طبيعتها

فئـة العـاملين َلْم تْستْثِن، صـراحًة،  1982للعام  158: بالقْوِل، أّن أحكام االتفاقية رقم تخُلُص الباحثةوعليه،      
، بـــْل َتَرَكــْت مســألة الفْصــِل فــي الفئـــات الُمْســتثناة لالختصــاص الــّداخلي للهيئــات والبرلمانـــات لــدى القطــاع العــام

من االتفاقية،  04المادة  حكامأل الّسابق، من خالل استقرائها الّطرحوَيَتأّكد  ؛اخليةالوطنّية، كل بحَسِب ُظُروِفها الدّ 
أو  لِ العاِمـ ةِ رَ بمقـدِ  طُ بِ لهـذا اإلنهـاء يـرتَ  صـحيحٌ  بٌ بَ َسـ دُ وجـيُ  مْ مـا َلـ لٍ عاِمـ ى اسـتخدامُ َهـنْ ال يُ :"واّلتي جاء بها، أنـهُ 

  ."المرفقْ ة أو أَ نشَ سة أو المُ ؤسّ المُ  تشغيلِ  إلى مقتضياتِ  دُ نِ تَ سْ ، أو يَ هِ وكِ لُ بسُ 
تحتِمــُل  -مرنــةو عامــةأعــاله، قــْد َوَرَدتــا بصــياغٍة  ،05و 04نظــرًا ِلَكــْوِن الفقــرتين ومنــه تقــّدر الباحثــة، أّنــه، و      

، كــّل دولــٍة 158: فقــْد أْلَزَمــْت أحكــام االتفاقيــة رقــم -التالُعــب بالمصــطلحات، ومــن ثــّم، فــي  التعســف فــي التطبيــق
من دستور المنظمة الدوليـة للعمـل، بـأْن  22ُتصدق هذه االتفاقية، في إطار التزاماِتها الواردة ضمن المادة ُعضو 

ِمـْن هـذه  05و 04ُتحدَد في تقريرها األّول الخاص بتطبيق االتفاقية ذاُتهـا، الفئـات اّلتـي قـْد تْسـتْثنيها ِوفقـًا للفقـرَتْين 
كما أْلزمتها، أيضًا، بأْن تُبيَن في تقاريرها اّلالحقة َوْضَع قوانينها وُممارسِتها .اءالمادة، مع َبيان أسباب هذا االستثن

  .اتجاه الفئات الُمْستثناة، ومدى ما َوَصَل إليه تنفيُذها أو ما تعتِزُمُه من تنفيٍذ لالتفاقية فيما يتعّلق بهذه الفئات
مــن  05المــادة  للتســريح، فــإنّ  يحاً حِ َصــ راً ر َبــمُ  رُ َبــتَ عْ تــي ال تُ ق باألســباب الّ فيمــا يتعلّــ، إلــى أّنــه، و بــذلكتنــّوه و      

 اً ســبب يفُ ِضــوتُ . ســالفة الــذكرِ ، 119 :مــن التوصــية رقــم 03فــي الفقــرة  ةِ دَ الــوارِ  األســبابِ  ذاتَ  دُ د َعــتُ  ذاُتهــا، االتفاقيــة
جديـدة ُيحَظـَر إنهـاُء عالقـة  معـايير )03( ثالثـةَدْت كما َورَ . 1عِ ضْ الوَ  ةِ العمل أثناء إجازَ  نِ عَ  بِ ي غَ التَ ، يتعلُق بجديداً 

أساس الحالـة االجتماعيـة للعامـل، التمييـز القـائم علـى االستخدام على أساِسها، ويتعلُق األمُر بالتمييز القائم على 
بالُخُصـوص،  وُتكـرس المعـايير الثالثـة الُمْسـتحدْثة،. أساس الحمل والتمييز القائم على أساس المسؤوليات العائليـة

   .مبدأ المساواة بين الجنسين، وبالتبعّية، مبدأ المساواة وعدم التمييز
عليهـــا محدوديـــة صـــياغِتها، وال َتْســـَتْبِعد ، ال َتْنفـــي 158: غيــر أّن اإلضـــافات اّلتـــي جـــاءت بهـــا االتفاقيـــة رقــم     

. َيــِرد الــنص عليهــا فــي أحكــام االتفاقيــةإمكانّيــة ُممارســة بعــض أشــكال التمييــز المباشــر أو غيــر المباشــر اّلتــي َلــْم 
ر التمييــز المحظــور وِمــْن ثَــم، ُنعــاِوُد التأكيــد علــى ضــرورة اعتمــاد صــياغة ســلبّية وعامــة فيمــا يخــّص تحديــد معــايي

   .قانوناً 
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أو  ضِ رَ َمـــال بِ بَ َســـالعمـــل بِ  نِ ت َعـــؤقـــب المُ يـــغَ التَ  مـــن االتفاقيـــة علـــى أن  06تـــنص المـــادة  فضـــًال عّمـــا َســـَبق،     
  .1االستخدام ا إلنهاءِ يحً حِ صَ  باً بَ سَ  لُ ك شَ ال يُ  ،بةاَ اإلصَ 
 ةَ َصـرْ فُ  هُ َلـ احَ تَـتُ  نْ أَ  لَ ْبـقَ  هِ أو أداِئـ هِ وكِ لُ ُسـبِ  طُ بِ ترتَ  ألسبابٍ  لٍ عامِ  ى استخدامُ هَ نْ ال يُ "،07المادة  نص  بِ سَ حَ وبِ      
 ِضــ هِ ِســفْ عــن نَ  اعِ فَ الــد د  وَ المُ  اتِ اءَ َعــاالد العمــل هــذه  رب هُ َلــ يحَ ِتــيُ  نْ أَ  ولِ ُقــعْ المَ  رِ ْيــغَ  نْ ِمــ نْ ُكــيَ  مْ إليــه، مــا َلــ ةِ َهــج
  ."ةرصَ الفُ 

للعـام  119 :التوصـية رقـم ْضـمن أحكـامِ  دَ رَ االتفاقية ما وَ  رُ ر كَ تُ  ،في التسريح نِ عْ الط  بإجراءاتِ ق فيما يتعلّ أّما      
ة ق باألحكـام التكميلّيـفيمـا يتعلّـ ،أنوكذلك الشّ  .3خطاراإل ةُ د ، ومُ 2اهَ اتِ طَ لُ وسُ  نِ عْ الط  هيئاتِ  لَ وْ حَ  أحكامٍ  نْ مِ  1963

ي حيــث استشــارة منــدوبِ  نْ ة ِمــَلــاثِ مَ أو مُ  ...ةأو تنظيمّيــ ةٍ أو تكنولوجّيــ ةٍ اقتصــاديّ  االســتخدام ألســبابٍ  بإنهــاءِ  الخاّصــة
  .4ةلطة المختصّ الس  وٕاخطارال العمّ 
ــُل هــذا األخيــر َوْحــَدُه مســؤولّية مــن االتف 09وأقــّرت المــادة       اقيــة حمايــًة خاّصــة للعامــِل الُمســّرح؛ حيــث ال يتحم

ــَع عــبء إثبــاِت ُوُجــود َســَبب صــحيح إلنهــاء  إثبــاِت عــدَم ُوُجــوِد ســَبٍب صــحيٍح إلنهــاء االســتخدام، بــْل ُيمِكــُن أْن َيَق
َل هيئــاُت  ــُن أْن ُتَخــو الّطعــن ُســلطة الُوُصــول إلــى نتيجــٍة بشــأن َســَبْب االســتخدام علــى رب العمــل َوْحــَدُه، كمــا ُيمِك

ٍر، أو إذا . اإلنهـاء بنــاءًا علـى أدلــٍة ُيقـدُمها الَطَرفــانِ  التسـريح قــْد َوقَـَع ُدوَن ُمبــر وٕاذا َخُلَصـْت هيئــاُت الّطعـِن إلــى أن
ُل ُسلطة أو األمر أو االقتراح بإعادة العاِمل إلى عملِ /َوَجَدْت أن إعالن ُبطالن التسريِح و ها ُتخوِه غيُر ُمْمِكٍن، فإن

  .5األمر بَدْفِع تعويٍض ُمناِسٍب أو أّي شكٍل ِمن الُمساعدة اُألخرى
ويُكــوُن للعاِمــِل الُمســّرح الحــّق فــي تعــويٍض عــْن إنهــاء االســتخدام أو إعانــاٍت ُأخــرى َمثيلــة، تُقــدر علــى أســاس      

 ــِتم ــّدة الِخدمــة وُمســتوى األجــر، وي ــِل الُمســّرح الحــّق فــي . تمويُلهــا مــن حســاب رب العمــل ُطــول ُم كمــا يُكــوُن للعاِم

                                                           
وائح الوطنّيـة، وذلـك مـا لَـْم تَُنفـذ عـن وفي جميع الحاالت، ُيحدُد تعريف ما ُيشكُل تَغيبًا ُمؤقتًا عن العمل، ومدى اسِتلزام شـهادة طبّيـة عـن طريـق القـوانين أو اّللـ 1

  ).، أعاله158: رقم من االتفاقية 02.ف/06المادة ( اتفاقات جماعّية، أو أحكاٌم قضائّية، أو عْن أي طريٍق آخر يتِفُق مع الُممارسات الوطنّية طريق 
النظـَر فـي الّطعـِن الُمقـّدم؛ حيـث  يئٌة عّماليةٌ هوَوَرَد تحديد هيئات الّطعن الُمكّلفة بالّنظر في الّشكوى الُمقدمة من طرف العاِمِل على نحٍو ُيبيُح حّتى أْن تتـوّلى  2

ْت الفقرة  ٍر أْن يْطَعـَن فـي هـذا اإلنهـاء أمـام هيئـٍة ُمحايـدٍة، . 1":من االتفاقية، كالتّالي 08من المادة  01نص ُدون ُمبـر عامٍل يرى اسِتخداَمُه قْد أُْنِهـي ألي يِحق
  ".ُلجنة تحكيم أو ُمحكم كأن تكون جهة قضائّية، أو محكمة عّمالية، أو

، في هذا الّشأن، أنُه يُكوُن للعاِمِل اّلذي َسُيْنهى اسِتخداُمُه الحـّق فـي فتـرِة إخطـاٍر معقولـٍة أو فـي تعـويٍض بـدًال عنهـا، 158: من االتفاقية رقم 11وتُنص المادة  3
  .ما لْم َيْرَتِكب خطًأ جسيماً 

أي خطـأ ال يُكـوُن ِمـْن المعقـوِل معـُه أْن ُيطَلـَب ِمـْن : "بصياغٍة عامٍة وغاِمضة، بكوِنهِ  بالخطأ الجسيمحدَدْت المقصود  11 والجديُر بالُمالحظة، أن المادة     
  ."رب العمل االستمرار في اسِتخداِم هذا العاِمل خالل فترِة اإلخطار

ذلك التصرف اّلذي يقوُم بـِه العاِمـُل َفُيْلِحـُق بـِه أضـرارًا بمصـاِلِح  :"بأنهُ الخطأ المهني الجسيم " أحمّية سليمان" وباإلحالة للتعريفات الفقهّية، ُيعرُف األستاذ     
خـرين، ِمّمـا يجعـُل العاِمـَل فـي رب العمل أو ُممتلكاِتِه أو ُيخاِلُف بِه إحـدى االلتزامـات المهنّيـة أو ُيْلِحـُق بـِه خسـائر وأضـرار إّمـا لصـاحب العمـل أو للعّمـال اآل

التنظـيم القـانوني لعالقـة العمـل فـي  أحمّيـة سـليمان،". (لعمل غيـُر مقبـوٍل إّمـا ِلُخُطورِتـِه أو ِبَسـَبِب المحافظـة علـى النظـام العـام واالسـتقرار فـي أمـاكن العمـلا
  ).353.مرجع سابق، صعالقة العمل الفردّية، : التشريع الجزائري

ــٍل، مــن االتفاقيــة، يُقــو  14ِطبقــًا ألحكــاِم المــادة  4 ــُر فــي إنهــاء اســتخداِم عّمــاٍل ألســباٍب ذات طــابٍع اقتصــادي، تكنولــوجي، تنظيمــي أو مثي ــذي ُيفك ُم رب العمــل اّل
ــلطة الُمختّصـة بــذلك بأْسـرِع مــا ُيْمِكـُن، مــع إعطائهـا جميــع المعلومـات اّلالزمــة، ِبمـا فــي ذلـك بيــاٌن ِكتـابي بأســباِب الت عّمــاِل سـريحاِت وأعــداِد وفئـاِت البإخطـاِر الس

  .اّلتي َستََتعّرُض لها، وكذا، الُمّدة اّلتي ُيزمع تنفيُذ إنهاء االستخدام خاللها
  .، أعاله158: رقم من االتفاقية 10المادة  5
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: االستفادة ِمْن إعاناِت التّأميِن ضّد البطالة أو ُمساعدات العاِطلين أو األشكال اُألخرى للّضمان االجتماعي، مثل
  .  1إعانات الّشيخوخة والعْجز

 رب نْ مِ  بإنهاء االستخدام بمبادرةٍ قة األحكام المتعل  نفِس الَدْوَرِة، الّصادرة خالل، 166 :التوصية رقم لُ اوَ نَ تَ وتَ      
 إنهـــاءتبريـــر  ،اقَبـــعامـــة االنطِ  طـــاق والتعـــاريف، ومعـــاييرَ ق التنفيـــذ والن طراِئـــ لُ تتنـــاوَ  يّ ِهـــفَ . لٍ مفّصـــ بشـــكلٍ  العمـــل

العمــل  نْ ، االنقطــاع َعــيحْ عــن فــي التســرِ ط ال إجــراءات، يحِ رِ ْســالتَ  ينَ وِحــ لَ ْبــقَ  اَهــإتباعُ الواجــب  اإلجــراءاتاالســتخدام، 
  .خرىخل األُ خطار، شهادة الخدمة، تعويض إنهاء االستخدام ووسائل حماية الدّ اإل خالل فترةِ 

َنْتُه االتفاقيـة األّم؛ ِلتنطبِـَق علـى جميـع       ْحـِو الّـذي تضـملـة علـى ذات الن َد نطـاُق تطبيـِق التوصـية الُمكموقْد ُحد
وأّكـــدْت التوصـــية قْيـــد الدراســـة ضـــرورة تـــوفير . 2ّنشـــاط االقتصـــادي وعلـــى جميـــع األشـــخاص الُمســـتخدمينُفـــُروع ال

الّضــمانات الكافيــة ِمــْن أْجــِل اّللجــوِء إلــى ُعقُــوِد عمــٍل ذات أجــٍل ُمحــدٍد يكــوُن الغــرُض ِمْنهــا تجنــب الحمايــة الناشــئة 
،  03مـن البنــد  الثّانيــةاألحكـام الــواِردة فـي الفقــرة دتــُه وذلــك مـا أك  ،158: عـن اتفاقيــة إنهـاء االســتخدام رقـم بــالنص

  :واِحدٍة أو أكثر ِمَن الّضماناِت التّاليةلهذا الغرض، يُجوُز النص مثًال على  .2":كالتّالي
حـدٍد َقْصـُر اّللجـوِء إلـى عقُـوٍد ذات أجـٍل ُمحـدٍد علـى الحـاالت اّلتـي َيَتَعـذُر فيهـا االسـتخداُم ألجـٍل غيـُر مُ   .أ 

ِبَسَبِب طبيعة العمل المطلوب إنجاُزُه أو ِبَسَبِب الظروف اّلتي يِجُب إنجـاُز هـذا العمـل فيهـا، أو ألسـباٍب 
 تتعّلُق بمصلحِة العاِمِل؛

، بمثابـة ُعقُـود عمـل غيـُر )أ(اعتباُر العقوِد ألجٍل ُمحدٍد في َغْيِر الحـاالِت المـذكورِة فـي الفقـرة الفرعّيـة   .ب 
 ألجل؛ُمحددة ا

اعتباُر الُعُقوِد ألجٍل ُمحدٍد، حينما ُتجدُد مّرًة أو عّدة مرّات في َغْيِر الحاالِت المذكورِة في الفقرة الفرعّيـة   .ج 
 ".، بمثابة عقود عمل غير ُمحددة األجلّ )أ(

المؤتمر الدولي للعمـل ى إصرار األعضاء الُممّثلين بدَ مَ في تقدير الباحثة، وتؤكد الّضمانات الُمحّددة أعاله،      
للتعاقُـد الّـذي يـِتم بـْين العاِمـِل ورب العمـل، وعلـى أن  اعِتماد عقـد العمـل غيـر الُمحـدد الُمـّدة كنمـوذج أساسـيعلى 

عقود العمل ُمحددة الُمّدة ال ِيمِكـُن االعتمـاُد عليهـا كأسـلوب للتعاقٌـد فـي سـوق العمـل إّال علـى سـبيل االسـتثناء، ال 
  .َغْير
فضـًال :" مـن التوصـية ذاتهـا، واّلتـي تقضـي بأنـهُ  05ا مـا َوَرَد ِمـْن أحكـاٍم ِضـمن البنـد ويْسَتْوِقُفها وَيُشّد انتباَههـ     

، َيْنَبغـي أّال ُتمثـل األسـباُب 1982ِمـْن اتفاقيـة إنهـاء االسـتخدام،  05عن الحاالت المنُصوص عليها في المـادة 
  :الستخدامالتّالية أسبابًا صحيحًة إلنهاء ا

 السّن، مع ُمراعاة القوانين والُممارسات الوطنّية فيما يتعّلق بالتقاُعد؛  .أ 
التغيب عن العمل ِبَسـبب الِخدمـة العسـكرّية اإلجبارّيـة أو ِبَسـَبب التزامـاٍت مدنّيـة ُأخـرى، وفقـًا للقـوانين   .ب 

 ...".والُممارسات الوطنّية

                                                           
  .، أعاله158: رقم من االتفاقية 12المادة  1
  .، أعاله166: من التوصية رقم 01.ف/02البند  2
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للمـؤتمر الـدولي للعمـل، بشـأن إيـراد  نيالثامنـة والسـت رين خـالل الـدورة عـدم توافُـق آراء الُمـؤتمويتِضح جلّيـًا،      
للّشــخص، ِضــمن معــايير التمييــز المحُظــور االلتزامــات المدنّيــة و االلتزامــات العســكرّية اإلجبارّيــة، الســنّ معــايير 

ر إلنهاِء عالقة العمل االستناُد إليه ِمْن ِقَبْل رب العمل كُمبر .ُب عنـُه بالّضـرورة التـرخيص للـدول األمـُر الّـذي يَتَرتـ
أو  الســنّ بتنظــيم التسـريح المهنــي علـى نحـٍو ُيجيــز تأسيَسـُه علـى ِمعيــار  158:الُمصـّدقة علـى أحكــام االتفاقيـة رقـم

  .واحٍد ِمَن المعايير الُمحددة، أعاله، دون أن ُيرتب ذلك مسؤوليَتَها الدولية
، 1958للعـام  111: جاءت الحقًة لالتفاقية رقـم 158: ِمْن أن االتفاقية رقم بالّرغموعليه تعتبر البالحثة، أّنه      

إّال أّن صياغة معايير التمييز المحظور َوَرَدْت بشكٍل ُمختِلٍف تمامـًا عـن الّصـياغة اّلتـي جـاءْت بهـا اتفاقيـة حظـر 
مــن  األولــى َوَرَد ِضــمن المــادة وُنعــاِوُد التــذكير فــي هــذا الّشــأن بمــا. 111:التمييــز فــي التوظيــف واالســتخدام رقــم

 أسـاسعلـى  تفضـيلٍ  أو استبعادٍ  أو تمييزٍ  تعني أيّ ، على أّنها بالتفرقةود المقصُ  دُ د حَ تُ ، واّلتي 111: االتفاقية رقم
 هِ ن شـأنِ ِمـ ونُ يُكـ ،االجتمـاعي األصل أوة النشأة القوميّ  أوياسي أي السّ الرّ  أوين الدّ  أوالجنس  أولون الّ  أو األصل

 تفضــيلٍ  أو اســتبعادٍ  أو تمييــزٍ  كمــا تعِنــي أيّ  .هــنالمِ  أوعاملــة فــي العمالــة المُ  أو ْص رَ بتكــافؤ الُفــ اإلخــاللُ  أو غــاءُ إل
 يــهِ ئِ هــن يرتَ المِ  أوبتكــافؤ الفــرص فــي العمالــة  أوعاملــة بالمســاواة فــي المُ  اإلخــالل أو إلغــاء هِ ن شــأنِ ِمــ ونُ يُكــ رَ آَخــ
ن الهيئــات هـا ِمـوغيرِ  ،تْ دَ ِجـوُ  إنْ ال، والعّمــ األعمـاللـة ألربـاب مث المنظمـات المُ  التشـاور مــع دَ ْعـبَ  ص ضـو المخـتَ العُ 
  .ةختصّ المُ 

ا، َلـــْو أن جميـــع النُصـــوص الّصـــادرة عـــن المنظمـــة الدوليـــة للعمـــل خـــالل الفتـــرِة اّلالِحَقـــة وَحَبـــَذ، بحســـِب رأيهـــ     
لـــة 111:والتوصـــية رقـــم 111: ِلُصـــًدور االتفاقيـــة رقـــم اْســـَتْخَدَمْت نفـــس الّصـــياغة العامـــة اّلتـــي  ،)1958(لهـــا  الُمكم

يتعلـق بتنظـيِم أّيـة مسـألة ِمـْن مسـائل  إقـرار مبـدأ المسـاواة وعـدم التمييـز فيمـا؛ حيـث أّن ورَدْت بها هاَتْين الـوثيقَتْينِ 
يْسـتْلِزُم  -ِردة لـرب العمـلِبَما في ذلك تنظيم التسريح من العمل وٕانهاء االستخدام بإرادٍة ُمْنفَـ -التوظيف واالستخدام

        .بالّضرورة صياغة نطاق تطبيق المبدأ على نحٍو شامٍل ِبحظِر كاّفة أشكال التمييز دون تحديدٍ 
الخاّصــة بحمايــة العّمــال مــن التســريح واتســاقًا مــع مــا َســَبْق، تضــمَنْت التوصــية بــالنص ُجملــًة ِمــَن الّضــمانات      

  :ها، ما يليِمنْ  ، نذُكرُ 1التعسفي
ْر التسريح بموِجْب القوانين أو الُممارسات الوطنّية؛ ال يُجوُز إنهاُء اسِتخداِم العاِملِ   .أ  ِبَسَبِب خطأ ال ُيبر 
ه َلُه رب العمل التعليمات اّلالزمة ُمرَفَقًة بإنذاٍر مكتوِب؛  .ب  ال يُجوُز إنهاُء اسِتخداِم العاِمِل ما  َلْم ُيوج 
ر َوَرود الخطـأ ال يُجوُز إنهاُء استِ   .ج  خداِم العاِمِل ما َلْم يْسَتِمّر في أداء واجباِتِه بُصورِة غيُر ُمرِضّيٍة مـَع تَكـر

 المهني مّرًة أو عّدة مراٍت؛
ال يُجـوُز لــرب العمـل إنهــاَء اســِتخداِم العامـِل ِبَســَبِب خطـا ارَتَكَبــُه بْعــَد انِقضـاِء ُمهلــٍة معقولـٍة َتْعقُــُب معِرَفتَــُه   .د 

 .بهذا الخطأ
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اقتصـــادية أو تكنولوجيـــة أو  ألســـبابٍ  االســـتخدامِ  بإنهـــاءِ  قُ تتعلـــ ةً تكميلّيـــ التوصـــية أحكامـــاً  تضـــّمَنتْ  ،وأخيـــراً        
، 3ب أو تخفيض حاالت إنهاء االسـتخدامدابير لتجن ، والت 2سةؤس ة في المُ يرات الهامّ يِ غْ ات بشأن التَ رَ اوَ شَ المُ ب، 1ةيلَ ثِ مَ 

  .4ة إعادة التوظيف وتخفيف آثار إنهاء االستخدامنهاء االستخدام وأولويّ ومعايير االختيار إل
 ، وألّول مــّرة،شــير الباحثــة إلــى القفــزة النوعّيــة اّلتــي أتــْت بهــا المعــايير الّســابقة مــن حيــث أّنهــا تناولــتختامــًا تُ      
عليــه  بَ َلــلدوليــة للعمــل قــد غَ كــان اهتمــام المــؤتمرين علــى مســتوى المنظمــة ا إنّ الّســلبي للحــّق فــي العمــل؛ فــ الوجــه

 ىَ وتعني الباحثة حق كـل شـخٍص علـى قـدم المسـاواة فـي الحصـول علَـ -الجانب اإليجابي لتنظيم الحّق في العمل
وتعني به حق كل شخٍص في الحفاظ على  - لمسألةتنظيم اللبي السّ  الجانبفإّن  -وَ منصب عمٍل الئٍق يختاره هُ 
قــد ُطــِرح علــى طاولــة نقاشــات المــؤتمر العــام للمنظمــة الدوليــة للعمــل، بصــورٍة صــريحٍة منصــب عملــه والبقــاء فيــه، 

مـن أهمّيتـه وأولوّيتـه فـي الحفـاظ علـى االسـتقرار  ذلـك علـى الـّرغم، و ات القـرن الماضـيسـتينيّ ءًا مـن اومباشرة، ابتد
  .عي واالقتصاديااالجتم هُ نَ مّْ الوظيفي للّشخص العامل، وتحقيق أَ 

لمبــدأ  تهمفــي صــياغ اعتمــدوا قــد ى مســتوى المنظمــةلــبالمالحظــة فــي هــذا الّشــأن، أّن المــؤتمرين ع والجــدير     
بأهمّيـة الموضـوع فـي مقـاٍم أول؛ حيـث أسـلوب التحسـيس والتوعيـة  ،التسـريح والفصـلالتمييز فـي  وعدم المساواة

صــياغة القواعــد الدوليــة ، ومــن بعــد ذلــك انتقلــت )119:رقــم(أخــذت النصــوص األولــى ذات الّصــلة شــكل التوصــية 
كّرسـت بصـريح العبـارة إنهـاء  ،دوليـة للعمـل اتفاقيـةي نصـوص وأحكـام بتبّنـ ،للعمل إلى مستوى أبعد وأكثـر إلزامّيـة

أو االجتماعّيــة، واعتبــرت التســريح /ة والطبيعّيــ هِ ُيوّجــه للعامــل اســتنادًا إلــى خصائِصــ االســتخدام بنــاءًا علــى تمييــزٍ 
 .، على معايير وأسباب موضوعّيةقانوني إْن ُأسَس، فقط

  
  :الفرع الثاني

 التسريح الِمهنيّ قة بتنظيم المتعل  الفرعّيةحكام األ
  

الُمعتمـــدة فـــي إطـــار النشـــاط التشـــريعي للمـــؤتمر الـــدولي للعمـــل تنظـــيم مســـألة تناَوَلـــْت العديـــد مـــن النُصـــوص      
هــاء اســتخدام عامــٍل دون ُوُجــوِد ُمبــّرٍر قــانوني بحظــر إنالتســريح المهنــي، وأكــّدت جميُعهــا علــى المبــدأ القاضــي 

ويَتَرتــُب عــن هــذا، حظــُر إنهــاء اســتخدام شــخِص مــا اســِتنادًا إلــى عواِمــَل ُمرتِبطــة بشخِصــِه أو  .وموضــوعي لــذلك
  .انتماءاِتِه الّسياسية، النقابّية أو االجتماعّية

                                                           
رتــُه األحكــاُم الــواِردة ِضــمن البنــد  1 كالتّــالي 19وذلـك مــا قر ــب أو  .1: "مـن التوصــية ذاتهــا؛ حيــث جــاء الــنصَيْنَبغــي أْن َتْســعى كاّفــة األطــراف المعِنّيــة إلــى تجن

هيكلـي أو مثيـٍل، مـا َأْمَكـَن ذلـك، دون إضـرار بكفـاءة  تخفيض حاالت إنهاء االستخدام اّلتي تحُدُث ألسباٍب ذات طابع اقتصادي أو تكنولـوجي أو تنظيمـي أو
ـلطة الُمختّصـة أْن . 2.بتشغيل الُمؤّسسة والُمْنشأة أو الهيئة، وٕالى تخفيف اآلثار السيئة على العاِمِل أو على العّماِل المعنّييَن نتيجًة ِلهِذه األسـبا َيْنَبغـي للس

  ".عن حلوٍل للمشاِكل اّلتي تْنشأ عن إنهاء االستخدام ُتساِعَد األطراف، ِعْنَد االقتضاء، في البحثِ 
ــْت أحكــاُم البنــد  2 ــْد َأْلَزَم ــاِج، أو البرنــامج، أو التنظــيم أو الَهْيكــل، أو 166: مــن التوصــية  رقــم 20وق ــٍة فــي اإلنت ، كــل رب عمــٍل يرغــُب فــي إجــراء تغييــراٍت هاّم

ْح أْن تترتَب عليها عملّيات إ ـب التكنولوجيا، ُيرجخـاِذ التّـدابيِر اّلتـي ُيْمِكـُن معهـا تجنلي العّمـال المعنّيـين بأسـرِع مـا ُيمِكـُن، مـن أجـِل اتنهاء استخدام، باسِتشارة ُممث
  .أو تخفيف اآلثار الّضارة ِلِمْثِل هذه التغييرات

  .، أعاله166: من التوصية رقم 22و 21الُبْنَدْين  3
  .، أعاله166: من التوصية رقم 26-23البنود  4
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      ــُد واســتنادًا لهــذا، َوَرَدْت العديــد ِمــَن األحكــاِم الُمتفر مبــدأ المســاواة وحظــر التمييــز فــي قــة والُمتنــاِثرة اّلتــي ُتؤك
وَتْعـِرُض الباحثـة ِمـْن خـالل فقـرات البحـِث التّاليـة الـبعض مـن هـذه األحكـام علـى  .تنظيم التسريح المهني للعّمال

  .سبيل المثال ال الحصر
  

  األحكام المتعّلقة بحماية األمومة:أوالً      
  

لســنة  103: لــة بموجــب االتفاقيــة رقــم، المعدّ حمايــة األمومــةبشــأن  1919لســنة  03: رقــم نت االتفاقيــةتضــمّ      
تـي تسـتهدف حظـر إلقـاء تعويضـات األمومـة علـى ، مجموعـة مـن القيـود الّ 2000لعـام  183:واالتفاقية رقـم 1952

ل ال تحُصـ يْ َكـسـاء، ولِ جاه الن ات في التوظيف واالستخدام  تمييزٍ   ةِ إلى إقامَ  هِ انجرارِ  بِ العمل، وذلك لتجن  رب قِ عاتِ 
 103: مـن االتفاقيـة رقـم 04. ف/04المادة  ،03 :من االتفاقية رقم) ج(.ف/03المادة (ة النفقات يَ صعوبات لتغطِ 

  .1)183:من االتفاقية رقم 08.ف/06 المادة هالُ قابِ وتُ 
ي فيـه ِهـذي تنتَ اريخ الّـ، كالتّـمومـة أو بتـاريخٍ عة بإجـازة األتسريح المرأة المتمت  اتفاقيات حماية األمومةمنع وتَ       

ــَيــالل هــذا الغِ ة اإلنــذار ِخــد ُمــ علــى 2000لعــام  183:مــن االتفاقيــة رقــم )08( الثامنــةت المــادة اب؛ وفــي ذلــك نص ،
 العمل أن يُ  ربم القانون حرُ يَ  -1:"هأن نهي  امرأة أثنـاء حملِ  استخدام أي شـار المُ  بهـا فـي اإلجـازةهـا أو أثنـاء تغي

لـوائح رهـا القـوانين والّ قر علـى أن تُ . تهـا إلـى العمـلب عودَ ، أو خالل فتـرة تعقُـ05أو المادة   04إليها في المادة 
ضـاعفاتها أو إلـى الحمـل أو الـوالدة ومُ  صـلةٍ بِ  مـت ى من ذلك الحاالت القائمة على أسباب ال تَ ستثنَ وتُ . الوطنية
أو  لِ مْ إلى الحَ  ةٍ لَ صِ بِ  د مُ ال تَ  ةِ مَ دْ الخِ  نَ مِ  صلِ أسباب الفَ  بء اإلثبات بأنّ عِ العمل  ربعلى عاتق  قعُ ويَ . اإلرضاع

 .ا أو اإلرضاعهَ اتِ فَ اعَ ضَ الوالدة ومُ 
ل األجـر عنـد انتهـاء إجـازة د عَ مُ  ماثلة بنفسِ مُ  ا أو إلى وظيفةٍ هَ ل للمرأة الحق في العودة إلى نفس وظيفتِ كفَ يُ -2
  ).103: من االتفاقية رقم 06والمادة   03: من االتفاقية رقم 01.ف/04لمادة ها الُ قابِ وتُ (."اهَ ومتِ أمُ 

ص ، الـنّ حمايـة األمومـةبشـأن  1952لسـنة  95: نت التوصـية رقـم، تضـمّ 103: االتفاقية رقـم ورِ دُ صُ  قتِ وَ وبِ      
ا أو َهـلِ مْ حَ العمـل بِ  رب مِ ْلـعِ  بِ بَ َسـالعمـل بِ  نِ ل المرأة َعـصْ ة امتناع تسريح أو فَ ورَ رُ ضَ على  )04( ابعالرّ ها دِ نْ في بُ 

ة ال دّ ُمـ ضـيّ ى مُ إخطـار رب العمـل بالحمـل وحتـ تـاريخِ  نْ ِمـ ةِ متـد المُ  الفتـرةِ  ةَ يلَ طِ  ر لها حمايةٌ ا؛ حيث توف هَ عِ ضْ وَ 
  .عِ ضْ إجازة الوَ  انتهاءِ  دَ عْ بَ ) على األقلّ ( عن شهرٍ  تقلّ 

ـــ صــريحةً  قــدير الباحثــة، فــي ت ،)2000( 183:وجــاءت عبــارات االتفاقيــة رقــم      ت بهــذا الخصــوص؛ حينمــا نص
ا أو أثنـاء َهـحملِ  أثنـاءَ  امـرأةٍ  أي  اسـتخدامَ  ي نِهـيُ  نْ العمـل أَ  ربالقـانون  مُ حـرُ يَ " :همنها علـى أّنـ 01.ف/08 المادة

                                                           
قــة ر اإلعانــات المتعل وف مــن أجــل حمايــة وضــع المــرأة فــي ســوق العمــل، تُــ" :أعــاله، علــى أّنــه 183: مــن االتفاقيــة رقــم 06مــن المــادة  الثامنــةوتــنص الفقــرة  1

. رهـا القـوانين والممارسـات الوطنيـةقر قـة تُ من خالل التأمين االجتمـاعي اإللزامـي أو مـن األمـوال العامـة أو بطري 05و 04باإلجازة المشار إليها في المادتين 
 وال يكون صاحب العمل مسؤوًال مسؤولية مباشرة عن التكلفة المباشرة ألي  قدية المُ من هذه اإلعانات الن قد د مـن مة إلى المرأة العاملـة لديـه دون اتفـاق محـد

  :ذاك ،صاحب العمل
  نية في دولة عضو ما قبل تاريخ اعتماد مؤتمر العمل الدولي لهذه االتفاقية؛أوما لم تنص على ذلك القوانين والممارسات الوط -)أ(
  ."على المستوى الوطني الحقٍ  لة ألصحاب العمل وللعمال على ذلك في وقتٍ ق الحكومة والمنظمات الممثّ لم تتفّ  ما -)ب(
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 عُ َقـ،ويَ ...،ا إلـى العمـلِ هَ تَ دَ وْ عَ  بُ قُ عْ تَ  ، أو خالل فترةٍ 05أو المادة  04ر إليها في المادة شاِ المُ  ا في اإلجازةِ هَ بِ تغي 
ــى عــاتِ  ــالعمــل عِ  رب قِ عل ــأن ْب ــات ب ــالفَ  أســبابَ  ئ اإلثب ــ لِ ْص ــال تَ  الخدمــةِ  نَ ِم ــبِ  د ُم ــوالدة  ةٍ لَ ِص ــى الحمــل أو ال إل

  ".ومضاعفاتها أو اإلرضاع
إلى  ةِ في العودَ  الحق  للمرأةِ ل كفَ يُ :" اليكالتّـواّلتي َوَرَد بها، س المادة، فْ نَ  نْ مِ  02 الفقرةكما ُتشير الباحثة إلى      

  ".ةومَ ل األجر عند انتهاء إجازة األمُ عد مُ  سِ فْ بنَ  ةٍ لَ ماثِ مُ  ا أو إلى وظيفةٍ هَ تِ وظيفَ  سِ فْ نَ 
ـــتْ  أعـــاله، )2000( 183:ألحكـــام االتفاقيـــة رقـــم وتكملـــةً       مراجعـــة بشـــأن  2000لعـــام  191:التوصـــية رقـــم نص

إلـى  ودَ ُعـتَ  المـرأة أنْ  حق  نْ مِ  ونَ يكُ  ي أنْ غِ بَ نْ ه يَ ، على أنّ هانْ مِ  الخامس بندال في ،1)1952(توصية حماية األمومة 
  .ةِ اإلجازَ  انتهاءِ  دَ نْ عِ  هُ سَ فْ نَ  ى فيها األجرَ ا تتلق هَ لَ  ةٍ لَ ماثِ مُ  ابقة أو إلى وظيفةٍ ها السّ تِ وظيفَ 
 ي أنْ ِغـبَ نْ يَ -)05(:"واليهـا، علـى التّـصـية ذاتُ من التو  06من البند  06و 05ن يْ الفقرتَ  تْ ص ى، نَ نَ عْ المَ  وفي ذاتِ     
رًا َطـل خَ ك َشـا ال تُ َهـتُ عودَ  تْ ى كاَنـتَ ا مَ هَ تِ لوظيفَ  ةٍ لَ ماثِ مُ  ها أو إلى وظيفةٍ تِ إلى وظيفَ  ةِ ها في العودَ المرأة بحق  ظَ فِ تحتَ 

  .اهَ تِ حّ على صِ 
 إجــراءِ  ضِ رَ َغــالعمــل، بِ  ربرورة، وبعــد إخطــار الّضــ دَ ْنــا، عِ َهــلِ مَ عَ  انَ َكــمَ  كَ رُ ْتــتَ  ماح للمــرأة بــأنْ ي الّســِغــبَ نْ يَ  -)06(
  . 2"اهَ لِ مْ حَ بِ  لُ صِ ت ة تَ يّ بِ طِ  وصٍ حُ فُ 

ة العمــل بــإرادة حظــر إنهــاء عالقــوُتظهــر األحكــام الّســابقة وتؤّكــد طــرح الباحثــة الّســابق، مــن حيــث أّن مبــدأ      
قبولة، قد تـّم طرحـه ضـمن القواعـد الصـادرة لرب العمل دون سابق إنذار ودون وجود مبّررات موضوعّية م منفردة

وقد تكّرست الفكرة، أساسًا، خالل الدورة  .1963للعام  119: عن المنظمة الدولية للعمل قبل صدور التوصية رقم
  .، سالفة الّذكر03: للمؤتمر الدولي للعمل، وذلك ما تؤّكده أحكام اتفاقية حماية األمومة رقم األولى
على التّـوالي، حظرهـا  ،183و 103، 03: من إيجابيات اتفاقيات حماية األمومة، ذوات األرقام وُتعّدد الباحثة     

أمومـة، والزامهـا الـدول األعضـاء المصـّدقة علـى بنـود االتفاقيـة، يح المـرأة بسـبب خروجهـا فـي عطلـة المطلق لتسـر 
لزامهـا رب العمـل باالمتنـاع عـن تغييـر بكفالة المرأة من الّناحيـة المادّيـة خـالل إجـازة الوضـع وفتـرات الّرضـاعة، وا

  .منصب عمل المرأة ونقلها إلى منصٍب آخر دون موافقتها أو دون وجود مبّررات موضوعّية لذلك

                                                           
  . 2000جوان  15:المنعقدة بتاريخ 88:ة المؤتمر الدولي للعمل رقم، المعتمدة خالل دور )1952(مراجعة توصية حماية األمومة بشأن  191:التوصية رقم 1
منـه، علـى أّنـه َينبغـي أن تّتخـذ الـدول األعضـاء تـدابير  األولىمن التوصية ذاتها؛ حيث ورد ضمن الفقرة  06 وتجب اإلشارة بهذا الخصوص، إلى أحكام البند 2

  .األم الحامل أو المرضع أو طفلهالضمان تقييم أي مخاطر في مكان العمل ترتبط بسالمة وصحة 
  :من البند أعاله، بأنه ينبغـي فـي حالـة مـا إذا تبـين وجـود خطـر ملمـوس أن تُّتخـذ تـدابير ترمـي إلـى تـوفير بـديل لهـذا العمـل فـي شـكلِ  الثانيةوُتضيف الفقرة     

  إزالة الخطر؛ -)أ(
  تكييف لظروف عملها؛ -)ب(
  ص في األجر، إذا كان هذا التكييف غير ممكن عمليًا؛النقل إلى وظيفة أخرى، دون نق -)ج(
  .إجازة مدفوعة األجر، وفقًا للقوانين أو اّللوائح أو الممارسات الوطنية، إذا كان هذا النقل غير ممكن عملياً  -)د(

  :ا ما تعّلق األمر بالحاالت التّاليةعلى ضرورة اتخاذ التدابير المحّددة أعاله، بصورة خاصة، إذ الخامسمن البند  الثالثةوتحث الفقرة      
  العمل الّشاق الذي يتطّلب رفع األحمال أو حمِلها أو دفِعها أو سحِبها يدويًا؛ -)أ(
  العمل الذي ينطوي على التعّرض للعوامل البيولوجية أو الكيميائية أو الفيزيائية التي ُتشكل خطرًا صحّيًا على الوظائف اإلنجابية؛ -)ب(
  الذي يتطّلب حفظ التوازن على نحٍو خاص؛ العمل -)ج(
  تزازات؛ العمل الذي ُيسبب إجهادًا بدنيًا ُيعزى إلى فتراٍت طويلٍة من الجلوس أو الوقوف، أو إلى درجات الحرارة أو البرودة الّشديدة أو االه -)د(
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والجــدير بالتّنويــه لــه فــي الختــام، أّن مــن إيجابيــات اتفاقيــات األمومــة الــثالث، هــو أّن صــياغتها لاللتزامــات      
مـرٍن، وعلـى العكـس تمامـًا، وردت صـياغة االلتـزام علـى نحـٍو جامـٍد؛ حيـث اسـتخدم  المقّررة سابقًا، لم تِرد بأسلوبٍ 

  .وغيرها)...َيَقُع على عاتق رب العمل(، )َيحِرُم القانون: (ّنهي، مثللالمؤتمرون أفعاًال وعباراٍت تُفيٌد األمر أو ا
  

 األحكام المتعّلقة بالحرّية النقابّية وحماية حق التنظيم: ثانياً      
  
؛ جنيــفإدارة المكتــب الــدولي للعمــل الــُدول الُممثلــة بــالمؤتمر الــدولي للعمــل إلــى االجتمــاع فــي  َدَعــا مجلــس     

َر اعتمـاد الُمقترحـات موُضـوع الُبْنـد 1948 عامجوان  17: بتاريخ )31(الحادية والّثالثينحيث َعَقَد دوَرَتُه  وٕاْذ قر ،
  .بالحرّية النقابية وحماية حق التنظيمُمتعلقة في جدول أعمال المؤتمر، وال )07( الّسابع
منهــا علــى أنــُه للعّمــال وألربــاب العمــل، دون أّي تمييــٍز، الحــّق، دون تــرخيٍص  الثّانيــةوَوَرَد الــنص فــي المــادة      

اقيـــة مـــن االتف 03وُتضـــيُف المـــادة . ســـاِبٍق، فـــي تكـــويِن ُمنّظمـــاٍت يختارونهـــا، وكـــذلك الحـــق فـــي االنضـــمام إليهـــا
ِلمنظمات العّمـال وِلمنّظمـات أربـاب العمـل الحـّق فـي وْضـِع دسـاتيرِها ولوائِحهـا اإلدارّيـة، وفـي انتخـاِب :"بـالنّص 

  ".ُممثليها بحرّيٍة كاِملٍة، وفي تنظيِم إدارِتها ونشاِطها، وفي إعداِد براِمج عمِلها
تحمـي  1948للعـام  87: دة ِضـمن االتفاقيـة رقـمإْن كانـت األحكـام الـوار تقّدر الباحثـة بهـذا الخصـوص، أّنـه و      

ـــِه، دون أْن يكـــون لـــذلك عالقـــٌة بُممارســـِتِه  ِضـــمنّياً  حـــّق العاِمـــِل فـــي التوظيـــف وحقـــِه فـــي البقـــاء فـــي منِصـــِب عمِل
لعمـل، للمـؤتمر الـدولي ل )32( الثانية والثالثين، الُمعتمدة في إطاِر الدورة 98: فإن االتفاقية رقم. لنشاطاٍت نقابّية
، ِبَحْظـِر ُممارسـِة جميـِع أشـكاِل التمييـز الُموّجـه للعّمـال ِبَسـَبْب صـراحةً َتْقِضـي، ، 1949 جوان 08: الُمنعقدة بتـاريخ

انتمائِهم النقابي، وبالُخُصوص، القيام بتسريِح عامٍل أو اإلساءة إليه بأّي وسائل ُأخرى ِبَسَبِب انِضماِمِه إلـى نقابـٍة 
طٍة نقابّيــٍة خــارج ســاعاِت العمــل، أو أيضــًا ِلُمشــاركِتِه فيهــا بموافقــة رب العمــل أثنــاء ســاعاِت أو ُمشــاركِتِه فــي أنِشــ

  . 1العمل
بمـدى أحِقّيـة ُممارسـة نشـاطات بهذا الُخُصـوص، العديـد مـن التسـاؤالت الُمتعلقـة، أساسـًا،  الباحثة وَتْسَتوِقفُ      

رب العمل إنهاء مهام عاِمـٍل بسـَبِب ُممارسـِتِه لمهاِمـِه النقابّيـة التمثيل النقابي أثناء أوقات العمل؟ وهل يُجوُز ل
  أثناء أوقات العمل؟

االتفـاقيتين ( بالحرّية النقابيـة وحمايـة حـّق التنظـيموالجدير بالتنويه َلُه، أّن الوثيقَتْين األساسيَتْين المتعلقتـين      
وبـالعكس، َوَرَدْت اإلجابـة علـى التسـاؤالت . هـذه التسـاؤالتَلْم تشتِمال علـى إجابـٍة ل )على الّتوالي، 98و 87 :رقمي

، توفير الحمايـة والتسـهيالت لُممثلـي العّمـال فـي المؤّسسـاتبشـأن  135: المطُروحة أعاله، ِضمن االتفاقية رقم
 ؛1971 انجـو  23: الُمنعِقـدة بتـاريخ )56( الّسادسـة والخمسـين اّلتي اعَتَمَدها المؤتمر الـدولي للعمـل خـالل دورتِـهِ 

حمايـة العّمـال ِمـَن واّلتـي تـنص علـى  ،)1949( اتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعّيةأشار إلى أحكام حيث 
، وَرَأى ِمـَن الّصـواب اسـتكماَل هـذه األحكـام ِمـْن اإلجراءات التمييزّية الُمعاِديـة للنقابـات فيمـا يتعلـق باسـِتخداِمِهم

  .أجِل ُممثلي العّمال
                                                           

   .، أعاله87: من االتفاقية رقم األولىالمادة  1
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، 1، َيَتَمتـــُع ُممثلـــو العّمـــال فـــي الُمؤّسســـات135: مـــن االتفاقيـــة رقـــم األولـــىْنـــُه، وِطبقـــًا لمـــا َوَرَد فـــي المـــادة ومِ      
لعّمـال، بحمايٍة فعلّية ِمْن أي تصرفاٍت تُضر ِبِهم، ِبما فيها التسريح، وتُتَخْذ ِبَسَبِب َوْضِعِهم أو أنِشـَطِتِهم كُممثلـين ل

وتُــوفُر كــل التســهيالت الُمناِســبة فــي المؤّسســات ِلُممثلــي . ِهم النقابّيــة، أو اشــِتراِكِهم فــي أنِشــطٍة نقابّيــةأو ُعضــِوَيتِ 
  .2العّمال ِلتمكيِنِهم ِمْن أداء مهاِمِهم ِبُسرعة وفعالّية

بمبـدأ المسـاواة وعـدم التمييـز صـريحًا أعـاله، اعترافـًا  ،َمثَلْت األحكام الواردةيمكن للباحثة القول أّنه ، من ثمّ و      
الحـــق فـــي التمثيـــل النقـــابي، حيـــث كّرســـْت المســـاواة بـــين جميـــع العّمـــال فـــي ممارســـة ؛ فـــي التوظيـــف واالســـتخدام

وحَظـَرْت فــي الوقــِت ذاِتــِه إقامــة أّي تمييـٍز قــْد يتَســبُب فــي ُفقــداِن العاِمــِل َمْنِصـَب عمِلــِه ِبَســَبْب انتمائــِه لنقابــٍة مــا أو 
  .ِه أنِشطًة نقابيةُممارستِ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
األشـخاص اّلــذين ُيعتَـَرُف َلُهـم بهــذه الّصـفة بموجـب القــوانين أو الُممارسـات الوطنّيــة، :"هـذه االتفاقيـة الثالثــةفـي مفهـوم المـادة " ممثلـو العّمــال"وتعنـي عبـارة  1

  :سواء أكانوا
 ُممثلين نقابّيين، أّي ممّثلين ُتعيُنُهم أو تنتِخُبُهم النقابات أو أعضاء هذه النقابات؛  .أ 
  ".ن ينَتِخُبُهم عّمال الُمؤّسسة بحرّيةٍ ممثلين ُمنَتَخبين، أّي ممّثلي   .ب 

   .، أعاله135: من االتفاقية رقم الثّانيةالمادة  2



 
393 

  :المبحث الثاني
  .القواعد الُمتعلقة بُمكاَفَحة البطالة والتّأمين عليها 

  
ــ"وُتعــرُف بأّنهــا إحــدى أهــّم الُمشــِكالت الرئيســّية ِلُبلــدان العــالم الُمختلفــة، البطالــة  ُتمثــلُ       أشــخاٍص  ُوُجــودِ  ةُ حاَل

 م تَـ )1983( للعمـل الدوليـة المنظمـة بَ َسـحَ و . 1"ْم يِجـُدوهُ َلـ ُه ولكـنْ ْنـعَ  ينَ ثِ وبـاحِ  هِ علْيـ ينَ رِ وقـادِ  راِغبين فـي العمـلِ 
فــي الّشــخِص الباحــِث عــن  واحــدٍ  تٍ ْقــوَ  فــي اَهــرِ ف وَ تَ  نْ ِمــ د ُبــ ال اييرَعــمَ  )03( لثالثــة اًقــفْ وِ  للبطالــة ياِســيَ القِ  التعريــف

 لَ َال خِ  للعملِ  نِ اهِ الر  تِ قْ الوَ  في احٌ تَ مُ  عيارُ مِ و لٍ مَ عَ  نْ عَ  ثِ حْ البَ  عيارُ مِ  ،لٍ مَ عَ  ونِ دُ بِ  عيارُ مِ  :وهي ،2نشاٍط اقتصاديٍ 
   .3ةدَ د حَ مُ  ةيّ عِ جِ رْ مَ  ةٍ رَ تْ فَ 

وتأسيسًا على ذلك، ُيجِمُع االقتصـادُيون والُخبـراُء، وحْسـبما أْوَصـْت بِـِه المنظمـة الـدولي للعمـل، علـى تعريـِف      
ل َمْن هو قاِدر على العمِل، وراِغٌب فيه، ويبحُث عنُه، ويْقَبُلُه ِعْنَد ُمْستوى الجر الّسائد، ولكـن ك:"، بأنـهُ 4العاِطلِ 

  .   5"دون جدوى
ــْد ُطِرَحــْت الُمناقشــات بشــأن موضــوع  ــَرت  البطالــةوَق ــُذ الّســنوات اُألولــى لتأســيِس المنظمــة الدوليــة للعمــل، واعتُِب ُمْن

ــأمين عليهــ أحــّد المحــاِور الرئيســّية اّلتــي أثــارت اهتمــام المــؤتمرين الُمَمثلــين داخــل المــؤتمر  امكافحــة البطالــة والّت
ــلِ المُ  المســائلُ  تْ كاَنـ ،ةاَيــدَ ي البِ ِفــفَ ؛ 6الـدولي للعمــل االســتخدامِ  لِ مســائِ  رِ ثَــكْ أَ  نْ ِمــ يَ ِهـ مكاِتــُب التوظيــفِ و للبطالــةة ح 

فـي  وتنظيم عـْرِض العمـل ُمكافحة البطالةإلى ضـرورة  اإلشارةُ  تْ دَ رَ وَ حيث  ؛والتنظيمِ  ةِ عَ ابَ تَ والمُ  امِ لالهتمَ  اباً طَ قْ تِ اسْ 
فـي  1944عام ل إعالن فيالدلفيا لَ ك شَ و  ،7ئيسية للمنظمةالرّ  األهدافِ  نَ مْ لعمل ضِ ل منظمة الدوليةالديباجة دستور 

 لٍ شـامِ  لٍ َمـعَ  جِ لبرنـامَ  وٕايحـاءٍ  لهـامٍ َدَر إَحاُل عليه بالّنسبة لمجاالٍت ُأخـرى، َمْصـال وَ ا هُ مَ وكَ  العمالة والبطالة،مجاِل 
 دُ د َشـا يُ َمـكَ  ،االقتصـادي وِ ُمـة الن أهمّيـ ،أيضـاً  زُ رِ ْبـيُ  هُ ، ولكنـلِ الكاِمـ علـى االسـتخدامِ  دُ ؤكـيُ  فاإلعالنُ . اليةالتّ  نواتِ للسّ 

                                                           
  .183.، ص2007، الطبعة األولى، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، اقتصاديات العملمدحت القريشي،  1
ــ دُ َمــتَ عْ المُ فــي إطــار التقريــر  االقتصــادي شــاطالنّ  مفهــوم ويتحــّددُ  2 ــقِ ، بشــأن 1982 عــامِخــالل للمنظمــة الدوليــة للعمــل  الــدولي المــؤتمر فِ رَ َطــ نِم  كانالســ اسِ َي
 أو ًال ّعـفِ  مُ هِ اَسـالمُ  الّشـخُص  اقتصـادياً  طُ اِشـالنّ  رُ َبـتَ عْ يُ ِمْنـُه، و  .المتحـدة لألمم عِ ابِ التّ  ةالوطنيّ  اتِ ابَ سَ الحِ  امِ ظَ نِ  قَ فْ وِ  والخدماتِ  عِ لَ الس  اجِ تَ إنْ  ةِ لَ الَ دَ بِ  ،اقتصادياً  ينطِ اشِ النّ 
  . ةالوطنيّ  اباتِ سَ الحِ  امِ ظَ نِ  في ةِ نَ ي بَ المُ  اإلنتاجِ  ودِ دُ حُ  نَ مْ ضِ  لُ دخُ تَ  تيالّ  اتِ مَ دَ والخَ  عِ لَ الس  إنتاجِ  في ةِ اهمَ سَ للمُ  احُ تَ المُ 
، 2003 ،23: العــدد ، مجلــة العولمــة،)الجــاتْ  ي فــي ظــل مِ وْ الَقــ نِ الم االجتمــاعي واألْمــالّســ مِ عْ واجهــة لــدَ أســاليب المُ : البطالــة( ين عبــد القــادر،محمـد عــالء الــدّ  

  .05. ص
 إذا عـن العمـل إالّ  ثِ ْحـفـي البَ  ةً يطَ ِشـنَ  ةً وَ ْطـخُ  رُ َبـتَ عْ ال تُ  ،ةالعامـة أو الخاّصـ بِ المكاتِـ دِ َحـفـي أَ  التسـجيلَ  أن  ،1988المؤتمر اإلحصـائي للعمـل فـي سـنة  رَ بَ تَ اعْ و 3

  .رَ آخَ  رٍ مْ ِألَ  َس يْ ولَ   على عملٍ ًال عْ فِ  ولُ صُ الحُ  وَ هذا التسجيل هُ  نْ مِ  ُض رَ كان الغَ 
  .07.مرجع سابق، ص محمد عالء الدين عبد القادر، :، راجعالمعايير القياسّية للبطالةللمزيد من التفاصيل بشأن 

  :راجع 4
B.I.T.: (World of Work), The Magazine of The I.L.O., n° 18, December 1996, p. 04. 

وفـي الوقـِت . بأنـُه لَـْيَس كـل َمـْن ال يْعَمـل عـاِطالً " االقتصـاد الّسياسـي للبطالـة"ِضـْمن دراسـِتِه الُمتخصصـة بشـأن" رمـزي زكـي"المعنى، ُيْجـِزم األسـتاذ وفي ذات 5
، ُعُمومـًا، ُهنـاك شـْرطاِن أساسـّياِن ويْجَتِمعـاِن معـًا، ِلتعريـِف العاِطـِل وُيؤكـد بهـذا الُخُصـوص، أنـهُ  .َنْفِسِه، َلْيَس كل َمْن َيْبَحْث َعْن عمٍل ُيعد ِضْمَن دائرة العاِطلين

  .أْن َيْبَحَث الّشخُص عْن ُفرصة عملٍ  -بأْن يُكون الّشخُص قاِدرًا على العمِل؛  -أ :بحَسِب اإلحصاءات الّرسمية، وُهما
  .15.رمزي زكي، مرجع سابق، ص 
  .345. صعدنان خليل الّتالوي، مرجع سابق،  6
  .2012المنظمة الدولية للعمل، جنيف،  ،)دستور منظمة العمل الدولية ونصوص مختارة( :المكتب الدولي للعمل 7
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ــنَ ورة العمــل الــدولي المُ رُ علــى َضــ َصــنْ ذي يَ اّلــ قِ س ؤَ تــي تُــتصــادية الّ االق لِ العواِمــ علــى مختلــفِ  ب علــى االســتخدامِ  رُ ث 
  .1نميةوالتّ 

، هــذه األخيــرة تْ دَ َمــتَ ، اعْ الّنشــاط الميــداني للمنظمــة اقِ َطــنِ  اعِ َســات  عَ َمــ بٍ ْنــإلــى جَ  بــاً نْ اليــة، وجَ التّ  نواتِ ففــي الّســ     
فـي  ادرةِ الّصـ القواِعـدِ  عَ مَ  ةً مقارنَ التوظيِف ومكافحة البطالة، واّلتي  في مجالِ  ةِ الهامّ  القواعِد واألحكامِ  نَ مِ  مجموعةً 

   .الُمرونِة والشموِلَيةِ و  بالتنسيقِ  َتَميَزتْ  ،إعالن فيالدلفياعلى  ةِ قَ ابِ السّ  الفترةِ 
وتــأتي الباحثــة ِضــْمَن مــا يلــي إلــى التفصــيِل فــي ُمختَلــِف َمــا َصــَدَر َعــِن المنظمــة الدوليــة للعمــل ِمــن أحكــاٍم      

لةِ  وذلك ِضمن المطلَبْين التّالَيْينالبطالة والتّأمين عليهابسياسِة  وتقاريَر ذاَت الص ،:  
  

  :المطلب األول
 أحكام االتفاقيات والتوصيات الدولية للعمل المتعّلقة بُمكافحة البطالة والّتأمين عليها

  
ي لماالقتصـاد العـا لَ َخـدَ  ،عينياتبى أوائـل الّسـوحتّـ 1945ْين الفـتــرة مــا بـ يَ وِهـ ،المـعاالزدهار الّ  نَ مِ  فترةٍ  دَ عْ بَ      

ــ بجميــع ــ ا فــي الكثيــرِ هَ ت تــداعياتُ ـرْ َهــظَـ  ،ةٍ هـيـكـلـيّـــ  فـــي أزمـــةٍ  هِ أطراِف ــ نَ ِم ا ســاحةُ هَ تْ دَ هِ تـــي َشــرات واألحــداث الّ التغي 
  .2ى، وساحُة االقتصاد العالمي منُظورًا إليه كِوحدةدَـ على حِ  كل  ةيَ طرِ ت القُ يااالقتصاد

في مختلف أرجـاء  ستمر مُ  بشكلٍ  البطالةشكلة مُ  مْ تفاقُ  يَ ة لهذه األزمة هِ مات الجوهريّ ى الس دَ إحْ  ن ى أَ فَ خْ وال يَ      
مـنـظـومـة االقتصاد  كلُ شـ تـي كـانـت تُـ األطراف الثالثة الّ ْيَن ب تُ هذه األزمة تتفاوَ  نْ عاناة مِ المُ درجة  على أن  العالِم،

 البلـدانومـجـمـوعــة  ،تـي كانـت اشـتراكيةمجموعـة الـدول الّ  ،ناعية الرأسـماليةان الّصـوهـي مجموعـة البلـدلمي، العـا
، تُثِبــُت تــزاُمن ُظهــور هــذه اآلفــة مــع مطلــِع البطالــةكمــا ال يْخفــى علــى أحــٍد أّن الخلفيــة التّاريخيــة آلفــة  .3امـيـــةالـنّـ 

بها الّنهضـة الّصـناعية فـي أوروبـا وأمريكـا الّشـمالية؛ القرن الماضي، وبالّتحديِد، مع التغيرات الجذرّية اّلتي جاءت 
ـــَدٍر واِســـٍع فـــي تفـــاِقم هـــذه  فقـــْد َمثـــَل التقـــدم التكنولـــوجي واختـــراع اآلالت أحـــّد العواِمـــل واألســـباب اّلتـــي ســـاَهَمْت ِبَق

  .الّظاهرة
                                                           

" سـارفي"، الُمشـار إليهـا أعـاله، ِمـن طـرف األسـتاذ التوظيـف والعمالـةِبُخُصـوص  )1944(إعـالن فيالدلفيـا وقْد َوَرَدْت اإلشـارُة إلـى المبـادئ العامـة اّلتـي أقّرهـا  1
(Servais)وَوَرَدْت إجابـُة  َكْيـَف للقواعـد الدوليـة للعمـل أْن ُتسـاِهَم فـي تحقيـق المبـادئ الُمقـّررة ِضـمن إعـالن فيالدلفيـا؟: ، وَطَرَح هـذا األخيـر التسـاؤل التّـالي

  :، على النْحِو التّالي"سارفي"األستاذ 
     « La réponse est complexe parce que l’on se trouve ici aux frontières du droit et de l’économie. Raison de plus 
d’être précis et de rendre à chaque discipline ce qui lui revient. Chercher à assurer le plein emploi productif et 
librement choisi, …, mettre en œuvre ce fameux droit du travail, droit programmé plutôt qu’immédiatement 
réalisable, du moins dans les pays à économie de marché. Mentionné également dans le pacte international relatif 
aux droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, dans la charte sociale Européennes et dans 
plusieurs constitutions nationales, il possède un caractère plus politique ‘promotionnel’ que directement exécutoire. 
     Soulignons encore qu’il s’agit d’un droit , non d’une obligation de travailler ».in : 
J.M.Servais, Normes internationales du travail, Op.cit.,pp.128-129. 

عبـد الّلـه منصـور وعبـد الفتّـاح :بـاري سـيجل، ترجمـة: للمزيد من التفاصيل بشأن الَوْضع االقتصادي للـدول خـالل الفتـرة الُمواليـة للحـرب العالميـة الثانّيـة، راجـع 2
   .وما يليها 601.، دار المريخ للّنشر، الّرياض، ص صالنُقود والُبنوك واالقتصادعبد الّرحمان، 

رمــزي زكــي، : ، أنظــرالبطالــة فــي البلــدان الّصــناعية الرأســمالّية، البلــدان اّلتــي كانــت اشــتراكية، الــبالد الّناميــة والبلــدان العربّيــةالتفاصــيل بشــأن للمزيــد مــن  3
  .141-45.مرجع سابق، ص ص
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ــُه، كــان ِمــَن الّطبيعــي أْن ُيشــكَل موضــوع       ــةوِمْن ــة، ِمحــَوَر ، ومــا تطَرُحــُه ِمــْن االبطال نِشــغاالٍت ومشــاِكَل عملّي
َأْوَلِويـَة اهتماَمـاِت المـؤتمر الـدولي للعمـل فـي دورتِـِه  البطالـةِ اهتمام المنظمة الدولية للعمل؛ حيث َتَصـدَر موُضـوُع 

  . البطالةبشأن  02: ، واعَتَمَد المؤتمر الدولي للعمل، آنذاك، االتفاقية رقم)1919( األولى
ِنَيْت العديُد ِمن االتفاقيات والتوصيات بتقرير أحكاٍم ِلُمكافحِة البطالـة وحمايـة األشـخاص الحين، عَ  وُمْنُذ ذلك     

َمَدها المؤتمر الدولي العديد ِمَن الوثائق اّلتي اعتَ  التّأمين على البطالةكما َتصدَر موضوع . الُمتعّطلين َعِن الَعَملِ 
بمكافحـــة ة مـــن الدراســة، إلــى التفصـــيِل فــي مضــمون األحكـــام الُمتعّلقــة فـــي الفقــرات التّاليــ الباحثــة أتيوتــ. للعمــل

بالتّـأمين علــى  ، أساسـًا،األحكـام الُمتعّلقــة ،فـرٍع ثـانٍ تنـاول فــي ، ِلتفـرِع أّولٍ فـي  ةالعمالـة الكاِملــ تحقيـقالبطالـة و 
  .البطالة

  :الفرع األول
 األحكام المتعّلقة بمكافحة البطالة

  
اّلتـــي ســـيَقْت ألجـــِل تشـــريٍع دولـــٍي للعمـــِل اْشـــتَُقْت ِمـــْن واِقـــِع الُمنافســـة الدوليـــة بـــْين الـــدول ئيســـية ن الُحّجـــة الرّ إ     

بح الِمصــِنعة، ُمنافســٌة فــي اليــِد العاِملــة وأجوِرهــا وشــروِط اســِتخداِمها، وُمنافســٌة فــي نــاِتِج البضــاعِة وفــي ُمعــّدل الــر .
، َظَهــَرْت الُمطالبــة بضــرورة توحيــد ).م20( العشــرينة القــرن ، وفــي بدايــ.)م19(التاســع عشــر ففــي أواِخــر القــرن 

معــايير العمــل وشــروِطِه بــين جميــع الــدول الُمصــنعة تحقيقــًا للمســاواة بــْين العّمــال، ِمــْن خــالل َوْضــِع قواعــد عامــة 
  .تجعُل الجميَع يعمُل في شروٍط وُظروٍف ُمماِثلة

بتغليــب الرأســمالّيين للحّجــة االقتصــادية علــى منظمــة الدوليــة للعمــل فقــْد تميــَزْت المرحلــة الّســابقة لتأســيس ال     
ِمّمــا َنــَتَج عنــُه تَــَدِني فــي األجــور، انِخفــاض فــي المســتوى المعيشــي وانتشــار آّفــة البطالــة فــي  الحّجــة االجتماعيــة،

ل النــزاع الــدولي األّول، ومــا وازداد الَوْضــُع ُســوءًا نتيجــة الُمعانــاة اّلتــي تكبــدها العّمــال خــال. جميــع الــدول الُمصــنعة
إلـى  1919األمـر الّـذي َدفَـَع المـؤتمرين عـام . خلَفُه هذا األخير ِمـْن َدَمـاٍر وتخلـٍف وتـَدهُوٍر فـي الُمسـتوى المعيشـي

إحـدى األولوّيـات الّرئيسـية اّلتـي ِمـِن أجِلهـا تـّم تأسـيس المنظمـة مكافحة البطالة وتنظيم العمالـة والتشـغيل اعِتباِر 
وِمــْن بــْين االتفاقيــات والتوصــيات الدوليــة للعمــل الّصــادرة عــن المنظمــة ذاُتهــا، اّلتــي عِنَيــْت بتنظــيم . الدوليــة للعمــل

  :العمالة ومكافحة البطالة، تأتي الباحثة إلى التفصيِل في مضُموِن الوثائق التّالية
  

  بشأن البطالة 1919لعام 02: االتفاقية رقمأحكام :أّوالً      

  
ْم َتْفِصل المنظمة الدولية للعمل بْيَن َمْسَأَلَتْي مكافحة البطالة وحمايُة العاِطِلين عن العمل ِمن جهة، وتنِظيُم لَ      

وَقْد َتَصدَر موُضوُع البطالِة َأْوَلِويَة اهتماَماِت المؤتمر الـدولي للعمـل . التشغيل والنُهوُض بالَعَماَلِة، من جهٍة ُأخرى
  .1البطالةبشأن  02: ؛ حيث اعَتَمَد االتفاقية رقم )1919( ولىاأل في دورِتِه 

                                                           
، َدَخَلــْت حّيــز النفــاذ 1919أكتــوبر  29:الُمنعِقــَدة بتــاريخ، 01: ، اعَتَمــَدها المــؤتمر الــدولي للعمــل خــالل دورِتــِه رقــمالبطالــةبشــأن  1919لعــام  02:االتفاقيــة رقــم 1

  .1921جويليه  14 :بتاريخ
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وتنص االتفاقية على أْن َتُقوَم الدول الُمصاِدَقة عليها بإنشـاِء مكاتِـِب التوظيـِف العاَمـِة الَمَجاِنّيـة اّلتـي َتْخَضـُع      
ثِلــيَن ألربـاِب العمــل والعّمـال تتــولى تقـديَم المُشــورة فــي ِلَرَقاَبـِة ســلطٍة مركزيـٍة، وأْن ُتَشــكَل هـذه الــدول ِلَجانـًا َتُضــم ُممَ 

  . 1األموِر الُمتعلقة بإدارِة هذه المكاتب
منهـــا، الثالثـــة َوَرَد ِضـــمن المـــادة  للتّـــأِميِن ِضـــد البطالـــة؛ حيـــثوتـــنص االتفاقيـــة، كـــذلك، علـــى إنشـــاِء نظـــاٍم      

وأقاَمـْت ُنُظمـًا للتّـأميِن ِضـّد  ةهـذه االتفاقيـ ل الدولية اّلتي ُتصدقتتِخُذ الدول األعضاء في منظمة العم :"كالتّالي
ترتيباٍت تكُفُل للعّمـاِل اّلـذين ينتُمـون إلحـدى  -على أساس شروٍط تتِفُق عليه الدول األعضاء المعِنّية -البطالة

ُتعاِدُل المزايَا اّلتي َيْحُصـُل  الدول األعضاء ويعَمُلون في أراضي دولة عضو ُأخرى، الُحُصول على َمزَايا تأميناتٍ 
  ."عليها ُعّماُل هذه الدولة اُألخرى

والُمتمثلـة  -قْد اكَتُفوا بتحديِد المبادئ األولّية ِلُمكافحة البطالـة 1919أن المؤتمرين عام ب تقّدر الباحثة، عليهو      
والــوطنّيين فــي  بِ األجاِنـ نَ يْ أ المسـاواة َبــمبــدو العمــل نِ ين َعـلِ الحمايــة االجتماعيـة للعــاطِ ، مجانّيـة التوظيــففـي 

  .بينما ُتِرَكْت المسائُل التفصيلّية ليِتم تنظيُمها في وقٍت الِحقٍ  -على البطالة ينِ أمِ ا التّ ايَ زَ مَ  نْ االستفادة مِ 
  

  الّنهوض بالعمالة والحماية من البطالة بشأن 1988لعام  168 :االتفاقية رقم أحكام:ثانياً      
  

الّنهـوض بالعمالـة والحمايـة مـن  بشـأن 1988 لعام 168 :االتفاقية رقمَتَمَد المؤتمر الدولي للعمل أحكام اع     
، تأكيدًا على أهمّية العمـل والعمالـة الُمنِتجـة فـي كـل ُمجتمـع، واسـِتنادًا 2المكملة لها ،176 :التوصية رقمو البطالة، 

اّللتــْين تُــؤثراِن علــى ُمختلــف الُبلــدان فــي العــالم علــى اخــِتالِف مراحــل  لالنتشــاِر الواِســِع للبطالــة والبطالــة الجزئّيــة
ِل عمٍل لُهم تنِمَيِتها، وبالُخُصوص الّشباب اّلذين َيْبَحْث كثيٌر ِمنُهم عْن أو     .  

اقيـة الُمسـتويات فـي اتفوبناءًا على ذلـك، أشـاَر الُمـؤتمرون إلـى أّن األحكـام الُمتعلقـة بإعانـات البطالـة الـواِرَدة      
، ُتَحــدُد ُمســتوى للِحمايــة تَجاَوَزتــُه الَيــْوم غاِلِبّيــة ُنُظــم التعــويض 3ســالفة الــذكر ،)1952( الــدنيا للّضــمان االجتمــاعي

ناعية، وأنها لْم ُتْسَتْكَمل بعُد بمعاييَر أْعَلى، على ِخالِف األحكاِم الخاّصة بإعاناٍت ُأخـ رى، القائمة في الُبلداِن الص
ــُه مــا زاَل ِمــن الُممِكــن اعِتبــاُر هــذِه  ــَتِنُد إليهــا هــذه االتفاقيــة مــا زالــْت صــحيحة مــع ذلــك، وأن وأّن المبــادئ اّلتــي تْس

  .4المعايير هدفًا َيْنَبِغي أْن تْبُلَغُه َبْعُض الُبلداِن الّنامية القاِدرة على إقامة ِنظام للتعويِض على البطالة

                                                           
  .، أعاله02:من االتفاقية رقم الثانيةالمادة  1
 21: نعِقــدة بتــاريخ، المُ 75 :اعَتَمـَدها المــؤتمر الــدولي للعمـل ِخــالل دورِتــِه رقـمالّنهــوض بالعمالــة والحمايــة مــن البطالــة، بشــأن  1988لعـام  168:رقــم االتفاقيـة 2

  . 1988جوان 
  :وأيضاً . 36-32.، ص ص1988، الجزائر، 09العدد  ، مجّلة المرشد، المعهد الوطني للّدراسات والبحوث النقابية،)الّضمان االجتماعي(جميلة إبراهيمي،  3

F.Petit, Droit de la protection sociale, L.G.D.J., Gualino/Lextenso éditions, Paris, 2009, pp.76-78. 
 التّأمينــات االجتماعيــة فــي مجــال الّضــمان االجتمــاعيســماتي الطّيــب،  :، راجــعفــي القــوانين الُمقارنــة ُنُظــم الّضــمان االجتمــاعيللمزيــد مــن التفاصــيل بشــأن  4
شـــــرح قـــــانون الّضـــــمان د عبيـــــدات، عـــــوني محمـــــو ./ 2014، الطبعـــــة األولـــــى، دار الهـــــدى للّطباعـــــة والنشـــــر والتوزيـــــع، الجزائـــــر، )وْفـــــَق القـــــانون الجديـــــد(

دراسـات اشـتراكية عزيـز صـقر، ./ 1998، الطبعـة األولـى، دار وائـل للطباعـة والنشـر، عمـان، )قضـاء -فقـه–تشـريع  1978لسنة  30: مؤّقت رقم(االجتماعي
  :وأيضاً . 1982، منشورات دار الجمهورية للطباعة والنشر، دمشق، في الّضمان االجتماعي والتجاري

Med.R.Rouabhi, Le système de sécurité sociale en Algérie(évolution historique),édition  el DAR el OTHMANIA, 
Alger,2010./ F.Petit, Droit de la protection sociale, Ibid. 
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بمــا  -حْســبما َتْســَمُح بــِه الظــروفُ  –بنــود االتفاقيــة الــنص علــى أنــُه تقُــوُم كــل دولــٍة ُعضــو وعليــه، َوَرَد ِضــمن      
  :يلي
 تغِطَيِة حالة البطالة الُجزئّية؛  .أ 
 زيادة عدد األشخاص الَمحمّيين؛  .ب 
 زيادة مبلغ اإلعانات؛  .ج 
 تقِصيُر ُمّدة االنتظار؛  .د 
 إطالُة فترِة دفِع اإلعانات؛  .ه 
 االجتماعي مع الظُروف المهنّية للعاِمِلين بعض الَوْقت؛تكييُف ُنُظِم الّضمان   .و 
 الّسعي إلى توفيِر الّرعاية الطبّية لألشخاص اّلذين يَتَلقْوَن إعانة بطالة وِلَمْن يُعوُلون؛   .ز 
ــْدَفُع فيهــا هــذه اإلعانــة فــي االعتبــار ألغــراِض اكتســاب الحــق فــي   .ح  ــدد اّلتــي ُت الّســعي إلــى ضــمان أْخــذ الُم

  .    1مان االجتماعي، وِعْنَد االقتضاء، ِلحساب إعانات الَعْجز أو الشيخوخة أو الَوَرَثةإعانات الضّ 
الــدول ُتشـيرث الباحثـة إلـى االلتـزام الواقـع علـى وكمـا َسـَبَق تناُولُـُه تفصـيًال ِضـمن الفقـرة الّسـابقة مـن الدراسـة،      

الُمسـاواة فـي الُمعاملـة لجميـِع األشــخاص  هابضـمان 168: األعضـاء بالمنظمـة الُمصـدقة علـى أحكـام االتفاقيـة رقــم
وعليهـــا باتخـــاِذ التّـــدابير الخاّصـــة اّلتـــي تْضـــَمُن تلِبَيـــُة االحِتياجـــاِت اّلتـــي تْنَفـــِرُد بهـــا فئـــات . الَمحمّيـــين، ُدون تمييـــزٍ 

 كمــا َيَقــُع عليهــا . رًا األشـخاص الّــين ُيواِجهــون مشــاِكَل ُمعّينــة فـي ُســوِق العمــل، وخاّصــًة المجموعــاُت األكثـر تضــر
االلتـــزاُم ِبَعْقـــِد اتفاقـــاٍت ثُنائّيـــة أو ُمتعـــددة األطـــراف مـــع الـــدول اُألخـــرى بَقَصـــِد تقِريـــِر إعانـــاِت البطالـــة علـــى أســـاس 

  . 2الُمعاملة بالِمْثلِ 
ِب َعْجِز شخٍص عـن الُحُصـول علـى وِطبقًا ِلما َوَرَد في ُبُنوِد االتفاقية، تشُمُل الُفروع الُمغّطاة َفْقَد الَكْسِب ِبَسبَ      

. 3بالبطالة الكاِملـةعمٍل ُمناِسٍب َرْغَم َكْوِنِه قاِدرًا على العمِل وُمْستِعدًا لُه، وباِحثًا بالِفّعِل َعْنُه، وهو ما ُيطَلُق عليه 
كْسـِب ِبَسـَبِب البطالـة الُجزئّيـة وَتْسعى الـدول األعضـاء الَمعِنيـة فـي سـبيِل أْن َتْشـُمَل التغِطّيـُة الُمقـّررة، أيضـًا، َفْقـَد ال

الّناِتجة عن انِخفاٍض مؤّقٍت لساعات العمل القانونية أو توقـٌف ُمؤقّـٌت للعمـل، دون إنهـاِء عالقـة العمـل ِلَعْقـٍد غيـَر 
  .4ُمحدِد الُمّدة

ين يْبحثـون ِفعـًال ذِض الَوْقـِت الّـوتْسعى الدول األعضـاء، فـي الوْقـِت ذاتِـِه، ِلَضـَماِن َدْفـِع إعانـاٍت للعـاِمِليَن ِلـَبعْ      
ــُد األحكــام الّســابقة اتجــاَه إرادة الُمــؤتمرين إلــى توســيِع النطــاق الّشخصــي للحمايــة . 5عــن عمــٍل ِلكاِمــِل الَوْقــتِ  وُتؤك

ــَن األشــخاِص العــاِطِلين عــنِ  ــُة الُمقــّررة كــل ِم ــِة أشــكاِلها؛ حيــث تشــُمُل التغِطَي ــَن البطالــة بكاّف العمــل  االجتماعيــة ِم
وتشــُمُل أحكــاُم االتفاقيــة فضــًال عــن هــؤالِء، فئــة . ُمطَلقــًا، وكــذا، أولئــك الــّذين ُيعــاُنوَن ْمــن تذبــُذٍب فــي أوقــاِت العمــلِ 

  . العّمال المؤّقتين ِألّن ِمن شأِن ذلك توفير الَحواِفز َلَدْيِهم للَحُصوِل على عمٍل ِلكاِمِل الوقتِ 
                                                           

   .، أعاله168: من االتفاقية رقم 04.ف/05المادة  1
   .، أعاله168: من االتفاقية رقم 06المادة  2
   .، أعاله168: االتفاقية رقم من االتفاقية 01.ف/10مادة ال 3
   .، أعاله168: االتفاقية رقم من االتفاقية 02.ف/10المادة  4
   .، أعاله168: االتفاقية رقم من االتفاقية 03.ف/10المادة  5
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ْعِنّيـة للـدول المَ  168:رقـم خّولَـْت االتفاقيـة ؛ حيـثصياغِة االلتزام ّلتي تمّيزت بهاا الُمرونةتشيُر الباحثة إلى و      
بتطبيِقها حرّية اختياِر ُطُرق الحماية اّلتـي تختاُرهـا إلنفـاِذ أحكاِمهـا، ِلَتُكـون لـديها حرّيـة االختيـار بـْيَن ُنظُـٍم إكِتتابّيـة 

كما يُجوُز َرْبُط اإلعاناِت الُمقّدمة للعاِطِلين عن العمل فـي شـْكِل . ْينِ وغيِر إكِتتابّية ، أو بتركيبِة ِمن هاذْين النظامَ 
  .1مدُفوعاٍت َدْوِرّية ْبَنْوِع الحماية

  :وقَد حدَدت االتفاقية القواعد األساسّية اّلتي بناءًا عنها ُتْحَسُب إعاناُت البطالة، وُيمِكُن تلخيُصها فيما يلي     
ــخُص الَمْحمــيالبطالــة علــى أســاس  األصــل أْن ُتْحَســَب إعانــاتُ   .أ  ــي َدَفَعهــا الّش أو ُدِفَعــْت  االشــتراكات اّلت

ــاِبقباســِمِه، أو علــى أســاِس  ــل عــن َكْســِبِه الّس ــدْخِل  %50، وفــي ِكْلتــا الحــالَتْيِن ُتَحــدُد ِبِنْســَبٍة ال َتِق ــَن ال ِم
ــاِبِق اّلــذي يُجــوُز أخــُذُه فــي االعتبــار إلــى حــد أقصــى ُيــْرَبطُ  ــط أْجــر  الس مــثًال بــأْجِر عاِمــٍل ُمؤّهــٍل أو ِبُمتوس

 الُعّمال في المنِطَقة المعِنّية؛
واسِتثناءًا على ذلك، إذا َلْم َتُكْن اإلعانـاُت ُمَحـدَدًة علـى أسـاس االشـتراكات أو علـى أسـاِس الـدْفِع السـاِبْق،   .ب 

، أو أْجـِر العاِمـِل اليـدوي العـادي، أو ِمـْن قـانونياألجـر األدنـى الِمـَن  %50فِهي ُتْدَفُع ِبِنْسبٍة ال تقل عـن 
 .2، أيُهما أْعَلىبالقدر األدنى الّضروري ِلتغِطَية النفقات األساسّية للمِعيشةِ 

أعاله، باتجاِه إرادِة  )ب.(01.ف/15الواِردة بنص المادة " أيُهما َأْعَلى"ُتوِحي عبارُة من وجهة نظر الباحثة، و      
 دِ قواِعــ نْ ِمــ قاعــدةً  فُ الِ َخــيُ  طٍ رْ َشــ ل ُكــ ةِ ح ِصــبِ  واّلــذي َيْقِضــي، 3لِ للعاِمــ لْ مبــدأ الّشــرط األفَضــن إلــى تطبيــِق الُمــؤتمري

   .4القاعدة القانونية نَ مِ  رَ ثَ كْ أَ  لِ للعامِ  عاً فْ نَ  قُ ق حَ يُ  ا كانَ إذَ  لِ العمَ 
َمْصـَلَحُة األشـخاِص  -بالّدرجـة اُألولَـى–تـي ُتراَعـى فيهـا تقريَر األحَكـاِم الّ  بِصياغٍة مرنةٍ وُتواِصُل االتفاقية         

إذا كــان تشــريُع أّي دولــٍة ُعضــو َيْخَضــُع .1:"منهــا، كالتّــالي 17العــاِطلين َعــِن العمــل؛ حيــث تُِقــر فــي ذلــك المــادة 
رة اّلتـي ُتْعَتَبـُر ضـروريًة الحق فـي إعانـاِت البطالـة ِلَشـْرِط انِقضـاِء ُمـّدٍة ُمؤّهلـٍة، فـإن هـذه الُمـّدة ال تتجـاوُز الفتـ

َتْبُذُل كل دولٍة ُعضو ُجهَدها ِلتكييِف الُمّدة الُمؤّهلة مع ُظـُروِف الّنشـاِط  . 2.ِلتفادي التعسف في اسِتعماِل الحق
   ".المهنّي للعّماِل الَمْوِسمّيين

                                                           
   .، أعاله168: من االتفاقية رقم 14و 13المادتان  1
   .، أعاله168:ية رقممن االتفاق )ب(و )أ(. 01.ف/15المادة  2
 االتفــاقُ  ونَ يُكــ نْ أَ ِبــ ،ذلــكعلــى  اً القــانون اســتثناء عــلَ وجَ  .طلقــامُ  بطالنــاً  باطلــةً  رُ َبــعتَ لــُه تُ  خالفــةٍ مُ  ل وُكــ ،قــانون العمــل ةِ خالَفــمُ  جــوازِ  مِ دَ َعــالعامــة بِ  ةُ القاعــدَ  يِضــقْ تَ  3
 ألحكــامِ  فـاً خالِ كـان مُ  وْ وَلــ -هُ َلـ لَ َضـفْ أو أَ  لِ للعاِمــ فائـدةً  رَ ثَـكْ أَ  ونُ يُكــ طُ رْ والشـ .ةالّيـمَ وق العُ قُــالحُ  نْ ى ِمـَنـاألدْ  د الَحــقـانون العمـل  دُ قواِعــ لَ ثـمَ تُ لِ  ،لِ للعاِمــ لُ َضـفْ وأَ  حُ لَ ْصـأَ 

 حِ الِ للّصــ تحقيقـاً  ا القـانونُ هَـلَ فَ تـي كَ الّ  لِ العاِمـ قـوقِ ح نْ ِمـ قٍ َحـلِ  اً إهـدار  نَ يتضـم  نْ أَ  ونَ القــانون، دُ  أحكـامِ  تطبيـقِ  نْ ؤ مـ لِ للعاِمـ رَ ثَـكْ أَ  عٌ ْفـنَ  هِ إذا كـان فـي تطبيِقـ -القـانون
  .العام

  :وأيضاً . 09.المصطفى شنضيض، مرجع سابق، ص: ، راجع(Le principe de faveur)"مبدأ الّشرط األفضل للعامل"للمزيد من التفاصيل بشأن 
Y.Chalaron, (L’application de la disposition la plus favorable),in :Les transformations du droit du travail, études 
offertes à G.Lyon-Caen, édition Dalloz, Paris, 1989, pp.243-245./A.Jeammaud, (Le principe de faveur, enquête sur une 
règle émergente), Droit Social, n°02, février 1999, p.123, al.17.  

ِمــْن بــْين ُخُصوِصــيات قواِعــد قــانون العمــل العادّيــة واالتفاقّيــة أْفَضــْلّية تطبيــق :" ؛ حيــث َكتَــَب مــا يلــي"أحمّيــة ســليمان"بخــط األســتاذ وَوَرَد التعبيــُر عــن ذلــك  4
فردّيـة بـدًال ِمـْن ُبُنـوِد القواِعـد اّلتـي تعُلوهـا درجـًة الالُبُنود األْكَثُر َنْفعًا للعّمال َمْهمًا كان ترتيُبها في َهَرِم َتَدرج قواِعد قانون العمـل ِبمـا فيهـا ُبُنـوُد ُعقُـود العمـل 

أو ِبِعبارٍة ُأخرى، أنُه في حالـة الّتنـاُزع بـْيَن قاِعـدة اتفاقّيـة وُبْنـٌد ِمـْن ُبُنـوِد َعْقـِد العمـل الفـردي، فإنـُه يِجـُب . مْهمًا كانْت طبيعُتها، َشْرَط أّال ُتخاِلَف الّنظاَم العام
 ".ِعد بالُبْند التعاُقدي واألْخُذ ِبما ُهَو َأْصَلُح للعاِملِ ُمقارنُة هذه القوا

  .292.، ص2012، الجزائر، .ج.م.، د)القانون االتفاقي(قانون عالقات العمل الجماعّية في التشريع الجزائري الُمقارن أحمّية سليمان،
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اّلتـي بنـاءًا عليهـا  الفتـرة الَمْرَجِعّيـةة من حيث أّنه لْم ُيحـدد المـادأعاله، ، 17تعّلق الباحثة على نّص المادة و      
، واكَتَفى المؤتمرون باعِتماِد صياغٍة مِرَنٍة وَتْحِفيِز الدول األعضاء على تقريـِر َأْدَنـى ُمـّدٍة 1ُتْسَتَحق إعاناُت البطالةِ 

العّمال ِطَية جميَع فئاِت العّمال، بما فيها ُمْمِكنٍة على نحٍو ُيحقُق التواُزْن الَمْطُلوْب في العالَقة العقدّية، ِلَتْشُمَل الَتغْ 
  . العّمال الموِسميينو المؤّقتين

، وهي المّدة التّالية اّلتي تشـُمُل الَفتْـَرة المحُصـوَرة بـْين تـاريِخ االنقَطـاِع َعـْن فترة االنتظارُحددْت  تنّوه بأّنه كما     
أّيــاٍم  )10(عشــرة أّيـاٍم َكــَأْدَنى َحــد و )07( ســبعةال يتجــاوُز ُمــدَة  العمـل وتــاريِخ َدْفـِع التعويَضــات أو اإلعاَنــاْت، بمـا

 2ويُجوُز تكييُف هذه الفترة بالّنسبة للعّمال الموِسمّيين مع ُظُروِف نشاِطِهم الِمَهنيّ . كأْقَصى َحد.  
ُمتعطلـين َعـْن العمـل، نّصـِت أحكـاُم َفْضًال عّما َسَبَق إيـراُدُه ِمـن أحكـاٍم َتْعِنـي بالحمايـة القانونيـة لألشـخاِص ال     
من االتفاقية ذاُتها، على أّنُه ُتْدَفُع اإلعانات في حالة البطالة الكاملة والُجزئّية ُدوَن إنهاِء عالقة العمل،  19المادة 

أسـبوعًا فـي  26 يتعـّدى فتـرة ِلـَدْفِع اإلعانـاِت بمـا الالُمّدة األولـى  وقْد ُحـددتْ . َطواَل ُمّدة هاتْيِن الحالَتْيِن الّطارئَتْين
الُمـّدة األولـى وفـي الحالـة اّلتـي تتعـّدى فيهـا البطالـة . شهراً  24أسبوعًا خالل كل فترٍة ِمْن  39كل حالة بطالة، أو 

ُرهــا القــوانين واّللــوائح الوطنّيــة ِبحســْب المــواِرد  ِلــَدْفِع اإلعانــاِت، ُيمِكــُن أْن َتْقَتِصــَر ُمــّدة َدْفــِع اإلعانــاِت علــى فتــرِة تُقر
علـــى أنـــُه َتْجـــُدُر اإلشـــارة إلـــى جـــواِز َرْفـــِض أو إلغـــاِء أو َوْقـــِف أو تخفـــيِض  .المالّيــة للُمســـتفيد ِمـــَن اإلعانـــة وُأْســـرِتهِ 

  :اإلعانات عن البطالة في الحاالت التّالية
 طالما كان الّشخُص المعني غيُر موُجوٍد داِخَل أراضي الدولة الُعضو؛  .أ 
 ُمشاركُة الّشخِص َعْمدًا في َفْصِلِه من العمل؛إذا ثََبَتْت   .ب 
 إذا ثََبَت أن الّشخَص َقْد َتَرَك عْمدًا َعَمَلُه ِبإراَدِتِه ودون َسَبٍب مشروع؛  .ج 
إذا َتَوقــَف الّشــخُص الَمْعنــي عــن العمــل، أثنــاء ِنـــزاع ُعّمــالي، لالشــتراك فــي هــذا النــزاع، أو إذا ُمنِــَع ِمـــَن   .د 

 ة ِلَتَوُقِف العمِل ِبَسَبِب هذا النزاع؛العمل كنتيجة ُمباشر 
 إذا َحَصَل الّشخُص الَمْعني، أو حاَوَل الُحُصول على إعاناٍت بطريٍق الغش والتدليس؛  .ه 
إذا تقاَعَس الّشخُص المهني، ُدون سَبٍب مشروٍع، عن اسِتخدام خدمات الّتوظيف، أو الّتوجيه الِمَهنـّي، أو   .و 

 ُل إلى عمٍل ُمناِسٍب، الُمتاحُة إليه؛التدريب الِمَهنّي، أو الّنقْ 
إذا كان الّشخُص الَمْعني َيَتَلقى إعانًة ُأخرى للِحفـاِظ علـى الـّدخِل، ِبِخـالف التعـويِض العـائلي، وِبَشـْرِط أّال   .ز 

 يتجاَوَز الُجْزُء اّلذي ُيوَقُف ِمن اإلعانة ِمْقداَر اإلعاَنِة الثانية؛
 .عمٍل ُمناسبٍ  إذا َرَفَض الّشخُص الَمْعني َقُبولَ   .ح 

                                                           
ديم اإلعانـات اّلتـي يْقَضـيَها الّشـخُص فـي مِنِصـِب عمـٍل ُمحـّدد سـواء تعلّـَق األمـُر بعقـِد عمـٍل ُمحـّدد الفتـرة الّسـابقة لتقـ الُمّدة الُمؤّهلةأو  بالفترة الَمْرِجِعّيةوُيْعني  1

 .كما ُيقَصُد بها فترة االشتراكات المدفوعة ِإْن كانت اإلعاناُت ُتْحَتَسُب على أساِس قيمة االشتراكات المدُفوعة. المّدة أو عقد عمٍل غير ُمحّدد الُمّدة

، ورقـة )ا فـي الـدول العربيـةهَ قياس البطالة حسب المعايير الدولية مـع اإلشـارة إلـى معـايير قياِسـ(ساسية خضراوي وسليمة عبيدة،  :راجعلتفاصيل للمزيد من ا
  :بحِثّية منُشوَرة على موقع االنترنيت
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أّن تقريَر واحدٍة ِمن الحاالت الُمحّددة أعاله، واّلتـي َوَرَدْت إلى بهذا الُخُصوص، ترى الباحثة وجوب التّنويه و      
ْي المادَتْين  ُلطات الوطنّية الُمؤّهلة 168: من االتفاقية رقم 21و 20اإلشارة إليها ِضمن َنصَيَتَوّقُف على إرادة الس ،

فالِعباراُت المِرَنة اّلتي اعَتَمَدها المؤتِمُرون ِعْنَد ِصياَغِتِهم اللتزاِم الدول األعضاء، تُفيُد إْخضاَع . للِقياِم بذلك قانوناً 
ــلطة التقديرّيــة للهيئــات الوطنّيــة؛ حيــث َوَرَد االلتــزام ِوْفقــًا للِفْعــِل  االلتــزام الجــوازياّلــذي ُيفيــُد  -" َيُجــوزُ "المســألة للس 

  .1االلتزام الُمقّيداّلذي ُيفيُد " َيِجبُ "ال باسِتخداِم الِفْعل  -االتفاقيةبُبنود 
؛ 168: اّلتـي تمّيـزِت بهـا أحكـاُم االتفاقيـة رقـم الشـموليةو الُمُرونـةاسِتنادًا للّطرِح أعاله، ُيمِكن اسِتنتاج مـدى      

فئـات العّمـال الـّدائمين والمـؤقتين، وحتّـى العّمـال  حيث صيَغ نطاُق تطبيِق أحكاِمها على َنْحٍو واسـٍع ِلَيْشـُمَل جميـع
وأكثــر ِمــن ذلــك، يْســتفيُد أفــراُد ُأســرِة الّشــخص المــؤّمن عليــه ومــن يُعــوُلُهم بــذات المزايــا الُمقــّررة بالّنســبة . الموسـمّيين

ــن األشــخاص المعنّيــين مــن االســتفادة .لهــذا األخيــر مــن مجــاٍل واســٍع  كمــا شــِمَلِت االتفاقيــة مــن الّضــماناِت مــا ُيَمك
ــة، االســتفادة ِمــن إعانــات الَعْجــِز  للحمايــِة االجتماعيــة ُيغّطــي تقــديم اإلعانــات والُمســاعدات الماليــة، الّرعايــة الطبّي

  .2والّشيخوخة والَوَرَثة، االستفادة ِمن إعانات المَرض واُألُمومة واُألسرة
رْت أحكاٌم خاّصة بالباحثين الُجُدْد َعْن عملٍ       وُهم ُأولئك اّلذين َلْم ُيْعَتَرف ِبِهـم أبـدًا ِمـن َقْبـل كعـاِطلين أو  -وُقر

حيث تلتزُم  -كذلك، أو اّلذين َلْم يْنَتُموا َأَبدًا إلى ُنُظِم الحماية ِمن البطالة أو َلْم يُعوُدوا َيْنَتُمون إليها َتَوقَف اعتباُرُهم
  :3فئات على األقّل ِمَن الِفَئات الَعَشَرة التّاليةالدول األعضاء بَتْوفيِر إعاناٍت اجتماعيٍة ِلثالث 

 الّشباب اّلذين أْنُهوا دراسَتُهم؛الّشباب اّلذين أْنُهوا تدِريَبُهم الِمهني؛   .أ 
 الّشباب اّلذين أْنُهوا ِدراساِتِهم؛  .ب 
 الّشباب اّلذين أْنُهوا الِخدمة العسكرية اإللزامَية؛  .ج 
؛األشخاص اّلذين َقَضْوا فترًة ُخصصْت لِ   .د  تربية ِطفٍل أو رعاية شخٍص مريٍض أو ُمعّوٍق أو ُمسن 
 األشخاص اّلذين ُتوفَيْت أزواُجُهم حين ال يُكوُن َلُهْم حٌق في إعانة الورثة؛  .ه 
 األشخاص الُمطّلقون أو الُمنفصلون؛  .و 
 الَمْسُجوُنون اّلذين ُأطِلَق َسراُحُهم؛  .ز 
 دريٍب؛الِكبار، بما فيِهم الُمعّوقون، اّلين أنُهوا فترة ت  .ح 
 العّمال الُمهاجرون بْعَد عْوَدِتِهم إلى ُبلداِنِهم األصلّية؛  .ط 

                                                           
ـياغة أحكـاُم المـادة  1 ـهُ  22وَوَرَدْت بنْفِس الصعلـى أن جهـٍة ُأخـرى : "مـن االتفاقيـة، واّلتـي تـنص ِمـن رب عمِلـِه ُمباشـرًة أو ِمـن أي ـى شـخٌص َمْحِمـيعنـدما يتلق

التفاقــات الجماعّيــة تعــويَض إنهــاِء الخدمــِة، الــّذي ُيْقَصـُد بــِه أساســًا، الُمســاهمُة فــي تعويِضــِه عــن َفْقــِد الَكْســِب اّلــذي ُتحـدُدها القــوانين واّللــوائُح الوطنّيــة أو ا
  :تكّبَدُه في حالة البطالة الكاِملة

تي ُيمِكُن ِخاللها ِلتعويٍض إنهاِء الخدمـة ِمـن تعـويِض َفْقـِد يُجوُز َوْقُف َصْرِف إعاناُت البطالِة اّلتي َيْسَتِحقها الّشخُص الَمْعني فْتَرًة ُمعاِدلًة للفترِة الّ   ) أ(
 الَكْسِب اّلذي تكّبَدُه؛

تـي َيْسـَتِحقها الّشـخُص المْعِنـي َفْتـَرًة يُجوُز تخفيُض تعويِض إنهاء الِخدمة بَمْبَلٍغ ُيعاِدُل القيمَة الُمحّولة إلى ُدْفَعٍة وحيَدٍة ِمَن المدُفوعاِت الَدْوِرَية الّ   ) ب(
 .اِدلًة للفترِة اّلتي ُيمِكُن خاللها ِلَتْعويِض إنهاء الِخدمة ِمن تعويِض َفْقِد الكْسِب اّلذي تكبَدهُ ُمع

  ".وِلُكل دولٍة ُعضو أِن تختار أَحَد هَذْين الَحلْينِ 
   .، أعاله168: من االتفاقية رقم 24و 23المادتين  2
   .، أعاله168: من االتفاقية رقم 26المادة  3



 
401 

 .األشخاص اّلين عِملوا ِمن َقْبل ِلِحساِبِهم الخاص  .ي 
مـن  01.ف/26وَلَكْم َشد اْهِتماَم الباحثة وَجَذَب انِتباَهَها االعتبـارات اإلنسـانية اّلتـي ُوِسـَمْت بهـا أحكـاُم المـادة      

أعــاله؛ حيــث ِصــيَغْت أحكاُمهــا علــى َنْحــٍو َيْعِكــُس َفْلَســَفة المنظمــة وٕايــدُيوُلوِجَيِتها الرِاِميــة إلــى  168: االتفاقيــة رقــم
ُرُه ِمـن أحكـامٍ  -تحقيِق التَواُزنِ  َبـْيَن االعتبـاراِت والمصـاِلِح االقتصـادية ألربـاب العمـل ِمـْن ِجهَـة،  -ِمْن ِخالِل ما تُقر

أعـاله، ُهـَو  26ِمـْن المـادة  األولـىوَما َميـَز الفقـرة . ِح االجتماعية للعّمال ِمْن ِجَهٍة ُأخَرىوَبْيَن االعتباراِت والمصالِ 
  .ِإْدَماُج االعتباراِت اإلنسانية وَوْضِعَها في المقاِم األّول ِلتْسُمَو على االعتبارات االقتصادية واالجتماعية

من االتفاقية،  26ِعْنَد َوْضِعِهم ألحكاِم المادة  الُوُجوبواإلْلزَاَم فيُد فقْد َعَمَد المؤتمرون على اعتماِد ِصياَغًة تُ      
األْمــَر ال  علــى وْجــِه اإللــزام اَألْمــرَ ِخالفــًا للّصــياغة اّلتــي َوَرَدْت بهــا المــواد الّســابقة، فَتْســَتْوِقُفنا ألفــاٌظ وعبــاراٌت تُفيــُد 

بـدًال " َيْجـبُ "الِفْعـل  26خداَم واِضـِعي االتفاقيـة فـي صـياغة المـادة في هذا الَمْعَنـى اسـت ، ونْذُكرُ االختيار َوْجهِ على 
َبـَدًال عـن  ..."ُتحدُد كل دولـِة ُعضـو"، كما َوَرَدْت ِصَياَغة التزام الدول األعضاء ِبِعبارة "يُجوزُ "َعن اسِتخدام الِفْعل 

  "....دولٍة ُعضو َتْسعى كل "أو عبارة " ...َتْبُذُل كل دولٍة ُعضو ُجْهَدها"عبارة 
عــن الــنص علــى مجموعــٍة ِمــن الّضــماناِت اّلتــي تُتــاُح للّشــخِص  168: رقــم ةهــذا، وَلــْم َيْغَفــْل واِضــعو االتفاقيــ     

الُمطاِلب بإعانة البطالة في الحالة اّلتي َيـِتم فيهـا َرْفـُض َدْفـِع اإلعانـِة أو إلغاؤهـا أو َوْقُفهـا أو تخفيُضـها أو ُمنازعـٍة 
  :وُيمِكُن تلخيص هذه الّضمانات فيما يلي. ِتهافي قيمَ 
إعطــــاء الّشــــخص الُمطاِلــــب بإعانــــة البطالــــة الحــــق فــــي تقــــديِم شــــكوى إلــــى الِجَهــــاز اّلــــذي ُيــــديُر نظــــاُم    .أ 

 ؛1اإلعاناتِ 
، وَنْعِنـي بـذلك هيئـة    .ب  إعطاء الّشخص الُمطاِلب بإعانة البطالة الحق فـي تقـديِم شـكوى إلـى ِجهَـاِز ُمْسـَتقل

 ؛2ة ُمؤّهَلة وُمختّصةقضائي
 ؛3َيِتم تعريُف الُمطاِلِب باإلعانِة كتابًة باإلجراءات الُمتاحة، على أْن تكوَن بسيطًة وسريعةً   .ج 
إعطاء الّشخص الُمطاِلب بإعانة البطالة الحق في إجراِء الطعـِن علـى أْن ُيمثلَـُه أو ُيسـاِعَدُه شـخٌص ِمـن   .د 

 .4نُدوُب منظمٍة ُممثلة للعّمال، أو منُدوُب منظمٍة ُممثلٍة ألرباِب العملاختياِرِه تكوُن له أهلّيٌة لذلك، أو م
إســناُد إدارِة التعـــويض عـــن البطالــة ِلَهيئـــٍة حكوميـــٍة مســؤولٍة أمـــام البرلمـــان، تُضــم فـــي ُعضـــويِتَها ُمَمثلـــي   .ه 

 . 5األشخاص المحمّيين وُممثلي أرباب العمل، بِصفٍة اسِتشارّية
َنْتها أحكاُم االتفاقية رقم للمبادئ العامة واسِتكماالً       الُمكّملة لها،  176: ، َشِمَلْت التوصية رقم168: اّلتي تضم

وفي ذلك نّصْت ُبنوُد التوصـية علـى أنـُه َيْنَبغـي . ُجملًة ِمَن الّتدابيِر التفصيِلّية الَمْعنّية بحمايِة العاِطِلين َعْن العملِ 
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ــل إلــى تفهــم حقيقــي ِلَقْســَوِة َوْضــِع العــاِطلين عــن العمــل، وخاّصــًة أْن َتْبــُذَل الــدول األعضــا ء ُجهــدها ِلتشــِجيِع الَتَوص
  .1العاِطلين عن العمل أَمدًا طويًال، وِلحاَجِتِهم إلى َدْخٍل كافٍ 

، ِلُجملــٍة 168 :، خالفــًا ِلَمــوِقِفِهم الــواِرد باالتفاقيــة رقــم176: وقــْد أشــاَر المــؤتمرون فــي مضــُموِن التوصــية رقــم     
 ِمـن التّــدابيِر اّلتــي تْسَتْرِشـُد بهــا الــُدول األعضــاء اّلتـي َتْعتَــِزُم تطــويَر ِنظـاِم الحمايــة ِمــَن البطالــة فيهـا ِمــْن أجــِل بلُــوغِ 

نيا اتفاقيــة الُمســتويات الــد ِمــَن ) إعانــاُت البطالــة(معــاييَر ال تِقــل عــن المعــاييِر اّلتــي حــدَدتها أحكــاُم الجــزء الّرابــع 
ــاعي وُيمِكــُن تلخــيص ُمْجَمــل مــا َوَرَد ِمــْن تــدابيَر فــي مــا . ، ســالفة الــذكر1952للعــام  102: رقــم للّضــمان االجتم

 :2يلي
ــدرًة إداريــًة   .أ  ــُك ُق ــة للَعَمالــة َتُضــم شــبكة ِمــْن مكاتــب التوظيــف، وتمتِل إقامــة وُحْســُن تســيير إدارة عامــة مجانّي

عن سوق العمل، وتسجيِل الَمْعُروِض ِمَن الوظائِف والباِحُثون عن عمـٍل، كافيًة ِلَجْمِع وتحليِل المعلومات 
 والتحقق موُضوعّيًا ِمْن َوْضِع البطالِة غير اإلرادية؛

ـــة علـــى الّصـــعيَدْيِن   .ب  ـــُر ذات أوَلِوَي ـــول ِلَتْغِطيـــة فـــروٍع ُأخـــرى للّضـــمان االجتمـــاعي ُتْعَتَب ضـــماُن مســـتوًى معُق
خدماِت الرعايِة الصّحية األّوِلَيـة وتعـويِض إصـاباِت العمـِل، وِخْبـرة واِسـعة : االجتماعي واالقتصادي، ِمْثلَ 

 في إدارِتها؛
إعانــاٌت نقدّيــة َدْوِرّيــة ألصــحاب الِحســابات اّلــذين تتوقــُف ِخالِلــِه  تأســيُس صــنُدوق اِدَخــار وطنــي تُــْدَفُع ِمــنْ   .ج 

َوْضــٍع عــائلي َعِســٍر، ِلُمســاعدِتِهم علــى ُمواجهــة  مكاِســُبُهم نتيجــَة بطالــٍة طويلــة األجــل واّلــذين ُيعــاُنون ِمــنْ 
 احتياجاِتِهم األساسّية؛

تشجيُع منظمات أرباب العمل ومنظمات العّمال على إقامة صناديق ُمساعدة على ُمستوى ُمؤّسسة واحدة   .د 
 ُمشتركة َبْيَن ُمؤّسسات؛

صــناديق ُمشـــتركة ُيغــّذيها أربـــاب  ضــرورة إلــزام أربـــاب العمــل بموجـــب القــوانين واّللـــوائح الوطنّيــة بتأســـيسِ   .ه 
 .العمل، ُبْغَيَة ضماِن ُحُصوِل العّماِل على تعويضات إنهاِء الِخدمِة في حالة ُفْقداِنِهم ِلوظاِئِفِهم

ــوعمــدى  176: وَيْســَتْوِقُف القــارئى ألحكــام التوصــية رقــم      ــةو الَتَن ــزَ  اّللــذان الُمرون أحكــام الــوثيقتْيِن أعــاله؛  امّي
ســعيًا َوَراَء تحقيــِق الَعَمالــة الكاِمَلــة والحمايــة االجتماعيــة الّشــاِملة ِلجميــِع الفئــات المعنّيــة  -َل المــؤتمرونحيــث حــاو 
تقريــَر تــدابيَر ُمختِلفــة وُمتَنوعــة تتــواءُم مــع الُمســتويات والظــروف االقتصــادية واالجتماعيــة لكاّفــة الــدول  -بالمســألة

  .األعضاء بالمنظمة
لــَبْعُض َيــَرى فــي أحكــاِم هــاتْيِن الــوثيقَتْيِن ُمجــّرَد قواِعــَد عامــة ومبــادئ َســْطِحَية بعيــدٌة كــل الُبْعــِد عــن وٕاْن كــان ا     

الّظـــروف والُمعطيـــات الواِقعّيـــة، وأّنـــُه َيْنَبغـــي علـــى الُمـــؤتمرين إعـــادَة تحـــديِث المعـــايير الُمقـــّررة فـــي مجـــال العمالـــة 
ْســـتجدات والتغيـــرات اّلتـــي َفَرَضـــْتها الَعولمـــة والتـــأثيرات الِســـلبّية اّلتـــي َخلَفْتهـــا وُمكافحـــة البطالـــة بمـــا يَتواَفـــُق مـــع المُ 

على المنظمة الدولية للعمل ُمُروَنَتهـا فـي التعاُمـِل مـع مسـألِة  تعيبُ  الباحثة ال ، فإن 3األزمات االقتصادية الُمتواِلية

                                                           
   .، أعاله176: ة رقممن التوصي 23البند  1
   .، أعاله176: من التوصية رقم 30-25البنود  2
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صـياغٍة جاِمـدٍة وآِمـرٍة لَـْن ُيْجـِدي َنْفعـًا، وأن اعِتمـاَد قواِعـَد دوليـة غيـر  فَقْد أْثَبَتْت التجاُرب الّسابقة أن اعِتمادَ  ؛كهذه
 قاِبَلة للتكيِف مع ٌمختَلِف األنِظمة والُمستويات االقتصادية واالجتماعية َسْوَف َيْجَعُل ِمْنها قواِعَد جاِمدة بحد ذاِتها،

  .لمنظمة عن التصديِق عليهاوَسْوَف يكوُن َمِصيُرها ُعُزوُف الدول األعضاء با
ــد الباحثــة أّن أّي نظــام وطنــّي        تبّنــى يوفــي تقييمهــا األخيــر لمــا ورد مــن أحكــام ضــمن الوثــائق الّســابقة، تأّك

، وأّن أّي سياسـة لمكافحـة البطالـة والتـأمين المقـّررة علـى المسـتوى الـدولي بشـأن العمالـة والبطالـةاألسس والمبادئ 
. ثبـت، حتمـًا، نجاعتهـا وفعاليتهـاأعـاله، سـوف تُ  ا،تها الّتدابير واإلجراءات المنصوص عليهضّمن في فقراتعليها ت
ل فيما يخّص تنظيم البطالـة عد الدولية للعماّلتي جاءت بها القوا الباحثة أّنه، إْن تّم تكريس المعايير الدنيا وتقّدر 

المــدى القريــب والبعيــد، وأّن مســتويات  ىلــع ذلــك لــن يكــون دون تحقيــق تطــّور إيجــابي ملحــوظومكافحتهــا، فــإّن 
لمـؤتمرين اأّن  تعّلل الباحثة طرحها هذا استنادًا إلى حقيقة واحدة، وهيو  .البطالة المرتفعة سوف تلحض انخفاضاً 
عنــــدما صــــاغوا هــــذه األحكــــام والّنصــــوص قــــد وضــــعوا فــــي المقــــام األّول  علــــى مســــتوى المنظمــــة الدوليــــة للعمــــل

؛ فـي حـين أّن االعتبـارات االقتصـادية، وفي المقام الثّاني االعتبارات االجتماعية، ثّم أخيـرًا االعتبارات اإلنسانّية، 
ــذي  ــة يكــون االعتبــار االقتصــادي هــو المحــور األساســي اّل الحكومــات عنــد صــياغتها لسياســاتها وبرامجهــا الوطنّي

   .يطغى على باقي االعتبارات األخرى
  

  :الفرع الثاني
 تّأمين على البطالةاألحكام المتعّلقة بال

  
فــي الوقــِت الحاِضــِر؛ حيــث أْصــَبَح ُيشــكُل أحــّد معــايير قيــاس درجــات َيْحَتــل التّــأمين االجتمــاعي أهمّيــًة باِلغــًة      

ولَـْم يحتـل التّـأمين هـذا المركـز إّال بْعـَد تـاريٍخ طويـٍل وِكفـاٍح ُمسـتِمر اغتنـى معـُه ِمـَن . التقدم والتخلـف فـي دولـٍة مـا
فقْد تبيَن حّتى اآلن، أّن التّأمين االجتماعي ُيؤثُر بشكٍل فّعاٍل فـي ُمسـتوى حيـاة فئـاٍت . لّناحيتْين القانونّية والعملّيةا

ــر األساســّي لهــذا الُمســتوى، والــّدليل الكــافي علــى ارِتقائــِه أو تخلِفــِه، وٕاّنمــا  المؤش عديــدٍة ِمــَن الُمــواِطنين؛ حيــث ُيعــد
 الطبقـات الكاِدحــة اّلتـي تُناِضــُل ِمـْن أجــِل أْن ُتصـِبح فــي الحاِضـِر والُمســتقبِل بحيـاٍة كريمــًة  -رجـِة اُألولــىبالدّ  -يهُـم

  . والئقًة وتتحّرَر ِمْن َشَبِح الِعَوِز وآثاِرهِ 
حــاالِت الخــوِف  التحليلّيــة أن نظــام الّتــأمين االجتمــاعي الُمعاِصــر، قــْد جــاء َعِقــبَ الَنْظــَرة التّاريخيــة  تُبــّين لنــاو      

والِحرمـــاِن والقلـــق الّشـــديدة اّلتـــي كانـــت تعيُشـــها الِقـــوى العاِملـــة، أِضـــْف إلـــى ذلـــك، أّن التّـــاريخ يشـــَهُد علـــى أنـــُه فـــي 
المراحل الُمختلفة ِلتَطور البشرّية، قْد ُوِجَدْت أشكاٌل ُمختِلفٌة ِمَن الّضمانات الّضرورية السِتمرار حياة أفراد المجتمع 

لقادرين على العمِل رْغَم إراَدِتِهم، كالُمسِنين، الّشباب، الَعَجَزة، الُمعّوقين والعاِطلين عن العمل؛ حيث اتَسَمْت غيُر ا
 1ُأسري، ثّم اجتماعي -هذه الّضمانات في البداية بطابٍع شخصي.  

                                                           
، الطبعـة األولــى، ة فـي الّضــمان االجتمــاعي والّتجــاريدراســات اشــتراكيّ عزيــز صـقر،  :، راجــعتطــّور أنظمــة التّــأمين االجتمـاعيللمزيـد مـن التفاصــيل بشـأن  1
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مين االجتمــاعي، تكُمــُن أساســًا، فــي وقــْد أْجمــَع الُمختّصــين والُمصــنعين علــى أّن الغايــة ِمــْن َوْضــِع نظــاٍم للتّــأ     
تغِطية نفقات األشخاص اّلذين يِجُدون أنُفَسُهم في وضِعّية توقف نهائي أو ُمؤّقت عن العمل َرْغَم إرادِتِهم، ويسري 

  .دائمةلة بطاأو  بطالة جزئّيةفي وْضِعّية  -رْغَم إرادِتِهم -الُحكُم بالِمْثِل بالّنسبة لفئة العاطلين عن العمل الواِقِعين
ومنُه، أثار موضـوع التّـأمين علـى البطالـة جـدًال واختالفـًا حـاّدًا فـي الفقـه والممارسـة، علـى المسـتويين الـدولي      

. والــوطني، وتباَيَنــْت المواقــف التشــريعية بــين ُمختلــف الــدول فــي تقريــر الّتــأمين اإلجبــاري علــى البطالــة ِمــْن َعَدِمــهِ 
تبنْتُه المنظمة الدوليـة للعمـل بهـذا الُخُصـوص، وهـل صـَدَر عـن المنظمـة مـا  عن الموقف اّلذيلنتساءل بـذلك، 

   ُيِقر بمبدأ التّأمين اإلجباري على البطالة؟
التفصـــيل فـــي مضـــمون الوثـــائق اّلتـــي تبّناهـــا  علـــى الباحثـــةولإلجابـــة علـــى التســـاؤل المطـــروح أعـــاله، َوَجـــَب      

لة بالموضوع، وذلك ِضمن فقرات البحث التّاليةالمؤتمر الدولي للعمل طيلة فترة نشاط المنظ مة ذات الص.  
  

ــاِت للمتعطلــين َرْغــَم إرادِتِهــم ضــَمان بشــأن  1934لعــام  44: االتفاقيــة رقــمأحكــام :أّوالً        َتْعِويضــات أو إعاَن
  والنُصوص الُمكملة َلَها

  
إبــاَن األزمــة االقتصــادية العالميــة األولــى فــي ، 19341 لعــام 44 :االتفاقيــة رقــم الــدولي للعمــل المــؤتمراْعَتَمــَد      

ِبَمْوِجِب أحكام االتفاقية، تتعهـُد الـدول الُمَصـدَقة علـى االتفاقيـة ِبَوْضـِع نظـاٍم َيْكُفـُل لألشـخاِص الّـذين و الثالثينيات، 
ويُجـوُز َأْن . الَجْمُع َبْيَن التعويِض والَبـَدلِ ، أو 3، أو َبَدلٍ 2يتعطُلوَن َعِن العمِل َرْغَم إرادِتِهم، الُحُصوَل على تعويضٍ 

ة مـــع نظـــاٍم يُكـــوَن النَظـــاُم الُمَطبـــُق تأمينـــًا إجباِريـــًا أو اختياِريـــًا، أو الَجْمـــُع َبـــْيَن النظـــاَمْيِن أو أي ِمـــَن الـــُنُظِم الّســـابق
  . 4تكميلٍي للُمساَعَدةِ 

ــوَن عــادًة بــأجٍر أو ُمَرتــٍب مــن دوِن فئــاتُ وَتْســِري االتفاقيــة، كمبــدأ عــاٍم، علــى جميــِع       ــذين َيعمُل  األشــخاِص اّل
راعــةِ  ــارة وصــّياِدي األســماِك وُعّمــاُل الز فــي قواِنيِنــِه ولواِئِحــِه الَقْوِمّيــة . 5الَبح ُعضــٍو َأْن َيــُنص ومــع ذلــك، يُجــوُز لكــل

  .6على ما َيَراُه الِزمًا ِمْن استثناءاتٍ 

                                                           
ــمبشــأن  1934لعــام  44:االتفاقيــة رقــم 1 ــَم إرادِتِه ــات للعــاِطلين َرْغ ــِه رقــمضــمان تعويضــات أو إعان ــَدة 18:، اعَتَمــَدها المــؤتمر الــدولي للعمــل خــالل دورِت ، الُمنعِق

  .1938جوان  10 :، َدَخَلْت حّيز النفاذ بتاريخ1934جوان  23:بتاريخ
ًا ُيْدَفُع بنسـبِة َأقسـاِط االشـتراِك المدُفوعـة عـن اسـِتخداِم الُمسـتفيد سـواء فـي نظـاٍم إلزامـٍي مبلغ ،44:ِمن االتفاقية رقم )أ.(01.ف/01َحَسَب نص المادة  بهِ  دُ صَ قْ ويُ  2

  . أو اختياريٍ 
ال ُيمثــُل تعويضـًا أو ِمنحــًة حْسـَب الترتيبـاِت العامــة ِلُمسـاعدِة الُمعــَوزين، لكنـُه قــْد  اً مبلغـ ،44: ِمـن االتفاقيـة رقــم )ب.(01.ف/01َحَســَب نـص المــادة  بـهِ  دُ َصـقْ ويُ  3

 لطة العامةيُكوُن أجرًا عن االستخدام في أعماِل اإلغاثِة، ونعِني بها أعماُل الُمساعَدِة اّلتي تُنظُمها الس.  
  .، أعاله44: رقم من االتفاقية األولىالمادة  4
  .، أعاله44: رقم من االتفاقية 01.ف/02المادة  5
الُمسـَتخَدميَن بشـكٍل دائـٍم ال م، العّمـهِ لِ فـي منـازِ  اِمِلينالمنازل، العـ الُمستخَدمين في ِخدَمةِ  :وِمن أمثلة الفئات الُمستثناة الواِرَدة ِضمن أحكام االتفاقية ذاُتها، يذُكرُ  6

ــلطة الُمختّصــة َكْســَبُهم كاِفيــًا  ــُر الس ــين َتْعتَِب ألْن يؤمنــوا أنُفَســُهم ِمــن َخَطــِر البطالــة، فــي ِخدمــِة الُحُكومــة أو ُســلطة محلّيــة أو مرفــق عــام، العّمــال غيــُر اليــدويين اّل
ـــل عـــن  ـــذين تجـــاوُزوا ِســـّنًا ُمقـــّررة ويتقاُضـــون معـــاَش التقاُعـــِد أو أشـــهر،  06العّمـــال الموســـمّيين إذا كـــان الَمْوِســـُم يِق العّمـــال الّشـــباب دون ســـن ُمقـــّررة، العّمـــال اّل

ة ِمـن وغيرهـا ِمـن الفئـات االسـتثنائي...الّشيُخوخة، األشخاص الّذين ال يعملون إّال بشكٍل عاِرٍض أو ثانوي في عمٍل ُتغطيِه ُبُنوُد االتفاقية، أفراُد ُأسرِة رب العمـل، 
  .العّمال اّلتي لها ِمن الخصائِص ما يجَعُل ِمن غيِر الّضُروِري أو غيِر الَعَمِلي تطبيق أحكام االتفاقية عليِهم
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أْن يُكــوَن قــاِدرًا : الحــق فــي الُحُصــوِل علــى تعــويٍض أو َبــَدٍل الســتيفاِء الطاِلــِب ِلُشــُروٍط، ِمْنَهــا وَيُجــوُز إخَضــاعُ      
َها القـانون أو على العمِل وُمْسَتِعّدًا للقياِم ِبِه، وُمَقيدًا في َمْكَتِب توظيـٍف ُعُمـومٍي، وُمْسـَتْوِفيًا الُمَتَطّلَبـاِت اّلتـي َيْفِرُضـ

ـــا ـــَدلِ اّللـــوائح إلثب ـــويِض أو الَب ـــة . 1ِت اســـتحقاِقِه ِلَصـــْرِف التْع ـــون الحـــق فـــي التعـــويِض أو اإلعان كمـــا يُجـــوُز أْن يُك
  :، وذلك في الحاالت التّالية2مشُروطًا بُشروٍط ومواِنعَ 

ٍر ِمـن أقسـاِط االشـتراك ِخـالل الفتـرِة اّلتـي )أ(: شْرُط اسِتكماِل فترٍة ُمؤهلة تشُملُ   .أ  تسـَبٌق البـدء  َدْفُع عـَدٍد ُمقـر
االســِتخداُم لفتــرٍة ُمقــّررة َتْســَبُق الُمطالبــَة بــالتعويض أو  )ب(فــي فتــرِة البطالــة أو فتــرة الُمطالبــة بــالتعويِض، 

 ؛3فترَة البطالة
 ؛4َشْرُط اسِتكماِل فترِة انِتظاٍر تُبيُن القوانيُن واّللواِئُح ُمّدُتها وُشروَطها  .ب 
 ؛5تعليمَيةَشْرط االلتحاق بدورٍة تدريبية أو   .ج 
  .6َشْرُط َقُبوِل االستخداِم في أعماِل الُمساعدِة اّلتي تُنظُمها السلطة العامة  .د 
كمـا يُجــوُز، ِمـْن ِجَهــٍة ُأخــرى، ِحْرَمـاُن الطاِلــِب ِمــْن االسـتحقاِق فــي الّتعـويِض أو الَبــَدِل ِلُمــّدٍة ُمناِسـَبٍة فــي حاَلــِة      

و ِإَذا َفَقَد َعَمَلُه نتيجَة ُمَباَشَرِة ِلَتَوُقِف العَمِل بسـَبِب نِـَزاٍع ِمَهنِـي أو بسـَبِب ُسـوِء ُسـُلوِكِه َرْفِض ُقُبوِل وظيفٍة ُمالِئَمٍة، أ
 ٍر َمْعُقوٍل، أو ُمَحاَوَلَة الُحُصوِل على التعويِض أو الَبَدِل عن طريِق الِغش 7أو َتْرِكِه بَمْحِض إراَدِتِه وُدوَن ُمَبر .  

ــاِم  156أيضــًا، تحديــُد ُمــّدِة االســتحَقاِق فــي التعــويِض أو الُمَرتــِب ِبَمــا ال َيِقــل عــاَدًة َعــْن وُيمِكــُن،       يومــًا ِمــْن أّي
وال ُيْشَتَرُط ُوُجوُد حاَجٍة َلَدى الُمَتَعطِل َعِن . 8يومًا في الّسنةِ  78َكَما َيِجُب أّال َيِقل بأي َحاٍل َعْن . العمِل في الّسنةِ 

ــُه التعويضــاتُ العمــل  ــْي ُتْصــَرَف َل ــْدَفُع هــذه األخيــرة، . 9َك ــدًا وُت ــَع َجــَواِز َأْن َتُكــوَن َنْق ــةً َم ــَنُح  َعْيِنَي ِعنــَدما َتُكــوُن الِم
  .10التكِميِلية ِلَتْيِسيِر إعاَدِة َتْشِغيِل الّشخِص الُمَؤمِن عليهِ 

عـــويِض أو اإلعانـــِة بالّنســـبة ألي فتـــرٍة ُيقـــيُم فيهـــا فـــي فضـــًال عّمـــا َســـَبق، يُجـــوُز إســـقاُط حـــق الُمطاِلـــِب فـــي الت     
  .11الخارج، ويُجوُز َوْضُع أحكاٍم خاّصة ِلعّماِل منِطِق الحُدوِد من الُمسَتخَدمين في بلٍد والُمقيِمين في بلٍد آخرَ 

لتعويضات على البطالة، في االستفادة ِمن ا لمبدأ المساواة وعدم التمييزوفي األخير، َوَرَدِت إشارٌة سطِحَيٌة      
ــت أحكــاُم المــادة  ــٍة :" ِمــن االتفاقيــة، كالّتــالي 16حينمــا نص لألجانــِب الحــق فــي الُحُصــوِل علــى تعــويٍض أو إعان

                                                           
  .، أعاله44:رقم من االتفاقية 04المادة  1
  .، أعاله44:رقم من االتفاقية 05المادة  2
  .، أعاله44:رقم من االتفاقية 06المادة  3
  .، أعاله44:رقم قيةمن االتفا 07المادة  4
  .، أعاله44:رقم من االتفاقية 08المادة  5
  .، أعاله44:رقم من االتفاقية 09المادة  6
إسـقاُط حـق الُمطاِلـِب فـي الُحُصـوِل علـى تعـويٍض أو إعانـٍة ِلفتـرٍة ُمناِسـبٍة إذا َرفَـَض َعَرضـًا ، الحـاالت اّلتـي يمكـن فيهـا 44:رقـم مـن االتفاقيـة 10لمـادة حّددت ا 7

  . ِبعمٍل ُمناِسبٍ 
  .، أعاله44:رقم من االتفاقية 11المادة  8
  .، أعاله44:رقم من االتفاقية 12المادة  9

  .، أعاله44:رقم من االتفاقية 13المادة  10
  .، أعاله44:رقم من االتفاقية 15المادة  11
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ِبَنْفِس شُروِط الُمواطنيَن، على أنُه يُجوُز ألّي دولٍة ُعضو أْن َتْحُرَم ُمـواِطني دولـٍة ُعضـٍو أو دولـٍة غيـُر ُمْلَتِزَمـٍة 
  ".االتفاقية ِمَن الُمساواة في الُمعاملِة مع ُمواِطنيها بالّنسبة للّدفِع ِمْن صناِديَق لْم َيْشَتِرْك فيها الُمطاِلبْ بهذه 
ــُدْتها المنظمــة الدوليــة  16والجــديُر بالمالحظــة، أّن نــص المــادة       أعــاله، ُيعــد ِمــن ُأولــى النُصــوِص اّلتــي اعُتُم

أ المساواة وعدم التمييز في التوظيف واالستخدام، ولَـْو أن ِصـياَغَة المبـدأ لَـِم تَـِرْد بمفهوِمهـا للعمل واّلتي ُتكرُس مبد
كمـا . الحالّي والُمعاِصر اّلذي يْقَتِضي االعتراَف بالُمساواِة، وفي الوقِت ذاِتِه، َحْظُر التمييز بشـكٍل صـريٍح ومباشـرٍ 

االســتفادة مــن التعويضــات لجميــِع العــاِطلين عــن العمــِل بــْل َيْقَتِصــُر ِنطــاُق أن بنــود االتفاقيــة ال تُِقــر بالمســاواة فــي 
  . وغيِرِهم ِمَن العّمال الوطنّيين ال غْيرَ  بِ إعماِل المبدأ فيما بْين العّمال األجانِ 

 44: توصـية رقـم، اعَتَمَد المؤتمر الدولي للعمـل ِخـالل َنْفـِس الـدورة أحكـام ال44: وتكِملًة ألحكاِم االتفاقية رقم     
 )17(وَشِمَلْت التوصية َسْبَع َعَشَر  ،1التّأميِن ضّد البطالة واألشكاُل الُمختِلفة ِلُمساعدِة العاِطلين عن العمل بشأن

، ُبنــدَا جميُعهــا َتْعِنــي ِبتحديــِد الشــروِط الــدنيا الواِجــِب ُمراعاُتهــا فــي أي ِنظــاٍم للتّــأميِن أو الُمســاعدة فــي حالــِة البطالــة
وٕاقراِر بعِض المبادئ العامة اّلتي َتْثُبُت بالُممارسِة أّنها أْصَلْح المباِدئ اّلتـي ُتسـاِعُد علـى تحقيـِق تنظـيٍم جّيـٍد ِنظـاٍم 

وِمـــَن المبـــادئ اّلتـــي َأْوَصـــى بهـــا الُمـــؤتمرون الـــدول األعضـــاء بالمنظمـــة . للتّـــأميِن أو الُمســـاعدة فـــي حالـــِة البطالـــة
  :ا يليالدولية للعمل، نذُكُر م

 ؛)من التوصية 01البند (ضُرورة َتَبني ُنُظم تأمين إجباري ضّد البطالة بأْسَرِع وقٍت ُمْمِكنٍ   .أ 
ضُرورة َتَبني ِنظام ُمساعدة تكميلّية ِلَتْغِطَية األشخاص الّـذين اْسـَتْنَفُذوا حقهُـم فـي اإلعانـاِت، وأولئـك الّـذين   .ب 

 ؛)من التوصية 02د البن(َلْم يكتِسبوا َبْعُد الحق في اإلعانة
يِجـُب أْن ُتغطـي ُنظُـم التّـأمين علـى البطالـة األشـخاص العـاِطِلين ُكِلّيـًا عـن العمـل، وكـذا، أولئـك العــاِطلين   .ج 

 ؛ )من التوصية 03البند (ُجزئّيًا عن العمل
قــوِد عمــٍل ، يْنَبغــي أْن ُتطبــَق ُنُظــُم الّتــأميِن علــى البطالــة علــى جميــِع األشــخاِص الُمســَتْخَدمين بموِجــب ع  .د 

وكذا، األشخاص الُمسَتخَدمين بموِجب عقوِد تمرين ويتقاَضْون أجورًا نقِدية، غلى حيِن ُبُلوِغِهم الِسّن اّلتـي 
 ؛ 2)من التوصية 04البند (يحق َلُهم فيها تقاضي معاش الّشيُخوخة

َر تحديــُد حــد َأْعَلــى لألجــِر كشــرٍط للــدُخوِل فــي التّــ   .ه  أميِن، تمكــيُن جميــُع العّمــاِل مــن التّــأميِن، َيْنَبغــي إذا ُقــر
 ؛)من التوصية 05البند (سواَء أكاُنوا يدوّيين أو غيُر يدوّيين، وِبغض النَظِر عن دْخِلِهم

                                                           
، اعَتَمـَدها المــؤتمر الـدولي للعمـل خـالل دورِتــِه سـاعدة العــاِطِلين عـن العمـلالتّــأمين ضـّد البطالـة واألشــكال الُمختِلفـة ِلمُ بشـأن  1934لعـام  44: التوصـية رقـم 1

  .1934جوان  23: ، الُمْنَعِقدة بتاريخ18: رقم
َيْنَبغـي " :لنص علـى أنـهُ بـا، )ج(أعـاله، فـي فقرتِـِه  الرّابـعأْن ُيَغطي نظـام التّـأمين جميـع الفئـات الُمعـَوَزة؛ حيـث ُيضـيُف البنـد  44: وقْد َراَعْت ُبنُوُد التوصية رقم 2

ذرًا ، أْن تتِخَذ ترتيبـاٍت خاّصـة للتّـأميِن علـى في حاِل ُوُجوِد ُظُروٍف تْجَعُل تطبيق األحكاِم العامة الُمتعلقة بالتّأميِن ضّد البطالة على فئٍة ُمعّينٍة ِمن العّمال ُمَتعَ 
ــاِل  خــاص إلــى إقامــِة ّدليــلٍ  ويْنَبغــي أْن ترمــي هــذه الترتيبــات بوجــهٍ . هــؤالء العّمــال كــاٍف ُيؤكــُد حالــة البطالــِة وٕالــى تكييــِف اإلعانــِة مــع الَكْســِب العــادي للعّم

  ".المعنيين
ِلِحسـاِبِهم الخـاّص اّلـذين ِمَن البنِد ذاِتِه، بأْن تُتَخَذ ترتيباٌت خاّصٌة ِلُمساعَدِة األشخاِص العاِطلين عن العمل ِمـن فئـِة العـاِمِلين  )د(هذا، وُتوصي أحكام الفقرة      

  .ُيْعتََبُرون ِمن َمْحُددي الّدخِل ِنسبياً 
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ــــة(َيْنَبغــــي أّال تتجــــاَوَز الُمــــّدة المؤّهلــــة   .و   )26(الُمحــــددة كشــــرٍط الســــِتحقاِق التــــأمين علــــى البطالــــة ) المرجعّي
البنـد (اشـِتراكًا أسـبوعياً  )26(مـن العمـِل فـي ِمهنـٍة ُيغطهـا النظـام، أو َدْفـُع  -أشـهر )06(ُل ما ُيعـادِ -أسُبوعاً 

 ؛)من التوصية 06
َيْنَبغــي أّال ُيفــَرَض علــى الُمطاِلــب كشــرٍط لتلقــي إعانــات أو تعويضــات البطالــة ُحُضــوُر دْوَرٍة ِمهِنّيــٍة مــا َلــْم   .ز 

كما ينَبغي أْن ُيراَعى في َقُبوِلِه َأَحَد األعمـاِل ِسـنُه، . ماديًة أو معنويةً  َيْجني منها العاِطُل عن العمِل فائدةً 
 ؛ )من التوصية 10البند (ِصّحُتُه، ِمْهَنُتُه الّساِبقة وِلياقَتُه للعمِل المقُصودِ 

ُنـُه ِمــن ُمواَجَهــِة   .ح  اّلتــي َيْنَبغـي أْن تْشــَتِمَل الترتيبــاُت لماليــة ِلِنظــاِم التّــأمين تــدابير ُتمك ــراِت قصــيرُة األجــلالتغي
 13البنــدْين (كمــا َيْنَبغــي تأســيُس صــنُدوٍق للّطــوارئ ِلَضــَماِن َدْفــِع التعويضــات. تطــرأ علــى ُمســتوى البطالــة

 ؛ )من التوصية 14و
ُمَل َيْنَبغــي أّال يقَتِصــَر تطبيــُق مبــدأ المســاواة فــي الُمعاملــِة علــى ُمــواِطني الدولــة الُعضــو بالمنظمــة، َبــْل َيْشــ  .ط 

 ). من التوصية 16البند (كذلك، ُمواِطني الُدَوْل األعضاء والُدَوْل اُألخرى
 توصية بطالة الّشبابفي العاِم الُموالي بموِجِب أحكاِم  44: رقم ةوفي ذات الّسياق، اسُتْكِمَلْت أحكاُم االتفاقي     
َلــْم تُــوِلي عنايــًة بتنظــيِم بطاَلــِة الّشــباب َفَحْســب، بــْل ، أّن أحكــاَم التوصــية التّاليــة والجــديُر باإلشــارِة إليــهِ . 451: رقــم

سن يتناَوُل تحديَد  بُجزٍء أّولِ َعِنَيْت أْكَثَر بتقريِر أحكاٍم خاّصة بتعليِم وتدريِب هؤالء؛ حيث اْسُتِهَلْت التوصية ذاُتها 
ْت بنـوُد التوصـية علـى أنـُه َيْنَبغـي أْن وفي ذلـك، نّصـ. ترِك المدرسِة، وسن ُممارسِة العمِل والتعليم العام والِمهنيّ 

سنة على األقّل، وُيمِكُن التـرخيُص لألحـداِث الّـذين تجـاَوُزوا  )15( بخمس عشرةُيحدَد الِسن األْدنى ِلَتْرِك المدرسِة 
ُعثُــوِرِهم علــى عمــٍل  ، باالنتظــاِم فــي المدرســِة إلـى حــينِ 2ِسـّن التعلــيِم اإللزامــي وَلــْم يتمكنـوا ِمــن إيجــاِد عمــٍل ٌمناسـبٍ 

  .3ُمناسبٍ 
من التوصية على أنُه في حالـِة ُوُجـوِد أشـخاٍص يْعِجـُزوَن عـِن الُعثُـوِر علـى عمـٍل  14كما نّصْت أحكاُم الُبْنِد      

الّنظـري ِبِخْبـرٍة  َبْعَد االنتهاِء من تعليِمِهم الثـاَنِوي أو التّقِنـي أو الَعـاِلي، ُيفتـَرُض تمكـيُن هـؤالء ِمـن اسـِتكماِل تـدِريِبِهم
عملّيـــٍة فـــي المشـــاريِع الّصـــناعية والّتجاريـــة واإلداراِت العموميـــة، وتســـهيِل اْســـِتمراِرِهم فـــي الَتـــَردِد علـــى الُمؤّسســـات 

  .الالتعليمّية ِمْن ِخالِل إتاحِة دوراٍت مجانّيٍة وِمَنٍح بحِثّية لُهم، وكذا، تزويُدُهم بمعلوماٍت عن الِمَهِن الُمكتّظِة بالعمّ 
ـــة       ـــاٍت محلّي ـــة أْن تتضـــمَن ترتيب ـــة ِلمكاتـــب االســـتخدام الحكومي ـــبكة الوطنّي ـــِف، َيْنَبغـــي للّش وفـــي مجـــاِل التوظي

  .4ومركزّية خاّصة لتوظيِف األحداث في ِمَهٍن ُمناسبةٍ 
فيمـا  أ المسـاواة وعـدم التمييـزمبـد، أنُه َلْم َتِرْد أّيـُة إشـارٍة بتطبيـِق من وجهة نظر الباحثة والجديُر بالتنويِه لهُ      

كمــا َلــْم تَــِرْد أيــُة أحكــاٍم تُِقــر بحظــِر التمييــِز . يُخــص توظيــف العــاِطِلين مــن الّشــباِب مــع غيــِرِهم مــن الفئــات الُعُمِرّيــة
َحْظــِر تشــغيِل وبــالَعْكِس ارَتَكــَزْت ُبُنــوُد التوصــيِة علــى التأِكيــِد علــى مبــدأ . واالســتغالِل اّلــذي قــْد يَتَعــّرض لــُه هــؤالء

                                                           
  .1935جوان  25: ، الُمْنَعِقدة بتاريخ19: ، اعَتَمَدها المؤتمر الدولي للعمل خالل دورِتِه رقمبطالة الّشباببشأن  1935لعام  45: التوصية رقم 1
:" فــي مفهــوِم هــذه التوصــية" ُمناِســبٍ " كمــا تْعنــي كلمــُة ". ِمــن ُعمــرِهِ  )18(شــخٍص َلــْم َيْبُلــغ الثامنــة عشــر  كــل : "فـي مفهــوِم هــذه التوصــية" َحــَدثٍ "وتْعنـي كلمــُة  2

  ).، أعاله45:من التوصية رقم 03و 02. ف ف/02البند "( اْسِتمراِرَيُة العمِل وُمْسَتْقَبِلهِ 
   .، أعاله45:من التوصية رقم 09-01الُبُنوُد  3
   .، أعاله45:رقم ن التوصيةم 43-36الُبُنوُد  4
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ســنة، وَضــُروَرة إفــادِتِهم َقــْدَر اإلمكــاِن ِبفُــرِص التعلــيِم والتكــويِن والّتلمــذِة حتّــى  )18(الثامنــة عشــراألحــداِث مــا ُدوَن 
  .يتمكنوا ِمن االستعَداِد الكاِمِل للُدُخوِل في سوِق العمل

علـــى َمـــا َوَرَد ِمـــن أحكـــاٍم ِضـــْمَن " لـــّتالويعـــدنان خليـــل ا"األســـتاذ تؤّيــد الباحثـــة التعليـــق المقـــّدم مـــن طــرف و      
 نِ اهِ الـرّ  تِ ْقـفـي الوَ  ةٍ وعتيَقـ الئمـةٍ مُ  رُ ْيـغَ  تْ حَ بَ ْصـأَ  44: االتفاقيـة رقـم ن أَ  عُ الواقِ :" ؛ حيث يـذُكرُ 44: االتفاقية رقم

 تْ حَ بَ ْصــكمــا أَ . العمــلِ  نِ َعــ ينَ لِ العــاطِ  ةِ حماَيــ يمِ مفــاهِ  رِ و َطــتَ  عَ ا َمــَهــفِ ي كَ تَ  مِ دَ ة، وَعــاَيــللغَ  ةِ دَ ا الجاِمــَهــتِ طبيعَ  بِ بســبَ 
لعـام  44: ة بالبطالـة رقـمالتوصـية الخاّصـ تْ كاَنـأ اءَ وَ ، َسـأيضـاً  ةٍ َمـمالئِ  رُ ْيـهذه االتفاقيـة غَ  لُ م كَ تي تُ الّ  المعاييرُ 
1934 رَ ويَ . 1935لعام  45: قة ببطالة األحداث رقم، أو التوصية المتعل فـي  دْ ُعـيَ  مْ َلـ هُ ى مكتب العمل الدولي، أن

 رِ الحاِضـ تِ ْقـفـي الوَ  يٌ ورِ ضرُ  جٌ دولي، وهو نموذَ  جٍ ها كنموذَ فِ بوظائِ  كافٍ  وٍ حْ على نَ  يَ فِ تَ  نْ المعايير أَ  هذهِ  انِ كَ مْ إِ 
  .خاص  بوجهٍ 
 ةِ َنـرِ المَ  بِ األسـالي نَ ِمـ يـاً كافِ  راً دَ َقـ لُ مُ ْشـال تَ  44: االتفاقيـة رقـم مان االجتماعي، فـإن الضّ  التفاقياتِ  فاً َال وخِ       

 فئـاتِ  دِ دَ َعـ ةُ آلَ هـذه االتفاقيـة َضـ ودِ ُمـجُ  رِ مظـاهِ  نْ وِمـ. ةِ لَ عادَ المُ  وطِ رُ ة أو شُ يّ اإلحصائِ  اتِ رَ ش ؤَ بالمُ  ةِ االستعانَ  لَ ثْ مِ 
ـفَ المُ  األحكـامَ  ن إلـى أَ  راً َظـا نَ َهـتطبيقِ  اقِ طَ في نِ  استثناءاتٍ  عَ ضِ وْ مَ  ونَ تكُ  أنْ  نُ مكِ تي يُ ال الّ العمّ  المُ  ةَ لَ ص ا َهـقـة بِ تعل

 مجــالِ  يعِ يــل إلــى توِســمِ ا تَ َهــحيــث أن  ؛لِ اهُ َســبالتَ  مُ ِســت االتفاقيــة تَ  ، فــإن ثانيــةٍ  ةٍ َهــجِ  نْ وِمــ. دقيــقٍ  بشــكلٍ  ةٌ دَ د َحــمُ 
ــقِ التّ  ــذّ  طبي ــ اتي للتشــريعاتِ ال ــعِ ة بالنّ الوطنّي ــأجرٍ  ينَ لِ العــامِ  ســبة لجمي ــالمُ  ينَ لِ العــامِ  ،وكــذا ،ب  ين فــي بعــضِ ل قِ تَ ْس

  .1"اهَ تطبيقِ  في مجالِ  ورِ ى لألجُ لَ األعْ  د الحَ  نْ ي عَ ل خَ ، والتَ البلدانِ 
ــناعية ُمْنــُذ عــام الفقيــه وُيرِجــُع       ِر المفــاهيِم اّلتــي َبــَرَزْت فــي البلــداِن الصَعــَدَم تَــَواُؤِم االتفاقيــة، عمومــًا، إلــى َتَطــو

، أنهـا لَـْم ُتَحـدْد، علـى َنِقـيِض معـاييِر 44: اّلتي َتْنَطِوي عليهـا االتفاقيـة رقـمويعتِبُر أنُه ِمَن الثَغَراِت الهاّمِة . 1935
وِمْنُه، يْنَتهي الفقيه إلى أّن ُمراَجَعَة االتفاقية  .الّضمان االجتماعي األْحَدِث ِمْنَها، أي ِمْعَياٍر لَتْحِديِد قيَمِة اإلعاَناتِ 

ــناعية َفَحْســْب، وٕانَمــا كــذلك، ألن العالَقــَة َبــْيَن َلْيَســْت ضــروريًة ألنهــا َأْصــ 44: رقــم َبَحْت عتيَقــًة بالّنســبة للــدول الص
ِثيـُر البطالِة والبطالة الُجزِئَية والّضمان االجتماعي تأُخُذ حاليَا َشْكًال ُمْخَتِلفـًا َتَمامـًا فـي بلـداِن العـاَلِم الثاِلـِث؛ حيـث يُ 

  .ِل اهتَمامًا كبيراً موضوُع حمايِة العاِطِليَن َعِن العم
ْخَمَة، أحيانًا، والبطاَلَة الُجزئّيـة الُمْزِمَنـَة، : "قائالً وعليه، ُيواِصُل الفقيه       وٕاَذا َأَخْذَنا ِبَعْيِن االعتباِر البطاَلَة الض

َيَتَبـيُن َأن ِإْدَخـاَل التّـأمين ِضـّد  والِسَيَما في المناطِق الّريِفَية، وُصُعوَبَة َتْحِديِد تعريِف البطاَلـِة االْضـِطرَِاَرية، فإنـهُ 
  ".، ُيْعَتَبُر َأْمراً َغْيَر ُمَناِسبٍ )44: كاّلذي تنص عليه االتفاقية رقم(البطالة 

  
  بشأن المعايير الّدنيا للّضمان االجتماعي 1952للعام  102:أحكام االتفاقية رقم:ثانياً       

  
للعــام  الخامسـة والثالثـين؛ حيـث َعقَـَد دورتـُه جنيــفإلـى االنعقـاد فـي  دعـا مجلـس إدارة مكتـب العمـل الـدولي     

مــن جــدول أعمــال هــذه الــدورة، اعَتَمــَد المــؤتمر الــدولي  الخــامسوفــي إطــار الُمناقشــات اّلتــي ُشــِمَلها الُبْنــُد . 1952
ُجــزءًا، تنــاَول  )15(شــرة خمــس عَشــِمَلْت االتفاقيــة أعــاله،  ).المعــايير الــدنيا(اتفاقيــة الّضــمان االجتمــاعي للعمــل 
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تكُفــُل كـــل دولــٍة ُعضـــو يســري فيهــا هـــذا الُجــزء مـــن  واســـِتنادًا لــذلك،. تنظـــيم إعانــاِت البطالـــةمنهــا  الجــزء الرّاِبـــعُ 
  .1االتفاقية، توفير إعانة بطالة لألشخاص المحمّيين بموجب أحكام االتفاقية

  :2الفئات التّالية يشملُ  من االتفاقية، الرّابعلجزء لسريان ا النطاق الّشخصيشير الباحثة إلى أّن تُ و      
 من مجموع الُمستخدمين؛ %50فئاٌت ُمقّررة من الُمْستخدمين ُتشكل ما ال يقل عن   .أ 
جميع الُمقيمين اّلذين ال تتجاوُز مواِرُدُهم أثناء الحالة الّطارئة حُدود ُمعّدل اإلعانة الُمقـّرر ِوفقـًا ِلُمتطّلبـات   .ب 

 ؛673المادة 
من مجموع الُمْسَتخَدمين في الُمنشآت الّصناعية  %50فئاٌت ُمقّررة من الُمسَتخَدمين ُتشكُل ما ال يقل عن   .ج 

 .شخصًا فأكثْر  20اّلتي تستخِدُم 
، طيلـة الفتـرة الّطارئـة إعانـات البطالـةلسـريان أحكـام االتفاقيـة فيمـا يتعلّـق بتقـديم  النطـاق الّزمنـيكما ُيغّطـي      
، حْســـَب تعريِفــِه فـــي القــوانين واّللـــوائح الوطنّيــة، الُمؤّســـس علــى َعْجـــِز الّشـــخِص 4ُتغّطـــي ُمــّدة توقـــف الكْســباّلتــي 

  .5المحمّي عن الُحُصول على عمٍل ُمناِسٍب رْغَم َكْوِنِه قاِدرًا على العمِل وُمْسَتِعّدًا َلهُ 
  :6م حساُبها اسِتنادًا للقواِعْد التّاليةتُقدُم إعاناُت البطالة في شْكِل مدفوعاٍت دْورّية يتِ      
مقـدار أّي عــالوة عائلّيـة تشـُمُل رجـُل وزوجتــه وطفـالن، بنسـبة ال تقــل  الُمقـّررُمعـّدل اإلعانــة  ُيضـاُف إلـى  .أ 

 ؛%45عن 
 ها؛ُيحَسُب الّدخُل الّساِبُق للُمستفيد ولعائلِتِه اسِتنادًا إلى الدُخول األساسّية للفئات اّلتي ينتمون إلي  .ب 
يُجوُز تقرير حد أقصى ِلُمعّدل اإلعانة أو الدخول اّلتي ُتؤخُذ في االعتبار الحتساب اإلعانة عندما يُكـوُن   .ج 

 .7الّدخل الّدخُل الّسابُق للُمستفيد أو لعائِلِه ُمعاِدًال ألجِر ُمستخَدْم يدوّي ماِهْر ذكر أو أدنى ِمْنهُ 

                                                           
   .، أعاله102: من االتفاقية رقم 19المادة  1
    .، أعاله102:من االتفاقية رقم 21المادة  2
ـلطة العامـة الُمختّصـة ِوفقـًا للقواعـد الُمقـّررةأعـاله، ُيحـّدد ُمعـّدل اإلعانـة ِوفقـًا ِلجـدول ُمقـّرر أو جـدول ُتحـدُدُه  67وِطبقـًا ألحكـام المـادة  3 وال يُجـوُز بـأّي حــاٍل . الس

ـــلطة العامـــة مــن األحـــواِل، تخفـــيُض ُمعـــّدل اإلعانـــة إّال ِبِمقـــدار مــا تتجـــاوز المـــوارد اُألخـــرى ُألســـرة الُمســـتفيد مبـــاِلَغ أساســّية ُمقـــّررة أو مبـــاِلغَ  ُدها السأساســـّية ُتحـــد 
   . ون كافيًا للِحفاِظ على ُأسرة الُمستفيد في حالة سليمة والئقةالُمختّصة، على أْن يكُ 

مـن االتفاقيـة  24مـن المـادة  األولـى، علـى أنـُه يُجـوُز، اسـِتْثناءًا، طبقـًا ِلمـا َوَرَد بـالفقرة ُتمنح إعانُة البطالة طوال فترة الحالة الّطارئةتقضي القاعدة العامة بأْن  4
  :ا على الّنحو التّاليذاُتها، َقْصًر ُمّدة منِحه

 إذا كانت فئاٌت من الُمْسَتخَدمين محمّية؛ شهراً  12خالل كّل فترة من  أسبوعاً  13  .أ 
  .إذا كان جميُع الُمقيمين اّلذين ال تتجاوُز مواِرُدُهم، أثناء الحالة الّطارئة، ُحُدودًا ُمقّررة، محمّيينَ  شهراً  12خالل كّل فترة من  أسبوعاً  26  .ب 

    .، أعاله102: االتفاقية رقم من 20المادة  5
    .، أعاله102: رقم من االتفاقية 66و 65، 22المواد  6
  :في مفهوم هذه االتفاقية" عامٍل يدوي ماهٍر ذكر"يعني تعبيُر  7

 بّرادًا أو خّراطًا في صناعة اآلالت غير اآلالت الكهربائّية؛  .أ 
 شخصًا ُيعتَبُر نموذجًا لعامٍل ماهٍر؛  .ب 
 من كل األشخاِص المحمّيين؛ %75 دخُلُه أو يزيُد عن دخلِ شخصًا ُيعاِدُل   .ج 
 .من متوّسط دخل كّل األشخاص المحمّيين %125شخصًا ُيعاِدُل دخُلُه   .د 
  .، أعاله102: من االتفاقية رقم 65من المادة  06الفقرة 
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ِمْن كّل حالـة ِلَتَوقُـف الَكْسـْب، علـى أْن  األولى )07(باأليام الّسبعة  االنتظارفترة وقْد حدَدْت أحكام االتفاقية      
 .    1ُتْحَتَسْب أّيام البطالة الّسابقة واّلالحقة لعمٍل ُمؤّقت ال تتجاَوُز ُمّدُتُه حّدًا ُمقّررًا كُجزء ِمْن حالة توقف الَكْسبْ 

، تكييــــُف ُمــــّدة َدْفــــع اإلعانــــة وفتــــرة االنتظــــار مــــع ُظــــُروف ّقتينالعرِضــــّيين والُمــــؤ ويُجــــوُز فــــي حالــــة العّمــــال      
  .2اسِتخداِمِهم

مبـــدأ المســـاواة وعـــدم جـــاءْت خاليـــًة مـــن الـــنص علـــى  102: والجـــديُر بالتنويـــِه َلـــُه، أّن أحكـــام االتفاقيـــة رقـــم     
العّمال الّنسبة إلقرار الحقوق فيما َبْين ، واكَتَفى الُمؤتمرون بإعماِل المبدأ نفُسُه، بالتمييز في تلّقي إعانات البطالة

ــوطنّيين ــُر ال ــين غي ــال الُمقيم ــرِِهم مــن العّم ــوطنّيين وغي ــى 68؛ حيــث نّصــت أحكــام المــادة ال مــن  فــي فقرِتهــا األول
يتمتـــُع الُمقيُمـــون ِمـــْن غيـــِر الـــوطنّيين بـــنفِس الحقـــوق اّلتـــي يتمتّـــُع بهـــا الُمقيُمـــون . 1:" ، علـــى أنـــهُ ةاالتفاقيـــ

ُل الوط ُل بكاِمِلهـا أو ُيمـو ُه يُجوُز َوْضُع قواِعَد خاّصة بشأن اإلعانات أو أجزاء اإلعانات اّلتي ُتَمونّيون؛ على أن
ُجزؤها األكبر ِمْن األموال العامة، بشأن النُظم االنتقالّية ِمْن اجل غير الوطنّيين، وِمْن أجِل رعايا الدولة الُعضو 

   ".المولودين خارج أراضيها
أعــاله، إخضــاع تطبيــِق اإلعانــات  68مــن المـادة  الثانيــةواسـتثناءًا علــى القاعــدة الُمقــّررة أعـاله، ُتجيــُز الفقــرة      

الُمقـّررة ِضـمن االتفاقيـة فيمـا بـْين الـوطنّيين واألجانـب ِلشـرط تـوفر اتفاقـات ثُنائّيـة أو ُمتعـددة األطـراف تـُنص علــى 
  .الُمعاملة بالِمْثلِ 

َصــْت أحكــاُم االتفاقيــة رقــم كمــا      ذاِتهــا، فقــْد رخ اســتحقاق إعانــاِت البطالــة بحــد ــُه، وفيمــا يخــصللعــام  102: أن
للـدول اّلتــي تسـري عليهــا ُبُنوُدهـا، واّلتــي َلــْم تبلُـغ اقتصــاُدها وتسـهيالُتها الطبّيــة التطـور الكــافي، َأْن تســتْثني  1952

  .3اني إلى العاشر من االتفاقيةتطبيق واِحد أو أكثر من األجزاء الثّ 
أْن تســتبِعَد بموجــب  102: وعليــه، ُيمكــن للــدول األعضــاء فــي المنظمــة الُمصــّدقة علــى بنــود االتفاقيــة رقــم      

قوانينها الوطنّية واتفاقياتها الثنائّية تقديم إعانات البطالة بالّنسبة لمواطنيها، وكذا، بالّنسبة لألجانـب الُمقيمـين فـْوق 
بمبـدأ التّـأمين ويعنـي ذلـك، أّن المنظمـة الدوليـة للعمـل لَـم تأُخـذ . ها من رعايـا دولـٍة ُأخـرى ُعضـو بالمنظمـةأراضي

، وأّن لهـا الّسـلطة التقديرّيـة فـي تغطيـة بـاقي ُمشـتمالت الّضـمان بإعانـات الّرعايـة الطبّيـةإّال فيما يتعّلق  اإلجباري
  .االجتماعي المنصوص عليها في االتفاقية، أعاله

، تمثّــل حتّــى وقتنــا الحــالّي، االتفاقيــة الّشــاملة واألساســّية 1952للعــام  102: وتقــّدر الباحثــة أّن االتفاقيــة رقــم      
. فـي مجــال الّضــمان االجتمــاعي، حيــث شــملت هــذه األخيــرة جميــع فئــات العّمــال وكاّفــة مجــاالت النشــاط المختلفــة

  .لتكّيف مع المعطيات الّسائدة في كّل دولة عضوّية اقابل ،، ويعني ذلكعلى نحٍو مرن  تكما أّن أحكامها صيغ
اّفــة فئــات العّمــال المختلفــة، لتشــمل فضــًال عــن العّمــال كورد تقريرهــا بالّنســبة لوفيمــا يتعّلــق بملّمــات البطالــة،      

طـاق سـريانها، مـن ن الّنشـاطمجـال مـن مجـاالت  اسـتبعادولـم يـرد . الدائمين، كل مـن العّمـال العرضـّيين والمـؤّقتين
  .فُيمنح التأمين على البطالة لجميع المتعّطلين عن العمل بفئاتهم المختلفة

                                                           
    .، أعاله102: من االتفاقية رقم 03.ف/24المادة  1
    .، أعاله102 :من االتفاقية رقم 04.ف/24المادة  2
    .، أعاله102: من االتفاقية رقم 04و 03، 02المواد  3
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 األولـىفيمـا يتعلّـق بتنظيمهـا الخـاّص بملّمـات البطالـة، تكمـن  102: وُتعّدد الباحثـة مزايـا ثـالث لالتفاقيـة رقـم     
 الثانيـةّلتـي ُتغّطـي ُمـّدة توقـف الكْسـب، وتكمـن ، طيلة الفتـرة الّطارئـة ابتقديم إعانات البطالة في أّن بنودها تقضي

مقدار أّي عالوة عائلّية تشُمُل رجُل وزوجته وطفالن، بنسبة ال تقل عن  ُمعّدل اإلعانة الُمقّرر ُيضاُف إلىأّنه  في
العينـي،  إلعانـة البطالـة مـع حظـر الـدفع بمبدأ الّدفع الّنقديتكمن في االعتراف ف، وهي األهّم، الثالثة؛ أّما 45%

 .وُيشكّل ذلك أحد أهّم المبادئ اّلتي كّرستها اتفاقيات تنظيم األجور خالل الّسنوات اّلالحقة
  

  :المطلب الثاني
 أحكام الُمقّررات الدولية للعمل المتعّلقة بالعمالة ومكافحة البطالة

  
كُكـّل، وتجسـَد هـذا االهتمـام فـي الَكـم ِمْحـَوَر اهتمـاِم المنظمـة الدوليـة للعمـل  التشـغيلو البطالةَشكَل موضوع      

فَمـَع بدايـة  .الُمْعَتَبِر ِمـَن الوثـائْق والمواِقـف اّلتـي َتَبنْتهـا األجهـزة الّرسـمّية للمنظمـة، وكـذا، اّللجـان الفنّيـة التّابعـة لهـا
ــَدَأْت بــالظُهوِر جلِ  ــِر قــْد َب بــع األخيــر ِمــَن القــرن العشــرين، كانــت معــاِلُم التغي ــًة علــى البيئــة اّلتــي أْنَتَجــْت قــانون الر ّي

  .2، وَتَحكَمْت في ُنُموِه وُبُلوِغِه مْبَلغًا ُمؤثرًا في توفيِر الحماية االجتماعية للعامِلين1العمل
ــْم تْتــُرك مجــاًال للَشــك فــي أن قــانون العمــل المُ  بلغــتو       عاِصــر بــدَأ َمالِمــُح التغيــِر هــذا، ِمــَن الُقــوِة بحيــث أنهــا َل

وكانـْت المنظمـة الدوليـة للعمـل سـباقًة َقْبـَل َعْقـَدْيِن ِمـَن الـزمْن إلـى تشـِخيِص بـواِدَر هـذه . يدُخُل مرحَلَة أزمٍة حقيقّيةٍ 

                                                           
ـــرات الُمَصـــاِحبة للعولمـــة: "ِبُعنـــوان" يوســـف إليـــاس"وَوَرَد فـــي ُمحاضـــرٍة أْلقاهـــا األســـتاذ  1 ـــات العمـــل واالســـتخدام فـــي َضـــْوء التغي ، "ُمراجعـــة تشـــريعات عالق

-حكومـات(لسـنِة جميـَع األطـراِف الَمْعِنّيـة أولية واإلقليمية والوطنيـة، وعلـى ماعي يَتَردُد على جميِع الُمستوياِت، الدَغَدا ِشعاُر ُمراجعِة التشريع االجت:"كالتّـالي
  :تختِلُف الُرؤى في هذا الّشأن اخِتالفاٍت ِجذرّية، ُيمِكُن ِبَهَدِف التبسيِط توزيُعها على اتجاَهْينِ و ...، )عّمال-أصحاب عمل

مــع ُمقتضــيات َمــْنَهج اقتصــاد الّســوق وعْولمــة  -علــى َنْحــٍو ُمطلــقٍ  –اُمــُه كيــدُعو إلــى ُمراجعــة التشــريع االجتمــاعي ِلَكــْي تتوافــَق أح :لاالتجــاه األوّ      
  ...االقتصاد

لُمصـاِحب لالتجـاه األّول، إلـى ُمراجعـة في ُمواجهة الّضـجيج ا -االتجاه األْضَعفْ  –يدُعو هذا االتجاه، اّلذي يْبُدو على الّساحة على أنُه : االتجاه الثاني     
الّناِشئة عن إتباع مْنَهج اقتصاد السوق وعولمة االقتصاد، وُهـو علـى ِخـالِف المنُظـور األّول،  –اّلتي ُتوَصُف بالسلبّية –التشريع االجتماعي ِلُمعالجة اآلثار 

  ".ّال أنُه يجعُل لها أهدافًا ُمختلفًة عن تلك اّلتي ُيحدُدها االتجاه األّولالّسابق بياُنُه، َيْقَبُل الدعوة إلى ُمراجعة التشريع االجتماعي ، إ
، ُمحاضـرة ُألِقَيـْت خـالل نـدوة المركـز العربـي إلدارة العمـل )ُمراجعة تشريعات عالقات العمل واالستخدام في َضـْوء التغيـرات الُمَصـاِحبة للعولمـة(يوسف إليـاس، 

  .84-63.، ص ص2004، أوت 77:، منُشورة في مجلة العمل العربية، العدد2003 فيفريوالتشغيل، الخرطوم، 
ــعًا كبيــرًا لــدائرة الحمايــة االجتماعيــة، بحيــث تتِســع هــ 2 القــرَن الِعشــرين َسَيْشــَهُد قْبــَل ِنهايِتــِه توس ذه الــّدائرة ِلتْشــُمَل أْغَلــْب العــاملين فــي جميــِع كــان ِمــَن الَمــأُموِل أن

إّال أنُه بحُلوِل الِعْقِد الّسابِع من القـرن العشـرين، َبـَدَأْت معـاِلُم التغييـر َتْظهَـُر فـي األُفُـِق، وترتـَب عـن ذلـك، . أنِظمِتها االقتصادية وُمستوياِت ُنُموها الدول باخِتالفِ 
مليــون عاِمــٍل ِمــْن مجمــوِع الِقــوى العاِمَلــة اّلــذي كــان َيْبلُــُغ آنــذاك، ) 800(َوَز حــَدود أنــُه فــي َمْطَلــِع الثمانينيــات، َلــْم َيُكــْن عــَدُد العّمــال الَمْحِمّيــيَن فــي العــالم أْن َيَتجــا

ِمْن مجموع الِقوى العاملة في العالم لَـِم َتُكـْن ِلتْسـتفيَد ِمـن التغِطيـة االجتماعيـة، وأن هـذه النسـبة َتْرَتِفـُع فـي  %60مليون عاِمل، وكان هذا َيْعني أّن ) 2000(ُحُدوَد 
  .%77دول الّنامية ِلتْبُلغ نسَبَة ال

، 72: ، المــؤتمر الــدولي للعمــل، الــدورة رقــمالقضــايا الّرئيســية: تغييــر عــالم العمــل :تقريــر المــدير العــام للمنظمــة الدوليــة للعمــل بعنــوان: المكتــب الــدولي للعمــل
  .11.، ص1986جنيف، 
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تحــت تــأثير  واِقــَع وآفــاق العمالــة والّتشــغيلاألزمــة ِمــْن خــالل تبنيهــا لمجموعــة ِمــَن التقــارير الُمتواِلَيــة اّلتــي ُتعــاِلُج 
  .1العولمة االقتصاديةغيرات الحاِصلة بِفّعِل الت

ـادرة       وتأتي الباحثة ِضمَن الفروع التّالية، إلى َعْرِض المبادئ األساسّية اّلتي َشِمَلْتها الَبْعُض ِمـَن التقـارير الص
لة  بالعمالة ومكافحة البطالة والتأمين عليهاعن المنظمة الدولية للعمل ذات الص. 

  
  :لالفرع األو

 .ة البطالة والتأمين عليهاالمتعلقة بالعمالة ومكافح األساسّيةاألحكام 
  

َتَصدَر موضوع العمالة والبطالة الكثير من المناقشـات والّنـدوات اّلتـي َعقَـَدْتها الهيئـات الّرسـمية الّناِطقـة باسـم      
، ُأولـــى التقـــارير 1986الـــدولي للعمـــل، للعـــام  ومّثـــَل تقريـــر المـــدير العـــام الُمقـــدم للمكتـــب. المنظمـــة الدوليـــة للعمـــل

َتَلـى ذلـك ُصـُدور العديـد  .الّصادرة عن المنظمة والمعنّية بمعالجـِة مسـائل العمالـة والبطالـة بصـورٍة ُمباشـرٍة وُمعّمقـة
ألزمــات مــن الوثــائق والتقــارير اّلتــي ُتعــاِلُج فــي ُمجمِلهــا ُمختلــف التطــورات اّلتــي عرفتهــا ســوق العمالــة تحــت تــأثير ا

االقتصادية الُمتعاقبة اّلتي شهدها العالم، واّلتـي كانـت لهـا تـأثيراُت حـاّدة وعميقـة علـى الطبقـة العاملـة وعلـى سـوق 
  .العمل ككلّ 

وتأتي الباحثة ِضْمَن َفَقَرات الّدراسة التّالية، إلى تقديِم عرٍض مـوجٍز عـن أهـم التقـارير الّصـادرة عـن المنظمـة      
ـــا، والّ  ـــي ُمباشـــرةً وأجهزِتَه فـــي ظـــّل الُمتغّيـــرات االقتصـــادّية والبطالـــة  العمالـــةمســـائل  -وبصـــفِة أساســـّية -تـــي َتْعِن

  .واالجتماعية اّلتي تفرُضها العولمة االقتصادية
  

  )1986"(ةئيسيّ القضايا الر : لم العملتغيير عا :"بعنوانتقرير المدير العام للمكتب الدولي للعمل  :أوالً      
  

للمـؤتمر الـدولي  الثانيـة والّسـبعينالتقريـر الُمقـدم ْمـَن المـدير العـام للمكتـب الـدولي للعمـل خـالل الـدورة ُيمثـل      
الدوليـة  ى التقارير الّصادرة عن المنظمـةولَ أٌ ، 2"ةئيسيّ ا الر ايَ ضَ القَ : العملِ  مِ عالَ  يرِ يِ غْ تَ " :للعمل، واّلذي يحِمُل ُعنوانَ 

       .لةالتوظيف والعما للعمل بشأن مسألة

                                                           
ـ 1 عولمـٌة عاِدلـٌة، :" فـي ُخالصـة تقريرهـا بعنـوان اّللجنـة العالميـة المعنّيـة بالُبْعـد االجتمـاعي للعولمـةَلْت إليـه وِلتأكيِد هذه الُرؤية، َنْتتَِبُس الباحثة َبْعَض مـا توص

وهنـاك لـداِن وداِخلهـا علـى حـد الّسـواء، إن عملّية العولمة ُتولُد حصائل غير ُمتواِزنة بـْين البُ : " ؛ حيث جاء في ُخالصِة تقريرها، كـاآلتي"توفير ُفَرص للجميع
إلـى إْسـماِع للغايـة ال ُتشـاِرُك فـي مناِفِعهـا، وتْفَتِقـر هـذه الُبلـداُن والشـُعوب إلـى حـٍد بعيـٍد، بـْل ُكليـًا،  ثـرواٌت يجـري َخْلُقهـا، ولكـن هنـاك ُبلـداُن وشـعوٌب كثيـرة 

جـال، َلرََأْينـا أنهـا َلـْم َتْسـَتْوِف َتَطلعـاِتِهم البسـيطة والمشـروعة الُمتمثلـة فـي وٕاذا َنَظْرنـا إلـى العولمـة بـأعُيِن الغالبّيـة مـن الّنسـاِء والرّ ...صْوِتها في هذه العملّية
  ".دون حُقوٍق ُمعترٍف بهاالُحُصوِل على وظائَف الئقة، وتوفيِر ُمستقبٍل أْفَضَل ألطفاِلِهم، ويعيُش الكثيرون ِمْنُهم في مجاِهِل االقتصاِد غيِر الّنظامي، 

ــدولي للعمــل ــع: (المكتــب ال ــَرص للجمي ــوفير ُف ــٌة، ت ــة بالُبْعــد االجتمــاعي للعولمــة، المنظمــة، )عولمــٌة عاِدل الدوليــة للعمــل، جنيــف،  تقريــر اّللجنــة العالميــة المعنّي
  .(x).، ص2004

، جنيـف، 72: ولي للعمـل، الـدورة رقـم، تقريـر المـدير العـام للمنظمـة الدوليـة للعمـل المـؤتمر الـد)القضـايا الّرئيسـية: تغيير عـالم العمـل: (المكتب الدولي للعمل 2
1986.  
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وُيعــد هــذا التقريــر ُمنَطَلقــًا للــّدعوِة إلــى الَبْحــِث عــْن وســائَل وأســاليَب ُمالئمــة ِلُمواجهــة التحــديات اّلتــي أْفَرَزتهــا      
ـــُز التقريـــر ذاتُـــُه علـــى  ؛1الُمتغِيـــرات الّسياســـية واالقتصـــادية الحاِصـــلة علـــى الُمســـَتَوَيْيِن الـــدولي والـــوطني حيـــث ُيرك

وُيؤكـُد علـى ظهُـوِر أشـكاٍل جديـدٍة ِمـْن عالقـاِت العمـل، وألن . الّدالة على ارِتفاِع ٌمعّدالت الَفْقِر والبطالـة الُمؤشرات
            .العامِليَن فيها ال َيْحَظْوَن بالِحماية االجتماعية الكاِفية والعاِدلة

َضـْت عـن األْزمـة االقتصـادية الُمتزاِمنـة مـع األزمـة على العديـد ِمـن المسـائل اّلتـي تَ  ورُ وَركَز التقرير المذكُ       َمخ
  :3، ويتعّلق األمر، أساسًا، بما يلي2 )1973(النفِطية األولى 

َوْضُع العمالة على ُمستوى ُمختلف الـدول األعضـاء بالمنظمـة، وعلـى المسـتوى العـالمي، فـي ظـّل ارتفـاع   .أ 
 ُمعّدالت البطالة واتساع دائرة الفقر؛

 ق الحماية االجتماعية؛واقع وآفا  .ب 
ــال غيــر المحِمّيــين، وبالُخُصــوص العّمــال المنــزلّيين   .ج  توســيع دائــرة الحمايــة االجتماعيــة، وَأْخــِذ َوْضــِع العّم

 .وعمال القطاع غير النظاِمي، ِبَعْيِن االعتبارِ 
ملـٍة مـن الحقـائق والظّـواِهر ومن خالل ما َوَرَد فـي التقريـر أعـاله، نـوَه المـدير العـام للمكتـب الـدولي للعمـل بجُ      

لـــى االنتشـــار الواِســـع والُمتســـاِرع لظـــاِهرتْي ُمشـــيرُا بالُخُصـــوص إ. دول األعضـــاءالّســـلبية الُمســـّجلة فـــي ُمختلـــف الـــ
البطالـة والفقــر آَفتَـْين ُمتالِزمتَــْيِن، وُيؤكـُد بــأن البيئـة أو الوَســط  حيـث يعتِبــر المـدير العــام للمنظمـة؛ البطالـة والفْقــر

ّلذي تْنَتِشُر فيه هاتان اآلّفتان، هو َوَسٌط غيُر ُمالئٍم ِلتوفير الحماية االجتماعية للعاملين، وُيقدم لتبريـر رأيِـِه هـذا، ا
  :4األسانيد التّالية

ــة، ُتمثــلُ   .أ  ــِع األمــرِ  -إن الــدول اّلتــي ال تتــوافُر فيهــا ُفــرُص عمــٍل كافّي ــة ِلُمســاهمة  -فــي واِق البيئــة النموذجّي
وتحـت ضـغِط  -ال أنُفسـُهم فـي إجهـاِض كـّل المسـاعي لتـوفير الحمايـة االجتماعيـة؛ فالعّمـال أنُفَسـُهمالعّمـ

ســـَوَف يقبلـــون بأّيـــة ُشـــُروط يَضـــُعها رب العمـــل، ويتنـــازلون بـــذلك، عـــن أدنـــى أشـــكال الحمايـــة  -الحاجـــة
 القانونية اّلالزمة والمطلوبة في سوق العمل؛

د المالية الكافّية من أجل حد أدنى من الحمايـة االجتماعيـة، ال ُيمكُنهـا أْن إّن الدول اّلتي ال تمتِلك الموار   .ب 
َتَضَع براِمَج وُتهيَئ سياساٍت وَتشيَد الُمؤّسسات الكفيلة بتحقيق التوازن المطلوب بـين الحاجـة االقتصـادّية 

 .والحاجة االجتماعية

                                                           
ل اّلــذي يعيُشــُه العــالُم :"َحــْوَل انِعكاســات التحــوالت الحاِصــلة علــى قــانون العمــل والحقــوق الُمكتَســَبة للعّمــال، كالتّــالي" يوســف إليــاس"َوَرَد عـن الفقيــه  1 التحــو إن

راِتــِه ...َف َيُمــس بُكــل تأكيــٍد القــانون االجتمــاعي، شــكًال ومضــمونًا،علــى ُمختلــِف الُصــَعِد، وطِنّيــًا وٕاقليمّيــًا وُدوِليــًا، َســوْ  هــذا التغييــر الِجــذري اّلــذي َوَجــَد ُمبر إن
صـاالت والمعلومـات، وفـي التفي انِحساِر َمْنَهْج االقتصاد الُمخطط أماَم َمْنَهْج اقِتصاد السـوق، وفـي الثـورة الِعلِمّيـة الُمتمثلـة فـي ثَـْوَرة تقاَنـة ا...الموضوِعَية 

رات اّلتـي َأْعَطـْت الَغَلَبـة ِلمـا ُهـَو  هـذه الُمبـر َجَعَلْتنـا فـي حيـرٍة ِمـْن أْمِرنـا . 'اجتمـاعي'علـى مـا ُهـَو ' اقتصـادي'ظاهرِة الُقطِب الواِحـِد فـي الّسياسـة الدوليـة، كـل
ر أْزمَة القانون االجتماعي، حّتى َضاَعْت معالِ  َهْل ُهَو يَترَاَجُع إلى األماِم أو يتقّدُم إلى الوراِء؟: ُم الّطريِق أَماَمنا، فتساءْلناونحُن َنْرُقُب تَطو !".  

ل الدولة ومذهب اقتصاد السوقإلياس،  يوسف 18-17.، مرجع سابق، ص صأزمة قانون العمل الُمعاِصر بْين نهِج تدخ.  
  .62.، مرجع سابق، ص)ُرؤى تحليلّية ِبمنُظور ُمستقبلي(ُأطروحات في القانون الدولي والوطني للعمل إلياس،  يوسف 2
  .األّول، مرجع سابق، البند )القضايا الّرئيسية: تغيير عالم العمل: (المكتب الدولي للعمل 3
  .الثانيالمرجع نفسه، البند  4
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ــُه، إلــى التنــامي الُمتســاُرع وال      ومنــه، ُظهــور . عشــوائي لســوق عمــٍل ُموازيــة للّســوق النظاميــةوَيشــيُر التقريــر ذاُت
أشكال جديدة لالستخدام وعالقات العمل، اّلتي ُتمثل في أغلِبها عالقـات عمـٍل غيـر نظامّيـة أو مـا َوَصـَفُه التقريـر 

هـذه الّسـوق  وُيـوِرُد التقريـر العوامـل اّلتـي سـاَهَمْت فـي تنـامي. (Informel Economy) باالقتصـاد غيـر النظـامي"
   :1الُموازية، ونذكر في ذلك، ما يلي

في َخْفـِض سـاعاِت -بشكٍل واِسعٍ  -؛ حيث ساَهَم تطور اآلالت وُمِعّدات العمل وأنماُطهُ التقدم التكنولوجي .1
للعمـل كما ساَهَم التقدم التكنولوجي فـي ُظهُـور أنمـاط جديـدة . العمل اليومّية واألسبوعّية، وحّتى اإلضافّية

وبــذلك تقّلصــت الحمايــة االجتماعيــة اّلتــي تحظــى بهــا ، والعمــل بعــض الوْقــت، والعمــل التنــاُوبي، ُمؤقــتْ ال
 الفئات العاِملة؛

الُمنافسة االقتصادية؛ حيث أّدى سعُي أرباب العمل والُمصنعين الـّدائم وراء تحقيـق أكبـر هـاِمِش ِرْبـٍح مـن  .2
تضــييق دائــر الحمايــة االجتماعيــة لهــذه الخيــرة، وُظُهــور  خــالل تخفــيض ُكلفــة اســتخدام اليــد العاِملــة، إلــى

 .أنماط جديدة للعمل غير الُمنّظم، كالعمل في المنزل، العمل عن ُبْعد والعمل الُمستِتر
، ِقطـاع عمـٍل مـواٍز للقطـاع المـنّظمالتنـامي الواِسـع ل ر،، إلـى أنـُه مـن ُمخّلفـات البطالـة والفقـكما يشـير التقريـر     

، ففـي ِغيـاِب فُـرص العمـل اّلالئـق، يلجـُأ العّمـال إلـى العمـل "االقتصـاد غيـر النظـامي"مر لما ُيطلق عليـهويعّلق األ
خاِرَج االقتصاد النظامي، وذلك إّما بالعمل للحساب الخـاّص، أو العمـل بـأجٍر لسـاِب الغْيـِر فـي ُمؤّسسـات صـغيرة 

اّلذي أّدى إلى انِحساِر دائرة الحماية االجتماعية، وكان انِحساُرها األمُر  .تنعِدُم فيها أدنى ُشُروط الحماية القانونية
  :باتجاَهْينِ 

، انخفاض أعداد الّداخلين الُجُدد إلى سوِق العمل، واالزدياد الُمستِمر ألعداد العاطلين عـن العمـل رْغـَم األّول     
  إرادِتِهم؛
  . تي تندِرُج أغلُبها في االقتصاد غير النظامي، ُظُهر أنماط جديدة من عالقات العمل، والّ الثّاني     
 -منتصف الثمانينيات من القـرن الماضـي -وأشار المدير العام إلى أن اإلحصائيات الُمقّدمة في ذلك الحين     

ٍل عاِمـ مليـون 800ُتؤشُر أن عدد العاملين الُمستفيدين من الحماية االجتماعيـة علـى الُمسـتوى العـالمي ال يتعـّدى 
من مجموع الِقَوى العاِمَلة في العـالم، لـم تُكـْن تسـتفيد مـن  %60وكان هذا يعني أّن . عاِملٍ  مليون 2000من بْين 

  . 2الحماية االجتماعية الُمقّررة قانوناً 
  

ــاً       ــوان: ثاني ــدولي للعمــل بعن ــام للمكتــب ال ــر المــدير الع ــر:"تقري ــَيم وتشــجيعًا للتغيي العدالــة -ِدَفاعــًا عــن الِق
  )1994"(األفاق أمام منظمة العمل الدولية: الجتماعية  في اقتصاد عالميا
  

الخامسـة والسـبعين بمناسـبة الـذكرى  من خالل تقريره الُمقـّدم مسائل العمالة والبطالةوَد المدير العام إثارة عا     
:" بعنـــوان واّلـــذي َوَردَ  ،للمـــؤتمر الـــدولي للعمـــل 81: فـــي الـــدورة رقـــم لتأســـيس المنظمـــة الدوليـــة للعمـــل، وذلـــك )75(

                                                           
  .الثالث، مرجع سابق، البند )القضايا الّرئيسية: تغيير عالم العمل( :المكتب الدولي للعمل 1
  .11.المرجع نفسه، ص 2
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. 1"األفاق أمام منظمة العمل الدولية: العدالة االجتماعية  في اقتصاد عالمي-ِدَفاعًا عن الِقَيم وتشجيعًا للتغيير
ــة مــن أجِلهــا مــن خاللــه المــدير العــام للمكتــب الــدولي للعمــل أّكــدَ حيــث  ــَيم اّلتــي قامــت المنظمــة الدولي  -أن الِق

. ال تَـزَاُل ُمالئمـًة للواِقـِع الجديـد -ّسالم العالمي الّدائم عن طريق تعزيـز العدالـة االجتماعيـةاإلسهاُم في إقرار ال
أن الّدعوات اّلتـي كانـت قـْد تصـاعدْت بشـأن مـا ُعـِرَف بالّشـرط االجتمـاعي أو البنـد االجتمـاعي ُمطاِلَبـًة  واعَتَبرَ 

ِسـوى سياسـات ِلَتَجُنـِب حـاالت اإلغـراق االجتمـاعي اّلتـي  بإدراِجِه فـي اتفاقيـات تحريـر التجـارة العالميـة، َلْيَسـتْ 
  .2تتمثل في خفِض ُكلفة استخدام العّمال في الدول الّنامية

فــي اتفاقيــات تحريــر التجــارة " الشــرط االجتمــاعي"َيــُرُد علــى الــّدعوات الُمتصــاِعدة ِبــإدراِج وكــان المــدير العــام      
َب االنفتاح االقتصادي وعولمة األسواق الّتجارية تحسيُن ُظروِف العّمـال وحمايـة ُيصاحِ الدولّية، بالّدعوِة إلى َأْن 

  .3الفئات الُمْسَتْضَعَفة
، َطَرَح المدير العام ُجملًة ِمَن األفكاِر بشأن اآلثار الُمترِتبة على الشرط االجتماعيإطاِر ُمعالجة مسألة  يوف     

ت تحرر التجـارة العالميـة، وَجعـِل تنظـيِم العمالـة واالسـتخدام ِمـْن اختصـاص إدراج الحقوق العّمالية الدنيا في اتفاقا
ـــالي، فـــي ُمْجَمِلهـــا، . 4المنظمـــة العالميـــة للتجـــارة وشـــكَلْت اُألطروحـــاُت واألفكـــار اّلتـــي ُعِرَضـــْت ِضـــمن التقريـــر الّت

إلعـالِن المبـادئ والُحُقـوق األساسـّية فـي األسـاس الّـذي أقـرُه المـؤتمر الـدولي للعمـل فـي دورتِـِه اّلالِحَقـة باعِتمـاِدِه 
  .5)1998(العمل 
  :وَركَز التقرير محّل الدراسة على القضايا الرئيسّية اآلتي ِذكُرها     
 َمَعاِلم النظام االقتصادي الجديد؛  .أ 
 .الاتساع الفجوة الّرقمية بين الشمال والجنوب وازدياد ظاِهَرَتْي  التمييز واّلالمساواة بين العمّ   .ب 
ــَيَم اّلتــي ُأسَســِت ألجِلهــا المنظمــة الدوليــة للعمــل عــام       ــُد التقريــر ذاُتــُه، علــى أن الِق لــة فــي 1919وُيؤكوالُمتمث ،

العمـــِل علـــى إرســـاِء ُأُســـِس الّســـالم العـــالمي مـــن خـــالل تعزيـــز العدالـــة االجتماعيـــة، ال زالـــْت قائمـــًة وُمتالئمـــًة مـــع 
وأنـُه يـرُفُض ِفكـرة اعِتمـاِد . قتصادية واالجتماعية اّلتي َشِهَدها العـالم فـي َمْطلَـِع التسـعينياتالُمتغّيرات الّسياسية، اال

العقوبات االقتصادية أو الّسياسية كوسيلة إلجباِر الدول األعضاء في المنظمة على االلتزام باالتفاقيات الُمصادْق 
ــُد، أساســًا، عليهــا ويعتبِــُر بــذلك، أّن نظــاَم اإلشــراِف والرقابــة ال  الحــوارُمْعَتَمــد علــى ُمســتوى المنظمــة، والّــذي َيْعَتِم

ــُد بــذلك، المــدير العــام للمكتــب الــدولي . ، يتــواءُم فــي ُمجمِلــِه مــع المهــام الرئيســّية للمنظمــةاالتصــال المباشــرو وُيؤك

                                                           
تقريـر المـدير العـام  ،)األفاق أمـام منظمـة العمـل الدوليـة: العدالة االجتماعية  في اقتصاد عالمي-ِدَفاعًا عن الِقَيم وتشجيعًا للتغيير: (المكتب الدولي للعمل 1

  .1994، جنيف، 81: للمنظمة الدولية للعمل، المؤتمر الدولي للعمل، الدورة رقم
  .40 و 29.ه ، ص صالمرجع نفس 2
  .95-63.مرجع سابق، ص ص ،)ُرؤى تحليلّية ِبمنُظوٍر ُمستقبلي(أطروحات في القانون الدولي والوطني للعمليوسف إلياس،  3
مرجـع سـابق، ص  ،)ةاألفـاق أمـام منظمـة العمـل الدوليـ: العدالة االجتماعية  في اقتصاد عـالمي-ِدَفاعًا عن الِقَيم وتشجيعًا للتغيير( :المكتب الدولي للعمل 4

  .47-43.ص
المجلـد  كليـة شـرطة دبـي، مجلـة األمـن والقـانون، ،)نظـرة إلـى مسـتقبل منظمـة العمـل الدوليـة: اتفاقية الجات ومستويات العمل الدوليـة( أحمد حسن البرعـي، 5

  :وأيضاً  .235-222.ص ص ،1995جانفي  ،األولالعدد  ،الثالث
C.La Hovary,Op.cit.,pp.08-21 et 29-49./P.Alston,(Facing up to the complexities of the Ilo’s core labour standars 
agenda),E.J.I.L.,Vol.16,n°03,2005,pp.467-480. 
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اِت، إْن لَـْم يُكـْن علـى ُعضـِوية المنظمـة للعمل أن اعِتماَد َمْنَهِج الِعقاب َسْوَف تكوُن َلُه آثـاٌر ُمثبَطـة علـى التصـديق
  .   1بحد ذاتها

اتساقًا مع ذلك، أشاَر التقرير إلى ُجملٍة ِمـن الحقـائِق والظـواهر اّلتـي تناَمـْت فـي سـوق العمـل، ويتعلّـق األمـر      
  :بما يلي
ــْينِ  انتشــارُ  .1 ــر كظــاِهَرَتْيِن ُمتالِزمَت ــة والفق البيئــة االقتصــادية واالجتماعيــة ، ويعنــي ذلــك َعــَدُم تــواُفِر البطال

الُمناِسبة لتنفيـِذ برنـامٍج عـالمي أو وطنـي ِلتحفيـِز العمالـة الُمنِتجـة وتـوفيِر الحمايـة االجتماعيـة لألشـخاِص 
 -وتلــك الّسـائرة فـي طريـِق النُمــو -العـاِمِلين، وغيـِرِهم ِمـَن األشـخاص العــاِطلين عـن العمـل؛ فالـدول الفقيـرة

ـــِل التكـــاليف الماليـــة اّلتـــي َيْســـتْلِزُمها تنفيـــُذ بـــراِمَج وسياســـاِت َتْشـــِجيَع الَعَمالـــِة تكـــوُن غيـــُر قـــاِدرٍة  علـــى تحم
وبالِمْثِل، َلْن تتواَفَر لدى أرباب العمـل القُـدرة علـى تغِطَيـِة تكـاليِف الحمايـة .وُمكاَفَحِة البطالة والتّأميِن عليه

ينُتُج َعْنُه انِحساٌر للحماية االجتماعية ودخول العّمـال فـي  االجتماعية ِبُمستوى مقُبول، األمُر اّلذي َسْوفَ 
  .2عالقات عمٍل غيُر مْحِمّية أو غيُر ُمنّظمة

ر أشكال جديدة لالسِتخدام وعالقات العمل .2 م التكنولوجي كان ُنُمو وتَطوالتقد ؛ حيث يشيُر التقرير إلى أن
ِمّما أثَر إيجابـًا  -الّصناعية، الّزراعية والخدماتية -ُمختلفةلُه التأثيُر الواِسُع في ُمختلف مجاالت النشاط ال

على زيادة اإلنتاج وَخْفِض ُمَتَوسط ساعات العمل الفعلّية، وَمكَن ِمْن ُمراعـاِة اعتبـار ُمُرونـة أوقـات العمـل 
ــِد ِمــَن الفئــات العاملــة، كــالتوفيق بــين الدر  ــُق مــع االحتياجــات الخاّصــة للعدي اســِة والعمــل، وكــذا، ِبمــا يتواَف

، وبالٌمقابل، أْفَرَز التقدم التكنولوجي عن العديد من أنماِط نْ كِ لَ ... التوفيق بين العمل والمسؤوليات العائلية
 . وغيرها...، العمل في االستخدام الّذاتيوالعمل الموسمي ،4الَعَرضي، العمل 3العمل الُمؤّقت

                                                           
جـع سـابق، ، مر  ،)األفـاق أمـام منظمـة العمـل الدوليـة: العدالـة االجتماعيـة  فـي اقتصـاد عـالمي-ِدَفاعًا عن الِقـَيم وتشـجيعًا للتغييـر( :المكتب الدولي للعمـل 1

  .25-24.ص ص
  .01.المرجع نفسه ، ص 2
ُمسَتخَدٌم تِقل ساعاُت عمِلِه العاِدّية عـْن سـاعاِت العمـِل العادّيـة للعـاِملين طيلـة الَوْقـت والُممـاِثِلين " :هوالعاِمُل َبْعَض الَوْقِت  ترى الباحثة وجوب التمييز بين 3

ُمْسـتخَدٌم طيلـة الوقـِت ِلَفْتـَرٍة محـُدودة فـي إطـاِر عقـوِد عمـٍل ُمحـدد ":هـوالعاِمـُل الُمؤقـْت و". في فرِع الّنشاِط نفِسـهِ  َلُه ِمْن حيث عالقة االسِتخدام أو َنْوع العمل
  .)117-115.، مرجع سابق، ص ص)ألفباء حقوق المرأة العاملة والُمساواة بين الجنسين: (المكتب الدولي للعمل" (الُمّدة
ــو       ــة بشــأن  165: رقــم ِضــمن أحكــاِم التوصــية الدوليــة للعمــل العامــل المؤّقــتإلــى َوَرَدْت اإلشــارة ه ُتالحــظ البالحثــة أّن تكــاُفؤ الُفــرص والُمســاواة فــي الُمعامل

؛ كمــا َوَرَدت  1981 للعــام )67( الّســابعة والســّتين، الّصــادرة عـن المــؤتمر الــدولي للعمـل خــالل دورتِـِه )العّمــال ذوو المســؤوليات العائلّيــة(للعّمـال ِمــَن الجنســْينِ 
  .20وٕالى  18 في فقراِتها من العمل َبْعض الوْقتِ  بشأن 182: رقمِضمَن أحكاِم التوصية  للعاِملين َبْعَض الوقتِ اإلشارة مّرًة ُأخرى 

وُيمِكـُن أْن يُكـون العمـُل ِطيلَـَة الَوْقـِت أو َبْعـَض الَوْقـِت . لعمـلِكنايٌة عن عمٍل ِلُمّدٍة غيُر ُمحـددٍة ُيؤديـِه َبْعـُض العّمـال فقـْط متـى َيْسـَتْدِعيِهم رب االعمل الَعَرضي  4
  .)140-139.، مرجع سابق، ص ص)ألفباء حقوق المرأة العاملة والُمساواة بين الجنسين: (المكتب الدولي للعمل( .ِلفتراٍت ُمتفاِوتةٍ 

  :فاقيات والتوصيات الدولية للعمل، ونذُكُر ِمنها على سبيِل االستداللوقْد َوَرَدْت اإلشارة لهذا النْوع من التعاُقد في العديِد ِمَن االت 
ُيْحَظـُر اّللجـوُء إلـى ُعقُـوٍد ذاَت أجـٍل ، علـى أنـُه إنهاء االسـتخدام بـإرادة رب العمـلبشأن  1982للعام  158: من االتفاقية رقم 03.ف/01نص المادة   .أ 

 ب العمل في َمْنِح َبْعِض الُحُقوِق للعّمال؛ِمْنها تفادي واِجِب ر   ُمحدٍد يُكوُن الَغَرُض 

ـــرة وتوِصـــي   .ب  ـــم )أ.(02الفق ـــةبشـــأن   1967للعـــام  131: مـــن التوصـــية رق ـــيُخوخة والَوَرَث ـــِز والّش ـــِز  ،إعانـــاِت الَعْج ـــاِت الَعْج ـــدريجي إلعان بالّتمديـــِد الت
 ،األشخاِص اّلذين يكوُن اسِتخداُمُهم عاِرضاً والّشيُخوخِة إلى 

راعـِة العرِضـيونَ َيـِرُد ، 1969للعـام  129: رقـم اقية تفتيش العمل في الّزراعةاتفوِبَمْوِجـب   .ج  ِمّمـا "الُمْسـَتْخَدم"ِضـمن مفهـوِم الموِسـمّيون أو  ُعّمـاُل الز ،
 َيْمَنُحُهم الحّق نفسُه في االستفادة من تفتيِش العمل؛
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مـن دائـرة الحمايـة االجتماعيـة نتيجـًة ِلَسـْعِي أربـاب العمـل والُمصـنعين اسِتْبعاُد شريحٍة كبيـرٍة ِمـَن العـاملين  .3
وراء تخفيِض تكُلفة اإلنتاج واستغالل الموارد البشرّية ِوْفقًا ألساليَب ُمْسَتْحَدَثة، األْمر اّلذي أدى حتمـًا إلـى 

داٍم ُمعاْصــرة، ِمْثــَل العمــل ، واســِتحداث أنمــاط اســتخ1تطــور أنمــاط تقليدّيــة لالســتخدام، كالعمــل فــي المنــاِزلْ 
 .3، والعمل من الباطن، والعمل الُمسَتِتر2عن ُبعد

ولـْم يْغَفـْل المـدير العـام للمكتـب الـدولي للعمـل إلـى اآلثـاِر الِسـلِبّية اّلتـي َخلَفْتهـا البطالـة؛ حيـث اْنَجـَر عنهــا  .4
ــي وَكْيفــي ِلعّمــال القطــاع غيــر الُمــنّظم أو غيــر الّرســمي،  وذلــك إّمــا بالعمــل للحســاب الخــاص، أو تزاُيــٌد َكم

 .العمل بأجِر لِحساِب الَغْير في ُمنشآٍت صغيرٍة 
وكمـا ُيفَهـُم مـن عنـوان هـذا ...:"مـا جـاء بـه التقريـر أعـاله، بـالقْول كالتـالي" يوسـف إليـاس"وُيلخص األسـتاذ 

ي تضّمنها دسُتوُرها وٕاعـالن فيالدلفيـا التقرير، فإّن المدير العام داَفَع فيِه عن ِقَيْم منظمة العمل الدولية اّلت
الُمِلَحق بِه، ورأى أنها ما تزاُل صاِلحًة ِلزمِننا هذا، مـع الحاَجـة إلـى تكييـِف وسـائل تحقيِقهـا مـع الُمتغّيـرات 
اّلتــي يشــهُدها العــالم، ولهــذا دعــا إلــى تشــجيِع التغييــر فــي هــذا الّشــأن، والبحــث عــن َدْوٍر لمنظمــة العمــل 

، وقـْد اختُـِزَل هـذا الـَدْور فـي عبـارٍة واحـدٍة 1919لٍم مختلٍف عن العالم اّلذي ُوِلَدْت فيـه سـنة الدولية في عا
  .4 )..."العدالة االجتماعّية في اقتصاٍد عالمي (تضّمنها الُعنواُن نفُسُه، ُتحدُدُه على أّنه تحقيق 

  
لنشاط المعياري لمنظمـة العمـل الدوليـة فـي زمـن ا:" تقرير المدير العام للمكتب الدولي للعمل بعنوان :ثالثاً      

  )1997"(العولمة
  

النشاط المعياري لمنظمـة :" ، تقريره الُمفّصل بعنوان1997عام الفي لمدير العام للمكتب الدولي للعمل، قّدم ا     
، ومـا رة العالميـة، والّـذي عـالج بصـورة مباشـرٍة األبعـاد االجتماعيـة لتحريـِر التجـا5"العمل الدولية في زمـن العولمـة

                                                                                                                                                                                                 
ــُعوب األصــبشــأِن  1989للعــام  169: وُتشــيُر االتفاقيــة رقــم  .د  ــكِل  03.ف/20فــي المــادة  العّمــاِل العرضــّيينإلــى  لّية والقبلّيــةحقــوق الش منهــا، علــى الش

ـــالي ـــدابيَر ِلَضـــَمانِ :"الّت ـــَذُة ت ـــدابيُر الُمتَخ ـــال الموســـميون ) أ: (تتضـــمُن الّت ـــة، ِبمـــا فـــيِهم العّم ـــُعوِب المعنّي ـــى الش ـــون إل ـــذين ينتُم ـــال اّل َتَمتـــع العّم
  ...".ي تُتيُحها القوانيُن والُممارساُت الوطنّية ِلَغْيرِِهم ِمن العّماِل من هذه الفئات في نفِس الِقطاعاتِ بالحماية اّلت...والعرِضين

المـــادة  صِ َنـــ نَ مْ ِضـــ، العمـــل فـــي المنـــازل ،2011جـــوان  16 اعتمـــدها المـــؤتمر العـــام للعمـــل بتـــاريخِ واّلتـــي ، عمـــال المنـــازلبشـــأن  189:عّرفـــْت االتفاقيـــة رقـــم1 
العمـل الُمـؤّدى فـي ُأسـرٍة أو  َيْعني تعبيُر العمل المنزلي،:" هت بنود االتفاقية على أنّ حيث نصّ  ؛ما نوعاً  ةمَ هَ بْ مُ عامة و ياغة الصّ  تْ جاءَ ا، و هَ نْ مِ  01 قرةالف/األولى
ذلـك ، و المنزلـي لِ للعاِمـتعريـف  هَ بْ ، ِشـالثانيـةا هَـفقرتِ ،أعـاله، فـي  األولـىالمـادة  تْ المعنـى، صـاغَ  ياغة، و فـي ذاتِ الّصـ سِ بنفْ و  ".ُأَسرٍ أو  أو من أجِل ُأسرةٍ  ُأَسرٍ 

 أّي شخٍص ُمستخَدٍم في العمل المنزلي في إطاِر عالقة استخدام تعبيُر العمل المنزليي يعِن:" بالنص ."  
وُيمِكـُن للعـاملين فـي هـذا المجـال أو يُكونـوا ". االتصـالالعمل ِمْن مسـافاٍت بعيـدٍة بواِسـطة تكنولوجيـا المعلومـات و : " العمل اإللكتروني عن ُبْعد بتعبيـرِ  ُيْقَصدُ  2

ألفبــاء حقــوق المــرأة العاملــة : (المكتــب الــدولي للعمــل: راجــع. عّمــاًال مــن المنــزِل أو أْن يعملــوا ِضــمن مجموعــاٍت فــي الموِقــع الّنــائي نفِســِه ِمثــَل مركــِز االّتصــالِ 
  .145. ، مرجع سابق، ص)والُمساواة بين الجنسين

ِل رب على أنُه ُشْغٌل ُمرِبٌح غْيُر َعَرضي، أساسي أو ثانوي، ُيْنَجُز فـي ظـّل انتهـاِك القـانون، وهـو يتمّيـُز بشـكٍل خـاص بعـدِم امِتثـا العمل الُمْسَتْترتعريُف  ُيمِكنُ  3
  .144-143.المرجع نفسه، ص ص: راجع. العمل لمعاييِر العمِل وأحكاِم الّضمان االجتماعي

  .10.، مرجع سابق، صة قانون العمل المعاصر بين نهج تدّخل الدولة ومذهب اقتصاد الّسوقأزميوسف إلياس،  4
، تقريـر المـدير العـام للمنظمـة الدوليـة للعمـل، المـؤتمر الـدولي للعمـل، الـدورة شاط المعياري لمنظمة العمل الدولية فـي زمـن العولمـةالنّ : المكتب الدولي للعمل 5

  .1997، جنيف، 85: رقم
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ُأثيَر ِمْن ِنقاشاٍت حاّدٍة حْوَل مدى ُمالءمة إيجاد ِصلٍة بْين تحريـر التجـارة العالميـة وحمايـة الحقـوق العّماليـة أو مـا 
 .1البند االجتماعيأو  بالّشرط االجتماعيُأطِلَق عليه الحقًا، 

أْن تكـــون بْعـــض :"بهـــذا الُخُصـــوص، كالتّـــالي وَوَرَد علـــى ِلســـان المـــدير العـــام للمكتـــب الـــدولي للعمـــل، القـــْولُ      
الُحُقــوق األساســّية اّلتــي ال ُيمِكــُن أْن يضــَمَن العّمــاُل ُدوَنهــا ُحُصــوَلُهم علــى ِحّصــِتِهم العاِدلــة ِمــْن ِثمــاِر التقــدِم 

 ظـام التجـاري ُمتعـدركاء في الند األطـراف، االقتصادي الناشئ عن تحرير التجارة، مضمونه ِمْن ِقَبْل مجموع الش
الحرّيـة النقابيـة والُمفاوضـة الجماعّيـة، حظـر : وَلْم َتُعد قائمُة هـذه الُحُقـوق تْلقـى ُمنازعـًة علـى مـا يبـُدو، وهـي

األجــر الُمتســاوي عــن العمــل 'العمــل الجبــري بمــا فــي ذلــك عمــل األطفــال، وعــدم التمييــز، وال ِســيما فــي شــكِل 
  .2"اّلذي يدُعو إليه الدستور" الُمتساوي

علــى أن ُمتابعــَة احتــرام الــدول األعضــاء بالمنظمــة الدوليــة للعمــل لهــذه الحُقــوق، إنمــا هــو  وأّكــد التقريــر ذاتُــُه،     
اختصـــاٌص أصـــيٌل يـــدُخُل ِضـــمن َوَاليـــة المنظمـــة َوْحـــَدها، وأنـــُه َلـــْيَس للمنظمـــة العالميـــة للتجـــارة أّي َدْخـــٍل فـــي هـــذا 

عـاله، الُخُطـوات التمهيدّيـة ِلُصـدور إعـالن الحقـوق والمبـادئ األساسـّية فـي العمـل ومن ثـم، مثـَل التقريـر أ. 3الّشأن
  .19984للعام 

  :الفرع الثاني
 المتعلقة بالعمالة ومكافحة البطالة والتأمين عليه الثانوّيةاألحكام 

  
ة الدوليـــة للعمـــل ِلموضـــوع باإلضـــافة إلـــى التقـــارير الـــواِرَدة فـــي الفقـــرة الّســـابقة مـــن الّدراســـة، َعَرَضـــْت المنظمـــ     

البعُض منهـا تنـاوَل تفصـيًال موضـوع العمالـة والبطالـة، والـبعُض اآلخـر  في العديد من المحّطاتالعمالة والبطالة 
وَتْعــِرْض الباحثــة . عــاَلَج المســألة بصــورٍة َعَرِضــّية بمناســبة تنــاُول إشــكالية مــا أو حقــوق فئــٍة مــا فــي ســوق العمــل

 :على الّنحو التّاليالبعض من هذه التقارير 
                                                           

  :، راجع(La clause sociale)أو  (Social clause) الشرط االجتماعييد من التفاصيل بشأن للمز  1
C.Granger&J.M.Siroen,(La clause sociale dans les traités commerciaux),Eurisco,Université Paris-Dauphine.In :I. 
Daugareilh,Travail, Droits fondamentaux et Mondialisation, éditions Bruylant,Bruxelles,2003./K.Addo,(The 
Correlation between Labour Standards and International Trade :which way forward ?),J.W.T.,vol.36,n°02,2002,pp.285-
303 ./E.Robert,         (Enjeux et Ambigüités du concept de clause sociale ou les rapports entre les normes de travail et le 
commerce international),R.B.D.I.,vol.01, éditions Bruylant,Bruxelles,1996.pp.145-149.  

  . 09.، مرجع سابق، ص)شاط المعياري لمنظمة العمل الدولية في زمن العولمةالنّ : (المكتب الدولي للعمل 2
  . 19.المرجع نفسه، ص 3
الواليـات الُمّتحـدة حيـث أصـّرت  ؛التفاقيـة الجـات التحضـيرِ  مراحـلِ  نْ فـي المرحلـة األخيـرة ِمـالقواعـد الدوليـة للعمـل و مبدأ حرية التجـارةين ب بطِ فكرة الرّ  تْ أَ دَ بَ  4

 لمنظمـة التجـارة العالميـة، حـق ين اتفاقيـة إنشـاء منظمـة التجـارة العالميـة شـرطًا بمقتضـاه يمِ ْضـورة تَ رُ ناعيًا، علـى َضـمـة ِصـة بعض الـدول المتقد دَ سانَ ، بمُ األمريكّية
 وقيــعِ التّ  ونَ دُ  ولَ يُحــ ن أنْ يْ الفــريقَ  نَ الف بــيْ وكــاد الِخــ. هــا االتفاقيــة واحتــرام الــدول األعضــاء للقواعــد الدوليــة للعمــلرُ ر قَ تــي تُ العالقــة بــين احتــرام الحقــوق الّ  ثَ بَحــتَ  أنْ 

  .)1994أبريل ( دِ د حَ اريخ المُ على االتفاقية في التّ 
مجلـس  أعمـالِ  لِ وَ دْ المسـألة علـى َجـ تْ َجـرِ دْ وأُ  ،)1997 جـوان/جنيـف(للمـؤتمر الـدولي للعمـل  )85(:رقـمخالل الدورة  إعالنٍ  في صورةِ  الموضوعِ  حُ رْ طَ  يدَ عِ أُ و      

تابعــة ة مُ حيـث تـّم تحديـد معـالم وٕاطـار اإلعـالن وآلّيـ ؛1998 أبريـلد فـي نعِقـسـمي المُ ا االجتمـاع غيـر الرّ َهـرُ وكـان آخٍ  ة،الثّيـالث  اوراتُ َشـالمُ  تْ الَـوَ إدارة المنظمـة، وتَ 
  .عليه واإلشرافِ  هِ تطبيقِ 

 مجلـة األمـن والقـانون، ،)نظـرة إلـى مسـتقبل منظمـة العمـل الدوليـة: اتفاقية الجات ومسـتويات العمـل الدوليـة( ،أحمد حسن البرعـي:راجع لمزيد من التفاصيل،ل
  :وأيضاً  .235-222.ص ص ،1995جانفي  ،األولالعدد  ،الثالثالمجلد  كلية شرطة دبي،

C.La Hovary,Op.cit.,pp.08-21 et 29-49./P.Alston, Op.ci., pp.467-480. 
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  )2009( الئقميم العمل الّ المؤتمر الدولي للعمل بشأن المساواة بين الجنسين في صَ  قرار: أوالً      

  
لمجلــس إدارة المكتــب الــدولي  الســادسبعــد ُمناقشــة عامــة تْســَتِند إلــى التقريــر  للعمــل المــؤتمر الــدولي هُ اعتمــدَ      

القضـاء وقـد أشـاَرت ديباجـة التقريـر إلـى أن ". الئـقن فـي صـميم العمـل الّ المساواة بـين الجنسـي:"للعمل، وعنوانه
كان دومًا هدفًا مشتركًا بين مختلف  أساس الجنس في العمل وتشجيع المساواة بين الجنسين التمييز على على

  . الوثائق الدستورية، االتفاقية والتقريرّية الّصادرة عن المنظمة الدولية للعمل
لمؤتمرون إلى أّن الفقر يتزايـد تأنيثـًا، كمـا تسـتمر َثغـرُة األجـور بـين الجنسـين، وهنـاك افتقـار للعمـل فـي وَنّوه ا     

ويستمر حدوث التمييز المتّصل بالحمل واألمومة، كما يستمر الفصـل األفقـي والعمـودي فـي سـوق . جميع أشكالهِ 
االقتصــــادية الّناجمــــة عــــِن العولمــــة، ينَبِغــــي للّسياســــات وأشــــار التقريــــر، أنــــه، وَتحســــبًا لمواجهــــة األزمـــات . العمـــل

أن َتشُمل تدريب النساء في مجاالت العمل غير التقليدية، بما في ذلك وصفهن مـن  شاالقتصادية وُخَطْط االنتعا
، واسـتخدام التكنول والّرجـال علـى وظـائف تختَـِرق الفصـل المهنـي وجيـا صاحبات المشـاريع، وينَبِغـي إعـادة تـدريبهن

 .اإلجراءات اإليجابية لصالح المرأةالحديثة وسياسات سوق العمل النِشطة، بما في ذلك على سبيل المثال، 
ــد  ال :"الَعَمالــة، َوَرد ِضــمن التقريــر، التنديــد بمــا يلــي توبخُصــوص سياســا      ــمُ  مــو نُ  مــن ب ــتِ ومُ  ردٍ ط  وغنــي  جن

 مــن للمجتمعــات نيمِكــ ذياّلــ بيلالّســ وهــو جــال،والرّ  النســاء حلصــال الئــقالّ  العمــل رصُفــ الســتحداث بالوظــائف
 .االجتماعي مالتقد  حقيقوتَ  دةجيّ  معيشة مستويات وتوفير االقتصادية نميةالتّ  من هاأهدافِ  حقيقتَ  لهَال خِ 

ــالمُ  العمالــة وسياســات       لالعــاد مــوالن  ولتحقيــق الفقــر مــن للحــد  ةأساســيّ  وســائل هــي الجــنس علنــوْ  ةراعّي
ـــ وتُ . املوالش واهدالّشـــ نبـــي  أن نمِكـــيُ  المســـاواة تـــدابير أن  ـــوتُ  اإلنتاجيـــة فـــي كاســـبمَ  إلـــى تـــؤديزحف  مـــوالن 

 غـيبَ وينْ . الئـقالّ  العمـل رف تـوَ  وأنْ  ةفعاليـ ثـركأ نحـوٍ  علـى تعمـلَ  أنْ  على العمل أسواق درةقُ  نمَ وتضْ  االقتصادي
 فـي بمـا العمالـة، اسـتحداث جوانب جميع في زياً كر مَ  عنصراً  الجنسين بين للمساواة يالتصد  يكون أن ،اليبالتّ 
 لالسـتخدام ةوالقابلّيـ اراتَهـالمَ  وتطـوير ةشـطَ النَ  العمـل سـوق وسياسـات اعمـةالد  ةالكليـ االقتصـادية رطُ األُ  ذلك

  .1"العمالة ةَ ثيفَ ك ةاألساسيّ  لكالهيا ةتنميَ  وسياسات المنشآت ةوتنميَ 
ا سبق، لم يغفْل المؤتمرون إلى تضمين القرار جملـًة مـن التـدابير الّداعمـة للمسـاواة بـين الجنسـين، فضًال عمّ      

ــناعية وسياســات التــدريب  -1: ويتعلــق بمــا يلــي لمــذة الصم الُمتواصــل وُفــرص للتوْضــِع بــرامج لتــوفيِر ُفــرص للــتعل
 حصــول لبُ ُســ تعزيــز -3؛ المــرأة لــدى المشــاريع ظــيمتن وروح طةوالمتوّســ غيرةالّصــ نشــآتالمُ  تعزيــز  -2المهنــّي؛ 
   .فيها موالتحك  اإلنتاجية الموارد على الريفيات، النساء سيما ال النساء،
 أجل من لعملل منظمة الدوليةلل مستقبليالُ  شاطللنّ  إستراتيجية دورة وطخطُ  تسمرُ  أعاله، ورد ما ضوء على     

 يلقبِ  من ةالوطنيّ  ةاإلنمائيّ  رطُ واألُ  ةالوطنيّ  ياساتالسّ  من جزءك الجنس عنوْ  راعيتُ  تيالّ  العمالة خلق إلى عوةالدّ 
 سياسـات خـالل من ستضعفةوالمُ  ومةالمحرُ  النساء مجموعات على يزكالتر ، و الفقر من الحد  استراتيجيات قاترَ وَ 

 تـيالّ  دةحـدّ المُ  االقتصـادية جزالحـوا إلزالـة الحاجـة االعتبـار فـي ذُ تأُخـ تـيوالّ ، الفقـر نحـوَ  هـةالموج  العمـل سـوق
 .هـاجراتالمُ  أو اإلثنيـة اتاألقليـ إلـى يننتِمـيَ  لـواتيالّ  لـكتِ  أو قـاتعو المُ  النسـاء يـلقبِ  مـن النسـاء، بعـض واجههـاتُ 

                                                           
    .14 .ف/ 11.مرجع سابق، ص، )الئقميم العمل الّ قرار بشأن المساواة بين الجنسين في صَ (: المؤتمر الدولي للعمل 1
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 نـىالبُ  وتحسـين المشـاريع تنظـيم وحورُ  التعاونيـات تنميـة ذلـك فـي بمـا جـال،والرّ  للنسـاء ةالريفيّ  العمالة تعزيزوكذا، 
  .ةحتي التَ 

  :وتعّدد الباحثة ثالث مزايا لألحكام الواردة ضمن القرار أعاله، وهي     
 تكمن الميزة األولى في القّوة اإللزامّية اّلتي يتمّتع بها القرار، مومن ثّم، األحكام الواردة به؛  .أ 
بتحقـيءق المسـاواة بـين  وتتمّثل الميزة الثانّية في أّن القرار جاء شامال لجملـة مـن التّـدابير العملّيـة الكفيلـة  .ب 

 الجنسين في مجال التوظيف والعمالة،
كما انفرد القرالر ذاته، بميزة ثالثة تكمن في تركيز أحكامه،بوجه خاّص، علـى العـامالت الّريفيـات كـونهّن   .ج 

  . أقّل حّظًا وأكثر استغالًال عن غيرهن من العامالت
  

  )1991" (مأزق القطاع غير النظامي:"بعنوان تقرير المدير العام للمكتب الدولي للعمل :ثانياً      
  

بشــأن  الثامنــة والّســبعينالُمقــدم إلــى المــؤتمر الــدولي للعمــل فــي دورِتــِه المــدير العــام مــن خــالل تقريــرِه  ارَ َشــأَ      
ــع والُمتســاِرْع لهــذا القطــاع علــى الُمســتَوَيْيِن 1عّمــال القطــاع غيــر النظــامي ُمشــيرًا يالمــادو الّشخصــي، إلــى التَوس ،

بذلك إلى التزاُيد الهائل لعَدِد العّمال الُمنطوين في ظل القطاع غيـر الُمـنّظم، وكـذا، مجـاالت النشـاط اّلتـي ُيغطيهـا 
  . 2هذا القطاع

 جُ تِ ْنـتـي تُ ًا الّ دّ ِجـ غيرةُ الّصـ اتُ دَ َحـالوَ :" أنـُه ُيقَصـُد بـهِ ِضمن التقرير علـى ، 3طاع غير الّنظاميالقُف وَوَرَد تعري     
 قْ م الخـاص فـي المنـاطِ هِ ابِ َسـحِ لِ  ونَ لُـمَ عْ يَ  ينَ ل قِ تَ ْسـار مُ غَ ِصـ ينَ ِجـتِ نْ مُ  نْ اسًا مِ سَ أَ  فُ ، وتتأل اتَ مَ دَ والخَ  عَ لَ الس  عُ زِ وَ وتُ 
، أو رٍ جْ أَ ل ِبــاالعّمــ نَ دًا قلــيًال ِمــدَ ، أو َعـةِ رَ ْســاألُ  لَ َمــكــذلك عَ  ونَ مُ دِ خْ تَ ْســيَ  مْ هُ اميــة، وبعُضـة فــي البلــدان النّ يّ رِ َضـالحَ 
  .4"ناعيينالميذ الص التّ 

كل شخٍص يْشَغُل َمْنِصـَب عمـٍل وبناءًا على التعريِف الواِرِد أعاله، ُيعَتَبُر عاِمًال في االقتصاد غير النظامي      
احـدة، أو عـددًا دائٍم أو مؤقٍت في إطاِر ُمنشأٍة محدودة العَدد تشُمُل ُعماًال لِحساِبِهم الخاص، أو أفراد اُألسرِة الو 

  .محدودًا ِمن العمال اُألجراء، أو عدًد ِمن التالِمذة والُمتدّربين الِمهنّيين
َر ُوُجود القطاع غير النظامي في الدول       هذا التعريف قْد َقص والجديُر بالتنويِه َلُه في هذا الُخُصوص، ُهو أن

. أن هــذا الّنــْوع مــن األعمــال ال ُيوجــد ُمطَلقــًا فــي الــدول الُمتقدمــةالّناميــة دون غيِرهــا، وهــذا َيْعنــي بَحَســْب التعريــف 
  ِلنتساءلَ؟ بذلك عن مدى ِصّحة الُحكم الواِرد ِضمن التقرير أعاله؟

                                                           
  .1991، جنيف، 78: تقرير المدير العام للمنظمة الدولية للعمل، المؤتمر الدولي للعمل، الدورة رقم ،)اميمأزق القطاع غير النظ : (المكتب الدولي للعمل 1
  .05. المرجع نفسه، ف 2
 :راجع 3

J.Charmes, (Les origines du concept de secteur informel et la récente définition de l’emploi informel), étude publiée, 
site internet  revu le : 15/09/2013: 
 www.researchgate.net/...informel ...informel /.../02e7e53bd6321d442600   

  .04. ، مرجع سابق، ص)مأزق القطاع غير النظامي (: المكتب الدولي للعمل 4
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ــُر النظــاميِمــْن ُأولــى التعــاريف اّلتــي َوَصــَفْت       واّلــذي َوَرَد فيــِه، ، 1976هــو التعريــف الُمقــدم عــام  القطــاع غْي
) 10(هو ذلك القطاع اّلذي يشُمُل مؤّسساٍت صغيرة  ال يَتَعـدى عـَدُد األجـراء الُمسـتخَدمين بهـا عشـرة ": كالتّالي

أشــخاص، وغْيــُر خاِضــعٍة ألّي تنظــيٍم إدارٍي أو قــانونٍي، وَتْســَتْخِدُم اليــَد العاِملــة اُألَســِرّية، بتوقيــِت عمــٍل َمــِرٍن، 
. وُتْنِتُج مواد قاِبلة لالسِتهالك بـالُموازاِة مـع المـواد القابلـة للتصـنيعِ وباّللجوِء إلى مصاِدَر غير قانونية للقرض، 

وال يتمتُع العّمال الُمْسَتْخَدمين بهـا، إّال نـاِدرًا، ِمـْن فُـَرِص التعلـيِم المدرسـي، ويْسـَتْعِملون طاقـًة كهربائيـًة قليلـًة، 
  .1"وُيماِرسون نشاطاٍت بالّدواِم الُمؤّقت

 عُ َضــخْ تَ  تــي الالّ  ةِ يَ االقتصــادِ  ةِ طَ األنِشــ نَ ِمــ مجموعـةٌ  :"هُ بأنــ مْ ظ نَ الُمـ رِ ْيــغَ  فــي القطـاعِ  لَ َمـالعَ  بْعُض الــ فُ ر َعـيُ و      
ي مِ وْ الَقـ جِ اتِ الّنـ اتِ ابَ َسـحِ  يفـ لُ خُ دْ تَـ ها الللدولة، كما أن  والتّأميني يبير الضّ  اإلطارِ  جَ خارِ  لُ مَ عْ الحكومة وتَ  ةِ ابَ قَ رَ لِ 

  .2"لج سَ ي المُ مِ سْ الرّ  اعِ طَ القِ  ةِ طَ شِ نْ أَ  فِ َال خِ  على اإلْجَماِلي
  :3هاأهم  ،اتٍ فَ صِ  ةِ د عِ بِ  مِ ظ نَ المُ  رِ يْ غَ  اعِ طَ في القِ  لُ مَ العَ  وَيِصُفون     
اعي، نَ ِصـــ لْ جِ اري، ِســـَجـــتِ  لْ جِ ِســـ(ا َهـــأنواعِ  ختلـــفِ ســـمية للدولـــة بمُ الرّ  تِ ّال جِ فـــى الِســـ ةِ أَ َشـــنْ المُ  يلِ جِ ْســـتَ  مُ دَ َعـــ  .أ 

 ؛...)عملٍ  يُص خِ رْ تَ 
 فـي القطـاعِ  -تـةق ؤَ ة أو مُ َمـدائِ  بصـفةٍ  -رٍ ْجـأَ  ونَ أو دُ  رٍ جْ أَ ين بِـلِ العـامِ  دِ دَ َعـاسـًا بِ يَ فيهـا قِ  التشغيلِ  مِ جْ حَ  رُ غَ صِ   .ب 

 ؛مِ ظ نَ المُ 
 ؛في اإلنتاجِ  رِ مَ ثْ تَ سْ المُ  الِ المَ  سِ أْ رَ  ةُ يَ ودِ دُ حْ مَ    .ج 
 ؛ةيَ الفردِ  العملِ  طبيعةُ   .د 
إلــى  االحتيــاجِ  مِ دَ َعــ عَ َمــ يّ وِ دَ الَيــ علــى التشــغيلِ  يســمالرّ  رِ ْيــغَ  اعِ َطــالقِ  آتِ َشــنْ مُ  نْ ؤ ر مــَبــكْ األَ  ةَ بَ ْســالن  اعتمــادُ   .ه 

 .ةفَ لِ كْ ة أو مُ دَ ق عَ مُ  أو أدواتٍ  اتٍ د عِ مُ 
ُفــُه الــَبْعُض اآلخــر بأنــُه ُيمثــلُ       تــي ُتفِلــُت ِمــْن َمْجُمــوُع الّنَشــاطاِت الُمْنِتجــة للُممتلكــات والمصــاِلِح والّ :" كمــا ُيعر

 .  4"رقاَبِة وتنظيِم الدولة

                                                           
  :َوَرَد النص األصلّي، كالتّالي 1

   « C’est un secteur composé d’entreprises employant moins de dix personnes, échappant à toute réglementation 
administrative et juridique, employant une main-d’œuvre familiale, appliquant des horaires souples, recourant à des 
sources informelles de crédit et fabricant des produits finalisés (par opposition à des produits intermédiaires). Les 
travailleurs de ces entreprises ont rarement accès à l’enseignement scolaire, utilisent peu d’énergie électrique et 
mènent des activités semi-permanentes ».in : 
SETHURAMAN, cité par :S. Soulèyve Kanté,(Le secteur informel en Afrique subsaharienne francophone, Vers la 
Promotion d’un travail décent), B.I.T., Genève,2002,p.08. 

لحمايـــة ا: ، ورشــُة عمـــل ُقطريــة حــول)االجتماعيــة للعـــاملين فــي القطــاع غيـــر الُمــنّظم َدْوْر أصـــحاب األعمــال فــي تعزيـــز الحمايــة(فــاتح عّبــاس القرشــي،  2
: ، موقـــع االنترنيـــت النمّطلـــع عليـــه بتـــاريخ2013ســـبتمبر  19وٕالـــى  18مكتـــب العمـــل العربـــي، الخرطـــوم، الفتـــرة مـــن  ،االجتماعيـــة فـــي القطـــاع غيـــر المـــنّظم

25/12/2013:  
http://www.alolabor.org/final/images/stories/ALO/Hemaya/WorkShop/Khartom_18_19_09_13/Info_Paper.pdf  

  .المرجع نفسه 3
  :َوَرَد النص األصلّي، كالتّالي 4

     « L'économie informelle désigne l'ensemble des activités productrices de biens et services qui échappent au 
regard ou à la régulation de l'État ».in : 
 C.D. Echaudemaison : Dictionnaire d'Économie et des Sciences sociales, éditions Nathan, Paris, 1993, p. 143.  
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علــى " العمــل غيــر الُمــنَظم"أو " القطــاع غيــر النظــامي"واســِتنادًا لــذلك، تتفــق جميــع التعــاريف الُمقّدمــة بشــأن      
لّـذي َيْقضـي باْنِحسـاِر خصائص ُمعّينة ُتميز هذا الّنْوع ِمَن الّنشاط، إّال أنـُه لَـْيَس ُهنـاك أي ِمـْن التعـاريف الّسـابقة ا

ناعية ظامي في الدول الّنامية دون الدول الصدائرِة العمل غير الن.  
وُيشيُر التقريُر ذاُتُه، إلى أن العمَل في القطاِع غير النظـامي َأْضـحى ُيمثـُل ُجـزءًا ُمِهّمـًا مـن سـوِق العمـل فـي      

وُهــَو ينُمــو ويتشــعُب ِوفقــًا للتطــوراِت اّلتــي تعِرُفهــا التجــارُة الدولّيــة . هــاالعديــد مــن الــدول، وال ِســَيما الــدول الّناميــة ِمن
وِبَشكٍل عاٍم، إن القطاع غيـر النظـامي ال ُيحقـُق األمـن الـوظيفي للعاِمـِل؛ إْذ ال يسـتفيُد هـذا األخيـر ِمـْن . والوطنّية

  .1ظيمّيةُخَطِط الحماية االجتماعية أو ِمَن اُألُطِر القانونّية والتن
كما أشاَر المدير العام للمكتب الـدولي للعمـل فـي التقريـر ذاتِـِه، إلـى أنـُه نتيجـًة لتأنيـِث الَفْقـِر والتمييـِز الَمْبنـي      

ــة واإلعاقــة، َيْنَتهــي األمــُر بالمجموعــاِت األكثــر تهميشــًا إلــى العمــل فــي القطــاِع غيــُر  ، اإلثنّي علــى الجــنِس، الســن
  .2َجلى انِتهاكاُت العمِل اّلالئِق ِبأْبَلِغ ُصوِرهاالنظامي حيُث َتتَ 

  
  )2003(مبادئ توجيهّية بشأن تعريف إحصائي للعمالة غير الُمنّظمة : ثالثاً      

  
بنــاءًا علــى َطَلــِب  ،3)2003(مبــادئ توجيهّيــة بشــأن تعريــف إحصــائي للعمالــة غيــر الُمنّظمــة  تقريــرَصــَدَر      
 دْ َمـتَ عْ ، المُ مْ ظ نَ واالقتصـاد غيـر الُمـ الئـقالّ  العمـل بشـأنِ  القـرارِ  نَ ِمـ )ن( 37فـي الفقـرة  دْ ارِ الو  الدولي للعملؤتمر الم

ـــ ـــقِ  وبِ ُجـــل فـــي وُ ثـــمَ تَ والمُ  ،4)2002(التســـعين  هِ فـــي دورِت ـــدولي للعمـــل  امِ َي ـــدانِ  ةِ دَ بمســـاعَ المكتـــب ال  عِ ْمـــفـــي جَ  البل
ـ تـية الّ لمبـادئ التوجيهّيـايتضّمن  وَ وهُ  .اهَ رِ شْ ا ونَ هَ وتحليلِ  مِ ظ نَ المُ  رِ يْ قة باالقتصاد غَ المتعل  اتِ اءَ صَ اإلحْ  القـرارَ  لُ ُتكم 

 اءِ رَ َبـخُ لِ   )15(الخـامس عشـرالمـؤتمر الـدولي  هُ دَ َمـتَ ذي اعْ ، الّـمِ ظ نَ المُ  رِ يْ غَ  في القطاعِ  ةِ الَ مَ العَ  اتِ اءَ صَ بإحْ ق لِ ع تَ مَ الُ 
  .6ةذي تقوم عليه هذه المبادئ التوجيهيّ ري الّ ظَ اإلطار الن  بَ ر جَ تُ  نْ أَ البلدان على  عُ ج شَ ، ويُ 5ات العملاءَ صَ إحْ 

  :واتساقًا مع ذلك، تضمَن التقرير المبادئ التوجيهّية التّالية     

                                                           
  .06. ، مرجع سابق، ص)مأزق القطاع غير النظامي : (للعمل المكتب الدولي 1
  .08.المرجع نفسه، ص 2
ِلُخبـراء إحصـاءات العمـل،  )17( الّسابع عشـرتقرير المؤتمر الـدولي  ،)مبادئ توجيهّية بشأن تعريف إحصائي للعمالة غير المنّظمة: (المكتب الدولي للعمل 3

  :15/11/2011: موقع االنترنيت المطلع عليه بتاريخ. 2003 نوفمبر 26وٕالى  23المنظمة الدولية للعمل، جنيف، الفترة من 
http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/download/guidelines/arabic/defempl.pdf  

  :راجع 4
I.L.O. : (Report of the Committee on the Informal Economy), Provisional Record 25,I.L.C.,90th session, Geneva,2002.  

ءات العمـل، المنظمـة الدوليـة ِلُخبـراء إحصـا )15( عشـر الخامستقرير المؤتمر الدولي  ، )مِ ظ نَ المُ  رِ يْ غَ  في القطاعِ  ةِ الَ مَ العَ  اتِ اءَ صَ إحْ : (المكتب الدولي للعمل 5
  .1993 جانفي 28وٕالى  19للعمل، جنيف، الفترة من 

  : :، كالتّالي)1993(ِلُخبراء إحصاءات العمل  )15( عشر الخامستقرير المؤتمر الدولي  وُيعلق أحّد الُمختّصين على التعريف الواِرد ِضمن 6
       « La Conférence propose une définition statistique – opérationnelle ... Cependant, les termes de la nouvelle 
définition aident aussi à comprendre pourquoi le secteur informel ne peut être assimilé au sous emploi : il dépasse 
les situations individuelles et permet la compréhension d’un autre phénomène, différent ».in : 
R.Walther,(La formation en secteur informel : Note de problématique),document de travail, Département de la 
recherche, Agence Française de Développement, Paris, Mars 2006,pp.14-15.   
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 رُ ْيـغَ  ةِ اَلـمالعَ  ومُ مفهُـ يرُ ِشـا يُ َمـنَ يْ ، بَ ةَبـاقَ رَ مُ  اتِ دَ َحـوَ ك اإلنتـاجِ  اتِ دَ َحـوَ إلى  مْ ظ نَ القطاع غير المُ مفهوم  يرُ شِ يُ  .1
ق ِلـع تَ المُ  ارِ رَ القَـ نَ ِمـ 09فـي الفقـرة  دِ ارِ ى الـوَ نَ عْ بـالمَ  العمالة فُ ر وُتعَ . ةبَ راقَ مُ  اتِ دَ حَ وَ كالوظائف إلى  ةمَ ظ نَ المُ 
مؤتمر الدولي ال هُ دَ مَ تَ ذي اعْ ، الّ ةزئيّ الة الجُ طَ الة والبَ طَ والبَ  ةُ الَ مَ والعَ  ياً ادِ صَ اقتِ  ينَ طِ شِ الن  كانِ الس  اتِ اءَ صَ بإحْ 

 .العمل اتِ اءَ صَ إحْ  اءِ رَ بَ خُ لِ   )13(الثالث عشر
 اتِ اءَ َصـبإحْ  قِ لـعَ تَ المُ  ارِ رَ للقَـ قـاً فْ وِ  مِ ظ نَ الُمـ رِ ْيـغَ  فـي القطـاعِ  ةُ اَلـمَ العَ و مِ ظ نَ الُمـ رُ ْيـمنشآت القطـاع غَ  فُ ر ُتعَ  .2

ــخُ لِ  )15(الخــامس عشــرلي المــؤتمر الــدو  هُ دَ َمــتَ ذي اعْ م اّلــظ نَ فــي القطــاع غيــر الُمــ الــةِ مَ العَ   اتِ اءَ َصــإحْ  اءِ رَ َب
ق علـــتَ القـــرار المُ  نَ ِمـــ 19ة، تطبـــق الفقـــرة َمـــظ نَ المُ  رِ ْيـــة غَ اَلـــمَ ة بالعَ َقـــلّْ عَ تَ المُ  اتِ اءَ َصـــاإلحْ  اضِ رَ وألْغـــ. 1العمــل

 راءِ َبــخُ لِ  )15(س عشــرالخــامالمــؤتمر الــدولي  هُ دَ َمــتَ ذي اعْ م اّلــظ نَ الُمــ رِ ْيــغَ  فــي القطــاعِ  ةِ اَلــمَ العَ  اتِ اءَ َصــبإحْ 
ــعُ  مُ دِ خْ تَ ْسـتــي تَ ة الّ يّ يِشــعِ المَ  رِ َســاألُ  ادِ عَ بْ تِ اْســ ةَ َيــغْ بُ  لِ َمــالعَ  اتِ اءَ َصـإحْ  االً م  للقطــاعِ  ةٍ َعــتابِ  آتٍ َشــنْ مُ  نْ ِمــ ينَ منــزلي 
 .2"ةيّ يشِ عِ المَ  رْ سَ األُ "ى م سَ تُ  ةٍ ئَ فِ  نَ مْ ضِ  َدىحِ ا على هَ تِ جَ الَ عَ ، ومُ مِ ظ نَ المُ  رِ يْ غَ 

ٕالـى و  02 نْ ِمـ اتُ رَ قَـا الفَ هَـفُ ر ا ُتعَ َمـكَ ة َمـظ نَ المُ  رِ ْيـغَ  فِ الوظـائِ  دَ دَ ي َعـالِ جَمـة إِ َمـظ نَ ر المُ ْيـالعمالة غَ  لُ مُ شْ تَ  .)أ( .3
ية، يّشــعِ المَ  رِ َســم أو األُ ظ نَ الُمــ رِ ْيــنشــآت القطــاع غَ م أو مُ ظ نَ نشــآت القطــاع الُمــمُ  فــي إطــارِ  اءَ وَ ، َســاهُ َنــدْ أَ  05
 .ةدَ د حَ ة مُ يّ عِ جَ رْ مَ  ةٍ رَ تْ فَ  لَ َال خِ 
  :اليةالتّ  فِ الوظائِ  ة،أنواعَ مَ ظ نَ المُ  رُ يْ غَ  ةُ الَ مَ العَ  لُ مُ شْ تَ   ).ب(

 ؛مِ ظ نَ المُ  رِ يْ غَ  ة للقطاعِ عَ ابِ ة التّ م الخاصّ هِ آتِ شَ نْ م الخاص في مُ هِ سابِ حِ ون لِ لُ العامِ  -
 ؛مِ ظ نَ المُ  رِ يْ غَ  للقطاعِ  ةعَ ابِ ة التّ م الخاصّ هِ آتِ شَ نْ في مُ  ونَ لُ العامِ  العملِ  أربابُ  -
 رِ ْيـــأو غَ  مِ ظ نَ الُمـــ القطـــاعِ  آتِ َشـــنْ فـــي مُ  ونَ ُلـــمَ عْ وا يَ انُ كـــا إذا عّمـــ رِ َظـــالن  فِ رْ َصـــ، بِ ونَ مُ اهِ َســـون المُ ي رِ َســـال األُ ّمـــالعُ  -

 ؛مِ ظ نَ المُ 
 ؛ينَ مِ ظ نَ المُ  رَ يْ غَ  ينَ جِ تِ نْ المُ  اتِ يَ نِ تعاوُ  أعضاءُ  -
 أو مِ ظ نَ الُمـــ رِ ْيـــغَ  القطـــاعِ  شـــآتِ نْ أو مُ  مِ ظ نَ الُمـــ القطـــاعِ  شـــآتِ نْ فـــي مُ  ةِ َمـــظ نَ المُ  رِ ْيـــغَ  فِ فـــي الوظـــائِ  ونَ مُ ســـتخدَ المُ  -

 ة؛يّ يشِ عِ المَ  ْر سَ م األُ هُ مُ وتستخدِ را ً جْ أَ  نَ وْ ين يتقاضَ منزلي  الٍ كعمّ 
 .ة لهايّ يشِ عِ المَ  مْ هِ رِ سَ أُ  خدامِ ي في استائِ هَ ا الن هَ استخدامُ  رُ صِ حَ نْ يَ  عٍ لَ سِ  في إنتاجِ  الخاص  ابِ سَ للحِ  ونَ لُ العامِ  -

 ونَ ي رِ َســاألُ  ونَ لُ ، والعــامِ ينَ ِجــتِ نْ المُ  اتِ َيــنِ تعاوُ  العمــل وأعضــاءُ  أربــابُ و  الخــاص  ابِ َســللحِ  ونَ لُ العــامِ  فُ ر َعــيُ  .)ج(       
  .ستخدامِ في اال زِ كَ رْ الدولي للمَ  يفِ نِ صْ للتّ  ةٍ صيغَ  رِ آلخِ  قاً فْ وِ  ونَ مُ دِ خْ تَ سْ والمُ  ونَ مُ اهِ سَ المُ 

 رَ سائِ  ،أيضاً  ،يفِ وْ تَ سْ تَ  تْ انَ كو  ،قانونية اتٍ انَ يَ كَ ك اً رسميّ  مْ قُ تَ  مْ إذا لَ  ةٍ مَ ظ نَ مُ  رَ يْ غَ  ينَ جِ تِ نْ المُ  اتُ يَ نِ عتبر تعاوُ تُ .)د(       
ذي ، الّـمِ ظ نَ الُمـ رِ ْيـي القطـاع غَ العمالة ف اءاتِ صَ ق بإحْ المتعل  في القرارِ  ةِ نَ يَ بَ المُ  مِ ظ نَ المُ  رِ يْ غَ  اعِ طَ القِ  آتِ شَ نْ مُ  معاييرِ 
  .العملِ  اءاتِ صَ إحْ  راءِ بَ خُ لِ  )15(الخامس عشر المؤتمر الدولي هُ دَ اعتمَ 

                                                           
 :راجع 1

R.Walther, Op.cit.,pp.11-12.   
ــدولي للمزيــد مــن ال 2 ــمَ العَ  اتِ اءَ َصــإحْ : (ِلُخبــراء إحصــاءات العمــل بعنــوان )15( عشــر الخــامستفاصــيل بشــأن ُمحتــوى تقريــر المــؤتمر ال  رِ ْيــغَ  فــي القطــاعِ  ةِ اَل

  :، راجع)مِ ظ نَ المُ 
AFRICASTAT : (Evolutions internationales dans la mesure du secteur informel et de l’emploi informel),Op.cit.pp.02-

03./R.Walther,Op.cit.,pp.03-05. 
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 م، فـي القـانونِ هِ اسـتخدامِ  ةُ عالقَـ نْ ُكـتَ  مْ إذا لَـ ةِ َمـظ نَ المُ  رِ ْيـغَ  الوظـائفِ  ابِ حَ ْصـأَ  نْ ِمـ ونَ مُ دَ خْ تَ ْسـالمُ  رُ بَ تَ ُيعْ .)ه(       
ـــالمُ  أو فـــي ـــ الـــوطنيّ  للتشـــريعِ  ةً عَ ، خاِضـــةِ مارَس ـــ قِ المتعل ـــد  ةِ ريبَ ، أو للّضـــلِ بالعَم ـــت مَ تَ وا ال يَ انُ كـــ، أو لِ خْ علـــى ال  ونَ ُع

أو  لِ ْصـالفَ  اتِ وعَ فُ دْ أو َمـ دِ رْ بـالط  قِ بَ سْ المُ  اإلخطارِ ك( االستخدام ِ  اتِ إعانَ  ضِ عْ في بَ  أو بالحق  بالحماية االجتماعية
  ). أو ما إلى ذلك ...رِ األجْ  ةُ وعَ فُ دْ مَ  ةيّ ضِ رَ ة أو المَ يّ وِ نَ السَ  اإلجازةِ 
ف ة أو الوظـائِ تَـؤق المُ  ف؛ الوظـائِ ينَ مِ دَ خْ تَ سْ أو المُ  فِ الوظائِ  نِ عَ  اإلعالنِ  مُ دَ عَ : في ما يلي ابُ بَ األسْ  لُ تتمث  دْ وقَ      

 دِ َمـــتَ عْ المُ  ىَنـــاألدْ  د الَحـــ ونَ دُ  ورُ ُجـــاألُ أو  لِ العَمـــ فيهـــا ســـاعاتُ  ونُ تـــي تُكـــف الّ ة؛ الوظـــائِ دَ حـــد ة القصـــيرة والمُ دّ ذات الُمـــ
 فـي ادٍ رَ ْفـأَ  لِ َبـقِ  نْ أو ِمـ ةٍ مَ اهِ َسـمُ  رُ ْيـغَ  آتٍ َشـنْ مُ  لِ َبـقِ  نْ ِمـ ؛ االسـتخدامُ )مثالً  ،مان االجتماعيالضّ  اتِ كاشترا ألغراضِ (

ال العّمــــك(العمــــل  ربِ  ةِ أَ َشــــنْ مُ  ر َقــــمَ  جَ خــــارِ  مِ دَ خْ تَ ْســــالمُ  لِ َمــــعَ  انُ َكــــفيهــــا مَ  ونُ تــــي يُكــــف الّ ة؛ الوظــــائِ يّ عيِشــــالمَ  ْر َســــاألُ 
 ــتــي ال ُتطَ ف الّ ؛ الوظــائِ )اســتخدامٍ  دِ ْقــعَ  ونَ دُ  ينالخــارجيــأو ال تُنَ  لِ َمــالعَ  حُ ائِ وَ فيهــا َلــ قُ بــقَ تَ فيهــا أو ال يَ  ذُ ف دُ ي  بهــا ألي 

ة الوطنّيـ وفِ رُ للظـ قـاً فْ وِ  ينَ مِ دَ خْ تَ ْسـللمُ  ةِ َمـظ نَ المُ  رُ ْيـغَ  فِ الوظـائِ  ة لتعريـفِ العملّيـ اييرُ َعـالمَ  دُ د وُتَحـ .ابِ بَ األسْ  نَ مِ  بٍ بَ سَ 
      .اناتيَ البَ  رِ ولتوافُ 
، ةِ مَ ظ نَ المُ  رِ يْ غَ  الةِ مَ العَ  نَ مِ  مِ ظ نَ المُ  رِ يْ غَ  القطاعِ  آتِ شَ نْ ة في مُ مَ ظ نَ مُ  فَ في وظائِ  ينَ مِ دَ خْ تَ سْ المُ  ادُ عَ بْ تِ ي اسْ غِ بَ نْ يَ . 4    
  ؛وادُ جِ ا وُ مَ حيثُ 

 :اليةالتّ  فِ الوظائِ  اعَ وَ نْ أَ  مِ ظ نَ المُ  رِ يْ غَ  القطاعِ  جَ خارِ  ةِ مَ ظ نَ المُ  رُ يْ غَ  ةُ الَ مَ العَ  لُ مُ شْ تَ  .5    
 ةِ َمـدْ فـي الخِ  رٍ جْ أَ بِ  ونَ لُ أو العامِ  ،مِ ظ نَ المُ  القطاعِ  آتِ شَ نْ مُ في  ةٍ مَ ظ نَ مُ  رَ يْ غَ  فَ في وظائِ  ونَ مُ دَ خْ تَ سْ لمُ ا •

 ؛ةيّ يشِ عِ المَ  رِ سَ ى األُ دَ ة لَ المنزليّ 
 ؛مِ ظ نَ المُ  طاعِ القِ  آتِ شَ نْ في مُ  ونَ مُ اهِ سَ المُ  ونَ ي رِ سَ األُ  ونَ لُ العامِ  •
ـــاجِ  الخـــاص  ابِ َســـحِ لْ لِ  ونَ لُ العـــامِ  • ـــا الن هَ اســـتخدامُ  رُ ِصـــحَ نْ يَ  عٍ لَ ِســـ فـــي إنت  مْ هِ رِ َســـأُ  ي فـــي اســـتخدامِ ائِ َه

  .ة لهايّ يشِ عِ المَ 
عليهــا  قُ ِبــطَ نْ تــي ال يَ أو الّ  مِ ظ نَ الُمــ رِ ْيــغَ  فــي القطــاعِ  ةِ اَلــمَ العَ  نِ أْ َشــبِ  إحصــاءاتٍ  كُ ِلــمْ تــي ال تَ الّ  للبلــدانِ  نُ ِكــمْ يُ  .6     

، علـى تْ ادَ رَ أَ  نْ إِ  ةِ َمـظ نَ المُ  رِ ْيـغَ  ةِ الَـمَ العَ  بشـأنِ  إحصـاءاتٍ  زَ ِجـنْ تُ  نْ ، أَ اإلنتـاجِ  اتِ دَ حَ وَ  اعِ وَ نْ أَ  بِ سَ حَ بِ  ةِ الَ مَ العَ  يفُ نِ صْ تَ 
ـــو تَ  نْ أَ  ـــغَ  فِ ناســـبة للوظـــائِ مُ  تعـــاريفَ  عِ ْضـــوَ بِ  مَ ُق  وأعضـــاءِ  العمـــلِ  ربـــابوأ الخـــاص  ابِ َســـحِ لْ لِ  ينَ لِ للعـــامِ  ةِ َمـــظ نَ المُ  رِ ْي

  . ينَ جِ تِ نْ المُ  اتِ يَ نِ تعاوُ 
 نْ أَ  ،مِ ظ نَ الُمــ رِ ْيــغَ  قــة بالقطــاعِ ا المتعل هَ اتِ اءَ إحَصــ اقِ َطــنِ  نْ ِمــ ةَ َيــراعِ الز  ةَ طَ األنِشــ دُ عِ بْ تَ ْســتــي تَ الّ  انِ دَ ْلــي للبُ ِغــبَ نْ يَ  .7     

 ونَ لُ ا العـامِ هَ لُ غَ شْ تي يَ الّ  فِ بالوظائِ  قُ ا في ما يتعل مَ يَ ، ال سِ راعةِ في الز  ةِ مَ ظَ نَ المُ  رِ يْ غَ  فِ ناسبة للوظائِ مُ  تعاريفَ  عَ ضَ تَ 
 .ينَ جِ تِ نْ المُ  اتِ يَ نِ اوُ عَ تَ  العمل، وأعضاءِ  ربابِ وأ ،الخاص  ابِ سَ حِ لْ لِ 

القطـاع غيـر "بديًال عن قد حّل  " االقتصاد غير النظامي"ُمصطلح  تعتبر الباحثة أنّ أعاله، واسِتنادًا للّطرح      
، ولعــل هــذا ُيعــزي إلــى االعتــراف العــام بتنــامي َوْزن النشــاطات غيــر النظاِمَيــة فــي االقتصــاِدّيات الدولّيــة "النظــامي
فـي  -ي ُيؤديها عّماٌل، وجميع النشاطاِت االقتصادّية اّلتـيجميع النشاطات االقتصادّية اّلت:"وُهَو َيْعِني. والوطنّية

  .1"ال تشُمُلها ترتيباٌت رسمّية -القاُنون والُممارسة
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َتَبعـًا ِلمـا َوَرَد ِضـمن المبـادئ التوجيهّيـة المـذكورة أعـاله، ُيغّطي ، االقتصاد غير النظاميمفهوُم  كما ترى أنّ       
  :1َظْرَفْيِن غايًة في االختالف

الالِنظاِميــة الَمْعــُزوة إلــى ِغيــاِب ُنقطــٍة مرِجعّيــة رســِمّية؛ حيــث ال ِمعيــار عمــٍل قاِبــٍل للتطبيــِق، وبالتّــالي، ال  •
 واجبات يِجُب توّليها أو ُحُقوق يِجُب احتراُمها أو الُمطالبة بها؛

حيـث تكـوُن معـاييُر العمـل الُمطبقـة قائمـًة،  الالِنظاِمية الَمْعُزوة إلى َعـَدِم االمِتثـاِل ِلُنقطـٍة مرجعّيـة قانونّيـة؛ •
 .ولِكْن ُيْسَتْهَزُأ بها بشكٍل كامٍل أو ُجزئي، وبالتّالي، ال يِتم االعتراُف بالواجبات والحقوق

ــة الــواردة أعــاله، ُيغطــي       ــر النظــاميوِبَحَســِب المبــادئ التوجيهّي ، ِبمــا فــي ذلــك، َطْيفــًا ِمــَن النمــاِذجِ  العمــل َغْي
ـــالُمفّرق، والعمـــل فـــي  ـــِم، والتجـــارة ب ـــة صـــغيرُة الَحْج ، والُمْنشـــآت العائلّي مشـــاريُع العمـــِل الّصـــغيرة للِحســـاِب الخـــاص

  . 2وَبْعُض أشكاِل التعاُقد ِمَن الباِطنِ ...المنازل، والعمل عن ُبْعد، والعمل بواِسطة االنترنيت
، قفـزة نوعّيـة حّققتهـا المنظمـة الدوليـة )2003( يـر المـنّظموتعتبر الباحثـة المبـادئ التوجيهّيـة بشـأن القطـاع غ     

عكـس فلسـفة المنظمـة الدوليـة وهـو يللعمل؛ حيث ورد التعريف المقّرر بالّنسبة لعّمـال هـذا القطـاع بصـيغٍة شـاملة، 
الدولي  وفي انتظار صدور وثيقة دولية عن المؤتمر. ائرة الحماية القانونية لتشمل كاّفة العّمالد للعمل في توسيع

المبـادئ  تـرى الباحثـة أّنـه مـن الّضـروري التقّيـد بمـا ورد ضـمنللعمل خاّصة بتنظيم عمالة هذه الفئـة مـن العّمـال، 
  . التوجيهّية الّصادرة عن إحصائي العمل بخصوص تنظيم عمالة القطاع غير المنّظم

دى االهتمام اّلذي أولتـه المنظمـة ، توصلت الباحثة إلى مالحظة مهذا الفصل من الدراسةهكذا، وفي ختام       
الدوليـة للعمــل لتنظــيم وحمايـة الحــّق فــي العمـل، حيــث كّرســت القواعـد الّصــادرة عنهــا، خـالل الّســنوات األولــى مــن 
نشـاطها، صــراحًة، حـّق كــّل شـخٍص فــي الحصـول علــى منصـب عمــٍل، وحقّـه فــي البقـاء فيــه طيلـة الفتــرة القانونيــة 

لــه ذلــك، فمــن حــّق كــّل عاطــٍل عــن العمــل الحصــول علــى إعانــة أو بــدل يــؤّمن لــه  الُمــرّخص بهــا، وٕان لــم يتحّقــق
  . مصدر الّرزق حّتى انتهاء فترة البطالة

لة بمكافحــة البطالــة وقــد ُقــّررت القواعــد الدوليــة للعمــل ذات الّصــلة بــالتوظيف بــالموازاة مــع القواعــد ذات الّصــ     
مبــدأ المســاواة وعــدم التمييــز، ووردت صــياغة المبــدأ علــى نحــٍو والتــأمين عليــه، وأّسســت المنظمــة أحكامهــا علــى 

واسٍع، ليشمل كاّفة األشـخاص، غيـر أّن مـا يعـاب علـى األحكـام الّسـابقة هـو الّتعـداد الّـذي اعتمدتـه فـي صـياغتها 
يــع األجــدر بـالمؤتمرين تبّنــي صــياغًة ســلبّية وعامـة تحظــر وتحــرم جم مــن كــانفلمعـايير التمييــز المحظــور قانونـًا، 

                                                                                                                                                                                                 

=I.L.O. : (Report of the Committee on the Informal Economy),Op.cit., al.03.  
  .35.، مرجع سابق، ص)ألفباء حقوق المرأة العاملة والُمساواة بين الجنسين: (المكتب الدولي للعمل 1
  :وَوَرَد التعبير عن ذلك، كالتّالي 2

      « Il est à souligner que la 17ème C.I.S.T. n’a pas adopté le terme ‘ emploi dans l’économie informelle’ qui a été 
utilisé par le B.I.T. dans son rapport sur le travail décent et l’économie informelle pour se référer à la somme des 
emplois du secteur informel et des emplois informels en dehors du secteur informel. La 17ème C.I.S.T. a 
recommandé que pour des besoins statistiques, d’utiliser distinctement les concepts ‘ secteur informel’ et ‘ emploi 
informel’  ». in : 
AFRICASTAT : (Evolutions internationales dans la mesure du secteur informel et de l’emploi informel), Notes 
Techniques n°01 , Cadre conceptuel, Février 2010, p.02.Site internet : 
http://www.afristat.org/contenu/ressources/not_tech_secteur_informel_emplois_informels_Fr.pdf  
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أشكال التمييز المؤّسس علـى أسـباب ذاتّيـة وشخصـّية، مـع التّأكيـد علـى ضـرورة اعتمـاد معـايير موضـوعية خـالل 
  .مرحلة التوظيف

فضــال عّمــا ســبق، شــملت النطــاق الموضــوعي لمبــدأ المســاواة وعــدم التمييــز حــّق العمــل فــي جانبــه الّســلبي؛      
يــة للعمـل لتغّطـي مرحلــة التسـريح المهنـّي، ليصــبح مـن حـّق كــّل حيـث امتـدت الحمايـة المقــّررة ضـمن القواعـد الدول

عامــّل دون تمييــز، الحفــاظ علــى منصــب عملــه والبقــاء فيــه مــالم يغــادره بمحــض إرادتــه أو نتيجــة ارتكابــه لخطــأ 
وعليه، تحظـر القواعـد الدوليـة للعمـل إنهـاء عالقـة العمـل دون سـابق إنـذار ودون وجـود عـذر مبـّرر قانونـا . جسيم
، وال يجـوز لـه بسبب حملهـا أو وضـعهاتسريح المرأة  ى هذا األخير،س على أسباِب موضوعّية، وتحظر علومؤسّ 

وفي كاّفة الحاالت ال يمكن إنهاء عالقة العمـل بـإرادٍة منفـردة ...تسريح العامل استنادا لنشاطاته وانتماءاته النقابّية
     .صللرب العمل ما لم تكن هناك أسباب موضوعية تبّرر هذا الف

في األخير، تتساءل الباحثة فيما إذا كانت المنظمة الدولية للعمل قد قـّررت أحكامـًا تقضـي بالمسـاواة وحظـر      
التمييز في تنظيم شروط العمل وفي تقرير المزايا المنحدرة عن عالقة العمل، على غـرار موقفهـا بشـأن الحـّق فـي 

  العمل؟ 
  . ث والتحليل ضمن الفصل المواليوذلك ما ستتناوله الدراسة بالبح      
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  :الثانيفصل ال
لةرة للمساواة وعدم التمييز المقر  الدولية للعمل القواعد بتنظيم عالقة العمل ذات الص  

 
 َتْحـَت ُتشكُل عالَقُة العمل الّراِبط القانوني بْين أرباب العمل والعّمال، وهي تنشـأ ِعْنـدما ُيـؤدي شـخٌص عمـالً       

وَتِلُد الحُقوُق والواجباُت َبْيَن الُمسـَتْخَدم ورِب العمـل ِمـْن . ُشُروٍط ُمعّينة ُمقاِبُل ُحُصوِلِه على أجٍر وتغِطيٍة اجتماعيةٍ 
اآللّيـة األساسـّية اّلتـي َيِصـُل العّمـال ِمـْن خاللهـا إلـى  -وال تـزالُ  -ِخالِل عالقة العمل اّلتي تْجَمُعُهما، وهي شّكَلْت 

  .حُقوِق وٕاعاناِت العمل الُمْنَبِثقة عن قانون العمل والّضمان االجتماعي
ـــمان االجتمـــاعي الّســـاِرَية علـــى مثّـــل ويُ       د انِطبـــاق أحكـــام قـــانون العمـــل والضعالقـــة العمـــل الّشـــرط اّلـــذي ُيحـــد

ِلتحِديـِد ِنطـاِق وطبيعــِة حقـوِق أربـاب العمــل الُمْسـتخَدِمين، وهـي فـي الوْقــِت ذاتِـِه، ُتمثـُل الُنقطـة الَمرَجِعّيــة األساسـّية 
ر  م الحق في العملوواِجباِتِهم ِحياَل العّماِل، وَحَجَر األساس اّلذي بناءًا عليه ُيقروُينظ.       

مـة وقْد كان المبدُأ أعاله، ُهَو ذاُتُه اّلذي حّرك إرادَة المجتمع الدولي في َمْطلَـِع القـرِن الماضـي لتأسـيِس المنظ     
ي علـى وِ َطـنْ عمـٍل تَ  وفُ رُ ُظـ اكَ نَ هُ  تْ ولّما كانَ ... :"الدولية للعمل؛ حيث تضّمن ميثاُقها التّأسيسي بالنص على أنـهُ 

 الّســالمَ  َض ر َعــيُ  نْ أَ  هِ تِ جســامَ  نْ ِمــ غُ ُلــبْ طًا يَ خَ َســ دَ لــوَ ، فتَ الّنــاسِ  نَ ِمــ كبيــرةٍ  بأعــدادٍ  انِ َمــرْ والحِ  كِ نَ والّضــ مِ ْلــالظ  اقِ َحــلْ إِ 
 في امَ بِ  ،العملِ  ساعاتِ  ًال بتنظيمِ ثَ ، وذلك مَ ةِ ورَ المذكُ  وفِ رُ الظ  ينُ سِ حْ تَ  ح لِ المُ  نَ ، وكان مِ رِ طَ ن للخَ يْ العالميَ  ئامَ والوِ 
 رٍ جْ أَ  وتوفيرِ  البطالة ةِ حَ افَ كَ ومُ  ،العملِ  ضِ رْ عَ  وتنظيمِ  ،ةواألسبوعيّ  ةاليوميّ  لِ العمَ  لساعاتِ  ىصَ قْ أَ  حد  عُ ضْ وَ  ،ذلك

 وحمايـة ،مِهـعملِ  نْ َعـ ةَمـاجِ النّ  تواإلصـاباِ  ضواألمـراِ  لِ َلـالعِ  نَ ِمـ الالعّمـ ةَ وحماَيـ بةٍ ناِسـمُ  ةٍ معيَشـ وفَ رُ ُظـ لُ ُفـكْ يَ 
 بلـدانٍ  فـي ينمِ سـتخدَ المُ  الالعّمـ حِ مصالِ  وحمايةَ  ،ِ زجْ والعَ  ةِ وخَ يخُ للشّ  اشٍ عَ مَ  ةَ فالَ كو ، ساءوالنّ  واألحداثِ  األطفالِ 

  .1"دابيرالتّ  من ذلك وغير... يتساوِ المُ  العملِ  نِ عَ  يتساوِ المُ  رِ األجْ  مبدأ يدُ كِ أوت ،مهِ بلدانِ  رِ يْ غَ 
، اْنَصـب وتأسيسـَا علـى ذلـك ؛)1944(إعـالن فيالدلفيـا  لِ َال ِخـ نْ مِ  المبدأ ذاِتِه،على  يدَ ة التأكِ اإلنسانيّ  دُ وًتعاوِ      

القانوني الّـذي َيْضـَمُن لكـل عامـٍل العمـَل فـي ظُـُروٍف الئقـٍة اهتماُم المنظمة منُذ دورِتها اُألولى على َوْضِع اإلطار 
فـي  وبمزايا ُمتساِويٍة وعاِدلٍة ُتوفُر َلُه الحماية االجتماعية الكاِملة على َقَدِم الُمساواِة مع غيِرِه ِمـَن العّمـال الّناِشـطين

الغــرض ِمْنــُه إقصــاُء العاِمــِل واســِتْبعاُدُه ِمـــن نفــِس الُمنشــأة عــن العمــل ذي القيمــة الُمتســاوية، دوَنَمــا تمييـــٍز يكــوُن 
  .االستفادة ِمَن المَزايا الُمقّررة َلُه بموجب عقد العمل

هــْل توّصــَلِت المنظمــة الدوليــة للعمــل إلــى إرســاِء األســاس القاعــدي اّلــذي : وِمــْن ثــّم، ُيثــاُر التســاؤُل التّــالي     
نّيـة ِعْنـَد تنظيِمهـا ِلُشـروِط ومزايـا االسـتخدام، والّـذي يْضـَمُن لكـل عامـٍل تْسَتِنُد إليِه الُحُكومـاُت والبرلمانـاُت الوط

االسـتفادة علــى َقــَدِم المسـاواة ودونمــا تمييــٍز ِمـن شــروط ومزايــا عمـٍل الئقــٍة، تُــَوفُر َلـُه وألفــراِد ُأســَرِتِه الُمســتوى 
 األْدنى ِمَن الَعْيِش الكريِم واّلالئق؟ 

                                                           
  .2012المنظمة الدولية للعمل، جنيف،  ،)دستور منظمة العمل الدولية ونصوص مختارة( :المكتب الدولي للعمل 1
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لإلجابــة علــى التســاؤل أعــاله، التفصــيَل فــي الموُضــوِع ِضــمن المبحثَــْين التّــالَيْين، ِمــْن ِخــالِل واْرَتــَأْت الباحثــة      
 َمزَاَيــا تنظــيمِ ب القواعــد المتعّلقــة، وكــذا، )لٍ أوّ  مبحــثٍ (تنظــيِم ُشــُروِط عالقــة العمــلب القواِعــِد المتعّلقــةَعــْرِض أهــم 
 ).ثانٍ  مبحثٍ (عالقة العمل
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  :األولالمبحث 
 المتعّلقة بتنظيم شروط العملالقواعد 

  
َخَضَعْت عالقاُت العمِل إلى تطوٍر تاريخي َطِويل َفَرَضـْتُه عواِمـَل حضـاِرية دائمـة التقـدم، وكـان ذلـك التطـوُر      

وتوزيـِع ثمـاِر تلـك الُجهُـود فـي إطـاِر يِسيُر في اتجاِه االسِتجابِة إلى ضُرورة تنظـيِم حاجـة اإلنسـاِن ِلُجهُـوِد اآلخـرين 
فقــْد كــان االســِتعباُد واالســِترقاُق فــي  .ُشــُروٍط أْفَضــلْ  الّســعِي ِلتحقيــِق ُطُموحــاِت العــاِمِليَن وتَطلِعِهــم إلــى العمــِل فــي

ـــورُة الطبيعّيـــة الّطاِغَيـــة د مقبـــوًال أْن تُقـــوَم وَلـــْم َيُعـــ .للُحُصـــوِل علـــى ُقـــّوة العمـــل ِمـــَن الّرقيـــق مراِحـــَل قديمـــة، ُهـــَو الص
عالقاُت العمـِل اسـِتنادًا إلـى ُنظُـٍم ذات طـاِبع جمـاعي أو ُأخـرى ذات طـابع َقْسـري، وٕانمـا َأْصـَبَحْت الُمجابهـُة فردّيـٌة 
بْيَن العاِمِل األجيِر ورب العمل؛ حيث أْصَبَح العقُد الفردي هو األساس في تنظيِم عالقاِت الَعمِل، فالعاِمُل ُينـاِقُش 

ٍل من رب العمل أو تجمٍع ُمنظٍم للعّمالبمُ  فرِدِه كّل ُشُروط العقد ُدوَن َضْغٍط أو تدخ .  
ذلك أن العقـَد  ، وَيْعنيمبدأ ُسْلطان اإلرادةوُمْنُذ ذلك الِحيْن، َأْصَبَح المبدُأ اّلذي َتْنَبني عليه عالقة العمل هو      

ّلذي بمْوِجِبِه يتعّهُد األّوُل بِـأْن يْعَمـَل تحـَت إدارِة وٕاشـراِف رِب العمـل ُمقابِـَل أْجـٍر وا -الُمْبَرَم َبْيَن العاِمِل ورِب العمل
  .ُهَو األساُس اّلذي بناءًا عليه ُتَحدُد ُحُقوُق والتزاماُت كل ِمَن الطَرَفْينِ  -في ظل الشُروط والظروف الُمتّفق عليه

اخـِتالٌل كبيـٌر فـي ميـزاِن الِقـوى؛ َطـَرٌف قَـوٌي َيـَتَحكُم فـي َعـْرِض العمـل  لتعاُقدمبدأ حرّية اوترتَب َعْن تطبيِق       
فكـان . وَطَرٌف ُمْسَتْضَعٌف َلْيَس َلُه أي خياٍر في ُمناقشة بُنود العقد. وُيراعي َمْصَلَحَتُه االقتصادية في المقاِم األّول
ل إرادة الُمشرع لتنظيِم عالقة ا ِمْن تدخ لعمل وُشُروط االستخدام والُحُقوق اّلتي تِجُب للعاِمِل ِمْن َأْجٍر وحمايٍة ال ُبد

ُحُصول اجتماعيٍة يُكوُن الَغَرُض ِمْنها إعادة التواُزْن النْسبي َبْيَن َطَرَفْي العالقة التعاُقِدية، وَيْضَمُن ِلَطاِلِبي العمل ال
  .1َلُه وألفراِد ُأسرِتِه العْيَش الكريَم واّلالئقعلى حد أْدنى ِمَن الحقوق والمزايا اّلتي تْضَمُن 

ا المنظمـة هَـتْ هَ جَ تـي وَ ة الّ ايَ نَ العِ  ارِ رَ على غِ في هذا الّسياق، َوَرَدْت المبادئ التأسيسّية للمنظمة الدولية للعمل، و      
 اتِ رَ تَــ، فَ لِ َمــالعَ  اتِ اعَ َســ نْ ِمــ ،لِ َمــالعَ  وطِ رُ ُشــ ق بتنظــيمِ ر فيمــا يتعلــَبــكْ ا أَ َهــتُ كانــت عنايَ  دْ َقــ، فَ التشــغيل والعمالــةمســألة لِ 

 ا؛ حيــثْ َهــوغيرِ ...ةِ اَحــالر  ــأُ  تْ لَ شــك ــُصــى الن وَل ُخــفيمــا يَ  ةٍ يَضــفِ تَ سْ مُ  اتٍ َشــاقَ نَ مُ لِ  راً وَ ْحــرة عــن المنظمــة مِ ادِ وص الص ص 
  .العمل وفِ رُ وظُ  وطِ رُ شُ  تنظيمَ 

                                                           
، بــَدَأْت مسـيرُة قــانون العمـل، وبــَدأ هــذا لحمايــة األطفــال العـاملينع اإلنجليـزي أّول قــانوٍن ؛ حيــث أصـَدَر المشــرّ 1802َقْبـَل قــرَنْيِن مـن الــّزمن، وتحديـدًا منــُذ عـام  1

ومـن خـالل المـنهج . هـة أربـاب العمـلاألخير يكتِسُب على نحٍو تدريجي عناِصَر ذاتيِتِه، واتَخَذ طاِبعًا حمائّيًا؛ حيث اّتجهْت أحكاُمُه إلى حمايـة العّمـال فـي مواج
قاعـدة  -.قاعدة عدم إجبار الفرد على القيام بعمٍل علـى الـّرغن مـن إرادِتـهِ  -:نون العمل تبلوَرْت عّدة أُسس يقوم عليها هذا القانون، أبرزها ما يـأتيالحمائي لقا

لمســاواة وعــدم التمييــز فــي مبــدأ ا -.مبــدأ حظــر العمــل الجبــري أو اإللزامــي-.قاعــدة حرّيــة الفــرد فــي تــرك العمــل أو تغييــرُهُ  -.حرّيــة الفــرد فــي اختيــار العمــل
مبـدأ اسـتقرار عالقـة العمـل أو مـا  -.مبدأ مشاركة عنصر العمـل لعنُصـر رأس المـال -.الحصول على فرص العمل وفي الحقوق الناشئة عن العمل الُمتماِثل

  .ُيعبُر عنُه ِفْقهًا بالحق في ملكّية الوظيفة
ــناهــد العجــوز،  ــة للحقــوق الماليــة فــي ق ، الطبعــة األولــى، رســالة دكتــوراه، دار المعــارف، اإلســكندرية، انون العمــل فــي مصــر والــدول العربيــةالحمايــة الجنائّي

  .12-11 .، ص ص1996
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ادرة عـن المنظمـة الّصـ يرِ ايِ َعـالمَ  فِ لَـتَ خْ مُ ل ضٍ رْ إلـى َعـ ن التّـاِلَيْينالمطلَبـيْ  نَ مْ الباحثـة ِضـ قُ ر وفيما يلي، سـتتطَ      
ــعــدم التمييــز و المســاواة بــإقرارِ بتنظــيِم أوقــاِت العمــل والّراحــة، ُعُمومــًا، وِتْلــَك الُمتعلقــة ة ّيــوالمعنِ  جميــِع فئــاِت  نَ يْ َب
  .، على وجٍه خاص ةألسبوعية والسنويّ اإلجازة ا اتِ رَ تَ فَ و  لِ مَ العَ  ساعاتِ تنظيِم ق بال فيما يتعلّ العمّ 
 

  :المطلب األول
 األحكام المتعلقة بتنظيم أوقات العمل

  
، وهي الُمّدة الِفعلّية اّلتي يتواجـُد فيهـا األجيـر َرْهـَن إشـارِة رب العمـل وَيْنَضـِبُط لتوجيهاتِـِه وال ُمّدُة العملِ ُتْعَتَبُر      

ـــولي اهِتمامـــًا النِشـــغاالِتِه الّشخصـــ ـــة، ُي ية، ِمـــَن العناِصـــِر األساســـّية اّلتـــي تتفاَعـــُل مـــَع عـــَدٍد ِمـــَن الُمعطيـــاِت العملّي
  .1االقتصادية واالجتماعية

ُمــّدُة العمــِل علــى العاِمــِل األجيــِر إْن تــم تمديــُدها فترُتهــا الزمنّيــة؛ حيــث َســَتْنَعِكُس ِســلبًا علــى ُيمِكــُن أْن تُــؤثَر و      
كما أن ُمّدة العمل ُتَعد إحدى الميكانيزمات اّلتي ُتسـاِعُد الـدول علـى تـوفيِر فُـرٍص جديـدٍة . ةحياِتِه الصحّية والعائليّ 

للعمــل، مــن خــالل تقلــيص ســاعات العمــل اليومّيــة أو اعِتمــاُد أْنِظَمــَة َعَمــِل جديــدة واســتثنائّية َتْعَتِمــُد علــى توزيــٍع 
تناُوبي مثًال، اّلذي َيْسَمُح بتوفيِر مناِصْب العمل ِمْن جهٍة، وكذا، ُمختلٍف لساعاِت العمل وفتراِت الّراحة، كالّدوام ال

  . 2تحقيق الَنَجاَعة في العمل وزيادة اإلنتاجّية، ِمْن جهٍة ُأخرى
 )08(ثمـــاِنيوقـــْد شـــكَلْت مســـألُة َتْخِفـــيِض ســـاعاِت الَعَمـــِل اليومّيـــة، وبالُخُصـــوص، َتْخِفـــيُض َيـــْوُم الَعَمـــِل إلـــى      

فُمْنــُذ  .ُمْنـُذ أكثـِر ِمـْن قَـْرٍن، ُأوَلــى الَمَطاِلـِب الُعّماليـة وأَهمهَـا، َفِهـَي ُتَشــكُل بالّنسـبة للعّمـاِل َمْكَسـبًا ذا أهمّيـةٍ سـاعاٍت، 
ـناعة الناِشـئة؛ حيـث كـ ان بداَيِة الَقْرِن الماِضي، َوَجَدْت هِذِه الَحَرَكة َأْرضًا ِخْصَبًة في بلداِن أوروبـا مـع ُظهُـوِر الص

ــْين  ــة مــا َب ــَراَوَح ســاعاُت العَمــِل اليومّي ــَن المــأُلوِف أْن َتَت ــَن الّطبيعــي أْن تُكــوَن غاَيــُة . ســاعة 16و 14ِم ِلــَذا كــان ِم
ــْوَم الَعَمــِل  ،1866، الُمْنَعِقــَدة فــي عــام )الدوليــة األولــى(للجمعيــة الدوليــة العماليــة  األّولقــراراِت المــؤتمر  اعتبــار َي

  .3ٍت مبدءًا لتنظيِم ساعاِت الَعَملِ ساعا) 08(َثَماِني 
                                                           

ُب أْن يقضــيها ُيْقَصــُد بالُمــدة القانونّيــة للعمــل، ِتلــك الُمــّدة اليومّيــة أو األســبوعّية اّلتــي يِجــ:"علــى النْحــِو الّتــالي ُمــّدة العمــل" أحمّيــة ســليمان"وعــّرَف األســتاذ  1
القــانون (قــانون عالقــات العمــل الجماعّيــة فــي التشــريع الُمقــارن  أحمّيــة ســليمان،: راجــع ".العاِمــُل فــي مكــاِن العمــل، وفــي أداء الُمهّمــة أو العمــل الُمكّلــف ِبــهِ 

  .302.ص مرجع سابق،، )االتفاقي
ــيِص ســاعاِت ال 2 ــُل الــدول الُمتقدمــة إلــى تقل ــٍة للّراحــة واتســاقًا مــع ذلــك، تمي ــّدٍة كافي ــِه مــن ُم عمــل اليــومي واألســبوعي حفاظــًا علــى صــّحة العامــل األجيــر وتمكيِن

فــي حــين، . ســاعة 1650حـوالي  االتحــاد األوروبــيواالهتمـام بحياِتــِه الخاّصــة وبشـؤوِن ُأســرِتِه؛ حيــث يْبلُــُغ ُمعـّدل متوســط ســاعات العمـل الفّعلــي ســنويًا فــي دول 
 التشـريع الجزائـريسـاعة، وُهـو ُيقـاِرب ُمتوسـط سـاعات العمـل الّسـنوي الُمقـّرر فـي  2200حـوالي  جنوب شرق آسـيالعمل الفّعلي في دول يبُلُغ متوسط ساعات ا

ُع فـي خالفًا ِلما ُهـو عليـه الَوْضـ. شهر عمل في الّسنة 11×)يوم عمل في الّشهر 25× ساعات عمل يومي  08(ساعة عمل في الّسنة  2200اّلذي يبُلُغ حوالي 
  .86.المصطفى شنضيض، مرجع سابق، ص:راجع.ساعة سنوّيا 2288حوالي  المملكة المغربّيةَبعِض البلدان الُمجاِورة؛ حيث يبُلُغ ُمتوّسط ساعات العمل في 

  :راجع 3
A.De Maday ,(L’O. I. T. et la paix,Extrait des Annales de L’institut de Sociologie, Paris,1931, pp.18 – 

19).in :V.Y.Ghebali, L’organisation internationale du travail (O.I.T.), Op.cit., p. 18. 
  :وأيضاً 

B.I.T.:(Le temps de travail),Etude D’ensemble de la Commission d’expert sur l’application   des conventions et  
recommandations,O.I.T.,Genève,1984.  
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إْحــَدى ســاعًة، ثُــم  )12(اْثَنتَــْي عشــرة ْدِريِج، َأَخــَذْت ســاعاُت الَعَمــِل اليومّيــة فــي االنخفــاِض الُمَتتــاِبِع إلــى وبالتّـ     
ــُر ســاعة،  )11(عشــرة  ــْد كاَنــْت ُمــدةُ . ســاعاتٍ  )10(َفَعْش ــرِ  وَق ْكَثــَر ُشــُيوعًا فــي ســاعاٍت ِهــَي القاعــَدُة األ )10(الَعْش

ِخــَالَل وُغــَداَة  ســاعاٍت، )08(َثَمــاِني وَوَجــَد االتجــاُه الُمؤيــُد ِلَيــْوِم العمــِل  .1أوروبــا فــي بدايــة الحــرب العالميــة األولــى
ْغِط اّلذي ماَرَسْتُه منظمات العّمال، وبصفٍة خاّصـٍة، أثنـاَء ُمـ ؤَتَمَرْي الحرب العالمية األولى، تعزيزًا كبيرًا نتيجة الض

  . 1917، وكذلك، ِبِفْعِل تأثيِر الّثورة الّروسية عام 1917لعام  بيرن، و1916لعام  ليدز
ــْت ديباجــة الِقْســِم       َأْقَصــى ِلَعــَدِد ســاعاِت  اتفاقيــة فرســايِمــْن  )13(الثالــث عشــروهكــذا، َنص علــى تقريــِر َحــد
 )08( ثمـانيِمـَن المعاهـدة الـنص علـى ضـُرورِة إقـراِر  427ْتَهـا المـادة وتضمَنْت المبـادئ العامـة اّلتـي َتَناَولَ . الَعَملِ 

  .ساعًة للعمِل اُألسُبوعي )48( وأربعين ثمانٍ ساعاٍت للعمِل الَيْوِمي و
ــُذ عــام       ــُه ُمْن ــْوُل، أن ــُن الَق ــَن االتفاقيــات  1919وُيْمِك ــا هــذا، َأْصــَدَر المــؤتمر الــدولي للعمــل العديــد ِم وٕالــى يوِمَن

ــــِد ســــاعات العمــــل اليــــومي واُألســــبوعي ــــواَلى ُصــــُدوُر االتفاقيــــات . والتوصــــيات َحــــْوَل تحدي ــــك التــــاريخ، َت ــــُذ ذل ومن
  .2والتوصيات الدولية للعمل اّلتي َتْعني بتنظيم وتحديِد الحجم الّساعي للعمِل اليومي، وكذا، اُألسُبوعي

ـــى مج      ـــىتشـــُمُل : مـــوعَتْينِ وَوَرَدْت هـــذه النُصـــوُص واألحكـــاُم ُموّزعـــًة عل األحكـــام األساســـّية  المجموعـــة اُألول
المجموعـُة بْينما تشـُمُل . الخاّصة بتنظيم ساعات وأوقات العمل اليومي واألسبوعي بالّنسبة لجميع الفئات الُعمالية

  . اءاألحكام االستثنائّية اّلتي َتْعِني كل واحدٍة ِمْنها فئًة ُمعّينًة ِمن العّمال اُألجر  الثّانية
القواعــد الدوليــة للعمــل المتعلقــة بتنظــيم واتســاقًا مــع ذلــك، َســْوَف تَــْأِتي الباحثــة إلــى التفصــيِل فــي َمْضــُموِن      

ــلة بتطبيــِق وتكــريِس  ســاعات العمــل ُصــوص ذاَت الصِضــْمَن ُفــُروِع البحــِث التّاليــة، مــع الّتركيــِز علــى األحكــاِم والن
 .ي االستفادة ِمْن أوقاِت َعَمٍل عاِدَلٍة وُمتساِوَيةٍ ف مبدأ المساواة وعدم التمييز

  
  :الفرع األّول

 .ساعة عمٍل ُأسبوعيّ  )48(ساعات عمل َيْوِمّي، وثماٍن وأربعين )08(األحكاُم الُمقّررة بناءًا على ِمعياِر ثماني
  

ومن جهٍة . لتعاُقِدّية َكْوُنُه َيُمس بحياِتِه، ِمْن ِجهةٍ بالنسبة للعاِمِل ِمْحورًا جْوَهرّيًا في العالقة ا َوْقُت العملِ ُيمثُل      
َل الدولــة ِبَهــَدِف . ثانيــة، َيَظــل فــي الغاِلــِب هــو األســاُس فــي ِقيــاِس ُمقاِبــل األجــر ِمّمــا َيْســَتْدعي بصــورٍة حتمّيــة تــدخ
  . تنظيِم أوقاِت العمل والُمحافظة على اسِتقراِر عالقات العمل

ِمْحـَوَر اهتمـاِم  التخفـيض التّـدريجي ِلسـاعاِت العمـلَفَقْد شّكَل موُضوُع  َبَق بياُنُه في الفقرة الّسابقة،سَ  وِمْثَلما      
، وتجّلى ذلك، َحْصرّيًا، في أن ُأوَلى النُصوص اّلتـي اعُتِمـَدْت ِخـَالَل الـدْوَرِة اُألوَلـى للمـؤتمر 1919المؤتمرين عام 

                                                           
ر التاريخي لتنظيِم ساعات العمل فـي الـدول األوروبيـةن التفاصيل بشأن للمزيد م 1 التنظـيم القـانوني ألوقـات العمـل فـي التشـريع  مهـدي بخـّدة،: ، راجـعالتطو

  :وأيضاً  .07.، ص 2013دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، ،)دراسة مقارنة(الجزائري 
J.Emmanuel Ray,Droit du travail Droit vivant, 19 ème édition, éditions Liaisons, Reuil-Malmaison,France,2010,pp.258-
261. 

  :وأيضاً . 557-552.عدنان خليل التالوي، مرجع سابق، ص ص : راجع 2
N.Valticos,Droit international du travail, Op.cit., pp.421-423./J.M.Servais, Normes internationales du travail, Op.cit., 
p.156. 
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، وَحْصــِر ســاعات) 08(ي مــانِ الثّ  ِمعيــارِ ْحِديـُد ســاعاِت الَعَمــِل اليــوِمّي علـى أســاِس الـدولي للعمــل كــاَن موُضــوُعها تَ 
فقــْد كانــت الغايــُة اُألوَلــى اّلتــي  .ســاعةً ) 48(ِمعيــار ثمــاٍن وأربعــين علــى أســاِس  الَحْجــم الّســاعي للعمــِل اُألســُبوعي

 ،.)م18(الثــامن عشــرِمــَن الُمْنَتَصــِف األخيـِر مــن القــرن  بنـاءًا عليهــا ارَتَفَعــْت األصــواُت واْحتَـدْت الِنقاشــاُت ابِتــداءاً 
فـي تـوفيِر ظُـُروِف عمـٍل عاِدلـٍة، ُمتسـاِوَيٍة وِصـِحّية،  -أساسـاً  -واّلتي ُأسَسْت ِألْجِلها المنظمة الدولية للعمل، تْكُمـنُ 
  .1ُتراعى فيها في المقام األّوِل َمْصَلَحُة العاِمِل األجير

أولـى سـاعاٍت،  )08(ثمـانيُب تخفـيض سـاعات العمـل، وبالُخُصـوص، َمطلـب يـْوم العمـل ذي مْطلَ  وقْد شكلَ      
 سـاعة فـي بدايـة القـرن 16أو  14المسائل اّلتي عنَيْت بتنظيمها المنظمة، باعتبار أّن يـوُم العمـل كـان يِصـُل إلـى 

لمطالب وتوالى انِعقاُد المؤتمرات ِمْن أْجِل وِمْن ثم، ارَتَفَعْت ا. في البلدان األوروبية الُمصنعة.) م19(التاسع عشر
  .ساعات )08(الّثمانيتقريِر يوِم العمِل ذي 

، وكــذا، أحكــام 1919لعــام  01: تــم بــذلك، إرســاء هــذا المعيــار ِبُصــورٍة أساســّيٍة بموجــب أحكــام االتفاقيــة رقــمو      
تواليــة الّصــادرة عــن المنظمــة الدوليــة للعمــل وأّكــدت عليــه العديــد ِمــَن األحكــام المُ . 1930لعــام  30: االتفاقيــة رقــم

  :التدقيِق والتفصيل في َمْضُموِنَها ِضْمَن عناصِر البحِث اآلتية يتمّ خالل الّسنوات التّالية، 
  

  )المنشآت الّصناعية(بشأن تحديد ساعات العمل  1919لعام  01:االتفاقية رقمأحكام : أوالً      
  

شـعارًا للدوليـة " سـاعات نـوم )08(ساعات راحة، وثمـاني )08(عمل، وثماني ساعات )08(ثماني"شكل مبـدأ      
يوم  1919ومنه، َلْم يُكْن ِمَن الغريب أْن َيَضَع ُمؤسُسو المنظمة الدولية للعمل عام . 18662األولى الُمنعِقدة عام 

موضـوع أّول اتفاقيـة دوليـة أْن يكـون  مـن الّطبيعـيوكـان . فـي ُمقدمـة أهـداف المنظمـة سـاعات) 08(الّثمانيعمل 
، ويتعلّـق األمـر 3للعمل صادرة عن المنظمة تنظيم ساعات العمـل ِوفقـًا للمبـدأ الُمقـّرر فـي ديباجـة دسـتور المنظمـة

  .4)المنشآت الّصناعية(تحديد ساعات العمل  بشأن 1919 لعام 01:باالتفاقية رقم
ي باعتمــاِدِه هــذه االتفاقيــة اّلتــي تســري علــى العــاملين فــي اســتهل المــؤتمر الــدولي للعمــل نشــاَطُه التشــريع قــدْ و      

، فـي مفهـوم هـذه منشأة صناعّية"وتعني عبارة  .5المنشآت الّصناعية العامة والخاّصة أو تواِبِعَها َمْهمًا كان نوُعَها
 االتفاقية، بوجٍه خاص:  

 من باطن األرض؛المناجم والمحاجر واألشغال األخرى اّلتي تّتصل باستخراج مواد معدنّية   .أ 

                                                           
ل فـي تنظـيِم أوقـاِت العمـل، فـي العوامـل" مهدي بخّدة"وُيَلخص األستاذ  1 للمزيـد مـن . الـدوافع االجتماعيـةو االقتصـادّية العوامل اّلتي حّرَكْت إرادَة المشّرع للتدخ

  .05-04.، مرجع سابق، ص صمهدي بخّدة : التفاصيل، راجع
  :وأيضاً  .560-558. ص صعدنان خليل التالوي، مرجع سابق، : راجع 2

N.Valticos, Droit international du travail, Op.cit.,p.34. 
سـاعات واألسـبوع  )08(تقريـر يـوم العمـل ذي الّثمـاني : "مـن معاهـدة فرسـاي ِمـْن بـْين المبـادئ ذات األولوّيـة) 13(الثالث عشـر من الجزء  427َذَكَرْت المادة  3

  " .هدف ُيْرجى الُوُصول إليه في جميع أنحاء العالمساعة ك )48(ذي الثماني واألربعين
، اعتمـدها المـؤتمر الـدولي للعمـل تحديد ساعات العمل في الُمنشآت الّصناعية بثماني ساعات يومّيًا وبثمان وأربعين ساعة أسـبوعّياً بشأن  01:رقم ةاالتفاقي 4

  .1921جويليه  13:تي َدَخَلْت حّيز الّنفاذ بتاريخ، والّ 1919أكتوبر  29:، الُمْنعِقَدة بتاريخ01: خالل دورِتِه رقم
  .، أعاله01: من االتفاقية رقم األولىالمادة  5
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الّصــناعات اّلتــي يــتّم فيهــا صــنع منتجــات، أو تحويلهــا أو تنظيفهــا، أو إصــالحه، أو زخرفتهــا، أو صــقلها، أو   .ب 
إعـدادها للبيــع، أو تجزئتهــا، أو تــدميرها؛ والّصــناعات اّلتـي يــتّم فيهــا تحويــل المــواد، بمـا فــي ذلــك، بنــاء الّســفن 

 و الِقوى المحّركة من كّل نوٍع؛وتوليد وتحويل ونقل الّطاقة الكهربائّية أ
تشــييد أو تجديــد أو صــيانة أو إصــالح أو تعــديل أو هــدم أّي بنــاٍء، أو ســّكة حديدّيــة، أو تــرام، أو مينــاء، أو   .ج 

 أو غير ذلك؛...حوض، أو قناة، أو ممر مائي للمالحة الّداخلية،أو طريق، أو نفق، أو جسر، 
الحديدّيــة أو البحــر أو الطــرق المائّيــة الّداخليــة، بمــا فــي ذلــك،  نقــل الّركــاب والبضــائع بطريــق البــّر أو الّســكك  .د 

  .تحميل وتفريغ البضائع في األحواض واألرصفة والمرافئ والمخازن
ساعاٍت، وأقصى ُمّدة للعمل اُألسبوعي  )08(بثمانيوُتحدد االتفاقية أقصى فترٍة للعمل اليومي في الّصناعة       

 أو ثمـانٍ  اً ساعات يومّيـ )08(العمل عن ثماني ساعاتُ  ال تزيدُ :"هي تنص على أنهساعة؛ ف )48( بثماٍن وأربعين
  ". في أي ُمنشأٍة صناعّيٍة عامٍة أو خاّصٍة أو في أي ِمْن ُفروِعها اً أسبوعيّ  ساعةً  )48(وأربعين
  :1وَتْسَمُح االتفاقية ِبَبْعِض االستثناءات، اّلتي تشُمُل الفئات التّالية     
 شخاص اّلذين يشغُلون وظائف اإلشراف أو اإلدارة أو الوظائف اّلتي تتطّلُب الثقة؛األ  .أ 
 )08(ثمـــاني كمـــا أنهـــا ُتِجيـــزُ، عنـــدما تُكـــوُن ســـاعاُت العمـــِل فـــي أحـــِد أيـــاِم األســـُبوِع أو بعِضـــَها أقـــّل ِمـــنْ    .ب 

سـاعات فـي بـاقي  )08(انيتجـاُوَز ُمـّدة الّثمـ -بموجب القانون أو الُعرف أو االتفاقـات الجماعّيـة-ساعات 
 أيام األسبوع، شريطة أّال يتعّدى هذا التجاُوْز ساعًة واحدًة في اليوِم على األكثر؛

وُيمِكن، كذلك، تجاُوُز الحّد الُمقّرر في العملّيات اّلتـي تسـتلِزم بطبيعِتَهـا أْن تُـؤّدى ِوْفـَق َوْرِدَيـاٍت أو َنْوَبـاٍت   .ج 
 أســـابيع أو أقـــّل، علـــى )03(ثالثـــة ســـاعات العمـــل عنـــد احتســـاِبِه لمـــّدةُمتتابعـــٍة شـــريطة أّال يزيـــَد متوّســـط 

 .2ساعًة أسبوعّياً  )48(ثمان وأربعينساعات يومّيًا أو  )08(ثمانيساعات يومّيًا أو  )08(ثماني
 ، أّن االسثناء األّول َوَردَ 1919للعام  01:وتشير الباحثة بخصوص االسثناءات اّلتي جاءت بها االتفاقية رقم     

وظــائف اإلشــراف أو  "فمــا المقصــود بعبــارة . علــى نحــٍو غــامٍض، يحتمــل التطبيــق والتفســير الخــاطئ أو التعّســفي
هل ُيفهم من ذلك استثناء جميع العاملين في قطاع الوظيف العمـومي، ؟ "اإلدارة أو الوظائف اّلتي تتطّلُب الثقة

 خاص؟وأّن المبدأ إلزامي بالّنسبة لعّمال القطاع المهنّي ال
انعكاســـًا لفلســـفة المنظمـــة وأهـــدافها فـــي تحقيـــق المرونـــة ، الثالـــثو الثـــانيتعتبـــر الباحثـــة االســـتثناءان  بينمـــا     

ــًا أو  )08(ثمــاني المطلوبــة مــن أجــل مســاعدة الــدول األعضــاء علــى االنتقــال التــدريجي لمبــدأ ثمــان ســاعات يومّي
ــين ــٍد كــذلك ،وتــنص االتفاقيــة .ســاعًة أســبوعّياً  )48(وأربع ــوع حــادٍث أو ُوُجــوِد تهدي ، علــى اســتثناءاٍت فــي حالــة ُوُق

بوُقوِعِه حاًال، أو في حالة األعمال االضِطَراِرية اّلالزمة لآلالِت أو للَمْصَنِع، أو حالة القوة القاهرة، على أْن تُكوَن 
  .3ِلَسْيِر العمِل االعتياِدي للُمْنَشأةزيادُة ساعاِت العمل بالَقَدِر الّضروري، فقْط، لتالِفي ُوُقوِع عرقلٍة جسيمٍة 

                                                           
  :وأيضاً  .562-561. عدنان خليل التالوي، مرجع سابق، ص ص : راجع 1

N.Valticos,Droit international du travail, Op.cit., p.424./J.M.Servais, Normes internationales du travail, Op.cit., p.158. 

  .، أعاله01: من االتفاقية رقم). ج).(ب).(أ.(ف ف/02المادة  2
  .، أعاله01:من االتفاقية رقم 03المادة  3
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يُجوُز أيضـًا، تجـاُوُز الحـد األدنـى لسـاعاِت : "، كالتّالي01:من االتفاقية رقم الرّابعةهذا، َوَوَرَد النص بالمادة      
ستمّرٍة في نوبـاٍت في العملّيات اّلتي تقتضي بُحكِم طبيعِتها أْن ُتَنفَذ بصورٍة مُ  02العمل اّلذي تنص عليه المادة 

ويِجـُب أّال ينطـِوّي . ساعًة فـي األسـبوع )56(ُمتعاِقبٍة، شريطة أّال يتجاَوَز ُمتوّسط ساعات العمل ِستًّا وخمسين 
تنظيم ساعات العمـل علـى هـذا الّنحـو، بـأي حـاٍل علـى مسـاٍس بأّيـاِم الرّاحـة اّلتـي قـْد تكُفُلهـا القـوانين الوطنّيـة 

  ".   في ِمْثِل هذه العملّيات تعويضًا َلُهم عن يوِم ِمْن أّياِم الرّاحة اُألسبوعيللعّمال الُمستخَدمين 
ـــانيوفـــي الحـــاالت االســـتثنائية اّلتـــي  يتعـــذُر فيهـــا تطبيـــُق معيـــار       ـــان لعمـــل اليـــومي، وســـاعاِت ل) 08(ثم ثم

ــة المنظمــات المهنّيــة لعمــل األســبوعي، فــإن هــذه المــّدة ُيمِكــُن حســاُبَها بمعــّدل أَ ســاعة ل )48(وأربعــين ْطــَول بمواَفَق
وتــنّص االتفاقيــة، كــذلك، علــى أّنــه يجــب علــى أربــاب العمــل أن يبّينــوا للعــاملين، بواســطة ملصــقات فــي  .1الَمْعِنّيــة

أمــاكن بــارزة فــي المنشــأة، أو بــأّي وســيلة أخــرى، بــدء ســاعات العمــل وانتهائهــا، وكــذا فتــرات الّراحــة المقــّررة خــالل 
ويعتبر مخالفًا للقانون تشغيل . جميع ساعات العمل اإلضافية في سجل خاص يوضع لهذا الغرضالعمل، وبيان 

  .2الّشخص قبل مواعيد العمل المقّررة أو بعدها
كمــــا تــــنّص االتفاقيــــة علــــى أن تلتــــزم الحكومــــات بموافــــاة المكتــــب الــــدولي للعمــــل ببيانــــات حــــول عــــدد مــــن       

. 4وتتضّمن االتفاقية أحكامـًا خاّصـة بالنسـبة لـبعض البلـدان .3المقّررة في االتفاقيةالمعلومات المتعّلقة باإلجراءات 
وأخيــرًا، ُتجيــز االتفاقيــة َوْقــَف تطبيــق أحكاِمَهــا فــي أّيــِة دولــٍة فــي حالــة الحــرب أو وقــوع أّيــة طــوارئ ُأخــرى ُتعــرض 

  .5األمن الوطنّي للخطر
ســاعاٍت  )08(بثمــاِني ُضــوُع تطبيــِق مبــدأ َتْحِديــِد ســاعاِت العمــل مو  وبحســب تقــدير الباحثــة، شــّكلوبالِفّعــِل،      

َل مسألٍة ُأْدِرَجْت فـي َجـْدَوِل أعمـاِل الـدورة  )48(وأربعين  نٍ ثمايوِمّيًا أو  للمـؤتمر الـدولي  األولـىساعًة أسبوعيًا، َأو

                                                           
  .، أعاله01: من االتفاقية رقم 01.ف/05المادة  1
  :ذ أحكام هذه االتفاقية، يطلب من كّل رب عمٍل، ما يليتيسيرًا لتنفي.1: "من االتفاقية، أعاله، كاآلتي 08وَوَرَد في هذا الّشأن، ضمن أحكام المادة  2

أن ُيبـّين، بوضــع ملصـقات فــي أمــاكن ظـاهرة فــي منشــأته أو فـي أي مكــاٍن مناسـٍب آخــر أو بــأّي طريقـة أخــرى تقّرهــا الحكومـة، مواعيــد بــدء ) أ(  
بة؛ وتحّدد هذه المواعيـد بحيـث ال تتجـاوز مـّدة العمـل الحـدود اّلتـي ساعات العمل وانتهائها، وفي حال العمل في نوبات ، مواعيد بدء وانتهاء ساعات كّل نو 

  نقّررها هذه االتفاقية، وال يجوز تغيير هذه المواعيد بعد إعالنها إّال بشكٍل وبطريقٍة ُتقّرها الحكومة؛
  ت العمل؛أن يبّين، بنفس الّطريقة، فترات الرّاحة اّلتي تعطى أثناء مّدة العمل، وال تحسب من أصل ساعا) ب(  
ن فيه جميع ساعات العمل اإلضافّية) ج(   بالّشكل اّلذي ُيقّرره القانون أو اّللوائح في كّل بلد، ُيدو ، أن ُيحتفظ بسجل."...  

  .، أعاله01: من االتفاقية رقم 07المادة  3
  .، أعاله01: من االتفاقية رقم 13-09المواد  4
  .، أعاله01:من االتفاقية رقم 14المادة  5
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سـاَعًة  )48(وأربعـين  نٍ ثمايوِمّيًا و ساعاتٍ  )08(بثماني االتفاقية بشأن َتْحِديِد ساعاَت العمِل  شّكلتكما . 1للعمل
  .2، الوثيقَة اّلتي َكّرَسْت وَجسَدْت هذا المبدأ، وَصَدَرْت ِبَما ُيْشِبُه اإلْجَماعَ 1919لعام ) في الّصناعة(ُأْسُبوِعيًا 

ُأْسـُبوِعيًا لجميـع سـاَعًة  )48(وأربعـين  نٍ ثمـاسـاعاٍت يوِمّيـًا و )08(ثمـاني  منه، تقّدر الباحثة بأّن إقـرار مبـدأو      
بمبـــدأ اعترافـــًا ضـــمنّيًا ُيعـــد ، دون اســـثناء فـــي ُمنشـــأٍة صـــناعّيٍة عامـــٍة أو خاّصـــٍة أو فـــي أي ِمـــْن ُفروِعـــهالعـــاملين 

تحديـد سـاعات العمـل اليـومي واألسـبوعي؛ فتحديـد سـاعات العمـل وفقـًا لمعيـاٍر  فـي مجـال المساواة وعدم التمييـز
بـاب العمـل فـي التعّسـف وفـي ممارسـة أّي تمييـز فـي مواجهـة عامـٍل علـى آخـر، أو موّحد من شأنه تقييد سـلطة أر 

يعني تقرير المبدأ العام، بصورة غير مباشرٍة، تحقيق المساواة بين جميـع العّمـال وعليه، .فئة من العّمال مع أخرى
 .3فيما يتعّلق بساعات العمل الواجب تحديدها ضمن عقود االستخدام

، األمـر الّـذي انعكـس إيجابّيـًا 1919للعـام  01:حثة بأهمّية ما ورد من أحكاٍم ضمن االتفاقية رقمكما تنّوه البا     
، تــذكر 01: ومــن ضـمن المبــادئ اّلتــي ورد تكريســها، ضــمنّيًا، فـي بنــود االتفاقيــة رقــم. علـى صــياغتها ومضــمونها

  :الباحثة
 مبدأ التمثيل الثالثي على جميع المستويات؛  .أ 
 ّية الوصول إلى المعلومة؛مبدأ الشفافّية وحر   .ب 
 .مبدأ المساواة وعدم التمييز في االستفادة من ظروف عمٍل موّحدة  .ج 

، ليشــمل كــل مــن "ة الّصــناعيةالمنشــأ"نــي الباحثــة علــى االتفاقيــة تعريفهــا الواســع النطــاق للمقصــود بعبــارة وتث
ــة وتوليــد الّطاقــة، العــ نقــل الّركــاب لعامــة والعــاملين فــي العــاملين فــي األشــغال ااملين فــي الّصــناعات التحويلّي

والبضائع بطريق البّر أو الّسكك الحديدّيـة أو البحـر أو الطـرق المائّيـة الّداخليـة، بمـا فـي ذلـك، تحميـل وتفريـغ 
وذلك ما يعكس إرادة المؤتمرين في تعمـيم تطبيـق المبـد  .البضائع في األحواض واألرصفة والمرافئ والمخازن

                                                           
والي، وتـدعوان إلـى إقـرار تشـريعات تحديـد علـى التّـ 08و 07: ، صدرت عن المؤتمر العـام توصـيتان تحـت رقمـي، أعالهالية إلقرار هذه االتفاقيةوفي السنة التّ  1

 :، والتوصـية رقـمألسـماكتحديـد سـاعات العمـل فـي صـيد ابشـأن  1920لعام  07 :التوصية رقمويتعّلق األمر ب .ساعات العمل بالنسبة لفئات خاصة من العمال
 ، علـى اعتمـاد الـدول األعضـاءاألّول، فـي بنـدها )07:رقـم( األولـىوقْد نّصت أحكام التوصية  .تحديد ساعات العمل في المالحة الداخليةبشأن  1920لعام  08

 الثانيـةالتوصـية وبالِمْثـل، نّصـت أحكـام . لـْم يتحّقـق بعـدُ  كمسـتوى يتعـّين ُبُلوُغـه حيثمـايوم عمل ِمْن ثماِني ساعاٍت أو أسـبوع عمـٍل ِمـْن ثمـاٍن وأربعـين سـاعة، 
  لعّمال الِمالحة الّداخلية، على حكٍم ُمماثٍل بالّنسبة األّول، في بندها )08:رقم(
 أعــاله، االتفاقيــة واجــه التصــديق علــىو  .عــن التصــويت واحــد )01( وامتنــاع صــوت ،اثنــين )02(صــوتين ضــدّ  صــوتاً  83 :بـــما ُيعــاِدلُ  عليهــا التصــويت تــمّ فقــْد  2

سـاعات علـى  )08(بثمـاني ف المتزايد من آثار تحديد سـاعات العمـل اليـومي ة؛ فالمسائل االقتصادية لما بعد الحرب، والتخو ة وأثار مناقشات حادّ صعوبات جمّ 
  .قيةكلها أّثرت على مواقف الدول بشأن االلتزام بالتصديق على بنود هذه االتفااإلنتاج، وهاجس المنافسة، 

لمناقشـة هـذه  لنـدنفـي  اجتماعـاً ) المملكـة المتحـدة وٕايطاليـا ،ألمانيا، بلجيكا، فرنسا(، عقد وزراء العمل في الدول الصناعية ألوروبا الغربية 1926وفي عام      
ـ تــي الدولـة الوحيـدة الّ  بلجيكــاوقـد كانـت  .فاقيـةل إلـى اتفـاق التفســير الواجـب إعطـاؤه لـبعض أحكــام االتالمسـألة، ولكنـه لـم يســفر عـن نتيجـة تـذكر باســتثناء التوص

تصــديقها علــى االتفاقيــة باشــتراط  تْ َطــبَ رَ  ؛ حيــثخطــر المنافســة نْ ها القلــق ِمــرُ تــي كــان يســاوِ الّ  فرنســا فــي حــين أن . ظٍ أو تحفــ قت علــى االتفاقيــة دون شــرطٍ صــدّ 
  .تصديقهما على االتفاقية بشروطٍ  َرَبَطتالتين الّ  ايطالياو اللنمسسبة ألمر بالنّ اكذلك و . المملكة المتحدةو ألمانيامن  تصديق كلّ 

  .562. مرجع سابق، صعدنان خليل الّتالوي، 
E.Mahaim,L’organisation permanente du travail, Op.cit,p.216./ N.Valticos,Droit international du travail,Op.cit., p. 
544.  

  :راجع 3
B.I.T. : A.Bronstein, (En aval des normes internationales du travail : le rôle de l’O.I.T. dans l’élaboration et la 
révision de la législation du travail),in : Les normes internationales du travail : un patrimoine pour l’avenir 
(Mélanges en l’honneur de Nicolas Valticos),O.I.T., Genève, 2004,pp. 219-221. 
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ماية لتشـمل جميـع فئـات العّمـال، مـا لـم تكـن طبيعـة الّنشـاط أو مقتضـيات الوظيفـة المقّرر، وتوسيع نطاق الح
  .تقتضي خالف ذلك

  
   )التجارة والمكاتب(بشأن تحديد ساعات العمل  1930لعام  30: االتفاقية رقمأحكام  :ثانياً       

  
تحديــد ســاعات  بشــأن 1930 لعــام 30 :أحكــام االتفاقيــة رقــمضــمن  "ســاعات العمــل"بتعبيــر ُحــّدد المقصــود      

الوقت اّلذي يكون المستخًدمون أثنـاءه تحـت تصـّرف رب العمـل؛ وال تـدخل ":لتشـُمل ،1)التجارة والمكاتب(العمل 
       .2"فيها فترات الرّاحة اّلتي ال يكون المستخَدمون أثناءها تحت تصّرف رب العمل

ســالفة الــّذكر ، 01: عيــار ذاتــه اّلــذي أقّرتــه االتفاقيــة رقــمالم رســيتُ ، 30: وتشــير الباحثــة إلــى أّن االتفاقيــة رقــم     
  :أحكامها على الفئات التّالية وتسري أعاله،
 ؛البرق والهاتفعّمال البريد، ، بما في ذلك التجارية المؤّسساتالعاملين في   .أ 
 أعمال مكتبّية؛واإلدارات اّلتي يعتمد تسييرها على  المؤّسساتالعاملين في   .ب 
 .ّسسات التجارّية والّصناعّية المختلطة، ما لم تكن تعتبر بمثابة مؤّسسات صناعيةالمؤ العاملين في   .ج 
  .3وتسري االتفاقية على المؤّسسات الّسابقة سواء أكانت مملوكة ملكّية عامة أو ملكّية خاّصة     
 )48(وأربعـين  نٍ اثمـسـاعاٍت يوِمّيـًا و )08(ثمـاني وتالحظ الباحثـة بشـأن مـا ورد مـن أحكـام سـابقة، أّن مبـدأ      

وذلــك ماســوف . ســاَعًة ُأْســُبوِعيًا يشــمل كاّفــة مجــاالت الّنشــاط المختلفــة، الّتجــارة، اإلدارات والمؤّسســات الّصــناعية
  .يؤّدي حتمًا إلى توسيع دائرة الحماية المقّررة ضمن أحكامها

انها الّشخصـي، لتسـتثني كـّل مـن غير أّن االتفاقية ذاتها، أوردت بعـض االسـتثناءات فيمـا يتعلّـق بنطـاق سـري     
ــًا، العــاملين فــي العــاملين فــي  مؤّسســات العــالج الطّبــي ورعايــة المرضــى أو العجــزة أو المعــدمين أو المخّلــين عقلّي

كمــا يمكــن للّســلطات  .4وغيرهــا، العــاملين فــي دور العــرض والمالهــي العامــة...الفنــادق والمطــاعم والنــزل والّنــوادي
  :5التّالية العاملين بالمؤّسساتتطبيق هذه االتفاقية، المختّصة أن تستثني من 

 المؤّسسات اّلتي ال يعمل فيها سوى أفراد أسرة رب العمل؛  .أ 
 اإلدارات العامة اّلتي يعمل المستخدمون فيها كجهاز للسلطة العامة؛  .ب 
 األشخاص اّلذين يشغلون مراكز إدارية أو وظائف يؤتمن شاغلوها على السرّية؛  .ج 
  .سة أو من يمّثلونها خارج مكتب العملمن توفدهم المؤس  .د 

                                                           
 28 :الُمنعِقـدة بتـاريخ، 14: اعتمـدها المـؤتمر الـدولي للعمـل خـالل دورتـه رقـم، )التجـارة والمكاتـب(تحديـد سـاعات العمـل بشـأن  1930 لعـام 30 :االتفاقية رقـم 1

  .1933أوت  29: حّيز النفاذ بتاريخودخلت ، 1930جوان 
  .، أعاله30:من االتفاقية رقم 02المادة  2
سـاعة فـي األسـبوع ) 48(ال تتجاوز ساعات العمل بالّنسبة لمن تنطبق عليهم هذه االتفاقية ثمـاني وأربعـين " :من االتفاقية، كـاآلتي 03حيث نّصت المادة  3

  ."..ساعات يومّياً ) 08(وثماني 
  .، أعاله30:رقم من االتفاقية 02.ف/ 01المادة  4
  .أعاله ،30:رقم من االتفاقية 03.ف/ 01المادة  5
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بالكيفية اّلتي  )48(الثماني واألربعينتقسيم ساعات العمل األسبوعية  30: االتفاقية رقم تجيزفضًال عّما سبق، و  
  .1ساعات )10(عشرالفترة اليومّية  فيها ال يجوز أن تتجاوز

لعمل بسـبب أعيـاد محلّيـة أو حـوادث طارئـة كحاالت التوّقف عن ا -كما تجيز االتفاقية، في بعض الظروف     
ة للعمـل علـى سـبيل تعـويض سـاعات العمـل تمديـد الفتـرة اليومّيـ  -أو قّوة قاهرة أو بسبب حادثة تصـيب المصـنع 

أّن المؤتمرين في صياغة الترخيص الّسابق، وضـعوا قيـودًا علـى والجدير باإلشارة إليه في هذا المقام،  .2الضائعة
  :ت العمل اليومّية حّتى ال يقع تعّسف أو استغالل من رب العمل، وهيحاالت تمديد ساعا

يومـًا فـي الّسـنة علـى أن يـتّم ذلـك فـي غضـون  )30(ثالثـين فـي أكثـر مـن ال ُتعّوض ساعات العمل المفقـودة  -
 مهلة معقولة؛

 ال تتجاوز الّزيادة في ساعات العمل اليومّية ساعًة واحدة؛ -
  .ساعات) 10(عشر عن ال تزيد ساعات العمل اليومّية  -

في بعض الحاالت االستثنائية، تقسيم ساعات العمل على فترة تزيد على أسبوع  أحكام االتفاقية تجيز أخيرًا،     
ســـاعة أســـبوعيًا، وأّال يتجـــاوز ســـاعات  )48(بشـــرط أّال يتجـــاوز متوّســـط ســـاعات العمـــل فـــي خـــالل تلـــك األســـابيع 

  .3من األحوال ساعات في اليوم بأّي حالٍ  )10(عشرالعمل 
عددا من االستثناءات الّدائمة اّلتي يسمح بها لبعض  30: ، تجيز االتفاقية رقم01: وعلى غرار االتفاقية رقم     

حالة الحادثة الواقعة أو وشيكة الوقوع (الفئات، وكذلك، االستثناءات المؤّقتة التي يسمح بها في عدد من الحاالت 
  4 ...المواد القابلة للعطب أو تفادي تعرض المنتجات للخسارةأو القوة القاهرة، وتفادي تلف 

 %25وتنص االتفاقية ذاُتها، على أن يزاد األجر عن ساعات العمـل اإلضـافية المسـموح بهـا، بمـا ال يقـل عـن    
كما تقضي االتفاقية بالتشاور مع منظمات أصحاب العمـل والعمـال فـي حالـة تقسـيم سـاعات . 5من األجر العادي

  .6العمل على فترة أطول في حاالت االستثناءات
وتــنّص االتفاقيــة فــي الختــام، علــى أّن تنفيــذ أحكامهــا يســتوجب اتخــاذ إجــراءات مناســبة للقيــام بتفتــيش كــاٍف،      

وٕالــزام كــّل رب عمــل بــأن َيَضــَع فــي مكــاٍن ظــاهٍر بالمنشــأة، أو فــي أي مكــاٍن آخــر مناســب، أو بــأّي طريــق آخــر 
لطة المختصة، جدوال يبين مواعيد العمل وفترات الراحة الممنوحة، والتي ال تـدخل فـي سـاعات العمـل، تعتمده الس

  .7ومسك سجل، وفرض جزاء عن اإلخالل بقواعد تنظيم العمل
، 03فقـرة / 11تـنص فـي مادتهـا  30: االتفاقيـة رقـم نّ تقـّدر الباحثـة أ، 01: أن فـي االتفاقيـة رقـمكما هو الشّ و      

". دة فـي االتفاقيـةشـخص فـي غيـر أوقـات العمـل المحـدّ  استخدام أليّ  على القانون كلّ  يعتبر خروجاً :"على أّنـه

                                                           
  .، أعاله30:رقم من االتفاقية 04المادة  1
  .، أعاله30:رقم من االتفاقية 05المادة  2
  .، أعاله30:رقم من االتفاقية 06المادة  3
  .، أعاله30:رقم من االتفاقية 02و 01.ف ف/ 07المادة  4
  .، أعاله30:رقم من االتفاقية 03.ف/ 07المادة  5
  .، أعاله30:رقم من االتفاقية 08المادة  6
  .، أعاله30: من االتفاقية رقم 11المادة  7
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بلـد بـأمر  يجوز وقف العمل بأحكـام هـذه االتفاقيـة فـي أيّ : "من االتفاقية، فإّنه 09وكذلك، ومثلما حّددته المادة 
  .1"األمن الوطني تي تهددمن الحكومة في حالة الحرب أو حاالت الضرورة العاجلة الّ 

) 08(ثمــاني  معيــارالمرونــة فــي صــياغة :  مزايــا عــّدة، تــذكر منهــا 30:وتعــّدد الباحثــة ألحكــام االتفاقيــة رقــم     
ساعة عمل أسبوعي، تقييدها لسلطة رب العمـل فـي تعـويض الّسـاعات  )48(وثماٍن وأربعين ساعات عمل يومّي 

عيـــب علـــى أحكـــام الباحثـــة تُ  غيـــر أنّ . ي تنظـــيم أوقـــات العمـــلاإلضـــافّية وكـــذلك، نّصـــها علـــى وجـــوب العالنّيـــة فـــ
األمــر اّلــذي فــي تقــديرها قــد يــؤّدي إلــى ، الــوارد بهــاترخيصــاٍت الســتثناءاٍت و االمــن  الكــّم الُمعتبــر 30: االتفاقيــة رقــم

  .  إضعاف قيمتها، ويحول دون تحقيق الغاية من اعتمادها
الّسنوات التالية مـن نشـاط المنظمـة الدوليـة للعمـل، تبّنـت العديـد مـن  ّنه، وفيوتلفت الباحثة نظر القارئ إلى أ    

سـاعة عمـل  )48(وثماٍن وأربعـين ساعات عمل يـومّي ) 08(ثماني االتفاقيات والتوصيات الّصادرة عنها، معيار 
  :لية، بالّنسبة للعديد من الفئات العّمالية، وتستدّل الباحثة لتبرير طرحها هذا، باألمثلة التّاأسبوعي

الواقعـة تحـت األرض، وكـذا، منـاجم الفحـم  للعـاملين فـي منـاجم الفحـمساعات العمـل اليـومي بالّنسـبة  ُحّددت -
يومّيـًا، وهـي المـّدة  دقيقـة) 45(سـاعات وخمـس وأربعـين ) 07(سـبع المكثوفة بمـا ال يتجـاوز بـأّي حـاٍل مـّدة 

لــى المصــعد للهبــوط إلــى المــنجم وٕالــى الفّعليــة اّلتــي يقضــيها العامــل تحــت ســطح األرض مــن لحظــة دخولــه إ
 .2لحظة مغادرته للمصعد مّرة أخرى

ُحّددت المّدة الكلّية للقيادة بالّنسبة لألشـخاص العـاملين فـي الّنقـل البـّري، بمـا فـي ذلـك وقـت العمـل اإلضـافي،  -
  .3ساعة في األسبوع )48(ثماني وأربعين ساعات في اليوم أو  )09(تسع بما ال يتجاوز 

  
  :ثانيالفرع ال

 .ساعة للعمل األسبوعيّ ) 40(بناءًا على ِمعيار أربعين  لساعات العمل األحكام الُمقّررة
  

تخفـــيض علـــى  اميـــة إلـــى إقـــرار اتفـــاقيتين ذات نطـــاق شـــامل، بـــالنّص المحـــاوالت الرّ  ىلـــأو  1934شـــهد عـــام      
ولكــن هــذه  .ة والمكاتــبناعة والتجــار مــن قطــاع الّصــ ســاعة فــي كــلّ  )40(ســاعات العمــل األســبوعي إلــى أربعــين

ــالمســاعي والجهــود بــاءت بالفشــل لعــدم حصــول النّ  الزمــة إلقرارهــا فــي ة األصــوات الّ صــوص المقترحــة علــى أغلبّي
  .19344للمؤتمر الدولي للعمل عام  18: الدورة رقم

                                                           
  :وأيضاً  .566-564. عدنان خليل التالوي، مرجع سابق، ص ص: راجع 1

B.I.T. : A.Bronstein, (En aval des normes internationales du travail : le rôle de l’O.I.T. dans l’élaboration et la 
révision de la législation du travail),in : Les normes internationales du travail : un patrimoine pour l’avenir 
(Mélanges en l’honneur de Nicolas Valticos),Op.cit.,pp. 229-230. 

، المنعقــدة 19: ل خــالل دورِتــِه رقــم، اعتمــدها المــؤتمر الــدولي للعمــ)مراجعــة(تحديــد ســاعات العمــل فــي منــاجم الفحــمبشــأن  46: مــن االتفاقيــة رقــم 03المــادة  2
   .1935جوان  21: بتاريخ

، المنعقــدة 65: اعتمــدها المــؤتمر الــدولي للعمــل خــالل دورِتــِه رقــم ســاعات العمــل وفتــرات الرّاحــة فــي الّنقــل البــّري،بشــأن  153: مــن االتفاقيــة رقــم 06المــادة  3
   .1979جوان  27: بتاريخ

   .568.ص عدنان خليل الّتالوي، مرجع سابق، 4
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تـي ، والّ 19351 لعـام 47: ة، االتفاقيـة رقـمواعتمد المؤتمر الدولي للعمل، فـي العـام التّـالي، بعـد مناقشـات حـادّ     
ب علـى االتفاقيـات المنفصـلة ذي يتوّجـوهو المبدأ الّ . اً ساعة عمل أسبوعيّ  )40( مبدأ األربعينتقتصر على تأكيد 

، تـّم إقـرار 1937وحّتى عـام  1935ومنذ عام  .2ال المختلفةتنظيم تطبيقه في مختلف القطاعات وعلى فئات العمّ 
لتــي اســتهدفت وضــع اتفاقيــات مماثلــة ، ولكــن المحــاوالت األخــرى اّ 3ة فــي بعــض القطاعــاتهـذه االتفاقيــات الخاّصــ

  .4في غير ذلك من المجاالت لم تسفر عن أية نتيجة
 ســاعة، )40(أربعــين طــرح مســألة تخفــيض ســاعات العمــل إلــى داً عيــد مجــدّ وغــداة الحــرب العالميــة الثانيــة، أُ      

، علــــى األغلبيــــة 1961أن لــــم يحصــــل، فــــي عــــام ل لتوصــــية دوليــــة فــــي هــــذا الّشــــالمشــــروع األوّ  ورغــــم ذلــــك فــــإنّ 
ياغة الي، وافـق المــؤتمر علـى الّصــفـي العــام التّـ 116: ولكـن عنــد إعـادة مناقشــة مشـروع التوصـية رقــم. 5المطلوبـة
 )40(ة إلـى المعيـار االجتمـاعي لألربعـينلساعات العمل األسـبوعيّ  التخفيض التدريجيّ علـى  تي تنّص الجديدة الّ 

  .ساعة
بخصـوص إقـرار مـا َوَرَد مـن أحكـاٍم  عرض أهـمّ تتناول الباحثة ضمن الفقرات التّالية، للطرح الّسابق،  استناداً      
   .ساعة للعمل األسبوعي )40(األربعين معيار

  
رة بناءًا على معيار :أّوالً       ساعة للعمل األسبوعي )40(األربعين األحكام األساسّية الٌمقر  

 
ـــ هـــدفبلـــوغ أّسســـت ل      ـــلالتخف ـــدريجي لســـاعات العم ـــييض الت ـــين ، وتبّن ـــار األربع ـــل  )40(معي ســـاعة للعم

، وثيقتين دوليتين أساسيتين للعمل، تأتي لباحثة إلى عرض ومناقشـة مجمـل مـا ورد مـن أحكـاٍم ضـمنها األسبوعي
  :في الفقرات التّالية

  
  
  
  
  

                                                           
: ، المنعقـدة بتـاريخ19:، اعتمدها المؤتمر الـدولي للعمـل خـالل دورتـه رقـمساعة في األسبوع )40( أربعين إلىتخفيض ساعات العمل  بشأن 47 :االتفاقية رقم 1

  .1975جوان  23: ، ودخلت حّيز النفاذ بتاريخ1935جوان  22
  :وأيضاً  .571-570. عدنان خليل التالوي، مرجع سابق، ص ص :راجع 2

N.Valticos,Droit international du travail, Op.cit., pp.425-426./J.M.Servais, Normes internationales du travail,Op.cit., 
p.158. 

، 1936لعــام  )األشــغال العامــة(تخفــيض ســاعات العمــل بشــأن  51 :، االتفاقيــة رقــم1935لعــام  )الزجــاج(تخفــيض ســاعات العمــل بشــأن  49 :االتفاقيــة رقــم 3
الصــناعة (تخفــيض ســاعات العمــل بشــأن  61 :، االتفاقيــة رقــم1936لعــام  تحديــد ســاعات العمــل علــى ظهــر الســفن وطــاقم الســفينةبشــأن  57 :االتفاقيــة رقــم

  .1937لعام  )النسيجية
   .573.عدنان خليل الّتالوي، مرجع سابق، ص: راجع .المطابعجم الفحم، الصناعات الكيميائية و كما هو الحال بالنسبة للحديد والصلب، البناء، منا 4
   .المرجع نفسه 5
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ســاعة للعمــل  )40(بعــينســاعات العمــل إلــى أر  بشــأن تخفــيض 1935لعــام  47:أحكــام االتفاقيــة رقــم. 1     
  األسبوعي

تخفـيض سـاعات العمـل إلـى  بشـأن 47 :أحكام االتفاقيـة رقـم ،1935في عام  اعتمد المؤتمر الدولي للعمل،     
  :استنادًا لالعتبارات التالية، 1ساعة للعمل األسبوعي )40(أربعين

 عالم؛تخفيف وطأة البطالة ومعاناة ماليين كثيرة من العّمال في مختلف أرجاء ال -
تمكـين العّمـال، كّلمـا كـان ذلـك عملّيــًا، مـن الحصـول علـى نصـيب مـن فوائــد التقـّدم التقنـي الّسـريع الّـذي يمّيــز  -

 الّصناعة الحديثة؛
  .ضرورة مواصلة بذل الجهود لتخفيض ساعات العمل إلى أدنى حد ممكٍن في جميع أشكال العمل -

ها تقتصر على ، رغم أنّ على  التصديقات المتوّقعة لم تحصل 47: دير بالمالحظة، هو أّن االتفاقية رقمجوال     
علـن موافقتـه علـى أن يُ  ،ق علـى هـذه االتفاقيـةيصـدّ المنظمة الدولية للعمـل عضو في  كلّ  يلتزم" :التّـالي النّص 

و خاذ أال، وباتّ عليها تخفيض مستوى معيشة العمّ ا وتطبيقه بصورة ال يترّتب ساعة أسبوعيّ  )40(مبدأ األربعين
كمـا تـنص االتفاقيـة علـى أّن الدولـة  .2)مـن االتفاقيـة 01المـادة " (تيسير اإلجراءات المناسبة لتحقيـق تلـك الغايـة

 تـي تـنّص ة الّ باألحكـام التفصـيليّ  ال عمـالً د بتطبيق هذا المبدأ على مختلف فئات العّمـالمرتبطة بهذه االتفاقية تتعهّ 
  .الحقاً  عليهاق لتي قد تصدّ االتفاقيات المنفصلة اّ عليها 
ويعني إلى أّن االتفاقية لم تشمل أحكامًا ُأخرى،  وتلِفُت نظر القارئ، شير الباحثةوفيما عدى النّص أعاله، تُ      

ذلــك فـــي تقـــديرها أّن المنظمـــة الدوليــة للعمـــل أرادت أن تحصـــل علـــى موافقـــة الــدول األعضـــاء علـــى تبّنـــي معيـــار 
دأ وكأسـاس، وأّن تعمـيم تطبيقـه وتحديـد ُأُسِسـه، سـوف يتحـّدد ضـمن عمـل فـي األسـبوع، كمبـ ساعة) 40(األربعين

كما أّن االتفاقية لم يرد الّنص بها، صراحًة، على مبدأ المساواة وعدم التمييـز فـي تطبيـق المبـدأ،  .نصوٍص الحقة
ارًا ضـمنّيًا بضـرورة ر منهـا، إقـ األولـىمن المادة  الثانيةيستشّف من خالل قراءة متأنّية للفقرة ولكن بتقدير الباحثة، 

علــى كــّل  ":إحـالل المســاوة بــين جميــع فئــات العّمـال فــي تطبيــق المبــدأ المقــّرر ضـمنها؛ حيــث ورد الــنّص، كــاآلتي
وأن تتعّهـد بتطبيـق ...دولٍة عضو في منظمة العمل الدولية تصّدق على هذه االتفاقيـة أن ُتعلـن موافقتهـا علـى

لألحكـام التفصـيلّية اّلتـي تـرد فـي االتفاقيـات المنفصـلة اّلتـي تصـّدق  هذا المبدأ على مختلف فئات العّمال وفقـاً 
  ."عليها هذه الدولة العضو

  
  
  
  

                                                           
، وٕاذ يرى أّن البطالة قْد انتشـرت انتشـارًا واسـعًا، وأّنهـا مسـتمّرة ...إّن المؤتمر العام للمنظمة الدولية للعمل، : "، كاآلتي47: ورد ضمن ديباجة االتفاقية رقم 1

يــين كثيــرة مــن العّمــال فــي جميــع أرجــاء العــالم، ُيعــانون مــن البــؤس والحرمــان، دون أن يكّونــوا أنفســهم منــذ وقــٍت طويــل، وأّن هنــاك فــي الوقــت الــرّاهن مال
  مسؤولين عنها، وأّن من حّقهم المشروع تخفيف وطأتها؛

   ".ريع اّلذي ُيمّيز الّصناعة الحديثةوٕاْذ يرى من الُمستحسن تمكين العّمال، كّلما كان ذلك عملّيًا، من الحصول على نصيب من فوائد التقّدم الّتقني السّ      
  :وأيضاً  .575-574. عدنان خليل التالوي، مرجع سابق، ص ص : راجع 2

N.Valticos,Droit international du travail, Op.cit., p.429. 
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  بشأن تخفيض ساعات العمل 1962لعام  116: أحكام التوصية رقم.2     
بشــأن  116 :اعتمــاد أحكــام التوصــية رقــم 1962 للعــام 47 :قــّرر المــؤتمر الــدولي للعمــل خــالل دورتــه رقــم     

تبّنـــي مقترحـــاٍت تســـتكمل وتســـّهل تنفيـــذ  وكانـــت غايتـــه المنشـــودة مـــن وراء ذلـــك هـــي. 1ســـاعات العمـــل تخفـــيض
للتخفـــيض التـــدريجي لســـاعات الّصـــكوك الدوليـــة القائمـــة بشـــأن ســـاعات العمـــل عـــن طريـــق بيـــان التّـــدابير العملّيـــة 

، وكـــذلك، تنـــّوع الُممارســـات العمـــل، مـــع مراعـــاة الّظـــروف االقتصـــادية واالجتماعيـــة المتباينـــة بـــين مختلـــف الـــدول
كمـا ارتـأى المـؤتمرون تحديـد األسـاليب العامـة اّلتـي . الوطنّية في تنظيم ساعات العمل وغيرها من ظـروف العمـل

وهـو المبـدأ المقـّرر  -بها تطبيق مثل هذه الّتدابير العملّية، ووضع معيار األربعين ساعة عمـل فـي األسـبوعُيمكن 
، كمعيـار اجتمـاعي ينبغـي الوصـول إليـه 1935سـاعة للعـام ) 40(أربعـين  مل إلىفي اتفاقية تخفيض ساعات الع

) الّصـناعة(على مراحل عند الّضرورة، ووضـع حـد أقصـى لسـاعات العمـل العادّيـة ِوفقـًا التفاقيـات سـاعات العمـل 
 .19192للعام 
مبـادئ وأحكـام، ضـمن الفقـرات  ، مـن116: استنادًا لما سبق تلّخص الباحثة أهّم ما جاءت به التوصـية رقـمو      
  :3التّالية

ـُل  ،بحسـب أحكـام ديباجتهـا: مبدأ التخفيض التدريجي لساعات العمـل العاديـة -أ   هـذه التوصـية تكم فـإن
ة لهـذا التخفـيض، واّلتـي ر تطبيقها بتوضيح التدابير العمليّ الوثائق الدولية الموجودة والمتعلقة بساعات العمل وتيسّ 

تـــي ة، وبتحديـــد الطرائـــق الّ االجتماعيـــة والممارســـات الوطنّيـــ، روف االقتصـــاديةعتبـــار اخـــتالف الّظـــتأخـــذ بعـــين اال
ـــبواســـطتها يُ  ـــ دابير، وبتوضـــيح أنّ مكـــن تطبيـــق هـــذه الّت  بشـــأن 47 :مبـــدأه فـــي االتفاقيـــة رقـــم عَ ِضـــذي وُ المعيـــار اّل
ُه علـــى مراحـــل كلمـــا تطلبـــت الظـــروف، مكـــن بلوُغـــباعتبـــاره معيـــارًا اجتماعيـــًا يُ  1935ســـاعة لعـــام  )40(األربعـــين 

لعــام  تحديــد ســاعات العمــل فــي الصــناعةبشــأن  01: وبتحديــد الحــد األقصــى لســاعات العمــل طبقــًا لالتفاقيــة رقــم
19194.  
 ،تخفـيض سـاعات العمـل العاديـة يـتمّ  :"همن التوصية ذات أحكام الديباجة بالتأكيد على أّنـ 04 البندر كرّ وي     

ذي أشــارت إليــه الديباجــة دون أن وذلــك بهــدف بلــوغ المعيــار االجتمــاعي اّلــ ،مــا كــان ذلــك مناســباكلّ  ،اً تــدريجيّ 
  .5"يقترن تخفيض ساعات العمل بتخفيض في أجور العمال

                                                           
  .1962جوان  26 :الُمنعقدة بتاريخ، 47 :دورته رقم خاللاعتمدها المؤتمر الدولي للعمل ، تخفيض ساعات العملبشأن  1962 لعام 116 :التوصية رقم 1
ـــم 2 ـــتالوي، مرجـــع ســـابق، ص ص:، راجـــع116: للمزيـــد مـــن التفاصـــيل بشـــأن التوصـــية رق ـــل ال مهـــدي بـــن خـــّدة، مرجـــع ســـابق، ص  ./582-581.عـــدنان خلي

 :وأيضا .204-203.ص
N.Valticos,Droit international du travail, Op.cit., pp.428-429./J.M.Servais, Normes internationales du travail,Op.cit., 
pp.158-160./A.Bronstein, Op.cit.,pp. 230-231. 

 :راجع 3
B.I.T .:(Le temps de travail),,Etude D’ensemble de la Commission d’expert sur l’application des conventions et 
recommandations,O.I.T.,Genève, 1984,p.06.    

  :وأيضاً . 584. عدنان خليل الّتالوي، مرجع سابق، ص:راجع 4
N.Valticos,Droit international du travail, Op.cit., p. 429./J.M.Servais, Normes internationales du travail,Op.cit., pp.158. 

  :راجع 5
A.Bronstein, Op.cit.,p. 231. 
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ل فــي ويتمثّــ ،عــاجالً و  اً أولّيــ هــدفاً  الخــامسالبنــد ن فــي ســاعة، فــإن التوصــية تبــيّ ) 40( األربعــينولبلــوغ هــدف      
دون تخفـيض مقابـل  ،فـي أسـبوع العمـل العـاديسـاعة  )48(ثماٍن وأربعين ة إلى عمل األسبوعيّ تخفيض ساعات ال

  .تي تتجاوز فيها هذا الحدّ في األجور في الحالة الّ 
على كـل دولـٍة مـن الـدول األعضـاء أن تَضـَع وتُتَـاِبَع سياسـًة وطنّيـًة ، من التوصية، فإّنه األّولوبحسب البند      
عُ  تشج ... َع بالوسـائل  الـدولكما يجب على هذه  باع مبدأ التخفيض التدريجي لساعات العمل العادية،ات أن تشـج

  ).   من التوصية الثّانيالبند ( اّلتي تتالءم مع الظروف والُمَمارسات الوطنّية كفاَلَة تطبيِق هذا المبدأ
ن أن ِكـمْ من التوصـية يُ  األّولبند الة المنصوص عليها في ياسة الوطنيّ إن السّ وضع سياسة وطنّية؛  -ب  

تـي رق الّ بـالط " لسـاعات العمـل العاديـةمبـدأ التخفـيض التـدريجي مختلفة ما دامت تسـتهدف تشـجيع  أشكاالً  ذَ خِ ت تَ 
 1"صناعة ة وظروف كلّ مارسات الوطنيّ روف والمُ تتناسب مع الظ.  

ــفبــرامج وطــرق تخفــيض ســاعات العمــل؛  -ج   مبــدأ التخفــيض علــى  116: مدت التوصــية رقــبعــد أن أك
ــدريجي ــة وبعيــدة المــدى علــى الّصــعيد الــوطني، فإّنهــا تتنــاول الطرائــق  لســاعات العمــل الت وبيــان األهــداف الحالّي

االختيـــار الحـــّر ألســـاليب وتـــنص التوصــية علـــى  .والوســائل اّلتـــي يمكــن اســـتخدامها للوصــول إلـــى هــذه األهـــداف
ة بالطرق التشـريعيّ "من التوصية، ُتِشيُر إلى التطبيق سـواء  الثالثلبند ، فالطرائق المنصوص عليها في االتطبيق

 طريقـةٍ  ةِ مختلـف هـذه الطرائـق أو بأيـ رِ مـين، أو بتضـافُ ة أو قـرارات المحكّ لوائح، بواسطة االتفاقيات الجماعيّ والّ 
  ".شاطالنّ  نَ مِ  فرعٍ  احتياجات كل ة و روف الوطنيّ الظ  بُ اسِ نَ ذي يُ الّ  رِ دَ ة، بالقَ والممارسة الوطنيّ  قُ فِ خرى تت أُ 

بعـة فـي القواعـد والممارسـات المت "شير إلـىمن التوصية، يُ  11 البند وحول كيفية تحديد ساعات العمل، فإنّ      
 رفٍ ، أو ُعـ، أو حكـمٍ ، أو نظـامٍ قانونٍ  في أيّ  رُ ال تؤث "التوصية  أن  22ُيبين البند و ". ةالمنشأة أو األعمال المعنيّ 

  ".الِ للعمّ  لَ ضَ أفْ  اً شروط لَ أن تكفُ  نُ كِ مْ ال يُ العمل والعمّ  أرباببين  أو مفاوضةٍ  فاقٍ ات أو 
فـي معظـم األحـوال، ولكّنهـا  تخفـيض سـاعات العمـلإلـى  116: تهدف التوصية رقـمنطاق التطبيق؛  -د  

يتمّيـُز  نطـاق الّتطبيـقإن باحثـة بـتقّدر الوبوجٍه عاٍم،  .2الّصيد البحريأو  الّنقل البحريأو  الّزراعةال تطّبق على 
صياغة أهداِفِه وَوْضِعها حيز التنفيـذ بواسـطة تخفـيض سـاعات العمـل علـى مراحـل تشـُمُل بشـكٍل تـدريجي  بمرونةِ 

  .4، وتعطي األولوّية لبعض الِمَهن وطوائف العّمال3فروع وقطاعات الّنشاط االقتصادي
 يتم  التخفيض التدريجي يمكن أنْ  على أن  116 :لتوصية رقممن ا 08البند  نص ويالتطبيق؛  مراحل -ه  

 رَ بْ عَ  على مراحل تمتد  مناسـبةٍ  ة ترتيباتٍ االقتصاد الوطني، أو أيّ  نَ أو قطاعات مِ  فروعاً  اً ل تدريجيّ ن، أو تشمُ مَ الز 
ذا كانــت ســاعات العمــل وفــي جميــع األحــوال، إ  .شــاط االقتصــاديمــن النّ  قطــاعٍ  كــل وف ِ رُ ة ولُظــالوطنّيــروف ِ للظــ

                                                           
خــذة فــي هــذه الحالــة بواســطة دابير المتّ مجموعـة التّــ: " "ةسياســة وطنّيــ"ن عبــارة ِمـ مُ َهــفْ يُ  هُ بأنـ ،1984 ســنة العـام الّصــادرفـي تقريرهــا  لجنــة الخبــراء أشـارتْ و  1

  :راجع". تحديد ساعات العمل إجراءاتل الحكومي في د للتدخ ى في حالة الغياب المتعمّ ة، حتّ ة أو االتفاقيات الجماعية بصفة خاصّ األحكام التشريعيّ 
B.I.T. :(Le temps de travail) ,Op.cit.,p.12. 

  .، أعاله116: رقم من التوصية 23 البند 2
  .، أعاله116: رقم من التوصية 08 البند 3
تــي تتطلــب مجهــودا جســمانيا أو عقليــا أو مخــاطر صــحية للعمــال المعنيــين، وخصوصــا إذا قامــت بهــذه المهــن الّ ( ، أعــاله،116: رقــم مــن التوصــية 09 البنــد 4

  ).أو األحداثاألعمال النساء 
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خـاذ اإلجـراءات العاجلـة لتخفـيض هـذه السـاعات ه يجـب ات فإّنـ ،سـاعة )48( الــّثماني واألربعـينة تتجاوز األسبوعيّ 
  .من التوصية الخامسللبند  ساعة طبقاً  )48(إلى مستوى 

العوامل  116: ية رقمتستْعِرُض التوص كما العوامل اّلتي تُْأَخُذ في االعتبار في إطار سياسة وطنّية؛ -و  
عمـل، ومّمــا َوَرَد الـنص عليــه، اّلتـي ينبغـي أخــذها بعـين االعتبــار فـي إطــار تـدابير التخفــيض التـدريجي لســاعات ال

قدرة البلد، في ضوء مستوى تطوره، القيام بتخفـيض سـاعات العمـل دون المسـاس باإلنتاجّيـة أو  .1: الباحثة ذُكرُ ت
ِمي قـد يـؤدي إلـى التّنمية الّصناعية أو التأث ير على مركزها التنافسي في التجارة الدوليـة، ودون َخْلـِق ضـغٍط تضـخ

يـادة فــي اإلنتاجّيـة اّلتـي يمكـن أن تتحقــَق بتطبيـِق التقنّيـات واألســاليب  .2تخفـيٍض حقيقـي ِلـَدْخِل العّمــال،  درجـة الز
أفضـلّيات منظمـات أربـاب  .4. ة فـي البلـدان الّناميـةالحاجة إلى تحسـين مسـتوى المعيشـ .3الفنّية الجديدة لإلدارة، 

  .العمل والعّمال
اعات عدد السّ : "بأّنها ،ساعات العمل العاديةأعاله،  التوصية فُ ر عَ تُ تعريف وتحديد ساعات العمل؛  -ز   
 حكـيم أو تطبيقـاً رات التّ ة، أو قـرالـوائح، أو اتفاقـات العمـل الجماعّيـللقـوانين، أو الّ  طبقـاً  دولةٍ  في كل  دُ د حَ تي تُ الّ 

ال العّمـ حُ نَ ْمـة يُ ائـدة عليهـا سـاعات عمـل إضـافيّ سـاعات العمـل الزّ  د َعـتـي تُ الّ  ا، فتكـون هـي َهـلهذه، أو في غيابِ 
ع فـي المنشـأة أو األعمـال َبـت ن القواعـد، أو العـرف المُ ًا عـل اسـتثناءالعمل اإلضـافي، أو تشـك  بفئاتِ  عنها أجراً 

  ".ةالمعنيّ 
ة دّ الُمــ"مــن التوصــية، يجــب التشــاور مــع منظمــات أربــاب العمــل والعّمــال َحــْوَل  ))ب(.02.ف/ 20ِوْفــَق البنــد و      

ـكِ مْ تي يُ ى للفترة الّ وَ صْ القُ  مـن التوصـية  13 البنـدسـتهدف يكمـا  ".ط سـاعات العمـلن علـى أساسـها حسـاب متوسّْ
ففــي هــذه . )العمــل التنــاُوبي(ةَبــعــن طريــق نوبــات متعاقِ  تــي تــتم ة الّ ســتمرّ ات المُ ة بالعملّيــالحالــة الخاّصــ ،116: رقــم

 حالٍ  بأي  ات ال يزيدُ ط ساعات العمل العادية في هذه العمليّ حيث يكون متوس ة؛ خاصّ  أحكامٍ  عُ وضْ  نُ كِ مْ الحالة، يُ 
  .شاط االقتصادي المعنيّ للنّ  تْ دَ د تي حُ عن ساعات العمل العادية الّ  األحوالِ  نَ مِ 

، أو 2، مؤقتـة1بصـورة دائمـة(أنماط من االسـتثناءات  )03(ثالثة ذاتها،  من التوصية 14 البندن بي ويُ  -ح  
وتحــدُد الّســلطات المختّصــة فــي كــّل دولــٍة الظــروف والحــدود . علــى الفتــرة الزمنّيــة لســاعات العمــل العاديــة) 3دوريــة

َحـــّل التشـــاور مـــع منظمـــات أربـــاب العمـــل ويجـــب أْن تكـــون هـــذه مَ  ،اّلتـــي ُيْســـَمُح فيهـــا بوجـــوِد هـــذه االســـتثناءات
  .4والعّمال
ُفَهـا ساعات العمل اإلضـافيةتناولت التوصية في جزٍء مستقل مسـألة ساعات العمل اإلضافية؛  -ط   وتعر ،

 قـد أخـذ فـي االعتبـار تحديـد األجـر طبقـاً  نْ كُ تَ  مْ ما لَ ... ةاعات العاديّ تي تتجاوز السّ العمل الّ  ساعاتِ  كلّ : "بأنهـا

                                                           
فــي األعمــال المتقطعــة بصــورة أساســية التــي تتطلــب وجــود العمــال خــالل فتــرات طويلــة نســبيا، وفــي بعــض حــاالت اســتثنائية تتطلبهــا المصــلحة ويكــون ذلــك  1

  .العامة، وفي العمليات التي يجب بالضرورة ألسباب فنية أن تنفذ خارج نطاق الحدود الخاصة بالعمل العام للمنشأة
الـة في حالـة الحـوادث التـي تقـع أو المحتمـل وقوعهـا، فـي حالـة العمـل العاجـل الـذي يجـب أداؤه لآللـة أو المصـنع، وفـي حالـة القـوة القـاهرة، فـي حن ذلك ويكو  2

  .ضغط غير عادي في العمل، في حالة الطوارئ التي تشكل خطرا وطنيا
  .وسمي مؤقتبسبب الجرد السنوي وٕاعداد ميزانية المشروع، بسبب نشاط موذلك  3
  .، أعاله116: رقم من التوصية 20 البند 4
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تـي ن الحـدود الّ بـي تُ  أنْ  دولةٍ  ة في كلّ لطات المختصّ الس "من التوصية، فإنُه يجب على  14وطبقا للبند . 1"للعرف
  ".ةح فيها بوجود االستثناءات من ساعات العمل العاديّ سمَ يُ 

ـــيجـــب علـــى ا ،ة القـــاهرةباســـتثناء حـــاالت القـــو :" إضـــافة إلـــى ذلـــك، علـــى أنـــهُ  17ويشـــترط البنـــد       لطات لس
، "نةٍ معيّ  ا خالل فترةٍ هَ اشتغالُ  نُ كِ مْ تي يُ ة الّ اعات اإلضافيّ للسّ  ق بالعدد اإلجماليّ فيما يتعلّ  الحدودِ  عَ ضْ ة وَ المختصّ 

  ). من التوصية )أ(.19البند (ويكون تعويض الوقت اإلضافي بمعّدالت أعلى من معّدالت ساعات العمل العادية 
ـــلطات المختّصـــة  20 للبنــدطبقـــا يـــة؛ التشـــاور مـــع المنظمـــات المهن -ي   مـــن التوصـــية، يجــب علـــى الس

ــلة بتطبيــِق هــذه  ــال فــي المســائل المتص التشــاور بشــكٍل منــتظٍم مــع المنظمــات األكثــر تمثــيًال ألربــاِب العمــل والعّم
ــ ــةالتوصــية، والســيما فــي الوســائل الخاّصــة بالَقــَدِر اّلــذي يكــوُن فيــه تنظــيُم هــذه المســائِل ُمناطــًا بالس لطة المختص. 

ال فـــي العمـــل والعّمـــ أربـــابات منظمــات االعتبـــار أفضـــليّ  نِ يْ َعـــوجــوب األخـــذ بِ  ،مـــن التوصـــية )د(.07البنـــد ن بــي ويُ 
  .العمل ساعاتِ  بها تخفيُض  يتم  ي أنْ تي ينبغِ ريقة الّ ق بالط ة فيما يتعل شاط المعنيّ مختلف فروع النّ 

ًال، رغبة وٕاصرار المنظمة الدولية للعمل على إقرار ، تعكس، فعّ 116: رقم ومنه، تعتبر الباحثة بأّن التوصية     
مجــال ســاعة عمــل فــي األســبوع، وهــّي تمّثــل األداة الدوليــة للعمــل األكثــر دّقــة وتفصــيًال فــي ) 40(أربعــين معيــار 

  :ومن المبادئ األساسّية اّلتي شملتها التوصية، تذكر الباحثة. التنظيم الدولي لساعات العمل
 مبدأ التمثيل الثالثي، ومشاركة العّمال الحوار االجتماعي اّلذي يشمل موضوع تحديد ساعات العمل؛ -
 مبدأ التحكيم االختياري؛ -
  .مبدأ الشرط األفضل للعامل -

لحمايـة ت قانونّيـة اضـمان فـي حـّد ذاتهـاوتنّوه الباحثـة، بـأّن هـذه المبـادئ إذا اجتمعـت فـي وثيقـة، فإّنهـا تشـكّل      
فجميعهـا تعكــس إرادة المـؤتمرين فـي تــوفير مجـال واسـع للحمايـة بالّنســبة للعّمـال المشـمولين بأحكــام  .وٕاقـرارهالحـّق 

  ).116:رقم(التوصية المقّررة 
وتعيب الباحثة على واضعي االتفاقية، أّنهم حّددوا نطاق سريانها هلى نحٍو ضّيٍق، فهي ال تسري على كافّـة      

 البنـد( الّصـيد البحـريأو  الّنقـل البحـري، الّزراعـةامهـا، صـراحًة كـل مـن العـاملين فـي فئات العّمال، واسـثنت بأحك
سـاعة عمـل فـي األسـبوع، ) 40(أربعين ظهر بنودها رغبة المنظمة في تعميم تطبيق معيـار فتُ . )من التوصية 23

د عـدد ، لـم تحُصـ)47: رقم(األّم  وبالعكس، يظهر جلّيًا االختالف والتباين في المواقف واآلراء، بدليل أّن االتفاقية
، ُطرحـت رغبـات المـؤتمرين وآراؤهـم فـي شـكل توصـية دوليـة للعمـل هومنـ. التصديقات اّلالزمة لدخولها حّيـز النفـاذ

في انتظار أن يحصل المعيار على موافقة األغلبّية الممّثلة في المؤتمر العام للمنظمـة الدوليـة للعمـل ِلُتصـاغ فـي 
أو أن ُيعّمم تطبيقه بموجب اتفاقيات خاّصة بتكريسه في كّل مجال من مجاالت  شاملة وملزمةشكل اتفاقية دولية 
  .العمل على حدى
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رة بناءًا على معيار :ثانياً       ساعة للعمل األسبوعي )40(األربعين األحكام الفرعّية الٌمقر 
  

 تنظــيم تطبيــقة اتفاقيـات خاّصــة بفقــد صــدرت عــدّ ، 1935لعـام  47: عليـه اتفاقيــة المبــدأ رقــم نّصــتفقـا لمــا وِ      
وتعـّدد الباحثـة مـن األحكـام المكّرسـة لمعيـار الخفـيض التـدريجي  في قطاعات مختلفـة؛ ساعة )40(مبدأ األربعين 

  :، ما يلي1ساعة )40(األربعين  لساعات العمل لبلوغ
فـي األسـبوع،  سـاعة 42عّدى معّدل بما ال يت لعّمال مصانع الّزجاجاتمتوّسط ساعات العمل األسبوعي  ُحّدد -

 .2ساعات) 08(ثماني على أّال يزيد طول نوبة العمل عن 
ـــةُحـــّددت ســـاعات عمـــل األشـــخاص العـــاملين فـــي  - ـــاء والهندســـة المدنّي ـــال البن  بمـــا ال يتعـــّدى متوّســـط أعم

 )42(ن اثنتــين وأربعــيســاعة فــي األسـبوع، ويجــوز أن يكـون متوّســط سـاعات العمــل األســبوعيذة  )40(أربعـين
ســـاعة أســـبوعّيًا بالّنســـبة لمـــن يعلـــون فـــي نوبـــاٍت متتاليـــة فـــي عملّيـــاٍت تتطّلـــب بحكـــم طبيعتهـــا أن ُتجـــرى دون 

 .3انقطاع في أّي وقٍت من الّنهار أو اّلليل أو طوال األسبوع
سـاعات فـي اليـوم ) 08(ثمـاني ، بمـا ال يتعـّدى العـاملين علـى ظهـر السـفنُحّددت ساعات عمل األشـخاص  -

وتنـي . ساعة في األسبوع حين تكون الّسفينة فـي عـرض البحـر وفـي أّيـام اإلقـالع أو الوصـول )40(ين وأربع
، الوقت اّلذي ُيطلب فيه من أحد أفراد الّطاقم أداء أّي عمٍل لحساب الّسفينة أو مالكهـا، "ساعات العمل"عبارة 

 .4أو أن يكون تحت تصّرف رئيسه خارج أماكن إقامة الطاقم
سـاعة فـي  )40(أربعـين بمـا ال يتعـّدى متوّسـطاملين في صناعة الّنسـيج ات عمل األشخاص العُحّددت ساع -

ســاعة أســبوعّيًا بالّنســبة  )42(اثنتــين وأربعــين األســبوع، ويجــوز أن يكــون متوّســط ســاعات العمــل األســبوعيذة 
ع فــي أّي وقــٍت مــن لمــن يعلــون فــي نوبــاٍت متتاليــة فــي عملّيــاٍت تتطّلــب بحكــم طبيعتهــا أن ُتجــرى دون انقطــا

 .5الّنهار أو اّلليل أو طوال األسبوع
ُحّددت المّدة الكلّية للقيادة بالّنسبة لألشـخاص العـاملين فـي الّنقـل البـّري، بمـا فـي ذلـك وقـت العمـل اإلضـافي،  -

وتقضـي االتفاقيـة . 6سـاعة فـي األسـبوع )48(ثمـاني وأربعـين ساعات في اليـوم أو  )09(تسع بما ال يتجاوز 

                                                           
عـدنان خليـل الـتالوي، مرجـع سـابق، ص :، راجـعفي قطاعات مختلفة ساعة) 40(مبدأ األربعين  خاّصة بتنظيم تطبيقالتفاقيات للمزيد من التفاصيل بشأن اال 1

 :وأيضا .586-584.ص
N.Valticos,Droit international du travail,Op.cit.,p.430./ A.Bronstein, Op.cit.,pp. 232. 

ــِه رقــم تخفــيض ســاعات العمــل فــي مصــانع الّزجاجــات،بشــأن  49: مــن االتفاقيــة رقــم 02المــادة  2 ، المنعقــدة 19: اعتمــدها المــؤتمر الــدولي للعمــل خــالل دورِت
   .1935جوان  25: بتاريخ

: ، المنعقـدة بتـاريخ20: اعتمـدها المـؤتمر الـدولي للعمـل خـالل دورتِـِه رقـم العمل فـي األشـغال العامـة،تخفيض ساعات بشـأن  51: اقية رقممن االتف 02المادة  3
   .1936جوان  18

، 21: الل دورِتــِه رقــماعتمــدها المــؤتمر الــدولي للعمــل خــ ســاعات العمــل وأعــداد العــاملين علــى ظهــر الّســفن،بشــأن  57: مــن االتفاقيــة رقــم 04و 02المـادتين  4
   .1936أكتوبر  24: المنعقدة بتاريخ

: ، المنعقـدة بتـاريخ23: اعتمـدها المـؤتمر الـدولي للعمـل خـالل دورتِـِه رقـم العمل في صـناعة الّنسـيج،تخفيض ساعات بشأن  61: من االتفاقية رقم 04المادة  5
   .1938جوان  22

، المنعقــدة 65: اعتمــدها المــؤتمر الــدولي للعمــل خــالل دورِتــِه رقــم العمــل وفتــرات الرّاحــة فــي الّنقــل البــّري، ســاعاتبشــأن  153: مــن االتفاقيــة رقــم 06المــادة  6
   .1979جوان  27: بتاريخ
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 .1بفتـــرة راحـــة ســـاعات دون أن يتمتـــعّ  )04( أربـــعصـــلة للقيـــادة ة المتّ ســـائق أن تتجـــاوز المـــدّ  يســـمح أليّ  بـــأالّ 
أربـــــع صــــلة خــــالل فتــــرة ســــاعات متّ ) 10(عشــــرعــــن   تقــــلّ ائقين، فيجــــب أالّ ة للّســــاحــــة اليومّيــــســــبة للرّ وبالنّ 

 . 2من بداية العمل ساعة اعتباراً  )24(وعشرين
لطة أو الجهــــاز تـــي ينبغــــي علـــى الّســـوابط الّ مــــن الّضـــ عـــدداً  ،العاشـــرةدتهــــا وتســـتوجب االتفاقيـــة فـــي ما     

كما ينبغي على هذه السـلطة أو الجهـاز . العمل مراعاتها أرباب، وعلى )قابةالرّ  سجلّ مثل (خاذها اتّ  المختّص 
ي رق، وفـرض الجـزاءات المالئمـة فـسـات، وعلـى الطّـن المراقبـة فـي المؤسّ وضع نظـام مناسـب للتفتـيش يتضـمّ 

  .3حالة المخالفة
، توّصـلت للقواعد الدوليـة للعمـل ذات الّصـلة بتنظـيم سـاعات العمـل اليومّيـة واألسـبوعّيةفي ختام دراستها      

  :الباحثة إلى إبداء مالحظات أساسّية، تأتي إلى ذكرها فيما يلي
 ساعات عمل يوميّ ) 08( ثماني ، تبّني وتعميم تطبيق معياراألولىقّررت المنظمة الدولية للعمل في دورتها  -

ــين  ، كأســاس ومعيــار دولــي ُيفتــرض بجميــع الــدول األعضــاء فــي ســاعات عمــل أســبوعّية) 48(وثمــاٍن وأربع
 على المستويات الّداخلية في التشريع والممارسة؛ المنظمة العمل على تكريسه

مبـدأ التخفـيض لـك، ذتطّور مـنهج وفلسـفة المنظمـة فـي تنظـيم سـاعات العمـل، وتبّنـت فـي ، 1935 ومنذ العام -
ولقيـت المنظمـة . سـاعة عمـل فـي األسـبوع) 40(معيـار األربعـين  التدريجي لساعات العمل األسـبوعّية لبلـوغ

المعيــار إجمــاع وموافقــة الممّثلــين علــى مســتوى المــؤتمر  ًة مــن الــدول األعضــاء؛ حيــث لــم يلــقَ مقاومــًة شــديد
 ؛المواليةي للمنّظمة في الّسنوات المسار التشريع العام، األمر اّلذي انعكس سلبًا على

تضّمنت المعايير الدولية للعمل المقّررة بشأن تنظيم سـاعات العمـل العديـد مـن االسـتثناءات فـي تحديـد نطـاق  -
خصــي، واســتبعدت الكثيــر مــن الفئــات مــن مجــال تطبيــق األحكــام الــواردة بهــا، ولــم تصــدر بشــأنها ســريانها الشّ 

عف األمــر اّلـــذي تعتبـــره الباحثـــة يشـــّكل نقطـــة ُضـــ. ســـاعات العمـــل بهـــا اتفاقيــات أو توصـــيات خاّصـــة بتنظـــيم
لنّص بها، صراحًة، على تطبيق ْد ارِ وص، خاّصة وأّن أحكامها لم يَ صُ رة بهذا الخُ المعايير الدولية للعمل المقرّ 
 .مبدأ المساواة وعدم التمييز

سـاعات العمـل علـى المسـتويات الوطنّيـة، مسـّطرة فـي مجـال تنظـيم وعليه، تعتبر الباحثة أّنـه بلـوغ األهـداف ال
واالعتماد أكثر على أساليب  تفعيل دور المكاتب اإلقليمّية للمنظمة الدولية للعمليقتضي، في المقام األّول، 

بـاب العمـل علـى تّبنـي المعـايير الدوليـة ر بقصـد حمـل الحكومـات والـدول وأاالتصال المباشـر و التعاون الفّني
  .وص، واحترامهاصُ لخُ للعمل المقّررة بهذا ا
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  :الثاني المطلب
 األحكام المتعّلقة بتنظيم فترات الرّاحة

  
الي، فــإّن تحسـين هــذه الّظـروف يعنــي قــة بمحيطـه وبيئتــه، وبالتّـظــروف العمـل مختلــف الجوانـب المتعلّ  لُ تشـمُ      

وبطبيعـة الحـال، فــإّن لهـذا التحســين . رّيــاً روط المالئمــة إلنجـاز األجيــر لعملـه مادّيـًا ونفســّيًا، جسـديًا وفكتهييـئ الّشـ
  .دورًا اقتصادّيًا لفائدة المؤّسسة والمجتمع ككّل، باعتباره دافعًا محّفزًا للّرفع من المردودّية واإلنتاجّية

       ومن ثّم، تشّكل. من الموضوعات األساسّية في الحياة المهنّية واالجتماعية لألجير مّدة العمل والرّاحةوُتعد 
أّنها تمّثل إحدى المعايير المهّمة اّلتـي تعتمـد لقيـاس مسـتوى تطـّور  اكم. مجاًال خصبًا للّنزاعات والمطالب الّنقابّية

  .قانون العمل في دولٍة ما
الحقـوق األساسـّية المكّرسـة علـى المسـتوى  أحـدالحـق الّسـالمة الجسـدّية والفكرّيـة و الحق في الرّاحةويمثّـل      

، والّســعي فــي ســبيل مــنح فتــرات الرّاحــةوقــد كانــت المنظمــة الدوليــة للعمــل الســّباقة فــي تنظــيم . ســانالــدولي لكــّل إن
ول علــى أكبــر ُصــة والفكرّيــة، وضــمان الحُ المة والصــّحة الجســديّ العامــل فتــرات الّراحــة الكافيــة لضــمان تمّتعــه بالّســ

م، ومع بداية عصر الّنهضـة الّصـناعّية، الكثيـر مـن فقد تكّبد العّمال في القدي .من الكفاءة واإلنتاج في العمل رٍ دَ قَ 
التخفـيض التـدريجي لسـاعات المعاناة والّظلم، ترّتب عنها تكّتل مكّثف ونشـاٌط نقـابٌي مسـتمّر بغايـة التوّصـل إلـى 

  .الّرفع الّتدريجي من فترات الرّاحة معالعمل 
 تْ عَ دورٍة عقدها المؤتمر الدولي للعمـل، َسـ أّولنذ وبدى اهتمام المنظمة الدولية للعمل بتنظيم فترات الّراحة م     

ال ومجـاالت النشـاط جميع فئـات العّمـمن بعدها المنظمة إلى تعميم تطبيق المبادئ المقّررة في هذا الّشأن، على 
  .المختلفة

واّلتــي  وتتنـاول الباحثـة فـي فـروع البحـث التّاليـة، مختلـف األحكــام اّلتـي صـدرت عـن المنظمـة الدوليـة للعمـل،     
بـإحالل المسـاواة قـة ، مـع التركيـز علـى النصـوص المتعلّ بتنظيم فترات وأوقات الرّاحـة األسـبوعّية والسـنوّيةتعني 

  .في هذا المجال، إن ُوجدت وحظر التمييز
   

  :الفرع األّول
 ةاألسبوعيّ  فترات الرّاحةبتنظيم  األحكام المتعّلقة

  
عيدين على الصّ  واحتراماً  من بين أكثر الحقوق التزاماً  ، وهيللعامل ل حق هي بال جدا ةاحة األسبوعيّ الرّ  إنّ      

مــن  427ضـمن المبــادئ العامــة المنصـوص عليهــا فـي المــادة  ةاحــة األســبوعيّ الرّ  رُ ْكــذِ  دَ رَ قـد وَ و . الـوطني والــدولي
  .نظمة الدولية للعملات المسائل اّلتي َعِنَيْت بها المّلم أولويّ سُ  موضوعها رلذا فقد تصدّ . 1معاهدة فرساي

                                                           
  .مكناً ة يكون ذلك مُ مرّ  في كلّ  األحدوأن تكون يوم  ،ساعة على األقل 24تها ة مدّ ي راحة أسبوعيّ من هذه المادة على تبنّ  05تنص الفقرة  1
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ـــة فـــي هـــذا الّشـــأن فـــي عـــام       ـــي المنشـــآت الرّ  تنظـــيمبشـــأن  ،1921وتـــّم إقـــرار أّول اتفاقي احـــة األســـبوعية ف
  ". ارةة في التجّ احة األسبوعيّ الرّ "إقرار توصية بشأن  وفي نفس الدورة، تمّ ". الصناعية

ة فــي احــة األســبوعيّ الرّ "بشــأن  103: التوصــية رقــمو  106: مــن االتفاقيــة رقــم ت كــل دَ ِمــاعتُ  ،1957وفــي عــام      
  .ال المزارععمّ و ال البحربعمّ ق تتعلّ  دولية للعمل في اتفاقيات تطبيقاً  دَ جَ كما أن هذا المعيار وَ ". التجارة والمكاتب

ـــين مجـــاالت النشـــا      ـــة للعمـــل، فيمـــا يتعلّـــق بتنظـــيم فتـــرات الّراحـــة األســـبوعّية، ب ط وقـــد فصـــلت القواعـــد الدولي
 :المختلفة؛ حيث ورد من األحكام والنصوص ما سوف يلي التفصيل فيه ضمن الفقرات البحثّية التّالية

  
 ناعيةاألحكام المتعّلقة بتنظيم فترات الرّاحة األسبوعية في المنشآت الصّ : أّوالً      

  
قـد  1919الّصـادرة عـن المـؤتمر عـام ) 01: االتفاقية رقـم(، هو أّن الوثيقة األولى أوّالً  مّما تجدر اإلشارة إليه     

ــدأ الرّ َأْرَســْت ضــمنًا،  ــانيبتحديــدها ســاعات العمــل اليــومي  ةاحــة األســبوعيّ مب ســاعات وســاعات العمــل  )08(بثم
  .ساعة )48(بثمان وأربعيناألسبوعي 

، إلى 1921في شهر أكتوبر  الثالثة، حيث عقَد دورته "بجنيف"وقد دعا المؤتمر الدولي للعام إلى االجتماع      
. 141: ، ويتعّلــق األمــر بأحكــام االتفاقيــة رقــمبالرّاحــة األســبوعّية فــي الّصــناعةاعتمــاد بعــض المقترحــات المتعّلقــة 

ماثلـــة لتلـــك تكـــون مُ  نطـــاق تطبيقهـــا بعبـــارات تكـــادُ ُتحـــّدد ، 1921لعـــام 14: االتفاقيـــة رقـــمتجـــدر اإلشـــارة إلـــى أّن و 
تـنص  14: ؛ فاالتفاقيـة رقـم1919لعـام  )الصـناعة(العمـل يـد سـاعات تحدبشـأن  01:مة في االتفاقيـة رقـمالمستخدَ 
فترة من سبعة أيام براحة  ة، خالل كلّ منشأة عامة أو خاصّ  ع جميع المشتغلين في كلّ يجب أن يتمتّ " :هعلى أنّ 
  . 2"صلةساعة متّ  24عن  ة ال تقلّ أسبوعيّ 
، "المنشآت الّصناعية"ه المؤتمرون في تحديدهم لمفهوم وتنّوه الباحثة في هذه النقطة، إلى الموقف اّلذي تبّنا     

  :لتشمل كل من
 المناجم والمحاجر واألعمال األخرى اّلتي تّتصل باستخراج مواد معدنّية من باطن األرض؛ -
الّصناعات اّلتي يتّم فيها ُصنع منتجـات، أو تحويلهـا، أو تنظيفهـا، أو إصـالحها، أو زخرفتهـا، أو صـقلها، أو  -

بنــاء الّســفن، للبيــع، أو تفتيتهــا، أو إتالفهــا، والّصــناعات اّلتــي يــتّم فيهــا تحويــل المــواد، بمــا فــي ذلــك، إعــدادها 
 وتوليد وتحويل ونقل الكهرباء أو القوى المحّركة من كّل نوٍع؛

تشــييد أو تجديــد أو صــيانة أو إصــالح أو تعــديل أو هــدم أّي بنــاٍء، أو ســّكة حديدّيــة، أو تــرام، أو مينــاء، أو  -
 أو غير ذلك؛...وض، أو قناة، أو ممر مائي للمالحة الّداخلية،أو طريق، أو نفق، أو جسر، ح

نقــل الّركــاب والبضــائع بطريــق البــّر أو الّســكك الحديدّيــة أو البحــر أو الطــرق المائّيــة الّداخليــة، بمــا فــي ذلــك،  -
  .تحميل وتفريغ البضائع في األحواض واألرصفة والمرافئ والمخازن

                                                           
أكتــوبر  25: المنعقــدة بتــاريخ ،03: اعتمــدها المــؤتمر الــدولي للعمــل خــالل دورِتــِه رقــم الرّاحــة األســبوعّية فــي المنشــآت الّصــناعية،بشــأن  14: االتفاقيــة رقــم 1

  .1923جوان  19: ، دخلت حّيز الّنفاذ بتاريخ1921
  .، أعاله14: االتفاقية رقممن  02المادة  2
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حينمــا َصــاُغوا المعيــار علــى نحــٍو واســٍع يشــُمُل العديــد مــن الفئـــات  14: َفَعــَل واضــُعوا االتفاقيــة رقــم وحســناً      
، 1مكنــاً مــا كــان ذلــك مُ كلّ  واحــدٍ  منشــأة فــي وقــتٍ  ى لجميــع المشــتغلين فــي كــلّ عَطــالعّماليــة فــي مجــال الّصــناعة، ويُ 

واة بـين مختلـف الفئـات العمالّيـة، وُيكـّرس حـّق كـّل عامـٍل وبتقدير الباحثة يمّثل ذلـك إقـرارًا واعتـراًف ضـمنّيًا بالمسـا
في االستفادة من شوط العمل ذاتها المقّررة لغيره من العاملين في المنشأة الواحدة أو المهنة الواحـدة، دونمـا تمييـٍز 

  .أّيًا، مالم تكن طبيعة النشاط أو مقتضيات حسن سير المؤّسسة تتطّلب خالف ذلك
احـة بمقتضـى التقاليـد أو العـرف صـة للرّ ام المخصّ ماكن فـي األّيـاإل رِ دَ بقَ  ،احةهذه الرّ  ُتعطى فضًال عن ذلك،     
  . 2ائد في البلد أو المنطقةالسّ 

احة لتعويض ر فترات للرّ تقرّ  بقدر اإلمكان أحكاماً  عُ تي بموجبها تضَ من االستثناءات الّ  وتجيز االتفاقية عدداً      
خـاذ إجـراءات العمـل اتّ  أربـابب علـى ه يتوّجـكمـا تـنص علـى أّنـ. 3احـةض فتـرات الرّ تخفّ  ف فيها أوتي تتوقّ األيام اّ 

ة عـــن طريـــق احـــة األســبوعيّ بشـــأن بيـــان أيــام وســـاعات الرّ  01: مماثلــة لتلـــك المنصـــوص عليهــا فـــي االتفاقيـــة رقــم
وافــق ة طريقــة أخــرى تُ ألّيــ آخــر مالئــم، أو وفقــاً  مكــانٍ  فــي المنشــأة، أو فــي أيّ  واضــحٍ  اإلعالنــات الملصــقة، بشــكلٍ 

عمـل أو مـدير  رب كـلّ  يلتـزمة المشـتغلين، لكافّ  اً احة األسبوعية جماعيّ وفي حالة عدم إعطاء الرّ  .4عليها الحكومة
ة لطة المختّصـها السّ عُ ضَ رها تشريع البلد أو بمقتضى الئحة تَ قرّ تي يُ ريقة الّ للطّ  بقاً طِ  د عَ يُ  الً مسك سجّ أو وكيل أن يُ 

 مـع إيضـاح هـذا ،ةاحة األسبوعيّ ق بالرّ فيما يتعلّ  خاص  ال أو المستخدمين الخاضعين لنظامٍ أسماء العمّ  فيه، نُ دو يُ 
 .5ظامالنّ  تفاصيل ومبّررات

من األهمّية؛ حيث أّنه، وبالّرغم من بساطة أحكامها وصياغتها  14: وفي األخير تعتبر الباحثة االتفاقية رقم     
ت مــن األحكــام مــا يشــّكل ضــمانات أدنــى للعامــل بشــأن تمّتعــه بفتــرات الّراحــة األســبوعّية، اّللغوّيــة، إّال أّنهــا تضــّمن
  :ا يليوتذكر في هذا المقام، م

ــ - ق بمــنح كــّل عامــٍل فتــرة إجــازة أســبوعّية ُحــّدد نطــاق تطبيــق وســريان المعيــار المقــّرر ضــمن أحكامهــا، والمتعّل
كاّفـــة فئـــات عّمـــال  أّيـــام، علـــى نحـــٍو واســـٍع يشـــمل )07(ســـبعة ســـاعة لكـــّل فتـــرة نشـــاط  24مـــّدتها ال تقـــّل عـــن 

 الّصناعة؛
المـؤتمررون فـي صـياغة المعيــار، عـددًا محـدودًا جـّدًا مـن االسـتثناءات المـرّخص بهــا،  دَ د َحـ ،بينمـا، وبـالعكس -

، االعتبـارات اإلنسـانّية واالقتصـادية المناسـبة ُتراعـى، بصـفٍة خاّصـة،أن  ، وبصريح العبـارة،واشترطوا في ذلك
 وبعد التشاور مع منظمات أرباب العمل ومنظمات العّمال؛

                                                           
العـادات  ُتعطى هذه الرّاحة، بقدر اإلمكان، في األّيام اّلتي تكّرسها لهـا التقاليـد أو: "، أعاله، كـاآلتي14: االتفاقية رقممن  02.ف/ 02تنص في ذلك، المادة  1

  ".الّسائدة في البلد أو المنطقة
  .، أعاله14: االتفاقية رقممن  03.ف/ 02المادة  2
تـي ال يعمـل فيهـا سـات الّ باألشخاص العـاملين فـي المؤسّ  جهٍة،ق االستثناءات من تتعلّ ، )14: رقم(من االتفاقية ذاتها   05و 04، 03وحسبما ورد ضمن المواد  3

 اإلنســـانيةاالعتبـــارات  ،اســـتثناءات عامـــة أو جزئيـــة يجـــب أن تأخـــذ بعـــين االعتبـــار علـــى وجـــه الخصـــوص ،ثانيـــة جهـــةٍ ة، ومـــن ســـوى األقـــارب مـــن نفـــس العائلـــ
  .ال، حيثما وجدت هذه المنظماتالعمل والعمّ  ألربابواالقتصادية المناسبة، وبعد التشاور مع المنظمات المعترف بها 

  .، أعاله14: االتفاقية رقممن  )أ(. 02.ف/ 07المادة  4
  .، أعاله14: االتفاقية رقممن  )ب(. 02.ف/ 07المادة  5
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بالّنســبة لجميــع العّمــال فــي  فــي تنظــيم أوقــات الّراحــة، ّشــفافّية والمســاواةاعتمــاد العالنيــة والتقييــد رّب العمــل ب -
ل ، وأّنــه إن اقتضــى األمــر تطبيــق اســتثناءات علـى القاعــدة العامــة، فإّنــه يكــون مــن حــّق العامــالمنشـأة الواحــدة

 .الحصول على تعويٍض مناسٍب عن ذلك
  
  األحكام المتعّلقة بتنظيم فترات الرّاحة األسبوعّية في التجارة والمكاتب: ثانياً      

  
بقــّوة القــانون، علــى ، 1ة فــي التجــارة والمكاتــباحــة األســبوعيّ الرّ بشــأن  1957لعــام 106: تســري االتفاقيــة رقــم     

ــا تــي يكــون األشــخاص العــاملون فيهــا قــائمين بصــورة ت والمصــالح اإلداريــة الّ المنشــآت التجاريــة والمنشــآت والهيئ
ة بعمــل مكتبــي، بمــا فــي ذلــك مكاتــب العــاملين بــالمهن الحــرة، ســواء أكانــت هــذه المكاتــب عامــة أو خاصــة، أساســيّ 

وهـي تسـري كـذلك، علـى األشـخاص المسـتخدمين فـي عـدد آخـر  .2خـدمات عـدد آخـر مـن المنشـآت وتشمل أيضاً 
ذي ترفقـه بتصـديقها أو بموجـب خطـار الّـق على االتفاقية في اإلتي ال تصدّ ده الدولة الّ منشآت، بقدر ما تحدّ من ال

  .3)من االتفاقية 03المادة (الحقٍ  خطارٍ إ
،  قـــد ُحـــدد علــى نحـــٍو واســٍع يشـــمُل  جميـــع 106: ومنــه، تشـــير الباحثــة إلـــى أّن نطـــاق ســريانا االتفاقيـــة رقــم     

م التالميـذ الّصـناعّيون، المسـتخدمون فـي المنشـآت والمؤّسسـات واإلدارات التّاليـة، سـواء كانـت األشخاص، بما فيه
  :4عامة أو خاّصة

 المنشآت الّتجارية؛ -
المنشــآت والمؤّسســات واإلدارات اّلتــي ُيــؤدذي العّمــال فيهــا أعمــاًال مكتبّيــة، أساســًا، بمــا فيهــا مكاتــب أصــحاب  -

 المهن الحّرة؛
 واإلجدارات اّلتي تقّدم خدمات شخصّية؛المنشآت والمؤّسسات  -
 إدارات البريد واالّتصاالت الّسلكّية واّلالسلكّية؛ -
 المؤّسسات الّصحفية؛ -
 المسارح وأماكن اّللهو العامة؛ -
االفروع الّتجارية التّابعة لمنشآت الّصناعة أو المناجم أو الّنقل أو الّزراعة، إذا لم تُّتخذ بشأنها ترتيباٌت خاّصة  -

 .ئح وطنّيةأو لوا

                                                           
، 1957جـوان  05: ، المنعقـدة بتـاريخ40: اعتمـدها المـؤتمر الـدولي للعمـل خـالل دورتِـِه رقـم الرّاحة األسبوعّية في الّتجارة والمكاتب،بشأن  106: االتفاقية رقم 1

  .1959مارس  04: دخلت حّيز الّنفاذ بتاريخ
، فـي واحـدٍ  تـي تكتسـي صـفة تجاريـة وصـناعية فـي آنٍ ة فـي عمـل مكتبـي، المنشـآت الّ تي يعمل فيها األشخاص بصورة رئيسيّ سات الّ بالمؤسّ  ،ق األمر هنالّ ويتع 2

  .ةاحة األسبوعيّ يحكم الرّ  نصٍ  ، أو أليّ سات والخدمات غير مقصودة باالتفاقية أو خاضعة لتنظيم وطنيّ كانت هذه المؤسّ  إذاحالة ما 
البريـد والمواصـالت السـلكية والمؤسسـات الصـحفية  إداراتم خـدمات ذات طـابع شخصـي، تـي تقـدّ الّ  اإلداريـةبالمنشـآت والهيئـات والمصـالح  ،ق األمر هنـاويتعلّ  3

  .والمسارح وأماكن اللهو العامة
  .، أعاله14: االتفاقية رقممن  03و 02المادتين  4
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، وكــذلك أنظمـــة 1مـــن االســتثناءات عــدداً  ُتجيــز االتفاقيــةمــا ينبغــي اإلشــارة لـــه بهــذا الّصــدد، هــو أّن أحكـــام و     
رسي معيـار االتفاقية تُ  ناعية، فإنّ سبة للمنشآت الصّ أن بالنّ وكما هو الشّ . 3تةمؤقّ ) إعفاءات(، واستثناءات 2ةخاصّ 

وتتضـّمن . 4أيـام )07( سـبعةف مـن ة تتـألّ مـدّ  صلة خالل كـلّ ساعة متّ  24عن  لّ تي ال تقة الّ احة األسبوعيّ فترة الرّ 
ناعية، من حيث إعطاء فترة بشأن المنشآت الصّ  14: نفس النصوص الواردة في االتفاقية رقم 106: االتفاقية رقم

وأن تتوافــق مــع اليــوم  ،مكنــاً مــا كــان ذلــك مُ منشــأة كلّ  يها فــي كــلّ ة فــي نفــس الوقــت لجميــع مســتحقّ احــة األســبوعيّ الرّ 
  . 5احة بحكم تقاليد أو عادات البلد أو المنطقةالمتعارف عليه للرّ 

 -1: "، علــى أّنـــه106: مــن االتفاقيـــة رقــم 06وتحقيقــًا لمبــدأ المســاواة وعـــدم التمييــز، نّصــت أحكـــام المــادة       
د التّالية، على خالف ذلـك، بـاحّق يتمّتع جميع األشخاص اّلذين تنطبق عليهم هذه االتفاقية، ما لم تنّص الموا

. أّيـام) 07(سـاعة خـالل كـّل فتـرة تتـأّلف مـن سـبعة  24في فترة راحة أسبوعّية مّتصلة تتضّمن ما ال يقّل عـن 
ُتمنح فتـرة الرّاحـة األسـبوعّية، حيثمـا أمكـن، فـي وقـٍت واحـٍد لجميـع األشـخاص المعنّيـين العـاملين فـي كـّل  -2

  ".منشأة
تـدعو  -106: التي اعتمدت في نفس الوقت مـع االتفاقيـة رقـم - 103: التوصية رقم ذاته، فإنّ  جاهوفي االتّ      

ة تحسـينات كمـا تـدعو إلـى إجـراء عـدّ . صـلة، وٕان أمكـن متّ 6سـاعة 36 ة علـى األقـلّ احة األسبوعيّ تكون فترة الرّ  أنْ 
  .7حول عدد من أحكام االتفاقية

                                                           
ذين يشـغلون مناصـب ن ال يكونـون أو ال يمكـن اعتبـارهم أجـراء، واألشـخاص الّـفيها سوى أفراد أسرة صاحب العمل، مّمـق األمر بالمنشآت التي ال يعمل ويتعلّ  1

  ).05مادة ال(عليا  إدارية
شــأة، علــى تطبيــق أنظمــة خاصــة للراحــة األســبوعية فــي الحــاالت التــي يكــون مــن شــأن طبيعــة العمــل أو طبيعــة الخــدمات التــي تقــدمها المن 07المــادة  تــنّص  2

ــذين يجــب أداء الخــدمات لهــم أو عــدد األشــخاص المســتخدمين، أن تجعــل مــن المتعــذر تطبيــق النظــام العــام للراحــة األســبوعي وعلــى . ةوأهميــة حجــم الســكان ال
خاصـــة الحـــق فـــي األنظمـــة الخاصـــة أن تراعـــي جميـــع االعتبـــارات االقتصـــادية واالجتماعيـــة الســـليمة ولجميـــع األشـــخاص الـــذين تنطبـــق علـــيهم هـــذه األنظمـــة ال

مــع  الحصــول علــى فتــرة راحــة تعــادل، علــى األقــل، مــا هــو منصــوص عليــه فــي النظــام العــام للراحــة األســبوعية ويجــب فــي حالــة تطبيــق نظــم خاصــة، التشــاور
  ).07مادة ال(منظمات أصحاب العمل والعمال 

ات، فــي ســبة للمبــاني أو المعــدّ بوقوعهــا والقــوة القــاهرة والعمــل الطــارئ بالنّ  تــي وقعــت بالفعــل، أو يوجــد خطــر يهــددت فــي حالــة الحــوادث الّ المؤّقــ اإلعفــاءيجــوز  3
. لــفوسـائل أخــرى، لمنـع فســاد مـواد قابلــة للتّ  إلــىة ال يسـتطيع صــاحب العمـل إزاءهــا أن يلجـأ حالـة الضــغط غيـر العــادي فـي العمــل الناشـئ عــن ظـروف خاّصــ

 إعفـاءاتمـنح فيهـا تـي يجـوز أن تُ روف الّ حـول تحديـد الّظـ ،حيثمـا وجـدت ،الأصـحاب العمـل والعّمـلـي منظمـات وفي الحـالتين األخيـرتين يجـب التشـاور مـع ممثّ 
  ).08مادة ال (تة مؤقّ 

يجب تطبيق أحكام هذه االتفاقية عـن طريـق التشـريع الـوطني، وذلـك فيمـا عـدا :"على أنه األولىفإن االتفاقية تنص في مادتها  ،فيما يتعلق بطرائق تطبيقها 4
الممارسـة نها نافذا بواسطة األجهزة القانونية لتحديد األجور أو االتفاقيات الجماعية أو قـرارات التحكـيم أو بأيـة طريقـة أخـرى تـتالءم مـع أسـلوب ما يكون م

  ."الوطنية وتتفق مع الظروف الوطنية
  ).14 .ف /06 مادةال ( "يجب بقدر اإلمكان احترام تقاليد وعادات األقليات الدينية:"هتضيف االتفاقية بأنّ  5
التـي تسـمح بإطالـة إجـازة يـوم األحـد إلـى مـا بعـد ظهـر يـوم "قـرار يـدعو فيـه إلـى إبـرام االتفاقيـات الجماعيـة ،  1921فـي عـام  المـؤتمر الـدولي للعمـلصـدر أ 6

  .يةاإللزامالسلطات المختصة بأن تضفي، من خالل اللوائح، على هذه االتفاقيات الجماعية القوة  ،ويدعو كذلك. "السبت
  .613.عدنان خليل التالوي، مرجع سابق، ص: راجع

المتعلقـة بـالنظم الخاصـة، الراحـة األسـبوعية غيـر المتقطعـة  اإلجـراءاتاحة التي تشمل الفترة من منتصـف الليـل إلـى منتصـف الليـل اآلخـر، بصفة خاصة، الرّ  7
  .ذ لمنع تخفيض الدخل في الحاالت التي ال تغطيها االتفاقيةالتي تتخ اإلجراءاتليومين متتاليين بالنسبة لألشخاص دون الثامنة عشرة، 
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لـدخل  تخفـيضٍ  ب عليـه أي  يترتّـة يجـب أالّ احـة األسـبوعيّ هـا بشـأن الرّ تطبيـق معايير  وتنص االتفاقية علـى أنّ      
ذلــك، بقــدر اإلمكــان،  لَ كُفــيَ  ناســبة لإلشــراف والتفتــيش، وأنْ إجــراءات مُ  تكــون محــلّ  ، وأنْ 1المســتفيدين مــن اإلجــازة

  ).من التوصية 02و 01. ف ف/10المادة ( للعقوبات  مناسبٍ  نظامٍ  عَ ضْ وَ 
ظـــة ختامـــًا، هـــو أّنـــه، وبخـــالف األحكـــام المتعّلقـــة بتنظـــيم ســـاعات العمـــل، فقـــد تـــأّخر إقـــرار والجـــدير بالمالح     

، وتـــأّخر بـــذلك، تعمـــيم معيـــار الّراحـــة )، المكّملـــة لهـــا103: والتوصـــية رقـــم 106: االتفاقيـــة رقـــم(الـــوثيقتين أعـــاله 
ما ُيبّرر مدى التطّور الّـذي صـيغت  وذلك. األسبوعّية في المكاتب والّتجارة، حّتى الخمسينّيات من القرن العشرين

  .ِوفقًا له أحكاها، وُيبّرر التفاصيل اّلتي تضّمنتها التوصية المكّملة
ظهــر مــدى الُبعــد اإلنســاني اّلــذي راعــاه المــؤتمرون فــي صــياغة وتــذكر الباحثــة أّن أحكــام الــوثيقتين أعــاله، تُ      

، 1944مع الفترة الموالية لتبّني إعالن فيالدلفيـا للعـام وترى العّلة في ذلك، في تزامن صدور أحكامها  .مضمونها
  . هاتان الوثيقتانم الواردة ضمن اإلعالن في مضمون يَ المبادئ والقِ  َس كر ومنه، كان من الّطبيعي أْن تُ 

  
 .األحكام المتعّلقة بتنظيم فترات الرّاحة األسبوعّية في المزارع:ثالثاً      

  
 45ٕالى و  43 من المواد، ضمن أحكامها الُمصاغة في 19582بشأن المزارع لعام  110: االتفاقية رقم نّصت     
ة الواردة وتسترجع هذه االتفاقية األحكام الرئيسيّ . 3ساعة) 24(أربع وعشرين عن ة ال تقلّ على راحة أسبوعيّ منها، 

  .1921عام لل) الصناعة(ة احة األسبوعيّ بشأن الرّ  14: في االتفاقية رقم
على أْن ُتمنح فترة الّراحة هذه في وقٍت واحٍد لجميِع عّمـال  الثانيةمنها، في فقرتها  43أحكام المادة ونّصت      

  .الّزراعة حيثما كان ذلك ُممكناً 
والجدير باإلشارة إليه، أّنه، وخالفًا لكاّفة األحكام المقّررة سـابقًا، ورد الـنّص علـى إعمـال مبـدأ المسـاواة وعـدم      

تتعّهـد كـّل دولـٍة عضـو : "الثانيـة، علـى أّنـه؛ حيـث جـاء الـنّص فـي مادتهـا 110: نود االتفاقية رقمالتمييز ضمن ب
ال المــزارع علــى قــدم المســاواة دون تمييــٍز بســبب تصــّدق علــى هــذه االتفاقيــة بتطبيــق أحكامهــا علــى كــّل عّمــ

  ".اء القبلي أو النقابيالعنصر أو اّللون أو الجنس أو الرّأي الّسياسي أو األصل االجتماعي أو االنتم
صـوص الدوليـة للعمـل الّصـادرة فـي ّن النّ أعاله، الّطرح الّسـابق للباحثـة، مـن حيـث أ 02وتؤّكد أحكام المادة       

وكّرسـت فـي  ،م العدالـة االجتماعيـةيَ عًة بِقـ، ورردت جميعهـا مشـبّ )1944(ي إعـالن فيالدلفيـا تاريٍخ الحـٍق علـى تبّنـ
  .ه أحكامهاّنتلتمييز كمبدأ وكأساس تبالمساواة وعدم ا ،غالبها
، من حيـث الّتعـداد الـوارد 02أحكام المادة وتعيب الباحثة في هذا المقام، الّصياغة المحدودة اّلتي وردت بها      

: تحظــر كاّفــة أشــكال وصــور التمييــز، وذلــك كالّتــالي صــياغة ســلبّيةمــن تبّنــي  بــدّ  بهــا لمعــايير التمييــز؛ فكــان ال

                                                           
  .هذا النص ال يسري إال في الحالة التي تنظم القوانين واللوائح الوطنية األجور، أو تكون خاضعة إلشراف السلطات اإلدارية 1
، دخلـت 1957جـوان  24: ، المنعقـدة بتـاريخ42: الل دورتِـِه رقـماعتمـدها المـؤتمر الـدولي للعمـل خـ شـروط اسـتخدام عّمـال المـزارع،بشـأن  110: االتفاقية رقم 2

  .1960جانفي  22: حّيز الّنفاذ بتاريخ
  .، أعاله110: االتفاقية رقممن  01.ف/ 43المادة  3
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ال المـزارع علـى قـدم المسـاواة دولٍة عضو تصّدق على هذه االتفاقية بتطبيق أحكامهـا علـى كـّل عّمـتتعّهد كّل "
ًا كان أساسه، من شأنه استبعاد أو حرمـان عامـٍل مـن االسـتفادة مـن المزايـا المقـّررة لـه بموجـب يّ أدون تمييٍز 

 ".أحكام االتفاقية
  

  :الفرع الثاني
 .زة السنوية المدفوعة األجراألحكام المتعّلقة بتنظيم اإلجا    

  
تكريسـه  بـه، وتـمّ  اعترافـاً  دَ َجـة وَ ال فـي إجـازة سـنويّ العّمـ عيد الـوطني، فـإن حـقّ على غرار ما حدث علـى الّصـ     

، 1936عـام  فـيف .1ةاحـة األسـبوعيّ عيد الدولي في عهد أكثر حداثة من تاريخ تحديد سـاعات العمـل والرّ على الصّ 
ــأجربشــأن  52: إقــرار االتفاقيــة رقــم تــمّ  وتعتبــر هــذه االتفاقيــة ثمــرة جهــود اســتغرقت ســنوات  ،2اإلجــازة الســنوية ب

الــدورة  التنويـه بهــا منـذُ  تـمّ  األجـر، قــد  ة المدفوعـةة إصــدار معـايير دوليـة حــول اإلجـازة الســنويّ أهمّيـ طويلـة؛ إذ أنّ 
   .)1919( للمؤتمر الدولي للعملاألولى 
لتوصـية جديـدة  كـان هـذا الموضـوع محـال ف ،3ة، فـي جـدول أعمـال المـؤتمرمـرّ  ج الموضوع، أكثـر مـندرِ كما أُ      

ومـوازاة مـع  .4علـى األقـلّ  أسـبوعين اثنـينة ة اإلجازة السنويّ تي تدعو إلى أن تكون مدّ ، والّ )1954لعام  98: رقم(
 كمــا أنّ . 1952 لعــام راعــةاإلجــازات بــأجر فــي الزّ بشــأن  93: والتوصــية رقــم 101: ذلــك، اعتمــدت االتفاقيــة رقــم

  .1958عام للال المزارع عمّ بشأن  110: قد وردت في االتفاقية رقم ة بأجراإلجازات السنويّ التوصية حول 
 هي االتفاقيـة ،ناعة، التجارة والمكاتبال الصّ سبة لعمّ دائما، بالنّ  ة التي تظلّ االتفاقية األساسيّ  ومع ذلك، فإنّ      
مراجعــة هــذه األحكــام بهــدف  لــذا فــإنّ . بعيــدٍ  عتبــر أحكامهــا متجــاوزة إلــى حــد تُ ، والتــي 1936لعــام  52: رقــم المبــدأ

ل مراجعة هذه االتفاقيـة فـي ت بالفعّ ة قد طرحت بإلحاح وٕاصرار شديدين، وقد تمّ ة أطول لإلجازات السنويّ إقرار مدّ 
ة إلجــازة الســنويّ بشــأن ا 132: ؛ حيــث اعتمــدت االتفاقيــة رقــم1970و 1969إطــار المناقشــة المزدوجــة فــي عــامي 

  .مدفوعة األجر ثالثة أسابيعتها على إجازة مدّ  المدفوعة، والتي تنّص 
  :وتأتي الباحثة إلى التفصيل في مضمون هذه الوثائق فيما يلي من عناصر الّدراسة      

  
  
  

                                                           
،  1935 لدوليـة للعمـل، جنيـف،، المنظمـة ا19 :رقـم الـدورة المـؤتمر العـام للعمـل،، )التقريـر الخـامس بشـأن اإلجـازة المدفوعـة األجـر(: المكتب الدولي للعمـل 1

  .13 .ص
، دخلـت 1936جـوان  24: ، المنعقـدة بتـاريخ20: اعتمـدها المـؤتمر الـدولي للعمـل خـالل دورتِـِه رقـم اإلجازات الّسنوية مدفوعـة األجـر،بشأن  52: االتفاقية رقم 2

لـــم تعــد مفتوحـــة للتصـــديق بعـــد دخـــول  52 :واالتفاقيـــة رقـــم. 1970عــام ل 132 :بموجـــب االتفاقيـــة رقـــموتّمــت مراجعتهـــا  .1939ســـبتمبر  22: حّيــز الّنفـــاذ بتـــاريخ
  .ذموضع التنفي 1970لعام ) معدلة(بشأن اإلجازة بأجر  132 :االتفاقية رقم

  .على الّتوالي، 1934و 1933، 1931، 1927في األعوام وكان ذلك  3
  :وأيضاً . 614.عدنان خليل التالوي، مرجع سابق، ص 4

N.Valticos, Droit international du travail, Op.cit., p.710. 
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 رةجاناعة والتّ ة بأجر في الصّ بشأن اإلجازات السنويّ  1936لعام  52: االتفاقية رقمأحكام :أوال     
  

بشــأن اإلجــازات الســنوية بــأجر، علــى مجموعــة واســعة مــن المشــروعات والمنشــآت  52: تســري االتفاقيــة رقــم     
ن تسـري عليـه أحكـام مّمـ شـخصٍ  لكـلّ  فهـي تقـرّ . 2دةوال تجيـز إال اسـتثناءات محـدّ  ،1ةكانت عامـة أم خاّصـأسواء 

 ســتةتها مــدّ  ة بــأجرٍ فــي إجــازة ســنويّ  الحــقّ  العمــل، رباالتفاقيــة وبعــد أن يكــون قــد أمضــى ســنة كاملــة فــي خدمــة 
ســبة ام العمــل بالنّ مــن أّيــ يومــاً  )12(اثنــي عشــرهــذه اإلجــازة عــن   تقــلّ ويجــب أالّ ، أيــام عمــل علــى األقــلّ  )06(

 01فقــرة  02المــادة (تحــت التمــرين  مْ فــيهم مــن ُهــ نْ بَمــ ،ســنة )16( ســت عشــرةهم عــن ســنّ  ذين تقــلّ لألشــخاص اّلــ
  .3)من االتفاقية 02و

ة لزيـادة مـدّ  فقـاً وِ  ،ةبصـورة تدريجّيـ ،ة اإلجـازةمـدّ  زيـادة يجـبُ  ه،نّ أحكام االتفاقية إلى أ أشارتعن ذلك،  فضالً      
ة أو ام األعيـــاد الرســـميّ ة بـــأجر أّيـــحتســـب ضـــمن اإلجـــازة الســـنويّ وال تٌ ). مـــن االتفاقيـــة 05فقـــرة  02المـــادة (الخدمــة 

  .4 )من االتفاقية 03فقرة  02المادة ( قطاع عن العمل بسبب المرض ام االنتعارف عليها، وكذلك أيّ األعياد المُ 
األدنـى  ذي يزيد عـن الحـدّ سبة للجزء الّ وذلك بالنّ  ،ةة، تجزئة اإلجازة السنويّ االتفاقية بصورة استثنائيّ  أجازتو       
 ،أن يحصـلواي فـ الحقّ  جازة،، طوال مّدة اإلالللعمّ  ويكون). من االتفاقية 05فقرة  02مادة ال(ن في االتفاقية المبيّ 
 قـدي أليّ إليـه المقابـل النّ  ة، مضـافاً لـوائح الوطنّيـدها القـوانين أو الّ بطريقـة تحـدّ  على أجـرهم المعتـاد محسـوباً  ،سواء

وتنص االتفاقية على ). من االتفاقية 03المادة (د في االتفاقيات الجماعية ، أو األجر المحدّ تْ دَ جِ وُ  ة إنْ مزايا عينيّ 
  .5 )من االتفاقية 04المادة "(ة بأجر أو التنازل عنه يعتبر باطالاإلجازة السنويّ  اتفاق ترك حقّ  كلّ "أن 

أي والــرّ . 6ة تأجيــل اإلجــازات أو تجميعهــاة أحكــام بشــأن إمكانّيــن أّيــاالتفاقيــة ال تتضــمّ  أنّ  وُتشــير الباحثــة إلــى     
 فــإنّ  ،ة المنصــوص عليــه فــي االتفاقيــةدنــى منــه عــن المــدّ األ ذي يزيــد الحــدّ ق بجــزء اإلجــازة اّلــه فيمــا يتعّلــعلــى أّنــ

 أنّ  إلــىإضــافة . الالعمــل والعّمــ أربــابه يتعــارض مــع مصــلحة أو أّنــ. لالتفاقيــة التأجيــل ال يمكــن اعتبــاره مناقضــاً 
  .ال أخذ إجازاتهمة العمّ قبولها في حالة عدم إمكانيّ  نُ مكِ االستثناءات يُ 

علـى  ذي بمقتضـاه يأخـذ العامـل جـزءاً المحافظة على المبدأ الّـتقدير الباحثة، في ، وأساسيّ  ا هو جوهريّ وممّ      
االتفاقية علـى  وتنّص  .احة والفراغأدنى من الرّ  ن من االستفادة بحد يتمكّ  نة، وذلك كيْ من إجازته خالل السّ  األقلّ 

ة اإلجـازة إذا عمـل فـي مـدّ شـخص مـن أجـره عـن  ة بحرمـان أيّ لوائح الوطنيّ يجوز أن تقضي القوانين أو الّ :"هأنّ 
ا فـي حالـة فصـل العامـل بسـبب أّمـ ).مـن االتفاقيـة 05المـادة " (خـالل هـذه الفتـرة أخرى تقاضى عنها أجراً  وظيفةٍ 

                                                           
    .، أعاله52: من االتفاقية رقم األولىالمادة  1
باألشـخاص الـذين يشـتغلون فـي منشـآت ال يعمـل فيهـا إال أعضـاء أسـرة صـاحب العمـل واألشـخاص المسـتخدمون فـي اإلدارات العامـة ممـن  ،ق األمر هنايتعلّ  2

  ).  03 .ف/  01مادة ال (مساوية على األقل لمدة اإلجازة المنصوص عليها في االتفاقية لهم الحق في إجازة سنوية بأجر لمدة 
  .دون الثامنة عشرة) ينالمتدرج( ينوالمتدرب لصغار السنّ بالّنسبة   مواتاةً نظاما أكثر  47 :التوصية رقم وتجب اإلشارة إلى أنّ  3
  :وأيضاً . 617.عدنان خليل التالوي، مرجع سابق، ص 4

N.Valticos, Droit international du travail, Op.cit., p.710. 
  :وأيضاً . المرجع نفسه 5

Ibid. 
 يحصل على حساب هـدف اإلجـازة وهـو السـماح لجسـم االنسـان فـي اسـتعادة قوتـه البدنيـة التسامح في تجزئة اإلجازة يجب أالّ  إلى أنّ  47 :تشير التوصية رقم 6

  .ةنوالمعنوية التي استنفذها خالل السّ 
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المنصوص عليه في االتفاقية عن  هِ على أجرِ  لَ يحصُ  ة له، فله أنْ العمل قبل أن ينال اإلجازة المستحقّ  لربنسب يُ 
  ).من االتفاقية 06لمادة ا( ة ام إجازته المستحقّ أيّ 

ن في سجل صاحب عمل أن يدو  يتعين على كلّ :"هاالتفاقية على أنّ  نّصتة، ولتطبيق أحكام االتفاقية بفعاليّ      
ة اإلجــازة عامــل فــي خدمتــه ومــدّ  تــاريخ دخــول كــلّ ) أ: (ةلطة المختّصــرهــا الّســتــي تقرّ للتعليمــات الّ  ه طبقــاً يعــدّ 

قيمة مـا ) جــ(عامل،  تي يحصل عليها كلّ ة بأجر الّ تواريخ اإلجازات السنويّ ) ب(ر، ها بأجتي يستحقّ ة الّ السنويّ 
 نّصـتكمـا  ).مـن االتفاقيـة 07المـادة " ( ة لـهة المستحقّ ة اإلجازة السنويّ عامل من أجر عن مدّ  يحصل عليه كلّ 
المـادة " (ن اجـراءات تنفيـذهامّ يتضـ نظاماً  عدّ ق على االتفاقية أن يُ عضو يصدّ  يتعين على كلّ :"هاالتفاقية على أنّ 

  ).من االتفاقية 08
فـــي  علـــى جميـــع المســـتخدمينتشـــير الباحثـــة إلـــى أّنـــه، وفيمـــا عـــدى، نّصـــها العـــام علـــى ســـريان أحكامهـــا و      

علـى مبـدأ المسـاواة وعـدم  1936للعـام  52: المنشآت المحّددة ضمنها، لـم تـرد اإلشـارة ضـمن أحكـام االتفاقيـة رقـم
  :وتذكر في ذلك، هاتعّدد مزايا عّدة لألحكام الواردة ضمنومع ذلك، فهي  .التمييز صراحةً 

امتداد سريان أحكام االتفاقية لمن هم في فترة تدريب أو تلمذة صـناعّية، وتقـّر بمـنح إجـازة لهـؤالء تقـّدر مـّدتها  -
هم علـــى تحّمـــل بضـــعف اإلجـــازة المقـــّررة للعّمـــال الكبـــار، وذلـــك اعتبـــارًا لضـــعف قـــدراتهم الجســـمّية وعـــدم قـــدرت

 المشاق؛
إعمال مبدأ الّشرط األفضل للعامل، حّتى فـي الحالـة اّلتـي يكـون هنـاك اتّفـاٌق بـين العامـل ورب العمـل يقضـي  -

 بالّتخلي عن مقابل اإلجازة المدفوعة األجر؛
إلجــازات إلــزام رب العمــل بالتقّيــد بمبــدأ العالنّيــة وحــّق العامــل فــي الوصــول إلــى المعلومــة فيمــا يتعّلــق بتنظــيم ا -

  .على مستوى المؤّسسة
، إّال أّن هــذه األخيــرة مّثلــت فــي )أّيــام 06(فـي األخيــر، وبــالّرغم مــن ِقَصــر المــّدة المحــّددة بموجــب أحكــام االتفاقيــة 

تّمـت إعـادة و  فطرح المـؤتمرون المبـدأ العـام،الحقيقة أولى الوثائق الدولية اّلتي قّررت مبدأ اإلجازة مدفوعة األجر، 
  .في وقٍت الحقٍ تفاصيله، في الّنظر 

  
 .ة بأجربشأن اإلجازة السنويّ  1954لعام  98: التوصية رقم:ثانيا     

  
رجـال  باسـتثناء، جميـع العـاملين علـى، 1بشـأن اإلجـازة السـنوّية بـأجر 1954لعـام  98 :التوصية رقمتسري      

 أفراد أسـرة تي ال يشتغل بها إالّ نشآت الّ ذين يعملون في المشروعات أو المراعيين واألشخاص الّ البحر والعمال الزّ 
فـي الخدمـة  شـهراً  )12(اثنـي عشـر  تقل عن أسبوعين عن كـلّ تي الّ وتضع التوصية معيار اإلجازة الّ . رب العمل
وفـي ذلـك،  .نـةنة المعيّ العمـل خـالل الّسـ أربـابخص مع واحد أو أكثـر مـن تي أمضاها الشّ ة الخدمة الّ بالنسبة لمدّ 
يحق لكّل شخٍص ُتغّطيه هذه التوصية الحصول علـى إجـازة سـنوّية مدفوعـة . 1: " ها، كالتّاليمن 04نّص البند 

                                                           
  .1954جوان  23: ، المنعقدة بتاريخ37: اعتمدها المؤتمر الدولي للعمل خالل دورِتِه رقم اإلجازات مدفوعة األجر،بشأن  98: التوصية رقم 1
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الّسـنة وتتناسب مّدة اإلجازة الّسنوّية مدفوعة األجر مع مّدة الخدمة لدى رب عمل واحـد أو أكثـر أثنـاء . األجر
  ".الخدمةشهرًا من ) 12(عن أسبوعي عمل مقابل اثني عشر  ّال تقلّ أالمعنّية، على 

 ااثنـلمـّدة  الّـذي عمـلَ  هو أّنها تمّكن العاملمن وجهة نظر الباحثة أعاله،  04من المادة  األولىوميزة الفقرة      
لـــدى رب عمـــل واحـــد أو عـــّدة أربـــاب عمـــل، ســـواء أَشـــِغَل الفتـــرة بصـــورة متواصـــلة أو بصـــورة شـــهرًا ) 12(عشـــر 

   .عة األجرمن االستفادة من إجازة مدفو  من الخدمةمتقّطعة، 
هذا، وقد أحالت بنود التوصية إلى التشريعات واّللوائح الوطنّية فيما يخّص بتحديد عدد األّيام اّلتـي يجـب أن      

يعملها العامل لكي يستحّق إجازة  مدفوعة األجر أو جزءًا منها، وتحديد طريقة حساب مّدة خدمة عامٍل ما خالل 
الثامنــة  ســنّ  ذين هــم دونال اّلــســبة للعّمــل بالنّ وَ ْطــتــدعو إلــى مــنح إجــازة أَ و  ).مــن التوصــية 04البنــد (ســنة معّينــة 

ن وتتضــمّ . )مــن التوصــية 10البنــد ( ذي يجــب منحــه طــوال فتــرة اإلجــازةكمــا تــنص علــى األجــر اّلــ .)18( عشــرة
البنـد (ولـةترك كثير منها إلى تقدير األجهزة في كل دمختلفة حول شروط اإلجازة يُ  التوصية، بصفة عامة، أحكاماً 

  .)من التوصية 06
أحكــام هــذه التوصــية يمكــن أن توضــع موضــع التطبيــق عــن  فــإنّ  ،ةع أســاليب التطبيــق الوطنّيــنــوّ تظر لوبــالنّ       

ة لتحديــد بــأن تعهــد بهــا إلــى األجهــزة الرســميّ (ة، ســواء أكــان ذلــك بطريــق التشــريع طريــق الجهــود العامــة أو الخاّصــ
ق مـــع ة طريقـــة أخـــرى تتّفـــة، وفـــي قـــرارات تحكـــيم، أو بأّيـــفاقيـــات عمـــل جماعّيـــعليهـــا فـــي ات ، أو بـــالنّص )األجـــور

 ةروف الوطنّيـمـع الظّـ لتي تبـدو أكثـر انسـجاماً تي جرى العمل عليها حسب الطريقة اّ ة، الّ ة الوطنيّ األوضاع العمليّ 
  .1 )من التوصية 14وٕالى  11البنود من (

ة إلــى خاّصــ تلجــأ بصــورةٍ  باختصــاص الحكومــات فــي أنْ   يخــلّ يجــب أالّ  ،مــن اإلجــراءات خــاذ أي اتّ  كمــا أنّ       
ال العمـل والعّمـ أربـابة أو جهود منظمات ي الجهود الخاصّ الوسائل الدستورية أو القانونية المناسبة عندما ال تؤدّ 

  .ة إلى نتائج سريعة وكافيةأو اتفاقيات العمل الجماعيّ 
ال يجــوز أن تــؤّثر فتــرات االنقطــاع عــن ه باحثــة، نّصــها علــى أّنــ، فــي تقــدير ال 98: ومــن مزايــا التوصــية رقــم     

  :العمل على الحّق في اإلجازة الّسنوّية مدفوعة األجر، في الحاالت التّالية
 المرض واإلصابة وفترات الّراحة اّلالزمة قبل الوضع وبعده؛ -
 حاالت التغّيب المترّتبة على أحداث عائلّية؛ -
 االلتزامات العسكرّية؛ -
 الحقوق والواجبات المدنّية؛ ممارسة -
 أداء المهام المترتبة على المسؤولّيات الّنقابية؛ -
 التغييرات اّلتي تدخل على إدارة المنشأة؛ -
 .البطالة المتقّطعة غير االختيارّية -

                                                           
  :وأيضاً . 621.عدنان خليل التالوي، مرجع سابق، ص 1

N.Valticos, Droit international du travail, Op.cit., p.716. 
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وما للباحثة في الختام، إّال أن تشهد للمنظمة الدولية للعمل بسبق الفضل في إرساء المبادئ األساسّية لتنظيم 
قـات العمــل وفتــرات الّراحــة، لتشــّكل المبــادئ والمعــايير المقـّررة علــى مســتواها ضــمانًة أساســّية للعامــل إن تــّم أو 

غير أتّن ذلك ال يحول دون تعليقها على  .تبّنيها على المستويات الوطنّية، وتطبيقها بصورٍة  صحيحة وفّعالة
وصية تضّمنت إقرارًا بالمبدأ العام، وهي ُتحيل بشأت تحديد األحكام الواردة، أعاله، تعليقًا أخيرًا، بالقول أّن الت

تفاصـــيل تطبيقـــه إلـــى اختصـــاص الحكومـــات والبرلمانـــات الوطنّيـــة، البـــأمر اّلـــذي ، فـــي رأي الباحثـــة ُيضـــعف 
قيمتها، ويدفع التأكيـد علـى ضـرورة تبّنـي اتفاقيـة شـاملة تتضـّمن المبـادئ المقـّررة فـي بنـود االتفاقيـة، وتخضـع 

  .وٕاشراف المنظمة في تنفيذها وتبّني أحكامهالرقابة 
  
 بشأن اإلجازات المدفوعة األجر في الزراعة 1952لعام  101: االتفاقية رقم:ثالثا     

  
قــة ، المعــايير المتعلّ 19521لعــام  فــي الزراعــة اإلجــازات المدفوعــة األجــربشــأن  101: ن االتفاقيــة رقــمتتضــمّ      
وذلـك مـا يظهـر مـن خـالل قـراءة عنـوان  ،الّنسـبة للعـاملين فـي المنشـآت الّزراعيـةالمدفوعة األجـر ب اإلجازات بمنح

د فـي رِ َيـ مْ لَـ قراءة متأنّيًة ألحكامها، مّكنت الباحثة من إبداء العديد من المالحظـات، أوالهـا أّنـه غير أنّ  االتفاقية، 
 تقتصـــر علـــى الـــنّص هـــي ، و وعـــة األجـــرالّســـنوية المدف نـــة لإلجـــازةة معيّ تحديـــد لمـــدّ  أيّ  101:رقـــم أحكـــام االتفاقيـــة

ة مدفوعـة األجـر بعـد راعية والحرف المرتبطة بها إجازة سـنويّ ال المشتغلون في المشروعات الزّ منح العمّ يُ :"هبأنّ 
  ). من االتفاقية األولى المادة" ( ة لدى نفس صاحب العملمرور فترة من الخدمة المستمرّ 

اتهـا، ُتحيـُل فـي تحديـد طريقـة مـنح اإلجـازات مدفوعـة األجـر فـي الّزراعـة تجب اإلشارة أّن أحكـام االتفاقيـة ذو      
مـن  02المـادة (راعـة ة تحديـد طريقـة مـنح اإلجـازات بـأجر فـي الزّ حرّيـالختصاص وسـلطة الـدول األعضـاء، فتقـّر 

ة بــأجر عــن طريــق ة اإلجــازة الســنويّ األدنــى لمــدّ  صــلة والحــدّ ة الخدمــة المتّ األدنــى لمــدّ  تقريــر الحــدّ  ويــتمّ ). االتفاقيــة
نـاط بهـا تنظـيم ة يُ ة أو قـرارات التحكـيم عـن طريـق هيئـات خاّصـة أو االتفاقيـات الجماعّيـلوائح الوطنيّ القوانين أو الّ 

  ). من االتفاقية 03المادة ( ة لطة المختصّ ة طريقة أخرى توافق عليها السّ أو بأيّ  ،راعةاإلجازات بأجر في الزّ 
. اقية ُخُلو الـنّص فيهـا علـى الحـّد األدنـى لمـّدة اإلجـازة المدفوعـة األجـر فـي الّزراعـةوتعيب الباحثة على االتف     

كمــا تعيــب عليهــا إحالــة تنظــيم كافّــة المســائل، بمــا فــي ذلــك المــّدة المحــّددة كمعيــار أدنــى، للقــوانين والممارســات 
  . الوطنّية
 101: ألحكـــام الـــواردة ضـــمن االتفاقيـــة رقـــموتـــرى الباحثـــة فـــي هـــذا الّشـــأن، أّن المـــؤتمرين أبـــدوا مـــن خـــالل ا     

إرادتهم وٕاصرارهم الجّدي فـي تقريـر حمايـة قانونّيـة واسـعة لعّمـال الّزراعـة، وتسـتدّل الباحثـة فـي تسـنيد طرحهـا هـذا 
على ضرورة تنظيم االجازات مدفوعة األجر في الّزراعة، على  101: من االتفاقية رقم الخامسةنّص المادة  على

 :يلي نحٍو يضمن ما
 معاملة أفضل للعّمال األحداث، بما فيهم المتمّرنون؛ -

                                                           
، 1952جــوان  26: ، المنعقــدة بتــاريخ35: اعتمــدها المــؤتمر الــدولي للعمــل خـالل دورِتــِه رقــم اإلجــازات مدفوعــة األجــر فــي الّزراعــة،بشــأن  101: االتفاقيـة رقــم 1

  .1954جويليه  24: دخلت حّيز الّنفاذ بتاريخ
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 االجازة الّسنوية مدفوعة األجر بما يتناسب مع طول الخدمة؛زيادة مّدة  -
منح إجازات نسـبّية للعامـل الّـذي ٌيـّدر بـأّن مـّدة خدمتـه المسـتمّرة غيـر كافيـة السـتحقاقه الجـازة سـنوّية مدفوعـة  -

 األجر، أو منحه تعويض نقدّي،
 .ستبعاد العطالت العامة والعرفّية وفترات الّراحة األسبوعّية من اإلجازة الّسنوية مدفوعة األجرا -

من االتفاقية ذاتها، أّي اتفاق على التخّلي عن اإلجازة الّسنوية  08واألبعد من ذلك، فقد حظرت أحكام المادة 
  .اطًال بقّوة القانونمدفوعة األجر أو التنازل عنها، واعتبرت االتفاقية هذا االتفاق ب

: الّصادرة خالل نفس الدورة، والمكّملة ألحكام االتفاقيـة رقـم  93: تدعو التوصية رقمفضًال عّما سبق بيانه،      
101 ، عطـى ، وتُ صـلةسنة واحـدة مـن الخدمـة المتّ  أسبوع عمل لكلّ وهو  ،أدنى من أيام اإلجازات إلى األخذ بحد

لـم  1952ويعنـي ذلـك، بتقـدير الباحثـة، أّن المـؤتمرين عـام  .صـلةمـن الخدمـة المتّ  لّ ة األقـة عن المـدّ إجازات نسبيّ 
يكونوا ليتّفقوا بعد على منح العاملين في الّزراعة مّدة أسبوع  مدفوع األجر خالل السنة الواحدة، بدليل ورود تحيـد 

  .1هذه المّدة ضمن أحكام التوصية وعدم ورود ذلك ضمن أحكام االتفاقية الملزمة
مجموعـــة مـــن األحكـــام تتضـــّمن  ،ســـالفة الـــّذكر، 101: رقـــم االتفاقيـــة كمـــا أّن تجـــدر بالباحثـــة اإلشـــارة إلـــى أنّ     

ها تترك في ة بأجر، ولكنّ بشأن اإلجازات السنويّ  1936لعام  52: المماثلة لتلك المنصوص عليها في االتفاقية رقم
وردت صــياغة العديــد مــن التّــدابير ضــمن  فــي حــين .2ة أكبــر للحكومــات حــول بعــض النقــاطبعــض أحكامهــا حرّيــ

ظروفها  أْوَصْت بشأنها أحكام االتفاقية كّل دولٍة عضو، بأن تطّبقها بأسرع ما تسمح به، 93: التوصية رقم أحكام
 ،بنودهــا بأّنــه نّصــت  وفــي هــذا المعنــى، . الوطنّيــة، وبــأن تبلــغ المكتــب الــدولي للعمــل بالّتــدابير المّتخــذة النفاذهــا

أعمــارهم عــن  ذين تقــلّ ال اّلــســبة لصــغار العّمــة أن تراعــي إمكانيــة كفالــة أحكــام أفضــل بالنّ لطة المختّصــى الّســعلــ
خـالل فتـرة نمـوهم  العمـل، وذلك بغية تيسـير االنتقـال مـن حيـاة الدراسـة إلـى حيـاة )بيةبما فيهم الصّ (الثامنة عشرة 

أعمــارهم عــن الســت  ذين تقــلّ ال اّلــســبة لصــغار العّمــفوعــة بالنّ نيا لإلجــازة المدة الــدّ المــدّ   تقــلّ ويجــب أالّ . الجســماني
صـلة، وتعطـى ة سـنة واحـدة مـن الخدمـة المتّ عمل عن مـدّ  )02( يْ أسبوعَ  عن) بيةالصّ  بما فيهم(سنة  )16( عشرة

حيثمــا يكــون (ة أن تكفــل لطة المختّصــكمــا يجــب علــى الّســ. صــلةمــن الخدمــة المتّ  ة األقــلّ ة عــن المــدّ إجــازات نســبيّ 
ة الخدمة، على أن تبدأ هذه الزيادة في أسرع وقت ممكـن، الزدياد مدّ  ة اإلجازة مدفوعة األجر تبعاً مدّ ) ك مالئماذل

 الخدمة مّدةر بعد عدد محدد من أدنى مقرّ  وأن تخضع لمراحل منتظمة بحيث يمكن الوصول إلى حد.  
، باعتبـار أّن نتئـائج المناقشـة 101: اقيـة رقـمويبّين الّطرح أعاله، تراجع موقـف المـؤتمرين قـي صـياغة االتف      

وعليـــه صـــيغت رغبـــات المنظمـــة وأهـــدافها للّســـنوات . المزدوجـــة قـــد أســـفرت علـــى ردود ســـلبّية ومواقـــف متعارضـــة
بطرح المبدأ  101: ، واكتفى المؤتمرين من خالل االتفاقية رقم93: القادمة بشكٍل أوضح ضمن بنود التوصية رقم

  .تبّنيه، ال أكثر ووضع المعيار الواجب
  

                                                           
  :وأيضاً . 622.عدنان خليل التالوي، مرجع سابق، ص 1

N.Valticos, Droit international du travail, Op.cit., p.717. 
   .623-622.عدنان خليل التالوي، مرجع سابق، ص ص: للمزيد من التفاصيل في هذا الّشأن، راجع 2
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 ) مراجعة(ة المدفوعة األجر بشأن اإلجازة السنويّ  1970لعام  132: أحكام االتفاقية رقم:رابعاً      
  

المعـايير  مراجعـةظـر و إعـادة النّ  الحاصـل فـي عالقـات االسـتخدام، ربعد مرور حوالي ربع قرن، فـرض التطـوّ      
فــي عــام و  .أن أصــبحت هــذه المعــايير متجــاوزة فــي مختلــف الــدولبعــد  1936لعــام  52: الــواردة فــي االتفاقيــة رقــم

تتميـز االتفاقيـة ، و 1)مراجعـة(ة المدفوعـة األجـر بشـأن اإلجـازة السـنويّ  132 :أصدر المؤتمر االتفاقية رقم 1970
ومــع  .2عمــال البحــر ىماعــد، "جميــع األشــخاص العــاملين"باتســاع نطــاق تطبيــق أحكامهــا، إذ أنهــا تســري علــى 

بالنسـبة لألشـخاص  )أ(: قة عليهـا قبـول التزاماتهـا بشـكل منفصـلدولـة عضـو مصـدّ  االتفاقية تجيـز لكـلّ  فإنّ  ،ذلك
 .3ســـبة لألشـــخاص المشـــتغلين فـــي الزراعـــةبالنّ  )ب(الزراعـــة،  ىالمشـــتغلين فـــي القطاعـــات االقتصـــادية فيمـــا عـــد

بقبولهـا التزامـات هـذه االتفاقيـة فيمـا  عملللمكتب الدولي للالمدير العام  الحقٍ  أن تخطر في وقتٍ  ،ةوللدولة المعنيّ 
  .ذين تسري عليهم االتفاقيةق بجميع األشخاص الّ يتعلّ 

هدفها تجنب  ،من االتفاقية 15المتاحة بموجب المادة  االختيارإمكانية  أنّ  في تقدير الباحثة، ومن الواضح      
  .4خاص العاملين في الزراعةمسائل التصديق المرتبطة بصعوبات تطبيق أحكام االتفاقية على األش

وتجيــز االتفاقيــة للســلطات المختصــة فــي الــدول األعضــاء اســتثناء فئــات محــدودة مــن األشــخاص العــاملين      
 ةة بالتنفيـذ أو مشـاكل ذات طبيعـة دسـتورية أو تشـريعية ذات أهميـة خاّصـعندما يثيـر هـذا التطبيـق مشـاكل خاّصـ

 أربـاب بعد التشـاور مـع منظمـات هذا االستثناء ال يمكن تقريره إالّ  ة أنّ وتشير الباحث .5من نطاق تطبيق االتفاقية
وعلـى الدولـة  ،رورة فـي حالـة الّضـق إالّ هـذا االسـتثناء ال يطّبـ إضافة إلـى ذلـك، فـإنّ . ال حيثما وجدتالعمل والعمّ 

  .  6تفاقيةن األسباب الكامنة وراء هذا االستثناء في تقريرها األول حول تطبيق االقة أن تبيّ المصدّ 
قــة عــن ، مــا لــم تكــن هــذه األحكــام مطبّ عــن طريــق التشــريع 132: تطبيــق أحكــام االتفاقيــة رقــم ويجــب أن يــتمّ      

ة أو قرارات التحكيم أو األجهزة الرسمية، لتحديد األجـور، أو أيـة وسـيلة أخـرى تتفـق مـع طريق االتفاقيات الجماعيّ 
علــى  مــن وجهــة نظــر الباحثــة، ويــدل ذلــك، .7الخاصــة لكــل بلــدالممارســة الوطنيــة، وتبــدو مالئمــة مــع األوضــاع 

ه يبقـى علـى هـذه الـدول ومـع ذلـك، فإّنـ. ق باختيار طرائق االتفاقيـةقة فيما يتعلّ ة المتاحة للدول المصدّ نطاق الحريّ 
  .ةبيق فيها بدقّ التط تي ال تكون أحكام االتفاقية قابلة للتطبيق بطرائق أخرى، أو ال يتمّ التزام التشريع في الحالة الّ 

                                                           
، دخلـت 1970جـوان  24: ، المنعقـدة بتـاريخ54: اعتمدها المؤتمر الدولي للعمل خـالل دورتِـِه رقـم )مراجعة(اإلجازات مدفوعة األجر بشأن  132: االتفاقية رقم 1

  .1973جوان  30: الّنفاذ بتاريخحّيز 
  .، أعاله132: رقم من االتفاقية 01 .ف/  02المادة  2
  .، أعاله132: رقم من االتفاقية 02 .ف/  02المادة  3
صـدد األشـخاص ب) أ( -زامـات هـذه االتفاقيـة علـى نحـٍو منفصـلٍ تيجوز لكّل دولة عضـو أن تقبـل ال. 1:" ، على أّنه132: من االتفاقية رقم 15نّصت المادة  4

  ".بصدد األشخاص العاملين في الّزراعة) ب(العاملين في القطاعات االقتصادية خالف قطاع الزراعة؛ 
  .، أعاله132: رقم من االتفاقية 03 .ف/  02المادة  5
  .، أعاله132: رقم من االتفاقية 04 .ف/  02المادة  6
  .، أعاله132: رقم من االتفاقية 01المادة  7
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أسـابيع عمـل  )03( حال من األحوال عن ثالثة ة اإلجازة بأيّ  تقل مدّ يجب أالّ :"هكما تنص االتفاقية على أنّ      
  .1"سنة من سنوات الخدمة عن كلّ 
ويرجــع تفضــيل االتفاقيــة لهــذا  ،ة اإلجــازةاألدنــى لمــدّ  لتحديــد الحــدّ " أســبوع العمــل"وتســتخدم االتفاقيــة مفهــوم      

ــام العمــل"لمفهــوم عــن فكــرة ا الخــتالف أيــام العمــل فــي أســبوع العمــل مــن بلــد إلــى آخــر، بــل داخــل البلــد  نظــراً " أي
  .2احةمن المرغوب فيه على الصعيد الدولي تحديد فترة واحدة دنيا للرّ  ىلذا، فقد بد .الواحد
ســـواء وقعـــت أو لـــم تقـــع خـــالل الرســـمية والعرفيـــة،  اتاإلجـــاز  فـــي حســـاب اإلجـــازة الســـنوّية مـــدد وال تحتســـب      

األدنــى لإلجــازة  ة عجــز العامــل عــن العمــل بســبب المــرض أو اإلصــابة ضــمن الحــدّ اإلجــازة الســنوية، وكــذلك مــدّ 
الحظـر يجـب أن  في حالة االنقطاع المرتبط بالمرض أو اإلصـابة فـإنّ و . 3السنوية المنصوص عليها في االتفاقية

الحظر  عالوة على ذلك فإنّ . كل دولةي مختصة أو الجهاز المعني فيطبق وفق الظروف التي تحددها السلطة ال
أسـابيع عمـل، أمـا فيمـا يتجـاوز  )03( ثالثـةر رسميا في االتفاقية، وهـو األدنى لإلجازة المقرّ  ال يتناول سوى الحدّ 

  .هذا الحد في الدول المصدقة على االتفاقية، فإن المسألة تدخل في اختصاص البلد المعني
حول اإلجـازة  الّسابقتينبالمقارنة مع االتفاقيتين اّلتي تثير االنتباه،   132: أحكام االتفاقية رقم أهّم من  لّ ولع     

تتناسـب مـع  إجازة  أيّ (ة ال في إجازة نسبيّ العمّ  على حقّ  بها النّص ورود ، ) 101و 52: رقمي( األجر المدفوعة
ــالّشــ علــى حــقّ  تــنّص  132 :مــن االتفاقيــة رقــم 04؛ فالمــادة )ة الخدمــةمــدّ  ســنة، بمــدة  ذي يقــوم، خــالل أيّ خص اّل

خدمة تقل عن الفترة المطلوبة الكتسابه الحق في كامل اإلجازة، الحق بإجازة تتناسـب مـع مـدة خدمتـه خـالل هـذه 
التي تنص على جواز تحديد حـد أدنـى  الخامسةومع ذلك، فإن هذا الحق يجب أن يفسر في ضوء المادة  .السنة

وتبـين هـذه المـادة بـأن للسـلطة المختصـة أو الجهـاز . ة التي تنشأ الحق في الحصول على إجازة بـأجرلمدة الخدم
المعنــي فــي كــل دولــة تحديــد طــول الحــد األدنــى مــن مــدة الخدمــة وكــذلك كيفيــة احتســابها، ولكنهــا تضــع فــي هــذا 

أشهر، أما القيد الثاني اعتبار  األول أن ال تزيد هذه المدة بأي حال من األحوال عن ستة: الصدد قيدين أساسيين
  . 4مدة غياب العامل ألسباب خارجة عن إرادته كالمرض أو اإلصابة أو إجازة األمومة جزءا من مدة خدمته

عامــل طــوال فتــرة اإلجــازة التــي يســتحقها علــى  يجــب أن يحصــل كــلّ  132مــن االتفاقيــة  07بحســب المــادة  و     
ويحســب هــذا األجـر بالطريقــة التــي تحــددها الســلطة المختصــة أو الجهــاز  .5األقـل علــى أجــره المعتــاد أو المتوســط

وأخيرا تدفع المبالغ المستحقة للعامل قبل بـدء اإلجـازة، مـا لـم يكـن هنـاك نظـام آخـر موضـع . المعني في كل دولة
  .اتفاق يسري عليه وعلى صاحب العمل

الراحة وأوقات الفراغ ـــــــ يتحقـق بشـكل مـرض عنـدما إن الهدف من اإلجازة ــــــ أي منح العامل حدا أدنى من       
،على أنـه يتوجـب العمـل، بعـد ذاتها ففي هذا الصدد تنص االتفاقية. تعطي اإلجازة في الوقت الذي يناسب العامل

                                                           
  .، أعاله132: رقم من االتفاقية 03فقرة / 03المادة  1
  :وأيضاً . 625.عدنان خليل التالوي، مرجع سابق، ص 2

N.Valticos, Droit international du travail, Op.cit., p.720. 
  ..، أعاله132: رقم من االتفاقية 02و 01فقرة / 06المادة  3
  :وأيضاً . 626.عدنان خليل التالوي، مرجع سابق، ص 4

N.Valticos, Droit international du travail, Op.cit., p.719. 
  .زة أو لم يكنبما في ذلك المقابل النقدي ألي جزء من األجر يدفع عينا وال يعتبر بمثابة ميزة دائمة واجبة االستمرار سواء كان الشخص المعني في إجا 5
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التشـاور مــع العامــل المعنــي، تحديـد الوقــت الــذي تمــنح فيــه اإلجـازة مــا لــم يكــن هــذا الوقـت قــد تــم تحديــده بــالطريق 
كمـا  .1ي أو بواسطة االتفاقيات الجماعية، القرارات التحكيمية أو بأية طريقة أخرى تتفق مـع التقليـد الـوطنيالالئح

تـــنص االتفاقيـــة علـــى أن يراعـــي فـــي تحديـــد الوقـــت الـــذي تمـــنح فيـــه اإلجـــازة مقتضـــيات العمـــل وٕامكانيـــات الراحـــة 
  .2واالستجمام المتوافرة للعاملين

ة هــو إتاحــة الفرصــة للعمــال بــأن ينعمــوا بعــد فتــرة طويلــة مــن العمــل بوقــت فــراغ ولمــا كــان الهــدف مــن اإلجــاز      
مديد، بدرجة كافية من الراحة الجسـمانية والذهنيـة، فإنـه مـن الضـروري وضـع قيـود علـى إمكانيـات تجزئـة اإلجـازة 

معنـي فـي كـل بلـد ، رغـم أنهـا تقـر للسـلطات المختصـة أو للجهـاز ال132: لهذا السبب، فإن االتفاقية رقـم. السنوية
حــق التــرخيص بتجزئــة اإلجــازة، فإنهــا تقضــي بأنــه يجــب أن تعــادل إحــدى فتــرات اإلجــازة أســبوعي عمــل متصــلين 
على األقل، ما لم يكن هناك اتفاق بين صاحب العمل والعامل المعني، وبشرط أن تخول مدة خدمة العامل الحق 

  .3في مثل هذه المدة لإلجازة
كذلك، أن يمنح العامل كل سنة جزءا على األقل من اإلجـازة السـنوية المسـتحقة لـه، وال ومن األهمية بمكان      

وجوب منح الجزء غيـر بالنص علـى  132: وهذا ما تهدف إليه االتفاقية رقم. يؤجل باقي اإلجازة إلى ما ال نهاية
إلجــازة خــالل مــدة المقتطــع مــن اإلجــازة الســنوية والحصــول عليــه خــالل مــدة ال تزيــد عــن ســنة، ومــنح بــاقي ا

  . 4أقصاها ثمانية عشر شهرا اعتبارا من انتهاء السنة التي نشأ فيها الحق في اإلجازة
تــنص  132: ولضــمان تمتــع العمــال بالفعــل بــالحق فــي اإلجــازة التــي اكتســبت الحــق فيهــا، فــإن االتفاقيــة رقــم     

ثالثـة أسـابيع عمـل لكـل (نصوص عليها كل اتفاق بشأن التخلي عن الحق في الحد األدنى لإلجازة المعلى أن 
أو التنازل عن هذه اإلجازة مقابل تعويض أو غيره، يجب اعتباره ــــ وفـق األحـوال الوطنيةـــــ الغيـا ) سنة خدمة

  .5بقوة القانون أو محظورا
بهذا الوقت وللتأكد من أن العامل سوف يتمتع فعال بالراحة خالل فترة اإلجازة، وأنه لن يبحث عن االستفادة      

للسلطة المختصة أو الجهاز المعني في كـل دولـة تنص علـى أن  132: لتحقيق دخل إضافي، فإن االتفاقية رقم
أن يصدر لوائح خاصة تتعلق بالحاالت التي يمارس فيها الشـخص المسـتخدم ـــــ خـالل اإلجازةـــــ نشـاطا مقابـل 

  .6أجر يتعارض مع الهدف من هذه اإلجازة
التفاقية ذاتها، على أن لكل شخص مستخدم يكون قد أكمل حدا أدنى من مدة الخدمـة الحـق فـي كما تنص ا     

ـــ ســواء بإجــازة مدفوعــة تتناســب مــع مــدة الخدمــة التــي يحصــل عنهــا علــى  ـــ عنــد انتهــاء عالقــة العمــل ـــ االســتفادة ـــ
  . 7مكانياتإجازة، أو على مكافأة تعويضية أو على مدة إجازة معادلة تقيد لحسابه وفقا لإل

                                                           
  . ، أعاله132: رقم من االتفاقية 10المادة  1
  :وأيضاً . 628.الوي، مرجع سابق، صعدنان خليل الت 2

N.Valticos, Droit international du travail, Op.cit., p.721. 
  . ، أعاله132: رقم من االتفاقية 08المادة  3
  .. ، أعاله132: رقم من االتفاقية 01فقرة / 03المادة  4
  . ، أعاله132: رقم االتفاقيةمن  12المادة  5
  . ، أعاله132: رقم االتفاقيةمن  13المادة  6
  . ، أعاله132: رقم االتفاقيةمن  11المادة  7
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وتــنص االتفاقيــة، أيضــا، بوجــوب اتخــاذ الوســائل الفعالــة والمالئمــة لتنفيــذ أحكــام هــذه االتفاقيــة، عــن طريــق      
تفتيش مناسب، أو غير مناسب من الوسائل، لضمان حسن تطبيـق واحتـرام القواعـد واألحكـام الخاصـة باإلجـازات 

  .1المدفوعة
 والملزمــة ، تعتبــر الباحثــة هــذه األخيــرة بمثابــة االتفاقيــة الشــاملة132: رقــموفــي تعليقهــا علــى بنــود االتفاقيــة      

فـي الوقـت ذاتـه؛ حيـث  ملزٍم ومرنٍ وقد صيغت أحكامها على نحـٍو . لتنظيم فترات الراحة السنوية المدفوعة األجر
يحّدد، تبلغ، (مروردت بصيغة األاستعمل المؤتمرون في صياغة التزامات الدول األعضاء، تارًة، عبارات ملزمة، 

، وتـارة أخـرى، عبـارات مرنـة وردت بصـيغة .)..ال يجوز ، ال يحـّق، ال يمكـن، ال يقفـل(أو بصيغة النهي ) تعطى
أثر الباحثــة علــى صــياغة االتفاقيــة االزدواجيــة فــي فضــال عــن هــذا، تُــ). يجــوز، يمكــن، ينبغــي: (التــرخيص، مثــل

 .صياغة االلتزام مع تحديد إجراءات اإلشراف والرقابة عيه ،ذاتهفي الوقت  ،المؤتمرون نَ رَ حكام؛ حيث قَ تقرير األ
، األولـى، في فقرتها 132: من االتفاقية رقم 03تنّص المادة  :ولتوضيح طرحها هذا، تستدل الباحثة بالّسند التّالي

، "ا محّددةيحّق لكّل شخص تنطبق عليه هذه االتفاقية، الحصول على إجازة مدفوعة األجر لمّدة دني:" على أّنه
تحدد كل دولة عضو تصّدفق على هذه االتفاقية طول االجازة في إعالن :" بالنّص على الثانيةثّم تواصل الفقرة 
ال تقّل اإلجازة بأّي حاٍل عـن ثالثـة أسـابيع عمـل : "النّص على أّنه الثالثة، وتواصل في فقرتها "مرفق بتصديقها

صـّدقت يجـوز ألّي دولـٍة عضـو : " ، وتحـّدد االلتـزام الّشـكلي، كـاآلتيالرابعـة، لتأتي الفقـرة "عن سنة خدمة واحدة
على هذه االتفاقية اخطـار مـدير عـام المكتـب الـدولي للعمـل بعـد ذلـك بـإعالٍن آخـر، بأّنهـا تحـّدد إجـازة سـنوّية 

   ".أطول من تلك اّلتي حّددتها عند التصديق
ئّيــة الخاصــة بتطبيقــه والّرقابــة علــى تطبقــه، مــن شــأنه، وفــي فـاقتران الــنّص علــى االلتــزام مــع الّشــكلّيات اإلجرا     

ــة والّشــعور بالمســؤولية مــن جانــب الــدول المصــّدقة علــى االتفاقيــة اّتجــاه  تقــدير الباحثــة، إضــفاء نــوع مــن اإللزامّي
  .المنظمة الدولية، وكذا الدول األعضاء

  
  :الفرع الثالث

 وعة األجراألحكام المتعّلقة بتنظيم اإلجازة الدراسية المدف
  

 ؛2اإلجازة الدراسـية المدفوعـة األجـربشـأن  140 :، االتفاقية رقم1974اعتمد المؤتمر الدولي للعمل في عام      
دولة عضو أن تضع وتنفذ سياسة ترمـي إلـى تشـجيع مـنح إجـازة دراسـية  فبمقتضى هذه االتفاقية، ينبغي على كلّ 

التقاليـد الوطنيـة، علـى أن تكـون أهـداف اإلجـازة التـدريب علـى مدفوعة األجر، وذلك بالوسائل المالئمة للظروف و 
  ). من االتفاقية 02المادة ( جميع المستويات التعليم العام االجتماعي أو الوطني، التعليم النقابي 

                                                           
  .، أعاله132: رقم من االتفاقية 14المادة  1
، دخلـت 1974جـوان  24: ، المنعقـدة بتـاريخ59: اعتمدها المؤتمر الدولي للعمل خالل دورتِـِه رقـماإلجازات الدراسية مدفوعة األجر، بشأن  140: االتفاقية رقم 2

  .1976سبتمبر  23: فاذ بتاريخحّيز النّ 
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اكتســاب وتطــوير ومواءمــة  ،علــى وجــه الخصــوص ،وتــنص االتفاقيــة علــى أن هــذه السياســة يجــب أن تهــدف    
لممارسة المهن والوظائف، وكذلك إلى النهوض باالستخدام واستقراره في مواجهة التطور العلمي القدرات المناسبة 

والتقني والتغيرات االقتصادية والهيكلية، والمشاركة الكفوءة والنشطة للعمال وممثليهم، في حياة المنشأة والمجتمع، 
تقــاء بــالتعليم والتــدريب المســتمرين المناســبين، والتقــدم اإلنســاني واالجتمــاعي والثقــافي للعمــال بصــورة عامــة، واالر 

وهــذه السياســة يجــب أن تأخــذ فــي  ). مــن االتفاقيــة 03المــادة (ومســاعدة العمــال فــي مســايرة مقتضــيات العصــر 
اعتبارهـا مرحلـة التقـدم والحاجــات المتميـزة للدولـة ولمختلــف قطاعـات األنشـطة، وأن تكــون متناسـقة مـع السياســات 

  ).من االتفاقية 04المادة ( الستخدام والتعليم والتدريب وتحديد ساعات العمل العامة المتعلقة با
ويتم منح اإلجازة الدراسية المدفوعة األجر موضع التنفيذ بموجب التشريعات الوطنية أو االتفاقيات الجماعية      

  ).من االتفاقية 05المادة (أو القرارات التحكيمية، أو بأية وسيلة أخرى تتفق مع الممارسة الوطنية 
العمــل والعمــال، والمعاهــد والمؤسســات التــي تقــوم بــالتعليم  أربــابويجــب علــى الســلطات العامــة، ومنظمــات       

والتدريب أن تشارك في صـياغة وتنفيـذ السياسـة التـي ترمـي إلـى تشـجيع اإلجـازة الدراسـية المدفوعـة األجـر، وذلـك 
  ).من االتفاقية 06المادة (سة الوطنية بحسب الطرائق التي تتالءم مع الظروف والممار 

( كمــا أن تمويــل الترتيبــات المتعلقــة بهــذه يجــب تأمينــه بصــورة منتظمــة، مناســبة ومطابقــة للعــرف الــوطني       
وال يجوز منع اإلجازة مدفوعة األجر عـن العمـال بسـبب األصـل أو اللـون أو الجـنس أو ). من االتفاقية 07المادة 

  ).من االتفاقية 08المادة ( سياسية أو المنشأ الوطني أو األصل االجتماعي الديانة أو اآلراء ال
ولــدى تحديــد الحقــوق فــي اإلعانــات االجتماعيــة والحقــوق األخــرى الناجمــة عــن عالقــة العمــل، تعتبــر مــدة       

ماعيــة وقــرارات اإلجـازة الدراســية بمثابــة فتـرة عمــل فعلــي، وفقـا لمــا تــنص عليـه التشــريعات الوطنيــة، االتفاقيـات الج
  ).من االتفاقية 11المادة ( هيئات التحكيم أو بأية طريقة أخرى تتفق مع التطبيق الوطني 

، هـــو أّن أحكامهـــا 1974للعـــام  140: والجـــدير بالتنويـــه لـــه بشـــأن مـــا ورد مـــن أحكـــام ضـــمن االتفاقيـــة رقـــم      
منهــا،  08امهـا، وذلــك مـا نّصـت عليــه المـادة تضـّمنت إقـرارًا صــريحًا لمبـدأ المسـاواة وعــدم التمييـز فــي إعمـال أحك

ال يجوز أن يرفض للعامل طلب إجازات دراسّية مدفوعة األجـر بسـبب العـرق، أو اّللـون، أو الجـنس، ": كالتّالي
  ".أو الّدين، أو الرّأي الّسياسي أو بسبب النسب أو األصل االجتماعي

مقارنــة بســابقتها، فــي انتظــار يــتّم  140: ا االتفاقيــة رقــموتــرى الباحثــة فــي هــذا الــنّص نقطــة إيجابّيــة تضــّمنته     
 .تعميم المعيار على كاّفة المعايير األخرى ذات الّصلة بالموضوع

  
  
  
  
  
  
 



 
464 

  :المبحث الثاني
 القواعد المتعّلقة بتنظيم مزايا عالقة العمل

  
وُم بـدوِرِه علـى تبعّيـة العِبـد ِلسـيِدِه اقتصاِديات الجماعات القديمة تقوُم على أساس ِنظام الّرق، والّـذي يقُـ كانتْ      

تبِعّيـــًة ُمطلقـــًة ودائمـــًة، ْبُمقتَضـــاها يْخَضـــُع العْبـــُد للســـيِد ُخُضـــوعًا ُمْطَلقـــًا باعِتبـــاِرِه مـــن ِعـــداد األشـــياء ال فـــي مقـــام 
أفكــار  وانتشــار ،)18(الثــامن عشــر وقــْد كــاَن للــّدعواْت اإلصــالحية اّلتــي ســاَدْت أوروبــا فــي القــرن . األشــخاص

ــين ــوِق الّطبيعيــة  -(Rousseau)" روســو"و (Montesquieu)"مونتيســكيو"أمثــاَل  -الفالســفة األوروبّي حــْوَل الُحُق
لإلنسان والحرّية والمساواة ونظام الحكم الديمقراطي، أَثرًا باِلغًا في ِقياِم الثورة الفرنسّية، تلك الثورة اّلتي َقَضـْت ِبمـا 

قــانون (ّيـة والمســاواة والحقــوق الّطبيعيـة لإلنســان علــى ُنظُـٍم أْضــَحْت باِليــًة، كِنظـام اإلقطــاع َأْرَسـْتُه ِمــْن مبــادئ الحر 
  .1ونظام الّطوائف الِحَرفّية) 1789أوت  04

بإعالن الحرّية الّسياسية، ُأعِلَنْت الحرّيات العامة، كحرّية التنّقل، حرّية التعبير عـن الـّرأي، وتَصـدَرْت  وهكذا،     
لعمــل قائمــة الحرّيــات والحقــوق جميعــًا؛ حيــث َأْصــَبَح ِمــَن الُمْمِكــِن أْن يختــاَر العاِمــُل رب العمــل اّلــذي يعَمــُل حرّيــة ا

كما أْصَبَح ُمْمِكنًا لرب العمل أْن يْسَتْخِدَم َمـْن يشـاُء ِمـَن العّمـاِل دون . َلَدْيِه، بْل ويْعَمل لدى غيِرِه في أوقاِت فراِغهِ 
وقـْد تفـّرَع عـن مبـدأ الحرّيـة مبـدأ المسـاواة وعـدم التمييـز، ألنـُه مـا داَم الّنـاُس أحـرارًا، فهُـم . ّيٍة ُمعّينةالتقيد بقيوٍد ِمهن

  .2على َقَدِم المساواِة وال يُجوُز التمييُز بيَنُهم
ن ثـّم، أصـبَح وبإعالن مبدأ الحرّية القانونية على عالقات العمل، ُأعِلَن مبدأ ُسلطان اإلرادة في تنظيُمهـا، ومـ     

ل الُمشّرع والدولة َن أّن الحرّيـة . األفراُد ُهم اّلذين يحُكُمون عالقاِتِهم المهنّية دون حاجٍة إلى تدخلكن ُسرعان ما تبي
ــة، ألّن  ــة نظرّي ــْن ِســوى ُمجــّرد مســاواة خيالّي ــْم تُك والمســاواة الُمطلقــة اّلتــي ُينــادي بهــا المــذهب االقتصــادي الحــّر، ل

ها لــْم تجعــَل األفــراد جميعــًا علــى قــدِم المســاواة مــن حيــث الُقــدرة والكفــاءة أو الحاجــة، ذلــك أّن التفــاُوت الطبيعــة نفَســ
أّدى إلى أْن تُكون هذه الحرّيـة والُمسـاواة المزُعومـة للجميـع،  -وهو واقٌع ال ُيمكُن إنكاُرهُ  -الجسيم القائم بين األفراد

عفاء ِمن الطبقة الكاِدحةحقوقًا محفوظًة لألقوياء واألثرياء من طبق ة الُنبالء دون الض.  
في ظل هذه الظـُروف اّلتـي أْوَصـَلْت العّمـال إلـى حـد ُسـوِء أحـواِلِهم الِمهنّيـة، ابتَـَدَأ التعلـيم ينتِشـُر فـي صـفوف      

م؛ حيث تجمعوا في شكِل نقاباٍت العّماِل بفضِل ِرجاِل الّدين والُمفكرين، وبدأ َوْعُي العّماِل يزداُد وينمو بُسوِء مركِزهِ 
. ُمِهّمُتها الدفاُع عْن ُحقوِقِهم وعْن مصاِلِحِهم، ِمّما أّدى إلى ُظُهور الّصراعات والّنزاعات بين هؤالء وأرباِب عمِلِهـم

                                                           
 أحمـد حسـن البرعـي،/ .33-30 .رابـح توايحيـة، مرجـع سـابق، ص ص: راجـع، تطـور أنظمـة العمـل خـالل هـذه المراحـل التّاريخّيـةللمزيد من التفاصيل بشـأن  1
، 1983االقتصـادّية، عــدد خـاص، مطبعــة جامعـة القــاهرة، مجّلــة القـانون واالقتصــاد للبحـوث القانونّيــة و  ،)مــن فــروع القــانون االجتمـاعيجديـٍد فــرٍع نحـو مولــٍد (

  .91-83.ص ص
، علــى أْن يُكــوَن كــل شــخٍص حــر فــي أْن ُيمــارس تلــك الِمهنــة أو الّصــنعة أو 1791 مــارسالّصــادر بفرنســا فــي  (Allarde)"أالرد"وهــذا مــا نــص عليــه قــانون  2

، هـوّ إلغاؤهــا ِلِنظـام الّطوائــف الِحرفّيـة اّلــذي كـان ُيشــكُل )1789(أّول القــرارات اّلتـي جــاءت بهـا الثــورة الفرنسـّية  وِمــْن ثـم، فقــْد كـاَن ِمـنْ . الِحرفـة اّلتـي تْســتطيب لَـهُ 
مصـاِلِحهم  ، واّلذي َوَرَد فيـه بأنـُه ال يُجـوُز للعّمـال أْن يُسـنوا لـوائح بشـأنِ 1791جوان ، الّصادر في (Le Chapelier)عقبًة في وجِه حرّية العمل بموجب قانون 

  .الُمشتركة المزُعومة، إْذ ُيمنُع كل تجمٍع للعّمال
  .34.، ص2004، منشأة المعارف، اإلسكندرية، أصول قانون العمل الجديدعصام أنور سليم، 
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ل الدولة من أجِل تنظيِم عالقة العمل اّلتي تجمُع العاِمَل الّضعيف برب عم ِلـه، وضـمان األمُر اّلذي نَتَج عْنُه تدخ
الحماية الكافية للمزايا الُمقّررة للعاِمِل أثنـاء ِقياِمـِه بعمِلـِه، وحتّـى، فـي حالـة توقِفـِه عـن أداء عمِلـِه بصـورٍة دائمـٍة أو 

  .1مؤقتةٍ 
ل الدولــة ِبَوضــِع التشــريعات واّللــوائح، وٕاحــداث      اآلليــات  وقــْد كّرســْت المنظمــة الدوليــة للعمــل فكــرة ضــرورة تــدخ
كفيلة بتنظيِم عالقة العمل على نحٍو يتحّقق فيه التوازن المالي المطلوب، من خالل تـوفير اآلليـات اّلتـي تضـمن ال

الِحفاظ على الّدخِل اّلالزم الُمحّدد كُمقابل ِلما ُيؤديـِه العاِمـُل ِمـْن عمـِل أو كتعـويٍض ِلمـا أّداُه العاِمـُل مـن عمـٍل فـي 
  .فترٍة ساِبقةٍ 

 نكوالّضـ لـمِ الظ  اقِ َحـإلْ  علـى يوِ تنَطـ عمـلٍ  وفُ رُ ُظـ نـاكهُ  تْ اَنـك امـولَ  :"ر المنظمـة ذاُتهـا، بأنـهُ وقـّرَر دسـتو      
 ،رِ َطـللخَ  نيْ العـالميَ  امَ َئـوالوِ  المالّسـ َض ر عَ يُ  أنْ  هِ تِ جسامَ  نْ مِ  غُ يبلُ  سخطاً  دُ ول فتُ  اسالنّ  نَ مِ  بيرةٍ ك بأعدادٍ  انمَ رْ والحِ 

 وفَ رُ ُظـ لُ ُفـيكْ  أجـرٍ  وتـوفيرِ ، ...،العمـل سـاعاتِ  بتنظـيمِ  مـثالً  وذلك ورة،كالمذ وفِ رُ الظ  نُ تحسي حِ ل المُ  نَ مِ  انكو 
 واألحـداث األطفـال وحمايـة مهِ عملِ  عن ةِ مَ اجِ النّ  واإلصاباتِ  واألمراضِ  لِ لَ العِ  نَ مِ  الِ العمّ  وحمايةَ  ةٍ بَ ناسِ مُ  معيشةٍ 

 يـدُ كوتأ مهِ لـدانِ بُ  رَ ْيـغَ  بلـدانٍ  فـي ينمِ ستخدَ المُ  الالعمّ  صالحم وحماية زِ جْ والعَ  يخوخةللشّ  معاش فالةكو  ساءوالنّ 
  ...." تساويالمُ  العمل عن يتساوِ المُ  رِ األجْ  مبدأ

الحــق فــي و الحــق فــي األجــرالّصــادرة عــن المنظمــة، واّلتــي تْعنــي بتنظــيِم  وهكــذا، تواَلــْت النُصــوُص واألحكــامُ      
مـن الّدراسـة  مطلـٍب أّولٍ ومنـه، تتنـاول الباحثـة ِضـمن . ة وعـدم التمييـزمبدأ المساوافي ظـّل  الحماية االجتماعية

 . لألحكام الُمتعلقة بمزايا الّضمان االجتماعي مطلٍب ثانٍ ، ِلتتطّرَق في األحكام الُمتعلقة بمزايا األجر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .18.بشير هدفي، مرجع سابق، ص 1
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  :األولالمطلب 
 األحكام المتعّلقة بمزايا األجر

  
 األبدّيـة االخـتالفِ  ةَ َطـقْ نُ  لُ مثـه يُ ، كمـا أّنـ1هِ لِ مَ جْ العمل في مُ  قانونِ  رَ وَ حَ العمل ومِ  عالقاتِ  رَ هَ وْ جَ  األجر رُ بَ عتَ يُ      

 بُ تتطل  يهِ فِ  العدالةِ  ، وتحقيقُ لِ ة في حياة العامِ ة والمهمّ األساسيّ  رِ العناصِ  نَ مِ  د عَ يُ  وَ ؛ فهُ 2ال وأرباب العملالعمّ  نَ بيْ 
ا َهــتْ تــي أقرّ الّ عــدم التمييــز و المســاواةفــي  لُ ، تتمّثــيــقِ طبِ فــي التّ  ةٍ َيــعالِ  ةٍ قيَمــ ذاتَ  سٍ ُســأُ  لَ وْ َحــ رُ وَ ْحــمَ تَ ركيــزة تَ  دَ قواِعــ

  .3والعدالة االجتماعية مِ ائِ الم الد السّ  تحقيقِ  ضِ رَ غَ ا المنظمة الدولية للعمل لِ هَ تْ سَ ة وكر يّ التشريعات الوضعِ 
ــوْ كَ لِ و       ــة اإلنتــاج، فبدونــه يبقــى  -العمــل فــي عقــدِ  ر األساســيّ ُصــنْ العُ  هِ ِن وهــو ُعنُصــٌر أساســي وفّعــال فــي عملّي

ل مـا ابِـقَ فـي مُ  لِ ًا للعاِمـقّـحَ  د َعـيُ  لْ ، َبـ4ةعَ لْ ِسـلِ  نٍ َمـد ثَ رّ َجـر مُ َبـتَ عْ يُ  ُعـدْ يَ  مْ لَ  -العمل مجّرد عمل مجاني أو عمل إجباري
 ةٍ مادّيــ وفٍ رُ فــي ُظــ َش يْ الَعــ هُ َلــ لُ ُفــكْ يَ  لٍ عــادِ  رٍ ْجــعلــى أَ  ولِ ُصــلحُ فــي ا لِ العاِمــ بحــق  الجميــعُ  مَ ل َســفَ . 5لٍ َمــعَ  نْ ِمــ يــهِ ؤد يُ 

من حقوق  المساواة في األجور ، وذلك بوقاية أجره وبضمان حصوله على حد أدنى منه، واعتبرتّ ةٍ قَ الئِ  ةٍ ومعنويّ 
  .6دون تمييزاإلنسان المتعارف عليها، وهي من حق جميع العمال 

 وعـدم التمييـز ر وجود عالقة عمل دون وجود األجر بحـّد ذاتـه، اعتبـر مبـدأ المسـاواةصو ونظرًا  الستحالة ت      
ة األطــراف فــي تحديــد ظــام العــام يــؤدي خرقــه إلــى الــبطالن، وهــو مــن القيــود الــواردة علــى حرّيــفــي األجــور مــن النّ 

                                                           
يعنـي ُمقاِبـل  األجـرِ َد َأْن زاَلْت التفرقة بينُهما في الفقه والتشريع الُمقارن؛ فقْد كـان َلفـُظ َبعْ  -في المفهوم والّطبيعة القانونية -الُمرّتبمع َلْفِظ  األجرِ وَيتساوى َلْفُظ  1

  .ُمقاِبل العمل اّلذي يتلقاُه العاِمُل ُكّل شهرٍ  الرّاِتبُ العمل اليومّي اّلذي َيَتَقاَضاُه العاِمل األجير، بينما َيعِني 
  .34.بجاوي المدني، مرجع سابق، ص

رمضــان ./ 08و 07.، ص ص1982، الجزائـر، .ج.م.، دالنظريـة العامــة لألجـور والمرتبــاتحمـاد محمــد شـطا، : مـن التفاصــيل فـي هـذا الشــأن، راجـع للمزيـد 2
: الــوجيز فــي شــرح قــانون العمــلبشــير هــدفي، ./ 26.، ص1983، الــّدار الجامعيــة، بيــروت، الوســيط فــي شــرح قــانون العمــل المصــري واللبنــانيأبــو الســعود، 

  .  20.، ص2002، دار الريحانة، قات العمل الفردية والجماعيةعال
ــدولي للعمــلكتــب مال 3 ، التقريــر العــالمي بموجــب متابعــة إعــالن منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن المبــادئ والحقــوق )مواجهــة التحــديات: المســاواة فــي العمــل:(ال

   .2007، جنيف، 96: الدورة رقم، المؤتمر الدولي للعمل، )باء(األساسية في العمل، التقرير األول 
  :موقع اإلنترنيت. 01.، ص2013، المملكة المغربية، فيفري 04:، مجلة الفقه والقانون، العدد)الحماية القانونية لألجر في التشريع المغربي(طه لعبيد،  4

www.majalah.new.ma  
التنظـيم القـانوني  أحمّيـة سـليمان،"(ذلك الُمقابل المالي اّلذي يدفُعُه رب العمل للعاِمِل نتيجـة العمـل الُمـؤّدى:"على أّنه، األجر، "مانأحمّية سلي" عّرف األستاذ 5

  ).212.مرجع سابق، صعالقات العمل الفردّية،  :الجزء الثانيلعالقات العمل في التشريع الجزائري، 
الوسـيط  حمـد حسـن البرعـي،أ" ( كّل ما يحُصُل عليه العاِمُل ِلقاء عمِلِه ثابتًا كـان أم ُمتغيـر، نقـدًا أو عْينـاً  :"كالتّالي، "أحمد حسن البرعي" وعّرفه األستاذ     

  .)173.ص ،2006، دار الّنهضة العربّية، القاهرة، 2003لسنة  12: شرح عقد العمل الفردي ِوفقًا ألحكام القانون رقم :الجزء الثانيفي القانون االجتماعي، 
  : ِمْن أوُجٍه عديدةاألجِر وآخرون، أنُه يِجُب أْن ُينَظَر إلى (Savatier)  "سافاتّيي"يرى األستاذ 6

فـــي عقــد الُمعاوَضــة؛ حيــث يأُخــُذ العاِمـــُل مْبَلغــًا ُمقابِــَل عَمِلــِه دوَن أْن ُيؤَخــَذ فـــي  األجــر ُمقاِبــل للعمــل، ُيعتبـــُر (Légal) قانونيــةفِمــْن ِوجهــة نظــر  •
 ُحسبان االحتياجات الخاّصة للعمل وُألسرِتِه؛ال

بغة المعاِشّية للعاِمِل وُألسرِتهِ ، يأُخُذ (Social) اجتماعيةوْمِن ِوجهة نظر  • ؛ ومنـُه ِتؤَخـُذ فـي الُحسـبان االحتياجـات المعيشـّية لهـذا األخيـر األجر الص
 .على َنْحِو يضمُن له العْيَش الكريم واّلالئق

  :راجع
J.Savatier & J.Rivero, Droit du travail, Presses Universitaires de France, Paris, 1984,p.460. 
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 لدوليـة، اإلقليميـةوتـّم تكريسـه فـي العديـد مـن النصـوص ا. 1األجور سواء عـن طريـق عقـد عمـل فـردي أو جمـاعي
ــنَ ها التشــريعي مُ ، وجــاء نشــاطُ 1919منــذ تأسيســها عــام  بالغــةً  ةً المنظمــة الدوليــة للعمــل أهمّيــ هُ ْتــلَ وْ ة، وأَ والوطنّيــ بًا ص
ا َهــمــًا كــان نظامُ هْ ة دولــة عضــو، مَ ن ألّيــمِكــتــي يُ ياســة العامــة لألجــور الّ ة للسّ القاعدّيــ سِ األُســ وٕارســاءِ  عِ ْضــعلــى وَ 

المسـاواة وتكـافؤ  نَ ها كأساس لتنظـيم عالقـات العمـل وأنظمـة األجـور بهـا، علـى قـدٍم ِمـيها واعتمادِ ن بَ االقتصادي، تَ 
  .الفرص
لة ادرة عـــن المنظمـــة ذات الّصـــمضـــمون القواعـــد الدوليـــة للعمـــل الّصـــوتـــأتي الباحثـــة إلـــى التفصـــيل فـــي      

  :اليةفروع البحث التّ  نَ مْ ضِ  بالمساواة وعدم التمييز في األجور
  

  :األول الفرع
 المتعّلقة بمزايا األجرأحكام االتفاقيات والتوصيات الدولية للعمل 

 
ســت مبــدأ المســاواة فــي المنظمــة الدوليــة للعمــل بمســألة المســاواة فــي األجــور منــذ بدايــة نشــاطها، وكرّ  تْ َيــنِ عَ      

صـوص رجمـت الوثـائق والنّ ، وت2"مبـدأ تكـافؤ األجـر لـدى تكـافؤ العمـل" األجر ضمن دستورها التأسيسـي بصـياغة
إرسـاء أسـس نظــام  وَ ْحـال وأربـاب العمــل، نَ إقـرار المبــدأ تعبيـرًا صـريحًا عـن اتجــاه إرادة الحكومـات، العّمـ تْ لَـتـي تَ الّ 

ي التقـــدير النقـــد، و3االرتبـــاط الشـــرطي، المســـاواة وعـــدم التمييـــزمبـــادئ  هُ ُمـــقاعـــدي دولـــي لحمايـــة األجـــور تحكُ 
  .  4لألجر
لة نتها االتفاقيـات والتوصـيات الدوليــة للعمـل ذات الّصــتـي تضــمّ الّ  جمـل األحكــامحثـة فيمــا يلـي، مُ تنـاول الباتو      

  .بالموضوع
  

                                                           
 -ب  تحديــد األجــر ِوفــق ِوحــدة زمنّيــة ُمعّينــة؛ -أ: ُطــُرق ُمختلفــة لتحديــد ُأُجــور الُعّمــال، وهــي )03(ثــالث أْجَمَعــْت ُمختلــف التشــريعات الُعّماليــة علــى أّن هنــاك  1

 .الطريقة المزدوجة في تحديد األجور -جـ ؛تحديد األجر حسب اإلنتاج
-83.، ص ص2011، الطبعـة األولـى، دار الحامـد للنشـر والتوزيـع، عمـان، نشأة عالقة العمـل الفرديـة فـي التشـريع الجزائـري والمقـارنبن عزوز بن صابر، 

  :وأيضاً  .87
J.Pélissier, A.Supiot et A.Jeammaud, Droit du travail, 20ème édition, éditions Dalloz, Paris,2000, note : 991,pp.1005-1006. 

   .من ميثاق المنظمة الدولية للعمل 41المادة  2
وال يمكــن . بــين األجــر والعمــل، أن العمــل هــو الســبب القــانوني الســتحقاق األجــر وشــرط حصــول العامــل عليــه تنفيــذًا لعقــد العمــل باالرتبــاط الشــرطيويقصــد  3

  .إال إذا أتّم المدة القانونية للعمل أو حقق المردود المتفق عليه الستحقاق األجر للعامل المطالبة باألجر
بـن عـزوز بـن صـابر، مرجـع : وأيضـاً . وما يليهـا 112.، ص ص2001، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، قانون العملهمام محمد محمود زهران، : راجع

  .122-121.سابق، ص ص
، حتّـى ولـو تضـّمن األجـر جـزءًا عينيـًا، فهـذا ال يمنـع مـن تقـدير قيمـة المقـدمات العينيـة أن يتم تقدير قيمة األجر بقيمة نقديةلألجـر، وُيقصد بالتقدير النقدي  4

فـي الوفـاء بمقابـل  وقـد جـاء المبـدأ لحمايـة العمـال مـن كـل أشـكال االبتـزاز واالسـتغالل التـي كـان يعـاني منهـا، والمتمثلـة. بالقيمة النقدية الحقيقيـة لهـا وقـت الـدفع
  . عيني أو عن طريق الدفع بواسطة صكوك وبطاقات شراء

بـن ./ 214.، ص2002، الجزائـر، .ج.م.، الجـزء الثـاني، دعالقـة العمـل الفرديـة: م القانوني لعالقات العمل فـي التشـريع الجزائـريالتنظيأحمية سليمان، : راجع
، دار الجامعــة الجديــدة، النظــام القــانوني لحمايــة األجــور فــي القــانون الجزائــريال بطــاهر، أمــ: وأيضــاً  .124-122.عــزوز بــن صــابر، مرجــع ســابق، ص ص

  .62.، ص2013اإلسكندرية، 
B.I.T.:(Les salaires), C.I.T., 73ème session, Genève, 1986, pp.132-134.  



 
468 

 المتعّلقة بتنظيم األجورحكام األ:أّوالً      
 

ادرة عن المنظمة الدولية للعمل مسألة تنظيم األجور دون صوص الص ن النّ مِ  العديدُ  تْ في بداية األمر، تناولَ      
 ةالمؤتمرين آنذاك، حول تنظيم مسـأل اهتمامُ  ب وانصَ . سياسة األجورحكام القاعدّية والتفصيلّية لق لجميع األطرّ الت

  :اليةونذكر بهذا الخصوص، األحكام التّ . من مسائل تنظيم األجور دة أو مجال نشاط محدّ فرعيّ 
  

  دنى لألجوربشأن تحديد الحّد األ 1928لعام  26: االتفاقية رقمأحكام  .1     
ق علـى االتفاقيـة على أن تتعهد الدولة التي تصدّ 1بشأن تحديد الحّد األدنى لألجور 26: االتفاقية رقم نّصت     

الصـناعات (بأن تنشئ أو تحتفظ بإجراءات تسمح بتحديد المستويات الدنيا ألجور العمال المشـتغلين بالصـناعات 
ال لتحديـد األجـور ، وذلـك فـي حالـة عـدم وجـود نظـام فّعـ)اعة المنزليةالصن(في أقسام منه ، أو )التحويلية والتجارة

وجــوب  قــّررتكمــا  .2بطريــق االتفاقيــات الجماعيــة، أو بوســيلة أخــرى، أو حيــث تكــون األجــور منخفضــة بطبيعتهــا
علــى مســاهمة هــؤالء، فــي  حّثــتاستشــارة ممثلــي أربــاب العمــل والعمــال المعنيــين، قبــل تطبيــق هــذه اإلجــراءات، و 

  .3يق هذه الطرق على قدم المساواةتطب
بمبـدأ حريـة الـدول األعضـاء فــي مـن االتفاقيـة ذاتهـا، تقـّر  الثالثـةإن كانـت المـادة ُتشـير الباحثـة إلـى أّنـه، و      

؛ غيـر أّن المـؤتمرون آنــذاك، تحديـد طبيعــة، شـكل وأســاليب تحديـد المســتويات الـدنيا لألجــور وأسـاليب تطبيقهــا
  :ق األمر بما يليلمقرر أعاله، بثالثة قيود، ويتعلّ قّيدوا تطبيق المبدأ ا

األشــخاص الــذين تــؤهلهم مهنــتهم  يجــب أن يستشــار ممثلــو أربــاب العمــل وممثلــو العمــال المعنيــين، وكــلّ   .أ 
 للقيام بذلك، قبل تطبيق تلك الطرائق والمستويات على مهنة أو فرع معين؛

هذه الطرائق، على أن يمثـل الطرفـان فـي جميـع  يجب أن يشارك العمال وأرباب العمل المعنيين في تنفيذ  .ب 
 األحوال بأعداد متساوية وعلى قدم المساواة؛

تكتسب المعدالت الدنيا األجور المحددة القوة اإللزامية، وال يجوز االتفاق على تخفيضها بشـكل فـردي أو   .ج 
  . جماعي

قابــة، وتقريــر عقوبــات، نظــام للرّ  دولــة طــرف فيهــا، إقامــة مــن كــلّ  26:رقــم االتفاقيــة تلــزموفضــًال عــن ذلــك،     
، 4ارية؛ فيشترط أّال تكون األجور المدفوعة أقّل من هـذه المعـدالتين بالمعدالت السّ المعنيّ  والعمل على إعالم كلّ 

                                                           
، 1928جـوان  16: ، المنعقـدة بتـاريخ11: الـدولي للعمـل خـالل دورتـه رقـم ، اعتمـدها المـؤتمرطرائق تحديد المسـتويات الـدنيا لألجـوربشـأن  26: االتفاقية رقم 1

  .، المكملة لها، المعتمدة خالل نفس الدورةتطبيق آلية لوضع الحدود الدنيا لألجوربشأن  30: والتوصية رقم.1930جوان  14: دخلت حيز النفاذ بتاريخ
 .، أعاله26: من االتفاقية رقم األولىالمادة  2
 .، أعاله26: من االتفاقية رقم لثانيةاالمادة  3
 .، أعاله26: من االتفاقية رقم الخامسة، والمادة  01.ف/ الرابعةالمادة  4
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عامـل يحصـل علـى أجـر أقـّل مـن المعـدل األدنـى، أن يحصـل فـي موعـد محـّدد علـى فـرق  كلّ  وأن يكون من حقّ 
  .1اقية على إخطار مكتب العمل الدولي دوريًا عن أساليب وطرق تطبيق االتفاقيةاالتف نّصتوأخيرًا، . المبلغ
خول فـي تفاصـيل تلـك الطـرق واإلجـراءات؛ بوضع القواعد األساسـية دون الـدّ  26:وهكذا، تكتفي االتفاقية رقم     

لــك الطـــرق ن بعـــض تلـــة لهــا، وهـــي تتضــمّ المكمّ  30: حيــث اســتكملت هـــذه األخيــرة بموجـــب أحكــام التوصـــية رقــم
فقــد عــّددت التوصــية جملــة مــن  .واإلجــراءات التــي لــم تصــل إلــى درجــة الموافقــة والقبــول مــن جانــب المجتمعــات

األحكــام فــي الموضــوع، وهــي توصــى بــإجراء تحقيقــات فــي األجــور المدفوعــة فعــًال بالنســبة لكــل صــناعة أو فــروع 
ى لألجــور عليهــا، ويقــدمون معلومــات تؤكــد صــناعة يطلــب أربــاب العمــل أو العمــال تطبيــق آليــة وضــع الحــد األدنــ

كمـا توصـى  .3وعلى وجه الخصوص، في الصناعات التي تستخدم النسـاء، عـادة 2.انخفاض مستوى األجور فيها
التوصــية بــإجراءات مختلفــة بهــدف إعطــاء فعاليــة للمعــدالت المحــّددة، وخاصــة تلــك التــي تحــدد بواســطة االشــتراك 

عمــال والعمــال فــي المــداوالت والقــرارات، وبمســاهمة أشــخاص مســتقلين يختــارون المباشــر والمتســاوي ألصــحاب األ
ة فــي االعتبــار عنــد ويجــب أن تأخــذ األجهــزة المختّصــ .4بقــدر اإلمكــان باالتفــاق مــع أصــحاب األعمــال والعمــال

 نيا لألجـــور، ضـــرورة تحقيـــق مســـتوى مناســـب مـــن الحيـــاد للعمـــال المعنيـــين ومتســـاوي مـــعتحديـــدها المعـــدالت الـــدّ 
  . 5معدالت األجور المدفوعة لألعمال المماثلة

عنـد تحديـد الفئـات الـدنيا، يجـب فـي كـّل األحـوال علـى :" مـن التوصـية ذاتهـا، علـى أّنـه الثالثونّص البند       
مــن أجــل ذلــك، يجــب أوًال  .الهيئــات المكلفــة بتحديــد األجــور ضــمان مســتوى معيشــي مناســب للعمــال المعنيــين

جــور المحــّددة لألعمــال المماثلــة فــي الصــناعات التــي تــنظم فيهــا شــروط العمــل اتفاقــات الرجــوع إلــى فئــات األ
جماعية فعاّلة، فإذا لم يكن من الميسور الرجوع إلى هـذا المعيـار، فيجـب االسـتئناس بالمسـتوى العـام لألجـور 

  .أنفي البلد أو في المنطقة ذات الشّ 
فئات الـدنيا التـي حـّددتها هيئـات تحديـد األجـور عنـدما ويجب وضع أحكام تنص على معاودة النظر في ال     

  ".يبدي العمال أو أرباب العمل أعضاء هذه الهيئات الرغبة في ذلك

                                                           
بغيرهـا مـن , ئية وحمايًة للعامل، خّولت االتفاقيـة لكـل مـن يتقاضـى أجـرًا أقـل مـن هـذه المعـدالت، الحـق فـي اسـترداد المبلـغ المتبقـي مـن األجـر بـالطرق القضـا 1

 ).02.ف/ الرابعةالمادة (ات القانونية اإلجراء
 .، أعاله30: من التوصية رقم 01.ف /األولالبند  2
 .، أعاله30: من التوصية رقم 02.ف /األولالبند  3
ــه، أعــاله 30: مــن التوصــية رقــم) أ.(02 .ف/ الثــانيالبنــد ونــّص فــي ذلــك،  4 شخاصــًا علــى هيئــات تحديــد األجــور أن تضــّم إليهــا شخصــًا أو أ:" ، علــى أّن

  ".محايدين من شأن أصواتهم أن تؤدي إلى اتخاذ قرارات فعالة في حالة تساوي أصوات ممثلي أرباب األعمال وممثلي العمال
مـن التوصــية أعـاله، مبـدأ الديمقراطيــة فـي وضــع قواعـد السياسـة العامــة لألجـور؛ حيـث تجــب مشـاركة كــل مـن ممثلـي أربــاب العمـل وممثلــي  الثــانيأقـّر البنـد  5
وضمانًا للشفافية، تتضمن اللجـان المتسـاوية األعضـاء عـددًا مـن األعضـاء . عمال مشاركة مباشرة على أن يقرر لكل منهم عدد متساٍو من المقاعد واألصواتال

   . ن الجهتينالمستقلين والمحايدين يتم تعيينهم باالتفاق بين الطرفين، مهمتهم ضمان اتخاذ القرار المناسب في حالة تساوي أصوات الممثلين م
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ة، قابـة الرسـميّ وعالوة على ذلك، أوردت التوصية، أعاله، اإلعالن عن المعدالت السارية، وعن إجـراءات الرّ      
مــن  الثالــثالبنــد (ة، وردت ضــمنها جملــة مــن اإلجــراءات الوقائّيــاكمــ .ة فــي حالــة عــدم االلتــزاموعــن عقوبــات ردعّيــ

 .1)التوصية
، إّنما تمـّثالن فـي حقيقـة األمـر، األسـس 1928للعام  30: والتوصية رقم 26: وتقّدر الباحثة أّن االتفاقية رقم     

تعـّدد الباحثـة مـن مزايـا هاتـان و . القاعدّية اّلتي ُبنّي عليها نظام األجور المحّدد في الوثائق اّلتـي صـدرت بعـد ذلـك
  :الوثيقتان، ما يلي

ــال وممّثلــي   .أ  تقييــدها لســلطة الدولــة فــي تحديــد نظــام األجــر القاعــدي األدنــى بشــرط مشــاركة ممّثلــي العّم
 أرباب العمل؛

 ؛دة القوة اإللزاميةألجور المحدّ لالمعدالت الدنيا  إعطاء  .ب 
 .شخص يرفض دغع الحّد القاعدي األدنى إلزام الّسلطات الوطنّية بتقرير عقوبات ردعّية لكلّ   .ج 
قد قّررت ضمنًا مبدأ المساواة وعدم التمييز، حينما خو؟ّ؟لـت  26: وتشير الباحثة إلى أّن أحكام االتفاقية رقم     

وٕالــزام أربــاب العمــل بــدفع الحــّد األدنــى لألجــور  ،اريةالّســ األجــور معــدالتبلجميــع المعنّيــين الحــّق فــي إعالمهــم 
عامل يحصل على أجـر أقـّل مـن المعـدل األدنـى، أن يحصـل  كلّ  يكون من حقّ ف، كاّفة العّمال بالمساواةبالّنسبة ل

  . في موعد محّدد على فرق المبلغ
  

ــمأحكــام  .2      ــة رق ئيســية فــي بشــأن األجــور وســاعات العمــل فــي الصــناعات الرّ  1938لعــام  63: االتفاقي
 .بناء والتشييد، وفي الزراعةالمناجم والصناعة التحويلية، بما في ذلك ال

  
دولـة عضـو بالمنظمـة الدوليـة للعمـل أن تقـوم بجمـع إحصـاءات  كـلّ ، 19382لعـام  63: االتفاقيـة رقـم ألزمت     

تتعلق باألجور وساعات العمل، وأن تبادر بأسرع مـا يمكـن بنشـر المعلومـات المجموعـة، وعليهـا بإرسـال البيانـات 
  ).من االتفاقية األولىالمادة .(ي في أقرب وقتالمجموعة إلى مكتب العمل الدول

                                                           
مـن التوصـية ذاتهـا، الـنص علـى جملـة  الرابـعوضمانًا لحماية األجور حماية فعالة، ولتجنيب أرباب العمل خطر التعرض للمنافسة غير العادلة، تضمن البنـد  1

  :التالية من التدابير التي تتخذ لضمان عدم دفع أجور تقل عن الحدود الدنيا للمعدالت المقررة، ويتعلق األمر بالترتيبات
 ترتيبات الطالع العمال وأرباب العمل على المعدالت المقررة؛  .أ 
 مراقبة رسمية للمعدالت المدفوعة فعًال؛  .ب 
 عقوبات على مخالفة المعدالت المقررة وتدابير لمنع حدوث مثل هذه المخالفات؛  .ج 
 دفع األجور؛ نشر بيانات كاملة للمعدالت النافذة في أماكن يسهل بلوغها في أماكن العمل، أو أماكن  .د 
 تعيين عدد كاٍف من المفتشين، ومنحهم سلطات واسعة في إجراء تحريات عن مستوى األجور المدفوعة فعًال، من خالل إلـزام أربـاب العمـل بمسـك  .ه 

  .دفاتر وسجالت كاملة وصحيحة لألجور المدفوعة
،  جم والصـناعة التحويليـة، بمـا فـي ذلـك البنـاء والتشـييد، وفـي الزراعـةاألجور وساعات العمـل فـي الصـناعات الرئيسـية فـي المنـابشأن  63: االتفاقية رقم 2

  .1940جوان  22: ، دخلت حيز النفاذ بتاريخ1938جوان  20: ، المنعقدة بتاريخ24: اعتمدها المؤتمر الدولي للعمل خالل دورته رقم
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من االتفاقية على التزام الدول األعضاء في المنظمة بجمع إحصاءات عـن متوسـط  الخامسةت المادة ونصّ      
 ،ة، بما فـي ذلـكة الرئيسيّ من المناجم والصناعة التحويليّ  ة للعمال المشتغلين في كلّ الكسب وساعات العمل الفعليّ 

  .لتشييدالبناء وا
؛ إّال أّنهـــا نّصـــت علـــى أّنـــه تشـــمل لألجـــر لـــم تشـــتمل علـــى تعريـــف، 63: تشـــير الباحثـــة بـــأّن االتفاقيـــة رقـــمو      

  :ط الكسبإحصاءات متوسّ 
 ة؛ جميع األجور المدفوعة نقدًا أو المرتبات اإلضافيّ   .أ 
 اشتراكات العمال التي يستقطعها رب العمل من حسابهم كأقساط التأمين االجتماعي؛  .ب 
  .1لضرائب المستحقة على العمال للسلطات العامة، والتي يستقطعها منهم رب العملا  .ج 
. 2دفع األجور عينـاً ، وهو األصل، واستثناءًا عليه، يمكـن الدفع النقدي: ومّيزت االتفاقية بين أسلوبين للدفع     

  .3زمنية أخرى جرى العرف عليها كما أجازت تنظيم الدفع النقدي بالساعات، أو األيام، أو األسابيع، أو أّية وحدة
مــن االتفاقيــة  10مــن المــادة  الثانيــةق األمــر بالنســاء واألحــداث، نّصــت الفقــرة وحمايــة لــبعض الفئــات، ويتعلّــ     
، علــى أن تشــمل إحصــاءات متوســط الكســب الفعلــي، أرقامــًا منفصــلة لكــل مــن الجنســين، نســاءًا ورجــاًال، 63: رقــم

  .  داثولكل من الفئتين، بالغين وأح
علـى أّيـة إشـارة لمبـدأ المسـاواة  1938لعـام  63: وفيما عـدى األحكـام المقـررة أعـاله، لـم تشـتمل االتفاقيـة رقـم     

ــه فــي العــام تعتبــر الباحثــة و . فــي األجــور ، لــم يكــن المجــال متاحــًا لمناقشــة مثــل هــذه 1938بهــذا الخصــوص، أّن
يضــمن لــه ظــروف  عامــلٍ  زة نحــو تــوفير أجــر الئــق لكــلّ آنــذاك، كانــت مرّكــ ،ف المنظمــةاالمطالــب بعــد، وأّن أهــد

  .معيشة ذات مستوى مقبول، كخطوة أولى، ثم الخوض في مسألة المساواة في األجور، كخطوة تالية
، علــى أّنــه يشــمل العناصــر "متوســط الكســب"، حينمــا حــّددوا مــدلول 63: وحســنًا فعــل واضــعو االتفاقيــة رقــم      
 :التالية
 فوعة نقدًا أو المرتبات اإلضافية؛ جميع األجور المد  .أ 
 اشتراكات العمال التي يستقطعها رب العمل من حسابهم كأقساط التأمين االجتماعي؛  .ب 
  .الضرائب المستحقة على العمال للسلطات العامة، والتي يستقطعها منهم رب العمل  .ج 
الحقــة، لجميــع ضــمن الوثــائق الّ مبــدأ المســاواة فــي األجــور المقــّرر ة شــموليّ فــي تقيــر الباحثــة، ويعنــي ذلــك،      

كمـا ال ...دة أعاله؛ فال يجوز التمييز في األجور النقدية، وال في العالوات، وال في األجور العينيةالعناصر المحدّ 
  .  يجوز التمييز فيما يقتطعه رب العمل  من أجور العمال باعتباره مبلغ اشتراك أو ضرائب على الدخل

  
  

                                                           
   .، أعاله63:رقم من االتفاقية 06المادة  1
فـي حالـة الـبالد أو الصـناعات التـي يحصـل فيهـا العمـال علـى مرتبـات عينيـة، مثـل السـكن :" ، أعـاله، علـى أنـه63:رقـم مـن االتفاقيـة 07المـادة حيث نصت  2

مـع المجاني أو الرخيص أو الطعام والوقـود كجـزء مقـوم مـن مجمـوع مـا يتقاضـونه كـأجور، يضـاف إلـى متوسـط الكسـب بيانـات خاصـة تمثـل هـذه المرتبـات 
   ".اإلمكان تقدير قيمتها النقدية بقدر

   .، أعاله63:رقم من االتفاقية 09المادة  3
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 بشأن شروط العمل في العقود المبرمة بواسطة السلطة العامة 1949لعام  94: قماالتفاقية ر أحكام  .3     
  

العقود التي تبـرم بواسـطة السـلطة العامـة، ويترتـب عليهـا إنفـاق  جميع ،19491لعام  94: تشمل االتفاقية رقم     
أو تعــديلها أو  أمــوال عامــة واســتخدام العمــال عــن طريــق طــرف آخــر فــي العقــد، ويســتهدف بهــا بنــاء أشــغال عامــة

إصـــالحها أو هـــدمها، تصـــنيع مـــواد أو تجهيـــزات أو معـــدات، أو تجميعهـــا أو مناولتهـــا أو شـــحنها، أداء أو تقـــديم 
وتطبــق االتفاقيــة أيضــًا، علــى األعمــال المنفــذة بواســطة متعاقــدين مــن البــاطن، كمــا أوردت اســتثناءات . 2خــدمات

فـق عليهـا حـدًا معينـة بشـرط استشـارة تنظيمـات أربـاب األعمـال خاصة بالعقود التي ال تتجاوز االعتمادات التي تت
  .3والعمال المعنيين

يهـا أحكـام االتفاقيـة شـروطًا تضـمن للعمـال المعنيـين يجـب أن تشـمل العقـود التـي تغطّ تنّوه الباحثة، إلى أّنه و      
شـمله اتفـاق جمـاعي أو قـرار أجورًا، بما فيها العالوات، وساعات العمل، وشروط عمل أخرى، ال تقل فائـدة عّمـا ي

وتــرى الباحثــة فــي هــذه الفقــرة إيجابّيــة أساســّية  .4تحكيمــي أو تشــريع وطنــي مــن شــروط، لعمــل ذي طبيعــة مماثلــة
، مـن حيـث إعمـال المـؤتمرون لمبـدأ الّشـرط األصـلح للعامـل، والّـذي يقضـي بجـواز 94: مّيزت أحكام االتفاقية رقم

ر للعامــل نســبة أجــر وعــالوات أعلــى مــن تلــك اّلتــي تحــّددها العقــود اّلتــي اســتبعاد أحكامهــا فــي الحــال الــذي تقــرّ 
  .تغّطيها أحكام االتفاقية

ق للعمــال شــروطًا عادلــًة ومعقولــًة للصــحة إجــراءات تحقّــ أوردت 94:كمــا تشــير الباحثــة إلــى أّن االتفاقيــة رقــم     
ليــة النصــوص المتعلقــة بــالجزاءات، واألمــن والرخــاء، وتتضــمن االتفاقيــة أحكامــًا عــن نشــر النصــوص بهــدف فاع

رفض السلطة التعاقد في حالة عدم مراعاة وتطبيق شروط العمل الواردة في العقـد العـام، وبـاإلجراءات التـي : مثل
  . 5توفر للعمال المعنيين إمكانية الحصول على األجور المستحقة

ود العامــة بالنســبة للعمــال فيمــا يتعلــق بــأجور وهكــذا، لــم تــورد االتفاقيــة إّال الشــروط الواجــب إتباعهــا فــي العقــ     
وساعات العمل وغيرها، ومجـال العقـود العامـة هـو الـذي أقـّرت فيـه غالبيـة المجتمعـات هـذه الشـروط، أّمـا مـا وراء 

فهــي توصــي بــأن . 94: ، المكملــة لالتفاقيــة رقــم1949لعــام  84: هــذه العقــود العامــة، فقــد عالجتــه التوصــية رقــم
شـــروط التـــي أوردتهـــا االتفاقيـــة، والمتعلقـــة بعقـــود الســـلطة العامـــة، ضـــمن بنـــود العقـــود المبرمـــة يراعـــي مثـــل تلـــك ال

بواسـطة أربـاب األعمــال العـاملين فــي القطـاع الخــاص، فـي حالــة حصـول هــؤالء علـى إعانــات أو تـراخيص بــإدارة 
  .6منفعة عامة

                                                           
، دخلـت 1949جـوان  29: ، المنعقـدة بتـاريخ32: ، اعتمـدها المـؤتمر الـدولي للعمـل خـالل دورتـه رقـمشـروط العمـل فـي العقـود العامـةبشـأن  94: االتفاقية رقم 1

  .ا، المعتمدة خالل نفس الدورة، المكملة له 84: والتوصية رقم .1952سبتمبر  20: حيز النفاذ بتاريخ
 .، أعاله94: رقم من االتفاقية )ج(و )ب(،)أ( / 01.ف/01 المادة 2
 .، أعاله94: رقم من االتفاقية 05و  04، 03.ف/01المادة  3
 .، أعاله94: رقم من االتفاقية )ب(،)أ( / 02.ف/02 وكذلك، المادة.  )ج(و) ب(،)أ(/ 01.ف/02المادة  4
 .، أعاله94: رقم االتفاقيةمن  )ب(و )أ.(05.ف وكذلك، ).ب.(03 .ف،)أ(.01.ف/03المادة  5
 .، أعاله84: رقم من التوصية  األولالبند  6
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إلشارة، إلى أحكام مناسبة واردة في بأن تنص شروط العمل في العقود العامة، صراحة أو باوتوصي كذلك،      
  :التشريع أو االتفاقات الجماعية أو قرارات التحكيم أو غير ذلك من االتفاقات المعترف بها، على

، )بمــا فيهــا اإلعانــات المختلفــة(بيانــات فــي مجــاالت معــدالت األجــور العاديــة وأجــور الســاعات اإلضــافية   .أ 
 لمعنيين؛التي يتعين دفعها إلى مختلف فئات العمال ا

بيــان أســلوب تنظــيم ســاعات العمــل؛ مــن خــالل تقــديم إحصــاءات عــن عــدد ســاعات العمــل التــي يمكــن   .ب 
وكـذا، بيـان متوسـط . إنجازها يوميًا، أسبوعيًا، أو خالل أية فترة محددة، ويدفع عنها أجر بالمعدل العادي
 .1ساعات العمل التي ينجزها عمال يعملون في نوبات متعاقبة على أساس متواصل

مبدأ األجر المتكافئ لم يغفلوا عن تكريس  94: والجدير بالمالحظة في هذا المقام، أن واضعي االتفاقية رقم     
العمـل ، غيـر أّنـه لـم يـرد أي تحديـد لمـدلول "لعمـل ذي طبيعـة مماثلـة:" ، ووردت صياغته كـاآلتيللعمل المتكافئ

، وفي انتظار الواجب إتباعها في سبيل التوصل لتحقيق ذلك، كما لم يرد أي تحديد للتدابير ذي الطبيعة المماثلة
ـــة الـــدول  ـــت غالبّي تقـــديم تفســـير لـــذلك، وتحديـــد طرائـــق حســـاب األجـــور بـــين األعمـــال ذات الطبيعـــة المماثلـــة، ظّل

، األمـر الّـذي سـوف يـؤّثر حتمـًا فـي حسـاب معـّدالت األعضاء تطّبق مبـدأ األجـر المتسـاوي عـن العمـل المتسـاوي
  .تصنيفها وتوزيعهاعلى أسس المساواة والعدالة االجتماعية األجور وفي

   
 المتعّلقة بحماية األجوراألحكام :ثانياً      

  
بهـذا  تحيـل الباحثـة،و . حماية شاملة لألجورادرة عن المنظمة الدولية للعمل نت العديد من الوثائق الصّ تضمّ      
  :لما تضّمنتُه الوثائق التّالية ،وصالخصُ 

  
 بشأن حماية األجور 1949لعام  95: االتفاقية رقمأحكام  .1     

  
اتفاقيــة حمايــة أعــاله،  94:اعتمــد المــؤتمر الــدولي للعمــل فــي نفــس الــدورة التــي عرفــت صــدور االتفاقيــة رقــم     

، ثــّم تبــّين مجــال تطبيــق الحمايــة "األجــر" 95:وبخــالف االتفاقيــة األولــى، تعــّرف االتفاقيــة رقــم. 952: رقــم األجــور
يعني تعبير األجور فـي هـذه االتفاقيـة، أي :" النص على أّنـه األولىوورد ضمن أحكام المادة . لمنصوص عليها

مكافأة أو كسب يمكن أن تقدر قيمته نقـدًا، أيـًا كانـت تسـميته أو طريقـة حسـابه، وتحـدد وقيمتـه بالتراضـي أو 
ابل عمل أداه أو يؤديه أو خدمات قـدمها بالقوانين أو اللوائح الوطنية، ويدفعه رب العمل لشخص يستخدمه مق

  ".أو يقدمها، بمقتضى عقد استخدام مكتوب أو غير مكتوب

                                                           
  .، أعاله84: رقم من التوصية الثانيالبند  1

: ، دخلـت حيـز النفـاذ بتـاريخ1949جويليـه  01: ، المنعقدة بتاريخ32: ، اعتمدها المؤتمر الدولي للعمل خالل دورته رقمحماية األجوربشأن  95: االتفاقية رقم 2
  .، المكملة لها، المعتمدة خالل نفس الدورة 85: والتوصية رقم .1952سبتمبر  24
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اعتمـدوا  95: واضعي االتفاقية رقم أنّ هو أعاله،  األولىالمادة  من خالل استقراء نّص  ما تالحظه الباحثةو      
ســب النقديــة والعينيــة، القابلــة جميــع المكا؛ حيــث يشــمل األجــرعنــد تحديــدهم لمــدلول  شــاملةوواســعة صــياغة 

للتقويم نقدًا، والتي تدفع للعامل مقابل ما يؤديه من أعمال وما يقدمه من خدمات، بغض النظـر عـن تسـميته، 
وبغض النظر عن طريقة حسابه أو طريقة تحديد قيمته، ويستوي الوضع سواء تعلق األمر بعقد عمل مكتـوب 

  .أو غير مكتوب
كـــل مـــن د نطـــاق المشـــمولين بأحكـــام االتفاقيـــة علـــى نحـــو يضـــّم إليجـــابي، حينمـــا حـــدّ وتأكـــد هـــذا الموقـــف ا     

غيـر أّنـه، تشـير . ويعّد ذلك، إقرارًا ضمنّيًا لمبدأ المساواة وعدم التمييز في األجور .1يتقاضون أجرًا أو يستحقونه
ال ة وعّمـملون في أعمال يدوّيـالعا: باستبعاد بعض طوائف العمال، وهمتسمح   95: االتفاقية رقمالباحثة إلى أّن 

ـــزت بهـــا االتفاقيـــة رقـــم .2المنـــازل ـــل ذلـــك فـــي نظـــر الباحثـــة، ســـلبّيًة أساســـّية تمّي ؛ حيـــث تعتبيـــر الفئـــات 95: ويمّث
مـن بـين الفئـات األكثـر اسـتغالال واألكثـر عرضـًة للتمييـز  -ال المنـازلة وعّمـالعاملون في أعمـال يدوّيـ -المستثناة

  .امفي مجال األجور واالستخد
كانــت  ، فتقــول، أّنــه، إن95:وبالمقابــل، تشــير الباحثــة إلــى إحــدى المزايــا المقــّررة ضــمن أحكــام االتفاقيــة رقــم     

 95: االتفاقيـة رقـم ، واعتبـره األصـل، فـإنّ الـدفع النقـدي لألجـرمت لمبـدأ ، المذكورة سابقًا، قد قدّ 94: االتفاقية رقم
 األولـىت الفقرة ، وفي ذلك نصّ الدفع العيني لألجروبشكل مباشر  ،صراحة ،المعتمدة في نفس الدورة، قد حظرت

ة إّال بالعملـة السـائدة قانونـًا، ويحظـر دفعهـا فـي ة المسـتحقّ ال تُـدفع األجـور النقدّيـ:" ، كالتـاليالثالثةمن المـادة 
 .3"شكل سندات إذنية أو قسائم، أو في أي شكل آخر يحّل محّل العملة القانونية

ق بتنظــيم وتحديــد الحجــوزات علــى األجــر وعــدم علــى نصــوص تتعّلــ ، باإلضــافة لمــا ســبق،تفاقيــةوتشــتمل اال     
الزمـــة لنفقـــة العامـــل وأســـرته، وضـــمان األجـــر بتقريـــر امتيـــاز لـــه، قابليـــة الحجـــز أو التنـــازل الجزئـــي فـــي الحـــدود الّ 

ت وٕاجـراءات أخـرى تهـدف إلـى وانتظام دفع األجر في المكان والوقت المحدد، وٕاخطار العمال بهما وتقريـر عقوبـا
  .4تنفيذ االتفاقية

بتقريـر قواعـد عامـة لتنظـيم وحمايـة  االتفاقية السابقة قد اكتفـت أعاله، أنّ  ،مضح من خالل العرض المقدّ ويتّ      
األجــور، وهــي التــي صــارت مقبولــة ومألوفــة لــدى غالبيــة المجتمعــات، أّمــا التفاصــيل والجزئيــات التــي ال زالــت لــم 

                                                           
 .، أعاله96:رقم من االتفاقية 01.ف/02المادة  1

 .، أعاله96:رقم من االتفاقية 03و 02. ف/02المادة  2
للسـلطة المختصـة أن تقـرر دفـع األجـور عـن طريـق شـيكات مصـرفية أو بريديـة أو  الثالثةمن المادة  الثانيةة واستثناءا على المبدأ المقرر أعاله، أجازت الفقر  3

ق شخصـي مـع أوامر دفـع فـي الحـاالت التـي تكـون فيهـا هـذه الطريقـة للـدفع معتـادة أو ضـرورية، أو حيثمـا يقضـي بـذلك اتفـاق جمـاعي أو قـرار تحكيمـي أو اتفـا
مـن االتفاقيـة، متـى قُـرر ذلـك بموجـب القـوانين أو االتفاقـات الجماعيـة أو القـرارات التحكيميـة أو غيـره، دفـع  الرابعـةكمـا أجـازت المـادة . العامل المعني بحـّد ذاتـه

سـبة للعامـل ونظـرًا لمـا فـي هـذا األسـلوب مـن سـلبيات بالن. جزء من األجور عينًا فـي الصـناعات أو المهـن التـي يكـون فيهـا الـدفع بهـذا الشـكل معتـادًا أو مفضـالً 
  :األجير، فقد قّيده واضعو االتفاقية بجملة من الشروط، وهي

 أن يكون هذا الجزء مناسبًا لالستخدام الشخصي لصالح العامل وأسرته؛  .أ 
 أن تكون قيمته المقدرة عادلة ومقبولة؛  .ب 
  .ال يجوز بأي حال من األحوال دفع األجور في شكل مشروبات روحية أو عقاقير ضارة  .ج 

 . ، أعاله95: رقم من االتفاقية 10و 08،09 المواد 4
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؛ فهـي تضـمن بيانـات إضـافية 1949لعـام  85: لى اقتناع غالبية المجتمعات فقد أوردتها التوصية رقـمتصل بعد إ
تتعلـــق بـــاإلجراءات الموصـــى بهـــا فـــي موضـــوع الحجـــوزات علـــى األجـــور، ودوريـــة دفـــع األجـــور، وٕاخطـــار العمـــال 

  .بشروط األجر والبيانات المتعلقة باألجور، ومساهمة العمال في إدارة مخازن السلع
تـــي تسترشـــد بهـــا جملـــة مـــن المبـــادئ التنظيميـــة والتـــدابير التوجيهيـــة الّ  85: ت التوصـــية رقـــموفـــي ذلـــك، أقـــرّ      

مّمـا  رُ ذَ اخليـة، وَنـحكومات وبرلمانات الدول األعضاء عند إرساء أسس وقواعد نظـام األجـور علـى المسـتويات الدّ 
  :اليةمن أحكام التوصية أعاله، األحكام والمبادئ التّ ضِ  دَ رَ وَ 

ال يجـــوز اســـتقطاع مبـــالغ مـــن األجـــور لتعـــويض فقـــد أو ضـــرر لحـــق منتجـــات أو ســـلع أو تركيبـــات رب   .أ 
  .1العمل، ما لم تثبت مسؤولية العامل عن الضرر

، 2تـــدفع األجـــور علـــى فتـــرات دوريـــة تحـــدد مـــرة فـــي الشـــهر، بالنســـبة لألجـــراء العـــاملين بالشـــهر أو الســـنة  .ب 
 .3النسبة لألجراء العاملين بنظام الساعة أو اليوم أو األسبوعيومًا، ب 16الشهر بفاصل  ومرتين في

  :4اليةوجوب تعريف العمال بشروط األجر المتعلقة بالتفاصيل التّ   .ج 
 معدالت األجور واجبة الدفع؛ .1
 طريقة حساب األجر؛ .2
 دورية دفع األجر؛ .3
 مكان الدفع؛ .4
 شروط إجراء استقطاعات من األجور؛ .5

  :5اليةتّ وجوب تبليغ العمال بالتفاصيل ال -
 المبلغ اإلجمالي لألجور المدفوعة؛ .1
 أي استقطاعات من األجور، أسبابها ومقدارها؛ .2
 .المبلغ الصافي لألجور المستحقة .3

للمسـاواة بـين ولم تشتمل جميع االتفاقيات والتوصيات المقررة أعاله، على أّية إشارة مباشرة أو غير مباشرة      
حتّـى أّنـه، لـم . لتمييـز بجميـع أشـكاله وأسـبابه فـي دفـع األجـور والعـالوات، ولم تتضمن أّيـة أحكـام تحظـر ااألجور

                                                           
، وألزمــت باتخــاذ التــدابير الالزمــة للحفــاظ علــى اســتقطاع مبلــغ األجــر كــامالً مــن التوصــية أعــاله، فــي جميــع الحــاالت،  األولمــن البنــد  األولــىحظــرت الفقــرة  1

  ).من التوصية الثالثةالفقرة ( إجراء هذا االستقطاع  ويجب أن تتاح فرصة للعامل لعرض أسباب عدم .المبلغ الالزم لضمان معيشة العامل وأسرته
  .، أعاله85: من التوصية رقم الثانيالبند / 04الفقرة   2
ــانيالبنــد / 05وحســبما ورد ضــمن الفقــرة  3 يومــًا، فــي  16، أعــاله، تــدفع األجــور مــرتين فــي الشــهر علــى األقــل بفاصــل ال يزيــد عــن 85:مــن التوصــية رقــم الث

  :الحاالت التالية
 في حالة العمال الذين تحسب أجورهم على أساس القطعة أو الناتج؛  .أ 
  .يومًا، وال يحدد اتفاق جماعي أو قرار تحكيمي مواعيد دفع أجورهم 15في حالة العمال المستخدمين ألداء عمل يستغرق أكثر من   .ب 

   .، أعاله85: من التوصية رقم الثالثالبند / 06الفقرة  4
  .، أعاله85: من التوصية رقم الثالثالبند / 07الفقرة  5
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ومشـتمال تـه أو عناصـره، وكـان ال بـد مـن انتظـار سـنتين كـاملتين ليقـّرر  األجـريرد تعريـف دقيـق وواضـح لمفهـوم 
  .1المؤتمرون اتخاذ موقف صريح وٕايجابي بهذا الخصوص

  
 بشأن المساواة في األجور بين الجنسين 1951لعام  100: االتفاقية رقمأحكام  .2     

  
سـالفة الـذكر، خطـوة معتبـرة للمنظمـة  ،بشأن المساواة في األجـور بـين الجنسـين 100:شّكلت االتفاقية رقم      

ومـن ضـمن النقـاط اإليجابيـة . في هـذا المجـال المساواة بين العمالالدولية للعمل في مجال تنظيم األجور وٕاقرار 
  :ذكر ما يلييُ االتفاقية،  باحثة بالّنسبة ألحكامُتعّددها الالتي 
 100: فـت االتفاقيـة رقـمخالفًا للوثائق السابقة التي صـدرت عـن المنظمـة بخصـوص سياسـة األجـور، عرّ  -

األجـــر أو المرتـــب القاعـــدي، األساســـي أو األدنـــى، وجميـــع : حيـــث يشـــمل؛ األجـــر، تعبيـــر 1951لعـــام 
ل للعامل بصورة مباشرة أو غير مباشرة، نقدًا أو عينًا، مقابـل التعويضات األخرى التي يدفعها رب العم

       .استخدامه له
ــ      امل ضــرورة اعتبــار جميــع عناصــر األجــر المضــافة علــى األجــر أو ح مــن هــذا التعريــف الّشــيتض

ــه ال بــّد مــن مقار . المرتــب القاعــدي أو األساســي أو األدنــى، جــزءًا مــن األجــر فــي مفهــوم االتفاقيــة نــة وأّن
المكاســـب بجميـــع عناصـــرها للتأكـــد مّمـــا إذا كانـــت األجـــور متســـاوية؛ فتحقيـــق المســـاواة فـــي مكـــان العمـــل 

 األجــر األساســيوهــذا التعبيــر يتجــاوز إلــى حــّد بعيــد  .األجــريقضــي باعتمــاد أوســع تفســير ممكــن لتعبيــر 
كمـا يشـتمل . عينـاً  نقـدًا أو جميع التعويضات األخرى، المدفوعة بصورة مباشرة أو غير مباشرة،ليشمل 

بدل الساعات اإلضافية : على المدفوعات أو المزايا التي يتلقاها العامل بصورة منتظمة أو عرضية، مثل
والعـــالوات، األســـهم فـــي الشـــركة، المخصصـــات العائليـــة التـــي يـــدفعها رب العمـــل، إضـــافة للمخصصـــات 

جــر األساسـي أو األدنــى جـزءًا صــغيرًا وغالبــًا، مـا يشـكل األ.تــأمين مالبـس العمــل وتنظيفهـا: العينيـة، مثـل
 العـادي األجـر قيمـة علـى المسـاواة وبالتالي، إذا اقتصرت. من المخصصات والمزايا التي يتلقاها العامل

. التمييز يستمر سوف بالعمل، المتصلة المزايا أو المخصصات سائر تشمل ولم األدنى، أو األساسي أو
 للعمال منحها من بد ال وبالتالي، مثًال، كالمخصصات كبيرة، جرلأل المكّونة األخرى العناصر تكون وقد
   2.الجنس أساس على تمييز أي دون

                                                           
، وتضـمنت االتفاقيـة بـالنص، طرائـق تحديـد المسـتويات الـدنيا لألجـور فـي الزراعـةبشـأن   99:رقـم  االتفاقيـة دورته الالحقة،المؤتمر الدولي للعمل في واعتمد  1

  :جملة من األحكام الخاصة بعمال الزراعة، نذكر من بينها
المعـدالت الــدنيا ألجـور العمــال المسـتخدمين فــي المنشـآت الزراعيــة، : الكاملـة فــي إحـداث جهــاز يتـولى تحديــدللسـلطة المختصــة السـلطة التقديريــة   .أ 

المهــن والمنشــآت وفئــات األشــخاص الــذين تنطبــق علــيهم طرائــق تحديــد المســتويات الــدنيا لألجــور، وكــذا، أولئــك الــذين يــتم اســتبعادهم مــن نطــاق 
 ).ةمن االتفاقي األولىالمادة . ( التطبيق

ــة للتقــويم نقــدًا، ومناســ  .ب  ــة ومعقولــة، قابل بة يجــوز اإلقــرار بــدفع جــزء مــن األجــور الــدنيا فــي شــكل بــدالت عينيــة ، علــى أن تكــون هــذه األخيــرة عادل
  ).من االتفاقية الثانيةالمادة . ( لالستعمال الشخصي للعامل وأسرته

 يخـص فيمـا بالتـالي،  .العامـل اسـتخدام لقـاء المدفوعـة تلـك يھ المعنيـة التعويضـات أن ،100:رقـم االتفاقيـةليه ع نصت كما “األجر” تعريف في الواضح من 2
 االجتمـاعي الضـمان بـرامج لهـاتموّ  التـي تلـك تغطـي النهـا لك المعنيـة، الصناعة أو العمل رب لهايموّ  التي تلك االتفاقية تغطي االجتماعي، الضمان مستحقات
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تشجع بقدر مـا يكـون ذلـك متوافقـا مـع  دولة عضو يجب أنْ  كل  أن : "رسي االتفاقية المبدأ العام التـاليتُ  -
تطبيـق مبـدأ المسـاواة فـي األساليب السائدة في الدولة المعنية في تحديـد معـدالت األجـور،على كفالـة 

المـادة " (األيدي العاملة من الذكور واإلناث عن العمل عند قيامهم بعمل ذي قيمـة متسـاوية األجر بين
  1.2)100: من االتفاقية رقم 01. ف/ 02

تســاوي األجــور بــين العمــال والعــامالت عــن عمــل ذي قيمــة " ووفقـًا لمــدلول هــذه االتفاقيـة، تطلــق عبــارة  -
 توأثــار  )).أ( .ف/ 01 المــادة(معــدالت األجــور التــي تحــّدد دون تمييــز قــائم علــى الجــنس علــى " متســاوية

إلـى  لجنة الخبراء التابعة للمنظمة الدولية للعمـللت عدة تساؤالت وتفسيرات؛ وتوصّ  عمل متكافئ عبارة
جـدول أعمـال تكـون قيمتهـا واحـدة فـي يقصد بها، وفي كل الحـاالت، " عمل ذا قيمة متكافئة"أن عبارة 

  3.حساب التعويضات المقرر على مستوى التشريع الوطني واالتفاقيات الجماعية
لجـوء الحكومـات للتعـاون واقترحت االتفاقيـة أعـاله، وسـائل قانونيـة لتـأمين تطبيـق المبـدأ، واعتبـرت      

األنظمـة ، الطريقة المثلى لبلوغ الهدف، ويختلف هذا التعاون باختالف مع منظمات أرباب العمل والعمال
  :القانونية المتبعة في الدول التي بإمكانها التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر في تطبيق المبدأ

هـــا ملزمـــة بتـــأمين تطبيـــق مبـــدأ المســـاواة بـــين العمـــال مـــن ، فإنّ فـــإذا كانـــت الدولـــة هـــي المســـتخدمة     
وٕاذا  .القتصـادية التابعـة لهـاالجنسين مـن عمالهـا وموظفيهـا فـي اإلدارات العموميـة المركزيـة والقطاعـات ا

، فتكــون مســؤولة عــن تطبيــق هــذا المبــدأ عــن طريــق وســائلها كانــت الدولــة تتــدخل فــي تحديــد األجــور

                                                                                                                                                                                                 

األجـــر  -1: العناصـــر التاليـــة ،)2013(ة للعمـــل بشـــأن المســـاواة فـــي األجـــوردليـــل المنظمـــة الدوليـــ، يقــدم لألجـــر العناصـــر المكونـــةومـــن أمثلـــة  .الحكوميــة= 
مخصصــات العائلــة أو األطفــال أو  -7زيــادة األقدميــة،  -6مكافــأة األداء،  -5بــدل الســاعات اإلضــافية،  -4األجــر العــادي،  -3األجــر األدنــى،  -2األساســي، 
تـأمين  -12تـأمين سـيارة،  -11دفـع مخصصـات للسـفر أو دفـع بـدل السـفر،  -10غسل المالبس أو دفع بدالت لغسـل المالبـس،  -9ت، اإلكراميا -8المعالين، 

التــأمين االجتمــاعي الــذي يغطيــه رب  -16التــأمين علــى الحيــاة،  -15عمولــة،  -14تــأمين المالبــس أو دفــع بــدالت الملــبس،  -13المســكن أو بــدالت المســكن، 
  .تأمين الوجبات أو دفع بدالت الطعام -18أسهم أو أرباح الشركة،  -17صناعة، العمل أو ال

   .04.مرجع سابق، ص، )دليل تعريفي: المساواة في األجور(مارتن أولز، شونا أولني ومانويال تومي، 
  :راجع 1

M. Miné et d’autres, Droit social international et européen en pratique, Op. cit., p. 76. 
مـانويال "ة المساواة في األجور بين الجنسين على لسـان مـديرة إدارة ظـروف العمـل والمسـاواة علـى مسـتوى المنظمـة الدوليـة للعمـل، األسـتاذة ورد التعبير بأهميّ  2

  : أجل من والرجال النساء أجور بين التفاوت تصحيح من بدّ  ال" :الي، على النحو التّ "تومي
 طيلـة المـأجور غيـر والعمـل المـأجور العمـل بـين المـرأة وقـت وتوزيـع المنـزل، داخـل للعمـل والمـرأة الرجـل بـين تكـافئالم غيـر التقسـيم تصـحيح  .أ 

 حياتها؛
 محددة؛ لوظائف ومالءمتها وقدراتها وأفضلياتها المرأة لتطلعات النمطية الصورة تغيير على المساعدة  .ب 
 والمجتمع؛ األسرة في ومكانتها اھفوذن زيادة وبالتالي للمرأة، االقتصادية التبعية من الحدّ   .ج 
 الفقر؛ في تهاوأسر  المرأة وقوع خطر من التخفيف  .د 
 الشيخوخة؛ سن بلوغ عند الفقر في وقوعها خطر من والحد للمرأة الممنوحة التقاعد معاشات رفع  .ه 
 االقتصادية؛ األزمات تخطي من المرأة تمكين على الحرص  .و 
 أطول؛ لساعات للعمل األسرة تدفع التي الضغوط من الحدّ   .ز 
 األطفال؛ عمل إلى اللجوء الحّد من  .ح 
  ."بها واالحتفاظ المواهب استقطاب على المؤسسات قدرة زيادة  .ط 

 :راجع 3
B.I.T. : Rapport de la commission d’experts, 2001, rapp. gén., al. 42. 
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وٕاذا كانت الدولة غيـر مسـتخدمة وال تتـدخل فـي تحديـد  .أو القاعديـة المستعملة في تحديد األجور الدنيا
يق االتفاقيات الجماعيـة، فهنـا ال بـد مـن قيـام األجور عن طر  ، ويكون ذلك في حال أن يتم تحديداألجور

إجــراءات التطبيــق مــع كيفيــات تحديــد األجــور الســارية  الدولــة بتشــجيع تطبيــق المبــدأ عــن طريــق تكييــف
التهـرب مـن مسـؤولياتها فـي ذلـك، وكـذا االلتـزام  وال يمكن للدولة، في جميع األحوال، التخلـي أو. المفعول

  .ل والعمال الحائزة للصفة التمثيليةبالتعاون مع منظمات أرباب العم
، استشارة منظمات أربـاب العمـل والعمـال عنـد اتخـاذ قـرارات وأحكـام 100:من االتفاقية رقم 04وتقترح المادة      

مــن طــرف الدولــة لتطبيــق بنــود خاصــة بتطــور مناصــب العمــل بكــل موضــوعية وفقــًا لألعمــال التــي تتكــون منهــا 
أو قطــاع النشــاط بمثــل هــذه الوســائل القانونيــة والمؤسســاتية، وذلــك للتأكــد مــن  مناصــب العمــل، وتعزيــز المؤسســة

  .عدم التمييز بين النساء العامالت وغيرهم من العمال الذكور في األجور على أساس مناصب العمل
 100:، أّن االتفاقيــة رقــم1986لعــام  73:ويــرى المكتــب الــدولي للعمــل فــي دراســته المقدمــة خــالل دورتــه رقــم     

الخاصــة بالمســاواة فــي األجــور تقــّر بحــق منظمــات أربــاب العمــل والعمــال فــي المشــاركة فــي تنظــيم بنــود وأحكــام 
عالقــة العمــل، وبالتــالي، لهــم جــزء مــن المســؤولية فــي تطبيــق مبــدأ المســاواة بــين الرجــال والنســاء فــي األجــور عــن 

  .     1تي تتناول على الخصوص تحديد األجورطريق االتفاقيات واالتفاقات الجماعية المنظمة لعالقة العمل ال
ــد بشــأن  90: ، التوصــية رقــم)1951(وصــدرت فــي نفــس الســنة       المســاواة فــي أجــور العمــال والعــامالت عن

، ملزمة الدول األعضاء في المنظمة باتخاذ اإلجراءات المناسبة بعد استشـارة العمـال أو منظمـاتهم، تساوي العمل
تعادل األجور بين العمال الرجـال والعـامالت عنـد تسـاوي العمـل علـى جميـع األشـخاص بقصد تأمين تطبيق مبدأ 

المستخدمين في مصالح اإلدارة المركزية، والمحلية، وكذا، هيئات حكومات المقاطعات في الدولة االتحادية، وفي 
  .2)90: من التوصية رقم األولالبند (كل المهن غير الواردة ضمن أحكام هذه الوثيقة 

وتســـهيًال لتحديـــد معـــدالت األجـــور بالمســـاواة والتكـــافؤ بـــين النســـاء والرجـــال، تضـــع الدولـــة الطـــرق واآلليـــات       
). ذكــرًا أم أنثــى(الالزمــة إلجــراء تقــدير موضــوعي بقصــد تصــنيف األعمــال والخــدمات بــدون أي اعتبــار للجــنس 

علـى دور الدولـة فـي تـأمين تطبيـق مبــدأ تؤكـد  90:كمـا أّن التوصـية رقـم ).90: مـن التوصـية رقـم الخـامسالبنـد (
المساواة في األجور عـن طريـق إقـرار الـبطالن التـام ضـمن تشـريعاتها الوطنيـة ألّي بنـد أو فقـرة تشـّكل خرقـا لمبـدأ 

                                                           
  :راجع 1

B.I.T. : (Egalité de la rémunération), étude d’ensemble de la commission d’experts pour l’application de la convention 
internationale n°100 et de la recommandation n°90), Session n°73, Genève, 1986, p.136. 

، 1919 العـام منـذ الدوليـة للعمـل المنظمـةتـه أقر  قـد متسـاوية قيمـة ذي عمـلٍ  متسـاٍو عـن أجـرٍ  فـي جالوالرّ  ساءالنّ  ققد يبدو هذا المفهوم حديث العهد، لكن حّ   2
 ضـمن مـن 1944 سـنة المنظمـةي اعتمدتـه ذاّلـ فيالدلفيـا إعـالن أنّ  كمـا. االجتماعيـة للعدالـة أساسـًيا مكوًنـا يعتبـره الـذي المنظمة دستور ديباجة في مكّرس فهو

 ظـروف فـي الروحـي وتقـدمهم الماديـة رفـاهيتهم أجـل مـن العمـل فـي الحـق جنسهم، أو مھمعتقد أو عرقهم كان أًيا البشر، لجميع ":هعلى أنّ  يؤّكددستورها، 
  ".الفرص وتكافؤ االقتصادي، واألمن والكرامة، الحرية لهم توفر
 تكـن لـم وٕان األعضـاء، الـدول جميـع أنّ  علـى سـالف الـذكر،، )1998( العمـل فـي األساسـية والحقـوق المبادئ بشأن الدولية العمل منظمة إعالن وينص     

 علـى القضـاء تشـمل والتـي االتفاقيـات، ذهھ موضـوع تشـكل التـي األساسـية بـالحقوق المتعلقـة المبـادئ وتحقـق وتعزز تحترم بأن ملزمة االتفاقيات، على صدقت
  .والمهنة االستخدام في التمييز
 وعـدم الجنسـين بـين المسـاواة أنّ ، لف الـذكرسـاعادلـة،  عولمة أجل من االجتماعية العدالة بشأن 2008 سنة اعتمدته المنظمة الذي اإلعالن يؤكد كما     

  .الالئق العمل ألجندة تتضمنهما األهداف اإلستراتيجية شاملتان التمييز قضيتان
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المساواة سواء أكان ذلك في عقد فردي أم في عقود جماعية لتحديد األجور، أم  ضـمن النظـام الـداخلي للمؤسسـة 
فس الغرض، تلتـزم الدولـة بإنشـاء جهـاز للرقابـة علـى مـدى احتـرام بنـود عقـود العمـل واألنظمـة ولن. أم سّلم األجور

  . الداخلية للعمل لمبدأ المساواة في األجور بين العمال من الجنسين
  ما إذا تّم تكريس المبدأ ضمن تشريع العمل أو ضمن تشرع خاص؛ وتفّرق التوصية ذاتها، بين     
ضــمن تشــريع العمــل، فــإّن الهياكــل العامــة المختصــة بمراقبــة تطبيــق تشــريع العمــل  فــإذا تــّم تكــريس المبــدأ -

 .تكون أيضًا مكلفة بالسهر على ضمان تطبيق واحترام مبدأ المساواة في األجور، كمفتشية العمل مثالً 
 أّما الدول التي تكرس مبدأ المساواة ضمن تشريع خاص، فيكون هناك أحكام وبنود خاصة لتطبيق المبدأ -

من خالل تطبيق مجموعة من الوسائل واإلجراءات وتحديد المعايير واألنظمة التطورية لمناصـب العمـل، 
  . وبالمقابل خلق جهاز خاص تناط به مهمة السهر على تطبيق هذه المعايير واألحكام

أحكـام لباحثـة أّن تقـّدر ا، 1951لعام  90:والتوصية رقم 100: ل، ومثلما خّطط له واضعو االتفاقية رقموبالفعّ     
التــي تنبنــي عليهــا سياســات األجــور المعتمــدة علــى مســتوى  األســس والمبــادئ العامــةشــّكلت  100: االتفاقيــة رقــم

الذي يفترض بهذه الـدول  اإلطار اإلجرائي 90:الدول األعضاء في المنظمة، في حين، يمكن اعتبار التوصية رقم
  .لعمال والعامالت في األجور عن عمل ذي قيمة متساويةانتهاجه في سبيل التوصل لتطبيق مبدأ مساواة ا

الـوثيقتين المـذكورتين أعـاله، مـن أهـم الوثـائق الصـادرة عـن المنظمـة من وجهة نظر الباحثة، إن تّم اعتبار و      
؛ حيـث أن مجـال التطبيـق مـن خصـيمحدودية نطـاق تطبيقهمـا الشّ في مجال األجور؛ إّال أّن المشكلة تكمن في 

، بمـا يعنـي التركيـز فـي تنظـيم األجـور التمييز القـائم علـى أسـاس الجـنسخاص قد قّلص ليشمل فقط حيث األش
  .1ال، دون غيرهمعلى تطبيق وتحقيق أسس المساواة بين الجنسين من العمّ 

ة ال يعتبـر مخالفـة لمبـدأ مســاوا:" فـي فقرتهـا الثالثـة مــن االتفاقيـة، كالتـالي الثالثـةويؤكـد ذلـك، نـص المـادة       
العمــال والعــامالت فــي األجــر عــن عمــل ذي قيمــة متســاوية، وجــود فــروق بــين معــدالت األجــور تقابــل، دونمــا 

  ". اعتبار للجنس، فروقًا في العمل الواجب انجازه ناجمة عن التقييم الموضوعي المشار إليه
، باتفاقيــة 2العديــد مــن الفقهــاء، مثلمــا يصــفها  100: ال يمكــن اعتبــار االتفاقيــة رقــمتــرى الباحثــة بأّنــه وبهــذا،      

حظـر التمييـز فـي األجـور ، غايتهـا األولـى حجيـة نسـبية ومحـدودةحماية األجور؛ فاألحكام التي تتضـمنها ذات 
                                                           

أفريـل  21الصـادر فـي  90/11: مـن القـانون رقـم 17وتقّدم الباحثة في هذا الشأن، مثاال عن الموقف اّلذي تبّنـاه  المشـرع الجزائـري، والـذي نـص ضـمن المـادة  1
تعد باطلة كل األحكام المنصوص عليها في االتفاقات أو في عقد العمل والتـي مـن شـأنها أن تـؤدي إلـى التمييـز :"، على أّنـهعالقات العملوالمتضمن  1990

، أو القرابــة بــين العمــال، كيفمــًا كــان نوعــه فــي مجــال الشــغل واألجــرة أو ظــروف العمــل، علــى أســاس الســن والجــنس أو الوضــعية االجتماعيــة، أو النســبية
   ".العائلية، والقناعات السياسية، واالنتماء إلى نقابة أو عدم االنتماء إليها

أعـاله، أّن المشـرع الجزائـري وّسـع مـن نطـاق تطبيـق مبـدأ المسـاواة ليشـمل جميـع فئـات العمـال التـي  17والجدير بالمالحظة من خالل استقراء نـص المـادة      
ــه، وبموجــب  .علــى ســبيل الدقــة المعــايير التــي ال يجــوز علــى أساســها إقامــة التمييــزقــد تتعــرض إلــى التمييــز، وحــّدد  : مــن القــانون رقــم 84نــص المــادة كمــا أّن

  . "يجب على كّل مستخدم ضمان المساواة في األجور بين العمال، لكل عمل مساوي القيمة دون تمييز:" ، سالف الذكر، قّرر أّنه90/11
؛ والمسـاواة فــي األجـور كمــا حــّددها معيــار تســاوي قيمـة العمــل المقــدم مــن طــرف العمـال لتســاوي أجــورهملمشـرع الجزائــري اعتمـد ويالحـظ هنــا، أّن ا          

؛ فـال يعتبـر تمييــزًا مـن المسـتخدم مـنح العامـل األجــر الـذي يتناسـب مـع مؤهالتــه معــايير موضـوعيةوٕاّنمـا يجـب ألن تقـوم علـى  مسـاواة شــكليةالمشـرع ال تكـون 
 والمجــال الوحيــد الــذي ُطّبقــت فيــه. المهنــي وخبرتــه وأقدميتــه وعــدم منحــه لعامــل آخــر يعمــل فــي ذات المنصــب وال تتــوافر فيــه الشــروط والمعــايير نفســها ومــردوده

  .األجر الوطني األدنىالمساواة الشكلية في األجور في القانون الجزائري، هو 
  :راجع 2
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 .1القائم على الجنس وتحقيق المساواة بين الجنسين في األجور متى ما تعلق األمر بعمـل ذي قيمـة متسـاوية
لمســاواة الفعليــة بــين العمــال، والتــي تمّثــل حمايــة حقيقيــة لهــم فــي مواجهــة أّيــة وبــالعكس، إّن االتفاقيــة التــي تجّســد ا

: معاملة تمييزية يكون غرضها إقامة أي استبعاد أو تفضيل في مجال االستخدام والمهن، تتجلى في االتفاقية رقم
ات العمال ؛ حيث صيغ نطاق تطبيقها الشخصي والموضوعي، على نحٍو واسٍع ليشمل جميع فئ1958لعام  111

  .وكافة مجاالت االستخدام والمهن
يتمتــع كــل : " ، ســالفة الــذكر، حينمــا نّصــت ضــمن أحكامهــا، علــى أنــه111: وذلــك مــا أّكدتــه التوصــية رقــم     

األجــر المتســاوي عــن العمــل  -5: األشــخاص دون تمييــز بتكــافؤ الفــرص والمســاواة فــي المعاملــة فــي مجــاالت
 .       2"المتساوي

ادا للطرح الوارد، أعاله، تالحظ الباحثة مدى االهتمـام الّـي أولتـه المنظمـة الدوليـة للعمـل لمسـألة تنظـيم واستن     
األجور وحمايتها، وجاءت أحكامها بصيغ ملزمة، تارًة، ومرنة، تارًة ُأخرى، أّسس من خاللهـا المـؤتمرون المعـايير 

تفاقيات الّسابقة  بتبّنيها عنـد صـياغة قونينهـا وتنظيماتهـا الّدنيا الّتي تلزم الدول األعضاء المّصدقة على أحكام اال
الّداخليـــة، وتـــذكر الباحثـــة مـــن المعـــايير الـــدنيا اّلتـــي تضـــّمنتها األحكـــام الّســـابقة، واّلتـــي اســـتأثرت المنظمـــة الدوليـــة 

  :بوضعها وصياغة أحكامها، كاآلتي
 مبدأ الّدفع الّنقدي لألجر؛ -
 مبدأ دورّية دفع األجور؛ -
 مّية تحديد الحّد األدنى لألجور؛مبدأ الزا -
 .مبدأ المساواة وعدم التمييز في األجور -
  :وتعّدد الباحثة على المعايير الّسابقة ذات الّصلة بتنظيم األجور وحمايتها، سلبّيتان أساسّيتان، وهما      
بينهــا،  وردت الـنّص ضــمن اتفاقيــات حمايــة األجـور علــى  العديــد مــن العبـارات الغامضــة والمبهمــة، ومــن -

 ".العمل المتكافئ"أو  "العمل ذي القيمة المتساوية: " ُيذكر

                                                                                                                                                                                                 

=M.Budixer, Le droit de la femme à l’égalité de salaire et la convention n°100 de l’organisation internationale du 
travail, Op.cit.,p.12. 

مبـدأ المسـاواة فـي األجـور مـا هـو إّال نتيجـة للمبـدأ العـام  وٕانّ ...:" ، كالتـالي100:عند تعليقها على مضمون االتفاقيـة رقـم" أمال بطاهر"حيث تقول األستاذة  1
ة بين النسـاء والرجـال فـي مجـال العمـل، ويقصـد بالمسـاواة فـي األجـور أن يتحصـل العمـال مـن كـال الجنسـين علـى أجـٍر متسـاوي إذا كـانوا القاضي بالمساوا

  ".يقومون بنفس األعمال أو يقومون بأعمال ذات قيمة متماثلة
  .25.مرجع سابق، صأمال بطاهر،  

 بالمسـاواة فـي األجـور، ورد أّنـه يقصـد "المسـاواة فـي األجـور:"بعنـوان 1986لسـنة  73: الـدورة رقـم وفي دراسة منشورة للمكتـب الـدولي للعمـل حـول أعمـال     
ن عـدم التمييـز فـي عدم التمييز بين الرجال والنساء في األجر الذي يحدد مسبقا دون التمييز المبني على أساس الجنس، وكذا، عدم التمييز في األجور ينتج عـ

وفقـًا لـنفس الدراسـة، االختالفـات الخاصـة بـين األشـخاص والقائمـة علـى أسـباب شـكلية أو أن تـتم معاملـة  بـالتمييزويقصـد . لـيتصنيف مناصب العمل بشكل أو 
  .عمال من جنس معين، معاملة أقل مالءمة أو أكثر مالءمة من عمال الجنس اآلخر دون اعتبار لقيمة العمل وطبيعته

B.I.T.:(Egalité de la rémunération), Op.cit., p.132. 
   .، أعاله111: من التوصية رقم 05).ب(. ف/ الثانيالبند  2
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وعليـه،  .خلو النصوص المقّررة، أعاله، مـن بيـان أسـاليب وطرائـق تحديـد األجـور عـن األعمـال المتماثلـة -
ارتــأت الباحثــة التفصــيل فــي مضــمون التقــارير الّصــادرة عــن المنظمــة لتحديــد موقــف المــؤتمرين فــي هــذا 

  . الّشأن
 

  :الثاني الفرع    
 األجر المتعّلقة بمزايارات الدولية للعمل أحكام المقرّ 

 
على غرار االهتمام اّلذي حظيت به مسألة المساواة في األجور في إطار النشاط التشـريعي للمنظمـة الدوليـة      

تمام ذاتـه ضـمن للعمل، والذي تجّسد بصدور العديد من االتفاقيات والتوصيات ذات الصلة بالموضوع، ُترجم االه
 ونظــرًا الســتحالة اإللمــام بهــا جميعــًا، يرتكــز اهتمــام. العديــد مــن الوثــائق التقريريــة الصــادرة عــن المنظمــة وأجهزتهــا

علــى بيــان العنايــة التــي حظــي بهــا مبــدأ المســاواة فــي األجــور ضــمن المقــررات الدوليــة الباحثــة بهــذا الخصــوص، 
  :للعمل التالية

      
 )2011(التحدي المستمر : في العملبشأن المساواة  مدير العام لمنظمة العمل الدوليةتقرير ال:أّوالً      

  
ــ      ــامر اعتَب ــر المــدير الع ــي العمــلبشــأن المســاواة  تقري األزمــة االقتصــادية ، 1)2011(التحــدي المســتمر : ف

وُحـدد الغـرض  .زيـشـأن التميلت إلى أزمة كبيرة فـي العمالـة، األسـاس الـذي يقـوم عليـه بوالمالية العالمية التي تحوّ 
منــــه، فــــي تــــوفير صــــورة ديناميــــة عــــن االتجاهــــات علــــى مــــدى الســــنوات األربــــع األخيــــرة، وتقــــديم بعــــض النتــــائج 

ويســتهل التقريــر مقدمتــه باإلشــارة  .2والتوصــيات إلجــراءات المنظمــة الدوليــة للعمــل وهيئاتهــا المكونــة فــي المســتقبل
علـى التمييـز فـي االسـتخدام والمهنـة فـي كافـة أنحـاء العـالم؛ حيـث يعتبـر  القضـاء تإلى االتجـاه اإليجـابي لسياسـا

هناك المزيد من التشريعات والمزيد من المبادرات المؤسسية، وبشكل عام هناك تزايد في الـوعي بالحاجـة :" أنّ 
  .3"إلى تذليل مشكلة التمييز في العمل

                                                           
، تقريــر المــدير العــام بشــأن متابعــة إعــالن منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن المبــادئ والحقــوق )التحــدي المســتمر: المســاواة فــي العمــل( : المكتــب الــدولي للعمــل 1

  .2011، جنيف، 100: المؤتمر الدولي للعمل، الدورة رقم األساسية في العمل،
  .05.المرجع نفسه، ص 2
. سـات المناهضـة للتمييـزويشير التقرير ذاته في مقام آخر، إلى أّنه بالرغم مـن األزمـة والبيئـة السياسـية السـائدة، اسـتمر التقـدم اإليجـابي فـي التشـريعات والسيا 3

فـي حظـر  ويعتبر التقرير في هذا الشأن، أّنه بفضل التشريعات تّم إحـراز تقـدمًا سـريعاً  .ويتعلق هذا التقدم بكمية التشريعات الجديدة وبمضمونها على حّد السواء
معنيـة بالمسـاواة ومكافحـة التمييز القائم على اإلعاقة والسن، غير أّن العرق والجـنس ال يـزاالن سـببا التمييـز المـدرجين تحديـدًا فيمـا يقـرب مـن كافـة التشـريعات ال

ليل من التقدم قد تحّقق في الحصول على إشارة صريحة ألسباب أخـرى للتمييـز، مثـل األصـل القـومي أو المنشـأ االجتمـاعي أو الـرأي وأّن الق. التمييز في العمل
  .السياسي

المجـال؛ حيـث  نموذجـًا يقتـدى بـه فـي هـذا ةاألوروبيـ اتالتشـريعالتقدم المحرز على مستوى ويعتبر التقرير الثالث بشأن المساواة وعدم التمييز في العمل،      
  .األوروبيجرى توحيد التشريعات المناهضة للتمييز وباتت تعاريف التمييز وٕاسناد عبء اإلثبات متماشية مع المبادئ التوجيهية الصادرة عن اإلتحاد 

  .06.المرجع نفسه، ص
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ــدرة ال :" بمــا يلــي وص مــا ُذِكــر أعــاله،بخصــ غيــر أّن المــؤتمرين آنــذاك، لــم يغفلــوا عــن التنويــه      ــر أّن الق غي
تواكب اإلرادة السياسية، ومن شأن االنكماش االقتصادي المطّول أن يكشف مـواطن الضـعف الهيكليـة، بـل أن 

أضـف إلـى أّن برنـامج التمييـز فـي العمـل فـي تنـوع مسـتمر وتبـرز تحـديات جديـدة . يفاقم من التمييـز الهيكلـي
  .1"قديمة دون حّل إّال جزئيًا في أحسن الحاالتحيث ال تزال تحديات 

التمييـز كما أصـبح التمييـز أكثـر تنوعـًا، وبـات ...يبّين هذا التقرير أّن التمييز ال يزال مستمرًا ومتعدد األوجه     
ز فـي أوقـات األزمـات، يسـاهم التمييـ" :ويشـير التقريـر ذاتـه، إلـى أّنـه. هو القاعـدة ولـيس االسـتثناء متعدد األوجه

ويتأثر السلوك بذلك، ويصبح من . المباشر أو غير المباشر في انعدام المساواة وانعدام األمن وخطر االستبعاد
  ".الصعب أكثر فأكثر تعزيز السياسات والتشريعات المناهضة للتمييز

ام تضــمن إلـى الوضــع التشـريعي للعديـد مــن البلـدان التــي تفتقـر إلــى أحكـوقـد أشـار التقريــر بعبـارات صــريحة      
 .100: ، وهـو حـق يتجلـى فـي االتفاقيـة رقـمالمساواة في األجور بين الجنسين عن العمل ذي القيمـة المتسـاوية

أّن  2006عام  لجنة الخبراءوأّنه في الحين التي تّم فيها التصديق على هذه االتفاقية على نطاق واسع، الحظت 
المساواة في األجور للنساء والرجال عن م تجّسد كليًا مبدأ ل 100: غالبية البلدان التي صدقت على االتفاقية رقم

وفــي عــدد مــن البلــدان، ال تــزال التشــريعات الوطنيــة تكتفــي  .فــي تشــريعاتها الوطنيــةالعمــل ذي القيمــة المتســاوية 
المسـاواة فـي األجـور عـن وقـد أدخلـت بعـض البلـدان مبـدأ . األجر المتساوي عـن العمـل المتسـاويباإلحالة إلـى 

بحيـث  العمل ذي القيمـة المتسـاويةفي قوانينها، لكنها عادت وضّيقت نطاق تطبيق  ل المتساوي في القيمةالعم
ــه باإلضــافة إلــى ذلــك، فــإّن تحديــد األجــور فــي القــوانين  .العمــل المتســاوييعنــي فقــط  كمــا يشــير التقريــر إلــى أّن

  .ر وكافة اإلعانات األخرىالوطنية ال يشمل على الدوام جميع أشكال التعويض، بما في ذلك األجو 
، إلـى العمـل ذي القيمـة المتسـاويةفيمـا يتعلـق بمعـايير قيـاس أحـال  ، قـدذاتـهالتقريـر وتشير الباحثة إلى أّن      

الصادر دليل المنظمة الدولية للعمل بشأن إجراء عمليات تقييم الوظائف غير المنحازة إلى جنس من الجنسين 
إّن تحديـد مـا إذا كانـت وظيفتـان تختلفـان مـن حيـث المضـمون :" ر مـا يلـي؛ حيث ورد ضمن التقري20082عام 

متساويتين في القيمة، يتطلب أسلوبًا للمقارنة، وأساليب تقييم الوظائف هي أدوات تسـاعد علـى إرسـاء القيمـة 
يب تقيـيم وتتسـم عمليـة وضـع أسـال. النسبية للوظائف، وبالتالي، تحّدد ما إذا كان أجرها بالمقابل منصفًا أم ال

وقـد .الوظائف والطريقة التي يجري تطبيقها بها بنفس األهمية التي تسم بها المضامين التقنية لتلـك األسـاليب
  .3"تنشأ التحيزات الجنسانية غير المقصودة في أي مرحلة من مراحل تصميمها أو استخدامها

، تشـــمل 2008ليـــة للعمـــل عـــام الصـــادر عـــن المنظمـــة الدو  دليـــل إجـــراء عمليـــات تقيـــيم الوظـــائفوبحســـب      
الخطــوات المتبعــة إلجــراء تقيـــيم للوظــائف يتســم بالموضـــوعية واإلنصــاف ويكــون خاليــا مـــن التحيــز علــى أســـاس 

  :4الجنس، التتابع التالي للعمليات
                                                           

  .08.، مرجع سابق، ص)التحدي المستمر: المساواة في العمل(  :المكتب الدولي للعمل 1
وتـرجم . الدليل المفصل لتقييم الوظائف غير المنحازة ألي من الجنسين من أجل تحقيق المسـاواة فـي األجـر 2008نظمة الدولية للعمل في عام أصدرت الم 2

  . دريبيةوالفرنسية والبرتغالية واإلسبانية واألوكرانية، ونشر واستخدم في حلقات العمل الت ةوالعربية والصينية واإلنكليزي ةإلى اللغات األلباني
   .16.، مرجع سابق، ص)التحدي المستمر: المساواة في العمل(  :المكتب الدولي للعمل 3
  :راجع 4
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 وضع شبكة ترجيحية تكون خالية من التحّيز على أساس الجنس؛  .أ 
 فرعية وتحديد الوظائف من القيمة نفسها؛إسناد نقاط للوظائف استنادًا إلى مستويات العوامل ال  .ب 
 احتساب مجموع النقاط المسندة لكل وظيفة؛  .ج 
  .تجميع الوظائف إلى نقاط مفصلية  .د 
، إلـى أّنـه فـي ضـوء المكانـة البـارزة "نحـو خطـة للعمـل:" منه تحت عنـوان الجزء الرابعوانتهى التقرير ضمن      

إعــالن المنظمــة الدوليــة للعمــل ، وتمشــيًا مــع ...وليــة للعمــل،التــي تحتلهــا مكافحــة التمييــز فــي واليــة المنظمــة الد
من المقترح أن تعّزز المنظمة الدولية للعمل إنجازاتها  ،)2008( بشأن العدالة االجتماعية من أجل عولمة عادلة

نة عن طريق مـا يلـي ك التـرويج لصـكوك منظمـة العمـل الدوليـة ذات الصـلة، بمـا فـي ذلـ )أ(: وتدعم هيئاتها المكو
تنمية  )ب(؛ )111:واالتفاقية رقم 100:االتفاقية رقم(التصديق العالمي على االتفاقيتين األساسيتين بشأن المساواة 

زيـادة تنميـة القـدرة المؤسسـية للهيئـات ) ج(المعارف وتقاسمها بشأن القضاء على التمييـز فـي االسـتخدام والمهنـة؛ 
نة للمنظمة الدولية للعمل من أجل دعم ت نفيذ الحق األساسي في عدم التمييز فـي العمـل دعمـًا أكثـر فعاليـة؛ المكو

  .تعزيز الشراكات الدولية مع الجهات الفاعلة الرئيسية بشأن المساواة )د(
إطـار مـا هـو مقتـرح مـن مجـاالت  وفـي:" ومن التوصيات النهائية التي خُلص إليها واضعو التقرير، ما يلي     

  ...".الء االهتمام إلى المساواة في األجور بين الرجال والنساء،يإالعمل ذات األولوية، سيستمر 
كما أشار واضعو التقرير بخصوص إجراء التـرويج لصـكوك المنظمـة الدوليـة للعمـل، إلـى أّن المنظمـة علـى      

: رقم قاب قوسين من تحقيق هدف التصديق العالمي على االتفاقيتين األساسيتين بشأن المساواة، وهما االتفاقيتان
ويعّلق واضعو  .% 90، وأّنه قد فاق مستوى مصادقة الدول األعضاء في المنظمة عليهما نسبة 111: ورقم 100

هـذه النســبة المذهلـة علــى النتــائج اإليجابيـة المحــرزة بفضـل العمــل المنجــز  وتــدلّ :" التقريـر علـى ذلــك، كالتـالي
غيـر أّنهـم يعترفـون بأّنـه ال تـزال ثمـة تحـديات أمـام  ."...سعيًا إلى توسيع نطاق الحماية المقدمة من االتفاقيتين

ـــق التصـــديق العـــالمي علـــى هـــاتين االتفـــاقيتين األساســـيتين بشـــأن المســـاواة، بـــل  ـــد مـــن التحـــدي فيمـــا يتعل المزي
علـــى المســـتويين الـــوطني واإلقليمـــي والـــدولي، كهـــدف الحـــوار االجتمـــاعي  ويعـــززون بـــذلك،. بتطبيقهمـــا الكامـــل

ســبيل الخــروج مــن المــأزق والتحســيس بأهميــة المســألة، والســعي إلــى التصــديق الكامــل علــى  وكمــنهج أساســي فــي
ـــا يســـهم فـــي تحقيـــق الهـــدف اإلنســـاني لأللفيـــة رقـــم2015هـــاتين االتفـــاقيتين األساســـيتين بحلـــول عـــام  ،  01:، مّم

  .استئصال الفقر والجوعوالمتمثل في 
عـن المـدير العـام للمكتـب الـدولي للعمـل، سـاهم بحـد كبيـٍر فـي رفـِع تعتبر الباحثة أّن التقرير الّسابق المقـّدم و      

أّن تحديـد مـا إذا كانـت وظيفتـان تختلفـان مـن حيـث الغموض اّلذي شاب اتفاقيات األجور، سالفة الّذكر،  واعتبر 
إرسـاء  المضمون متساويتين في القيمة، يتطلب أسـلوبًا للمقارنـة، وأسـاليب تقيـيم الوظـائف هـي أدوات تسـاعد علـى

وتتســم عمليــة وضــع أســاليب . القيمــة النســبية للوظــائف، وبالتــالي، تحــّدد مــا إذا كــان أجرهــا بالمقابــل منصــفًا أم ال
وقد .تقييم الوظائف والطريقة التي يجري تطبيقها بها بنفس األهمية التي تسم بها المضامين التقنية لتلك األساليب

 وأحـال فـي ذلـك إلـى. أي مرحلة مـن مراحـل تصـميمها أو اسـتخدامهاتنشأ التحيزات الجنسانية غير المقصودة في 
                                                                                                                                                                                                 

=I.L.O.:(Promoting Equity, Gender-Neutral Job Evaluation for Equal Pay), A step-by-step guide, Geneva,2008. 
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الصادر دليل المنظمة الدولية للعمل بشأن إجراء عمليات تقييم الوظائف غير المنحازة إلى جنس من الجنسين 
طرائــق تحديــد تقيــيم الوظــائف، أساســًا، علــى معــايير موضــوعّية ، يحكمهــا بالّدرجــة واّلــذي أّســس ، 2008عــام 

    .، نظام التنقيطاألولى
  

 مو العادلاألجور والنّ : )2012/2013(التقرير العالمي لألجور:ثانياً      
  

بتبيــان تــأثير األزمــة العالميــة علــى ، 1مــو العــادلاألجــور والنّ : )2012/2013(التقريــر العــالمي لألجــوريعنــى      
اهـات األجـور فـي جميـع أنحـاء العـالم، األجور، وفي هذا اإلطار يعرض التقريـر العـالمي لألجـور بيانـات عـن اتج

  .على االقتصاد العالمي المركبة آثارها تحليل مع العمل، إنتاجية باتجاهات ويقارنها
يأتي التقرير العالمي لألجور كإضافة إلى أدبيات عديدة تناولت التغيـرات فـي توزيـع األجـور ومسـتوياتها فـي      

ادية واالجتماعيـة لهـذه االتجاهـات، ومـن أهـم النتـائج التـي توصـلت إليهـا كافة البلدان وفيما بينها، واآلثـار االقتصـ
  .هذه األدبيات تزايد عدم العدالة في الدخل من حيث توزيع الدخل الوظيفي والشخصي

 ُيظهـر المـال، ورأس العمالـة بـين الـوطني خلالدّ  توزيع ةبكيفيّ  يهتم  ذيوالّ  الوظيفي، خلالدّ  توزيع حيث فمن     
 أصـبح كمـا. البلـدان مـن كثيـر فـي األربـاح نصـيب وارتفـاع األجـور، نصـيب تراجـع الطويـل المـدى علـى االتجـاه
 بأجر، العاملين شريحة من ٪ 10 وأدنى أعلى بين الفجوة اتساع مع تفاوتا أكثر لألجور الشخصي التوزيع أيضًا،

 حـين فـي العظـيم، الركـود قبـل حتـى ،الخارجيـة االخـتالالت تفـاقم أو خلـق إلى الداخلية االختالالت هذه أدت وقد
 بتـوفير االسـتهالكي الطلـب علـى األجـور أنصـبة انخفـاض عـن الناجمـة السـلبية اآلثـار تعـويض البلـدان تحـاول

  .تصديرية فوائض تحقيق طريق عن أو ميسرة، ائتمانات
 الـوطني الصـعيدين علـى التـوازن إعـادة على تعمل سياسات إجراء ضرورة إلىواستنادًا لذلك، يشير التقرير      

 النظـر وجهـة تجنـب السياسـات صـانعي علـى ينبغـي الخارجيـة، االخـتالالت لمعالجـة محاولـة وفـي. والعـالمي
 العالقـة تعـزز التـي السياسـات إتبـاع ،كـذلك علـيهم ويجـب .الركـود مواجهة في البلدان صمود بإمكانية التبسيطية

  .عمالةال تعويضات ونمو العمل إنتاجية نمو بين الوثيقة
. األجـور لتحديـد المؤسسـات دور تعزيـز خـالل مـن الـداخلي التـوازن إعـادة يبـدأ أن ويضيف التقرير أّنه يمكن    

 التكنولوجيـة والتغيـرات العمـل سـوق فـي المتزايـد االنقسـام سـياق فـي وخاصـة – العمالـة تنظـيم لصـعوبة فنظـرا
  .الجماعية المفاوضة وتمكين دعم زيادة يجب – السريعة

 تحديـد عنـد أقـوى بشـكل حمايتهـا إلى األجر منخفضة العمالة ضمن التقرير اإلشارة إلى أّنه، تحتاج تكما ورد    
 سياسية أداة بمثابة ذلك يكون المالئمة، بالصورة لألجور األدنى الحدّ  تصميم تمّ  ما إذا ذلك، عن فضال .األجور
  .وأسرها العمالة لهذه المعيشي المستوى من أدنى حد تأمين ،ثمّ  ومن ،الالئق األجر من األدنى الحدّ  لتوفير فعالة
 ،2011-2008و 2007-1999خـالل الفتـرتين  فجوة األجـور بـين الجنسـينويستعرض التقرير التغيرات فـي      
ّن تفسـير أ :"إلى تراجـع فجـوة األجـور بـين الجنسـين خـالل سـنوات األزمـة فـي غالبيـة البلـدان، ومؤكـدًا علـى مشيراً 

                                                           
  .2013المنظمة الدولية للعمل، جنيف، ، )-األجور والنمو العادل -2012/2013التقرير العالمي لألجور (: المكتب الدولي للعمل 1
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 يعنـي ال الجنسـين بـين األجـور فـي الفجـوة حجـم فتقليـل ،”التركيـب أثـر“ مجموعـة بفعـلمعقـد  تراجـعهـذا ال
 يرجـع ال الجنسـين بين األجور فجوة في التراجع أن استونيا حالة من يتضح . اإلناث وضع تحسن بالضرورة

   .1"باإلناث مقارنة للذكور العمل سوق ظروف تدهور إلى ولكن اإلناث، وضع تحسين إلى
      الت مُ ويقـد األجـور متوسـط ألن األجـور، بيانـات تفسـير مـع يظهـر آخـر تعقيـد قريـر بيانـات دقيقـة تبـّين أّنـه ثـم 

 تحديـد يخضـع فهـؤالء الوافـدة، العمالـة وأجـور المـواطنين مـن العمالـة أجـور بـين ضـخمة فـوارق يخفـي أن يمكـن
 أجـور بـين الكبيـرة الفـوارق عُ ترِجـ ،مـثالً  الخليجـي نالتعـاو  مجلـس اقتصـاديات ففـي. ةللغايـ مختلفـة لـنظم أجـورهم
 القطـاع في ةالمحليّ  العمالة نسبة زيادة إلى تهدف تيوالّ ، "التعريب" اتعمليّ  إلى المواطنين وأجور الوافدة العمالة

 فـي التشـغيل وسياسـات الوظـائف؛ بـين الوافـدة العمالـة حركـة دقيـيُ  ذيوالّـ ،الكفيـل نظـام إلـى الخـاص؛ باإلضـافة
 مـن األحيـان أغلـب فـي أعلـى أجور مستويات مُ وتقد  المواطنين، على تقتصر عملٍ  َص رَ فُ  ر دُ تَ  تيالّ  العام القطاع

 اإلناث نسبة ارتفاع مع العمل، سوق في اإلناث مشاركة يتدنّ  فإن  الواقع، وفي .الخاص القطاع في المتاحة تلك
 لُ ُصـتحْ  حيـث( الجنسـين بـين األجـور فـي ةٍ سـالبَ  فجـوة إلـى ،أحيانـاً  ،ييـؤدّ  العـام القطـاع وظـائف فـي العـامالت

  . )كورالذ  من أكبر مكاسب على الحالة هذه في اإلناث
  

  :المطلب الثاني
 بمزايا الّضمان االجتماعي المتعّلقةالقواعد 

  
وِت ُأسـرِتِه، وِبقَـَدِر مـا ُيـدِرُك يرتِبُط ُوُجود اإلنساِن في هذه الحياِة، أساسًا، ِبُقدرِتِه علـى العمـل وكْسـِب قوتِـِه وقـ     

، ِمّما يجعُلُه فـي خطـٍر دائـٍم ِمـَن الُمسـتقبل 2اإلنساُن ضرورة العمل، فإنُه ُيدِرُك أكثر ما يتهدُد اسِتمرارُه ِمْن مخاِطر
طـر ُيعـد ُجـزءًا فإّن حاجة اإلنسان لألمن والتّأمين قديمٌة ِقَدَم اإلنساِن نفِسِه، علـى اعتبـار أّن وجـود الخ. 3المجهول

بســـبب أنشـــطة  -بالنســـبة لكثيـــٍر مـــن فئـــاِت المجتمـــع -ال يتجـــّزأ مـــن حياتـــِه، هـــذا الخطـــر اّلـــذي يـــأتي فـــي ُمعظِمـــهِ 
             .4اإلنسان اليومّية اّلتي ُيماِرُسها ِلكسِب ُقوِتِه ومعيشِته

                                                           
 خـالل وتضـيق النمـو أوقـات فـي تتسـع حيـث االقتصـادية، الـدورة يوافـق بأسـلوب للتغّيـر تميـل اسـتونيا في الجنسين بين األجور فجوة أنّ  التقرير ذاته، يوضح 1

 عدد وعملهم باألزمة تضررا األكثر القطاعات في الذكور تركز عن ناجما كان األخيرة، األزمة خالل 2009 عام الملحوظ التراجع فإنّ  وبالتالي، .دالركو  فترات
  .الذكور عمل ساعات عدد في لالنخفاض نتيجة الجنسين بين األجور في الفجوة ضاقت ولذا،. أقل ساعات

تقليـل : فجـوة األجـور بـين الجنسـين(  02/02 الجـزء األول، الفقـرة ،)-لعـادلاألجـور والنمـو ا -2012/2013التقريـر العـالمي لألجـور (: المكتب الـدولي للعمـل
  .76-75.مرجع سابق، ف ف، ...)الفجوة لكن بدون تحسن وضع النساء

 مصــطفى أحمــد أبــو/ .23 -19.الطّيــب ســماتي، مرجــع ســابق، ص ص: الُمْســَتْوِجب للتعــويض، راجــع الخطــر االجتمــاعيللمزيــد مــن التفاصــيل بشــأن مفهــوم  2
  :وأيضاً  .59-58.، ص ص2010، الّطبعة األولى، منشورات الحلبي الحقوقّية، بيروت، األسس العامة للّضمان االجتماعيعمرو، 

F.Petit,Droit de la protection sociale, Op.cit.,pp.24-25. 
  ".ِمْن َطَبقات األماْن على سْطِح ُكرٍة تْشَتِعُل بالمخاِطرِ  ْوَق ِقشرٍة رقيقةٍ إن اإلنسان يعيُش ف:"وقْد أْحَسَن جانٌب من الفقه التعبير عْن هذا الَوْضع، بقوِلهِ   3

  .06.، ص1993، عمان، )دون دار نشر(، )فقهًا، تشريعًا واجتهاداً (مكافأة الخدمة بْين قانون العمل وقانون الّضمان االجتماعي  محمد عبد اّلله الّظاهر،
لسـان محمد بن مكـرم ابـن منظـور، .(إعطاُء اآلمنة: َأِمَن َيأَمُن أمنًا، واألمان: ، واألمن ضّد الخوف، والِفْعُل منهُ األمنمن الّتأمين في المعجم العربي، مأخوٌذ  4

  .22.، ف13.، ص)دون سنة طبع(، دار إحياء الّتراث العربي، بيروت، العرب
  ). 75: سورة آل عمران، اآلية رقم" (إليكَ َمْن ِإْن تَْأَمْنُه ِبِقْنطاٍر ُيؤدِه : "ومنه قوُلُه عّز وجلّ       
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ــ البــاحثين أن  نَ ِمــ كثيــرٌ  ىيــر و       ــبات الفقــر، فَ ســبّ مُ  نْ ِم يخوخة، الّشــ :آلتيــةاالوقــائع أحــد  قِ نتيجــة تحقــ لِ خالــد  دُ ْق
وغيرهـــا مـــن العوامـــل واألحـــداث اّلتـــي قـــْد تـــؤّثر فـــي القـــدرات ...المـــرض، البطالـــة العجـــز، الوفـــاة، إصـــابة العمـــل،

ي ف اً هامّ  عية عامالً أمينات االجتماالتّ  يعتِبُرونو . 1أو الّذهنية للعامل وتتسّبب في عجزه عن االستمرار/الجسدّية و
 –إليهـا  شـارِ المُ  رِ المخـاطِ  دِ َحـأَ  قِ تحقـ نتيجـةَ  عُ ِطـقَ ذي ينْ الّـ خلِ الـد  نِ َعـ بٍ ناِسـمُ  ن تعـويضٍ ِمـ هُ رُ وف ا تُ مَ بِ  رِ قْ الفَ  ةِ حاربَ مُ 
 تبـدو ،هنـا نْ وِمـ -ةروة البشـريّ الثّـ ظِ ْفـعلـى زيـادة اإلنتـاج وحِ  ا تعمـلُ هَـكمـا أن    .2ها االجتماعيةتُ ا تبدو أهميّ نَ هُ  نْ ومِ 

  .3الوظيفي واالجتماعي االستقرارِ  نَ ه مِ قُ حق ها االقتصادية، وكذا، ما تُ تُ أهميّ 
 مانالّضـ نَ ن ِمـِكـمْ ر مُ دْ تـي تسـتهدف تـوفير أكبـر قَـم الّ ظُ والـن  مْ يَ الِقـ نَ جتمعات القديمـة الكثيـر ِمـالمُ  تْ فَ رَ عَ  دْ قَ ولَ      

 الــةٍ فعّ  الجماعــة الواحــدة كوســيلةٍ  ن أعضــاءِ يْ َبــ العميــقُ  نُ التضــامُ  ادَ ألعضــاء المجتمــع، وفــي إطارهــا َســ االجتمــاعي
ة فـي الجماعّيـ هِ المجتمع بمسـؤوليتِ  ورُ عُ شُ  ادَ ازدَ و .ضد ما تنطوي عليه الحياة من مفاجآت غير سارة  األفرادِ  لتأمينِ 
 االســتقرار م أسـباب عــدمناعية فــي أوروبـا، وتعــاظُ ر المجتمعــات الّصـمـع تطــو رورية ألعضــائه الحمايــة الّضـ تـوفيرِ 

 ثُ الحــــوادِ ، ُض رَ ها الَمـــلُ ك َشــــتـــي يُ م األعبـــاء واألخطــــار الّ داخــــل المجتمـــع، وتفــــاقُ  هِ تِـــدَ حْ ووِ  هِ ِتــــلَ زْ عُ ٕاشـــعار المـــواطن بِ و 
   .4يخوخة والوفاةالشّ ، ةااللتزامات العائليّ ، البطالة، زُ جْ العَ  ،واإلصاباتُ 

ا المجتمـع، إّمـ أفـرادِ  نْ مِ  فردٍ  أمين االجتماعي إلى كل ة التّ ل ظَ مِ  د كبيرة في مَ  ةً عظم الدول عنايَ ي مُ ولِ ولذلك، تُ       
الُمسـتفيد مـن ن عليـه أو سـرة المـؤم أُ ( رٍ باِشـمُ  رِ ْيـغَ  أو بشـكلٍ ) التعـويض الُمستفيد ِمـنَ ن عليه و المؤمّ ( باشرٍ مُ  بشكلٍ 

   .5)التعويض وُمعاِليهِ 

                                                           
  . 13.الطّيب سماتي، مرجع سابق، ص :، راجعمفهوم الخطر االجتماعيللمزيد من التفاصيل بشأن  1
ي تحريــر إّن الّضــمان االجتمــاعي لــْيس فــي جــوهرِِه وســيلًة، بــْل غايــًة، وهــذه الغايــة هــ:"بهــذا الخصــوص، كالّتــالي" عــوني محمــود عبيــدات"يقــوُل األســتاذ  2

ِصـر كثيــرة ال تتــوّفر المجتمـع مــن الحاجـات الّناِشــئة عــن التفـاُوت والِعــوز والمــرض والّشـيخوخة، أّي أّن هــذه الغايـة صــْعبُة المنــاِل يتوّقـف تحقيُقهــا علــى عنا
  ".ا إمكانياُتهادائمًا في كّل المجتمعات، ولذلك فهّي دائمًا في طريق الّتحقيق، وكّل دولٍة تستعِمُل الوسائل اّلتي تسمُح به

، 1998 ، دار وائـل للّنشـر، عمـان،الّطبعـة األولـى، )قضـاء-فقـه-تشـريع 1978لسنة  30: مؤّقت رقم(شرح قانون الّضمان االجتماعيعوني محمود عبيـدات، 
  .08.ص

أصـبح أكثـر مـن ضـرورة تقتضـيها  -مـن أنـواع التّـأمين باعتبـاره نوعـاً  -وأّن التّـأمين االجتمـاعي...األنشطة الخدِمّية الحديثة منالتّأمين يعتبر جانب من الفقه  3
  :وَوَرَد التعبير على ذلك، بالقول. الُمعطيات االقتصادّية الحديثة، وتتبّناه الدول والحكومات من أجِل حماية شرائح واسعة من العّمال والطبقة العّمالية

     “The social insurance as a form of insurance has become more of a necessity required by the data of modern 
economic and adopted by states and governments to protect large sections of the workers class and working people, 
especially those middle-income and vulnerable, as a tool to achieve the social goal whitch is to ensure the rights of 
these groups in cases of disability, death, old age, unemployment, sickness, work injury, as well as some other 
benefits that we will try to highlight in this article”.in: 

، جامعـة البــويرة، 13: ، مجّلـة معـارف، العـدد)دراسـة حالـة الجزائــر -تحقيـق الّصــالح العـامأداة ل...التّــأمين االجتمـاعي( مولـود حـواس وعبـد الّناصـر حبوشـي، 
  .180-179. ، ص ص2012ديسمبر 

فـي الضـمان االجتمـاعي دراسـات اشـتراكية  عزيـز صـقر،: ، راجـعمبادئ الّضـمان االجتمـاعي فـي األنظمـة االقتصـادية المختلفـةللمزيد من التفاصيل بشأن   4
       .128-127و 56-55 .، ص ص1982، دمشق،ات دار الجمهورية للطباعة والنشرور ، منشوالتجاري

نظاٌم يهدف إلى خلق االطمئنان لدى أفراد المجتمع العامل عن طريـق ضـمان حـد أدنـى : " ، كـاآلتي"التّأمين االجتماعي"وقْد عّرف جانٌب من الفقه الحديث  5
حقيقتــه : عقــد التّــأمينعبــد الهــادي الســّيد محمــد تقــّي الحكــيم، "( ْجــز العّمــال أو بطــالِتِهم أو مرِضــِهم أو وفــاتِهملــُدُخول قائمــة لُهــم وِلــَذِويِهم فــي حــاالت ع

 .205.، ص2010منشورات الحلبي الحقوقّية، بيروت،  ،)دراسة مقارنة(ومشروعيته 
ُنُهم مـن إصـابات العمـل والمـرض والبطالـة، كمـا أّنـه فـي الوقـِت ذاِتـِه، تـأميٌن علـى التّأمين اّلذي ُينّظم الموّظفين والعّمال وُيـؤمّ :" كما يعّرفه البعض، بأّنـه     

، الطبعـة األولـى، دار وائـل للنشـر النظرّيـة والتطبيـق: التّـأمين وٕادارة الخطـرحربـي محمـد عريقـات وسـعيد جمعـة عقـل، "(األشخاص حـال حيـاتهم وحـال وفـاتهم
  .38.، ص2008والتوزيع، عمان، 
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ئم األساسّية إلرساء العدالة االجتماعية وَدْعم الّنشاط االقتصادي، وعليه، ُيعتبر التّأمين االجتماعي ِمَن الّدعا     
نظـرًا لمــا ُيـوفُرُه ِمــن مزايـا وتســهيالٍت، لـذلك فهــو علـى درجــٍة كبيـرٍة ِمــَن األهمّيـة بحيــث لَـْم َيُعــد باإلمكـان االســتغناُء 

  .    1عليه في المجتمعات الُمعاصرة
فـي  اهَـاليـة ومنظماتِ العمّ  بقـاتُ ها الطّ تْ تـي خاَضـالّ  ةُ مَ ة الحاِسـضاليّ الن  االنتفاضاتُ و  ةُ ولَ المبذُ  ودُ هُ الجُ  تْ رَ مَ أثْ  دْ وقَ      

 تْ رَ دَ صَ  ؛ حيثةٍ عَ متواضِ  ، عن نجاحاتٍ بداية التنظيم القانوني لمسائل الّضمان االجتماعي على المستوى الوطني
 فرنسـا، فـي 1889و 1883ن مـابيْ  ألمانيـافـي  :لالـدو عـدٍد محـدوٍد مـن أمين اإلجباري فـي قة بالتّ التشريعات المتعل 

ــــي 1910و 1898ن مــــابيْ  ــــرا، ف ــــين  مــــا إنكلت ــــي 1911و 1909ب  1901مــــابين  )ســــابقاً ( روســــيا القيصــــرية، وف
  .19122و

ـــى المســـتوى الـــدولي، كرّ و       ـــيْ ولـــى للتّ ســـت المحـــاوالت األُ عل ـــنســـيق ب مان ة بالّضـــة الخاّصـــن التشـــريعات الوطنّي
ــارم"الُقْنُصــل نة بــيْ َمــرَ بْ ولــى االتفاقيــات الدوليــة، االتفاقيــة المُ ال المهــاجرين، وكانــت أُ العّمــ حِ االجتمــاعي لصــالِ   "دوب

(Duché de Parme)  ال ة بالعّمــــالمعاشــــات الخاّصــــ انمَ َضــــ لَ وْ َحــــ 1827أوت  13والدولــــة الفرنســــية بتــــاريخ
  .3ائمةاإلقامة الدّ  دون اشتراطِ ن الدولتين، و المهاجرين بيْ 

السـتفادة  لْ تبـادَ مان المُ ق بالّضـتتعلّـ 1904أبريل  15بتاريخ  إيطالياو فرنسابين  ةِ ثنائيّ  اتفاقيةٍ  ذلك، إبرامُ  ىلَ تَ      
األســاليب  تْ دَ د َحــ ،4ةرات القــوانين العمالّيــقواعــد الحمايــة االجتماعيــة وتطــو  نْ ن ِمــن الــدولتيْ هــاجرين بــيْ ال المُ العّمــ

ذي الّـ، و 1906جـوان  09فـي مَ رِ ْبـلحـق أُ بموجـب بروتوكـول مُ  ،الحقـاً  ،ولـىاألُ ا من مادتهـ" د"ة بتطبيق الفقرة الخاصّ 
 دت آليات كان يرمي إلى استفادة العمال المهاجرين بين الدولتين من مزايا التعويض عن إصابات العمل، كما حد

                                                           
مولــود حــواس وعبــد الّناصــر حبوشــي،  مرجــع ســابق، ص  :، راجــعمزايــا نظــام التــأمين علــى المســتويين االجتمــاعي واالقتصــاديتفاصــيل بشــأن للمزيــد مــن ال 1

  .188-186. ص
مســتوى  انخفــاضِ المــواطنين و  نَ ِمــ محــدودةٍ  ا لفئــاتٍ هَ شــمولِ  فيهــا، تْ رَ دَ تــي َصــظــر عــن الدولــة الّ النّ  هــذه التشــريعات، بغــض  كــل  نَ شــترك بــيْ المُ  مُ وقــد كــان القاِســ 2

 مْ هـذه القـوانين لَـ كمـا أن  .دها التشـريع تـي حـد عطـى للمحتـاج فـي الحـاالت الّ تـي كانـت تُ ضـآلة المقـادير الّ  ،ةً ، وخاّصـإليها دُ ها أو تستنِ مُ تي كانت تقد مانات الّ الضّ 
ل دِخـأُ  مان االجتماعي اإلجبـاري علـى البطالـة قـدْ كان الضّ  فقدان العمل نفسه؛ فقدْ  يخوخة والمرض وحاالتحاالت فقدان القدرة على العمل والشّ  ي كلّ تغط  نْ كُ تَ 

  :راجع .إنكلترافي  ،فقط
J.J.Depeyroux, Sécurité sociale, édition Sirey, Paris,2000,pp.14-15. 

  :راجع 3
S.Günter Nagel & C.Thalamy, Le droit international de la sécurité sociale, 01ére édition, Presses Universitaires de 
France, Paris, 1994, p. 07.    

ــاتفاقيــات دوليــة فــي مجــال  ريــق إلبــرامِ هــدت الط تــي م الّ الخطــوة األولــى وقــد اعتبــر الفقــه هــذه االتفاقيــة بمثابــة  4 ــالحمايــة االجتماعّي حيــث  ؛ال المهــاجرينة للعّم
 -؛ بمهِ اقتطاعــاتِ  نْ مان االجتمــاعي وِمــالّضــ نَ ال المهــاجرين إلــى الخــارج ِمــتســهيل اســتفادة العّمــ -أ :هــيهــا فــي ديباجتهــا، و رامِ إب نْ ة ِمــو ُجــرْ األهــداف المَ  تْ دَ د ُحــ

ن التنسـيق بـين ضـما -؛ جظـروف العمـل ة لتحسـينِ رَ ات التشـريعية المقـر رَ التطو  نَ م ومِ هِ ة في أوطانِ رَ ال المهاجرين من إجراءات الحماية المقر ضمان استفادة العمّ 
  .أمين على إصابات العملفي مجال التّ  اإليطاليةو الفرنسيةة التشريعات الوطنيّ 

  :نيأساسي مبدأيناالتفاقية على  تْ زَ كَ وارتَ      
 ؛ال المهاجرينال المواطنين والعمّ مان االجتماعي بين العمّ ة بالضّ المساواة في تطبيق القواعد الخاصّ   .أ 
  .فيه ونَ ذي يعملُ الّ  آخر غير البلدِ  مان االجتماعي في حالة إقامة هؤالء اآلخرين في بلدٍ مزايا الّض◌ّ  نْ م مِ هِ رِ سَ جرين وأُ ال المهاضمان استفادة العمّ   .ب 
  :راجع

Ibid., p.08.    
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ـــأُ  ،مـــن نفـــس المـــادة بموجـــب بروتوكـــول ملحـــق ثـــانٍ " ب"تطبيـــق الفقـــرة  شـــأن االســـتفادة ب 1910أوت  09فـــي  مَ رِ ْب
  .1نال في كال البلديْ رة للعمّ المتبادلة من المعاشات المقرّ 

؛ (.O.I.T)، بعد إنشاء المنظمـة الدوليـة للعمـل بصورٍة ِفعلّية تْ سَ رِ وكُ  اً حقيقيّ  عداً نائية بُ ود الثّ هُ هذه الجُ  تْ ذَ خَ ات و      
 نَ ِمـ علـى أسـاسٍ  يّ ِنـمي ودائـم إال إذا بُ لمـا كـان ال سـبيل إلـى إقامـة سـالم عـال"حيث جـاء فـي ديباجـة دسـتورها 

نك والحرمــان بكثيــر مــن لــم والّضــتنطــوي علــى إلحــاق الظّ  ا كانــت هنــاك ظــروف عمــلٍ العدالــة االجتماعيــة، ولّمــ
ال مـن وحمايـة العّمـ ،...مكافحـة البطالـة،...وذلك مثالً  روف المذكورة،تحسين الظّ  حِ وكان من المل  ،...اس،النّ 
ــالعِ  كفالــة المعــاش لــدى مايــة األطفــال واألحــداث والنســاء و م، وحِهــاجمــة عــن عملِ واإلصــابات النّ واألمــراض  لِ َل
  .2 ..".يخوخة والعجزالشّ 

تــي فقــدت عملهــا، منــذ الفئــات العــاجزة عــن العمــل، أو تلــك الّ  حِ لصــالِ  أمين االجتمــاعيالتّــ، بــذلك، مبــدأ دَ فتأكــ     
 هِ وِنــن دُ ، وِمــالعدالــة االجتماعيــة ومُ ف رئيســي علــى أساســه تقُــكمبــدأ أساســي وهــد تأســيس المنظمــة الدوليــة للعمــل،

  .3رِ طَ ن للخَ يْ ئام العالميَ الم والوِ ض السّ يتعرّ 
َهـــتْ قـــد و       المنظمـــة ُجـــ َوج العمـــل، وتـــوفير  وفَ رُ وُظـــ وطِ رُ ُشـــ ا للعمـــل علـــى تحســـينِ هَ نشـــاطَ  لَ ا وكاِمـــَهـــاهتمامِ  ل

 ي العديـد مــن القواعــد االتفاقيــة المســاواة، مــن خـالل إقــرار وتبّنــ مِ دَ ى قَـفئـات العــاملين وعلــ الحمايـة االجتماعيــة لكــل
  . 4االقتصاديةن االجتماعية و يْ احيتَ النّ  نَ مِ  هُ عملَ  دَ قَ ذي فَ الّ  لِ والعامِ  لِ العاطِ  لِ والتوصيات في مجال تأمين العامِ 

، مِ التقــد  نَ ِمــ ةً وَ رْ مــة الدوليــة للعمــل، ذُ لمنظل الّنشــاط التشــريعي ادرة فــي إطــاراألحكــام الدوليــة الّصــ تْ َغــقــد بلَ و      
ــوَ مُ و  ، دقيــقٍ لٍ شــامِ  نظــامٍ  وٕاقــرارِ  عِ ْضــوَ  نْ المنظمــة ِمــ تْ َنــهــل تمك  :اليــةالتســاؤالت التّ  حِ رْ إلــى َطــ دفعــت الباحثــة دٍ ح 

ا هَ تِ اغَ يَ ِصــ دَ ْنــإليــه عِ  دَ نِ تَ ْســتَ  أنْ  دولــةٍ  ألي  نُ ِكــمْ ، يُ ونِ مُ ْضــالمَ  خلِ الــدّ  نَ ِمــ أدنــاً  اً حــدّ  ُس ر َكــمان االجتمــاعي، يُ للّضــ
  المعيشي فيها؟و  االقتصادي وِ مُ الن  كانت درجةُ  ماً هْ وص، مَ صُ ة، بهذا الخُ ا الوطنيّ هَ دِ قواعِ ها و ئِ لمبادِ 

                                                           
  :راجع 1

S.Günter Nagel & C.Thalamy, Op.cit., p.10. 
مان االجتمــاعي علــى المســتوى فــي تــاريخ التنظــيم الحقــوقي لمســائل الّضــ األهــمّ  ثَ دَ الَحــ -فــي حقيقــة األمــر - لشــك  دْ إن كــان إنشــاء المنظمــة الدوليــة للعمــل َقــ 2

اّلتـي تجّلـى ،  و "أمين االجتمـاعيائمـة للتّـلجنـة الدّ بالّ " تْ يَ م مـا ُسـ ،ةٍ مـرّ  لِ وألوّ  ،تْ َسـس أُ  1889ففـي عـام  ؛سـابقٍ  إلـى تـاريخٍ  ودُ تنظيم هذا المجـال يُعـ  أنّ الدولي، إالّ 
  .مان االجتماعي وٕاصابات العملالمؤتمرات الدولية وحلقات البحث في مسائل الضّ  تنظيمِ  في سيّ ا األساهَ هدفُ 

ــا،  :للمزيــد مــن التفاصــيل، راجــع ــةاالتحــادات العمّ (جمــال البن ــة العمــل العربيــة، العــدد)اليــة الدولي ، مكتــب العمــل العربــي، مطــابع األهــرام التجاريــة، 12: ، مجل
  .152-151.عزيز صقر، مرجع سابق ، ص ص:وأيضاً / .143-129.ص، ص 1978القاهرة، ديسمبر،  

 La charte de)"ميثــاق األطلنطــي"وَرَد التّأكيــد علــى الحــّق فــي الّتــأمين االجتمــاعي فــي العديــد مــن الوثــائق الُمعتمــدة علــى المســتوى الــدولي؛ حيــث أّكــد  3

l’Atlantique)  ن حــّق الّشــعوب أن تتمّتــع بالحيــاة اآلمنــة داخــل حــدودها، وأمــّن مــن عناصــر الحيــاة أّن مــ، واّلــذي جــاء فيــه 1941أوت  12الُموّقــع بتــاريخ
  .اآلمنة أْن يتمتَع المواطنون بالحّق في التّأمين االجتماعي من مخاطر الحياة

  . ي المجتمع الحّق في التّأمين االجتماعيأّنه، لكّل شخٍص باعِتباِرِه ُعضوًا فعلى ، 22 في مادِتهِ ، )1948(اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان كما نّص      
ت الفكـرة العديـد مـن عيدين العـالمي واإلقليمـي، وتبنـى لها على الصّ مان االجتماعي صدً الجهود المبذولة من طرف المنظمة الدولية للعمل في مجال الضّ  تْ قَ لَ  4

مان ؛ حيـــث يمـــارس الحـــق فـــي الّضـــبالغـــةً  ةً ادرة فـــي إطـــار مجلـــس أوروبـــا أهمّيـــق الّصـــفأولتهـــا الوثـــائ. اإلعالنـــات والبروتوكـــوالت والمواثيـــق العالميـــة واإلقليميـــة
 من أحكـــامِ ، ِضــ، تفصـــيالً هِ ومجـــاالت تطبيِقــ هُ دت معالُمــ، و تحـــدّ 1961ادر عــام الّصــ الميثــاق االجتمـــاعي األوروبـــيمـــن  12من أحكـــام المــادة االجتمــاعي ِضــ

رة للمبــادئ المقــر  وأصــدرت المنظمــة العربيــة للعمــل، تكريســاً . الحقــةصــوص الّ والعديــد مــن الن  1971ي عــام ادرة فــالّصــ مان االجتمــاعينــة األوروبيــة للّضــالمدوّ 
بشـأن حـق العامـل العربـي فـي  1981لسـنة  14: االتفاقية العربية رقـم، و أمينات االجتماعيةبشأن المستوى األدنى للتّ  1971لسنة  03: ، االتفاقية العربية رقمدولياً 
  .ةه للعمل في أحد األقطار العربيّ لاالجتماعية عند تنق  أميناتالتّ 
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      ى المنظمة الدولية مان االجتماعي على مستو التنظيم الحقوقي لمسائل الضّ  وُيمِكُن القْوُل في هذا الّشأن، بأن
المجهـودات  رَ و َطـا تَ َنـلَ  نُ بـي يُ  اً خاّصـ تاريخـاً  كُ ِلـمْ يَ و  ،كبيـرةً  ةً ّيـتطبيقِ  ةً أهمّيـ بُ سِ تَ كْ يَ  إذْ ، واضحٍ  ر بشكلٍ طو تللعمل قد 

  .1عنها تْ رَ فَ سْ تي أَ ولة في هذا المجال والنتائج الّ المبذُ 
الّضـمان االجتمـاعي،  عمومًا، ُيمكـن تلخـيص النشـاط التشـريعي للمنظمـة الدوليـة للعمـل فيمـا يخـص مسـائلو      

  : في ثالث فئات أساسّية
، ولَـْم َتُكـْن َتُمـس علـى مبـدأ التّـأمين االجتمـاعي، واّلتي ارتكزت، أساسـًا، علـى التّأكيـد الفئة األولىقواعد   .أ 

 .جميع فئات العّمال، بل َشِمَلْت فئات اجتماعية معّينة
، وُتعد ترجمًة للمبدأ العـام الـوارد ب العالمّية الثانيةالحر ، وهي تلك الُمعتمدة بعد انتهاء الفئة الثانيةقواعد   .ب 

 .1944للعام إعالن فيالدلفيا و (Beveridge)" بيفاريدج"ِضْمن تقرير 
ـــة قواعـــد   .ج  ـــةالفئ  بشـــأن 1952للعـــام  102:، وهـــي تلـــك المســـتوحاة مـــن االتفاقيـــة الدوليـــة للعمـــل رقـــمالثالث

ْمــَنُح ِحمايــًة خاّصــًة أعلــى درجــًة ِمــْن تلــك الُمقــّررة ِضــمن واّلتــي تَ  ،المســتويات الــّدنيا للّضــمان االجتمــاعي
  .هذه األخيرة فيما يتعّلق بنطاق التطبيق الّشخصي، وكذا، الموضوعي

المنظمـة فـي  نشـاطِ  مراحـلِ  نْ ِمـ مرحلـةٍ  تـي جـاءت بهـا كـل رات الّ للتطـو  ،التفصـيل نَ ِمـ بنوعٍ  الباحثة ضتعر وس     
  :رعين التّاليينالف نَ مْ هذا المجال، وذلك ضِ 

  
  :األول  الفرع

 )1944(الفترة الّسابقة العتماد إعالن فيالدلفياخالل  المقّررة أحكام الّضمان االجتماعي
  

ة متــدّ هــي المرحلــة المُ ة فــي المرحلــة األولــى لقيامهــا، و ادرة عــن المنظمــلقــد كانــت المعاهــدات والتوصــيات الّصــ     
مان االجتماعي بصورة منفصلة بعضها عـن الـبعض اآلخـر؛ حيـث لضّ أنواع ا، تتناول مجاالت و 1939ى عام حتّ 

، وكـذلك أنـواع التعويضـات مان االجتمـاعييهـا الّضـتـي يغطّ ت الّ قامت بتحديد أنواع المخاطر االجتماعيـة والحـاال
يـة للعمـل االتفاقيـات الدول وع من الوثـائق القانونيـة تنطـويوتحت هذا النّ . 2تي يلزم تقديمها في مثل هذه الحاالتالّ 

  :التّالي ِتعداُدها
  ؛البطالةبشأن  1919لعام  02:االتفاقية رقم -
  ؛حماية األمومةبشأن  1919لعام  03:االتفاقية رقم -

                                                           
وقـد اعتمـد المـؤتمر العـام للمنظمـة . لقد أولت المنظمة الدولية للعمل أهمّية بالغًة لمسائل الّضمان االجتماعي استنادًا لما هو مقـّرر ضـمن دسـتورها التأسيسـي 1

  .توصية دولية للعمل بشأن الّضمان االجتماعي 23اتفاقية دولية للعمل و 31إلى غاية يومنا هذا ما يقارب 
M.Humblet &R.Silva, Sécurité sociale(Des normes pour le 21ème siècle),01ère édition, Département des normes 
internationales du travail, B.I.T.,Genève, 2002, p.01.  

  :وورد وصفها، كالتّالي 2
     « Les normes de la première génération reposaient essentiellement sur le concept d’assurance sociale. Elles ne 
s’appliquaient qu’à certaines catégories de travailleurs et non à l’ensemble de la population. Chaque instrument 
couvrait un risque particulier; en outre, pour certains risques, des instruments distincts ont été adoptés pour des 
secteurs d’activités différents (industrie, agriculture, notamment) ».in : 
M.Humblet &R.Silva, Sécurité sociale (Des normes pour le 21ème siècle),Op.cit., p.02.  
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تـي كـانوا فينة الّ عن البطالـة فـي حالـة فقـد الّسـ منح البحارة تعويضاً  بشأن 1920لعام  08:االتفاقية رقم -
  ؛عليها يشتغلون

  ؛راعة عن إصابات العملال الزّ تعويض عمّ أن بش 1921لعام  12:االتفاقية رقم -
    ؛عويض عن إصابات العملالتّ بشأن  1925لعام  17:االتفاقية رقم -
  ؛ةاألمراض المهنيّ بشأن  1925لعام  18:االتفاقية رقم -
  ؛)إصابات العمل(المساواة في المعاملة بشأن  1925لعام  19:االتفاقية رقم -
ــ إنشــاءبشــأن  1927لعــام  24:االتفاقيــة رقــم - ــأمين الصــحّ نظــام للّت جــارة ناعة والتّ ال الّصــي اإلجبــاري لعّم

  ؛وخدم المنازل
  ؛راعةال الزّ ي اإلجباري لعمّ أمين الصحّ إنشاء نظام للتّ بشأن  1927لعام  25:االتفاقية رقم -
ـــبشـــأن  1933لعـــام  35:االتفاقيـــة رقـــم - ـــاري ضـــدّ إنشـــاء نظـــام للّت ـــ أمين اإلجب ـــي الّش ـــاملين ف يخوخة للع

  ؛م وخدم المنازلهِ ة والعاملين بمنازلِ الحرّ  نْ هَ جارية والمِ ناعية والتّ المشروعات الصّ 
ــبشــأن  1933لعــام  36:االتفاقيــة رقــم - ــ أمين ضــدّ إنشــاء نظــام للّت ــي المشــروعات الّش ــاملين ف يخوخة للع

  ؛راعيةالزّ 
روعات العجـز للعـاملين فـي المشـ أمين اإلجباري ضـدّ إنشاء نظام للتّ بشأن  1933لعام  37:االتفاقية رقم -

  ؛م وخدم المنازلهِ العاملين بمنازلِ ة، و ن الحرّ هَ جارية والم اعية والتّ نالصّ 
ــ بشــأن 1933لعــام  38:االتفاقيــة رقــم - للعــاملين بالمشــروعات  زِ ْجــالعَ  أمين اإلجبــاري ضــدّ إنشــاء نظــام للّت

  راعية؛الزّ 
للعـاملين فـي المشـروعات  أمين اإلجباري على الحياةإنشاء نظام للتّ بشأن  1933لعام  39:االتفاقية رقم -

  ؛م وخدم المنازلهِ ة والعاملين بمنازلِ الحرّ  نْ هَ جارية والمِ ناعية والتّ الصّ 
أمين اإلجباري على الحياة للعـاملين فـي المشـروعات إنشاء نظام للتّ بشأن  1933لعام  40:االتفاقية رقم -

  ؛راعيةالزّ 
  ؛البطالة أمين ضدّ إنشاء نظام للتّ  بشأن 1934لعام  44:االتفاقية رقم -
ين فـي ة المتـوف ثَـرَ يوخ ووَ ة والش زَ جَ إقامة نظام دولي لحفظ حقوق العَ  بشأن 1935لعام  48:االتفاقية رقم -

  ؛آلخر  بلدٍ  نْ م مِ هِ إقامتِ  ل حَ مَ  لِ قْ نَ  دَ نْ أمين عِ التّ 
ــ بشــأن 1936لعــام  55:االتفاقيــة رقــم - ــد مســؤولية صــاحب الّس ــي حــاالت مــرض البحــارة أو تحدي فينة ف

  ؛مهِ م أو وفاتِ هِ بتِ إصا
  .ي للبحارةأمين الصحّ التّ بشأن  1936لعام  56:االتفاقية رقم -
خـالل هـذه المرحلـة،  مـاعيمان االجتادرة عن المنظمة الدولية للعمل، بشأن مسألة الضّ التوصيات الصّ  نَ مِ و      
  :ما يلي رنذكُ 

  ؛البطالةبشأن  1919لعام  01:التوصية رقم -
  ؛المعاملة بالمثل للعمال األجانببشأن  1919لعام  02:التوصية رقم -
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  ؛راعةالوقاية من البطالة في الزّ بشأن  1921 لعام 11:التوصية رقم -
  ؛هُ دَ عْ وبَ  عِ ضْ الوَ  لَ بْ راعة قَ ساء المشتغالت في الزّ حماية الن بشأن  1921لعام  12:التوصية رقم -
  ؛راعةأمين االجتماعي في الزّ التّ بشأن  1921لعام  17:التوصية رقم -
  ؛ال من حوادث العملاألدنى لتعويض العمّ  الحد بشأن  1925لعام  22:التوصية رقم -
  ال؛قة بتعويضات العمّ جهة االختصاص في المنازعات المتعل بشأن  1925لعام  23:التوصية رقم -
  ؛ةال عن األمراض المهنيّ تعويض العمّ بشأن  1925لعام  24:التوصية رقم -
ق بالتعويض عن لمساواة في معاملة المواطنين واألجانب فيما يتعلّ ابشأن  1925لعام  25:التوصية رقم -

  ؛ حوادث العمل
  ؛يأمين الصحّ المبادئ العامة للتّ بشأن  1927لعام  29:التوصية رقم -
  ؛ناعةالوقاية من حوادث العمل في الصّ بشأن  1929لعام  31:التوصية رقم -
  ؛تمل واليُ يخوخة والترم والشّ  ،العجز ضدّ  أمينالمبادئ العامة للتّ بشأن  1933لعام  43:التوصية رقم -
  ين؛لِ وبمساعدات أخرى للمتعط  ن البطالة،عأمين التّ بشأن  1935لعام  44:التوصية رقم -
  ل األحداث؛تعط بشأن  1935لعام  45:التوصية رقم -
 .ةحترفين للعربات الخاصّ ائقين المُ احة للسّ فترات الرّ بشأن  1939لعام  66:التوصية رقم -
أمينــــات بعصــــر التّ "انيــــة فــــي نشــــاط المنظمــــة الدوليــــة للعمــــل الحــــرب العالميــــة الثّ  لَ ْبــــت مرحلــــة مــــا قَ ميّ ُســــو       

عدد التوصيات  غَ لَ ، وحيث بَ اتفاقية )18(ادرة عن المنظمة بأكثر منر عدد االتفاقيات الصّ قدّ ، حيث يُ "االجتماعية
  ". أمين االجتماعيتّ مبدأ ال" حول إقرار ورُ دُ ا تَ هَ ل توصية، جُ  )15(ما يفوق 

رة بالمقارنة مع التشريعات مة ومتطوّ اة من المنظمة في هذه الفترة، متقدّ تبنّ هذه المعايير والقواعد المُ  اعتُِبَرتْ و      
ادرة عن المنظمة في مجال ولى االتفاقيات والتوصيات الصّ ت أُ مان االجتماعي؛ فقد انصبّ ة في مجال الضّ الوطنيّ 
ــعلــى مان االجتمــاعي الّضــ ــة أمين ضــدّ الّت ــةرت المــادة ، فقــرّ البطال للمنظمــة،  02:رقــم مــن االتفاقيــة  )03( الثالث

 ـــالبطالـــة أمين ضـــدّ مبـــدأ التّـــ ،رســـمياواءمـــة رة العمـــل علـــى مُ وَ رُ هـــذه األخيـــرة  الـــدول األعضـــاء علـــى َضـــ تْ ، وحث
كانوا أال مواطنين ق هذا المبدأ على جميع العمّ يم تطبيمِ عْ ة تَ ورَ رُ ضَ ، و هذه االتفاقية ونِ ة مع مضمُ يّ ا القومِ هَ تشريعاتِ 

  . أم أجانب
المــذكورة ، و 1919لعــام  توصــية البطالــةمــن  )03( الثالــثن البنــد مْ ى المــؤتمر العــام للمنظمــة ِضــَصــوْ كمــا أَ       
منشـأة سـواء عـن طريـق  البطالـة، أمين االجتمـاعي ضـدّ للتّـ االً فّعـ ئ نظامـاً نِشـيُ  عضو في المنظمة بـأنْ  كلّ  أعاله،

 نْ ون ِمــــُلــــيتعط  نْ َمــــالبطالــــة لِ  حِ نَ ِمــــ عِ فْ هــــا بــــدَ حُ ى لوائِ تــــي تقِضــــاإلعانــــات الحكوميــــة للهيئــــات الّ  حِ نْ أو بَمــــ حكوميــــة،
  .أعضائها

َنتا بــالنص فــي تقــدير الباحثــة  والجــدير بالتنويــِه َلــهُ       ِكلتــا الــوثيقتين أعــاله، َتَضــم ــدأ المســاواة وعــدم ، أن مب
ّن ِصــياغة المبــدأ، آنــذاك، وتحديــِد نطاِقــِه قــْد َوَرَدْت علــى نحــٍو ِجــد محــدوٍد ال يســري إّال فــي إطــار غيــر أ ،التمييــز

تتِخُذ الدول األعضاء في : "العالقة بْين العّمال الوطنّيين والعّمال األجانب؛ حيث نّصت أحكام الوثيقَتْين، كالتّالي
ــذين ...يــة وأقاَمــْت ُنُظمــًا ضــّد البطالــةمنظمــة العمــل الدوليــة اّلتــي ُتصــدق هــذه االتفاق ترتيبــاٍت تكُفــُل للعّمــاِل اّل
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ينتُمون إلحدى الدول األعضـاء ويعملـون فـي أراضـي دولـِة ُعضـو ُأخـرى، الُحُصـول علـى مزايـا تأمينـات ُتعـاِدُل 
  . 1"المزايا اّلتي يحُصُل عليها ُعّماُل هذه الدولة اُألخرى

 -قــْد اكَتُفــوا بتحديــِد المبــادئ األولّيــة ِلُمكافحــة البطالــة 1919ْول أن المــؤتمرين عــام واســتنادًا لــذلك، ُيمِكــُن الَقــ     
ـــة التوظيـــفوالُمتمثلـــة فـــي  ـــو العمـــل نِ ين َعـــلِ الحمايـــة االجتماعيـــة للعـــاطِ ، مجانّي ـــ نَ يْ مبـــدأ المســـاواة َب  بِ األجاِن

مـا ُتِرَكـْت المسـائُل التفصـيلّية ليـِتم تنظيُمهـا فـي وقـٍت بين -على البطالة ينِ أمِ ا التّ ايَ زَ مَ  نْ والوطنّيين في االستفادة مِ 
  .الِحقٍ 
 اتفاقيـة نتتضـمّ  تنـّوه إلـى أّنـه، التفصيل في األحكام المعنّية بالّضـمان االجتمـاعي؛ حيـث الباحثة واِصلُ تُ و       

 هـامن الثانيةالمـادة  تْ دَ ؛ فحد اهَ دَ عْ الوالدة وبَ  لَ بْ ساء قَ للنّ  اسعةً و و  ةً شامل حمايةً ، 1919لعام  03:رقم حماية األمومة
وسـواء أكانـت  ،تهاكانـت سـنها أو جنسـيّ  مهماً  ،من اإلناث شخصٍ  كل  على نحٍو يشُملُ " المرأة"المقصود بعبارة 

الطفل الناشـئ عـن عالقـة لتشـمل " فلالطّ "المقصود بعبارة  ،هادت االتفاقية ذاتُ كما حدّ  .جةجة أو غير متزوّ متزوّ 
  . ةغير شرعيّ  ئ عن عالقةٍ لطفل الناشِ اكذا، ة، و شرعيّ 
ا فـي جميـع تطبيقهـ مُ لـزِ يُ  واسـعٍ  علـى نطـاقٍ  التفاقية حماية األمومةالمجال التطبيقـي  يغَ صِ ترى الباحثة أّنه و      

 )06( ةالستّ األسابيع  عن ال تقل  للمرأة فترة راحةٍ  حُ يمنَ ها، و عِ ة وتوابِ ناعية  والتجارية العامة والخاصّ المنشَات الصّ 
 ا الحـقّ هَـلَ فْ طِ  عُ رِضـتـي تُ يكـون للمـرأة الّ و . ةٍ طبّيـ بشـهادةِ  تُ ثَبـيُ  مـرضٍ  ل نتيجـةَ وَ ْطـة أَ ، قابلة للتمديد لمدّ الية للوالدةالتّ 

  .)من االتفاقية 03و  02المادتين ( ساعة  )1/2( نصفا عن  مَ هُ نْ مِ  كل  ال تقل  اً احة يوميّ في فترتين للرّ 
علــى نــص صــريٍح ُيِقــر المســاواة فــي االســتفادة مــن المزايــا  03:وٕاْن َلــْم تشــتِمل االتفاقيــة رقــم، تقــّر بأّنــه وعليــه     

ُرهــا بنــود االتفاقيــة؛ غيــر أّن التعريــف الــواِرد ِضــمنها بشــأن المقصــود بمصــطلح  وكــذا، األحكــام "المــرأة"اّلتــي تُقر ،
ساواة فـي االسـتفادة مـن المزايـا الُمقـّررة وحظـِر أّي تمييـٍز بضرورة إحالل الم ِضمناً الُمحددة لِنطاِق تطبيِقها، ُتوحي 

فــي هــذا الّشــأن مــن خاللــه يــِتم اســتبعاُد أو حرمــاُن عاِملــٍة مــن االســتفادة مــن مزايــا األمومــة والّرضــاعة، ولــْو تعّلــق 
 جٍة أو ِطفٍل غيُر شرِعياألمُر بامرأٍة غيُر ُمتزو.  

إذا :"ذاُتها، واّلتي جاء بها، كالتّالي ةمن االتفاقي 04بأحكام المادة  ثة التذكيرُتعاود الباح، لتأكيد طرحها هذاو      
من هذه االتفاقية، أو إذا ظّلْت ُمتغيبة عن  03من المادة ) ب(أو الفقرة ) أ(تغيَبْت امرأٌة ِمْن عمِلها ِوفقًا للفقرة 

ُه نـاِتٌج عـن الحمـِل أو الوْضـع ويجعُلهـا غيـُر قـاِدرٍة علـى عمِلها ُمّدًة أْطَوَل نتيجة مرٍض ُيثَبْت بشـهادٍة طبّيـة أنـ
، أْن ُيْنِذرها رب عمِلها بالفصِل من عمِلها أثنـاء هـذا التغيـب أو أْن ُيرِسـَل   ...استئناِف العمِل، ال يُجوُز قانونًا، 

  ".إليها إنذارًا بالفصِل ينتهي أجُلُه أثناء فترِة هذا التغيب
 عَ ْفــدَ  ســفينةٍ  مالــكِ  ، علــى كــل 1920ادرة ســنة الّصــ، للمنظمــة 08:االتفاقيــة رقــم  تْ َضــرَ فَ ق، فــي ذات الّســياو      

ة، وبـنفس ام فتـرة البطالـة الفعلّيـأّيـ يـعَ ي جمفِ وْ تَ ْسـهـا يَ قِ رَ غَ  فينة أوالسّ  دِ قْ اشئة عن فَ البطالة النّ  ةِ حالَ  ةِ واجهَ مُ لِ  تعويضٍ 
ــاألجــر المُ  لِ معــدّ  ارة مــن البّحــ عليــه توصــية تــأمينِ  تْ ثــهــذا مــا حَ ، و )مــن االتفاقيــة 03و 02ن يْ المــادتَ (د عليــه تعاَق

 .1920لعام  10:البطالة رقم

                                                           
   .، أعاله01: من التوصية رقم األّولقاِبُلها الُبند من االتفاقية، ويُ  03المادة  1
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إشـارًة صـريحة لمبـدأ المسـاواة وعـدم التمييـز؛ غيـر أّن نطـاق  لـْم تتضـّمن 08:االتفاقية رقـم تعتبر الباحثة أنّ و      
بّحارة كّل األشـخاص اّلـذين يعملـون علـى ظهـِر أّيـة سـفينة يشُمُل تعبيُر ال" -تطبيِقها اّلذي ُحدَد على نحٍو شاملٍ 

ــة ــوُم بالمالحــة البحرّي ــوم " "تق ــي تق ــب اّلت ــواِرب والمراِك ــواِخر والق ــُفن والب ــواِع الس ــع أن ــُر ســفينٍة جمي يشــُمُل تعبي
، ِضـمناً قـْد ُيـوحي،   -بالِمالحة البحرّية، سواء أكانت مملوكًة ِملكّيًة عامًة أو خاّصًة، فيما عـدا السـُفن الحربّيـة

ــْيَن جميــِع َمــْن يمتلكــون صــفة  ــاربضــرورة إحــالل المســاواة وحظــِر التمييــز َب ِوفقــًا ِلمــا هــو ُمحــّدد ضــمن المــادة  بّح
  .أعاله ،من االتفاقية األولى
ــــ، نَ  1921فــــي ســــنة هكــــذا، و       ــــىالمــــادة  تْ ص ــــي  األول ــــويض عــــن إصــــابات العمــــل ف ــــة التع مــــن  اتفاقي

ق علـى هـذه االتفاقيـة عضـو مـن أعضـاء  منظمـة العمـل الدوليـة يصـدّ  د كلّ يتعهّ :" هعلى أن  ،)12:رقم(راعةالزّ 
بسـبب العمـل أو فـي أثنـاء  ُتَوسَع ِنطاق قوانيِنها ولوائِحها اّلتي تنص العّمال عن إصابِتِهم في حواِدَث تقـُع  بأنْ 
  ". كّل العّمال الّزراعّيين اُألجراء ِلَتْشُملَ  هِ تِ تأديَ 
إقرارًا صـريحًا بالمسـاواة بـين العـامِلين فـي القطـاع الّزراعـي  في تقدير الباحثة ، أعاله،01وُيعتبُر نّص المادة      

ومـن ثـّم، . وغيِرِهم من العاملين في ِقطاعاٍت ُأخرى فيما يتعلّـق باالسـتفادة مـن مزايـا التعـويض عـن حـوادث العمـل
ُه مـن االسـتفادة مـن المزايـا الُمقـّررة أعـاله، اسـِتنادًا ِلكونِـِه يعمـُل فـي ُيحظر أّي تمييٍز ُيوّجُه إلى شخٍص ما، ويحِرمُ 

  .القطاع الّزراعي
التّـأمين االجتمــاعي بشـأن  1921للعـام  17: مـن التوصــية رقـم األّولوذلـك مـا َوَرَد التأكيـُد عليـه بـنص البنـد      

ولية بأْن ُتَوسَع كل دوٍل ُعضو في منظمة العمـل يوصي المؤتمر العام لمنظمة العمل الد :"كالتّالي، في الّزراعة
الدولية ِنطاق انِطباق قوانينها ولوائحها اّلتي ُتنِشـئ ُنُظمـًا للتّـأمين ضـّد المـرض والعجـز والّشـيخوخة والمخـاِطر 

للشــُروط االجتماعيــة اُألخــرى، مــن هــذا القبيــل، بحيــث تشــُمل العــاِمِلين بــأجٍر فــي الّزراعــة ِوْفــَق شــروٍط ُمعاِدلــٍة 
  ".الُمطّبقة على العّمال في الِمَهْن الّصناعية والّتجارية

أمين عـن إصــابات للتّـ نظـامٍ ار إقـر  لَ وْ ، َحـوصُصـ، بالخُ 1925عـام ال شـاط التشـريعي للمنظمـة فـيالنّ  ب َصـوانْ      
ــ، و العمــل ؛ حيــث 22:قــم التوصــية ر فضــًال عــن  علــى التّــوالي،،19و ،17،18:ذلــك بصــدور االتفاقيــات رقــم  دَ تجس

ال العّمـ نَ يْ م بالمسـاواة َبـهِ أو ورثـتِ /صـابين وال المُ العّمـ نَ ِمـ ، مبدأ التعويض عن إصـابات العمـل لكـل ، صراحةً رَ ر قُ 
  .مهِ ال األجانب وعائالتِ ين والعمّ طنيّ الو 

عضـو فـي  ، كـلّ ياقفـي هـذا الّسـ ، 17: رقـم اتفاقية التعويض عن إصابات العملمـن  األولىالمادة  تْ مَ زَ لْ أَ و      
 م شـــروطاً هِ ين بســـبب حـــوادث العمـــل أو لـــورثتِ صـــابِ ال المُ للعّمـــ نَ يضـــمَ  أنْ بـــ ،علـــى هـــذه االتفاقيـــة قَ المنظمـــة صـــد 

 ر في هذه االتفاقيةا هو مقرّ عمّ  للتعويض ال تقل .  
ــنطــ لَ مِ َشــ قــدْ و       ــين و مِ ال والمســتخدَ اق تطبيــق االتفاقيــة العّم املين فــي المشــروعات العــ ،تمــرينال تَ ْحــة تَ يَ بْ الص

  : من ذلك الفئات التّالية ستثنىتُ ، و ةً كانت أم خاصّ أ عامةً  أنواعها، سات علىالمؤسّ و المنشَات و 
 العمل؛ ربها لُ زاوِ تي يُ الّ  نِ هَ تي ال عالقة لها بالمِ ة الّ يّ ضِ رَ ذين يعملون في األعمال العَ األشخاص الّ   .أ 
 م؛هِ ال في منازلِ العمّ   .ب 
 ؛هِ لِ في منزِ  ونَ ويقيمُ   هِ غيرِ  ونَ دُ  هِ أو لحسابِ  هُ ذين يشتغلون عندَ الّ العمل  رب سرةِ أُ  أفرادُ   .ج 
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  .ده التشريع القوميّ ن يحد معيّ  رٍ دَ م على قَ هُ باتُ مرتّ  ذين تزيدُ ين الّ ال غير اليدويّ العمّ   .د 
ذين اّلــال للعّمــ تعويضــاتٍ  عِ فْ ، بــدَ عليهــا قَ صــد  عضــوٍ  كــلّ  18: مــن االتفاقيــة رقــم األولــىالمــادة  تْ َمــزَ لْ كمــا أَ       

 .الهؤالء العمّ  وفاةِ  م  في حالةِ هُ يعولُ  نْ مَ ة أو لِ هنَ المِ  بسبب أمراضِ  زُ جْ م العَ هُ يبُ صِ يُ 
، قة عليهاالدول األعضاء المصد  19: االتفاقية رقم تْ مَ زَ لْ ، أَ ين واألجانبال الوطنيّ للمساواة بين العمّ  ضماناً و      
  .مهِ إقامتِ  عن محل  رِ ظَ الن  المساواة في المعاملة بغض  ،مهُ ونَ يعولُ  نْ مَ لِ ال األجانب و للعمّ  تكُفلَ  بأنْ 
م ظ نَ ي الُمـِجـهَ نْ ، اإلقـرار المَ قتضـاه، مُ ديـداً ج المنظمـة الدوليـة للعمـل أسـلوباً  تْ َجـهَ تَ ، انِ 1927 عام نْ مِ  ابتداءاً و       

 وثيقةٍ  كلّ  لُ تتناوَ فأمين االجتماعي، فردة للتّ أنظمة مُ  ، إلى إقامةعامٍ  هدف، بوجهٍ تتي دة الّ رَ فْ ئق المُ الوثا نَ مِ  لسلسلةٍ 
  .زتمي المُ  شاطٍ من النّ  لٍ كامِ  ها، وقطاعٍ نِ يْ عَ زة بِ من هذه الوثائق مخاطر متميّ 

 األولـىتخـص : أمين ضـد المـرضبشـأن التّـوالي، علـى التّـ ،25و 24:يْ َمـرقَ  تَ ْحـإقرار اتفـاقيتين تَ  تم وهكذا،      
فـي نفـس  تْ رَ دَ َصـو  .راعـةقطـاع الزّ ال عّمـ الثانيـةتخـص  ، وجارة وخدم المنازلناعة والتّ ع الصّ قطالعاملين فـي ا

  .نن االتفاقيتيْ ة هاتيْ لتكملَ  ،المرض أمين ضدّ المبادئ العامة للتّ بشأن  29:الوقت، التوصية رقم
قة تلتـزم الـدول المصـد لتّـوالي، علـى ا، 25و 24: ن رقـميْ من االتفاقيتَ  03و إلى  01نْ بموجب أحكام المواد مِ و      

 ين ال اليـدويّ العّمـ ي علـى جميـعِ رِ ْسـيَ أمين اإلجبـاري عـن المـرض الزمة إلنشاء نظام للتّ اإلجراءات الّ خاذ عليها بات
ذين ال الّـوالعّمـ ،جاريـةناعية والتّ ين فـي المنشـَات الّصـلِ المشـتغِ  نَ صـين تحـت التمـرين ِمـين  والمترب وغير اليدويّ 
ة ة لمـدّ ايـا نقدّيـن مز االستفادة مِ  مْ هُ لَ  نُ مَ ضْ ، يَ راعةال المشتغلين في الزّ والعمّ  ،المنازل مْ دَ م وخَ هِ في منازلِ يشتغلون 
ة أو م الجسـمانيّ هِ تِ ي صـحّ فـ انحرافٍ  بِ م عن العمل بسبَ هِ زِ جْ عَ ، لِ ،على األقلّ األولى )26( الستة والعشريناألسابيع 

  :1اليةلفئات التّ ، اذلك نْ مِ  تْ يَ نِ ثْ واستُ . ةالعقليّ 
 ؛أعمال الُمساعدةوكذا،  ة،ة، الوظائف العارضَ يّ ضِ رَ تة، الوظائف العَ الوظائف المؤقّ   .أ 
 دة؛محدّ  ورهم قيمةً جُ ذين تتجاوز أُ ال الّ العمّ   .ب 
 ة؛ نقديّ  ذين ال يتقاضون أجوراً ال الّ العمّ   .ج 
 ين؛ال العاديّ لعمّ ي اا عن باقِ هَ م في طبيعتِ هِ وف عملِ رُ لذين تختلف ظُ م اّ هِ ال في منازلِ العمّ   .د 
 نة؛ معيّ  عن حدودٍ  م أو تقل هُ أعمارُ  ذين تزيدُ ال الّ العمّ   .ه 
  .2العمل ربسرة أُ  أعضاءُ   .و 
أعـاله، لـم تتضـّمن  25و 24: أّن أحكـام االتفـاقيتين رقمـيإلـى فـي هـذا الّشـأن، ترى الباحثة وجـوب اإلشـارة و      

كمـا أّن دائـرة األشـخاص الّـذين ال تنطبـق . المعاملـة مبدأ المساواة وعدم التمييز فـيبالنّص، صراحًة أو ضـمنًا، 
عليهم أحكاُمها قْد ِصيَغْت على نحِو أْوَسَع من األحكـام الّسـابقة اّلتـي َوَرَدْت بموجـب اتفاقيـات التّـأمين االجتمـاعي 

والعّمــــال  ، فشــــِمَلْت باإلضــــافة للعّمــــال المــــؤّقتين والعّمــــال العرضــــّيين، كــــل مــــن العّمــــال الُمســــاعدين1925للعــــام 
كمــا اســتخَدَم المــؤتمرون، آنــذاك، ِلصــياَغِة االســتثناءات الُمقــّررة علــى المبــدأ العــام، عبــاراٍت غامضــة  .العارضــين

                                                           
  .، على الّتوالي25و 24: يرقم تينمن االتفاقي 02.ف/02 تينالماد 1
ــًا 04.ف/02فــي إطــار تطبيــق األحكــام الــواِردة بالمــادة  24:والجــدير بالتّنويــه لَــُه، أّن أحكــام االتفاقيــة رقــم 2 ســماك علــى البّحــارة وصــّيادي األ، ال تنطبِــُق ُمطلق

  .البحرّيين
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العّمـال اّلـذين ال يتقاُضـون "، "العّمال اّلذين تتجاوُز ُأُجـوُرُهم أو ُدُخـوُلُهم مبلغـًا ُمحـّدداً : "تحتِمُل عّدة معاني، مثل
ــة ــال العــادّيين ال"، "ُأُجــورًا نقدّي ــذين تختلــف طبيعــُة عمِلِهــم عــن طبيعــة عمــل ســائر العّم عــاملين فــي منــاِزِلهم اّل

؛ فهذه العبارات العامة وغير الُمحـّددة قـِد "العاملين اّلذين تقل أعماُرُهم أو تزيُد عن حدوٍد معّينة"، "العاملين بأجرٍ 
األمـُر الّـذي ينـُتُج عنـه . عمومية الوطنّية، وكذا، أرباب العمـلُيساُء تفسيرها، ومن ثّم، تطبيُقها من ِقبل السُلطات ال

  .مباشرة وغيُر مباشرة ُممارساٌت تمييزّية
، تحت األرقـام ماثلةاتفاقيات مُ  )06(ست ، 1933في عام المنظمة الدولية للعمل  تْ دَ اعتمَ  فضًال عّما سَبق،     
ـْز ْجـيخوخة، العَ الّشـ مـاعي ضـدّ ن االجتأمي، التّـوالي، وتتنـاول علـى التّـ40ٕالـى و  35مـن  تْ والُيـ ل، الترم نْ ِمـ م فـي كـل 

ــهِ  فــي الوقــتِ و  .راعــيدمــة فــي المنــازل والقطــاع الزّ ، الخِ جــارةالتّ ، ناعةقطــاع الّصــ  43:التوصــية رقــم  تْ رَ دَ ، َصــذاِت
  .م والوفاةتْ ل، اليُ يخوخة، الترم ، الشّ ْز جْ العَ  أمين ضدّ بشأن التّ 

 أمين اإلجباريللتّ  ة تأسيس وتكريس نظاماً يّ ، إلزامِ المنظمة الدولية للعمل، صراحةً  تْ رَ ر ، قَ ذلك نْ مِ  وانطالقاً      
ــْجــيخوخة، العَ التعــويض عــن الّشــ لُ ، يشــمُ طــرف جميــع الــدول األعضــاء بهــا نْ ِمــ ــغَ يُ ، متْ ل والُيــز والترمجميــعَ ي ط 

ناعية شــتغلين فــي المنشــَات الّصــة تحــت التمــرين المُ بيَ ين والّصــمِ ســتخدَ المُ  نَ م ِمــهِ ين وغيــرِ ال اليــدويّ العّمــ فئــاتِ 
 مْ دَ وَخـ راعيـةنشـَات الزّ شـتغلين فـي المُ المنـازل، والمُ  مْ دَ شـتغلين فـي الميـدان، وَخـة، والمُ رّ الُحـ نْ هَ جارية، والمِ والتّ 

 39، 38، 37، 36، 35: مــن االتفاقيــات رقــم الثانيــةالمــادة (راعييناألعمــال الــزّ  أربــابى دَ شــتغلين َلــالمنــازل المُ 
  .1)والي، على التّ 40و

من االتفاقيات الدولية للعمل المقّررة، أعاله، بالنص  على الّتوالي،، 13و 12واكتفى المؤتمرون ِضمن المواد      
فيمـا يتعلّـق بـَدْفِع االشـتراكات واسـِتحقاق  المساواة بين العّمال األجانب وغيرهم من العّمال الـوطنّيينعلى ضرورة 

  .دون تعميم النّص بذلك على جميع فئات العّمال، والنّص على حظر التمييز بمختلف أشكاِلهِ المزايا، 
؛ حيـث جـاء الـنص 43: مـن التوصـية رقـم األّولفي حين، َوَرَدْت اإلشـارة للمبـدأ أعـاله، بموجـب أحكـام البنـد      

والّشـيخوخة والوفـاة للمسـتخَدمين أْن يشـُمَل أي  َيْنَبغي ِلِنظام التّأمين اإلجباري ضّد العْجزِ ) أ. (1:"فيها، كالتّالي
  ".شخٍص يعمُل ُمقاِبَل أْجٍر، بغض الّنظر عن سنِه أو ِجْنِسِه أو جنسّيِتهِ 

ــدأ المســاواة وعــدم التمييــزوُيســتفاُد مــن الــنّص أعــاله، إشــارًة صــريحًة إلعمــال       فــي االســتفادة مــن مزايــا  مب
مــن شــأِنِه حرمــاُن شــخٍص مــن االســتفادة مــن الُملّمــات  ُيحَظــُر إقامــُة أّي تمييــزٍ ُه ، وأنــالوفــاةو الّشــيخوخة، العجــز

  .جنسّيِتهِ أو  ِجْنِسهِ أو  سنهِ الُمغّطاة استنادًا إلى 
                                                           

 -ب ؛نــاً معيّ  اً ذين تتجــاوز أجــورهم حــدّ ّلــال االعّمــ -أ :اليــة، لهــذه الــدول إيــراد اسـتثناءات بخصــوص الفئــات التّ  02، أعــاله ، فــي فقرتهــا  02قـد أجــازت المــادة و 1  
ة بحيـث ال يصـلحون ل مـرّ عنـد اشـتغالهم أوّ  ون فـي السـنّ نُ ال الطـاعِ العّمـو  نٍ معيّ  م عن حد هُ أعمارُ  ذين تقل األحداث الّ  -ج ة؛نقديّ  وراً جُ ن أُ وْ ذين ال يتقاضَ ال الّ العمّ 
فـي  ة تشـغيلهم قصـيرةً ذين تكـون مـدّ ال الّـالعّمـ -و العمـل؛ ربأفـراد أسـرة  -ه ن؛يال العـاديعملهم عن العمّ ذين تختلف ظروف ن الّ يال الخارجيالعمّ  -د أمين؛للتّ 

فـون العموميــون الموظّ  -ح يخوخة؛أو الّشـ زِ ْجـن معــاش العَ وْ ذين يتقاَضـال الّـة والعّمـزَ َجــال العَ العّمـ -ز مسـاعدة؛ ة أوَضـالمسـتخدمين فـي أعمــال عارِ ، و مجموعهـا
ذين ال اّلــالعّمـ -ط ر لهــم؛التعـويض المقـرّ  وي علـى األقــلّ يسـا خلُ ، إذا كـان هـذا الــدّ خــاص  ذين لهـم دخـلٌ ذين يعملـون مقابــل أجـر، واألشـخاص اّلــالمتقاعـدون الّـ

 أربـابخدم المنازل المشـتغلون فـي خدمـة  -ي ذات صلة بدراساتهم؛ نٍ هَ مِ  اء دروس أو يشتغلون مقابل أجر فين في أثناء دراساتهم بإعطيقومو 
     .راعييناألعمال الزّ 

كما ال . هذه االتفاقية هُ رُ ما توف  ألقلّ على ا هُ تُ يخوخة أو العجز، توازي قيمَ للشّ   ون معاشاً ذين يستحقّ ، يجوز أن يستثنى األشخاص الّ معالوة على ما تقدّ و      
 .ارة و صائدي األسماك في البحارتسري هذه االتفاقية على البحّ 
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ـــللظـــ مراعـــاةً ، و 1936عـــام الفـــي و       فـــي جميـــعِ  مســـتثناةً  م فئـــةً هُ نْ ِمـــ تْ َلـــعَ تـــي جَ والّ  ،ارةالبّحـــة لعمـــل روف الخاص 
ي  للبحـارة أمين الصـحّ بشـأن التّـ 56و 55: ى المؤتمر الدولي للعمـل االتفـاقيتين رقـمالمذكورة أعاله، تبن االتفاقيات 
  .صابين المُ المرضى و 

علـى  اارً ّحـبَ  أو انـاً ب رُ  هِ بوصـفِ  مُ سـتخدَ يُ  شـخصٍ  كـل  تفيدُ ْسـا االتفـاقيتين، يَ تَـلْ كِ  نْ ِمـ األولىبموجب أحكام المادة و      
ي اإلجبـاري أمين الصـحّ ة، مـن التّـفن الحربّيـ، دون السـصيد األسماكأو  ةالمالحة البحريّ في  مُ دَ خْ تَ سْ تُ  سفينةٍ  رِ هْ ظَ 

  :اليةعلى المخاطر التّ 
 انتهاء الخدمة؛العمل و  ن الستالمِ ديْ ن المحد بين التاريخيْ  ثُ تي تحدُ المرض أو اإلصابة  الّ   .أ 
  .بةهذا المرض أو تلك اإلصا لِ ثْ اشئة عن مِ الوفاة النّ   .ب 
َشِمَلت بالنّص على ُوُجوب المساواة  ،التزامات مالك الّسفينةبشأن  55:والجدير بالمالحظة، أّن االتفاقية رقم     

ُيراعى في تفسير هذه االتفاقية والقـوانين أو : "منها، بأنـهُ  11وحظر التمييز بصيغٍة مباشرة؛ حيث نّصت المادة 
اّلتي تقضي بها هذه االتفاقية، ضـمان المسـاواة فـي ُمعاملـة جميـع البحـارة  اّللوائح الوطنّية المتعّلقة باإلعانات

  ".بغض الّنظر عن جنسّيتهم أو مكان إقامِتِهم أو ِجنِسِهم
، مبـدأ المسـاواة وعـدم التمييـز ،صـراحةً  ،أقـّرت 1936للعـام  55:ُيستفاُد من النص أعاله، أّن االتفاقيـة رقـم      

 .جميـع البحــارة العـاملين فــي نفــِس الظـروِف وعلــى مـتِن نفــِس الّســفينةسـري فيمـا بــْين ِليوحـّددْت نطـاق تطبيقــه 
   .الجنسو مكان اإلقامة، الجنسّية: وُحدَدْت معاييٌر ثالثة للتمييز المحُظور، وهي

وثيقـــة أعـــاله، فضـــًال عّمـــا َســـَبق، وُمراعـــاًة الخـــتالف الظـــُروف اّلتـــي يعمـــُل فيهـــا البحـــارة وقســـاوِتها، شـــِمَلْت ال     
بالنص العديد من الّتدابير الخاّصة ذات المضمون اإليجابي، الّرامية إلى َوْضِع هـذه الفئـة مـن العـاملين علـى قـَدِم 
المساواة مع غيِرِهم من العّمال فيما يتعّلق باالستفادة من مزايا الّضمان االجتماعي، ونذُكر من هذه الّتدابير علـى 

  :سبيل المثال، ما يلي
لَزُم ماِلـُك الّسـفينة بـدْفِع تكـاليِف الّرعايـة الطبّيـة إلـى أْن يـتم شـفاء المـريض أو الُمصـاب أو إلـى أْن يثُبـَت يُ   .أ 

 ؛1المرض أو العجُز الُمْستديمان
إذا أّدى المـرض أو اإلصــابة إلــى العْجــِز عــن العمــل، ُيلـَزُم مالــك الّســفينة بــأْن يــْدَفَع للمــريض أو الّشــخص   .ب 

 ؛2ِمًال َطَواَل ُمّدة بقاِئِه على ظهر الّسفينةالُمصاب أجرُه كا
 ؛3ُيلَزُم مالك الّسفينة بتحمل تكاليف عودة كّل شخٍص مريٍض أو ُمصاٍب إلى َوَطِنهِ   .ج 
ال ُيــؤثُر أي ُحكــٍم فــي هــذه االتفاقيــة علــى أّي قــانون أو قــرار تحكــيم أو ُعــرف أو اتفــاق بــين ُمــّالك الّســفن   .د 

  .4أكثر ُمواتاة من الشروط الواِردة في هذه االتفاقية والبحارة يكُفُل ُشروطاً 

                                                           
   .، أعاله55:من االتفاقية رقم 01.ف/04المادة  1
   .، أعاله55:من االتفاقية رقم 01.ف/05المادة  2
   .، أعاله55:من االتفاقية رقم 01.ف/06المادة  3
   .، أعاله55:تفاقية رقممن اال 12المادة  4
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أّيـة إشـارٍة  لـْم تتضـّمن ،56: رقـم )البحـارة(اتفاقية الّضـمان االجتمـاعي تشير الباحثة إلى أّن وبخالف ذلك،      
لـْم يغفلـوا صريحٍة أو ضمنّية، إلعمال مبـدأ المسـاواة وعـدم التمييـز فـي االسـتفادة مـن مزاياهـا، غيـر أّن المـؤتمرين 

مــن االتفاقيــة واّلتــي جــاء  11، حينمــا نّصــت أحكــام المــادة مبــدأ الّشــرط األفضــل للعاِمــلعــن الــنص علــى إعمــاِل 
ــُفن :" فيهــا فــاق بــْين مــاِلكي السُر أّي ُحكــٍم فــي هــذه االتفاقيــة، أّي قــانوٍن أو قــرار تحكــيم أو ُعــرف أو اتال ُيــؤث

  ".واتاة من الشُروط الواِردة في هذه االتفاقيةوالبّحارة يكُفُل ُشُروطًا أكثر مُ 
ـــومِ       هُ مالحظتُـــ رُ ا تجـــدُ م ة للحاَلـــ عـــاً بَ ، تَ عـــامٍ  بوجـــهٍ  ،تْ عَ ِضـــمن هـــذه الوثـــائق قـــد وُ ة ِضـــدَ المعـــايير الـــوارِ  ، هـــو أن
 دون أنْ  اً وّ ُمـنُ  لـدان األقـلّ بُ هـذه االتفاقيـات ال لَ مُ ْشـتَ  يْ ، كَ واءمةالمُ  ،ةضروريّ  تْ دَ بَ د ْ وقَ . ناعيةائدة في الدول الصّ السّ 
 التجاوُ  نِ بسب ذلك عَ  فَ تتوق واءمـة، كـذلك، المُ  تْ َضـرَ فَ  دْ وقَـ. اً واقتصـاديّ  اً يّ مة صناعِ ب مع احتياجات البلدان المتقد
  .أمينات االجتماعيةمفاهيم التّ  مان االجتماعي محل للضّ  عْ ورة إحالل المفهوم الواسِ رُ ضَ 
  

  :الثاني الفرع
 )1944(الفترة اّلالحقة العتماد إعالن فيالدلفياخالل  المقّررة ّضمان االجتماعيأحكام ال

  
ــ       مان االجتمــاعي، أيّ فــي مجــال الّضــها فــي المرحلــة الثانيــة مــن نشــاط المنظمــة الدوليــة للعمــل ودُ ُهــجُ  تْ كاَن
وٕارساء قواعد نظام  عِ ضْ ي بضرورة وَ إلقرار المبدأ العام القاضِ  ةً هَ ج وُ مُ  ،1952حتى عام  و  1944عام  نْ مِ  اعتباراً 
لهـا  َض يتعـرّ  أنْ  نُ مِكـتـي يُ الحماية مـن جميـع أنـواع المخـاطر االجتماعيـة الّ  رُ مان االجتماعي يوف د للضّ ح وَ مُ عام و 

  .1اإلنسان
ــعَ نْ المُ  المــؤتمر الــدولي للعمــل أّكــدجــاه، أولــى فــي هــذا االتّ  ةٍ وَ ْطــكخُ و       ــا" فــي دْ ِق علــى أّن  ،1944عــام " فيالدلفي

وحتّـى يتحقّـق ذلـك، . 2محاربة الِعَوز يجب أْن تتّم بكـل قـّوٍة ونشـاٍط، وبواسـطة التعـاون الـدولي المسـتمّر والمتناِسـق
                                                           

، إلـى أّنـه فـي ظـّل اخـتالف األنظمـة القانونيـة، االقتصـادية واالجتماعيـة بـين 2002عـن المكتـب الـدولي للعمـل فـي العـام وقد أشارت إحدى الّدراسات الّصـادرة  1
المعـــايير ، ويتطّلـــب بالّضـــرورة، إرســـاء ديالت جوهرّيـــةمختلـــف دول العـــالم، ال زالـــت التحـــّديات قائمـــة فـــي مجـــال الّضـــمان االجتمـــاعي، األمـــر اّلـــذي يســـتلزم تعـــ

وقـد أشـارت الّدراسـة إلـى اخـتالف الوضـع بـين الـدول ذات األنظمـة االشـتراكية وتلـك ذات األنظمـة الرأسـمالية؛ . األساسّية الدنيا فـي مجـال الّضـمان االجتمـاعي
  : حيث َوَرَد فيها، كالتّالي

    « Si la sécurité sociale joue un rôle de plus en plus important dans le monde, il n’en va pas nécessairement de 
même au sein des différents Etats. Dans de nombreux pays émergents, le système de sécurité sociale n’est pas encore 
pleinement développé, tandis que dans d’autres, comme les Etats de l’ancien bloc socialiste, ce système subit 
actuellement une restructuration complète dans le cadre de ce que l’on appelle le processus de transition. 
Parallèlement, un certain nombre de défis fondamentaux, liés avant tout au chômage, au vieillissement de la 
population et aux progrès médicaux se posent dans les pays industrialisés. Dans la mesure où ces Etats possèdent un 
système de sécurité sociale, de tels défis appellent des réformes importantes. 
     En outre, l’évolution de la scène internationale, illustrée par la mondialisation et la mobilité des personnes, 
amène Etats et nations à se rapprocher et, par conséquent, entraîne une internationalisation de la sécurité sociale. 
C’est dans ce contexte que se font entendre des appels en faveur de normes minimales communes, non seulement 
comme une suite logique découlant des droits sociaux fondamentaux, mais également pour parvenir à un 
rapprochement des conditions de concurrence au sein de l’économie mondiale».in : 
M.Humblet &R.Silva, Sécurité sociale (Des normes pour le 21ème siècle), Op.cit., p.(v).  

"  وليـام بفـردج"ه ذي أعـدّ فـالتقرير الّـ. وا لهـا فـي فتـرات التنكيـلُضـالحـرب وتعرّ  لها الكادحون في سـنواتِ تي تحمّ وقد ظهر هذا االتجاه كنتيجة للمعاناة واآلالم الّ  2
ة كبـرى ، قـد أحـدث ضـجّ 1942، والمنشـور فـي عـام "  SOCIAL INSURANCE AND ALLIED SERVICES"  :تحـت عنـوان ،" بريطانيـا" ان الحـرب مـع إّبـ
انطالقـًا مـن و . في ميثـاق األطلسـي" فرنكلين  روزفلت"و" ونستون تشرشل"ذي دعا إليهالهدف الّ  هُ ، وهو ذاتُ "تحرير اإلنسان من الفقر والحاجة" متها نظرية دعّ 
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دعـا البيــان جميـع الــدول األعضـاء فــي المنظمـة الدوليــة للعمـل إلــى إتبـاع سياســة اقتصـادية واجتماعيــة مـن شــأنها 
ــمســتوى المعيشــة، والحفــاظ علــى حــد أدنــى لألجــور، مــع  ضــمان العمالــة الكاملــة، بمــا يضــمن ارتفــاع  دّ ضــرورة َم

ر ف وَ هـذه الحمايـة، وتُـ لِ ْثـحتـاجين إلـى مِ المُ  لجميـعِ  اً أساسـيّ ال ً ْخـل دَ مان االجتماعي بحيـث تكُفـنطاق تدابير الضّ 
  .فولةمع كفالة حماية خاّصة لألمومة والطّ  ، بغض الّنظر عن نشاطهم المهني،ةً لَ شامِ  ةً طبيّ  رعايةً 
 )03( ثـالثنة، ى المـؤتمر الـدولي للعمـل فـي نفـس الّسـتبن  هذه المبادئ واألهداف، نَ مْ ضِ وفي هذا اإلطار، و      

مان االجتمــاعي ســبة لمعــايير المنظمــة الدوليــة للعمــل فــي مجــال الّضــبالنّ  جديــدةً  مرحلــةً  تْ َطــخَ  توصــيات أساســّية
ـ رةٍ مان االجتمـاعي بصـو موضوع الّضـ ا تتناولُ هَ لكونِ  نَ ِمـ الً دَ َبـ ،ةٍ دَ موح  التعويضـات عـن المخـاطر  وعِ رُ فـي فُـ رِ َظـالن

ومّثَلــْت . ســة قبــل الحــربئق المنظمــة المكرّ وثــاأن فــي نصــوص و ثلمــا كــان هــو الّشــ، مِ ىدَ علــى ِحــ كــل  ،ةاالجتماعّيــ
ـــَدْت الّطريـــق لتبّنـــي  ـــة اّلتـــي عّب اتفاقيـــة شـــاملة للّضـــمان األحكـــام الُمقـــّررة ِضـــمن هـــذه التوصـــيات األحكـــام التمهيدّي

  .19521للعام  102:االجتماعي، تجّسدت بُصُدور االتفاقية رقم
الباحثــة للتفصــيل، ضــمن فقــرات البحــث التّاليــة، فــي مضــمون مختلــف الوثــائق اّلتــي اعتمــدها المــؤتمر  وتــأتي     

 .)1944(إلعـــالن فيالدلفيـــاالـــدولي للعمـــل، واّلتـــي تعِكـــُس فلســـفة وِمنهـــاج المنظمـــة الدوليـــة للعمـــل بعـــد اعتماِدهـــا 
ُمَشــبَعًة بالمبــادئ والِقــَيم اإلنســانّية اّلتــي  1944حــول مــا إذا َوَرَدْت الوثــائق الّصــادرة بعــد عــام تســاؤل بــذلك، تو 

  في التوظيف واالستخدام؟ التمييزنادى بها إعالن فيالدلفيا، ونعني، بالُخُصوص، مبدأ المساواة وعدم 
   

  .خلضمان الدّ بشأن  1944لعام  67:ة رقم التوصيأحكام : أّوالً      
  

للمـؤتمر الـدولي للعمـل الُمنعِقـدة بمدينـة  الّسادسـة والعشـرينالّصـادرة خـالل الـدورة  ،67:التوصية رقم تتعّلق      
خـاذ ، التعبير عن رغبـة الـدول األعضـاء فـي ات ، صراحةً تْ نَ تضم  ، وقدْ 3خلبضمان الدّ  ،21944عام في ال" جنيف"

                                                                                                                                                                                                 

 التـرابطو العموميـةمان االجتمـاعي، القـائم علـى مبـادئ ه نحـو المفهـوم الواسـع والموحـد للّضـدت فيهـا أبعـاد التوّجـي تحـدّ تـ، بدأت المرحلـة الجديـدة الّ هذا التّاريخ=
فــي إطــار مبــدأ مان االجتمــاعي، والهــادف إلــى إقــرار تنظــيم متكامــل ومتناســق لتعــويض المخــاطر االجتماعيــة بالنســبة لجميــع فئــات المجتمــع بــين وظــائف الّضــ

  .فؤ الفرصالمساواة وتكا
  .  176.ص ،1998 ،بيروت ، منشورات الحلبي الحقوقية،األولد ، المجلّ ةمان االجتماعي في ضوء المعايير الدولية والتطبيقات العمليّ الضّ عبد السالم شعيب ،

  :وورد التعبير عن ذلك، كالتّالي 1
     « A l’issue de la seconde guerre mondiale, les normes de la deuxième génération se sont inspirées du concept plus 
général de sécurité sociale développé dans le rapport Beveridge. La Déclaration de Philadelphie, adoptée en 1944, a 
redéfini les objectifs de l’O.I.T. en y incluant l’extension des mesures de sécurité sociale en vue d’assurer un revenu 
de base à tous ceux qui ont besoin d’une telle protection, ainsi que des soins médicaux complets. 
      Cette conception a également inspiré la Conférence lorsqu’elle a adopté la convention (no 102) concernant la 
sécurité sociale (norme minimum), 1952 ».in : 
M.Humblet &R.Silva, Op.cit., p.02. 

اّلتـي  مـؤتمري العمـل األّول والثّـاني للـدول األمريكيـةاستنادًا لقـرارات  ،خلضمان الدّ بشأن  67: التوصية رقمتبّنى المؤتمر العام للمنظمة الدولية للعمل أحكام  2
، بينمـا أقـّر "سـانتياغو دي شـيلي"إعـالن  -بمشـاركة وفـد مـن مجلـس إدارة المنظمـة -ه الـدول؛ حيـث اعتمـد المـؤتمر األّولُتشكل ُمدّونة الّتأمين االجتماعي لهـذ

، اعتِبـر هـذا األخيـر بمثابـة وكالـة تعـاُون دائمـة بـين الئحـة مـؤتمر الـدول األمريكيـة عـن الّضـمان االجتمـاعي -بمشاركة مجلس إدارة المنظمـة -المؤتمر الثّاني
  :راجع. ومؤّسسات الّضمان االجتماعي العاملة في تنسيق مع المكتب الدولي للعمل إدارات

M.Humblet &R.Silva , Op.cit., p.(iv).  
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م جميــع ظُ ول هــذه الــنُ مُ ، وُشــهايقِ االجتمــاعي أو تنِســ الّضــمانم ُظــخل بتوحيــد نُ ضــمان الــد  لتحقيــقِ  جديــدةٍ  إجــراءاتٍ 
  .ةلَ اذة غير العادِ فارقات الشّ ٕازالة المُ م ، و هِ لين لحسابِ غِ تَ شْ ال المُ ف والعمّ يان الرّ سكّ  مْ م، بما فيهِ هِ رِ سَ ال وأُ العمّ 
فـي حـاالت  ةً ، وخاّصـمعقـولٍ  حمايـة المـداخيل عنـد حـد  ة ألجـلِ هَـالمبـادئ الموج  نَ مِ  ةً ملَ التوصية جُ  تْ لَ مَ تَ اشِ و      
أمين االجتمـاعي خل علـى أسـاس التّـالـد  نُ مَ ْضـيخوخة أو البطالة أو وفاة العائـل، بمـا يَ عن العمل بسب الشّ  ْز جْ العَ 

  .1يها هذا األخيرغط تي ال يُ ات الّ اجَ ة الحَ ساعدات االجتماعينظام المُ  ي طِ غَ يُ  نْ على أَ  ،ذلك نَ كَ مْ اإلجباري، ما أَ 
د نطـاق حـد دقيقـة تُ ة و تفصـيليّ  ة باقتراحـاتٍ وبَ حُ ْصـة المَ ّيـمـن المبـادئ التوجيه التوصـية بجملـةٍ ود ُ ُنـبُ  تْ قَـحِ لْ أُ  دْ قَ و      

ــــتطبيــــق المُ  وط رُ وُشــــ حْ نَ ، فئــــات الِمــــين، كيفيــــات تحصــــيل االشــــتراكاتِعــــفِ تَ نْ المُ  اق األشــــخاصَطــــاة، نِ غّطــــات المُ لم
  .لْ األرامِ يوخ و ة باألطفال، العجزة، الش صّ ساعدة االجتماعية الخاقواعد المُ االشتراك و 

  
 ةعاية الطبيّ بشأن الرّ  1944لعام  69:التوصية رقم أحكام  :ثانياً      

  
ــ      هوبــنفس التوج ــالرّ بشــأن  1944لعــام  69:التوصــية رقــم  ، فــإن عايــة وب تقــديم الرّ ُجــي بوُ وِصــ، تُ 2ةعايــة الطبّي
أمين االجتماعي اإلجبـاري أو نظـام  م التّ ظُ ا عن طريق نُ حتاجين، إمّ ال واألشخاص المُ العمّ  ها لجميعِ يرِ ة وتوفِ الطبيّ 
 بـالنص  ،ةعايـة الطبّيـم الرّ هُ لُ ذين تشـمُ مـن التوصـية األشـخاص الّـ )02(نـد الثـاني البُ  دَ حـد و  .ساعدات االجتماعيـةالمُ 

 غَ تُ  أنْ  بُ يج: " هعلى أن عاية الطبيّ ي خدمات الرّ ط ة جميع أفراد المجتمع بغـض  ا إذا كـانوا يزاولـون أو ظـر عّمـالن
  ".كسباً مُ  ال يزاولون عمالً 

من أحكـام سـة ِضـكرّ ة المُ س الموضـوعيّ ُسـة واألُ المبـادئ التوجيهّيـ تْ دَ ، جسـاألمرِ  عِ في واقِ تعتبر الباحثة أّنه، و      
 رَ َمـثْ ، أَ اليةنوات التّ ط في السّ شِ ل تشريعي نَ الحة لعمة الصّ يّ األرضِ  تْ دَ ه تي مَ ولى الّ وات األُ طُ الخُ  ،نن التوصيتيْ هاتيْ 
  .1952عام لل 102:بإصدار االتفاقية رقم  َص لُ مان االجتماعي،  وخَ اتفاقيات الضّ  مّ هَ إقرار إحدى أَ  نْ عَ 
   

  مان االجتماعينيا للضّ المستويات الد  بشأن 1952للعام  102:أحكام االتفاقية رقم: ثالثاً       
  

فـي ظـّل النشـاط التشـريعي  مان االجتمـاعير التاريخي لمفهـوم الّضـفي التطوّ  اً هامّ  منعطفاً  1952عام   دَ هِ شَ      
ل تـي تمثّـالّ ، و أنة فـي هـذا الّشـاالتفاقيـة األساسـيّ  الّسـنة ذاتهـا،فـي  هـذه األخيـرةت ؛ حيث تبنّ للمنظمة الدولية للعمل

ة، فــي مجــال ة، وكــذا التشــريعات الوطنّيــذي تســتند إليــه المنظمــات الدوليــة واإلقليمّيــاّلــ والقاعــديّ  لمرجــع األساســيّ ا

                                                           

 1 الّ  رْ المخاطِ ت هذه التوصية دَ وحد تي ال يستطيع المُ بجميع المخاطر الّ  ،أمين اإلجباريالتّ يهـا تي يغط سـواء بسـبب عـدم هِ ِشـيْ عَ  وتِ قُـ بَ ْسـا كَ َهـعَ ن عليه مَ ؤم ،
  .ا هَ ولُ عُ كان يَ  أسرةً  هِ تركِ و  هِ ، أو بسبب وفاتِ جزٍ مُ  على عملٍ  ولِ صُ عن الحُ  هِ زِ جْ عَ على العمل أو لِ  هِ تِ درَ قُ 

بنـود التوصـية علـى  تْ وحثـ. المصـاريف االسـتثنائية وٕاصـابات العمـل البطالـة، الوفـاة، يخوخة،الّشـ العجـز، األمومـة، بـالمرض،غطاة ات المُ م لِ المُ  تْ فَ ن وصُ      
م هِ رِ َسـأُ العـاجزين عـن العمـل و ال مختلف فئات العّمـ لُ مان االجتماعي يشمُ أو تنسيقها في إطار نظام عام لخدمات الضّ  أمينات االجتماعيضرورة توحيد إدارة التّ 

 .بالمساواة بين المواطنين واألجانب
  .1944 ماي 12 :الُمْنَعِقَدة بتاريخ، 26:المؤتمر الدولي للعمل خالل دورِتِه رقم ا، اعتمدهالّرعاية الطبّيةبشأن  69:التوصية رقم 2
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مان نيا للضّ المستويات الد بشأن  1952لعام  102:ق األمر باالتفاقية رقميتعلّ و  مان االجتماعي،تحديد قواعد الضّ 
  .1االجتماعي

ّصــة بالمســتويات الــدنيا للّضــمان االجتمــاعي عــن المــؤتمر العــام للمنظمــة الدوليــة وقــْد َصــَدَرْت االتفاقيــة الخا     
مخـــاطر اعتبـــرت التّـــأمين عليـــه، هـــو الحـــّد  )09(تســـعة ، وعـــّددت 1952جـــوان  04للعمـــل المنعقـــد بجنيـــف، فـــي 

  .2األدنى لما ُيمكن أْن يُقوم عليه أي نظاٍم للتّأمين االجتماعي في الدول المنضّمة إليها
دناها أعـاله، فهــي تــي عـدّ ابقة، والّ تـه الوثـائق الّسـتشـمل، فــي الواقـع، مـا كانـت قــد أقرّ  102:االتفاقيـة رقـم  ٕانّ و      

فـــي  ، مبعثـــرةً تـــي كانـــت، ســـابقاً مان االجتمـــاعي الّ فـــروع الّضـــ كـــلّ  واحـــدةٍ  فـــي وثيقـــةٍ  عُ تجَمـــ دةٌ وموّحـــ اتفاقيـــة شـــاملةٌ 
  . ة اتفاقية سابقةتي لم تلحظها أيّ والّ  ة إليها،قة، مع إضافة التعويضات العائليّ متفرّ  نصوصٍ 

 أحكامـاً  فـرعٍ  ص لكـل االتفاقيـة تخّصـ ، فـإنّ ...زاعاتقة بالتنظيم، التمويل والنّ فباإلضافة لبعض القواعد المتعلّ      
مات ، وبالتقـــدي)قيمـــينمُ ، نتجـــينأشـــخاص مُ  اء،رَ َجـــأُ (األدنـــى لميـــدان التطبيـــق ، بـــالخطر، وبالحـــدّ بـــالتعريف ةً خاّصـــ

  ..).اهَ منحُ  ،اهَ روطُ شُ  تها،مدّ (
للمنظمــة الدوليــة للعمــل،  )35(إن االتفاقيــة التــي أقرهــا المــؤتمر الــدولي للعمــل فــي الــدورة الخامســة والثالثــين      

  :الية من الضمان االجتماعيتنص على تقديم األنواع التّ 
 ؛)12 ٕالىو   07المواد من /من االتفاقية  الثانيالباب ( الخدمات الطبية  .1
 ؛)18و إلى  13المواد من  /من االتفاقية الثالثالباب ( تعويضات المرض  .2
 ؛) 24وٕالى  19المواد من /من االتفاقية  الرابعالباب ( التعويض عن البطالة  .3
 ؛)30وٕالى  25المواد من /من االتفاقية الخامسالباب ( معاشات الشيخوخة  .4
 ؛)38وٕالى  31المواد من  /ة من االتفاقي السادسالباب (تعويض إصابات العمل  .5
 ؛)45وٕالى  39المواد من /من االتفاقية السابعالباب ( التعويضات العائلية  .6
 ؛ )52وٕالى  46المواد من /من االتفاقية الثامنالباب ( التعويض عن األمومة  .7
 ؛)58وٕالى  53المواد من /من االتفاقية  التاسعالباب ( التعويض عن العجز  .8
 ).  64وٕالى  59المواد من /من االتفاقية العاشرباب ال( تعويضات الورثة  .9
تقضي االتفاقية بأنه لـيس علـى الـدول التـي ترغـب فـي التصـديق االلتـزام بقبـول كافـة الفـروع، إذ قـد يقتصـر و      

بشـرط أن تتضـمن هـذه األخيـرة مـن  ،)09(فروع للضمان االجتمـاعي مـن أصـل تسـعة  )03(التصديق على ثالثة 
التعويض عن البطالة، معاشات الشيخوخة، تعويض إصابات العمل، التعويض عن  الفروع التالية،بينها فرعا من 

  .العجز وتعويض الورثة في حالة وفاة العائل

                                                           
  .1952 جوان 28 :الُمْنَعِقَدة بتاريخ، 35:المؤتمر الدولي للعمل خالل دورِتِه رقم ا، اعتمدهالمعايير الّدنيا للّضمان االجتماعيبشأن  102:رقم االتفاقية 1
  :للمزيد من التفاصيل، راجع 2

J.M.Servais, (L’O.I.T. et la protection sociale : une vision renouvelée), Actes du colloque international : L’Etat et la 
protection sociale, organisé les 11 et 12 octobre 2011 par l’unité de recherche : l’Etat et la question sociale en Algérie, 
Laboratoire d’Etudes et d’Analyses des politiques publiques en Algérie, Universite d’Alger 3, Editions Populaires de 
l’Armée, 2012, pp.66-111. 
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ــ تجيــز 102: رقــم االتفاقيــةالجــدير بالتنويــه لــه فــي هــذه النقطــة، أّن و        ق بعــض االســتثناءات ســواء فيمــا يتعّل
. نســبة للــدول التــي لــم تبلــغ اقتصــادياتها أو معــداتها الطبيــة قــدرا كافيــا مــن التطــوربنطــاق التطبيــق أم اإلعانــات بال

بالمرونــة الالزمــة لمراعــاة درجــات التقــدم ؛ فهــي مكتوبــة بصــيغة العموميــة، و األمــر الــذي جعلهــا تتصــف بالمرونــة
ثـر مرونـة فـي االتفاقيـة المتمايزة، فالدولة التي تصدقها ليسـت ملزمـة بقبـول كافـة فروعهـا وأقسـامها، والعنصـر األك

 .يكمن في أنها لم تفرض منهجا معينا للتنظيم اإلداري أو المالي ،كما فعلت اتفاقيات ما قبل الحرب
لعديـد مـن المـواطئ، فـي ا 102: علـى أحكـام االتفاقيـة رقـم المرونـةو ّيةمولالشّ مظاهر  تلمُح الباحثة بعضو      

 :نذكر من بينها
دقيقـة تخـول الـدول فـروع شـاملة ومحـددة بصـورة واسـعة و  09، تضـمنت االتفاقيـة ويضلمجال التعبالنسبة . 1     

وفـي . المصدقة مجاال واسعا لتكيف أنظمتها الداخلية للضمان االجتماعي مع مـا هـو مقـرر علـى الصـعيد الـدولي
  :مفهوم كل فرع من فروع الضمان على النحو اآلتيهذا اإلطار، حدد مدلول و 

أي حالــة مرضــية مهمــا كــان ســببها وكــذلك  ي يشــملها ضــمان الرعايــة الطبيــةيــدخل فــي الملمــات التــ  .أ 
 ؛)من االتفاقية 08المادة (الحمل والوضع وما ينتج عنهما

يشـــــمل ضـــــمان المـــــرض ملمـــــات العجـــــز عـــــن العمـــــل الناشـــــئ عـــــن حالـــــة مرضـــــية والتوقـــــف عـــــن   .ب 
 ؛)من االتفاقية 14المادة (الكسب

توقف الكسـب بسـبب عـدم الـتمكن مـن الحصـول علـى  يدخل في الملمة التي يشملها ضمان البطالة  .ج 
 ؛)من االتفاقية 20المادة (عمل مناسب 

 ؛)من االتفاقية 26المادة ( سنة  65: يشمل ضمان الشيخوخة الحياة بعد سن ال تزيد عن الـ  .د 
 :يغطي ضمان التعويض عن إصابة العمل الملمات التالية  .ه 

  ظروف مرضية؛ -
  يستتبع توقف الكسب؛وف و العمل ناتج عن مثل هذه الظر  عجز عن -
 ينتج عنه فقد للطاقة الجسمانية؛ الفقد الكلي للقدرة على الكسب أو الفقد الجزئي بما -
  ؛)من االتفاقية 32المادة ( فقد األرملة أو األوالد لوسائل العيش في حالة وفاة العائل   -

 ؛)االتفاقيةمن  40المادة ( يشمل ضمان المزايا العائلية المسؤولية عن إعالة األوالد   .و 
يشـــمل ضـــمان األمومـــة حـــاالت الحمـــل والوضـــع ومـــا يترتـــب عليهمـــا وكـــذا توقـــف الكســـب النـــاتج   .ز 

 ؛)من االتفاقية  47المادة (عنهما
نـة يحتمـل فيهـا لدرجـة معيّ  تشمل الملمـة الموجبـة لتعـويض العجـز، العجـز عـن أداء أي نشـاط مجـزٍ   .ح 

 ؛)من االتفاقية 54المادة (المرض أن يكون العجز فيها دائما أو أن يستمر بعد قطع إعانة
مـن  60المـادة (تشمل مزايا الورثة ملمات  فقد األرملة أو األوالد ألسباب العيش نتيجـة لوفـاة عـائلهم  .ط 

 ؛)االتفاقية



 
502 

، ين بالحمايـة بألفـاظ قانونيـة محضـة، االتفاقيـة ال تحـدد فئـات األشـخاص المشـموللمجال تطبيقهـابالنسـبة . 2     
لتـأمين فـي امتـداده ، و إنما يشـرط اشـتمال ااط االقتصادي للمستفيد من الضمانلعقد أو فئة النشأي استنادا لنوع ا

  :بالتأمين، وهي) فيدينالمست(فئات من المشمولين  )04(أربع األكثر اتساعا، والذي يختلف من فرع آلخر، 
ا زوجـاتهم العـاملين وكـذ مـن مجمـوع % 50فئات منصوص عليها من العاملين تشكل ما ال يقل عـن   .أ 

 .وأوالدهم
 ،مـن العـدد الكلـي للمقيمـين %20فئات منصوص عليها من المجتمع العامل يشكلون مـا ال يقـل عـن   .ب 

 . زوجاتهم وأوالدهم ،وكذا
 .من العدد اإلجمالي للمقيمين %50فئات منصوص عليها من العاملين يشكلون ما ال يقل عن   .ج 
مـن العـدد اإلجمـالي  % 50ا ال يقـل عـن فئات منصوص عليهـا مـن العـاملين تشـكل فـي مجموعهـا مـ  .د 

شخصا على األقل، وكذا زوجاتهم  )20(للعاملين المشتغلين في المشروعات الصناعية التي تستخدم 
 .وأوالدهم

الدولـة العضـو التـي تصـدق علـى االتفاقيـة، هـو أّن فـي تقـدير الباحثـة، الجدير باإلشارة إليه في هذا المقـام، و      
 .طبيقها، بإدخال فئات جديدة من المستفيدين من مزايا الضمان االجتماعيحرة في توسيع مجال ت

، فقــد راعــت لجنــة خبــراء الضــمان االجتمــاعي التــي للوســائل المعتمــدة فــي حســاب التعويضــاتوبالنســبة . 3     
ئل المتاحـــة لحســــاب قيمــــة كــــذا مســـتوى الوســــااقيــــة مســــتوى النمـــو فــــي كـــل دولــــة، و كلفـــت بصــــياغة مشـــروع االتف

  :طرق لحساب التعويضات المالية )03(، أتى الحل الذي يترك لكل دولة االختيار بين ثالثة ولذلك. ويضاتالتع
 .على األقل جزئيا مع الدخل السابقمعدل متناسب   .أ 
 .تعويضات محددة بنسب موحدة أو تتضمن في  كل الحاالت حدا أدنا معينا  .ب 
 .تعويضات متناسبة مع موارد المستفيد  .ج 

وتحـدد هـذه . ركة لجميـع فـروع الضـمان االجتمـاعين االتفاقية عددا من القواعد واألحكام المشتكما تتضم. 4     
كمــا  أن لكــل  ،)مــن االتفاقيــة 69المــادة (التــي يجــوز فيهــا إيقــاف التعويضــات ، الحــاالتاألحكــام، بصــفة خاصــة

ٕالـى و  71المـواد مـن (او االعتـراض علـى صـفتها أو كّمهـ، أأن يسـتأنف قـرار رفـض منحـه اإلعانـة، الحق فـي مدع
 .)من االتفاقية 73

ال هــا مثلــت تحــوّ ، بأنّ 1952لعــام  102: االتفاقيــة رقــم يمَ عنــدما َقــ ،"الروك"رأي األســتاذ  تؤّيــد الباحثــة، ومــن ثــمّ      
ضــرورة تحديـــد مســتوى عامـــا  :جتمــاعي بإدماجهـــا لفكــرة مفادهـــاعميقــا ضـــمن أحكــام القواعـــد الدوليــة للضـــمان اال

 مــع التطــوريتناســب  ،مــة بتكريســه فــي تشــريعاتها الوطنيــةاعي تلتــزم جميــع الــدول أعضــاء المنظللضــمان االجتمــ
  .1االجتماعية لكل دولةالمختلف للمستويات االقتصادية و 

إن تحليـل مضـمون المعاهـدة " :، كـاآلتي102:في تقييمـه لالتفاقيـة رقـم، "عزيز صقر"يقول األستاذ ،بالعكس     
 ، مـن أنّ )أوسـينين  وبكـالي(الحقـوقيين الروسـيين ق مع وجهـة نظـرإلى نتيجة تتفّ  تقييمها يوصلناو  102:رقم

                                                           
                                                                                                                              :          راجع 1

V. Laroque, Op.cit., p.131. 
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ي ذي ال يلّبـ، الّـلبورجـوازيمان االجتمـاعي اة على المبادئ العامة للضّ مبنيّ  –ما  فيها رغم كلّ  –هذه المعاهدة 
  .1"المصالح الجوهرية للكادحين

جهة الفقيه االشتراكّية، بدليل أّن التعريف لم يؤّسس على أّية إلى اّن التعريف الثّاني، يعكس و وتشير الباحثة      
  .)أوسينين وبكالي(الحقوقيين الروسيين وجهة نظرلحجج أو أسانيد موضوعّية، بل ُيحيل مباشرة 

 معـايير أكثـر تطــوراً  تضـّمنت بعـدة اتفاقيـات وتوصـيات، قـٍت الحـٍق،فـي و  ،102:اسـتكمال االتفاقيـة رقـم  تـمّ و      
 :2أنفي هذا الشّ  تذكر الباحثةو ، ةً ودقّ 

بشــأن  1952لعــام  95:والمكلمــة بالتوصــية رقــم بشــأن حمايــة األمومــة، 1952لعــام  103: االتفاقيــة رقــم  -
 حماية األمومة؛

 بشأن حماية العمال المهاجرين في البلدان واألقاليم المتخلفة؛ 1955لعام  100:التوصية رقم  -
 دمات االجتماعية للعمال ؛بشأن الخ 1956لعام  102:التوصية رقم  -
بشأن حماية السكان األصليين وغيرهم من السكان القبليين وشبه القبليين  1957لعام  107:االتفاقية رقم  -

 وٕادماجهم في المجتمع القومي للدول المستقلة؛
 بشأن األهداف والمستويات األساسية للسياسة االجتماعية؛ 1962لعام  117:االتفاقية رقم  -
بشــأن المســاواة فــي المعاملـة بــين الــوطنيين وغيــر الــوطنيين فــي الضــمان  1962لعــام  118:رقــم االتفاقيـة  -

 االجتماعي؛
 بشأن الوقاية من اآلالت؛ 1963لعام  119:االتفاقية رقم  -
لعـام  121: بشأن المزايا في حالة إصـابة العمـل، والمكملـة بالتوصـية رقـم 1964لعام  121:االتفاقية رقم  -

 يا في حالة إصابة العمل؛بشأن المزا 1964
 131:، والمكملــة بالتوصــية رقــمتــأمين العجــز والشــيخوخة والوفــاةبشــأن  1967لعــام  128:االتفاقيــة رقــم  -

 معاشات العجز والشيخوخة والوفاة؛بشأن  1967لعام 
 134:، والمكملــة بالتوصــية رقــمالعــالج الطبــي وتعويضــات المــرضبشــأن  1969لعــام  130:االتفاقيــة رقــم -

 ؛العالج الطبي ومزايا المرضبشأن  1969لعام 
 اإلجازات السنوية بأجربشأن  1970لعام  132:االتفاقية رقم -
 ؛وقاية رجال البحر من إصابات العملبشأن  1970لعام 134:االتفاقية رقم  -
 ؛الحفاظ على الحقوق في مجال الضمان االجتماعيبشأن  1982لعام  157:االتفاقية رقم -
 ؛الضمان االجتماعي لعمال البحربشأن  1987م لعا 165:االتفاقية رقم -
 176:، والمكملـة بالتوصـية رقـمترقية التشغيل والحماية ضد البطالةبشأن  1988لعام  168:االتفاقية رقم -

 ؛ترقية التشغيل والوقاية ضد البطالةبشأن  ،1988لعام 
                                                           

  .156-155.عزيز صقر، مرجع سابق ، ص ص:راجع1 
 
                                                                                :                                                      راجع2

F. Petit , Op.cit., pp.77 et 78. 
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بشــأن  2000لعــام  191:، والمكملــة بالتوصــية رقــمحمايــة األمومــةبشــأن  2000لعــام  183:االتفاقيــة رقــم -
 ؛حماية األمومة

   .األرضّيات الوطنّية للحماية االجتماعيةبشأن  2012لعام  202: التوصية رقم -
أعــاله، تســمح بــبعض االســتثناءات للدولــة التــي لــم تبلــغ  ،102:فاقيــات، شــأنها شــأن االتفاقيــة رقــمهــذه االتو      

والنمــــو، وتتضــــمن بوجــــه عــــام حمايــــة أعلــــى مــــن تلــــك اقتصــــادياتها ومواردهــــا الطبيــــة درجــــة كافيــــة مــــن التطــــور 
، ســـواء مـــن زاويـــة نطـــاق التطبيـــق أو مقـــدار التعويضـــات وأســـاليب 102:المنصـــوص عليهـــا ضـــمن االتفاقيـــة رقـــم

تمديـد  ،خـدمات متطـورة وموحـدة :ميـدان تطبيـق موسـع للعنايـة الطبيـةا، فهي تفرض علـى الـدول األعضـاء تقديره
 . ير شروط االستفادة من التعويضات النقدية ومعدلهاتقر فترة التعويضات المؤقتة و 

ن أحكامهــا مــا ن فــي أي مــ، هــي أنهــا لــم تتضــمّ اجــب إبــدائها بشــأن هــذه االتفاقيــاتالمالحظــة األساســية الو و      
، فقـد ، أعـاله، بـل، وعلـى العكـس مـن ذلـك102: حكام التـي قررتهـا االتفاقيـة رقـممضمون األيتعارض أو يتنافى و 

االجتمـاعي علـى نحـو تفاقيات قفزة نوعية في سبيل إعادة تكييف و تطوير القواعد الدولية للضمان شكلت هذه اال
بــين مليــة المواءمــة بــين هــذه األخيــرة و تيســيرا لعة المطلوبــة فــي القواعــد الدوليــة و تفصــيال تحقيقــا للمرونــأكثــر دقــة و 

  .التشريعات الوطنية 
، بمثابــة الهيكــل عــن المنظمــة لقواعــد الصــادرة الحقــاً ، وا1952ام لعــ 102:، اعتبــرت االتفاقيــة رقــم ومــن ثــمّ      

تستند هـذه المعـايير علـى فكـرة أن المسـائل المتعلقـة بالعمـل والمسـائل االجتماعيـة و . للضمان االجتماعي يعظمال
مـل دوليـة للعهـذا مـا عبـرت عنـه مقدمـة دسـتور المنظمـة الموارا  داخلية تخص الـدول فقـط، و ال تعتبر مواضيعها أ
، سيشـكل عائقـا لمجهـودات بـاقي ف باإلنسـانيةعدم تبني أمة معينـة نظامـا للعمـل يتصـ":عندما أشارت إلى أن

  ".األمم الطامحة إلى تطوير مصير العاملين في بلدانها
وتبــّين األحكــام أعــاله، تــرجيح المــؤتمرين فــي صــياغة اتفاقيــات وتوصــيات الّضــمان االجتمــاعي، لالعتبــار      

مقــاٍم أّول، ثمــذ االعتبــار االجتمــاعي فــي مقــاٍم ثــاٍن، ومنــه، يــأتي االعتبــار االقتصــادي فــي المقــام  االنســاني فــي
وفد اعتبرت المنظنة الدولية للعمل أّن من حّق كّل عامٍل الحصول على الحماية االجتماعية الكافيـة مـن . األخير

  .جتماعيةأجل تحقيق أمنه االقتصادي واالجتماعي، ومن ثّم، تحقيق العدالة اال
إنمــا تعطــي ومفالمعــايير الدوليــة للضــمان االجتمــاعي ال تشــكل فقــط مبــادئ توجيهيــة للتشــريعات الوطنيــة،       

نوعــا مــن الحمايــة الدوليــة اتجـــاه مخــاطر التــدهور االقتصــادي واألزمـــات االجتماعيــة، علمــا أن هــذه المعـــايير ال 
، فـي الغالـب، ومنـه، يـتّم التمييـز. حقـة لتـاريخ إقرارهـافهي تتطور حسـب ظـروف السـنوات الال تعتبر حقائق أبدية،

الـذي نشـأ أثنـاء " مان االجتمـاعيعصر الّضـ"و، السابق للحرب العالمية الثانيـة، "أمينات االجتماعيةعصر التّ "بين
ر معـايياسـتبدلت بو ، وصـيات الصـادرة فـي الفتـرة السـابقة، حيث عدلت أغلـب االتفاقيـات والتالحرب العالمية الثانية

وتكـرس القـيم ، تحدد الشروط الدنيا المفروضة على كل عضو يصدقها فـي مجـال الضـمان االجتمـاعي، أكثر دقة
 :وتأتي من بينها، )1944(والمبادئ االنسانية المقررة ضمن إعالن فيالدلفيا 

ة، االســـتناد علــى مســتوى األجــور فـــي البلــد صــاحب العالقـــ ، يــتمّ أجــل حســاب الحـــد األدنــى للتعويضــات مــن -1
، لـدخل السـابق للمسـتفيدتعويضـات متناسـبة أو متناسـبة جزئيـا مـع ا: طـرق )03( ويفترض، في ذلك اعتمادا ثالثة



 
505 

تعويضات محددة بنسبة موحدة أو تتضمن، في كل حالة، حدا أدنى معينا يقارن مـع مسـتوى دخـل عامـل عـادي، 
 . تعويضات تتعلق بموارد المستفيد خالل تعرضه للخطر االجتماعي

النسـب المئويـة "و"  المستفيد النمـوذج" إن الخطوط الموجهة لتعيين الحد األدنى للتعويضات ترتبط بجـدول  -2
: لنســب المئويــةوحــدة عائليــة يتغيــر تركيبهــا حســب المخــاطر العارضــة، وا: هــوالمســتفيد النمــوذج ، و"المحــددة

حســب نمــاذج " العــادي الــذكر البــالغالعامــل " أو إلــى أجــر " العامــل الــذكر الموصــوف" يمكــن أن تســتند إلــى أجــر
 . المعاشات

، الوفــاة، طــوارئ العمــل واألمــراض المهنيــة، والتــي تقــدم لفتــرات العجــزإن التعويضــات المتعلقــة بالشــيخوخة،  -3
، يجـب إعـادة حسـابها دوريـا، و ذلـك علـى إثـر التقلبـات الملموسـة للمسـتوى العـام للمـداخيل عات دوريـةطويلة وبـدف

ييــرات الملموســة لمسـتوى المعيشــة؛ فالتعويضــات الطويلــة األجـل ســتتعرض للنقصــان نتيجــة زيــادة الناتجـة عــن التغ
  .كلفة الحياة، لذلك البد من إعادة النظر فيها استنادا للتغيرات الملموسة في المستوى العام لكلفة المعيشة

ل فترة الخطر االجتمـاعي تقدم التعويضات عن المخاطر االجتماعية في شكل نقدي على دفعات دورية خال -4 
ويمكن أن تسقط في حاالت استثنائية ،كما يمكن أن تقدم دفعة واحدة فـي حالـة العجـز الضـعيف والجزئـي . كاملة

  .الناتج عن طارئ عمل  أو مرض مهني
مــن حصــة األســد التــي حظيــت بهــا مســألة الضــمان  ،وبــالرغم ،تجــدر اإلشــارة فــي نهايــة المطــاف، إلــى أنــهو       

عي ضــمن النشــاط التشــريعي للمنظمــة الدوليـــة للعمــل، إال أن إعــالن المبــادئ والحقــوق األساســية للعمـــل االجتمــا
التـي تحـدد الحقـوق منـه، و  )03( الثالثـة، لـم يعـدد ضـمن النقطـة 1998 الصادر عن المنظمة الدولية للعمـل سـنة

هـا وتطويرهـا وضـمان تطبيقهـا األساسية التي يفترض على الدول األعضاء في المنظمة العمل على فـرض احترام
علـــى تـــأمين ضـــد المخـــاطر لمجـــرد العضـــوية ودون التصـــديق علـــى االتفاقيـــة المقـــررة لهـــا، الحـــق فـــي الحصـــول 

يـة للعمـل ألربعـة حقـوق أساسـية فقـط، دون قد حاول العديد من الفقهاء  تبرير اختيار المنظمـة الدولو . االجتماعية
 :سواها، وهي

 .تفاوض الجماعيحق تكوين جمعيات مهنية وال -
 .إلغاء كل أشكال العمل الجبري -
 .القضاء على أسوأ أشكال العمل لدى األطفال -
 . القضاء على أشكال التمييز في التشغيل والعمل -
ية جملة بأولو عتراف بأولية هذه الحقوق األربعة، و انتهوا جميعهم إلى اال أنهم لم يتوصلوا إلى تبرير ذلك، و إال    

خلفيــات  ، فــي حقيقــة األمــر،نتــه المنظمــة الدوليــة للعمــل تفرضــهأن هــذا التصــنيف الــذي تبو مــن الحقــوق األخــرى، 
  .1براغماتية أكثر مما يبرره خيار محددتاريخية وأخرى سياسية و 

  
  

                                                           
  : للمزيد من التفاصيل، راجع  1

C.La Hovary, Op.cit., pp.202-204 
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  :الفصل الثالث
حرّيات البالحقوق و  ذات الّصلةرة للمساواة وعدم التمييز المقرّ  الدولية للعمل القواعد

  األساسّية للعمل
  

من أهّم الحقوق األساسّية اّلتي أقّرتها المواثيق واإلعالنات  (Le droit au travail)الحق في العملُيعتبُر         
الدولية الُمتعّلقة بحقوق اإلنسان، ُعمومًا، واإلعالنات والمعايير الُمقّررة على مستوى المنّظمة الدولية للعمل، على 

 وجٍه خاص . في اكما ُيعد الّنظر عن  لعملالحق من أهّم الحقوق المكّرسة في دساتير الدول الُمعاصرة بغض
  .طبيعة ِنظاِمها الّسياسي، االقتصادي واالجتماعي

حـديث العهـد، إْذ لَـْم ُيِسـَتعمل إّال فـي بدايـة القـرن الماضـي، وجـاء ِلَيُحـل محـّل  "عقـد العمـل"وُيعتبُر ُمصطلح      
ُر ُقّوة حيث كانت العالقة اّلتي تجمع األجير برب العمل تكُمُن في  ؛"إيجار الخدماتعقد "ُمصطلح أّن العاِمَل ُيؤج

عمِلـِه لــرب العمــل ِلُمـّدٍة معّينــة مقابــل أجـٍر يتقاضــاه، دون أْن يترتــَب لـُه عــن هــذا العقـد حقــوٌق أو مزايــا ُأخــرى 
  .1مادّية ومعنوّية

التزاماٍت وحقوٍق ملزمة للجانبين؛ فبمجـّرد إبراُمـُه، تنشـأ حقـوٌق والتزامـاٌت  انِطالقًا ِمّما َسَبق، ُيرتُب عقد العمل     
ُرهـا عقـد العمـل للعاِمـِل األجيـر . متقابلة على عاِتِق طرَفْيِه العامل ورب العمل ـَعْت دائـرة الحقـوق اّلتـي ُيقروقـْد توس

رت باإلضافة إلـى مع تطور المنظومة القانونية لحقوق اإلنسان على الّصعيدْين الدولي  الحـّق واإلقليمي، حيث ُقر
، ، حقوٌق أخـرى، اعتُبِـَرْت أساسـّية لِقيـام عالقـة العمـل، ويتعلّـق األمـُر، أساسـاً الحّق في الرّاحةو في مقابل الِخدمة

 . بالحق في التنظيم والمفاوضة الجماعّية
للعامـل  المركـز القـانونيالدولي والوطني في َدْعِم وقْد ساهَم الّنشاط الُمكّثف للحركة النقابّية على المستويين      

فــي عالقــة العمــل مــن خــالل توســيع نطــاق الحمايــة القانونيــة الُمقــّررة للعّمــال،  التــوازن الّنســبيالّضــعيف وتحقيــق 
ـــا والحقـــوق ّالتـــي َأْجـــَزَم الفقـــه والُممار  ـــًة مـــن المزاَي ـــة واالجتماعيـــة، ُجْمَل ـــا المادّي ســـة علـــى ليشـــُمَل فضـــًال عـــن المزاَي

  .2التنظيم والمفاوضةأولوَيتهاِ بالّنسبة للعامل األجير، ويأتي على رأسها الحق في 
      يُعوُد من حيث ُظُروف نشأِتِه إلى وقٍت كان فيه مبدأ الحرّية الفردّية في إبرام عالقات  حّق التفاُوضذلك أن

عــن اإلفــراط فــي تطبيــق هــذا المبــدأ، ومــا نــَتَج عنــُه ِمــْن العمــل هــو المبــدأ الّســائد، وٕالــى اآلثــار الســلبّية اّلتــي نتَجــْت 
تدني ِلُظُروف العمل، ِمْن استغالٍل للعّمال وانِخفاٍض في اُألجور، وذلك كلُه ِلَكْسِب معركة الُمنافسة اّلتـي فرَضـْتها 

لع والخدمات األجنبّية سياسات تحرير وفْتح األسواق الوطنّية أمام الس.  

                                                           
، مرجـع سـابق، ص عمـل الفردّيـة فـي التشـريع الجزائـري والمقـارننشأة عالقـة البن عزوز بن صابر، : ، راجع"تعريف عقد العمل"للمزيد من التفاصيل بشأن 1

   .66-54.ص
 ،)الحركـة النقابيـة والقـانون النقـابي(جـالل مصـطفى القريشـي،  :راجـع، ودورهـا فـي تطـوير قـانون العمـل تطّور الحركـة العّماليـة بشـأنللمزيد من التفاصيل  2

ـــة ســـليمان،  :وأيضـــاً  .86-74.ص ص ،1988، جـــوان 02: ، العـــددقتصـــادية والّسياســـيةاال القســـم األول، المجلـــة الجزائريـــة للعلـــوم القانونيـــة حـــق التنظـــيم (أحمّي
ــ ــة التاريخيــة والقانونيــة...المفهــوم: ةوالمفاوضــة الجماعّي ، كلّيــة الحقــوق، جامعــة 04:، المجلــة الجزائريــة للعلــوم القانونيــة االقتصــادية والّسياســية، العــدد)الخلفّي

  .68-61.، ص ص2010الجزائر، 
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حق التنظيم نتيجة ُمعاناٍة وِنضاٍل َمِريْر خاَضْتُه الّطبقـة العاِملـة للـتخلص ْمـَن الُبـؤس والظلـم الّـذي  كما ُيعتَبرُ      
ــع بــين  ــل أو تجمفَرَضــْتُه عليهــا مبــادئ االقتصــاد اّللبيرالــي الّســائدة فــي أوروبــا، واّلــذي كانــْت تقضــي بمنــع أّي تكت

  . العّمال للّدفاع عن مصاِلِحِهم
ِمْن قبيـل الُمبالغـة  َلْيَس  :"، بالقِوْل، كالتّـالي"أحمّية سليمان" العبارات الواِردة عن األستاذ الباحثة وتْسَتْوِقفُ       

 التنظيِم، وحق َقها العّمال في القرن الماضي هي الحّق النقابي، بَشَقْيِه حقإذا ُقلنا بأّن أهّم وسيلة نضالّية حق
ي َمكـَنُهْم ِمـَن الُوقُـوِف فـي َوْجـِه مـاِلكْي وسـائل اإلنتـاج مْوِقـَف قُـّوٍة جماعّيـة ال ُيمِكـُن التفاُوِض، هـذا الحـّق الّـذ

تجاُهل تأثيراِتها الّسلبية أو اإليجابّية على العملّية اإلنتاجّية، بصفٍة عامٍة، وعلى استقرار العالقات بـْين مـاِلِكيّْ 
  .1"دوات اإلنتاج، بصفٍة خاّصةٍ قّوة اعمل، وماِلكيّْ ُقّوة المال والسلطة وأ

الحـــّق فـــي التنظـــيم والحـــق فـــي  بشـــّقيِه؛للحـــق النقـــابي  وقـــْد مَنَحـــْت المنظمـــة الدوليـــة للعمـــل أهمّيـــًة بالغـــةً       
ال ِسَيما بْعَد ُمراجعة وتكييـف دسـتوِرها، وأولِوّيـات اهِتماماِتهـا، وبـراِمج عمِلهـا واسـتراتيجّياِتها المفاوضة الجماعّية، 

ِوْفَق المهام الجديـدة للمنظمـة اٌألممّيـة الجديـدة الُمتمثلـة فـي هيئـة اُلمـم الُمتحـدة، واّلتـي ، 1944 في العام ستقبلّيةالمُ 
  .الحق النقابيكان ِمْن أهداِفها األساسّية النُهوُض بحقوق اإلنسان الفردّية والجماعّية، وِمنها 

ـــة الحـــّق فـــي التنظـــيم و        ـــَدت أهمّي ـــْد تأك ـــة بموجـــب أحكـــام وَق ـــوق والمبـــادئ المفاوضـــة الجماعي إعـــالن الحق
ــاألساســيّ  ــي العمــل الّص ــة للعمــلة ف ــة الدولي ــاني؛ حيــث َصــنَفْت المنظمــة 1998عــام  ادر عــن المنظم  )08( ثم

. ِمـْن ُمماَرَسـِتهااتفاقيات دولية للعمل باعتبارها ُتمثُل وُتَكرَس حقوقًا أساسّية فـي العمـل ال ُيْمِكـُن ِحْرَمـاُن أي عاِمـٍل 
، واالتفاقيـة ة النقابيـة وحمايـة حـق التنظـيمالحرّيـبشـأن  1948للعـام  )87(:َوَرَدْت في الصف األّول االتفاقيـة رقـم

  .تطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعيةبشأن  1949لسنة  )98( :رقم
ــقَ وفــي مُ       ــذي َحِظــي بــِه موضــوع  لْ اَب ــ حــقّ الاالهتمــام الواســع اّل ــة النقابّي ِضــمن الّنشــاط  ةفــي التنظــيم والحرّي

فـي  الحـقّ ة اتفاقية أو توصية دولية خاّصـة بتنظـيم أيّ  ورِ دُ صُ  مِ دَ عَ بِ  مُ زْ الجَ  نُ كِ مْ ، يُ التشريعي للمنظمة الدولية للعمل
  .اإلضراب

 اإلضراب، لكون كل من في التفاوضالحّق و حّق ّاإلضراب، الحرّية النقابّيةونظرًا، ِلُوُجوِد ارتباٍط وثيٍق َبْيَن      
العناصــر األساســّية اّلتــي تقــوم ، ُيعتبــران مــن أنجــع وســائل نشــاط الّنقابــة، ومــن ثــّم، فهــي ُتمثــل أحــّد المفاوضــةو

ارَتَأْت الباحثة التفصيل في مختلف الوثائق واألحكام الّصادرة عن المنظمة الدولية للعمل،  عليها الحرّية النقابّية،
 الحق في اّللجوء لإلضراب والحقوكذا،  ،، أساساً الحرّية النقابّيةة بإقرار المساواة وعدم التمييز في مجال والمعّني

  :وذلك ِضْمَن المبحثين التّاليين باعتبارهما حّقين منحدرْين عنها،، في المفاوضة الجماعّية
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  :المبحث األول
 .الحّق النقابي المتعلقة بممارسةالقواعد 

  
ي ظــّل الظــُروف القاســية اّلتــي َفَرَضــْتها الثــورة الّصــناعية، أصــبح العاِمــُل ُمخّيــرًا مــا بــْين االنِصــياع للنظــام فــ      

اّلذي َجَعَل ِمـَن العّمـال أداة اسـتخدام فـي يـد أربـاب العمـل، أو النهُـوض مـن أجـل الُمطالبـة بعدالـة اجتماعيـٍة تخـُدُم 
ــــع العّمــــال بأعــــداٍد كبيــــرةٍ األمــــُر اّلــــذ .مصــــالح الّطبقــــة العاِملــــة دُ دَ َعــــ ادَ دَ اإلضــــرابات وازْ  تْ فتواَلــــ، ي نــــَتَج عنــــه تجم 

وهكذا، أْدَرَك العّمال . ى العّمال في اتحاِدِهم تعويضًا عن الضعف اّلذي ُيعانيِه كل ِمنُهم ُمْنفِرداً أَ التكتالت؛ حيث رَ 
ــــع واالتحــــاد، وتحّولــــْت التجمعــــات الُمؤ  عــــاٍت دائمــــٍة َصــــَمَدْت أمــــام ُمضــــايقات أهمّيــــة التجمتــــة تــــدريجّيًا، إلــــى تجمق

ــِرَف لهــا بــالحق فــي تكــويِن نقابــاٍت  التاســع عشــر عّماليــة  مــع مطلــِع القــرن وُضــُغوطات أربــاب العمــل حّتــى اعُت
  .1.)م19(

تي يقوم المبادئ الّ  حد أهمّ ل أإذ يشكّ  ؛أساس التشريع النقابي في الوقت الحاضر ة النقابيةمبدأ الحريّ ل ث مَ يُ و      
ه يعتبـر بـل إّنـ. 2اويـة للقـانون النقـابيعليها التنظيم القانوني للنقابات في المجتمعات الحديثة، فهو بمثابة حجر الزّ 

  .3ةخاصّ  بصفةٍ  ،ال والحرفيونعليها العمّ  ُص تي يحرُ من مظاهر الحماية الّ  مظهراً 
فـي تكـوين  اً ّيـنِ هَ مِ  ون نشـاطاً لُـزاوِ ذين يُ األشـخاص الّـ سـليم بحـق امـة، التّ ع ، بصـفةٍ مبدأ الحرية النقابيـةي نِ عْ ويَ      

ة المســماة بالتنظيمــات النقابيــة، وأن يكــون األســاس الــذي يقــوم عليــه التنظــيم القــانوني للنقابــة فــي جمعيــاتهم المهنّيــ
 .4ةالحريّ و االستقالل مة، هوتكوينها أو في إدارتها ومباشرة نشاطها وصلتها بالتنظيمات األخرى أو بالسلطة العا

 ة إالّ حيوّيــة و وال تكــون لهــا فعالّيــ مــوة العمــل النقــابي، فالنقابــة ال تنُ لفعالّيــ الزمــاً  ة النقابيــة شــرطاً الحرّيــ ،بــذلك لتعــدّ 
  ؛5ة وبإرادة صادقة ألعضائهاعندما تعمل في بيئة حرّ 

                                                           
  .32-19.، ص ص2013، الطبعة األولى، دار الهدى، الجزائر، حرّية ممارسة الحّق النقابيزكرياء سمغوني، : راجع 1
   :"جانكس"يقول في هذا الصدد األستاذ  2

    « In an age of interdependence and large scale organisation, in which the individual counts for so little unless he 
acts in co operation with his fellows, freedom of association has become the cornerstone of civil liberties and social 
and economic rights alike. It has long been the bulwark of religious freedom and political liberty, it has increasingly 
become a necessary condition of economic and social freedom for the ordinary citiyen”.in: 
C. Wilfred Jenks, Op. cit., p. 49. 

  .678. ، ص1983، مطبعة جامعة القاهرة، ، الطبعة الثالثةنون العملقامحمود جمال الدين زكي،  3
  :راجع 4

J. Ghestin, Droit du travail, éditions Sirey, Paris, 1971, p.63. 
ا أو تمثيلهـا أو تنظـيم ة لتكـوين النقابـات أو العضـوية فيهـويظهر األخـذ بهـذا المبـدأ فـي قواعـد خاّصـ: "، بـالقول"عبد الودود يحيى"ويعّبر عن ذلك األستاذ  5

، وأن يكـون شـاط المهنـيّ مزاولـي النّ  النقـابي لكـل  التسـليم بـالحقّ  ،ةة النقابّيـفيقتضـي مبـدأ الحرّيـ. ةة النقابّيـمـن أوجـه الحرّيـ منهـا وجهـاً  ل كـل نشاطها، يمثّـ
ة، المســاواة ة علــى أسـاس قواعــد االســتقالليّ ممارسـة النقابّيــب إرسـاء قواعــد وشــروط البمــا يتطّلــ، مـن الدولــة ســابقٍ  ف علــى إذنٍ تكـوين النقابــات غيــر متوقـ

  ."ةوالتعدديّ 
، 34، السـنة األولؤون القانونيـة واالقتصـادية، العـدد ، مجلـة القـانون واالقتصـاد للبحـث فـي الّشـ)ظـام القـانوني للنقابـات فـي المغـربمعالم النّ ( عبد الودود يحي،
  . 60. ، ص1964القاهرة، مطبعة جامعة 
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المنظمـات بتأسـيس  ،دون تمييـزٍ  ،الفئات العمّ الترخيص لجميع  ةة النقابيّ الحريّ ، تعني مفهومها الفرديففي     
  .1كاملةة و ة وباالنضمام إليها بإرادة حرّ النقابيّ 
 دَ يتجسـ مكـن أنْ الحـق النقـابي ال يُ  فكـرة مفادهـا أنّ  نْ ي ِمـأتِ ي ،قبيعي لتكريسها كمنطلَ الطّ األساس المنطقي و و      
ن تي من خاللهـا  يـتمك هي الوسيلة الّ  الحرّ لمي و شر والسّ ة التعبير المبافحريّ  ؛أيعن الرّ  ة التعبيرحريّ  عن بمعزلٍ 

  .2على قدم المساواةة و حريّ  ة بكاملِ عن حقوقهم المهنيّ  فاعجميع األفراد العاملين من الدّ 
ناعة الواحــــدة، د النقابــــات فــــي المهنــــة أو الّصــــة تعــــد بإمكانّيــــ ،3ةة النقابّيــــلحرّيــــل الجمــــاعي المفهــــومي ويقِضــــ    

ــشــائها وعملِ نقابــات فــي إنوباســتقالل ال لطة العموميــةهــا عــن الس 4اَهــنَ يْ النقابــات فــي إنشــاء اتحــادات فيمــا بَ  ، وبحــق ،
 5هذه األخيرة في إنشاء اتحاد عام للنقابات وبحق.  
 فيــه دَ رَ ذي وَ اّلــو  ،)1919(التأسيســي للمنظمــة الدوليــة للعمــل  من الــنّص ة النقابيــة كمبــدأ ِضــالحرّيــ تْ َحــرَ طَ  قــدْ و      
 ـــأعلـــى  الـــنصـــ إذا بُ ا كـــان ال ســـبيل إلـــى إقامـــة ســـالم عـــالمي ودائـــم إالّ لّمـــ:"هن مـــن العدالـــة  علـــى أســـاسٍ  ي ِن

  .6"...ةة النقابيّ ، وتأكيد مبدأ الحريّ ...روف المذكورةتحسين الظ  ح لِ ، وكان من المُ ...االجتماعية

                                                           
  :راجع من التفاصيل، يدمز لل 1

J. P. Antona, Le syndicat dans l’entreprise, collection Dalloz, 1989, p. 04./ L. Favoreu, Droit des libertés 
fondamentales, 1ère édition, éditions Dalloz, Paris, 2000, p. 245./ A. Benamrouche, Le nouveau droit du travail en 
Algérie, éditions Hiwarcom, Alger, 1994, p. 62. 

  : موقع االنترنت ،)أي والتعبيرحرية الفكر والرّ (عثمان،  أيوب 2
http://www.sis.gov.ps/royal/14/page3.html 

  :أيضاً و 
(Liberté d’opinion et liberté syndicale).site internet : http://www.cohordo.com/convention/titre2.htm 

ــ هــا الــبعُض رَ بَ ، فاعتَ ةة النقابّيــبيعــة القانونيــة للحرّيــالطّ اختلــف الفقــه الحــديث بشــأن تحديــد  3 فــي  لٍ عاِمــ ة كــل ا حرّيــَهــورائِ  نْ ِمــ دُ َصــقْ فــي األصــل، يُ  ،ةً فردّيــ ةً حرّي
ر َبـعتَ اتجـة عنـه تُ فاع عـن الحقـوق النّ الـد  فـإن  ،ومـن ثـمّ  .ر ورب العمـل أو المسـتخدمم بـين العامـل األجيـبـرَ عقد العمل هو اتفاق يُ  إلى أن  االنضمام للنقابة استناداً 

ــاً   ةٌ حرّيــفــي مفهومهــا الحــديث،  ةة النقابّيــالحرّيــ علــى أن  عُ جِمــة تُ قهّيــمعظــم التشــريعات الحديثــة، وأغلــب اآلراء الف ذاتــه، غيــر أن  للعامــل فــي حــد  ةً فردّيــ حقوق
ة م المهنّيـهِ فاع عـن مصـالحِ الـد  دَ ْصـل من طرف العمـال أو أربـاب العمـل قَ شك ع المُ التجم : "هي ذلك ذاته، فالنقابة في وقتنا الحاضر في الوقت ةٌ وجماعيّ ة ٌ فرديّ 

   ".ةوالجماعيّ  ،ة منهاالفرديّ 
  :وأيضا .689-688.ص مرجع سابق، ص، )معالم النظام القانوني للنقابات في المغرب(عبد الودود يحي، : من التفاصيل، راجعللمزيد 

C.A.Colliard,Libertés publiques,4ème édition,éditions Dalloz, Paris, 1972, p.650./L.Favoreu, Op.cit., p. 245. /A. 
Benamrouche, Op.Cit. p.44.       

  .63-60. عبد الودود يحي، مرجع سابق، ص ص 4
5  لمعايير أخرىوفقا  يتحّدد ، وأوجهها المختلفةة النقابيةالحريّ مضمون  والجدير بالمالحظة أن لمفهومين وفقاً  فها البعض،؛ فيصن:  

ممـا يسـتنتج منـه أن هـذه الحريـة تعتبـر مفقـودة، فيمـا . او يعني أن تتوافر اإلمكانية القانونية لتشـكيل نقابـة مهنيـة أو االنتمـاء إليهـ المفهوم اإليجابي، •
  . لو أصبح متعذرا نتيجة إخضاعها إلى أصول وقواعد معقدة، بل شروط مستحيلة في الترخيص أو في جعلها من امتيازات السلطة اإلدارية 

انتماء الجميع إلـى نقابـة عامـة واحـدة، ألن الـدفاع عـن ة في تشكيل نقابة مستقلة لكل مهنة أو حرفة، وعدم فرض يقصد به الحريّ و  لبي،المفهوم السّ  •
ق اختيــار المصـلحة المشــتركة، هــو غيــر تلـك الطريقــة المتبعــة فــي بعـض األنظمــة التــي تحــاول أن تـنظم العمــال فــي نقابــات تسـيطر عليهــا عــن طريــ

 ، وتحديد سياستها ومنهج عملهاالمسؤولين بإرادتها
C. A. Colliard, Op.cit., p.651./ J. Roche, libertés publiques, 5ème édition, éditions Dalloz, 1978, p.106. 

  :راجع للمزيد من التفاصيل، 6
G. A. Johnston, Op. cit., pp. 152-157./ C. Wilfred Jenks, Op. cit., pp. 51-55./ (Trade unions and the I.L.O.), a workers’ 
education mannual, 2nd édition, international labour office, Geneva, 1988, pp. 64-68./ (Collective bargaining), a workers’ 
education mannual, 2nd révision, international labour office, Geneva, 1986, pp. 77 et ss./ (Freedom of association), a 
workers’ education mannual, Op. cit., pp. 03-04./ C. Lahovary, Op. cit., pp. 61-65. 
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سّيًا للدفاِع عن مصاِلح العّمال، فإّنهـا كانـت دائمـًا محـّل ولّما كانت الحرّية النقابّية على هذا الّنحو شرطًا أسا     
اهتمام المنظمة الدولية للعمل، وكان نشاط المنظمة في هـذا الّشـأن، هـو بِـدْوِرِه داِفعـًا لزيـادة االهتمـام بموضـوعات 

  .الحرّية النقابّية، بصفٍة عامةٍ 
ل قواعـد دوليـة تكُفـُل تكـريس الحرّيـة النقابيـة وحمايُتهـا؛ وقِد كان للمنظمة الدولية للعمـل الفْضـُل فـي َوْضـِع أوّ      
  حيث
 ،التنظــيم ة النقابيــة وحــقّ الحرّيــ مســائل تْ َمــظ وك نَ كُ ة ُصــد ِعــ المــؤتمر الــدولي للعمــل خــالل دوراِتــِه الُمتواليــة، اعَتَمــدَ 

 1947لسـنة  )84( :التفاقيـة رقـماف، راعيينال الـزّ الحق النقـابي للعّمـبشـأن  1921لسنة  )11( :باالتفاقية رقم ءاً دْ بَ 
ــبشـأن  مَ تَ اليــة فــي األقــاليم غيــر المُ ع وتســوية المنازعــات العمّ حــق التجم َجــْت نشــاطاُتهُ  ، ثـمّ يادةة بالّســَعــتُتو  بــأهم 
ـــة النقابيـــة،ن فـــي يْ اتفـــاقيتَ  ـــق األمـــرو  مجـــال التنظـــيم والحرّي ـــبشـــأن  1948لســـنة  )87( :االتفاقيـــة رقـــمب يتعّل ة الحرّي
تطبيـق مبـادئ حـق التنظـيم والمفاوضـة بشـأن  1949لسـنة  )98( :، واالتفاقيـة رقـمبية وحماية حـق التنظـيمالنقا

عالقات العمـل فـي الخدمـة بشـأن  151 :االتفاقية رقمبموجب أحكام  1978ستكملتا في العام واّللتاِن ا. الجماعية
  .العامة
مانات القانونيـة اّلتـي ُتوفُرهـا المنظمـة الدوليـة للعمـل ِمـْن الّضـ إلـى التسـاؤل بشـأن الباحثة يُقودُ ذي الّ  األمرُ      

ِخَالل ما ُتْصِدُرُه ِمْن معايير دولية بَقْصد تحقيق مساواة العّمال اّلذين يمارسون َمَهاَم نقابّية، وحمايِتِهم ِمْن أّية 
فادة مـن مزايـا عقـد العمـل اسـِتنادًا إلـى ٌمعاملة تمييزّية أو إقصائّية ُتماَرُس في ُمواَجَهِتِهم، وتحِرُمُهم مـن االسـت

  نشاطاِتِهم النقابّية؟     
اُألُســس التّاريخّيــة والقانونيــة لمبــدأ ولإلجابــة علــى التســاؤل أعــاله، ســوف تــأتي الباحثــة إلــى التفصــيل فــي       

واألحكـام ذات ، مـع التخصـيص بشـأن القواعـد شاط التشريعي للمنظمة الدوليـة للعمـلالحرّية النقابية في ظّل النّ 
  : المطلبين التّاليينِضمن ، بحظر التمييز على أساس الّنشاط النقابيالّصلة 
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  :المطلب األول
 اُألُسس التّاريخّية لمبدأ الحرّية النقابية

  
الجوهرّية اّلتي  الخاّصة والِزم بالّنسبة للمنظمة الدولية للعمل بسببشرٌط أساسّي الحرّية النقابّية  ُيعد احترامُ       

وبســبب الوظــائف الهاّمــة اّلتــي يتعــّيُن علــى منظمــات العّمــال  -وهــي الّثالثّيــة -يتِصــُف بهــا هيكــل هــذه المنّظمــة
ومنظمـــات أربـــاب العمـــل أْن ُتؤدهـــا ِضـــمن المنظمـــة وِضـــمن ُبلـــداِنها، علـــى الّســـواء، عمـــًال بدســـتور هـــذه المنظمـــة 

أّي في حال غياب منظمـات العّمـال ومنظمـات أربـاب العمـل المسـتقّلة وذات ة، وِبُدون الحرّية النقابيّ  .وُصُكوِكها
مبـدأ اّلالزمة لتعِزيِز حقوق أعضائها ورفاهّية جميع العّمـال، فـإّن الّصفة التمثيلّية، والمتمتعة بالُحُقوق والّضمانات 

  .1ذاُتُه، يغُدو ُمشّوهًا، ويفِقُد مضمونه وغاية ُوُجوِدهِ  الّثالثية
 ةمبـدأ الحرّيـت َسـتـي كر الّ  المنظمـة الدوليـة للعمـل لْ َبـقِ  نْ ِمـ كبيـرٍ  باهتمامٍ الحرّية النقابية موضوع  يَ ظِ حَ  وقدْ      

تـــي الّ  النُصـــوص والوثـــائقفــي  هِ ة لحمايِتـــت القواعـــد األساســـيّ دَ وجســ، 2التّأسيســـي دســـتورها ِضــمن ديباجـــة ةالنقابّيـــ
الحرّيـة النقابّيـة وتـنّظم ممارسـة الحـّق الّنقـابي عبـر مـرحلتين  تماد أداة دولية تكّرسوقد ُطرحت مسألة اع .اعَتَمَدتها

 :بيانه ضمن الفرعين التّاليين من الّدراسة يتمّ أساسيتين، وذلك ما سوف 
  

  :الفرع األّول
  )الثانيةمرحلة ما قبل الحرب العالمية (المناقشات التحضيرّية بشأن الحرّية النقابية 

      تــم  ــقــة ا المتعلّ القضــايَ  لــبعضِ  ،1919عــام لل مــؤتمر واشــنطني ض ِفــالتعــر  وتــم ، ناقشــةبالمُ ، ةة النقابّيــبالحرّي
  .واليســــؤال فــــي جــــدول األعمــــال إلــــى المــــؤتمر الُمــــ تأجيــــل أيّ  بَ ِلــــطُ فدد، فــــي هــــذا الّصــــ ىكاو بعــــض الّشــــ تقــــديمُ 
مـن   ( Norvège)"المجـر"حكومـة  طلـبِ  رَ ثْ ، إِ راحةً أكثر ص بطريقةٍ ، 1920ا في عام هَ شكلة نفسُ المُ  تْ حَ رِ وطُ      

                                                           
  :، كالتّاليالمنظمة الدولية للعمل، الّصادرة عن بالحق النقابيورد ضمن أحد الّدراسات المعنّية  1

     « Le respect de la liberté syndicale dans le monde est une exigence primordiale et inéluctable pour l’Organisation 
internationale du Travail, en raison de la caractéristique essentielle de sa structure – le tripartisme – et des fonctions 
capitales que sont appelées à exercer les organisations de travailleurs et d’employeurs en son sein comme dans les 
Etats Membres, en vertu de sa Constitution et de ses instruments… Sans liberté syndicale, c’est-à-dire sans 
organisations de travailleurs et d’employeurs indépendantes, représentatives et jouissant des droits et des garanties 
nécessaires pour promouvoir les droits de leurs adhérents et le bien-être de tous, le principe même du tripartisme est 
faussé, si ce n’est vidé de sa substance, et la perspective d’une plus grande justice sociale gravement mise en 
cause ».in : 
B.Genigon,A.Odero et H.Guido,Les principes de l’O.I.T. sur le droit de grève, B.I.T.,Genève, 2000,p.03. 

ف ال يخـالِ  غـرضٍ  تكـوين الجمعيـات ألي  تي يقوم عليهـا نشـاطها؛ حـق ة الّ من دستور المنظمة من بين المبادئ األساسيّ  41من المادة  الثانيةفقد ذكرت الفقرة  2
  .العمل ألربابالقانون، سواء لألجراء أو 
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م ، تقـدّ 1920في نهاية عـام و  .1الالعمّ  ود إرهاب حكومي ضدّ جُ إرسال لجنة تحقيق بشأن وُ  المنظمة الدولية للعمل
  . 2ةنقابيّ ة الالحريّ  عِ مْ اها بقَ إيّ  ماً هِ ت مُ  الحكومة اإلسبانية، بشكوى للمنظمة ضدّ " اإلتحاد العام للعّمال اإلسباني"

جـزءًا كبيـرًا مـن  فـي المسـتقبل،مسـائل الحرّيـة النقابّيـة سـوف ُتشـكُل،  شـير إلـى أن الـدالئل تُ  كانت كـل  وهكذا،     
 تحقيـقٍ  تـي تهـدف إلـى القيـام بـإجراءِ خاذ جملة من اإلجـراءات الّ الت  المكتب الدولي للعمل عَ فَ ا دَ ممّ نشاط المنظمة، 

رة ة المقـرّ صـوص التشـريعيّ قارنـة بـين مختلـف الن مـن خـالل المٌ ، قابي للـدول األعضـاء فيهـانّ ع الضْ بشأن الوَ  وثائقيّ 
  .قابيفي المجال النّ 

الّـذي  مـؤتمرالة إلـى ة النقابّيـم الحريّ نظ بإحالة موضوع إبرام اتفاقية تُ  خاذ قرارٍ ات  تم  ،حقيقنهاية هذا التّ  لَ بْ وقَ       
بـين أعضـاء المـؤتمر  خالفـاتٌ  تْ بَ َشـرعان مـا نَ ذلـك، فُسـ َس ْكـعَ  تَ َبـثْ ع أَ الواِقـ  أن ، إالّ 19273 َسْوَف َيْنَعِقـْد فـي عـام

 ةً َنـتبايِ ، مُ إجـراؤهُ  ذي تـم علـى االستقصـاء الّـ تشريعات الـدول المختلفـة، بنـاءاً  ك أن درِ وكانت المنظمة تُ  .4بشأن ذلك
 كِ رْ مــع تَــ ،ة عبــر معاهــدة دوليــةٍ ة النقابّيــوط العريضــة لمبـدأ الحرّيــُطــالخُ  مَ ْســرَ  تْ أرادَ  ،ولــذلك .ةة النقابّيــد الحرّيــدَ بَصـ

  .دولةٍ  كل  ة لتقديرِ الثانويّ  والمسائلِ  التفاصيلِ 
ــ ،الً أوّ ، يالمعاهــدة يرِمــ وعُ وكــان مشــرُ        ــإلــى ضــمان حرّي وا إلــى ينضــم  ة لألجــراء وأربــاب العمــل فــي أنْ ة كافَي

  .5اهَ مارسة نشاطِ ا في مُ هَ ة النقابات نفسِ إلى إقرار حريّ  ،وثانياً  .مهِ تِ تي يختارونها بكامل إرادالنقابات الّ 
بين أعضاء  ذي قامَ الّ  الفِ للخِ  نظراً  ةٍ إيجابيّ  ول إلى نتيجةٍ صُ المؤتمر في الوُ  لَ شَ وع، وفَ هذا المشرُ  ُض فْ رَ  م وتَ       

ـقَ آخر يُ  لبي، وجانبٍ الس اإليجابي و ا هَ يْ بشق  ،ة االنضمامحريّ وب إقرار جُ د وُ يؤك  بين جانبٍ  ،المؤتمر ر االعتـراف ص
ــ الشــق  كِ رْ ها اإليجــابي مــع تَــة االنضــمام علــى شــق بحرّيــ الس كمــا َنــ .دولــةٍ  لبي لالنضــمام لتقــدير كــل نَ العديــد ِمــ تْ دَ د 

  .6التنظيم النقابي ها لتأسيسِ رُ كليات الواجب توافُ وب إطالق سلطة الدولة في تحديد الشّ جُ الدول بوُ 

                                                           
 تفصـيلي  ويرأسـها المـدير العـام للمكتـب، وانتهـى الموضـوع بنشـر تقريـرٍ  ،نـة مـن مـوظفي المكتـب الـدولي للعمـلتحقيـق مكوّ  لت المنظمة الدولية للعمل لجنـةشكّ  1

ــ بوقــائع القضــية دون التوص ة لتأســيس حكومــ  ياســي نظــراً شــاط السّ شــاط النقــابي والنّ داخل بــين النّ المنظمــة بمشــكلة الّتــ تْ مَ دَ ، فقــد اصــطَ مٍ وحاِســ قنــعٍ مُ  ل إلــى حــل
                                                   :راجعصيل، اتفللمزيد من ال .يوعي، آنذاكالش  رِ طَ الخَ  عِ مْ ها على محاربة وقَ مة ضدّ المقدّ  ىكاو تبريراتها بشأن الشّ  "المجر"

D.CF.Yiannopoulos, Op.cit., p.11. 
حكومــة  ة أو دوليـة ضـدّ ة وطنّيـي شـكوى مـن منظمـة نقابّيـفـي تلقّـ ،أصـالً  ،لهـا الحـقّ  لـْم يُكـنْ  إذْ  ؛الـبي لهـذه المطعجـزت المنظمـة الدوليـة للعمـل علـى التصـدّ  2

 :  راجع، للمزيد من التفاصيل .اب اتفاقية تسمح بذلكدولة عضو فيها في غي
Ibid., p.12. 

واكتفـت األطـراف الثالثـة للمـؤتمر  ة،ة النقابّيـقرار اتفاقية عامـة لموضـوع الحرّيـع في إكمة عدم التسر ه من الحِ ن للمنظمة أن تبيّ  ففي المرحلة األولى من نشأتها، 3
ــال الــزّ العّمــ حــق بشــأن  1921لعــام  11:ضــمن أحكــام االتفاقيــة رقــم ةة النقابّيــمبــدأ الحرّيــالــدولي للعمــل بــإقرار  ــراعيين فــي التجمــ ل،ع والتكت ت المــادة حيــث نص

واعتبـرت ".ناعةال الّصـل المكفولـة لعّمـة باالجتمـاع والتكّتـراعـة نفـس الحقـوق الخاّصـمـن يعمـل فـي الزّ  لكـل  لَ بـأن يكُفـ عضوٍ  د كل يتعهّ :"على أنْ ،منهـا األولى
ل علـى كـون هـذه التكتّـة فـي مجـال راعـة بمزايـا فعلّيـال الزّ ع عّمـتمتـ فُ قـوَ ا تُ هَـمحـدودين لكونِ  نٍ زْ ووَ  دٍ ْعـبُ  تذا من العديد من الفقهاء ورجال القانون، هذه االتفاقية،
 :راجع .ناعةال الصّ لعمّ  سبقاً رة مُ األخيرة، مقرّ 

 N. Valticos, Droit international du travail, Op.cit., p.06.                                                         
  :وأيضاً  .11.ص مرجع سابق،، ةة النقابيّ الحريّ جمال البنا،  4

I.L.O. : I.L.O. Law on freedom of association: Standards and procedures, Op.cit., p.22. 
  :وأيضاً  .12.ص المرجع نفسه، 5

Ibid.,p.23. 
لجانـب ضـرورة عـدم االكتفـاء بـإقرار اومفادهـا  ،تـي طرحـت أثنـاء المناقشـة، والخالفـات الناشـئة بشـأنهائيسية لهذا الفشل تكمن في التعديالت الّ األسباب الرّ  إنّ  6

ة حرّيـوكـذا ة عـدم االنضـمام حرّيـو ة االنضـمامحرّيـ أيّ  ،لبية االنضـمام بمفهوميهـا اإليجـابي والّسـووجوب إقرار حريّ  ة االنضمام إلى النقابة،اإليجابي لحريّ 
ق وهـو الجانـب المتعلّـ تفـاهم أو االتفـاق،ي مـن عناصـر التبق بـالمُ  احَ َطـذي أَ آخر من جوانب المشروع الّـ هناك جانبٌ  أخرى، ومن جهةٍ  .هذا من جهة ،االنسحاب
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المنظمـة  تْ عَ ، َسـةة النقابيّ مبدأ الحريّ  كاملـةٍ  ي بطريقةٍ امية إلى عقد اتفاقية دولية تحمِ المحاولة الرّ  لِ شَ فَ  دَ عْ وبَ      
 ــعلــى مجــرّ  رُ دة تقتِصــإلــى إبــرام اتفاقيــة محــد ــد اإلقــرار القــانوني لمبــدأ الحرّي ــ .ةة النقابّي ــ دْ وَق فــة لجنــة المكلّ الّ  تْ أعلَن

تي والّ  ،معاهدة فرسايمن  02 .ف/427م عبارات المادة دِ خْ تَ سْ يَ  فَ قترح سوْ المشروع المُ  وع أن بدراسة هذا الموض
 ـــواحـــدٍ  فـــي آنٍ  ،ال وأربـــاب العمـــلة العّمـــعلـــى حرّيـــ كانـــت تـــنص تـــي ال ع مـــن أجـــل تحقيـــق األهـــداف الّ ، فـــي التجم

 . 1تتعارض مع القانون
  

  :الفرع الثّاني
 ).مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية(رّية النقابية المناقشات التحضيرّية بشأن الح

  
ـــــة الثّ انتهـــــاء بعـــــد       ـــــة، انضـــــم الحـــــرب العالمي ـــــل تْ اني ـــــة للعم ـــــى  (.O.I.T)المنظمـــــة الدولي ـــــةإل ـــــم  هيئ األم

لـدولي علـى أِجْنـَدة المـؤتمر ا ةة النقابّيـة الحرّيـجديـد قضـيّ  نْ ِمـ تْ زَ رَ وَبـ ، 2لْصـفاق الوَ ات بموجب  (.O.N.U)المتحدة
  .اهَ هذا الموضوع بنفسِ  األمم المتحدة هي المسؤولة عن بحثِ هيئة  ونُ ة ستكُ ، ولكن هذه المرّ للعمل
المجلـس رة إلـى بمـذك  (.A.F.L)االتحـاد األمريكـي للعمـل و (.F.S.M) االتحاد النقابي العـالميمن  كل  مَ تقد و      

ـــ ـــة اابع لاالقتصـــادي واالجتمـــاعي الّت ـــلْ وكانـــت كِ ،  3ألمـــم المتحـــدةهيئ ـــن بموضـــوع قتـــيْ ن متعل ا المـــذكرتيْ َت ة الحرّي
  .4ةالنقابيّ 
التّـــابع لهيئـــة األمـــم  علـــى المجلـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي(.F.S.M)قـــابي العـــالمياالتحـــاد النّ  َض رَ وقـــد َعـــ     

  :5ول اآلتيةلُ األخذ بالحُ  الُمّتحدة،

                                                                                                                                                                                                 

عبــد اهللا حنفــي عبــد العزيــز "واعتبـر األســتاذ .ورتـرى النــ قابــة أنْ مكـن للنّ ى يُ حتّــ ة الواجــب توافرهــاة للدولــة فــي تحديـد اإلجــراءات الشــكليّ ســلطة تقديرّيــبتـرك = 
 عبـد اهللا حنفـي عبـد العزيـز خليفـة، مرجـع سـابق،( .هِ مـن مضـمونِ  هُ ُغـفرِ مـا كانـت تُ رح وٕانّ قتتهدف إلى تغيير في المشروع المُ  نْ كُ تَ  ها لمْ أنّ بهذه التعديالت  ،"خليفة
  .)767.ص
 (régimes totalitaires)ة وليّ مُ م ُشـظُـاجمـة عـن وجـود نُ ياسـية النّ ة لفشـل المحاولـة، إلـى االعتبـارات السّ األسـباب الحقيقّيـ (Valticos)"فـالتيكوس" ع األسـتاذرِجـويُ 

 هُ وأنــ أة إلقــرار هـذه االتفاقيــة،مهّيـ نْ ُكــتَ  مْ احة الدوليـة َلــالّســ وأنّ  د،ْعـبَ  نْ ِحــيَ  مْ َلــ آنـذاك، الوقــت، العديــد مـن رجــال القــانون بـأنّ  ر ِقـويُ  .رهـا مــن القــاراتفـي أوروبــا وغي
  :راجع .الحقٍ  أجيل إلى وقتٍ يجب التّ 

N.Valticos,Droit international du travail, Op.cit., p.518. 

  :ددبهذا الصّ  (Johnston)"جونستون" األستاذ ما عّلقك     
      “The times were out of joint, and it was necessary to wait  for better days”. in: 
 G.A. Johnston, Op.cit., p.151.  

ــ ، ذلكللتنظــيم النقــابي، وكــ وقــد أعلنــت اللجنــة أن هــذه العبــارة تكفــي لضــمان الحــق فــي التكــوين الحــرّ  1 ، اً تفيــد ضــمنيّ  ، وهــية العمــل لهــذا التنظــيم النقــابيحرّي
لجنـة أعلنـت الّ  فـإنّ  ،ةة النقابّيـفي إطارها ممارسـة الحرّيـ تي يتم ق بموضوع القيود الّ وفيما يتعلّ  .خضوع تكوين التنظيم أو نشاطه بعد التكوين إلذن سابق أو رقابة

  ".ظام العامة النّ يّ شرع"مرتبطة بفكرة  هذه القيود يجب أن تظلّ  أنّ 
  .413.محمد السعيد الدقاق، مرجع سابق، ص 2
  .571-568.، ص ص 1994، الجزائر، .ج.م.، القسم الثاني، در واألشخاصالمجتمع الدولي، األصول والتطوّ غضبان مبروك،  3
همــا كانــا يعتبــران ، أنّ المنظمــة الدوليــة للعمــلولــيس علــى  ،رأســاً  ،األمــم المتحــدةهيئــة ويمكــن أن نستشــف ســبب عــرض كــال التنظيمــين النقــابيين لمذكرتــه علــى  4

  .كاملةً  عن حمايتها حمايةً  تي تعتبر األمم المتحدة مسؤولةً ل كواحدة من حقوق اإلنسان الّ ة في المقام األوّ ة النقابيّ الحريّ 
  .773-771. عبد اهللا حنفي عبد العزيز خليفة، مرجع سابق، ص ص 5
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 ن هـذا الحـقّ ستفيد مِ ، ويَ هِ أو المساس به أو مخالفتِ االعتداء عليه  نُ مكِ ال يُ  النقابي كحقٍ  االعتراف بالحقّ  -
 .ة واالجتماعيةفاع عن المصالح المهنيّ الد  ن أجلِ ال مِ العمّ 

المسـائل  دِ دَ ما تراه بَصـ ةٍ ر بحريّ قر تُ  وأنْ ، هاها بنفسِ على إدارة نفسِ  ة قادرةً تكون التنظيمات النقابيّ  أنْ  يجبُ  -
ة ل األجهــزة الحكومّيــة، دون تــدخ نينهــا وتشــريعاتها والئحتهــا الخاّصــلقوا فــي اختصاصــها طبقــاً  لُ تــي تــدخُ الّ 

 .ة في عملهاواإلداريّ 
ــ شــئٍ  أي  وقَ يُعــ ال يجــب أنْ  - ــهَ عيد المِ ل علــى الّصــة فــي أن تتكتــالتنظيمــات النقابّي  نْ َهــي أو فيمــا بــين المِ ِن

  .أو الدولي أو اإلقليميّ  عيد المحليّ المختلفة أو على الصّ 
فبينمــا  ؛قــابي العــالميحــاد النّ االت  هُ َعــبَ ذي ات آخــر غيــر اّلــ اتجاهــاً  (.A.F.L)للعمــل االتحــاد األمريكــيى نــقــد تبو      
خــاذ ، بات قــطْ ، فَ بَ طاَلــ ،حــاد األمريكــي للعمــلاالت  ة وعاجلــة، فــإن خــاذ تــدابير وٕاجــراءات فورّيــهــذا األخيــر بات  بَ طاَلــ

ات والحقـوق ة جوانـب الحرّيـى ضـرورة معالجـة كافّـرَ قـابي العـالمي َيـحـاد النّ وكـذلك، بينمـا كـان االت . ةتدابير تمهيدّيـ
ا تَـلْ ولكـن كِ . ةة النقابّيـفـي مجـال الحرّيـ بمعالجة أكثـر الجوانـب إلحاحـاً  بَ حاد األمريكي للعمل طالَ االت  ة، فإن النقابيّ 

ــقَ فَ ات  نِ يْ المــذكرتَ  ــ، وهــو واحــدٍ  ا علــى أمــرٍ َت ــة الحرّي ــة الضــرورة حماي ة بواســطة إجــراءات وقواعــد ذات طــابع نقابّي
  .1دولي
      ؛ حيث  2للمنظمة الدولية للعملن يْ إحالة مناقشة المذكرتَ  تْ وتم ة معاهدات دوليـة راسة عن إبرام عدّ أثمرت الد

  .3، ُعمومًا، وحقوق العّمال، على وجٍه خاص يم اتفاقيات حماية حقوق اإلنسانمِ من صَ  د عَ تُ 
  

  :انيالمطلب الث
 اُألُسس القانونية لمبدأ الحرّية النقابّية

  
َرْغَم اإلقرار بمبدأ الحرّية النقابّية ِضمن الدستور التأسيسي للمنظمـة الدولـة للعمـل، إّال أّن ذلـك لَـْم يمَنـْع مـن       

رّيـة النقابّيـة، ُوُجود اختالٍف حاد بين الدول األعضـاء فـي المنظمـة بشـأن تبنـي أحكـام تفصـيلّية بشـأن موضـوع الح
ر التبني الفّعلي ألحكام اتفاقية شاملة تعِني بمسألة الحرّية النقابّية حّتى ُحُلول العام  ى إلى تأخ1948ِمّما أد.  

هي أمـٌر ال ِغنـى  -بما في ذلك الحرّية النقابّية -أّن حرّية التجمع"على ) 1944(فيالدلفيا  وقْد أكَد إعالن     
يتطّلـب شـّنها ِبعـزٍم ) الفقـر(أّن تحقيق الّنصر في الحرب ضـّد الِعـَوزْ "، كما أّكد اإلعالن ذاُتُه، "لتقدمعنه الّطراد ا

ال هوادة فيه داخل كّل أّمٍة وِبُجهٍد دولي ُمتضاِفر ُيسِهُم فيِه ممثلو العّمال وأرباب العمل، على َقَدِم المساواة مع 

                                                           
  .774-773. خليفة، مرجع سابق، ص صعبد اهللا حنفي عبد العزيز  1
الموضــوع، وانتهــى األمــر بإرســال القضــية إلــى منظمــة العمــل عي حــول جهــة االختصــاص بدراســة هــذا فقــد دارت مناقشــات فــي المجلــس االقتصــادي واالجتمــا 2

فحسـب، ولكـن ألن هيكلهـا الثالثـي يجعـل القضـية  وبطبيعة الحال تعتبر، هذه األخيرة، األجدر بمناقشة هـذا الموضـوع، لـيس لكونهـا منظمـة متخصصـة. الدولية
  .محال لمناقشة جميع األطراف المعنية، سواء ممثلي الحكومات أو العمال أو أرباب العمل

عربيــة، دار النهضــة ال ، الطبعــة األولــى،الحمايــة الدوليــة لحقــوق اإلنســان فــي إطــار منظمــة األمــم المتحــدة والوكــاالت الدوليــة المتخصصــةأحمــد أبــو الوفــا،  3
  .218-216. ، ص ص2000القاهرة، 
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وُيؤكـد ". ي النقاش الحّر والقرار الديمقراطي بغرض تحقيق رفاهّية المجتمعُممثلي الُحُكومات، ُمشتركين معُهم ف
  .1"أّن تطبيق هذه المبادئ هو أمٌر يعني العالم الُمتمدن بأسرِهِ " في الِختام اإلعالن
دالـــــة ومـــــن هـــــذا الُمنطلـــــق، إذا اعتبرنـــــا أّن الحرّيـــــة النقابّيـــــة هـــــي إحـــــدى الّضـــــمانات الّرئيســـــية للّســـــالم والع      

االجتماعيـــة، يســـُهُل علينـــا َفْهـــُم الّســـبب اّلـــذي َدَفـــَع المنظمـــة الدوليـــة للعمـــل إلـــى اعتمـــاد مجموعـــة مـــن الّصـــكوك، 
، ، التوصــيات والقــرارات اّلتــي ُتشــكُل علــى الّصــعيد الــدولي أهــّم مصــدر للمراجــع المتعّلقــة بهــذا الموضــوعتاالتفاقيــا

   .آليات اإلشراف العاّمة، من أجل حماية الحقوق النقابّية بفعالّية وحفَزها إلى إقامة إجراء خاّص، إلى جانب
ـ الوثـائقمـن  العديـد المنظمـةعن  رَ دَ صَ  وقدْ       تـي ال ة، والّ ات النقابّيـلة بحمايـة الحقـوق والحرّيـالدوليـة ذات الص

فـروع الَبْحـِث ها، في إطـار ة إلى أهم باإلشار  ستكتفي الباحثةراسة، لذا ها في هذه الد ، اإلحاطة بها كل ، بداهةً نُ مكِ يُ 
  :التّالية

 :الفرع األّول
 أحكام اإلعالنات الدولية للعمل المتعّلقة بالحرّية النقابّية

  
ــــكوك الّصـــــادرة عـــــن المنظمــــة الدوليـــــة للعمـــــل، إلـــــى جانــــب      الوثيقـــــة الدســـــتورّية  كّرســــْت العديـــــد مـــــن الص

. مبدأ الحرّية النقابّية وحرّيـة ُممارسـة الّنشـاط الّنقـابي دون قيـودٍ  ،)1944(وٕاعالن فيالدلفيا) 1919(التّأسيسية
لحقـوق واظمـة العمـل الدوليـة بشـأن المبـادئ إعـالن من وتستِدل الباحثة في هذا المقام بما َوَرَد من أحكاٍم ِضـمن

مـة العمـل الدوليـة إعـالن منظ ، وكذا، ما َوَرَد من أحكـاٍم ِضـمن2على وجٍه خاص ، )1998(ة في العمل األساسيّ 
وذلــك مــن خــالل عــرٍض مــوجٍز لمــا َوَرَد مــن أحكــاٍم  ).2008(عادلــةٍ  بشــأن العدالــة االجتماعيــة مــن أجــل عولمــةٍ 

  .في الفقرات البحثّية التّالية نِضمن هاتين الوثيقتين األساسيتي
  

 .)1998(عمل ة في اللحقوق األساسيّ واظمة العمل الدولية بشأن المبادئ إعالن منأحكام :أوالً      
  

ى حتّـــ ،دةهـــا فئـــة محـــد علـــى أنّ  ة فـــي العمـــلوات الحاســـمة بشـــأن االعتـــراف بـــالحقوق األساســـيّ ُطـــالخُ  ذْ َخـــت لـــم تُ      
 .د االقتنـاع بمسـار العولمـةمنتصف التسعينيات، مـع ظهـور دينامكيـة اقتصـاد عـالمي مـا بعـد الحـرب البـاردة وتزاُيـ

 نِ وْ َصـ، إلـى 1995عـام " كوبنهـاجن" د بالعاصـمةِقـنعَ المُ نميـة االجتماعيـة ة العـالمي للتّ مـؤتمر القّمـدعـوة  بَ قِ وعَ 

                                                           
، الطبعـة األولـى، منشـورات المكتـب الـدولي للعمـل، المنظمـة الدوليـة للعمـل، معـايير وٕاجـراءات: القانون النقابي لمنظمة العمل الدولية: المكتب الدولي للعمل 1

   .08-06. ، ص ص1998جنيف، 
  :، كالتّاليالمنظمة الدولية للعملّصادرة عن ، البالحق النقابيورد ضمن أحد الّدراسات المعنّية  2

     « La récente Déclaration de l’O.I.T. relative aux principes et droits fondamentaux au travail adoptée par la 
Conférence 
internationale du Travail en 1998 ‘déclare que l’ensemble des Membres, …même lorsqu’ils n’ont pas ratifié les 
conventions en question, ont l’obligation, du seul fait de leur appartenance à l’Organisation, de respecter, 
promouvoir et réaliser, de bonne foi et conformément à la Constitution, les principes concernant les droits 
fondamentaux…’ parmi lesquels la liberté d’association et la liberté syndicale ».in : 
B.Genigon,A.Odero et H.Guido,Les principes de l’O.I.T. sur le droit de grève, Op.cit. p.04.. 
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ذي الّـ مْ خَ والـز  ،1سـتدامةنميـة المُ ز والتّ عـز االقتصـادي المُ  ة من أجـل تحقيـق النمـو ال األساسيّ وتعزيز حقوق العمّ 
 ــوِ بــه التــزام  مَ َســات  أجــلِ  نْ ِمــ ،1996عــام "ســنغافورة" اصــمةد بالعِقــعَ نْ المُ  زاري لمنظمــة التجــارة العالميــةالمــؤتمر ال

إعــالن المبــادئ والحقــوق المــؤتمر الــدولي للعمــل  دَ َمــاعتَ  ،2عتــرف بهــا دوليــاً ة المُ لمعــايير العمــل األساســيّ  االمتثــالِ 
  .3)1998( األساسية في العمل

      ة لهذا اإلعالن،بمتابعة األعمال التحضيريّ  حْ ضِ ويت  أن  عـن مواقـف  فُ تصـاديًا تختِلـمـة اقمواقف الـدول المتقد
هـذا اإلعـالن  يفَ ِضـيُ  على أنْ  ظاتها،وتحف  ا،هَ فاتِ عن تخو  مناسبةٍ  نْ مِ  في أكثرِ  تْ رَ ؛فهذه األخيرة عب  اميةالدول النّ 
ًا، بحيـث جـارة عالميـالت  تحريـرِ  نَ يْ وَبـ هُ بيَنـ طُ بْ الـر  م تِ َيـ وأنْ  جديـدة، الدول األعضاء في المنظمة التزاماتٍ  قِ على عاتِ 

انخفــاض قيمــة األجــر القاعــدي األدنــى ، بهــا، وعلــى األخــص  عُ تــي تتمتــة الّ ايــا النســبيّ ز اميــة مــن المالــدول النّ  مُ رَ ْحــتُ 
  .الللعمّ 
إليهـا  تْ أَ جَ لَ  جديدةً  أم وسيلةً  ة للعمل،د تذكير باالتفاقيات األساسيّ هل اإلعالن مجرّ : اليالتساؤل التّـ حَ رِ وطُ      

 الّشـ اءِ َيـحْ إلِ ا ً مة صناعيّ الدول المتقد م فـي التبـادل التجـاري العـالمي لصـالح هـذه رط االجتمـاعي للجـات، والـتحك
  امية؟الدول على حساب الدول النّ 

مضــمون ، ثــّم نتنــاول أولــى نقطــةٍ فــي  ة لإلعــالنور التاريخّيــذُ الُجــبالحــديث عــن  ُض رِ ْعــوفيمــا يلــي، ســوف نَ      
  .ثانية نقطةٍ  فياإلعالن 

  
  )1998(ة في العمل ة التاريخية إلعالن المبادئ والحقوق األساسيّ الخلفيّ .1    
ة التجــارة والقواعــد الدوليــة للعمــل فــي المرحلــة األخيــرة مــن مراحــل التحضــير بط بــين مبــدأ حرّيــبــدأت فكــرة الــرّ      

ًا، علـى ضـرورة صـناعيّ  مـة، بمسـاندة بعـض الـدول المتقد اليات المتحدة األمريكّيـةحيث أصّرت الو  التفاقية الجات؛
 تبحــث العالقــة  أنْ  لمنظمــة التجــارة العالميــة، تضــمين اتفاقيــة إنشــاء منظمــة التجــارة العالميــة شــرطًا بمقتضــاه يحــق

ذلــك  تْ َضــبينمــا عارَ  .4األعضــاء للقواعــد الدوليــة للعمــل رهــا االتفاقيــة واحتــرام الــدولتــي تقر بــين احتــرام الحقــوق الّ 

                                                           
برنـامج عمـل /كوبنهاجن بشـأن التنميـة االجتماعيـة إعالن ،)1995مارس  12-06/كوبنهاجن-تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية االجتماعية:(األمم المتحدة 1

   . 54 .ف ،)A/CONF.166/9 :الوثيقة(مؤتمر القمة العالمي للتنمية االجتماعية،
   .04 .ف ،)WT/MIN (96)/DEC :الوثيقة( ،)1996ديسمبر  13/سنغافورة-إعالن سنغافورة الوزاري: (منظمة التجارة العالمية 2
قٌـدمت  وفـي ذلـك الوقـت، .ية فـي العمـل نتيجـة عمليـة طويلـة تسـارعت وتيرتهـا فـي التسـعينياتفئات األربعة للمبادئ والحقوق األساسّ جاء االعتراف العالمي بال 3

عولمـة ال ه ينبغي أن يكون احتـرام بعـض معـايير العمـل الدوليـة شـرطًا مسـبقًا للمشـاركة فـي النظـام المتغيـر للتجـارة متعـددة األطـراف، فـي ظـلّ مقترحات مفادها أنّ 
  .لالتفاق العام بشأن التعريفات والتجارة" أوروغواي" المتسارعة وتحرير التجارة، وفي سياق جولة

هـي مسـألة معرفـة  كانـت المسـألة علـى المحـكّ  حـادًا ومثيـرًا للجـدل، ومـن منظـور المنظمـة الدوليـة للعمـل وواليتهـا، قـاش الـدولي بشـأن هـذا المقتـرحوكـان النّ      
االقتصادي والتقدم االجتماعي، وتحديد الشروط التي يحتمل أن تمكن األشخاص المعنيين مـن التمتـع بحصـة منصـفة مـن المنـافع الناجمـة عـن  ة ربط النموكيفيّ 

  .الوطني هِ ها األنسب لوضعِ تي يرى أنّ بلد، على طريقته، بتصميم مضمون الحماية االجتماعية الّ  تحرير التجارة الدولية، على أن يقوم كلّ 
 مجلـة األمـن والقـانون، ،)نظـرة إلـى مسـتقبل منظمـة العمـل الدوليـة: اتفاقية الجات ومسـتويات العمـل الدوليـة( أحمد حسن البرعـي،:راجع من التفاصيل، لمزيدل

  :وأيضاً  .235-222.ص ص ،1995 جانفي ،األولالعدد  ،الثالثالمجلد  كلية شرطة دبي،
C.La Hovary, Op.cit.,pp.08-21 et 29-49./P.Alston,(Facing up to the complexities of the Ilo’s core labour standars 
agenda),E.J.I.L.,Vol.16,N°03,2005,pp.467-480. 

قيقـي المنافسـة العادلـة إذا ق فـي معناهـا الحتي تقوم عليها االتفاقية بأكملها، ال تحقـة الّ المنافسة الحرّ  ى أن رَ دة لالقتراح تَ مة المؤي الدول المتقد  ذلك، أن  وتفصيلُ  4
المنشـأ، وهـو مـا  ة األيـدي العاملـة فـي بلـدِ فَـة، بسـبب انخفـاض تكلُ َجـتَ نْ لعة المُ ة االجتماعية للس فَ النخفاض التكلُ  نتيجةً  آلخر، من بلدٍ  تُ ة تتفاوَ فَ ثكانت أسعار التكل
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 ي علـى يقـينٍ ِنـإن :"هـالُ مث مُ  الَ ذي قَـالّـ ،الهنـدوالبرازيل، ماليزيـا  ،سنجابور:ية، وعلى األخص امالعديد من الدول النّ 
   . 1"اميةال الدول النّ عمّ  أجلِ  نْ ي مِ مِ دْ ين ال تَ م األمريكيّ عظَ مُ  وبَ لُ قُ  أن  نْ مِ 

؛ غيـر )1994أبريـل ( المزُعـوماريخ ول دون التوقيـع علـى االتفاقيـة فـي التّـيُحـ وكاد الخـالف بـين الفـريقين أنْ      
 ه، وبفضـل نشـاطٍ أن  دبلوماسـي ـمكثـنَ ف، تمك  طٍ َسـوَ  المـؤتمرون مـن إيجـاد حـل  موضـوع حقـوق  فُ ذْ َحـ بمقتضـاه تـم

  .2ستقبالماح بطرح هذا الموضوع للمناقشة مُ مع السّ  ،)1994(مؤتمر مراكش ال من جدول أعمال العمّ 
؛ حيــث 1994عـام  بجنيـفدة نعِقـللمــؤتمر الـدولي للعمـل المُ  )81( :رقـم ان الـدورةّبـهـذه الفرصـة إ تْ حَ نَ َسـ وقـدْ      

ـــ غيـــر أن  جديـــد، نْ رط االجتمـــاعي ِمــالّشـــ يــرَ ثِ أُ  الخـــالف القــائم بـــين الـــدول األعضـــاء حــال دون التوص ل إلـــى حـــل
  .3الحقة قاش لدوراتٍ الن  لَ ج وأُ  ٍض،رْ مُ 

ل لمنظمة قرار المؤتمر الوزاري األوّ م في ضوء سِ حُ  قدْ  حول هذا الموضوع،الجدل  امية أن وضّنت الدول النّ      
علــى  واردةً  دْ ُعــتَ  مْ القواعــد الدوليــة للعمــل َلــ أن  هِ ِبــبموجِ  رَ ذي تقــر ، واّلــ)1996ديســمبر /ســنغافوره(لعالميــة التجــارة ا

  .4اهَ دَ حْ مة الدولية للعمل وَ موضوع القواعد هو من اختصاص المنظ ة منظمة التجارة العالمية ألن دَ نْ جِ أَ 
     الدولي  للمؤتمر )85( :رقم خالل الدورة في صورة إعالنٍ  للُمناقشة الموضوع َعْرُض عيد رح، أُ وتأكيدًا لهذا الط

المشــاورات  تْ المســألة علــى جــدول أعمــال مجلــس إدارة المنظمــة، وتوالَــ تْ َجــدرِ وأُ  ،)1997جــوان /جنيــف(للعمــل 
تحديــد معــالم وٕاطــار اإلعــالن  ؛ حيــث تــم 1998أبريــل د فــي نعِقــســمي المُ االجتمــاع غيــر الرّ  وكــان آخرهــا الثالثيــة،

  .وآلية متابعة تطبيقه واإلشراف عليه
  

  )1998(ة في العمل لحقوق األساسيّ مضمون إعالن المبادئ وا.2     
ــاعتَ        ظمــة إعــالن المن ،1998 وانجــ 18 :دة بتــاريخنعِقــالمُ  ،86 :رقــمالمــؤتمر الــدولي للعمــل فــي دورتــه  دَ َم

ــادئ  ــة للعمــل بشــأن المب عمــل تــرويج لسياســات  ن خاللــه يــتم ذي ِمــ، واّلــ ة فــي العمــللحقــوق األساســيّ واالدولي

                                                                                                                                                                                                 

مـارس سياسـة اإلغـراق االجتمـاعي بـاحترام القواعـد الدوليـة للعمـل وتحقيـق المسـاواة فـي تـي تُ الّ الـبالد  إلـزامُ  نُ لـذلك، يتعـي  ".اإلغراق االجتمـاعي"عليه تعبير  قَ لِ طْ أُ 
  . الشروط وظروف العمل بين جميع العمّ 

 أزمـةيوسـف إليـاس، : وأيضـاً  .224مرجـع سـابق،  ،)نظـرة إلـى مسـتقبل منظمـة العمـل الدوليـة: اتفاقية الجـات ومسـتويات العمـل الدوليـة( أحمد حسن البرعي،
  .53.، مرجع سابق، صقانون العمل المعاصر بين نهج تدّخل الدولة ومذهب اقتصاد الّسوق

  :راجع 1
B.I.T :Les conventions fondamentales de l’organisation internationale du travail, Programme focal de promotion de 
la déclaration, O.I.T., Genève, 2003,p.07. 

  :راجع 2
B.I.T :(Les conventions fondamentales de l’organisation internationale du travail), Op.cit,p.08. 

المنظمــة فــي  هُ بُ ذي ســتلعَ رًا عــن الــدور اّلــمعبــ ،1994للمــؤتمر الــدولي للعمــل لعــام  )81(: جــاء تقريــر المــدير العــام للمنظمــة الدوليــة للعمــل بمناســبة الــدورة رقــم 3
  ".دفاعًا عن القيم وتشجيعًا للتغيير:"هذا التقرير عنوانًا معبراً  لَ مِ حَ  ، وقدْ "منظمة التجارة العالمية"ة الدولية الجديدة مواجهة المنظم

      تعزيــز العدالـة االجتماعيــة فــي العــالم"وظـائف المنظمــة  أهــمّ  وأشـار التقريــر إلـى أن"،  وأكــد  التقريـر علــى أن " ًا مــن النظــام أن تصــبح جــزء المنظمـة ال بــد
  "العالمي الجديد

يوسـف إليــاس، : وأيضـاً  .225.مرجــع سـابق، ص ،)نظـرة إلـى مســتقبل منظمـة العمـل الدوليـة: اتفاقيـة الجــات ومسـتويات العمـل الدوليــة( أحمـد حسـن البرعـي،
  .54.، مرجع سابق، صأزمة قانون العمل المعاصر بين نهج تدّخل الدولة ومذهب اقتصاد الّسوق

  :راجع 4
P.Alston,(Facing up to the complexities of the Ilo’s core labour standars agenda),Op.cit.,pp.471-472                 
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ق بالعمالـة والتـدريب فيمـا يتعلّـ ،ةخاّصـ ،وعمـل البحـوث اجتماعية وطيدة وتعزيز العدالة والمؤسسـات الديمقراطيـة،
ـــز ال ـــة ُمســـتدامة ذات قاعـــدة سّ المهنـــي وظـــروف العمـــل بهـــدف تعزي ـــة إلقامـــة تنمي ياســـات االقتصـــادية واالجتماعي

 1.واسعة
 م االجتمـاعي والنمـو ة فـي العمـل لتحقيـق المواكبـة بـين التقـد المبـادئ والحقـوق األساسـيّ  اإلعـالن نكما يتضـمّ      

  .الهيئة المختصة بذلك تحديدمعايير العمل الدولية وُمعالجة هذه المعايير و  عِ ضْ وَ  الي،االقتصادي، وبالتّ 
ــ      وتحديــدِ  رِ ْصــعلــى حَ  1998ة فــي العمــل لحقــوق األساســيّ واإعــالن المبــادئ  زَ ورك  األدنــى الُمتفــق عليــه  الحــد

 اتفاقيـة العمـل الجبـريبـدءًا مـن  ة،اتفاقيـات أساسـيّ  )08(ثمـاني ها فـي ووضـعِ  ة للعمـل،دوليًا من الحقوق األساسـيّ 
ــ،  1999ام لعــ أســوأ أشــكال عمــل األطفــالفاقيــة ، ووصــوًال إلــى ات1930لعــام  هــذه االتفاقيــات  تْ دَ وبالتحديــد، تجس

  :فيما يلي
 .بشأن العمل الجبري 29: االتفاقية رقم -1
 .التنظيم ة وحماية حقّ ة النقابيّ بشأن الحريّ  87: االتفاقية رقم -2
 .التنظيم والمفاوضات الجماعية بشأن حقّ  98: االتفاقية رقم -3
 .بشأن الُمعاملة المتساوية في األجر 100: تفاقية رقماال  -4
 .بشأن العمل الجبري 105: االتفاقية رقم -5
 .بشأن التمييز في االستخدام والمهنة 111: االتفاقية رقم -6
 .العمل األدنى لسنّ  بشأن الحدّ  138: االتفاقية رقم -7
       .بشأن أسوأ أشكال عمل األطفال 182: االتفاقية رقم -8

      د انتمائهـا إلـى المنظمـة الدوليـة للعمـل،ة، بمجـرّ َمـ، أّن جميع الـدول األعضـاء ملزَ 1998ح إعالن عام ويوض 
ّر اإلعـالن ِقـكمـا يُ . ووفقـًا لدسـتور المنظمـة حسـنةٍ  ةٍ يـنِ هـا بِ قَ تحق  ة وأنْ قـة بـالحقوق األساسـيّ المبادئ المتعلّ  زَ تعز  بأنْ 

  .ل بمساعدة الدول األعضاء فيها للقيام بذلكبالتزام المنظمة الدولية للعم

                                                           
وقـت مضـى،  أكثـر مـن أيّ  ا كان مـن واجـب المنظمـة الدوليـة للعمـل أن تقـوم اآلن،ولمّ :"الين ديباجة اإلعالن الهدف من اإلعالن، كالتّ تبيّ  وفي سبيل ذلك، 1
السـيما العمالـة والتـدريب المهنـي وظـروف العمـل،  شـاط المعيـاري والتعـاون التقنـي والبحـوث فـي سـائر ميـادين اختصاصـها،وظيف جميـع وسـائلها مـن النّ بت

يـة، وذلـك مـن نميـة االقتصـادية واالجتماعياسـات االقتصـادية واالجتماعيـة بعضـها بعضـًا فـي إطـار اسـتراتيجية عالميـة لتحقيـق التّ بغية ضمان أن تعـزز السّ 
  ".أجل إقامة تنمية واسعة القاعدة ومستدامة

المنظمــة فــي ســبيل  أنّ ...ضــح مــن هــذه الفقــرةيتّ :"مــن ديباجــة اإلعالن،أعــاله، بــالقول الثالثــةعلــى مضــمون الفقــرة " أحمــد حســن البرعــي"ق األســتاذ ويعّلــ     
شــاط توظيــف جميــع وســائلها مــن النّ  -1:بــع وســيلتينتتّ  ادي واالجتمــاعي،بشــقيها االقتصــ تشــجيع الــدول األعضــاء علــى تحقيــق تنميــة شــاملة ومســتدامة،

  ".تكثيف التعاون التقني والبحوث في سائر ميادين اختصاصات المنظمة -2.المعياري
  فهل المنظمة قادرة على تحقيق ذلك؟:اليالتساؤل التّ " أحمد حسن البرعي"ويطرح األستاذ     
هنـاك حقيقـة  ذلـك أنّ  ة؛اليـة الحالّيـاألوضـاع العمّ  رة المنظمـة علـى ذلـك فـي ظـلّ ك الكثيـرون فـي مقـدِ يتشـكّ  ،...ة األولـى،سبة للوسـيلبالنّ :"ويجيب بـالقول    
ر ن أن نتصـوّ مِكـومـن ذلـك، يُ ...ل التصـديق علـى االتفاقيـات منـذ سـنوات عـّدة،كود فـي معـدّ وهي الر  ر على معايير منظمة العمل الدولية،دة ومقلقة، تؤث مؤكّ 
  .جارة والمعايير الدوليةة التّ بط  بين حريّ محاولة للرّ  تْ رَ شاط المعياري للمنظمة إذا جَ يب النّ صِ يُ  ن أنْ مكِ ذي يُ ساد الّ الك

  ."ًا لإلعالنعّد عنصرًا رئيسيّ ي والمساعدات بجميع أشكالها، تُ التعاون الفنّ  إلى أن  ،وبحقّ  امية،ت الدول النّ هَ فقد نب  ،...ا عن الوسيلة الثانية، أمّ      
ــةاتفاقيــة الجــات ومســتوي( أحمــد حســن البرعــي، ــى مســتقب:ات العمــل الدولي ــة العمــل العربــي،)منظمــة العمــل الدوليــة لنظــرة إل  منظمــة العمــل العربيــة، ، مجل

     .22-21.ص ص ،1999ديسمبر  ،73:العدد
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  :المؤتمر الدولي للعمل رَ كَ من اإلعالن؛ حيث ذَ  األولىت عليه المادة ذلك ما نصّ و      
 ئبانضـمامها إلـى المنظمـة بملــ الـدول األعضـاء فـي منظمـة العمـل الدوليـة قــد قبلـت فـي مجموعهـا، أن  -)أ(     

دت بالعمــل علــى تحقيــق هــا تعّهــفــي دســتور المنظمــة وفــي إعــالن فيالدلفيــا، وأنّ المبــادئ والحقــوق الــواردة  إرادتهــا،
 .    منها ة بكل روف الخاص الوسائل المتوافرة لديها، وبما يتماشى مع الظ  األهداف العامة للمنظمة بكلّ 

مــن  دة فــي عــددٍ دّ محــ والتزامــاتٍ  حقــوقٍ  رت علــى شــكلِ و مــت وطُــرجِ هــذه المبــادئ والحقــوق قــد تُ  أن   -)ب(      
  . أو خارجها المنظمة الدولية للعملة، سواء داخل ها اتفاقيات أساسيّ بأن  ر قِ تي يُ االتفاقيات الّ 

      مــن اإلعــالن، تُ  الثانيــةالمــادة  ولــذلك، فــإن رُ قــر  قت علـــى صــدّ  قــدْ  نْ ُكــتَ  مْ لَــ جميــع الــدول األعضــاء، وٕانْ  أن
ة قـة بـالحقوق األساسـيّ تحتـرم المبـادئ المتعل  ، بـأنْ ةد انتمائهـا إلـى المنظمـاالتفاقيات موضـوع البحـث، ملزمـة بمجـرّ 

  .  عليه الدستور ا ينص مَ فقًا لِ ، ووِ حسنةٍ  ةٍ قها بنيّ حق تُ  زها وأنْ عز تُ  ل موضوع هذه االتفاقيات وأنْ تي تشك الّ 
إشــكالية طبيعــة االلتــزام الواقــع علــى  ن،مــن اإلعــال الثانيــة، والمــادة األولــىمــن المــادة  الثانيــةالفقــرة  وتثيــرُ      

قة بالمبـادئ العامـة دة أعـاله؟ هـل تلتـزم الـدول غيـر المصـدّ ق علـى أحـد االتفاقيـات المحـدّ تي لـم تصـد الدول الّ 
  تي أوردتها هذه األخيرة؟ها تلتزم باألحكام القانونية الّ أنّ  ة، أمْ رة بموجب االتفاقيات األساسيّ المقرّ 
، المستشار القانوني للمنظمة الدولية للعملان سَ أعاله، على لِ  دْ ريحة على التساؤل الوارِ بة الصّ اإلجا تْ دَ رَ وَ      
ة لالتفاقيـات اإلعالن ال يستهدف األحكام الخاصّ  إنّ :"الي، كالتّ هُ ؤال ذاتُ عليه السّ  حَ رِ حينما طُ  ابَ ذي أجَ والّ  ،آنذاك

لـي علـى عمـل اإلشارة إلى القضـاء الفعّ  الي فإنّ وبالتّ  .قياتعلى ذكر مبادئ هذه االتفا رُ ما يقتصِ ة، وٕانّ األساسيّ 
تـي الّ  ،حـول حظـر أسـوأ أشـكال عمـل األطفـال) أمـام المـؤتمر(ة َلـمنًا أحكـام االتفاقيـة الماثِ ي ِضـال يعنِ  األطفال،

  .1"في العام المقبل دُ مَ تَ عْ ستُ 
لها مِ تــي َشــالمفــاهيم الّ  فــيإليضــاح المقاربــات  ةٍ المستشــار القــانوني للمنظمــة، هــذا التفســير بمحاولــ فَ دَ رْ أَ  دْ وَقــ     

ــ"مصــطلحات  ،اإلعــالن، وعلــى األخــّص  ــ" :هر أنــقــر يُ  إذْ  ؛"الحقــوق"و" المبــادئ"،"مْ يَ الِق ق بالتفرقــة بــين فيمــا يتعّل
ــ"مصــطلحات  ــادئ"و" ميَ الِق ــإنّ  ؛"الحقــوق"و" المب ــ"اســتخدام مصــطلح  ف ــيُ " مْ يَ الِق ــاهيم ذات النّ قَص ــه المف طــاق د ب

فـي حـين  ".التضـامن"و "المساواة في الفرص"،"ةالحريّ "في الدستور من مدلوالت  دَ رَ معنوي، وأمثلة ذلك، ما وَ ال
ة الحرّيـ فـإنّ  فعلـى سـبيل المثـال، طاق المـادي،عيد العملي وفي النّ على الصّ  مْ يَ لهذه القِ  هي ترجمةٌ " المبادئ"أنّ 

  .ةللحريّ  ة هي ترجمةٌ النقابيّ 
 .عيد القانوني للمبادئ من حيث التطبيـق واإلنفـاذفهو يتطابق مع االعتراف على الصّ " وقالحق"ا مفهومأمّ      

ـــولتجنـــ دقيقـــة،" الحقـــوق"المبـــادئ و"التفرقـــة بـــين  فـــإنّ  ومـــع ذلـــك، المبـــادئ" يْ مصـــطلحَ  فـــإنّ  عوبات،ب الص "
  .2"ستخدمان معاً يُ " الحقوق"و

                                                           
  :منضِ  دَ رَ وَ  1

C.La Hovary, Op.cit.,pp.102,al.03.  
  :منضِ  دَ رَ وَ  2

Ibid.,p.103.  
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رة ة المقــرّ باعتبــاره أحــد المبــادئ األساســيّ  اة وحظــر التمييــزمبــدأ المســاو ر أعــاله، علــى الحكــم المقــرّ  قُ وينطِبــ     
 100: حــول مــدى التــزام الــدول األعضــاء بمضــمون االتفــاقيتين رقــموص ُصــمن اإلعــالن، لنتســاءل بهـذا الخُ ِضـ

  بشأن التمييز في االستخدام والمهنة؟  111:بشأن المساواة في األجور ورقم
 05.ف/19اإلعــالن والمتابعــة ينــدرجان فــي إطــار المــادة  إنّ  ،(Alston)"آلســتون"أن األســتاذيقــول فــي الّشــ     

تـي يقـع الموضـوع فـي نطـاق لطات الّ لطة أو الّسـل العضـو علـى موافقـة الّسـمن الدستور، ومنه، إذا لـم يحُصـ )ه(
جلـس دها مآخر باستثناء وجوب قيامه، على فترات مناسبة يحدّ  التزامٍ  على عاتق العضو أيّ  عُ قَ اختصاصها، ال يَ 

ـــي إزاء المســـائل الّ  ـــانوني والعمل ـــه الق ـــدولي للعمـــل موقف ـــإبالغ المـــدير العـــام للمكتـــب ال تـــي هـــي موضـــوع اإلدارة، ب
مـن أحكـام االتفاقيـة عـن طريـق التشـريع  أي  من إنفاذِ  ،هُ م بلوغُ عتزَ أو يُ  هُ وغُ لُ ذي تّم بُ ى الّ دَ المَ  فِ صْ االتفاقية، مع وَ 

  .آخر ريقٍ ط أو أي ...أو اإلجراءات اإلدارية
آخـر، وال يجـوز  التـزامٍ  قة أي علـى عـاتق الدولـة غيـر المصـد  عَ يقَـ ، وال يجوز أنْ عُ قَ هذا االلتزام، ال يَ  ىدَ وما عَ     
لسـيادة  ذلـك إهـدارٌ  ي كـان فـم تصـديق بعـض الـدول علـى االتفاقيـات، وٕاالّ دكذريعة، كبـديل لعـ إعالنٍ  أيّ  ذَ خِ يت  أنْ 

  .1حول قانون المعاهدات فييناعاهدة مع م صارخٌ  وتعارٌض  الدول،
مـا تلتـزم وٕانّ  ة، ال تلتـزم بأحكامهـا،قة على إحدى االتفاقيات األساسيّ الدول غير المصد  ، أن الواضح إذنْ  نَ مِ فَ      

  . 2تي قامت عليها هذه االتفاقيةبالمبادئ الّ 
للمكتـب  يحُ تِـذي يُ األساسـي فـي اإلعـالن، الّـ آلية المتابعة العنصر صبحِ تُ  بيعي، أنْ لذلك، كان من الطّ  نتيجةً      

ق علــى االتفاقيــات تــي لــم تصــدّ حــول أوضــاع البلــدان الّ  مــة ودقيقــة،الــدولي للعمــل جمــع المعلومــات بطريقــة محكّ 
ز فــي ســبيل تكــريس األحكــام حــرَ م المُ ظــر والتقــد هــات النّ جُ ، للمكتــب بدراســة وُ هِ ة، ويســمح فــي الوقــت ذاتِــاألساســيّ 

  .ها اإلعالننَ ي تضم توالقواعد الّ 
ـــَصـــاميـــة أَ الـــدول النّ  غيـــر أنّ       ـــإحـــداث آليـــة خاّصـــ بْ ّرت علـــى تجن قابـــة د بآليـــات الرّ ة وجديـــدة، وضـــرورة التقي

التقـارير نظـام ب :ق األمـر، ويتعلّـأساسّيتينمن خالل وسيلتين  م تِ المتابعة تَ  اإلعالن أن  نَ ي وقد بَ  .ةواإلشراف الدوريّ 
  .املتقرير العالمي الشّ ة والالسنويّ 

ُيمثـُل حتّـى الوقـت  )1998(المبادئ والحقوق األساسّية فـي العمـل  إعالنوُيمكن الجزم في الختام إلى أّن       
الحالّي، أهّم وثيقٍة دولية للعمل تجمُع بين الحماية القانونية الفّعلية لمبدأ الحرّيـة النقابيـة والحمايـة القانونيـة الفّعليـة 

                                                           
  :راجع 1

P.Alston,(Facing up to the complexities of the Ilo’s core labour standars agenda),Op.cit.,pp.481-482            
ه يجـب أّنـ:رن، يقـر ، في تحديده لموقفـه إزاء اإلعـالففريق أرباب العملإجماعًا من جميع األطراف؛  وقد القى تفسير المستشار القانوني للمنظمة الوارد أعاله، 2

ــتــي تُ ة للمنظمــة الّ ن القــيم والمبــادئ األساســيّ أن يتضــمّ  مــا التزامــات قانونيــة جديــدة علــى الــدول األعضــاء، وٕانّ  يضــيف أيّ  فــاإلعالن يجــب أالّ  .ز االنتمــاء إليهــامي
 ة المنصــوص عليهــا فــي حكــام اإلعــالن علــى المبــادئ األساســيّ لــذلك، يجــب أن ترتكــز أ.بــة أصــًال علــى هــذا االنتمــاءينبغــي أن يكــون انعكاســًا لاللتزامــات المترت

التزامـــات الـــدول  هـــذه المبـــادئ هـــي محـــلّ  باعتبـــار أن  .للمنظمـــة الدوليـــة للعمـــلة بـــة علـــى االتفاقيـــات األساســـيّ ولـــيس علـــى االلتزامـــات القانونيـــة المترت  الدســـتور،
  .ا على االتفاقيات أو عدمهظر عن تصديقهالنّ  د انضمامها إلى المنظمة، بغّض األعضاء بمجرّ 

ــفريــق العمــالرأي  دَ رَ وكــذلك، وَ       ويجــب أن يرتكــز اإلعــالن علــى مبــادئ  .للحقــوق َض ا وال يتعــر هَ اإلعــالن يجــب أن يتنــاول المبــادئ وحــدَ  أنّ : رذي قــرّ ، اّل
 فيه، أنّ  شكّ ا ال وممّ .ة لهذه االتفاقياتر عنها في االتفاقيات، وليس على األحكام الخاصّ الدستور المعب  ر قانونـًا فـق والحكـم المقـرّ هذه اآلراء والمواقـف جميعـًا، تت
  :راجع صيل،المزيد من التفل. من دستور المنظمة الدولية للعمل، سالفة الذكر 19من المادة  )ه(الخامسة الفقرة  بموجب نّص 

  C.La Hovary , Op.cit.,pp. 36-41 .    



 
521 

لمساواة وعدم التمييز، وُتمثل بذلك، تقارير الُمتابعة الدورّية لتنفيذ بنود اإلعالن أهّم الوثائق الدولية الّصادرة لمبدأ ا
عن المنظمة، واّلتي تُقدم معلومات وٕاحصائيات دقيقة حول مـدى التـزام الـدول األعضـاء بـاحترام وتطبيـق المبـادئ 

    .مبدأ المساواة وعدم التمييز في العملو أ الحرّية النقابّيةمبدوالحقوق األساسّية في العمل، وبالخصوص 
     

 )2008(اعية من أجل عولمة عادلة إعالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة االجتم: ثانياً      
  

جـل المنظمة الدولية للعمل باإلجماع إعالن المنظمـة الدوليـة العمـل بشـأن العدالـة االجتماعيـة مـن أ تْ دَ اعتمَ      
المــؤتمر  هُ دَ ذي اعتَمــاّلــ الثالــثئيســي ياســات الرّ وهــذا هــو بيــان المبــادئ والسّ ،  2008 جــوان 10عادلــة فــي  عولمــةٍ 

ــبْ يُ و  .1919صــدور دســتور المنظمــة لعــام  الــدولي للعمــل منــذُ  ــاان علــى َيــى هــذا البَ َن  ،1944لعــام  إعــالن فيالدلفي
 معاصـرةٍ  عن رؤيةٍ  2008إعالن  بُ عرِ يُ و  .1998عمل لعام ق بالمبادئ والحقوق األساسية في الواإلعالن المتعلّ 

 .1قبة العولمةلوالية المنظمة الدولية للعمل في حِ 
تـي بـدأت فـي عـن المشـاورات الثالثيـة الّ  جَ تَ َنـ دْ وقَـ المنظمـة، يمْ ة لِقـهذا اإلعـالن التـاريخي إعـادة تأكيـد قوّيـ إنّ      

الحكومــات  لــود ممث ، يشــد د هــذا الــنّص وباعتمــا. د االجتمــاعي للعولمــةْعــة بالبُ لجنــة العالميــة المعنّيــأعقــاب تقريــر الّ 
ة التكـوين ئيسي للمنظمة الثالثيّ ور الرّ دولة من الدول األعضاء على الدّ  182وأرباب العمل ومنظمات العمال من 

تعزيـز قـدرة المنظمـة ب اً ويلتزمـون سـويّ . 2م والعدالة االجتماعية في سياق العولمـةتحقيق التقد في المساعدة علـى 
 هُ عَ ، ويَضــ1999المنظمــة منــذ عــام  هُ تْ عَ ذي وَضــاّلــ الئــقبرنــامج العمــل الّ علــى تحقيــق هــذه األهــداف، مــن خــالل 

  .ستوريةالمنظمة لتحقيق أهدافها الدّ  سياساتِ  بِ لْ بذلك، في صُ 
 قَ تواُفــ ُس ، ويعِكــحاســمةٍ  ةٍ سياســيّ  هــذا اإلعــالن فــي لحظــةٍ  رُ يصــدُ  ":اليكالتّــ ،التعليــق علــى اإلعــالن دَ رَ ووَ      

. للعولمـة فـي تحقيـق نتـائج أفضـل وعادلـة للجميـع قـوي  اجتماعي  طاق بشأن الحاجة إلى ُبعدٍ الن  عِ اآلراء الواسِ 
م فـي لتسـريع التقـد  ةً عمليّ  الئق، وكذلك، أداةً تقوم على أساس العمل الّ  عادلةٍ  هوض بعولمةٍ ة للن لَ وصَ ل بُ شك ويُ 

ـنظـرة إنتاجّيـ ُس كمـا يعِكـ. يرِ ْطـالئـق علـى المسـتوى القُ العمـل الّ  تنفيـذ برنـامج وء علـى ة مـن خـالل تسـليط الض
  .3"خل للجميعالعمالة والد  صِ رَ فُ  نْ مِ  المزيدِ  قِ لْ ستدامة في خَ ة المنشات المُ أهميّ 

                                                           
األمـين العـام للمركـز العربـي السويسـري لبحـوث التشـغيل وحقـوق اإلنسـان فـي العمـل بجنيـف،  ،"عدنان خليل الـتالوي" ورد في ذات المعنى على لسان الدكتور1

قـاش واإلقـرار، ومـن حيـث حجـم مـن حيـث الموضـوعات المطروحـة للن  ةً وحيوّيـ ةً المنـابر العالميـة وأكثرهـا أهمّيـ عِ َفـرْ مـن أَ  د عَ مؤتمر العمل الدولي يُ  إن :"بالقول
هـا المنظمـة دة األطـراف، باعتبـار أنّ وفريـدًا فـي خريطـة المنظمـات الدوليـة متعـد  اً مهّمـ خذ المنظمة موقعـاً وتت  . ة للمشاركينفة التمثيليّ مشاركة وطبيعة الص ال

  .لعشرينراعات االجتماعية مع بدايات القرن االصّ  بِ لْ ور من قَ الن  تْ أَ ها رَ بين المنظمات حيث إن  قْ رَ عْ العالمية األَ 
الفقـر فـي بلـدان  رْ ؤَ تـي أفـرزت حـاالت انتشـار ُبـات العولمـة الّ وبـرامج عمـل هـدفها مواجهـة تحـديّ  ططـاً ي سياسـات وخُ هـا تتبّنـفإنّ  ،اهنا فـي الوقـت الـرّ أمّ      

  ."الئقص فرص العمل الّ مصحوبًا بتقلي ،عامٍ  بوجهٍ  ،جال في العالمساء والرّ ة النّ عديدة، وتزايد فجوة انعدام المساواة في حياة غالبيّ 
 25:ادرة بتــاريخالّصـ األهــرام الدوليـة، الطبعـة الدوليــة، ،)مــؤتمر العمـل الــدولي يعقـد دورتــه المائـة :الئـقبنـاء المســتقبل بالعمــل الّ (هيـثم ســعد الـدين،:منِضـ دَ رَ وَ 

  :12/01/2103: المطلع عليه بتاريخ ، موقع اإلنترنت2011ماي 
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=519008&eid=9500  

ة العامـة، للجمعيـ )63(الثالثـة والسـتين مـن الـدورة  اعتبـاراً ، و هُ ، أنـ2007نـوفمبر  26 :بتـاريخ أعلنـتْ  الجمعيـة العامـةبـأّن وتجدر المالحظـة علـى سـبيل الِعلـم،  2
  .اليوم العالمي للعدالة االجتماعية هِ بوصفِ  فيفري 20بيوم  اَ إعالن االحتفال سنويّ  رَ ر قَ تَ 
  :اليحو التّ على النّ  األصلي، بالنص  ، أعاله،عليقالتّ  دَ رَ وَ  3
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 ة،متساٍو من األهميّ  تحظى بقدرٍ  ؛2008يجية للمنظمة بموجب إعالن أهداف إسترات )04(أربعة  تْ دَ د حُ  وقدْ      
تعزيـز الحـوار االجتمـاعي والهيكـل  -3 وضع وتعزيز تدابير للحماية االجتماعيـة؛ -2 تعزيز العمالة؛ -1:وهي

  .ة في العملاحترام وتعزيز وٕاعمال المبادئ والحقوق األساسيّ  -4 الثالثي؛
، مبـدأ الحرّيـة النقابيـة سكـر تـي تُ نونية الّ س القااألسُ  أهمّ  ن اعتبار مضمون اإلعالن أحدمكِ لذلك، يُ  واستناداً      
ر وْ س الد كر تُ و ، من أجل تحقيق العدالة االجتماعية في زمن العولمة في العمل مبدأ المساواة وعدم التمييزوكذا، 

 .ظام االقتصادي الجديدالنّ  وط بالمنظمة في ظلّ نُ الجديد المَ 
  

  :الفرع الثاني
 .ية للعملأحكام االتفاقيات والتوصيات الدول

  
سـت هــذه باألسـاس اإليــديولوجي للمنظمـة الدوليــة للعمـل، فقــد تأسّ  وثيقــاً  ارتباطـاً  طُ ة تــرتبِ ة النقابّيـفكـرة الحرّيــ إنّ     

تــي ة الّ عــات المســتقل ابعــة مــن التجم النّ تلــك  ،ة، وكــذلكالمبــادرة الفردّيــ ســيها أنّ مؤس  نِ يُ ْعــأَ  بَ ْصــالمنظمــة، وكــان نَ 
 ها األفراد،نُ يكو  وابط والعالقـات االجتماعيـة واالقتصـادية، وأنّ ة على إعادة تنظـيم وتهيئـة الـرّ رَ ها القادِ دَ حْ ما هي وَ إن 

  .1مستمر  طبقي  يكون في حالة صراعٍ  أنْ  رورة،المجتمع ليس بالضّ 
لدولـة وسـيطرتها ة مـن رقابـة االمنظمـة إلـى العمـل علـى تحريـر األفـراد والمبـادرات الفردّيـ تْ عَ وتحقيقا لذلك، سَ      

ع، أضـلُ  )03(ثالثـة مـن نـة ً مكو  فريـدةٍ  ة بطريقـةٍ هـا الهيكلّيـتَ نيَ هـذه األخيـرة، بُ  تْ َنـكو  وٕافساح المجال لها، وفـي ذلـك،
 لحـل  والً ُصـووُ  بين العمـل ورأس المـال والدولـة، نِ للتعاوُ  مع إيجاد صيغةٍ  ، تماشياً أرباب العمل والحكومات، الالعمّ 

  .2نٍ رِ ومَ  سٍ لِ سَ  العمل بأسلوبٍ منازعات وقضايا 
      الهوفاري"األسـتاذة  لِ وْ قَ  وعلى حد") (La Hovary": ْإن  اويـة فـي حجر الزّ  لُ كانت القواعد الدولية للعمل تشك

فـي العمـل علـى  اوية للحـق الزّ  ر، حجشكٍ  ، بدون أيّ لُ ة، تشك ة النقابيّ الحريّ  نشاط المنظمة الدولية للعمل، فإنّ 

                                                                                                                                                                                                 

=«The declaration comes at a crucial political moment, reflecting the wide consensus on the need for a strong social 
dimension to globalization in achieving improved and fair out-comes for all. It constitutes a compass for the 
promotion of a fair globalization based on Decent work ,as well as a practical tool to accelerate progress in the 
implementation of the Decent Work Agenda at the country level .It also reflects a productive outlook by highlighting 
the importance of sustainable enterprises in creating greater employment and income opportunities for all ».in : 
B.I.T.:(I.L.O. Declaration on Social  Justice for a Fair Globalization),I.L.C.,97th Session,10thJune,2008,I.L.O. 
Publications, I.L.O.,Geneva,2008,p.01. 

االجتماعيــــة   العالقــــات ة لتهيئــــة وٕاعــــدادالمبــــادرة األساســــيّ  اعتبــــرت أنّ  ، وهــــي تســــتلهم خبــــرات وتجــــارب مرحلــــة مــــا قبــــل الحــــرب،)1919(معاهــــدة الســــالم إنّ  1
ر بــين ن والتشـاوُ هــو التعـاوُ  المجتمعـات، داخـل المســتمرّ  راع الطبقـيّ ص مــن الّصـبيل الوحيـد للـتخل الّســ وأنّ  ة،مـن األفــراد أو الجماعـات المسـتقلّ  عُ قتصـادية تنُبـواال
 ممث عتبر ثمرة للتفاوض الجماعي الحرّ تي تُ والّ  ،لي رأس المال في إطار اتفاقيات العمل الجماعيةلي العمل وممث.   

ــة يجــب أنْ  فــإنّ  مــع هــذا المفهــوم، وتماشــياً  2 ــاً  دوراً  يظــلّ  دور الدول األفــراد أو جماعــاتهم  نشــاطِ  ديدة علــى كــل رقابتهــا أو ســيطرتها الّشــ طُ فالدولــة ال تبُســ ،قانوني
تنـازل  إلـى حـد  ظـام العـام،ة الحفـاظ علـى النّ ت حّجـتحـ ل الدولـة، يـذهب تـدخ ويجـب أالّ . ة العمـلمن حرّيـ كبيرٍ  ع هؤالء اآلخرين بقدرٍ بل يجب أن يتمتّ  ة،المستقلّ 

 راجع.ةم في المبادرة الخاصّ هِ األفراد وجماعاتهم وحرمانهم من حق:  
J.D. Reynaud, Les syndicats en France, 3éme édition, éditions Du Seuil,Paris,1975, p.198.                    
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، 1960سـنة "نيجيريـا"ل لدولـة ، الـوزير األوّ "أبوبكر تفاوى بالوى" دكما اعتبر السيّ  .1"ين الوطني والدوليعيدالصّ 
  .2ةى عليها األمم الحرّ نَ بْ تي تُ ة أحد األسس والمرتكزات الّ ة النقابيّ الحريّ 
وكـــان هـــذا الموضـــوع  ة،ّيـــة النقابال للحرّيـــنشـــأتها، بـــالتطبيق الفّعـــ منـــذُ  اهتمـــت المنظمـــة الدوليـــة للعمـــل، وقـــدْ      

 دستور المنظمة كشرطٍ  نَ مْ ضِ  ،صراحةً  ة،ة النقابيّ رت الحريّ ر وقُ . على جدول أعمال المنظمة منذ نشأتها معروضاً 
 الظروف العمل والعمّ  تحسينِ  وطِ رُ من شُ  أساسي،  3الم العالميمستلزمات تحقيق السّ  وكأحد .  
ى عــام حتّــ ،لْ ُقــنَ  مْ َلــ إنْ  ،الحــقٍ  ر لوقــتٍ من نشــاط المنظمــة، قــد تــأخّ أ ِضــلــي لهــذا المبــدالتكــريس الفعّ  غيــر أنّ      

ارة ومحـــاوالت جّبـــ إنشـــاء المنظمـــة وٕالـــى غايـــة ذلـــك الوقـــت، جهـــوداً  ة منـــذُ متـــدّ عرفـــت طيلـــة الفتـــرة المُ  ، وقـــدْ 1947
ــ ة بــإقرار ليــة خاّصــامل والموضــوعي لقواعــد دو ة الدوليــة فــي ســبيل التكــريس الّشــمتتاليــة، بــذلتها المنظمــات النقابّي

   .الة لجميع فئات العمّ ة النقابيّ الحريّ 
أقــّر المــؤتمر الــدولي للعمــل فــي دوراِتــِه الُمتواِليــة عــّدة اتفاقيــات وتوصــيات دوليــة للعمــل تناولــت تنظــيم ، منــهو      

يص بشـأن مسائل الحرّيـة النقابّيـة وممارسـة الحـّق النقـابي، تـأتي الباحثـة إلـى التفصـيل فـي مضـمونها، مـع التخصـ
  :، ْضمن فقرات البحث التّاليةبحظر التمييز القائم على أساس الّنشاط النقابياألحكام الُمتعّلقة 

  
  راعةال الزّ لعمّ ) لالتكت ع و التجم (التنظيم النقابي  أن حقّ بش 1921لسنة  11 :االتفاقية رقمأحكام :أوالً      

   
ـــ(التنظـــيم النقـــابي  حـــقّ  بشـــأن 1921 ةلســـن 11 :االتفاقيـــة رقـــممن أحكـــام ِضـــ دَ رَ وَ       ـــع و التجمال لعّمـــ) لالتكت

ق علـى عضـو مـن أعضـاء منظمـة العمـل الدوليـة يصـدّ  كـلّ :" ، الـنص علـى أنّ منها األولىالمادة ، في 4راعةالزّ 
المكفولــة ل ة باالجتمــاع والتكتــراعــة نفــس الحقــوق الخاّصـيعمـل بالزّ  نْ َمــ لكــل  لَ د بـأن يكُفــيتعّهــ ،هـذه االتفاقيــة

ــ ــلعّم ــطِ عْ أُ  وقــدْ . 5"ناعةال الّص قــابي م النّ هِ مان الــدولي لتنظــيمِ راعــة فــي تــوفير الّضــال الزّ لعّمــ ،آنــذاك ،ةاألولوّيــ تْ َي
ة النقابّيــــ مْ هُ تُ كَ رَ َحـــ تْ رَ ذين انتَشــــالّـــ ،6جــــارةالتّ ناعة و ال الّصـــمــــن عّمـــ مْ غيـــرهِ  نَ يْ وَبــــ مْ هُ نَ ْيـــة بَ لتحقيـــق المســـاواة النســــبيّ 

                                                           
1  كاآلتي ،األصلي حيث جاء النص   :                              

      «  Si les normes internationales du travail sont la pierre angulaire des  activités de l’O.I.T., la liberté 
d’association est, sans aucun doute, la pierre angulaire du droit du travail au niveau national et international  ». in: 
C. La Hovary, Op.cit., p.59.                                                                                                               

" Lagos " م بمدينـةالمـنظ  ،للعمـل بإفريقيـاالمـؤتمر الجهـوي األول للمنظمـة الدوليـة ذي ألقـاه فـي ، والّـ"أبـو بكـر تفـاوي بـالوي" د للسيّ  الخطاب األصليّ  دَ رَ وَ  2
  :حو اآلتي، على النّ 1960،عام بنيجيريا

     “ Freedom of association is one of the foundations on which we build our free nations ” .in:  
G. A. Johnston, Op.cit, p.150.             

  :، قائالً (Johnston)" جونستون"ر عن ذلك األستاذعبّ  وقد 3
      “ The principle of freedom of association is one of the means of improving the conditions of the workers and 
establishing universal peace”.in: 
Ibid.                                                                                                                

 25:، الُمنعِقـدة بتـاريخ03: ، اعتَمـَدها المـؤتمر الـدولي للعمـل خـالل دورتِـِه رقـمحّق العّمال الـّزراعّيين فـي التجمـع واالتحـادبشـأن  1921للعام  11:االتفاقية رقم 4
  .1923ماي  11: ، دخلت حّيز الّنفاذ بتاريخ1921أكتوبر 

  .11-10.رجع سابق، ص صسمغوني زكرياء، م 5
6  تــي تُ الّ  11: االتفاقيــة الدوليــة رقــم، 1921فــي ســنة  الُمنعِقــَدة  الثالثــة هِ فــي دورِتــ الدوليــة للعمــلمنظمــة لل العــام مــؤتمرال أقــر قــر راعــة فــي تكــوين ال الزّ عّمــ ر حــق

       فــي ســنة انَعَقــدَ ذي اّلــ المــؤتمر الــدولي للعمــلة فــي اجتمــاع ة النقابّيــنظــيم الحرّيــض بعــد ذلــك مشــروع اتفاقيــة لترِ ُعــ ناعة، ثــم ال الّصــبعّمــ ســوةً ة أُ الجمعيــات المهنّيــ
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 ةً حـريم كلّيـللتّ  ةً ضَ رْ عُ و  ود، بلْ يُ بالقُ  لةً مكبّ  تزال ضعيفةً  الرة و نتشِ راعة غير مُ الزّ  الِ قابات عمّ بينما كانت ن ،تْ مَ ع دَ تَ و 
ومّثلـت أحكـام االتفاقيـة أعـاله، البـوادر األولـى لتنظـيم مسـائل  .1راعـيوذ اإلقطـاع الزّ فُ عليها نُ  طُ ل سَ في دول كثيرة تً 

  .الحرّية النقابية، غير أّن بنودها جاءت قاصرة على عّمال الّزراعة دون غيرهمالحرّية النقابية وٕاحالل مبدأ 
 

ة فـي األقــاليم تسـوية المنازعـات العمالّيـع و التجمـ بشـأن حــقّ  1947لسـنة  84 :االتفاقيـة رقـمأحكـام :ثانيـاً      
 يادةعة بالسّ غير المتمت  

  
ــ حــقّ  نبشــأ 1947 لســنة 84 :االتفاقيــة رقــمن نصــوص لــم تتضــمّ        ة فــي تســوية المنازعــات العمالّيــع و التجم

 وعامةً  عابرةً  سوى إشارةً  .2يادةعة بالسّ األقاليم غير المتمت  لحق  ـمـن العّمـ كـلل و ال وأربـاب العمـل فـي التكت هـم حق
ُل حقـوق ُتكَفـ:" ؛ حيـث نّصـت المادتـان، علـى التّـوالي)من االتفاقيـة 03و 02 المادتان(في إبرام اتفاقيات جماعية 

ُتتخـذ كـّل التّـدابير العملّيـة "، "أرباب العمل والُمستخَدمين في التجمع لكّل األغراض القانونية بالتّـدابير الُمناِسـبة
لضمان حّق النقابات الُممثلة للعّمـال المعنّيـين فـي عقـِد اتفاقـاٍت جماعّيـة مـع أربـاب العمـل أو منظمـات أربـاب 

تفاقيــة تكــريس المبــدأ فــي انتظــار تحديــد تفاصــيله ضــمن اتفاقيــة شــاملة، وتجّســد هــذا ومنــه، أرادت اال .3"األعمــال
   .التنظيم حماية حقّ ة و ة النقابيّ الحريّ  بشأن 1948 لسنة 87 :االتفاقية رقم بصدور

 
  التنظيم حماية حقّ ة و ة النقابيّ بشأن الحريّ  1948لسنة  87 :االتفاقية رقمأحكام : ثالثاً      

خـالل المـؤتمر الـدولي ، 4التنظيم حماية حقّ ة و ة النقابيّ الحريّ  بشأن 1948 لسنة 87 :االتفاقية رقم اعُتِمدتْ      
مســائل مــادًة ُمخّصصــة لدراســة  21مــن  وتتــأّلف االتفاقيــة، األمريكّيــة" ســان فرانسيســكو" للعمــل الُمنعِقــد بمدينــة

                                                                                                                                                                                                 

خص فــي عــدم االنضــمام إلــى الّشــ علــى حــق  يــنص  نْ ُكــفلــم يَ  .ةة النقابّيــنها مبــدأ الحرّيــتــي تضــمّ لتعــارض بعــض القواعــد الّ  َض ِفــ، ولكــن هــذا المشــروع رُ 1927 =
ــ أنْ  يــفَ النقابــة، وخِ  وع ُضــفــي االتفاقيــة علــى خُ  يــنص  كمــا اقتــرح بعــض األعضــاء أنْ  .ة االنضــمام للنقابــاتلتبريــر جبرّيــ قصِ دول إلــى هــذا الــن تســتند بعــض ال

للغــرض مــن  نافيــاً عتبــر مُ ا يُ مّمــ ،علــى إذن الدولــة تكوينهــا موقوفــاً  لِ ْعــجَ  إلــى حــد  لُ ِصــتَ  ةً عَ واِســ لطةً تجعــل للدولــة عليهــا ُســ ةٍ شــكليّ  إلجــراءاتٍ النقابــات فــي إنشــائها 
  .ةة النقابيّ وهو ضمان الحريّ  االتفاقية،

ة الــدول، إلــى عــدم نجــاح المنظمــة فــي إبــرام اتفاقيــة ة بــين الــدول الدكتاتوريــة، آنــذاك، وبــين بقّيــة النقابّيــى الخــالف الجــوهري فــي تحديــد مفهــوم الحرّيــوقــد أدّ      
  .ل أعمال المنظمة الدوليةوتعط ، 1939سنة  لعالمية الثانيةا ى قيام الحربحتّ  ،ة، تقبلها الدولة النقابيّ ق بالحريّ تتعلّ 

D.Tajgman&K.Curtis,Guide pratique de la liberté syndicale(Normes,principes et procédures de l’Organisation 
Internationale du Travail,01ère édition,B.I.T.,Genève,2000,p.57. 

  :راجع 1
N. Valticos,Op.,cit.,pp.246-247./L. Swepston,Droits de l’homme et liberté syndicale(évolution sous le contrôle de 
l’O.I.T.), R.I.T.,Vol.137,n° 02,1998,p.189. 

، الُمنعِقـدة 30: للعمـل خـالل دورتِـِه رقـم، اعتَمَدها المؤتمر الـدولي التجمع وتسوية منازعات العمل في األقاليم التّابعةحّق بشأن  1947للعام  84:االتفاقية رقم 2
  .1947 جويليه 11:بتاريخ

بحـث منشـور علـى موقـع . 02.، ص2009،)عالقـات العمـل فـي معـايير العمـل الدوليـة(حمـادة أبـو نجمـة، : وأيضـاً  .11 .مرجـع سـابق، ص سمغوني زكريـاء، 3
  :15/06/2012: اإلنترنيت المطلع عليه بتاريخ

http://labour.weebly.com/uploads/6/1/4/9/6149309/collective.pdf  
، 1948ة جويليـ 09 :بتـاريخ ،31:الـدولي للعمـل خـالل دورتِـِه رقـماعتمـدها المـؤتمر  ،الحرية النقابية وحماية حق التنظيم بشأن 1948 لسنة 87 :االتفاقية رقم 4

   .1950جويلية  04وبدأ نفاذها في 
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مســائل ســة الّنشــاط الّنقــابي؛ حيــث تناولــت ، بمــا فــي ذلــك مســألة حظــر التمييــز علــى أســاس ممار الحرّيــة النقابّيــة
  .1في مادٍة واحدةحماية حّق التنظيِم مواٍد، و 10في  الحرّية النقابّية

، وهـي 2تنص االتفاقية على تعهـد كـّل دولـٍة عضـو فـي المنظمـة الدوليـة للعمـل بـأن تلتـِزَم بمضـمون االتفاقيـة     
  :3ة على مستويينة النقابيّ ي الحريّ تحمِ 
  
المــادة ( نــوعٍ  مــن أي  دون تمييــزٍ ال وأربــاب العمــل مــن العّمــ ة لكـلّ بّيــمــنح الحقــوق النقاتُ : المســتوى الفــردي علــى.1

وال ، تمييـزٍ  أيّ  دُ تي تسـتبعِ الّ  العامةو  الّسلبيةياغة م لهذه الصّ هِ و هذه االتفاقية باستخدامِ واضعُ  لَ عَ فَ  ، وحسناً )الثانية
ال وأربـاب العمـل فيكـون للعّمـ.  4المجـال لتوسـيع المشـمولين بالحمايـة حُ ا يفـتَ ت، ممّ ة استثناءاود أي جُ ا لوُ هَ عَ مجال مَ 

 5سبقٍ مُ  ول على إذنٍ صُ تي يختارونها دون الحُ ة الّ التأسيس واالنضمام للتنظيمات النقابيّ  حق.  
لمبـدأ المسـاواة وحظـر  اً ّيـحقيق وتكريساً  صريحاً  اً نت إقرار تضمّ  87: والجدير بالتّنويِه له، هو أّن االتفاقية رقم     

 تمييـزٍ  دون أيّ أرباب األعمال ال و للعمّ  منها على أن  02ت المادة حينما نص  ،شاط النقابيالنّ  فيما يخص  التمييز
 إالّ  وعٍ ُضـــودون خُ  ،ســـابقٍ  إلـــى إذنٍ  تـــي يختارونهـــا أو االنضـــمام إليهـــا دون حاجـــةٍ فـــي تكـــوين المنظمـــات الّ  الحـــقّ 

 .فحسب ،لقواعد هذه المنظمات
م أو هُ تُ كانـت جنسـيّ  اً أّيـ ،أرباب العملال و العمّ  فئاتِ  جميعَ  لُ يشمُ  عاماً  فاً اعترا ،أعاله 02أحكام المادة  لْ تمث و      

مرين واضـعو د رجـال القـانون اسـتعمال المـؤتيؤي و  .م االجتماعيهُ م أو مركزُ هُ م أو أصلُ هُ م أو جنسُ هُ م أو دياناتُ هُ قُ رْ عِ 
 ْر وَ ُصـــ عـــدادِ مـــن تِ  بـــدالً  ،(Whithout discrimination whatsoever) "تمييـــز دون أيّ "اغة هـــذه االتفاقيـــة صـــي

  .ادرة عن المنظمةتها من االتفاقيات الصّ اها سابقتتي اعتمدالّ و  ،المختلفة هِ أشكالِ التمييز و 
التطبيق بشـأن ي التأويل و لتفسير أو االختالف فأو ا يحتمل الشكّ  مجالٍ  أي  كُ ال تترُ  "تمييزٍ  دون أيّ "فعبارة      

  .6شاط النقابية وممارسة النّ ة النقابيّ ال بفئاتهم المختلفة من الحريّ العمّ  ةاستفاد

                                                           
ــاعتبرهــا غالبيــة الفقهــاء ورجــال القــانون االتفاقيــة األساســيّ  1 ــإليهــا جميــع الــدول فــي مجــال الحرّيــ دُ ُشــنْ تــي تَ واة القاعديــة الّ ة والّن ر عــن ذلــك األســتاذ وعّبــ ة،ة النقابّي
 :قائالً ، "فالتيكوس"

     « C'est la convention(n°87)sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical de 1948 qui constitue le texte 
fondamental pour la protection internationale de la liberté syndicale ». in : 
N. Valticos, Op.cit.,p.247.                                                                                                 

 بينمـا لـمْ  .أوروبيـة، وكـذا، إفريقيـة دوالً  غالبيتهـا تضـم  ،اً تصـديق 148مـا ُيعـاِدل  ،2008 أكتـوبرى تـاريخ حتّ  تْ دَ صَ ، قد رَ 87:االتفاقية رقم أنّ  والدليل على ذلك،     
الواليـات المتحــدة "و"الهنـد"، "الصــين"، "البرازيـل"مـن  امتنعـت كـل  وٕالـى يومنــا هـذا، ،دولـة 43مـن أصـل  اً تصـديق 18ى وَ د االتفاقيـة علـى القـارة اآلسـيوية ِســتحُصـ

 :راجع .من التصديق على أحكامها "األمريكية

C. La Hovary, Op.cit.,p.56. 
  .، أعاله87:رقم من االتفاقية األولىالمادة  2
   .373.، ص1999العربية، القاهرة، دار النهضة  االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان،وائل أحمد عالم،  3
ة أو لون أو الجـنس أو العقيـدة الدينّيـي عـدم االعتـداد بـالّ ا يعنِـ، مّمـهُ كـان نوُعـ اً أّيـ  تمييـزاً  لُ ة نصـوص تشـمُ ين مـن إيـراد أّيـعين الـوطنيّ المشـرّ  عُ ياغة تمَنـهذه الصّ  4

م تسـمية عامـل هُ ن تشـملُ أو غير ذلك من األشـخاص مّمـ ...لقطاع الخاص أو الوظيفة العامةياسية أو نوع المهنة سواء أكانت تابعة للقطاع العام أو االنزعة السّ 
كمـا . ابعـة للدولـةسـات التّ ركات والمؤسّ بـنفس الحقـوق مـديرو الّشـ عُ يتمتـ ،مـا كـذلكوٕانّ  -ةأرباب األعمال الخاصّ  - ليس فقط – لَ ع لتشمُ سِ تتّ  ،كذلك. أو رب عمل

  .ع بهذه الحقوقمن أنواع التمييز في التمت  نوعٍ  إلى وجود أي  ،ما م االجتماعي لطائفةٍ الثقافة أو التعليم أو مستوى التقد ي مستوى يؤد  نْ أ نُ مكِ ال يُ 
  .219.أحمد أبو الوفا، مرجع سابق، ص 5
  :قائال،  (Jenks) "جانكس"بر عن ذلك األستاذ وقد عّ  6



 
526 

الـواردة " تنظيمـات"المقصود بعبـارة  أثارت صياغة االتفاقية العديد من اإلشكاالت؛ حيث ُطِرَح التساؤُل بشأنو      
  ها؟وما هي موضوعاتُ  أعاله؟ 02المادة  من نّص ضِ 

ــ " :همــن االتفاقيــة علــى أّنــ 10ت المــادة نّصــ      ــمنظّ  مــة أي راد بكلمــة منظّ فــي هــذه االتفاقيــة ُي ال أو مــة للعّم
ع مـن هـذا التعريـف الواِسـف َشـستَ ويُ ". فاع عنهـاالعمـل والـد  ربـابال وأألرباب العمل تستهدف تقرير مصالح العّمـ

 ة، ولكن تعزيز وحماية المصالح المهنيّ  -ليس فقط  -األساسيّ ها وعُ ن أن يكون موضُ مكِ سة يُ التنظيمات المؤسّ  أن
طالبـة بمصـالح ولكـن  المُ  .قيقبـالمعنى الـدّ  ،المجـال المهنـيّ  تـي تتجـاوزُ ة الّ تابعة المصالح األكثر عمومّيـمُ  ،أيضاً 
االتفاقيـة  هُ تْـطَ عْ ذي أَ معـه تأويـل التعريـف الّـ نُ مِكـا يُ ة بنشـاط سياسـي، مّمـقيام التنظيمات المهنيّ  عادةً  يحُ تِ سيُ  ،كهذه

مــارس فيــه ذي تُ اّلــ الوقــتِ  فــي نفــسِ  سياســي  ة قيــام النقابــات بنشــاطٍ ول بإمكانّيــُبــي علــى القَ وِ ه ينَطــللمنظمــة علــى أنــ
  .ا الحماية الدوليةهَ قدانِ ي هذا إلى فُ يؤد  ة دون أنْ الموضوعات المهنيّ 

هنــاك   ، حيــث كانــت1ة لالتفاقيــةإلــى األعمــال التحضــيريّ   جوعبــالرّ  هِ تِ ح البرهنــة علــى ِصــ نُ مِكــوهــذا التأويــل يُ      
فقط في المجال  رُ صِ ها تنحَ لِ عْ ة النقابية وجَ تقييد ضمانات الحريّ  ضِ رَ ا بغَ هَ على نصوصِ اقتراحات بإدخال تعديالت 

 لمفهــوم أنّ مــن المعلــوم وا هُ أنــ"وص مفــاده ُصــال علــى إقــرار إعــالن توضــيحي للن لــت مجموعــة العّمــمِ ، وعَ المهنــيّ 
أو غيـر  سياسـي  تنظـيم ذي طـابعٍ  وا أليّ ة أن ينظمـفـي إطـار قيـود المشـروعيّ  ال وأربـاب العمـل لهـم الحـقّ العمّ 
   .2ذلك

                                                                                                                                                                                                 

=« The freedom of association and protection of the right to organise convention, 1948, is a comprehensive charter of 
freedom of association against interference by the state. It grants workers and employers without distrinction 
whatsoever the right to form  and join organisation of their owen choosing without previons anthorisation”. in: 
C. wilfred Jenks, Op. cit., p. 51. 

  :، قائالً "كان نوعها اً أيّ  دون تفرقةٍ "عبارة  ،للتعبير عن ذلك (Johnston) "نستونجو "يستعمل األستاذ و      
     « Briefly, these are that all workers and employers, without discrimination of any kind, shall posses the right to 
establish and join…”. in: 
G. A Johnston, Op. cit., p. 152. 

  :ما يلي ،(Lahovary) "الهوقاري"األستاذة تقول في ذات المعنى، و     
     “La C. 87 précise la portée ratione materiae de ce droit de manière large, … par ailleurs, la portée ratione 
personae est tout aussi étendue le droit d’association étant de portée quasi universelle : il est déteur par tous les 
travailleurs et employeurs, quels que soient leur nationalité, leur position et le secteur dans lequel ils travaillent et 
quelle que soit leur relation d’emploi. Aucune discrimination n’est permise, et c’est pour cette raison que l’on a 
préféré à l’article 02 l’expression sans distinction aucune, à une énumération de motifs de discrimination interdits, 
afin d’éviter toute interprétation restrictive ».in : 
C. La hovary, Op. cit., p. 62. 

  .783.عبد اهللا حنفي عبد العزيز خليفة، مرجع سابق، ص 1
ــتــرى  2 مــا كــان  ة، وهــواألمــور المهنّيــ عنــد حــد  فَ تِقــ مكــن أنْ ة ال يُ األنشــطة النقابّيــ أنّ  ، بهــذا الخصــوص،ابعــة لمكتــب العمــل الــدولية التّ ة النقابّيــلجنــة الحرّي

المنظمـات  أنّ  ،كـذلك ،لجنـةوتـرى الّ . ؤون االقتصـاديةة سياسة عامـة، فـي الّشـاختيار أيّ  حيث أن  ؛1948لسنة  87: خالل مناقشات مشروع االتفاقية رقمواضحا ً 
التفرقـة بوضـوح بـين  لجنـة بـأن د الّ وتؤكـ .ةلحقيقّيـياسية وأن تـذهب إلـى مـدى أبعـد مـن مهامهـا االزم في ممارسة األنشطة السّ س أكثر من الّ مِ  تنغَ الّ ة يجب أالنقابيّ 

فـي بعـض األوقـات،  عاديـاً  كـان هـذا أمـراً  ب، وٕانْ معهـا تجنـ بُ عُ ْصـيَ  ة، حيث يتـداخل المجـاالن لدرجـةٍ بَ عْ ما تكون صَ  بع، كثيراً الط  نقابيوما هو  سياسيما هو 
عامـة، تـرى  وبصـفةٍ . ةَضـحْ باإلضـافة إلـى األمـور االقتصـادية واالجتماعيـة المَ  ،ابع السياسـيت الّطـخاذ مواقف في بعض المسائل ذاة بات قيام المطبوعات النقابيّ 

ه ياسـية، فإنـقابـات وأحـد األحـزاب السّ قـيض مـن ذلـك بإقامـة ارتبـاط وثيـق بـين النّ ياسي، أو يقوم على النّ يمنع النقابات من ممارسة العمل السّ  قانونٍ  أيّ  لجنة أن الّ 
  .1948لسنة  87: ال يتوافق مع مبادئ االتفاقية رقم في الحالتين
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 لِ وْ بالقَ  ة هذه الحقوق إالّ أهميّ  انُ يَ بَ  نُ مكِ ال يُ " :هُ أن  ،بحقّ  يلَ ، فقد قِ مسبقٍ  ول على إذنٍ صُ وعن شرط عدم الحُ       
 ـتـي تُ ة الّ َحـنْ المِ  يـلِ بِ ن قَ ِمـ هُ ن اعتبـارُ مكِ د من المُ عُ يَ  مْ لمنظمات النقابية لَ اأسيس  تفي  الحقّ  بأن لطةعطيهـا الس، 

وع إنشـاء ُضـوهـي خُ  ،واحـدةٍ  ي إلـى نتيجـةٍ يـؤد  ، 2د أشـكالهق، علـى تعـد بَ ْسـفـاإلذن المُ  .1"اً أساسـيّ  اً ولكن أصـبح حقّـ
 بـأنّ  يعنِـيهـذا ال  ، فـإن سـبق مسـتبعداً لهـذه االتفاقيـة اإلذن المُ  ا كـان وفقـاً وٕاذ. ة للحكومـةلطة  التقديرّيـقابات للس النّ 

طريقة إنشاء النقابـات بحيـث ال  دولةٍ  م كل تنظ  أنْ  نْ مِ  عُ قانوني، وهذا ال يمنَ  إجراءٍ  ى من أيّ عفَ تأسيس النقابات مُ 
 ةي إلى عرقلة الممارسة النقابيّ يؤد.   
  
قابــات النّ  لِ ْعــجَ الزمــة لِ مانات الّ علــى تــوفير الّضــ ينَ و االتفاقيــة حريِصــن واضــعُ قــد كــال :علــى مســتوى المنظمــة.2
ة لطات اإلداريـة أو غيرهـا مـن التنظيمـات النقابّيـ، مـن طـرف الّسـهُ كـان نوُعـ اً ، أيّ لٍ دون تدخ  ةٍ ا بحريّ هَ نشاطَ  ُس مارِ تُ 

اليـة للمنظمـة التّ  الّضـماناتوا بضـرورة إقـرار دُ ، ولتوافر ذلـك، فقـد نـد 3أو غير ذلك...ةالمماثلة أو األحزاب السياسيّ 
  :ةالنقابيّ 

-  ة بهــا بانتخــاب ة والقواعــد اإلداريــة الخاّصــهــا األساســيّ مِ ظُ ال وأربــاب العمــل فــي إعــداد لــوائح نُ نقابــات العّمــ حــق
  ،)اقيةمن االتف 03المادة (ا وتحديد برامجهاهَ نشاطِ  هِ جُ وْ ها في تنظيم أَ وحق  ،ةٍ تامّ  ةٍ ممثلين في حريّ 

ال أو أربـاب العمـل فـي إدارة العّمـ مـن حـق  أن يحـد  هِ ل مـن شـأنِ تـدخ  لطات العامة عـن أيّ ضرورة أن تمتنع السّ  -
  ،)من االتفاقية 02.ف/03المادة (قابينقاباتهم وفي ممارسة النشاط الن

                                                             ). من االتفاقيـة 04المادة ( ةلطة اإلداريال وأرباب العمل من قبل السّ قف نشاط نقابات العمّ أو وَ  عدم جواز حلّ  -
-  اتحادات عامة،أو  في تكوين اتحادات، قابات المذكورة أعاله،النّ  حق  ها في االنتماء إليها أو االنتمـاء إلـى وحق

  ،)من االتفاقية 05المادة (منظمات دولية
-  من االتفاقية 06المادة (خصية القانونيةو االتحادات في اكتساب الشّ قابات أالنّ  حق(،  
ســــواء علــــى مســــتوى ، مانات المنصــــوص عليهــــا فــــي هــــذه االتفاقيــــةالتشــــريع الــــوطني الّضــــ  يمــــّس ضــــرورة أالّ  -
 الن 4 )من االتفاقية 08المادة (طاق صوص أو من حيث الن، 

                                                                                                                                                                                                 

، ص 1999، جامعــة القــاهرة، رســالة دكتــوراه، كليــة الحقــوق ،)دراســة مقارنــة(ة النقابيــة للموظــف العــام، ، الحرّيــمنصــور محمــد أحمــد محمــد: َوَرَد ِضــمن= 
  .514-513.ص

  .63.عبد الودود يحي، مرجع سابق، ص 1
بضـرورة  اإلذنق أخـرى، يتعلّـ النقابـة، وتـارةً  إلنشـاء مباشرٍ  ول على إذنٍ صُ يجب الحُ  ،فتارةً  ؛مختلفة ذ أشكاالً خِ يت  ، ُيمكن أنْ يق العمليّ طبفي التّ  سبقالمُ  واإلذن 2

العامـة التأسيسـية للنقابـة  لعقـد الجمعيـة ول علـى تـرخيصٍ ُصـخـاذ إذن التأسـيس بالحُ يجـب ات  ،وأحيانـاً  .موافقة النقابة على تشـريعات ولـوائح النقابـة قبـل العمـل بهـا
  .ع إنشاؤهاالمزمَ 

  .789.عبد اهللا حنفي عبد العزيز خليفة، مرجع سابق، ص
3  إليهـا ال يكفيـان كتشـريعٍ  ة، واالنضمام الحـرّ ة بحريّ تكوين منظمات نقابيّ  إن  ة األفـراد  فـي تأسـيس االعتـداء علـى حرّيـ ة، ففـي الحقيقـة، إنّ ة النقابّيـللحرّيـ حقيقـي

 أمــا تلجــوٕانّ  ،عيد الــدوليأمرهــا علـى الّصــ مــن افتضــاحِ  للعيــان وال تلجــأ إليــه الحكومـات خوفــاً  وظـاهرٌ  ســافرٌ  ه اعتــداءٌ ألّنــ عيد العملــيّ مــا يوجــد علــى الّصـم قل هِ نقابـاتِ 
  .لها ساً ستأنِ م هِ ه وجعلِ يسِ يطرة على التنظيم النقابي بعد تأسِ ، وذلك عندما تحاول السّ وخداعاً  الحكومات إلى وسائل أكثر مكراً 

  .73-72. وائل أحمد عالم، مرجع سابق، ص ص 4
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أعضـاء  ،كـذاو  ،حةات المسـلّ أعضـاء القـوّ  ،من االتفاقيـة أعـاله األولىا في فقرته 09المادة  اْسَتْثَنتْ قد و  ،هذا     
ــالّســ ركــةً مــن نطــاق تطبيقهــا تا ،األمــنرطة و الّشــ ق بتنظــيم هــذه ة فيمــا يتعلّــلــوائح الداخلّيــالّ ة للقــوانين و لطة التقديرّي

ق الّضـمانات المنُصـوص عليهـا ُتحدد القوانين أو اّللوائح الوطنّية مدى انِطبـا:" ؛ حيث جاء بها، كالتّاليالمسألة
  .1"في هذه االتفاقية على القّوات الُمسّلحة

المرونـة والبسـاطة مـن  عاليـةٍ  سـة علـى درجـةٍ ، مؤسّ عامـة وشـاملة 87:هكذا، جـاءت صـياغة االتفاقيـة رقـمو      
والقيـود  ة،ة النقابّيـحرّيـى عنهـا لقيـام الَنـتـي ال غِ ة الّ ن المبـادئ األساسـيّ وها أن تتضـمّ عُ ؛ فقد أراد بهـا واِضـوحضُ والوُ 

 .2شاط النقابي وٕافراغ المبدأ من مضمونهالنّ  فها إلى شلّ ي تخل تي يؤدّ ة الّ الموضوعيّ 

 عشـرة(الحريـة النقابيـة الجـزء األولة؛ يتنـاول أجـزاء أساسـيّ  )04(أربعـةاشتملت االتفاقية علـى  ومن أجل هذا،     
إجـراءات تطبيـق  الجـزء الثالـثد ، ويحـد )واحـدةمـادة (لحـق النقـابي الحمايـة المقـررة ل الجـزء الثـاني، ويتناول )مواد

 ق ة تتعلّـعلـى أحكـام ختامّيـواألخيـر  ابـعالجـزء الرّ ل مَ يادة، بينمـا اشـتَ عة بالسّ أحكام االتفاقية في األقاليم غير المتمت
 وغير ذلك... جاه أحكامهابنفاذ االتفاقية والتزامات الدول األعضاء ات.  

فاع بالـدّ  عـامٍ  علـى وجـهٍ  ِصـيغَ ذي والّـ ،ةة النقابّيـطـاق الموضـوعي للحرّيـالنّ و االتفاقيـة تحديـد عُ اد واِضـفقد أر      
م، هُ كانـت جنسـيتُ  ال وأرباب العمل مهمـاً فئات العمّ  كلّ  لُ ذي يشمُ الّ  خصيطاق الشّ الن عن مصالح المهنة، وتحديد 

  .ذي يعملون بهشاط الّ م الوظيفي أو قطاع النّ هُ مركزُ 
ـَضـعنـدما وَ  المـؤتمر الـدولي، لَ َعـفَ  وحسـناً       وال مجــال  ،تمييـزٍ  تـي تسـتبعد أيّ المطلقـة الّ و يغة العامـة ع هـذه الص

 يغة العامة يفسح المجال لتوسيع مجال المشمولين بالحماية، نظـراً معها لوجود أي استثناءات؛ فاستعمال هذه الص 
ياسـية ينيـة أو النزعـة السّ عـدم االعتـداد بـاللون أو الجـنس أو العقيـدة الدّ  ا يعنـي، مّمـنـوعٍ  ها تمنع التمييز من أي ألنّ 

م هُ لُ ن تشـمُ غير ذلك من األشخاص ممّ أو ، ...أو نوع المهنة، سواء أكانت تابعة للقطاع العام أم القطاع الخاص 
  .تسمية عامل أو رب عمل

                                                           
المبـادئ ة و العسـكريّ ض القـائم بـين الوظيفـة التعـارُ  -أ :مـن بينهـا رُ نـذكُ  ،جَجـرون ذلك بجملة من الحُ يبر و  ،بضرورة إيراد هذا االستثناءة رجال القانون غالبيّ  قر يُ  1

فاع عــن الحقــوق بــين حريــة الــدّ و  -ئاســيج الرّ مبــدأ التــدر و دوباضــطراحســن ســير المرفــق العمــومي بانتظــام  أدق األمــر بمبــيتعّلــو  -لوظيفــة مــن جهــةٍ لة القاعدّيــ
تــي تقتضــي عــدم  ة الّ ة النقابيــبــين الحرّيــالئحــي والقــانوني ألعضــاء هــذه األســالك، و ض القــائم بــين المركــز الّ ارُ التعــ -ب .أخــرى مــن جهــةٍ  ،اشــئة عــن الوظيفــةالنّ 

مـن األحـوال  حـالٍ  مكـن لهـم بـأي ال يُ للمصـلحة العامـة، و  لموظفين يعملون في خدمـة المرفـق وتحقيقـاً هؤالء ا أنّ  -ج .ارة في عمل هذه النقاباتاإلدتدخل الدولة و 
لــوائح م الّ هــا لهُــلُ تكفُ ة، لحقــوقهم المهنّيــفيــة لمركــزهم الــوظيفي و هــذه األســالك بحمايــة قانونيــة كا ع مــوظفيّ يتمتــ -د .ة علــى هــذه األخيــرةتــرجيح المصــلحة الشخصــيّ 

االخــتالف القـائم بـين المركــز  -ه .رة قانونـاً فاع عـن هـذه الحقــوق المقـرّ ة للــد خاّصـ إلـى إنشــاء تنظيمـاتٍ  فهـم ليســوا بحاجـةٍ  ،مــن ثـمّ و  .ة بمركـزهم الـوظيفيالخاّصـ
بينمـا تكـون العالقـة  ،لـوائحالّ هـا القـانون و مُ األولـى، عالقـة يحكُ  قـةفالعال ؛المركـز القـانوني للعامـل لـدى القطـاع الخـاّص و  ،ف لـدى الدولـة مـن جهـةٍ القانوني للموّظـ

 .رب العملل إدارة طرفي العقد، العامل و تدخ الثانية عالقة تعاقدية تنظيمها ال يأتي إال ب
، بحـث لنيـل ملين فـي الدولـةإضـراب العـاماجد جمعة قريوي، / .ما بعدهاو  82 .، ص صمرجع سابق، منصور محمد احمد محمد: راجع للمزيد من التفاصيل،

، دار قـابيممارسـة العمـل النّ ف العـام و الموّظـنـس قاسـم جعفـر، أمحمـد / .مـا بعـدهاو  03 .، ص2004الدبلوم في القـانون العـام، كليـة الحقـوق، جامعـة دمشـق، 
 17 .ص ، ص1982سـة الصـحفية األردنيـة، المؤسّ ، ف  العام حقوقه وواجباتـهالموظّ وزي حبيش، ف/ .ما يليهاو  13 .ص ، ص1986هضة العربية، القاهرة، النّ 
  .ما يليهاو 
  :راجع 2

B.Gernigon, Relations de travail dans le secteur public,B.I.T., Genève,2007,pp.04 -05. 
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فئـة  زُ ميـيُ  نـص  ن أي هـذه األخيـرة لـم تتضـمّ  ، بـأن 87:مخالل اسـتقراء بنـود االتفاقيـة رقـ نْ مِ  ،اً جليّ  حُ ضِ يت كما      
 م في تكوين النقابات وممارسة العمل النقابي،هِ ق بحق فيما يتعلّ ، ةخاصّ  الموظفين لدى الدولة بأحكامٍ 

إلــى االعتــراف لفئــة  ،87:ي االتفاقيــة رقــمعِ هــو انصــراف إرادة المــؤتمرين واِضــ،1الفقهــاء بحســب رأيّ  واألغلــب     
  :ظ بشأنمع التحف  ل وفي تأسيس المنظمات النقابية واالنخراط فيها،م الكامل في التكت هِ فين العموميين بحق الموظّ 
ة لكونهــا  فئــات لــوائح القومّيــتــي تخضــع للقــوانين والّ والّ القــّوات المســّلحة واألمــن والّشــرطة،  فيفئــة مــوظّ  -)أ(     

  .اديةيبيعة السّ تابعة ألجهزة الدولة ذات الطّ 
ة اقتصــادية، ق مصــلحة ذات أولوّيـتــي تحقـة أو تلـك الّ ة واألساســيّ فئـة مــوظفي بعـض القطاعــات الحيوّيـ -)ب(    

  .2ى سياسيةاجتماعية أو حتّ 
اتفاقيـــة المبـــدأ؛ حيـــث شـــملت إقـــرار المبـــادئ األساســـّية للحرّيـــة النقابيـــة دون  87: ومنـــه مّثلـــت االتفاقيـــة رقـــم     

  .اّلتي قّررت الحقًا في اتفاقيات وتوصياٍت الحقةو  ،لممارسة والحمايةالتفصيل في إجراءات ا
            

 المفاوضة الجماعيةبشأن تطبيق مبادئ حق التنظيم و  1949لسنة  98 :االتفاقية رقمأحكام :رابعاً      
  

عـالم البـرامج والُخطـط اّلتـي تدفع ُقُدمًا بـين دول ال" أّكد دستور المنظمة الدولية للعمل التزام هذه األخيرة بأن     
تستهدف االعتراف الفّعلي بالحّق في الُمفاوضة الجماعّية وذلك بالّتعاُون بين اإلدارة والعّمال فـي الُمثـابرة علـى 
أن ُيبذل الجهد من أجِل الّرفٍع ِمن ُمستويات اإلنتـاج، وتضـاُفر العّمـال واإلدارة فـي َوْضـِع المعـايير والُمسـتويات 

  ". االقتصادية وتطبيقهااالجتماعية و 
 جويليـهمـن  الفـاتحالحّق النقابي والمفاوضة الجماعّية، أْصَدر المؤتمر الدولي للعمل في وِمْن ُمنطلق تأكيد      

كـان لـئن و  .3وفـي المفاوضـة الجماعّيـة االتفاقية الخاّصة بتطبيق مبادئ الحق في التنظيم النقابي 1949من سنة 
 لسـنة 98:االتفاقيـة رقـم فـإنّ  لطات العامـة،ة فـي مواجهـة الّسـة النقابّيـهـو كفالـة الحرّيـ، 87:الهدف من االتفاقية رقـم

                                                           
   :)Blanchard"(بالنشار" أن، األستاذيقول في هذا الشّ  1

      « Sometimes  particular classes of public servants are singled  out, on the grounds of their special responsibilities 
or functions ,for exclusion from the general right to associate or from the right to associate with officials of a lower 
grade .(This may apply to officials engaged in the administration of the state  ,or personnel in public institutions or 
in public enterprises ,or to those in the higher levels  of the administration or who occupy managerial or supervisory  
positions of trust). The I.L.O. view is that these  groups should be  entitled to establish their own  organizations and 
that ,where association with other public servants is not allowed ,the legislation should apply this restriction only to 
persons exercising important managerial or policy-making responsibilities   Although the armed forces and the 
police are the only classes that may be excluded under Convention n.87 from the right to establish trade unions and 
also ,may be excluded fire service personnel and prison staff _the latter on the grounds that they are comparable to 
the police ». in:    
F. Blanchard, Freedom of association,(a workers’ education  manual),2nd edition, International Labour Office, 
Geneva, 1987,pp.23-25.                                                                                                   

، ورد "التناسـب والتعـارض بـين الحرّيـة النقابّيـة وقواعـد الوظيفـة العموميـة"، راجع  بحثنا حول الحرّية النقابية للموّظف العموميلتفاصيل بشأن للمزيد من ا 2
، 10:انوني، المجلــد، المجلــة األكاديميــة للبحــث القــ)التناســب والتعــارض بــين الحرّيــة النقابّيــة وقواعــد الوظيفــة العموميــة(إيمــان ريمــا ســرور ثــوابتي،  :ِضــمن
  .241-214.، ص ص2014، كلية الحقوق والعلوم الّسياسية، جامعة بجاية، 02:العدد

، 32: خـالل دورتِـِه رقـم المـؤتمر العـام لمنظمـة العمـل الدوليـة اعتمـدها ،تطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية بشـأن 1949 لسنة 98 :االتفاقية رقم 3
  .1951جويلية  18 :دخلت حّيز الّنفاذ بتاريخ، و 1949جويلية  01 :بتاريخ الُمنعِقدة
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ـــ ،1التنظـــيم والمفاوضـــة الجماعيـــة ة بحـــقّ الخاّصـــ 1949 ة تســـتجيب لـــدواعي الحـــرص علـــى حمايـــة الحقـــوق النقابّي
  .2سبة ألرباب العمل ومنظماتهمبالنّ  ،وبالتحديد سبة لألطراف االجتماعية،بالنّ 

عشـر  ى سـتةال تتعـدّ  مختصـرة، حيـث جـاءت أحكامهـا جـد ؛ 87:لالتفاقيـة رقـم لـةً مكم واعتُِبرت، هذه األخيرة،      
بهـا  دُ قَصـتـي يُ ال مـن أعمـال التفرقـة أو االضـطهاد الّ ن حمايـة العّمـتتضـمّ ، وشـاملٍ  عامٍ  صاغة بشكلٍ مواد مُ  )16(

 ق التشغيل والتوظيف على شرط االنضمام أو اب العمل، كأن يعلّ تي قد يلجأ إليها أربوالّ ، ةتهم النقابيّ من حريّ  الحد
   .3لبالفعّ  ة إذا كان عضواً النقابيّ  هِ يه عن عضويتِ سة أو تشترط تخلّ عدم االنضمام لنقابة المؤسّ 

عليهــا مــن  عُ َقــيَ  اعتــداءٍ  ة مــن أي ة النقابّيــاميــة إلــى حمايــة الحرّيــمانات الرّ م هــذه االتفاقيــة العديــد مــن الّضــقــدّ تُ       
ــ ختصــرةٍ مُ  ت المعاهــدة بطريقــةٍ يغَ ِصــ ، ولقــدْ 4ةجانــب أربــاب العمــل أو منظمــاتهم الخاّصــ ى ال دون تفصــيالت، حّت

  .مانات الواردة فيهاتطبيق الضّ   دة من أجلِ محدّ  قاً رُ عة طُ على الدول الموق  َض تفرِ 
 علـى الحقـوق ياً ل تعـد تشـك  ن أنْ مِكـعمـل، ويُ بهـا شـريك ال تـي يقـومُ على التصرفات الّ  المعاهدة بالنص  تْ اكتفَ و      
  . اهَ عن النقابات نفسِ ادرة فات الصّ ة دون التصرّ النقابيّ 
  :نالتنظيم على مستوييْ  ي المعاهدة حقّ مِ حْ وتَ      

  
 قصـد بهـا الحـد تـي يُ التفرقـة أو االضـطهاد الّ  مـن أعمـالِ  للعّمال حمايةً االتفاقية ن تتضمّ  :على المستوى الفردي.1

التشــغيل والتوظيـــف علــى شـــرط  رب العمــل قعلـــيُ  تــي قــد يلجـــأ إليهــا أربـــاب العمــل، كــأنْ والّ ، ةم النقابّيـــهِ مــن حــريتِ 
   .لبالفعّ  ة إذا كان عضواً النقابيّ  هِ عن عضويتِ  سة أو يشترط تخلي العاملاالنضمام أو عدم االنضمام لنقابة المؤسّ 

رة فـي إطــار لـذين يسـتفيدون مـن الحمايـة المقـرّ م اّ م ُهـهُ ال وحـدَ لعّمـا ، يكـون98: وبحسـب أحكـام االتفاقيـة رقـم     
من أحكام المادتين ضِ  دَ رَ فقد وَ ، لحقين بخدمة أجهزة الدولةفين العموميين المُ الموظّ  دون ،)األولىالمادة (المعاهدة 

                                                           
  :ًا، راجعتصديق 159ما ُيعادل  ،2008ى تاريخ أكتوبر حتّ  ،1949لسنة  98: االتفاقية رقم تْ دَ صَ رَ  1

C. la Hovary, Op.cit.,p.60. 
  :في ذلك قائالً  التمييز والتفرقة في مجال العمل، أشكال كلّ  بنود االتفاقية حماية للعامل ضدّ  (Valticos)"فالتيكوس"واعتبر األستاذ  2

      «Cette convention visait ainsi…,à éviter que, par une politique de discrimination en matière d'emploi, 
l'employeur mette le salarié dans l’alternative de choisir entre son appartenance syndicale et son gagne-pain». in : 
 N. Valticos, Op.cit.,p.257.                                                                                                                   

 :، بقوله(Ghebali)"غيبالي"ويعّبر عن ذلك األستاذ      

     « La convention n°98…visait en effet la protection des travailleurs vis-à-vis de l’employeur…,proscrivait la 
discrimination anti –syndicale ainsi que l’ingérence patronale dans l’établissement ou le fonctionnement des 
syndicats… ».in : 
 V. Y. Ghebali, Op.cit., p.112. 

الف ال الِخــ ئيسـي، فـإنّ الرّ  للخــطّ  بقـاً وطِ  وهـل تكـون اختياريــة أم إجباريـة؟ ،"ةالعضـوية النقابّيــ" ة،ة النقابّيـثـار بصـدد الحرّيــتـي تُ ة الّ مـن أبـرز المسـائل الخالفّيــ 3
مـا الخـالف وٕانّ . ، وال خـالف فـي هـذاةة النقابّيـللحرّيـ انتهاكـاً  عـد هذا يُ  فإنّ  لطة،من الس  ة بحكم القانون أو بضغطٍ ة إجباريّ إذا كانت العضوية النقابيّ  يكون له محلّ 

العمـل  ربد بمقتضـاه ق هـذا، يتعهـحقـيُ  نـداً ة بُ ن االتفاقيـات الجماعّيـبأن تتضمّ  ال على أن يكونوا أعضاء فيها،ر العمّ جبِ النقابة نفسها أن تُ  هل من حق :هـو
  ؟"مان النقابيالضّ " دنْ أو بُ  "النقابي المحلّ "دنْ أو بُ  "قغلَ المُ  المحل " دنْ ى ببُ  عضو النقابة، وهو ما يسمّ يشّغل في المنشأة إالّ  بأالّ 

روف والمالمسـات المختلفـة تـرك للظـمـا تُ وٕانّ  ة أو مطلقـة،موضـوعيّ  سٍ ُسـفيهـا علـى أُ  البت  نُ مكِ ال يُ  إشكاليةً  هذه المسألة، ةة النقابيّ لجنة الحريّ اعتبرت  وقدْ       
 .والمتمايزة بين حالة وأخرى

4  1948لســنة  87:رة فــي االتفاقيــة رقــم قــرّ مانات المُ الّضــ فــإن ة إلــى حمايــة الحرّيــ فُ خــرى، تهــدِ أُ  ا بضــماناتٍ هَ اســتكمالُ  يــتمّ  مْ َلــ إنْ  ضــعيفةً  حُ صــبِ كر، تُ ، ســالفة الــذ
  .ذاتها ة بحد ات النقابيّ الت واعتداءات أرباب العمل أو التنظيمتدخ ضّد  ،ما كذلكلطات العامة، وٕان الت الس تدخ  ضدّ  ،ليس فقطْ  ،ةالنقابيّ 
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طة ُتحـّدد بالتشـريع الـوطني، ة والّشـر حات المسـلّ ق علـى القـوّ طبـتي تُ مانات الّ نطاق الضّ  أنّ ، على الّتوالي، 06و 05
بأوضــاع وحقــوق  تمــس  ه ال يجــوز تفســيرها بصــورةٍ وأّنــال ُتعــاِلج َوْضــَع المــوّظفين العمــومّيين، أحكــام االتفاقيــة  وأنّ 

  .1من األشكال شكلٍ  بأي هؤالء، 
ة ر الحمايــة لكاّفــر تــي تقــكر، الّ ، ســالفة الــذّ 87: مــع أحكــام االتفاقيــة رقــم ى الــبعض فــي هــذا القيــد تناقضــاً أَ ورَ      
ــــ ــــ دون أيّ ال العّم ــــز، األمــــر اّل ــــر إشــــكاليّ ذي يُ تميي ــــوانين بالنّ ثي ــــازع الق ــــة الّ ة تن ــــى كِ ســــبة للدول ــــي صــــادقت عل ــــا ت لت

وا للنقابـة ين بأن ينضم فيها العموميّ ستكون ملزمة بأن تسمح لموظّ  87:التفاقية رقمألّنها ِوفقًا ألحكام ا .2االتفاقيتين
 ر حق كِ نْ تُ  ها أنْ نُ مكِ يُ ء الموّظفين وبصفِتِهم ُأجراء لديها، سبة لهؤالوبصفتها رب العمل بالنّ لكّنها، و  تي يختارونها،الّ 

98:من االتفاقية رقم 06 ألحكام المادة فقاً هؤالء في التنظيم وِ 
3.  

ر ، تقـرّ 87:تفاقيـة رقـماال فإنّ ؛ أيلهذا الرّ  مخالفاً ، آنذاك، رأي المستشار القانوني للمنظمة الدولية للعملجاء و      
، ثـمّ ومـن . ناٍء بالّنسبة للموّظفين العمـومّيينعلى استث دون النص ابّية لجميع العّمال وأرباب العمل ة النقمبدأ الحريّ 

ق ال مــن أعمــال التمييــز فيمــا يتعّلــحمايــة العّمــ أيّ عــالج، فقــْط، أحــد أوُجــه الحــّق الّنقــابي، تُ  98:االتفاقيــة رقــم فــإنّ 
  .4بالتوظيف

 حـالٍ  ال يعنـي بـأيّ  على نحوٍ  ،محدودق و في إطار ضيّ  إلى تفسير النّص  الفقهاءيذهب العديد من بالُمقابل،      
في المناصب اإلدارية ذات موظ ، ما فقط ٕانّ دولة من نطاق تطبيق االتفاقية، و في المن األحوال استثناء جميع موظّ 

 ـة أو ذات الطّ بغة القياديّ الص مـن أعمـال الحكومـة أو أعمـال  فين عمـالً تـي يباشـر فيهـا المـوظّ الّ و  ،لطويابع الس
تّمـت ح أكثـر إذا مـا يتض  دْ ، قَ "لذين يعملون في إدارة الدولةين اّ ن العموميّ يفالموظّ "المقصود بعبارة  ن إ و  .يادةالسّ 

  ). سّيةاإلنكليزية والفرن(ن تيسميالرّ  باّللغتين رالمحرّ  ،أعاله 09لمادة ل األصليّ  لنّص ل اإلحالة
  :اليكالتّ  ،العبارة تْ دَ رَ وَ  ،لغة االنجليزيةر بالّ المحرّ  للنّص جوع فبالرّ      

      « This convention does not dead with  the position of public servants engaged in the 
administration of the state… ». 

  :اليحو التّ العبارة على النّ  دتْ رَ وَ  ،سيةلغة الفرنر بالّ حرّ المُ  النص جوع إلى بالرّ و      
      « Cette convention ne traite nullement de la position des fonctionnaires exerçants des 
activités propres à l’administration de l’état… ». 

 مـن حيـث أن  ،5أعـاله الُمقـّدم فسـير الفقهـيلتل وافقاً مُ  ةة النقابيّ لجنة الحريّ و لجنة الخبراءجاء تفسير  ،هكذاو      
في الـــوزارات وظ ُمـــو ة في المناصـــب اإلداريـــة القيادّيـــوظ ى ُمـــوَ ِســـ لُ ال يشـــمُ  ،أعـــاله 06المـــادة  بـــنص  دْ التمييـــز الـــوارِ 

                                                           
ــّوات :" ، علــى الّتــوالي06و 05نّصــت المادتــان  1 ُتحــّدد القــوانين أو اّللــوائح الوطنّيــة مــدى انِطبــاق الّضــمانات المنصــوص عليهــا فــي هــذه االتفاقيــة علــى الُق

رة الدولـة، وال ُتفّسـر بـأي حـاٍل علـى وجـٍه ُيسـيء إلـى ُحقُـوِقِهم أو ال تتنـاَول هـذه االتفاقيـة َوْضـَع ُمـوّظفي الخدمـة العـاملين فـي إدا "، "...الُمّسـلحة والّشـرطة
  ".مركزِِهم

  .792.اهللا حنفي عبد العزيز خليفة، مرجع سابق، ص عبد 2
  :راجع 3

D. Cf.Yiannopoulos, Op.cit.,pp.58 et 59.                                                                                             
  :راجع 4

B.Gernigon, Relations de travail dans le secteur public, Op.cit.,p.08. 
  :راجع 5

B.I.T. :( La liberté syndicale), recueils des décisions, Genève, 2006, al. 887. 
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ـــــوظ ُمـــــو  ـــــ كـــــلّ  ُمـــــوظفي ة، بينمـــــا يســـــتفيدُ في األجهـــــزة المركزّي ـــــ :مثـــــل( المصـــــلحّيةة أو مـــــن المرافـــــق المحلّي ال عّم
م هُ منهـا غيـرُ  تـي يسـتفيدُ مـن ذات االمتيـازات الّ  ،)مهِ غيرِ و ... ال البريد والمواصالتال التعليم، عمّ ات، عمّ ستشفيالم

  .1ةة النقابيّ في مجال الحريّ  ال القطاع الخاّص من عمّ 
ع ناء تمتــد بهــا اســتثقَصــيُ  مْ َلــ 98:فاالتفاقيــة رقــمهــؤالء وجــود أّي تنــاقض بــين االتفــاقيتين مــن األســاس، ي ينِفــو      
ــمــن حــريّ  فين العمــوميينالمــوظّ  قــابي للتشــريعات النّ  د منهــا إحالــة تنظــيم ممارســتهم للحــقّ ِصــمــا قُ  رِ دَ َقــة بِ تهم النقابّي
ــ ــِحــَدى، دولــة علــى  ة لكــل الوطنّي ــاالتفاقيــات المتعلّ  دَ ُصــرْ ى تَ حّت ــقــة بالحرّي ــَدٍر ِمــن التصــديقات وال ة أة النقابّي كبــر َق

  .2ظام العام للدولة العضوة والنّ يادة الوطنيّ اقيات، بالسّ كباقي االتفتصَطِدم، 
 ا، أنّ َهـة مفادُ أن، إذا مـا انطلقنـا مـن فرضـيّ تنـاقض فـي هـذا الّشـ أيّ وجـود ، وال ترى الباحثة من وجهـة نظرهـا     

، الحقـةٍ  صـيالت التفاقيـاتٍ التف ةً كَ تارِ  ِه،ذاتِ  عامة وكان هدفها إقرار المبدأ في حد  أحكاماً  تْ دَ رَ وْ أَ  87: االتفاقية رقم
ـــ وٕان . 98: وكـــان ذلـــك بموجـــب االتفاقيـــة رقـــم  عجو رّ البـــفالحمايـــة،  ف العـــام مـــن حـــق ي حرمـــان الموّظـــهـــذا ال يعِن
ضـمون غيـر ذلـك المِضِعيها قد انصرف ِذهـُنُهم لمضـموٍن آخـر وا نجد أنّ ، 98 :لألعمال التحضيرية لالتفاقية رقم

جـب يتقـاد الّراِسـُخ بـأّن الموّظـف العمـومي، ِمثلُـه مثـل جميـع العّمـال، م االعهِ يْ دَ د كـان لَـفلقـالمفهوم شكلّيًا وظاهرّيًا؛ 
  .أْن يتمّتع بضماناِت حّق التنظيم

ه فــي أنــبوا المعاهــدة راُعــي عِ واِضــ، أعــاله، مرِجُعــُه يكُمــُن فــي أن 06و 05وتفســير مضــمون أحكــام المــادتين      
مـن أعمـال التمييـز أو  فـي مـأمنٍ  هُ لُـة بـه تجعَ ة خاّصـلعـام مـن تشـريعات وظيفّيـالعديد من الدول يسـتفيد الموظـف ا

ا هَ تحديـدُ   ة وليسـت قواعـد يـتمّ قواعـد قانونيـة الئحّيـ هِ وعمِلـ هِ ف العام تحكم قواعد توظيِفـالموظّ  ة وأنّ التفرقة، خاصّ 
  .3ض الجماعيعن طريق التفاوُ 

                                                           
ــ 151 :رقــمو  98 :، رقــم87 :رقــم حكــام االتفاقيــاتأل توصــيات هامــة دعمــاً  ،صــدرت فــي هــذا اإلطــار 1 ــوالي، و علــى الّت لســنة  143 :ق األمــر بالتوصــية رقــميتعّل

خـارج سـاعات العمـل و ة أثنـاء وبي المنظمـات النقابّيـدهمـا التسـهيالت الممنوحـة لمنـدت كلتاوقد حـدّ  .اللي العمّ بشأن ممثّ  1978لسنة  158: التوصية رقمو  1971
 راجع .أكثر فأكثر شاط النقابية في مجال النّ العماليّ  وائفبين الطّ عدم التمييز مبدأ المساواة و بذلك  مةٍ مدع:  

C. La hovary, Op. cit., pp. 65-66./ B.I.T. :(Collective bargaining), I.L.O., Op. cit., pp. 103-105. 
    « La Hovary »: "الهوفاري" تقول في هذا المقام األستاذة 2

     «  La C.98…..est d’application quasi générale , excluant de son champ également les membres des forces armées 
et de la police, mais aussi les fonctionnaires publics(art.5et6),Il n’est nullement question ici de refuser les droits de 
la C.98 à certains travailleurs ,mais uniquement de laisser son application être déterminée par la législation 
nationale ».  
C. La Hovary, Op.cit.,p.65.                                                                                                                           

ــراءمــن  متها كــل تــي قــد رات الّ ســانيد والمبــرّ ويســتند هــذا االتجــاه فــي تبريــر آرائــه إلــى األ      ــة الخب ــ لجن ــة الحرّي ــولجن ــ ة،ة النقابّي ق بإشــكالية اســتثناء فيمــا يتعّل
  : األستاذة قائلةً  يفَ ضِ لتُ  .ينفين العموميّ الموظّ 

       « Ainsi ,seuls les fonctionnaires exerçants des activités propres à l’administration de l’Etat peuvent être exclus 
de la C.98(fonctionnaires des  ministères ou organismes gouvernementaux du même type),les autres personnes 
employées par le gouvernement ,des entreprises publiques ou des institutions publique autonomes devraient 
bénéficier des garanties de la convention .La C.98 s’applique donc par exemple: aux enseignants et au personnel des 
hôpitaux publics ,des postes et des télécommunications  » .in :  
Ibid.    

  .226-223.محمد أحمد محمد، مرجع سابق، ص ص منصور 3
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لتمييـز فئـة المـوظفين الوحيد اّلذي اعتمده المـؤتمرون، آنـذاك،  عيارالم أنّ  ،فهم من سياق االتفاقيةيُ ومن ثّم،      
م للمــوظفين قــد تُ  ذي يفتــرض أنْ ظــام الّــذلــك النّ ، بهــم الئحــي الخــاّص ظــام القــانوني والّ معيــار النّ العمــوميين هــو 

  .1رها االتفاقيةتي تقرّ لتلك الّ  ساويةٌ ومُ  كافيةٌ  العموميين ضماناتٌ 
  
تنظيمـات أربـاب العمـل، ال و مـن تنظيمـات العّمـ التفاقيـة كـلّ مـن ا الثانيـةت المـادة لَـخوّ  :على مستوى المنظمة.2

 الزمة ضدّ واء، الحماية الّ السّ  على حد  ل فيمـا بينهـا عـن طريـق منـدوبيها أو أعضـائها أو عـن طريـق أعمـال التـدخ
 ة بهال في كيفية التكوين أو في طريق سير أعمالها أو في اإلدارة الخاصّ التدخ .  
ــوْ وأَ       بــه  دُ قَصــإجــراء يُ  ر كــلّ ظــال بحأكبــر لمنظمــات العّمــ المــادة، أعــاله، حمايــةً  مــن نــص  الثانيــةالفقــرة  تْ َل

عليهــا رب العمـل أو منظمــة مــن منظمـات أربــاب العمـل عــن طريــق  طُ ة يتسـلّ التحـريض علــى إنشـاء نقابــات عمالّيــ
ر وف تُـأن ت االتفاقيـة علـى وفـي سـبيل تحقيـق ذلـك نّصـ. خـرىأو بوسـائل إغرائيـة أ ة ماليـاً تدعيم المنظمات العماليّ 

 ة، ويجـب أنْ م النقابّيـهِ تِ م تستهدف المساس بحريّ هِ ة على صعيد استخدامِ ة أعمال تمييزيّ كافية من أيّ  للعامل حمايةً 
  :2قصد بهاتي يُ إزاء األعمال الّ  ،أخّص  بدرجةٍ  ،تنطبق هذه الحماية

 ؛ةى عن عضويته النقابيّ أو أن يتخلّ  م إلى نقابةٍ ظط أن ال ينبشر  جعل استخدام العامل مرهوناً  .1
 ؛ةالنقابيّ  هِ ة وسيلة أخرى بسبب عضويتِ العامل أو اإلجحاف به بأيّ  لِ صْ ل إلى فَ التوصّ  .2
  .تتخذ تدابير توافق الظروف القومية بهدف تشجيع استخدام وتطوير أساليب التفاوض الجماعي .3

 نيْ غتَ ُمَصـــاتكونـــا  مْ ، َلـــ) 98:ورقـــم 87: االتفاقيتـــان رقـــم(تـــا االتفـــاقيتين الـــدوليتين لكِ  اإلشـــارة إلـــى أن  رُ تجـــدُ و      
كانتا تحتويان على المبادئ العامة والخطوط  ماة، وٕانّ ة النقابيّ بالحريّ  تجعلهما بمثابة تشريع تفصيلي خاّص  بطريقةٍ 

 نيـةود قواعـد قانو ُجـوُ  ، ألن دوليـةٍ  ر باتفاقيـةٍ ق األمـوهذا هو األسـلوب األفضـل إذا مـا تعلّـ .ةة النقابيّ العريضة للحريّ 
مـع  لتتـواءمَ اخليـة قة عليهـا علـى تعـديل تشـريعاتها الدّ دّ الـدول المصـ رَ جبِ يُ من شأِنِه أْن  ،دوليةٍ  ة في معاهدةٍ تفصيليّ 

  .الدول عن التوقيع والمصادقة عليهاهذه ي إلى امتناع ؤد يُ قْد ا م مِ  ،وص المعاهدةنصُ 
 َحَظـَرتْ  ،ة، ومـن ثـمّ شـاطات النقابّيـتمييـز بسـبب النّ ق بحظر الة فيما يتعلّ أكثر دقّ  98:رقم ت االتفاقيةقد كانو      
  :بذلك َمَنَعتْ و  ،الة للعمّ ة النقابيّ من الحريّ  لحدّ بها ا دُ قصَ تي يُ منها أعمال التمييز الّ  األولىالمادة 

 .عن عضويتهاي عدم االنضمام لنقابة أو التنحّ  لشرطِ  إخضاع تشغيل عاملٍ  -
بســـبب عضـــويته فـــي نقابـــة أو  صـــورةٍ  القيـــام بفصـــل العامـــل أو تأديبـــه أو اإلضـــراب بمركـــزه بـــأيّ  -

  .ةمشاركته في نشاطات نقابيّ 

                                                           
ر هـذه قـر ة مـا يُ هـم فـي التنظـيم إذا مـا كـان يوجـد فـي تشـريعاتهم الخاّصـة بحق زام الـدول بتـوفير حمايـة للمـوظفين العمـوميين خاّصـفيـد إلـفي االتفاقية ما يُ  دْ رِ يَ  مْ لَ  1

مـن  06المـادة  ن نـص فقـد كـا .لهـؤالء المـوظفين ر حمايـةً هنـا ليقـر  زُ بـرُ االلتـزام الـدولي يَ  هـذه الحمايـة، فـإن  تْ مَ إذا ما انعدَ  وعلى العكس من ذلك، ه،وأنّ  الحماية،
ــ هِ االتفاقيــة قبــل صــياغتِ  ــام المــواد الّســ:" حــو اآلتــي،على النّ اً نهائّي ــى المــوظّ أحك ــق عل ــفين العمــوميّ ابقة ال تنطب ــانوني  ذين يســتفيدون مــن نظــامٍ ين اّل  خــاص  ق

  ".م في التنظيمهِ ي على ممارسة حق ذي يجعلهم بمنأى عن التعد والّ  ،للتوظيف
مـة لنيـل شـهادة الـدكتوراه، كليـة الحقـوق، جامعـة القـاهرة، ، رسـالة مقدّ الة لمنظمـات العّمـة النقابّيـمبـدأ الحرّيـمحمد أحمد إسماعيل،  :راجع يل،للمزيد من التفاص

 .119-115.، ص ص 1982

  .74-73.وائل أحمد عالم، مرجع سابق، ص ص 2
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ـــة رقـــممكم  ،أعـــاله األولـــىقـــد جـــاءت أحكـــام المـــادة و       ـــة ألحكـــام االتفاقي ســـت هـــذه األخيـــرة فبينمـــا كر  ؛87 :ل
 ةقــابي بــين مختلــف الطوائــف العمالّيــفــي ممارســة العمــل النّ  وعــدم التمييــز المســاواةمبــدأ ) 87 :االتفاقيــة رقــم(
ذوي البشـرة م أ ذوو البشـرة الّسـوداءمسـيحيين أم مسـلمين،  ،، مـواطنين أم أجانـبُمسّنينأم  شباباً  ًا،أم نساء رجاالً (

الدولـة ؤقتين، عـاملين لـدى عاملين دائمين أم متقاعدين أم مـ ،، رأسماليين أم اشتراكيين، عرب أم أوروبيينالفاتحة
حظـــر المســـاواة و  ،صـــراحةً  ،ستكـــر  98 :حكـــام االتفاقيـــة رقـــمأ ، فـــإن )وٕالـــى غيـــر ذلـــك...أم لـــدى القطـــاع الخـــاص

 تمييـزٍ  تمنـع أيّ ، و قابـةم للنّ ظَ نْ قابـة والعامـل الَمـللنّ  مْ ظَ نْ قـابي بـين العامـل غيـر الُمـالتمييز في ممارسـة العمـل النّ 
  .ةشاطات النقابيّ م للنّ هِ تِ مارسَ ين بسبب مُ قابي أو المندوبين النقابيّ العامل النّ  مارس ضدّ يُ 

تكاملـة مُ  نان أحكامـاً همـا يتضـمّ نّ أعلـى  98 :االتفاقية رقمو  87 :ف العديد من الفقهاء االتفاقية رقمكي هكذا يُ و       
  ؛1هِ ذاتِ  في الوقتِ  تداخلةومُ 

مـــن الدولـــة  لٍ تـــدخ  أيّ  نقابـــاتهم ضـــدّ لال و للعّمـــ نت حمايـــةً ضـــمّ ت 87 :االتفاقيـــة رقـــم مـــن حيـــث أنّ  ،متكاملـــةً       
  .صادرة من رب العمل أو تهديداتٍ  وطٍ غُ ضُ  أيّ  ال ضدّ لعمّ ل حمايةً  98 :نت االتفاقية رقمبينما تضم  ،الحكومةو 

ــةو       ــواييــز بــين جميــع الطّ حظــر التمبمبــدأ المســاواة و  التفــاقيتين تقــر لتــا اكِ  مــن حيــث أن  ،متداخل ة ئــف العمالّي
  .2جاه أرباب العملات جاه الدولة و ة هذه األخيرة ات ليّ تفرض استقالو  ،ونقاباتهم

وفي تقييمها األخير لالتفاقيتين الّسابقتين، ال ترى الباحثة أّي تعارض بين أحكامها؛ بـل تـرى تباينـًا واختالفـَا      
ممّثلــة بــالمؤتمر، األمــر اّلــذي انعكــس وظهــر فــي شــديدًا فــي مواقــف ووجهــات نظــر المــؤتمرين والــدول األعضــاء ال

 98: ، واالتفاقيـة رقـماتفاقيـة المبـدأ 87: وعمومـا، يمكـن اعتبـار االتفاقيـة رقـم. الّصياغة المترّددة لكلتا االتفاقيتين
  .اتفاقية التنظيم والحماية

  
التوصــية و  ،لــي العمــالبشــأن التســهيالت الممنوحــة لممث 1971لســنة  135 :االتفاقيــة رقــمأحكــام :خامســاً      
 المكملة لها 143 :رقم
  

لألحكـام  تكملـةً ، 3التسـهيالت الممنوحـة لممثلـي العمـال بشـأن 1971 لسنة 135 :االتفاقية رقمعتبر أحكام تٌ      
ــلــي العّمــلحمايــة ممثّ  135: ، ولــذلك جــاءت االتفاقيــة رقــم4كر، ســالفة الــذ 98: الــواردة فــي االتفاقيــة رقــم ة ال مــن أّي

                                                           
  :راجع 1

B.Gernigon, Relations de travail dans le secteur public,Op.cit.,pp.08-09. 
  :راجع 2

N. Valticos, Op. cit., pp. 256-257./ B. Gernigon, (La convention n° 98 de l’O.I.T. : un instrument toujours d’actualité 
cinquante ans après son adoption), éducation ouvrière, Paris, n° 02, 1999, p. 19. 

، وبــدأ 1971جــوان  23 :المــؤتمر العـام لمنظمــة العمــل الدوليــة بتــاريخ اعتمــدها التســهيالت الممنوحــة لممثلــي العمــال بشــأن 1971 لســنة 135 :االتفاقيـة رقــم 3
  .1973جوان  30نفاذها في 

، وٕاْذ ...ام للمنظمــة الدوليــة للعمــل،إّن المــؤتمر العــ :"؛ حيــث تّمــت اإلشــارة إلــى أّنــهُ 135:االتفاقيــة رقــم ديباجــةوتْسـَتِدل الباحثــة فــي هــذا الّشــأن، بمــا َوَرَد فــي  4
، اّلتـي تـنص علـى حمايـة العّمـال مـن اإلجـراءات التمييزّيـة الُمعاِدَيـة للّنقابـات فيمـا يتعّلـق 1949ُيشيُر إلى أحكام اتفاقية حّق التنظيم والُمفاوضة الجماعّيـة، 

عّمال؛ وٕاْذ قّرَر اعتمـاد بعـض الُمقترحـات الُمتعّلقـة بتـوفير الحمايـة والتسـهيالت ِلُممثلـي باسِتخداِمِهم، وٕاْذ يرى صواب اسِتكمال هذه األحكام من أجل ُممثلي ال
  ..." العّمال في المؤّسسات،
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ــهِ تِ فَ بســبب ِصــ رٍ رَ ى أو َضــأذً  أيّ  مِ بِهــ قُ لَحــت قــد تُ إجــراءا ــهِ ضــويتِ ة أو عُ م التمثيلّي ، وطالبــت االتفاقيــة ... ةم النقابّي
  .1الةوفعّ  واسعةٍ  مهامهم بصورةٍ نوا من أداء ى يتمكّ ال حتّ الدولية بمنح تسهيالت لمندوبي العمّ 

يتمّتع ُممثلو العّمال في المؤّسسات بحمايٍة فّعلية :" هُ ، على أن 135: من االتفاقية رقم األولىونّصت المادة      
ُر بِهم، بما فيه التسريح، وتتِخذ ِبسبب وضِعِهم ونشاِطِهم كممثلـين للعّمـال، أو عضـويِتِهم  من أّي تصّرفاٍت تض

ت الجماعّيـة القائمـة أو النقابّية، أو اشـتراِكِهم فـي أنِشـطة نقابّيـة شـريطة أْن يعملـوا ِوفقـًا للقـوانين أو االتفاقيـا
  ".ِوفقًا لترتيباٍت ُأخرى ُمّتفق عليه بصورٍة ُمشتركةٍ 

ين ب توفيرهـا للمنـدوبين النقـابيّ تـي يسـتوجعلـى الحمايـة الّ  النّص  135 :نت االتفاقية رقمتضمّ واستنادًا لذلك،       
ـــي العّمـــلممث و  جـــاههم بســـبب عاملـــة ات فـــي المُ  و تمييـــزاً أ أو تهديـــداً  ل ضـــغطاً شـــك تـــي تُ فات الّ التصـــرّ  جـــاه كـــلّ ال ات ل

بنـوده  دِ َحـأَ  نَ مْ ضِ  أو مفاوضة يشتملُ  اتفاقٍ  ا، أيّ هَ االتفاقية ذاتُ  حُ نَ مْ كما تَ  .ةم النقابيّ هِ ة أو عضويتِ م النقابيّ هِ نشاطاتِ 
 ،شـترط فـي ذلـكويُ  .2ةتفرقة بسبب نشـاطاتهم النقابّيـ محلّ ين أو جعلهم ضرار بالمندوبين النقابيّ من شأنه اإل شرطاً 

ــلــين النقــابيّ الزمــة لتمكــين الممث التســهيالت الّ  تــوفير كــلّ  ر ذلــك علــى ة دون أن يــؤث ين مــن مباشــرة مهــامهم التمثيلّي
؛ وحيـــث ُتراعـــى، فـــي هـــذا الّصـــدد، خصـــائص نظـــام العالقـــات الّصـــناعية فـــي البلـــد مركـــزهم الـــوظيفي أو المهنـــي

اتها، وأّال ُتؤثر هذه التسهيالت على فعالّيـة َسـْير العمـل فـي الُمؤّسسـة واحتياجات الُمؤّسسة المعنّية وحجمها وٕامكان
  .)من االتفاقية 02 المادة( المعنّية
لـة لهـا، المقصـود بممثلـي العمـال المكم  143 :التوصـية رقـمو  ،أعـاله 135 :ن االتفاقيـة رقـمِمـ دت كـل قد حـدّ و      

(Workers’ representatives)،  ّهمبأن : 
بين عــن طريــق االقتــراع أو عــن طريــق ّصــنَ المُ  (Trade union representatives)ين ن النقــابيّ المنــدوبي •

 .ين من طرف أعضاء النقابةالتعيّ 
 ال عــن طريــق االقتــراع الحــرّ مــن طــرف مجمــوع العّمــ (Elected representatives) المنتخبــينالمنــدوبين  •

 .)143 :من التوصية رقم 01.ف/02البند يقابلها و ، 135 :من االتفاقية رقم 03 المادة(المباشر و 
ــأعلــى       ال، لــين منتخبــين للعّمــممث ين و لــين نقــابيّ ســة الواحــدة ممث لمؤسّ تــي يكــون فيهــا داخــل افــي الحالــة الّ  ،هّن

ة ين من مباشـرة مهـامهم النقابّيـالزمة لتمكين المندوبين النقابيّ شترط على اإلدارة أو رب العمل اتخاذ اإلجراءات الّ يُ 
مـن التوصـية  04 .ف /02البنـد (المنتخبـينلـين م مـن الممث هِ غيـرِ  نَ يْ َبـبيـنهم و  دون تمييـزٍ  وجـهٍ  لِ مَ كْ على أَ  ةلتمثيليّ ا

 .)143 :رقم

                                                           
  :راجع 1

B.Gernigon, Relations de travail dans le secteur public, Op.cit.,p.24. 
  :قائال،  (Blanchard) "بالنشار" يعبر عن ذلك األستاذ 2

     « Labour-management relations in the entreprise are also the subject of both the workers representatives 
convention, 1971, N° 135 and recommandation 1971, N° 143, each contains provisions designed to protect these 
representatives (wether designated by trade unions or elected by the workers) against anya ct prejudicial to them, 
including dismissal, that is based on their status as workers representatives or on union membership or on 
participation in union activities ».in : 
F. Blanchard, Op. cit., p. 05. 
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جــل حمايــة المنــدوبين أة مــن دابير الضــروريّ خــاذ التّــضــرورة ات  ،اشــترطت التوصــية أعــاله ،عــن ذلــك فضــالً      
 05.ف/03البنــد (علـى قــدم المسـاواة مــع غيـرهم مـن ممثلــي العمـال ثيــل بالتكـافؤ و ة التمين أثنـاء القيــام بمهّمـالنقـابيّ 

  :اليةاإلجراءات التّ  ،دابيرمن هذه التّ التوصية من ضِ  تْ رَ كَ ذَ و  .)التوصية من
ل ة للممثــالعالقــة المهنّيــ إنهــاء علــى تــأديبي ينصــب  قــرارٍ  ب أيّ حئيس اإلداري بســإلــزام رب العمــل أو الــرّ  •

 .نشاطاته النقابّية بسبب النقابي
•  عمــومي أو خــاص، أو مــن طــرف  استشــاري أو إبــرام اتفــاق مــن طــرف جهــاز مســتقلّ  خــاذ رأيّ اشــتراط ات

 .ل النقابينهائي للممث  فصلٍ  ل أيّ وْ حَ ) متساوي األعضاء(جهاز مشترك 
ــ افتتــاح إجــراء اســتثنائي للتحقيــق حــول كــلّ  • ــتغييــر يطــرأ علــى العالقــة المهنّي بي يعتبــره هــذا ل النقــاة للممّث

 .مقبولٍ  عذرٍ  ونَ دُ و  ،غير قانونية بطريقةٍ  خير قد تمّ األ
ه فـي األجـر بسـبب ل النقـابي مـن حقـالممثـ مُ رُ ْحـيَ  نـداً اتفاقية أو الئحة أو قانون داخلـي بُ  مين أيّ ضت عُ منَ يُ  •

 .ةالتمثيليّ  هِ ألداء مهامِ  هِ غيابِ 
ة، من شأنه تغيير النقابيّ  ل النقابي بسبب نشاطاتهجاه الممث مل ات رب الع هُ سُ مارِ يُ  أو تفرقةٍ  تمييزٍ  أي  عُ منَ يُ  •

 .شروط استخدام هذا األخيرظروف و 
سـاعات العمــل ق باســتفادتهم مـن تخفـيض المهــام و لّـين فيمــا يتعلـين النقـابيّ االمتيــاز للممث ة و إعطـاء األولوّيـ •

 .ئيس اإلداري بتوجيه أوامر التسخيرأثناء قيام رب العمل أو الرّ 
ق فقـرة تتعلّــ 18عـن  مـا ال يقـل  ،منهــا 04من أحكـام البنـد ِضـ ،أعـاله 143 :نت التوصـية رقــمقـد تضـمّ و  ،هـذا     

  :نذكر من بينهاين، و لين النقابيّ ب توفيرها للممثّ بالتسهيالت الواج
ات العمــل مــن ات الكافيــة خــارج أوقــاعين الّســلــين النقــابيّ ق بمــنح الممث مكنــة فيمــا يتعّلــتقــديم التســهيالت المُ  •

 .ةجل أداء مهامهم التمثيليّ أ
عالوات و  ة على أجورح بها بقصد أداء المهام التمثيليّ ر ساعات الغياب عن العمل المصرّ  تؤثّ الّ أضرورة  •

 ينلين النقابيّ أو امتيازات الممث. 
ـــ ،المـــؤتمرات ،االجتماعـــات ةكاّفـــ ضـــورلح ين بتصـــريحٍ لـــين النقـــابيّ ضـــرورة إفـــادة الممثّ  • ورات الـــدّ و  ،دواتالّن

 .الزمة لتنظيمهامن الوسائل الّ  هِ ضرورة تمكينِ و  ،ةالتدريبيّ 
تـي ة المعلومـات الّ كافّـال بجـل إفـادة العّمـأالزمة مـن تعليق اإلعالنات الّ ورات و ضرورة الترخيص بنشر الدّ  •

 غراض المذكورة أعالهيص باستعمال أماكن العمل لذات األالترخ ،كذاو  .مهُ تخص. 
تكريسـها خاذهـا و من األحكام والقواعد الواجب ات  واسعةٍ  بمجموعةٍ  143 :نصوص التوصية رقم هكذا جاءتو      

 ة ليّ اســتقالة و ضــمان حرّيــ دَ بقَصــ، وذلــك 1عضــو فــي المنظمــة علــى المســتوى الــوطني دولــةٍ  مــن طــرف كــل لــي ممث
 .مع غيرهم من العّمال على قدم المساواةفي العمل النقابي بالتكافؤ و  والمندوبين النقابّيين ال العمّ 

                                                           
  : راجع من التفاصيل، مزيدلل 1

B.I.T. :(Collective Bargaining), I.L.O., Op. cit., pp. 104-105./ B.I.T. : (Freedom of association), I.L.O., Op. cit., p. 05. 
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أحكامـا تكملّيـة لمـا ورد ضـمن الـوثيقتين الّسـابقتين،  135: ويمكن اعتبار األحكام الواردة ضمن االتفاقية رقـم     
، إّال أّنه حّبذ من وجهة نظر الباحثة، لو أّن المنظمة الدوليـة 1وبقدر الّضمانات الحمائّية اّلتي جاءت بها أحكامها

ضــوع أهمّيــة أكثــر، وأعطتــه بعــدًا عملّيــًا، مــن خــالل صــياغة التّــدابير العملّيــة واإلجرائيــة الكفيلــة للعمــل أْوَلــْت المو 
ــة للنقابــات الممّثلــة فــي كــّل دولــِة عضــو ضــمن  ــي ملحــقبتــوفير تســهيالت ميدانّي ــل عمل تســتند إليــه النقابــات  دلي
  .الفاعلة في ممارسة أنشطتها وحماية أعضائها على المستويات الّداخلية

ولن تغفل الباحثة عن اإلشارة إلى أّن أي من الوثائق الّسـابقة اّلتـي تّمـت مناقشـة أحكامهـا لـم تتطـّرق لمسـألة      
الحرّية النقابية في القطاع العمومي، وكان ال بّد مـن انتظـار حلـول العقـد السـابع مـن القـرن الماضـي ليتحقّـق ذلـك 

  .ة العامةعالقات العمل في الخدمبصدور أداة دولية تعالج 
  

 :التوصـية رقـمو  ،بشـأن عالقـات العمـل فـي الخدمـة العامـة 1978لسنة  151 :االتفاقية رقمأحكام :سادساً      
159  لة لهاالمكم 

  
التنظـيم النقـابي وٕاجـراءات تحديـد  حمايـة حـقّ بشـأن  1978 جـوان 27فـي  151:اعتمد المؤتمر االتفاقية رقم     

ليسـتدرك  ،"باتفاقية عالقات العمل فـي الخدمـة العامـة"أو ما يطلق عليهـا ،2ةشروط االستخدام في الخدمة العام
كي يدافعوا عن  شطة اقتصاديا،من القوى النّ  %30لون ذين يشك ال الّ ة من العمّ الفراغ في الحماية الواجبة لفئة هامّ 

  .3مصالحهم على غرار زمالئهم في القطاع الخاص
مـن  السادسـةذي أوردتـه المـادة تي ثـارت بشـأن االسـتثناء الّـعلى إثر المناقشات الّ ت هذه االتفاقية دَ مِ اعتُ فقْد      

رة ع هذه الفئة بنفس الحقوق والحماية المقرّ ين، لتتمتّ فين العموميّ وص الموظّ صُ كر، بخُ ، سالفة الذ 98: االتفاقية رقم
ين، فجاءت فين العموميّ زدياد عدد الموظّ ع الكبير في أنشطة الخدمة العمومية وابعد التوس  ،ةال، خاصّ لجميع العمّ 
عامـة إلـى  هم سـلطاتُ مُ ذين تسـتخدِ ل بحمايتهـا جميـع األشـخاص الّـق هـذه الحمايـة ولتشـمُ لتحقـ 151: االتفاقية رقـم

مـن  األولـىالمـادة ( االتفاقيـات الدوليـة للعمـلفـي غيرهـا مـن  أكثـر فائـدةالمدى الذي ال تنطبق  فيه علـيهم أحكـام 
  .4 )االتفاقية

                                                           
ترُكهـا لمجـاٍل واسـٍع مـن الحرّيـة للقـوانين  إّن ما ُيميـز االتفاقيـة هـو:" ، فيُقول135: على مضمون االتفاقية رقم" سمغوني زكرياء" األستاذ ويعّلق في الختام، 1

ــة ــات الجماعّي ــة أو االتفاق ــوائح الوطنّي ــة  واّلل ــذين يحــق لهــم الحماي ــال اّل ــواع ممثلــي العّم ــوع مــن أن ــة أو القــرارات القضــائّية أْن ُتحــدد ن ــرارات التحكيمّي أو الق
 ".والتسهيالت اّلتي تنص عليها هذه االتفاقية

  .47.، مرجع سابق، صة ممارسة الحق النقابيحريّ زكريا سمغوني، 
، وبـدأ نفاذهـا فـي 1978جـوان  27اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمـل الدوليـة فـي  ،بشأن عالقات العمل في الخدمة العامة 1978 لسنة 151 :االتفاقية رقم 2

   .1981فبراير  26
ة بــين والحاجــة إلــى عالقــات عمــل ســليمة وســويّ  ،طة الوظيفــة العموميــة فــي عــدد هــام مــن الــدولإلــى االنتشــار الكبيــر ألنشــ 151:تشــير ديباجــة االتفاقيــة رقــم 3

فين علـى المـوظّ  98:تي أثيرت بمناسـبة تطبيـق أحكـام االتفاقيـة رقـموتأخذ بعين االعتبار صعوبات التفسير الّ  .ينفين العموميّ لطات العمومية ومنظمات الموظّ السّ 
فين مـن نطـاق أبدتها أجهزة اإلشـراف فـي المنظمـة الدوليـة للعمـل فـي العديـد مـن المناسـبات بشـأن اسـتبعاد طائفـة كبيـرة مـن المـوظّ تي والمالحظات الّ  ين،العموميّ 

 .تطبيق هذه االتفاقية
  :راجع 4

B.Gernigon, Relations de travail dans le secteur public, Op.cit.,pp.09-14. 
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فين ، التســــــهيالت الممنوحــــــة لمنظمــــــات المــــــوظّ )القســــــم الثــــــاني(التنظــــــيم وتتنــــــاول االتفاقيــــــة حمايــــــة حــــــقّ      
القســـم (ة تســـوية المنازعــاتوكيفّيــ )القســـم الرابـــع(، إجـــراءات تحديــد شـــروط االســـتخدام)القســـم الثالـــث(ينالعمــوميّ 
  ).الخامس

ـمين مـن قِ المسـتخدَ  علـى جميـع األشـخاص ،أعـاله 151 :تسـري االتفاقيـة رقـمو       لطات العامـة فـي حالــة بـل الس
  .)من االتفاقية 01 .ف/01المادة ( نفعًا لهمعدم سريان أحكام اتفاقيات دولية أكثر 

ّلـــذين تســـتخدمهم الّســـلطات العموميـــة، رت أحكـــام هـــذه االتفاقيـــة لتشـــمل بحمايتهـــا جميـــع األشـــخاص اوقــد قـــرّ      
ت عنــدما نّصــلنفــاذ أحكامهــا،  الّنطــاق الّشخصــيق بتحديــد درجــة فيمــا يتعّلــوتــذهب االتفاقيــة بالحمايــة إلــى أوســع 

ذين تسـتخدمهم سـلطات عامـة إلـى تنطبق هذه االتفاقية على جميـع األشـخاص الّـ:"همنها على أّنـ األولىالمادة 
د االتفاقيـة فلـم تكتـف بنـو ؛ "ذي ال تنطبق عليهم أحكام أكثر فائدة في غيرها من اتفاقيات العمل الدوليـةالمدى الّ 
أكثر نفعا تي تعتبر يستفيد العامل من األحكام الّ ة عّمال القطاع العمومي بالحماية، بل وأكثر من ذلك، بإفادة كافّ 

 .اتفاقيات أخرى صادرة عن المنظمة تي توجد ضمنوالّ ، له

 عُ تـي يتمتـيـة القانونيـة الّ بحكـم الحماو  ،فين لدى الدولـةز لبعض الموظّ الئحي المتمي بحكم المركز الّ و  ،من ثمّ و      
ي و هــــذه االتفاقيــــة تبنــــعُ اختــــار واِضــــ ، فقــــدْ ال القطــــاع الخــــاّص م مــــن عّمــــهِ مــــع غيــــرِ  بهــــا هــــؤالء اآلخــــرين مقارنــــةً 

ن كانـت هـي التـي إلقواعـد الدوليـة لضـرورة خضـوع المـوظفين العمـوميين مفـاده و  ؛"األكثـر نفعـا القاعـدة"معيار
  .ن كانت هي التي تجعلهم في مركز أفضلإخضوعهم للوائح الوطنية توفر لهم مجال الحماية األفضل و 

 ).يابع السـرّ ة أو المسـؤوليات ذات الطّـذوي الوظـائف القيادّيـ(سبة لبعض الفئات العليا من الموظفين ا بالنّ أمّ      
مــن االتفاقيــة  03 و 02فــي فقرتيهــا  األولــىالمــادة  لــنص  طبقــاً و  ،هفإنــ ،رطةالّشــحة و ات المســلّ رجــال القــوّ  ،كــذلكو 

ظ وحيـد أوردتـه االتفاقيـة فـي هنـاك تحفـإذ أّن  .تـي تسـري علـيهممانات الّ تحديـد الّضـ ى التشريع الـوطنيّ يتولّ ذاتها، 
بلــد ســلطة  اخليــة فــي كــلّ لــوائح الدّ بعبــارة مفادهــا إعطــاء القــوانين والّ  ،األولــىمــن المــادة  الثالثــةو الثانيــةالفقــرتين 

ذين انات المنصــوص عليهــا فــي هــذه االتفاقيــة علــى العــاملين ذوي المســتويات العليــا اّلــمتحديــد مــدى انطبــاق الّضــ
ســم مهــامهم ذين تت ياســات واإلدارة والتوجيــه، أو علــى العــاملين اّلــعتبــر وظــائفهم فــي العــادة مــن وظــائف رســم السّ تُ 

  .رطةحة والشّ ات المسلّ على القوّ  ،ة، وكذابالسريّ 
ة تسـتهدف ة أعمـال تمييزّيـين مـن أّيـفين العمـوميّ ة لحماية المـوظّ مانات الكافيَ ير الضّ وتهدف االتفاقية إلى توف     

عن االنتماء للتّنظيم ف أو التوق ، أو تهدف إلى إخضاع استخدامهم لشرط عدم االنتماء، ةتهم النقابيّ المساس بحريّ 
      ).من االتفاقية 04المادة ( ةاإلضرار بهم بسبب نشاطاتهم النقابيّ الّنقابي، وحمايتهم من التسريح أو 

حمايـة النقابـات نفسـها  ،وكـذلك ،لي المـوظفين فـي النقابـاتحماية ممث  في الوقت ذاِتِه، ،عالجت االتفاقيةفقْد      
لطات العموميـــة والنقابـــات  بصـــدد أحكـــام وشـــروط ودعـــت االتفاقيـــة إلـــى تشـــجيع التفـــاوض بـــين الّســـ .كمنظمـــات
ة تهم النقابّيـنوا من ممارسة حـريّ ى يتمكّ فين حتّ ياسية للموظّ بتوفير الحقوق المدنية والسّ وطالبت االتفاقية  .التوظيف
  .ةٍ طبيعيّ  بطريقةٍ 
تـي ة أشـكال التفرقـة الّ كافّـ ذي تكلفه االتفاقية ضـدّ الّ  نطاق حق التنظيم والحماية، أعاله، 04ن المادة تبيّ  كما     

ف تي تهدف إلى إخضاع استخدام الموظّ األعمال الّ  ضدّ  ،كذلكو  .مة في موضوع االستخداالنقابيّ  ةتنال من الحريّ 
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ف الموظّ  تسريحأو  ،ف عن انتمائه لمثل هذا التنظيمين أو التوق فين العموميّ العام لشرط عدم انتمائه لتنظيم الموظّ 
فين مـا للمــوظّ  ظــيمٍ ة لتنأخـرى بسـبب انتســابه أو مشـاركته فــي األنشـطة االعتيادّيـ ة وســيلةٍ ضـرار بــه بأّيـالعـام أو اإل

ـــ .ينالعمـــوميّ  جـــاه فين ات ة لهـــؤالء المـــوظّ وتـــدعو االتفاقيـــة إلـــى ضـــرورة تـــوفير االســـتقالل الكامـــل للتنظيمـــات النقابّي
      ).من االتفاقية 05المادة (مرحلة من مراحل حياة ونشاط هذه النقابات  لطات العمومية في أيّ السّ 

ين فين العمــوميّ منظمــات المــوظّ  اء اإلداريــين بتــوفير التســهيالت لمنــدوبيّ ؤســالرّ  ذاتهــا، كمــا ألزمــت االتفاقيــة     
أثناء سـاعات العمـل أم خارجهـا، علـى  ،واءعلى السّ  الٍ فعّ و  سريعٍ  مح لهم أداء وظائفهم بشكلٍ عترف بها بما يسالمُ 
  .)من االتفاقية 06 المادة(ة ال لإلدارة أو للمصلحة المعنيّ ر الفعّ يْ  يعرقل منح هذه التسهيالت السَ الّ أ

ين مـع غيـرهم مـن فين العمـوميّ بمسـاواة المـوظّ  ،مـن االتفاقيـة ذاتهـا 09ي أحكام المادة تقضِ  فضًال عّما سبق،     
ة االلتزامات ة شريطة مراعاة النقابيّ ة للممارسة العادية للحريّ ياسية الضروريّ السّ ع بالحقوق المدنية و ال في التمت مّ الع

  .تي يقومون بهابيعة الوظائف الّ طم و هِ الناتجة عن وضعِ 
، إجراءات تحديـد شـروط االسـتخدام فـي الخدمـة العامـةبشأن  159:واعتمدت في نفس الدورة، التوصية رقم     

ين مـن أجـل تحديـد فين العمـوميّ ق إجراءات االعتراف بمنظمات المـوظّ تي تطبّ في البلدان الّ :"هتي تدعو إلى أّنـوالّ 
من االتفاقيـة  )05(و )04(و )03(نة في األقسام ، بالحقوق المبيّ وحصري  تفصيلي  لٍ ع بشكتي تتمتّ المنظمات الّ 

ة فة التمثيلّيــق بالّصــتتعّلــ دة ســلفاً ة ومحــدّ هــذا التحديــد يجــب أن يســتند علــى معــايير موضــوعيّ  فــإنّ  ،151:رقــم
  ".للمنظمات

د المنظمــات علــى تعــد  عاً اله، مشــج أعــ يكــون تطبيــق المعــايير ، كــذلك، بــأالّ 159:وتوصــي بنــود التوصــية رقــم     
ـــ ويجـــب فـــي حالـــة التفـــاوض حـــول شـــروط  .فين المنتمـــين لمصـــلحة واحـــدةتـــي تشـــمل ذات فئـــات المـــوظّ ة الّ النقابّي

ة بـه، لطة العموميـة المعنّيـلة للتفاوض باسم الّسـد التشريع الوطني األشخاص أو األجهزة المؤهّ أن يحدّ  ،االستخدام
خـذ تـي تت ة العقـد واإلجـراءات الّ مع تحديد فترة صـالحيّ  ،ع تنفيذٍ ضِ وْ روط مَ هذه الشّ  عِ ضْ ة لوَ الزماإلجراءات الّ  وكذا،

 خذ إلنهائه أو تحديده أو مراجعتهأثناء االتفاق أو تت.  
، فيمــا اللــي العّمــممث بشــأن  1971لســنة  143: ، إلـى تطبيــق أحكــام التوصـية رقــم159:وتحيـل التوصــية رقــم     

 ين فين العمـــوميّ ة للمـــوظّ تـــي يحظـــى بهـــا منـــدوبو المنظمـــات النقابّيـــيعـــة ومضـــمون التســـهيالت الّ تحديـــد طب يخـــص
  .1، أعاله151:من االتفاقية رقم 06المنصوص عليها ضمن أحكام المادة 

باعتمـادهم قاعـدة تطبيـق الّشـرط األصـلح للعامـل، واّلتـي مـن شـأنها  151: وحسنا فعـل واضـعوا االتفاقيـة رقـم     
تـــوازن المطلـــوب بـــين حـــّق الموظـــف العمـــومي فـــي ممارســـة حّقـــه النقـــابي، مـــن جهـــة، ومصـــلحة المرفـــق تحقيـــق ال

 .العمومي وجمهور المواطنين، من جهة أخرى
 
  
  

                                                           
، الثالـث، المجلـد األولـىالطبعة ،، موسـوعة حقـوق اإلنسـان)ياسـية لإلنسـان فـي الدسـاتير العربيـةالحقـوق السّ (ان، الصـادق شـعب:راجـع ،للمزيد من التفاصـيل 1

 .147-146.، ص ص1989دار العلم للماليين، 
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  :الفرع الثالث
 أحكام المقّررات الدولية للعمل

  
ـــةشـــّكل موضـــوع       ـــة وحـــق المفاوضـــة الجماعّي ـــة النقابي عمـــل منـــذ محـــور اهتمـــام المنظمـــة الدوليـــة لل الحرّي

 تواّتسـاقًا مـع ذلـك، َصـَدرَ  .تأسيسها، ومن ثّم، عِنَيْت كاّفة أجهزة المنظمة بدراسـة هـذه المسـألة ومعالجـة قضـاياها
عن المؤتمر الدولي للعمل العديد من القرارات اّلتي تمس الموضـوع، بصـورٍة مباشـرة أو غيـر مباشـرة تـأتي الباحثـة 

  : الفقرات التّالية من الّدراسةإلى عرِض مضمونها بصورٍة موجزة ِضمن 
  

 )1952(قرار المؤتمر الدولي للعمل بشأن استقاللّية الحركة النقابّية : أوالً      
  

وهـو يـرى ، 1952جـوان  26 :بتـاريخ، )35(الخامسـة والّثالثـين اعتمده المؤتمر الدولي للعمـل خـالل دورتـه      
و شرط أساسي لقيام عالقات مهنّية جّيدة، وأّن من شأنه أن ُيساهم ه أّن وجود حركة نقابّية مستمّرة وحّرة ومستقّلة

وٕاْذ يالحظ أّن العالقة بين الحركة النقابّيـة واألحـزاب . في تحسين الظروف االجتماعّية بوجه عاٍم في جميع البالد
ب النقابــات يتوّقفــان الّسياسـّية تختلــف حتمــًا مـن بلــٍد إلــى آخــر، وٕاْذ يـرى أّن أّي انتمــاٍء أو نشــاط سياســيين مـن جانــ

  .على الّظروف الّسائدة في كّل بلدٍ 
ومــن ثــّم، يــدعو المــؤتمر الــدولي للعمــل إلــى َوْضــِع بعــض المبــادئ اّلالزمــة لحمايــة حرّيــة واســتقاللّية الحركــة       

  :1النقابّية، والمتمّثلة في المبادئ التّالية
 يق التقدم االقتصادي واالجتماعي للعّمال؛يتمّثل الهدف األساسي والّدائم للحركة النقابّية في تحق •
تضطلع كذلك، النقابـات بـدوٍر هـام تؤديـه مـن خـالل المشـاركة فـي الجهـود المبذولـة فـي كـّل بلـٍد مـن أجـل  •

 تعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية؛
ٍد لتمكيِنهــا مــن أداء مـن األساســّي لهــذه األغــراض، أْن ُتصــان حرّيــة واســتقاللّية الحركـة النقابّيــة فــي كــّل بلــ •

 رسالتها االقتصادّية واالجتماعّية دون أْن تتأّثر بالتغيرات الّسياسية اّلتي ُيمكن أْن تحُدث،
مــن الشــروط اّلتــي تضــمن هــذه الحرّيــة واالســتقاللّية، هــو أْن ُتشــّكل النقابــات دون الّنظــر إلــى االعتبــارات  •

الّسياسي ألعضائها، وأْن تسعى إلى تحقيـق أهـدافها النقابّيـة الُمتعّلقة بالِعرق واألصل الوطني أو االنتماء 
 على أساس تضامن جميع العّمال ومصالحهم االقتصادية واالجتماعية؛

إذا قّررت النقابات، بمـا يتّفـق مـع القـوانين واألعـراف الّسـارية فـي بلـدانها وبنـاءًا علـى رغبـة أعضـائها، أْن  •
قوم بنشاط سياسي يتمّشى مـع الدسـتور مـن أجـل تسـهيل أهـدافها ُتقيم عالقات مع أحزاب سياسّية أو أن ت

االقتصادّية واالجتماعية، فإن هذا الّنشاط الّسياسي يجـب أّال يكـون مـن شـأنه أن يعيـق اسـتمرارّية الحركـة 
 النقابّية أو وظائفها؛
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القتصــادية يتعــّين علــى الحكومــات، عنــدما تســعى إلــى ضــمان تعــاون الّنقابــات مــن أجــل تنفيــذ سياســتها ا •
واالجتماعية، أْن ُتدِرك أّن قيمة هذا التعاُون تتوّقُف بقدٍر كبيٍر على حرّية واستقاللّية الحركة النقابّية اّلتي 

وأّال تسعى إلـى تحويـل هـذه الحركـة إلـى تحويـل هـذه . ُتعتبر عنصرًا أساسّيًا لَدْفِع عجلة التقّدم االجتماعي
كمـا يتعـّين عليهـا أّال تتـدّخل فـي الوظـائف . تحقيـق أهـدافها الّسياسـيةالحركة إلى أداة سياسـّية تسـتخدمها ل

 .العادّية اّلتي تُقوُم بها أّي نقابة متذّرعة بالعالقات اّلتي أقامتها هذه النقابة بإرادتها مع حزب سياسي
  

 )1970(قرار المؤتمر الدولي للعمل بشأن استقاللّية الحركة النقابّية : ثانياً      
  

قـْد ُأسـس و ، 1970جـوان  25 :بتـاريخ، )35(الخامسـة والّثالثـين تمده المؤتمر الدولي للعمل خالل دورته اع     
ــُن أّن تأكيــد مبــدأ الحرّيــة النقابّيــة هــو أحــد  هــذا القــرار علــى اعتبــار أّن ديباجــة دســتور المنظمــة الدوليــة للعمــل ُتعِل

ل جـزءًا ال يتجـّزأ مـن الدسـتور، ُيؤكـد أّن حرّيـة الـّرأي وحرّيـة وأّن إعـالن فيالدلفيـا الّـذي ُيشـكّ . أهداف هـذه المنظمـة
  .االجتماع أمران ال غنى عنهما الّطراد المجتمع

الحقوق النقابّيـة ال ُيمِكـن أْن تقـوم بصـورٍة كاملـة وحقيقّيـة فـي ظـّل " وأشار القرار ضمن ديباجته إلى أّن       
الحــرب واالســتعمار الجديــد والتمييــز العرقــي "كــم أشــار إلــى أّن ". انعــدام االســتقالل الــوطنّي والحرّيــة الّسياســية

  ".ُتشكل عقبات كبرى أمام رفاهّية العّمال وُتعرقل بوُضوح عمل المنظمة الدولية للعمل
استنادًا لما سَبق، وتأكيدًا على أّن التّـدابير اّلتـي تُّتخـذ علـى الّصـعيد الـدولي مـن أجـل تحسـين حمايـة بعـض و      
ات المدنّية اّلتي حـّددتها األمـم المتحـدة مـن شـأنها أْن تـدَعَم أعمـال منظمـة العمـل الدوليـة الّراميـة إلـى حمايـة الحريّ 

  .الحقوق النقابّية
  :1في مضمون القرار، بالحقائق التّالية وألجِل ذلك، يعترف المؤتمر     

لـى احتـرام الحرّيـات المدنّيـة اّلتـي أّن الحقوق الممنوحة لمنظمـات العّمـال وأربـاب العمـل يجـب أْن تسـتِند إ •
يــنص عليهــا بوجـــٍه خــاص اإلعــالن العـــالمي لحقــوق اإلنســـان والعهــد الــدولي الخـــاّص بــالحقوق المدنّيـــة 

 والّسياسية وبأّن انعدام هذه الحرّيات المدنّية ُيجرد مفهوم الحقوق النقابّية من أي معنى؛
، على الحرّيا • ت المدنّية التّالية الُمبّينة في اإلعالن العـالمي لحقـوق اإلنسـان، يؤّكد المؤتمر، بوجٍه خاص

 :وذات األهمّية األساسّية بالّنسبة للممارسة العادّية للحقوق النقابّية
 الحّق في الحرّية واألمان الّشخصي، والحّق في الحماية من االعتقال والحجز تعسفًا؛  )أ (
 حرّية االجتماع؛  )ب (
 محكمة مستقّلة ومحايدة؛ الحّق في محاكمة عادلة أمام  )ج (
 .الحّق في حماية ممتلكات النقابة  )د (

، اعتمــد المــؤتمر الّســابقة الفقــراتباإلضــافة إلــى القــرارين الــواردين فــي والجــدير بالتنويــه لــه فــي الختــام، أّنــه، و 
  :الدولي للعمل قرارات عديدة ُأخرى بشأن الحقوق النقابية والعالقات المهنّية، ونذكر من بينها
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بشأن التشاْور والتعاُون بين أألرباب العمل والعّمال على مستوى الُمنشأة مؤتمر الدولي للعمل قرار ال •
 ؛)1952(

إلغاء القوانين الُموّجهة ضّد المنظمات النقابّيـة العّماليـة فـي الـدول قرار المؤتمر الدولي للعمل بشأن  •
 ؛)1957(األعضاء في المنظمة الدولية للعمل 

الحرّية النقابّية وحماية حّق التنظيم، بما في ذلك حماية المنـدوبين للعمل بشأن قرار المؤتمر الدولي  •
 ؛)1961(النقابّيين على جميع المستويات 

 ؛)1964(الحرّية النقابّية قرار المؤتمر الدولي للعمل بشأن  •
ًة، أعمال المنظمة الدولية للعمل في مجال حقـوق اإلنسـان، وخاصـقرار المؤتمر الدولي للعمل بشأن  •

 ؛)1968(فيما يتعّلق بالحرّية النقابّية 
االنعكاســات االجتماعيــة الّناجمــة عــن األتمتــة وغيرهــا مــن أوجــه قــرار المــؤتمر الــدولي للعمــل بشــأن  •

 ). 1972(التقّدم الّتقني 
إطـــار  واعُتِمـــدت كـــذلك، قـــرارات بشـــأن الحقـــوق النقابّيـــة والعالقـــات المهنّيـــة أثنـــاء المـــؤتمرات اإلقليمّيـــة، وفـــي     

  .1اّللجان الّصناعية والهيئات الُمماثلة
فـــي الختـــام ، يظهـــر مـــدى االهتمـــام اّلـــذي حظـــي بـــه موضـــوع الحـــّق النقـــابي علـــى مســـتوى طاولـــة نقاشـــات      

فيما إذا حظي كل من الحق في اإلضراب والحق فـي التفـاوض والحـوار،  النمؤتمر الدولي للعمل، ويثور التساؤل
  حّق النقابي، بذات االهتمام اّلذي أولت المنظمة لهذا األخير؟كحّقين متفرعين عن ال

  .واإلجابة على هذا التساؤل ، سيأتي التفصيل فيها ضمن المطلبين التاليين من المبحث الثاني     
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  :الثاني المبحث
  المتعّلقة بممارسة الحّق في اإلضراب والحّق التفاوض والتمثيلالقواعد 

  
عـات دائمـة ع مـع آخـرين، سـواء فـي إطـار تجم فـي التجمـ فـردٍ  ة كلّ حريّ ":عامةٍ  ، بصفةٍ عرية التجم حتعني      

ــات ــات، األحــزاب، كالنقاب ــت ...الجمعي ــي إطــار تك ــل، أو ف ــة مث االجتماعــات، المظــاهرات اإلضــرابات، : الت مؤقت
 هُ لَ  يحُ تِ حيث يُ  ؛ة الفردلحريّ  امتداداً  لُ ث مَ ، وتُ التكتلو  عى اإلنسان للتجم دَ لَ  طبيعي  لٍ يْ عن مَ  رُ ب عَ وهي تُ . 1"والمسيرات

  .2مع اآلخرين واالنضمام إليهم لَ التواصُ 
ة الحريّ ا هَ نِ يْ بَ  نْ تي مِ الّ و خرى، ات العامة األُ الحريّ  نَ مِ  العديدُ  ُس عليها تتأس  ، بناءاً ةً أساسيّ  ةً ع حريّ ة التجم فحريّ      

ــ ــ تَ ْحــتَ  جُ رِ دَ ْنــيَ  إذْ . 3حرّيــة اإلضــرابو ، حرّيــة التفــاوضةالنقابّي ــحرّي ة التجم م هِ تنظــيمِ  ال فــي تكــوينِ العّمــ ع، حــق
 تكــوين هــذا التنظــيم الُبــ النقــابي، ذلــك أن ونَ ُكــيَ  أنْ  د  ال تتــدَ اً حــرّ  اً إرادّيــ فاً تصــر ، لْ هــة اإلداريــة، َبــفيــه الجِ  لُ خ  يســتقل 

دِرُج في إطاِرَها حق العّمال في التجمع الُمؤقـْت ِبَغـَرِض التوقـِف الجمـاعّي كما ين. اهَ عن سيطرتِ  بعيداُ  ل عنها، ليظَ 
، وكذا، الحّق فـي التفـاوض والحـوار االجتمـاعي مـن أجـل تنظـيم مسـائل "اإلضراب"عن العمل، وهو ما ُيطلق عليه

  .العمل وحّل الّنزاعات القائمة
 تْ أَ َشـتـي نَ ئيسـية الّ المبادئ الرّ  دْ حَ أَ  عتبرهُ او  مبدأ الحرية النقابيةعلى  لالمنظمة الدولية للعمدستور  دَ ك أَ  وَقدْ       

ــ نْ ِمــ ــبلوغِ  ها الدســتور لغايــاتِ دَ تــي حــد األهــداف الّ  دْ َحــ، وأَ المنظمــة هَ أجِل إعــالن علــى ذلــك  دَ كــكمــا أَ  .اهَــا وتحقيقِ َه
   .)1998( المنظمة بشأن المبادئ والحقوق األساسية في العمل

برت جميع الوثائق والتقارير الّصادرة في إطار الّنشاط التشريعي، وكـذا، الّرقـابي للمنظمـة الدوليـة للعمـل واعت     
وسيلتين أساسيتين إلقرار الحرّية النقابّية وتحقيق فعالّية الّنشاط النقابي، من دونهما تفقد هذه  اإلضراب والمفاوضة

  .األخيرة قيمتها ومعناها
تناول الباحثة ضمن المطلبين التّاليين التفصيل في مختلق الّنصوص واألحكام الّصادرة عن واستنادًا لذلك، ت     

بممارسـة الحـّق فـي التفـاوض والحـوار ، وتلـك المتعّلقـة )مطلـٍب أول(في اإلضراب  ممارسة الحقّ المنظمة بشأن 
ســاس الممارســة الفعلّيــة علــى أبحظــر التمييــز مــع التخصــيص بشــأن األحكــام المتعّلقــة  ،)مطلــب ثــانٍ (االجتمــاعي 

 .لهاذين الحّقين
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العهـــد الـــدولي الخـــاص بـــالحقوق المدنيـــة مـــن  21ت المـــادة كمـــا نّصـــ .ةفـــي االجتماعـــات والجمعيـــات الســـلميّ  فـــي االشـــتراكِ  شـــخصٍ  كـــل  حـــقّ  ر ِقـــلتُ  اإلنســـان
ــ ق يكــون الحــ: "نْ علــى أ ،ياســيةوالسّ  ــفــي التجم ض طبقــاً فــرَ تــي تُ  تلــك الّ الّ القيــود علــى ممارســة هــذا الحــق إ نَ ِمــ عَ وَضــيُ  ال يجــوز أنْ بــه، و  عترفــاً لمي مُ ع الس 

 لعامــة أو اآلدابحة اظــام العــام أو حمايــة الّصــالمة العامــة أو النّ ل تــدابير ضــرورية فــي مجتمــع ديمــوقراطي، لصــيانة األمــن القــومي أو الّســشــك تُ للقــانون و 
  ."مهِ حرياتِ العامة أو حماية حقوق اآلخرين و 
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  :األولالمطلب 
 بممارسة الحّق في اإلضراب المتعّلقةالقواعد 

   
، ويتجّسـد فـي شـكل توقـف جمـاعي عـن 1مـن الوسـائل الهاّمـة لحـّل خالفـات العمـل الجماعّيـة اإلضرابُيعتبر      

  .2العمل عن تلبية مطالبهم المهنّيةمزاولة العمل من طرف جميع العّمال أو بعِضِهم بقصد إجبار رب 
، "أضــرب" بــاعيمصــدر الفعــل الرّ ، اإلضــراب، و "واإلعــراض الكــفّ " لغــويفــي االصــطالح الّ  اإلضــرابيعنــي و      
   .3"أعرض عن القيام بعمل معين" :أيّ 

 مٌ مـنظ  فٌ توقـ" :هعلـى أّنـ فبينما عّرفه الـبعض ،4اإلضرابتباينت المواقف بشأن تعريف  العمل،في عالقات و      
 وجمــاعي  5"دةة، وذلــك بهــدف تحقيــق مطالــب محــدّ لطة المختّصــخــذه الّســتتّ  علــى قــرارٍ  بنــاءاً  عــن العمــل، يــتم، 

ــدّ  ضــغط تســتعملوســيلة ": بكونــه وصــفه الــبعض اآلخــر، ــة بقصــد ال فاع عــن الحقــوق االقتصــادية واالجتماعي
 .6"الللعمّ 

ف عـن العمـل يهـدف مـن توقـ" :هعلـى أّنـ ،قتصادية واالجتماعيةتعريفه في منجد المصطلحات اال دَ رَ وَ كما       
هـا ة كلّ لطات العمومية بتحقيق المطالب العماليّ ال ممارسة ضغط مباشر على رب العمل، أو إلزام السّ ورائه العمّ 

  .7"أو البعض منها فقط، وذلك تحت ضغط مستخدمي المرفق
                                                           

حيــث كــان ؛  Place de grèveيطلــق عليـه  بــاريسإلــى مكــان يوجـد بالعاصــمة الفرنســية ،  La grève اإلضــراباألصــل التـاريخي لكلمــة يرجـع الــبعض  1
وكـان يقصـد ،  Fait grèveأخـذ اإلضـراب نفـس التسـمية، ووجـدت عبـارة  اسـم هـذا المكـان نومـ .عون في هذا المكـان للبحـث عـن عمـلال العاطلون يتجمّ العمّ 

  :راجع. فرصة عملبيطرة على مكان ما للمطالبة بها السّ 
R.Girey , Le mouvement des grèves en France ( 1919 – 1962), éditions Sirey, Paris, 1962, p. 12. 

ر نظام اإلضرابللمزيد من التفاصيل بشأن  2 القـاهرة، )دراسـة مقارنـة (أثـره علـى العالقـات التعاقديـة مدى مشروعية اإلضـراب و لسيد عيد نايل، ا :اجع، ر تطو ،
، الّطبعــة األولــى، إشــكالّية تنظــيم وتقنــين ممارســة حــّق اإلضــراب بــين القــانون الــدولي والتشــريعات الوطنّيــةالحـاج الكــوري وأحمــد بــوهرو، / .04 .، ص1988

دار  ،)دراسـة فـي التشـريعات العربيـة والدوليـة ( تنظـيم حـق اإلضـرابصـالح علـي علـي حسـن، ./ 07-06.، ص ص2012الربـاط، مطبعة المعارف الجديدة، 
  :وأيضاً  .08.، ص2012 اإلسكندرية، الجامعة الجديدة،

H.Sinay et J.C.Javillier, La grève, éditions Dalloz, Paris, 1984, pp. 12 et 13. 
   .557 .، صاألول المعجم الوسيط، الجزء 3
ر ر ومحّضـعن العمل بصفة إراديـة وبقـرار مـدبّ  ف الجماعيّ التوق : "هبأّنـ ،اإلضرابيعرف البعض ؛ حيث "اإلضراب"َرَدت العديد من التعاريف الُمتباينة بشأن وَ  4

لنـزاع قـائم بيـنهم وبـين  ، أو إيجـاد حـلّ مطـالبهمة لطة العامـة قصـد إجبـاره علـى الخضـوع لتلبّيـأو الّسـ غط علـى أصـحاب العمـلال، بهدف الّضـمن طرف العمّ 
لطة نهم مـن الوقـوف فـي وجـه أصـحاب العمـل أو الّسـتـي تمّكـي والمواجهـة الّ ضـال والتصـدّ مـن أشـكال المقاومـة والنّ  ورة شـكلٌ صاحب العمل، وهو بهـذه الّصـ

آليـات تسـوية منازعـات العمـل والضـمان االجتمـاعي أحميـة سـليمان، ( .ةة والمهنّيـفاع عـن مصـالحهم المادّيـالعامة، ووسيلة من وسائل تحصيل حقوقهم والدّ 
  .)139-138. ، ص ص2003ج، الجزائر، .م. ، الطبعة الثانية، دفي القانون الجزائري

      غط علـى صـاحب العمـل ة الّضـبقصد ممارسـ راً بّ ومد اً جماعيّ  فاً ال عن العمل توقّ ف العمّ توقّ " :، فوصفه كالتّاليباإلضرا تعريفآخر  جاه فقهيّ وقد حاول ات
  .)40 .ص، 2004 القاهرة، ، دار النهضة العربية،النقابات العمالية وممارسة حق اإلضراب ،رمضان عبد اهللا صابر( "لطة العامة أو السّ 

  :راجع 5
J.Roche Libertés publiques, 5ème édition, éditions Dalloz, Paris, 1978, p.106. 

  :راجع 6
A.L.Amrani,Prévention des conflits collectifs de travail et exercice du droit de grève,Guide pratique de législation et 
de réglementation du travail, livret n° :07,Alger, p.35. 

  :راجع 7
G.Lavan, Dictionnaire économique et social, Les éditions ouvrières, Paris, 1978, p.485. 



 
545 

ر فيــه تتـوف  ، يجـب أنْ ه إضــرابٌ ف بأّنـكيـف عـن العمــل، لكـي يُ قـتو  أيّ  ابقة، أن ويسـتخلص مـن التعـاريف الّســ     
  :هاة، أهمّ ة عناصر أساسيّ عدّ 

ـــ ف عـــن العمـــليكـــون التوقـــ أنْ  - ف عـــن العمـــل ألســـباب إضـــرابا التوقـــل فـــال يشـــك  ،، ومـــن ثـــمّ اً إرادّي
 ؛اجع إلرادة رب العملف الرّ سات أو التوق ها المؤسّ اقتصادية تعيشُ 

 ؛ال على األقلّ ة أصوات العمّ ر ذلك بأغلبيّ ، ويتقرّ اً جماعيّ ف عن العمل يكون التوق  أنْ  -
ـــف عـــن العمـــل يكـــون التوقـــ أنْ  - الـــوتيرة  رِ ْيـــبغَ  وْ وَلـــ -االســـتمرار فـــي العمـــل إضـــراباً  فـــال يعـــد  ؛اً فعلّي

 ؛األدنى من الخدمة الحدّ ويستثنى من ذلك  -العادية
أو ذات صــــلة وثيقــــة  ةمهنّيــــ أســــباباً عــــن العمــــل  ف الجمــــاعيّ افعــــة للتوقــــتكــــون األســــباب الدّ  أنْ  -

  .ةال المهنيّ بمصالح العمّ 
 1539ســنة  فرنســاصــدر فــي  حيــث ؛.)م16(وذلــك منــذ القــرن  ،مــةً ومجرّ  ممنوعــةً  كــان اإلضــراب حركــةً  وقــد     

طنّيـة، الجهـود والمسـاعي الو  تجـو وقـد تُ . يمنـع اإلضـراب ويحظـر التجمعـاتذي الّـ، (Villerts – cotters)قـانون 
العمــل  أربــابل ال وتكتــل العّمــأشــكال تكتــ كافّــةذي ألغــى الّــو  ،1791 جــوانفــي  (Le chapelier) قــانونبصــدور 

  .1بصورٍة عامةٍ ، لع والتكتّ التجمّ  كما منع هذا القانون حقّ  .الفيما بينهم أو بين هؤالء والعمّ 
حيـث بـدأت األوضـاع  ؛1860من سنة  اً داءة ابتوخاصّ  ، (Louis Napoleon Bonaparte) الملكوفي عهد      

ى ألغَ  1864 ماي 25صدر قانون بتاريخ و  ،االندماجمرحلة  المنعمرحلة  ت محلّ ليبرالية فحلّ نحو الّ  تعرف تطوراً 
  . 3ة اإلضراب مع فرض قيود على ممارستهمشروعيّ  وأقرّ  ،2لنحة التكت جُ 

فلم ُتوِل آليات حقـوق اإلنسـان أّيـة عنايـة  ،واسعٍ  ب باهتمامٍ في اإلضرا الحق  وعلى المستوى الدولي، لم يحظَ      
خاّصــة للحــق فــي اإلضــراب، والــبعض منهــا اكتفــى بتكــريس حــق اّللجــوء لإلضــراب، دون التفصــيل فــي إجــراءات 

 ة اتفاقيــة أو توصــية دوليــةأّيــ عــن المنظمــة الدوليــة للعمــل، حتّــى الوقــت الحــالي،ولــم يصــدر  .4وشــروط تنظيمــه

                                                           
  :راجع 1

B.Genigon,A.Odero et H.Guido,Les principes de l’O.I.T. sur le droit de grève, Op.cit.,p.03 
  :راجع 2

J. Latournerie ,Le droit Français de la grève, Op.cit., p. 14. 
وبموجـب . فرنسـا، أصـبح اإلضـراب مشـروعًا فـي وبـات الفرنسـيقـانون العقمـن  415و 414بعد إلغاء جنحة التكتل اّلتي كـان منصـوٌص عليهـا فـي المـادتين  3

وتأّكـد ". حق اإلضراب ُيمارس ِوفقًا للقـوانين اّلتـي تنظُمـهُ :" منه، كالتّالي 07؛ حيث َوَرَد ضمن الفقرة فرنساأصبح اإلضراب مشروعا في  ،1946دستور أحكام 
  . 1963جويليه  31الموقف بصدور قانون 
ماهيــة قــانون العمــل، عقــد العمــل الفــردي، عقــد العمــل الجمــاعي، النقابــات العمالّيــة، المنازعــات الجماعّيــة، التســوية (انون العمــل قــمحمــد حســين منصــور، 

  .249-248.، ص ص2007، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرّية، )والوساطة والتحكيم، اإلضراب واإلغالق
4  تتعّهـد الـدول األطـراف  :"، علـى أّنـه، فـي مادتـه الثامنـة)1966(لحقوق االقتصادية، االجتماعية والثقافيـة العهد الدولي الخاّص با فعلى سبيل المثال، يـنص

، الـدول 29فـي مادتـه الميثـاق العربـي لحقـوق اإلنسـان،  وُيلـزم". في االتفاقية بأن تكفل الحّق  في اإلضـراب علـى أْن ُيمـارس ِطبقـًا لقـوانين الدولـة المختّصـة
 عليها القانون:"على أّنه األعضاء، بالنص تكفل الدولة الحّق في تشكيل النقابات والحق في اإلضراب في الحدود اّلتي ينص."  

علــى حـّق المشـتغلين وأجـراء فــي القيـام بأعمـال اجتماعّيـة، بمــا فيهـا اإلضـراب فــي مـن الميثـاق االجتمــاعي األوروبـي  06 وفـي ذات الّسـياق، تـنص المــادة     
  :حيث جاء النص فيها، كالتّالي؛ عات مصالح مع مراعاة االلتزامات المتضّمنة في اتفاقيات العمل الجماعّية الّسارية المفعولحالة نُشوب نزا

     « Les Etats reconnaissent le droit des travailleurs et des employeurs à des actions collectives en cas de conflits 
d’intérêts, y compris le droit de grève sous réserve des obligations qui pourront résulter des conventions collectives 
en vigueur ». 
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، على غرار تلك المقّررة فيمـا يخـّص الحـّق النقـابي وحـّق ومباشرة بصورٍة شاملة لحق في اإلضرابم اتنظّ  خاّصة،
فبالّرغم من الترابط الوثيق بين الحّق النقابي والحّق في اّللجوء إلى اإلضراب، فإّنه، وخالفًا لألهمّية اّلتـي . التمثيل

أّن الحّق في اإلضراب لم يشّكل لحّد اآلن موضـوع أّيـة اتفاقيـة أو أولتها المنظمة لحّق التنظيم والحّق النقابي، إّال 
  .توصية دولية للعمل

في اإلضراب لجميع فئات العّمال،  هل كّرست المنظمة الدولية للعمل ممارسة الحقّ بـذلك،  الباحثة تساءللت     
 هِ بسـبب ممارسـتِ  هِ امل أو تأديِبـالع لَ صْ وهل اعتبرت المنظمة فَ  على غرار موقفها الّصادر بشأن الحق الّنقابي؟

  ؟ قانوناً  أم مشروعاً  محظوراً  اإلضراب أمراً  ه فيلحقّ 
 :اليينمن الفرعين التّ ضِ  التساؤالت، أعاله،ول الباحثة اإلجابة على ارح أعاله، سوف تحللطّ  استناداً      

  
 :الفرع األول

 أحكام االتفاقيات والتوصيات الدولية للعمل المتعّلقة باإلضراب
  

ٕاقـرار آليـة من إعـداد و  المنظمة الدولية للعمل خالل ما يقرب قرن من الّزمن من الّنشاط التشريعي، نلم تتمكّ      
ــتــي يُ ة الّ عــد األساســيّ القواد المبــادئ العامــة و أو توصــية تحــدّ  دوليــة ســواء فــي شــكل اتفاقيــة شــروط  رأن تــؤط  نُ مِك

إّال  .ال بشـأن هـذا الموضـوعالعّمـالعمل و  أرباب أيّ  ،ةالمهنيّ  ذلك لتباين موقف األطرافو  ،اإلضراب ممارسة حقّ 
الحـق فـي اّللجـوء إلـى اإلشـارة إلـى  فقـْد تّمـتْ  أّن ذلك ال يعني أّن المنظمة الدولية للعمل تحُظُر اّللجوء لإلضـراب،

  .ات الدولية للعملتوصيالو  اتتفاقياال العديد من بطريقة غير مباشرة في اإلضراب
الباحثة ِضمن الفقرات البحثّية التّالية، عرضـًا مـوجزًا ألهـّم األحكـام الدوليـة للعمـل اّلتـي تّمـت اإلشـارة وتتناول      

 .فيها للحق في اّللجوء إلى اإلضراب
 

  األحكام المتعّلقة بالحق النقابي وحماية حق التنظيم: أّوالً      
وليـة للعمـل المعنّيـة بحمايـة الحـق النقـابي والمفاوضـة في العديد من االتفاقيـات والتوصـيات الد َوَرَدت اإلشارة     

. علــى التّــوالي، 98و 87 :، بصــورٍة ضــمنّية، مــا عــدا أحكــام االتفــاقيتين رقمــيإلــى الحــّق فــي اإلضــراب الجماعّيــة
 :ذكر من هذه األحكام، ما يلييو 
  

  راعةال الزّ لعمّ ) لوالتكت  عالتجم (التنظيم النقابي  بشأن حقّ  1921لسنة  11 :االتفاقية رقمأحكام .1     
، ســـالفة الـــذكر، بصـــورٍة ضـــمنّية، للحـــق فـــي اّللجـــوء 19211للعـــام  11: َوَرَدت اإلشـــارة ِضـــمن االتفاقيـــة رقـــم     

تتعّهـد كـّل دولـٍة :" منهـا، واّلتـي جـاء فيهـا األولىلإلضراب، وذلك ما ُيستشف من خالل قراءة متأنّية لنّص المـادة 

                                                                                                                                                                                                 

  .23-22.الحاج الكوري وأحمد بوهرو، مرجع سابق، ص ص: أيضاً و  .251-250.مرجع سابق، ص صمحمد حسين منصور، : راجع= 
 25:، الُمنعِقـدة بتـاريخ03: ، اعتَمـَدها المـؤتمر الـدولي للعمـل خـالل دورتِـِه رقـمّق العّمال الـّزراعّيين فـي التجمـع واالتحـادحبشـأن  1921للعام  11:االتفاقية رقم 1

  .1923ماي  11: ، دخلت حّيز الّنفاذ بتاريخ1921أكتوبر 
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لدوليـة للعمـل تصـدق هـذه االتفاقيــة بـأن تكُفـل لكـّل مـن يشـتغلون بالّزراعـة نفـس حقــوق ُعضـو فـي المنظمـة ا
التجّمع واالّتحاد المكفولة لعّمال الّصناعة، وبأْن تلغى أي أحكـاٍم قانونيـة أو غيرهـا ُتقيـد هـذه الحقـوق بالّنسـبة 

  ".ِلمن يشتغلون بالّزراعة
 النقــــابي الحــــقّ منهــــا، عبـــارات  األولــــىفــــي صـــياغة المـــادة  11:قـــمومنـــه، لـــم يســــتخدم واِضـــُعو االتفاقيــــة ر      

وفـي المفهـوم القـانوني الّسـاري، يشـُمُل ". االتحـاد"و" التجّمـع"، بـل اسـتخدموا عبـارات عامـة المفاوضة الجماعّيـةو
ـــع ـــي التجّم ـــّدائم، كـــل مـــن واالّتحـــاد الحـــّق ف ـــع ال ـــابي، ومـــن ُصـــوره الحـــّق التجّم  نظـــيمالت: ، بشـــّقيهالحـــق النق

  .اإلضرابوهو  الحّق في التجّمع المؤّقت، وكذا، المفاوضةو
أولى الّنصوص الّصادرة عن المنظمة الدولية للعمل، واّلتي تُقّر  11:وعليه، يمكن اعتبار أحكام االتفاقية رقم     

 .بحق اّللجوء لإلضراب
  

ة فـي األقـاليم غيـر المنازعـات العمالّيـتسوية ع و التجم  بشأن حقّ  1947لسنة  84 :االتفاقية رقمأحكام .2     
 يادةعة بالسّ المتمت  
مــن  كــل  لحــق  وعامــةً  عــابرةً  ســوى إشــارةً ، 19471 لســنة 84 :االتفاقيــة رقــمن نصــوص لــم تتضــمّ وبالِمثــل،       
يث نّصت ؛ ح)من االتفاقية 03و 02 المادتان(هم في إبرام اتفاقيات جماعية حق ل و ال وأرباب العمل في التكت العمّ 

ُتكَفُل حقوق أرباب العمـل والُمسـتخَدمين فـي التجمـع لكـّل األغـراض القانونيـة بالتّـدابير :" المادتان، على الّتوالي
ُتتخذ كّل الّتدابير العملّية لضمان حّق النقابات الُممثلة للعّمال المعنّيـين فـي عقـِد اتفاقـاٍت جماعّيـة "، "الُمناِسبة

 .2"ظمات أرباب األعمالمع أرباب العمل أو من
وتبــّرر الباحثـــة خلـــو الـــنص علــى الحـــّق فـــي اإلضـــراب ضــمن الوثيقـــة الّســـابقة، علـــى أســاس أّنـــه فـــي العـــام       
، لم يكن االمؤتمر الدولي للعمل قد أقّر بعد اتفاقيـة خاّصـة بـالحّق النقـابي، فكيـف لـه أن  يصـل إلـى الحـّق 1947

الباحثـة، الزال مبّكـرًا، علـى اعتبـار أّن الحرّيـة النقابيـة لـم تكـن مقـّررة بعـد في اإلضراب؟ والوقت آنذاك، في تقدير 
  .في العديد من الدول األعضاء في ذلك الحين

  
  التنظيم حماية حقّ ة و ة النقابيّ بشأن الحريّ  1948لسنة  87 :االتفاقية رقمأحكام .3     
أحكـام المـادة جوء إلى اإلضراب، غير أّنـه وباسـتقراء إشارًة صريحة للحق في اّلل 87:لم تتضّمن االتفاقية رقم     

ــِع  .1:"منهــا، واّلتــي جــاء بهــا األولــىفــي فقرتهــا  03 ــي وْض ــاب العمــل الحــّق ف ــال ولمنظمــات أرب لمنظمــات العّم
دســاتيرها ولوائحهــا اإلدارّيــة، وفــي انتخــاب ممثليهــا بحرّيــة كاملــة، وفــي تنظــيم إداراتهــا ونشــاطها، وفــي إعــداد 

تتعّهد كّل دولٍة عضو فـي منظمـة العمـل :" من االتفاقية، اّلذي يقضي بأّنـه 10وكذا، نّص المادة ". لهابرامج عم
                                                           

، الُمنعِقـدة 30: ، اعتَمَدها المؤتمر الـدولي للعمـل خـالل دورتِـِه رقـمتّابعةالتجمع وتسوية منازعات العمل في األقاليم الحّق بشأن  1947للعام  84:االتفاقية رقم 1
  .1947 جويليه 11:بتاريخ

بحـث منشـور علـى موقـع . 02.، ص2009،)عالقـات العمـل فـي معـايير العمـل الدوليـة(حمـادة أبـو نجمـة، : وأيضـاً  .11 .سمغوني زكريـاء، مرجـع سـابق، ص 2
  :18/03/2013 :اإلنترنيت المطلع عليه بتاريخ

http://labour.weebly.com/uploads/6/1/4/9/6149309/collective.pdf  
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الدولية تسري فيها هذه االتفاقية باّتخاذ كّل الّتدابير اّلالزمـة والُمناسـبة لضـمان ممارسـة العّمـال وأربـاب العمـل 
  .1ولي للعمل ُيقّر ضمنيًا بحق اّللجوء لإلضرابيمكن القول بأّن المؤتمر الد". هم في التنظيم بحرّيةحقّ 

وتفسير ذلك، أّن الترخيص للنقابة بحرّية الّنشاط، يستلزم، بالّضرورة، التـرخيص لهـا بحـق اّللجـوء لإلضـراب؛      
ن حيث أّن اإلضراب ُيعد من أنجع وسـائل الّنشـاط الّنقـابي، وحظـر اّللجـوء إليـه، سـوف ُيفقـُد ُيفـرغ الحـق الّنقـابي مـ

  .محتواه وُيجّرده من معناه الحقيقيّ 
  

 األحكام المتعّلقة بالعمل الجبري :ثانياً      
  

فـــي العديــد مــن االتفاقيـــات  اإلشــارة وبخــالف الموقــف الّضــمني اّلـــذي تبّنتــه األحكــام الـــواردة أعــاله، جــاءتِ       
ــة  ــى الحــقّ بحظــر العمــل الجبــري واإللزامــي والتوصــيات الدوليــة للعمــل المعنّي . صــريحةِ ، بصــورٍة فــي اإلضــراب إل

   .2إلغاء العمل الجبري بشأن 1957 لسنة 105 :رقم االتفاقية تلك اّلتي جاءت بها أحكامونذكر من هذه األحكام، 
، سالفتي الّذكر؛ حيث 98:واالتفاقية رقم 87:فعلى نقيض الموقف اّلذي اّتخذه المؤتمرون ِضمن االتفاقية رقم     

 105 :رقـم االتفاقية ؛  َوَرَد النص ِضمنلحّق في اّللجوء إلى اإلضرابلإشارًة صريحًة  تفاقيتينلم تنّظم كل من اال
عضـو فـي منظمـة  دولـةٍ  د كـلّ تتعّهـ" :علـى أنْ  منهـا، األولـىفـي المـادة ،  1957لسنة  إلغاء العمل الجبريّ  بشأن

 بعـدمو  .ل الجبـري أو العمـل القسـريالعمـ شـكل مـن أشـكال ق على هذه االتفاقيـة بحظـر أيّ دّ العمل الدولية تص
 ."...كعقاب على المشاركة في اإلضرابات -د :لجوء إليهالّ 

لجــوء لالضــراب ة للعمــل اّلتــي كّرســت الحــّق فــي الّ أولــى االتفاقيــات الدوليــ 105 :وعليــه، تعتبــر االتفاقيــة رقــم      
  .ضمن نصوص المنظمة الدولية للعمل

 
 المفاوضة الجماعّيةاألحكام المتعّلقة ب: ثالثاً      

  
عنـدما ":هّنـأعلى  منها، الرابع البندفي ، 1951لسنة  المصالحة والتحكيم بشأن 92 :رقم تنص التوصيةكما      

يعالج نزاع عن طريق إجراء للتوفيق بموافقة جميع األطراف المعنّيـة، تشـّجع هـذه األطـراف علـى االمتنـاع عـن 
  .3"جراءاإلضرابات وٕاغالق المنشآت طوال سير اإل

                                                           
  :وُيؤكد الّطرح، أعاله، ما َوَرَد ِضمن أحد الّدراسات الّصادرة عن المنظمة الدولية للعمل 1

     « Sans mentionner expressément ce droit, la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit 
syndical, 1948, affirme le droit des organisations de travailleurs et d’employeurs – auxquelles elle reconnaît pour but 
«de promouvoir et de défendre les intérêts des travailleurs ou des employeurs» (art. 10) – «d’organiser leur gestion et 
leur activité et de formuler leur programme d’action» (art. 3.1) (BIT, 1996b, pp. 14 et 15) ».in : 
B.Genigon,A.Odero et H.Guido,Les principes de l’O.I.T. sur le droit de grève, Op.cit.,p.08 

  .1957 جوان 25:، الُمنعِقدة بتاريخ40: ، اعتَمَدها المؤتمر الدولي للعمل خالل دورِتِه رقمإلغاء العمل الجبريبشأن  1957للعام  105:االتفاقية رقم 2
ا وضــعت القيـود علــى ممارسـة اإلضــراب؛ فـال يجــوز ومّمــا ُيؤخـذ علــى هـذه التوصــية، أّنهـ:" ، أعــاله، بـالقول92:وُيعّلـق الـبعض علـى مضــمون التوصـية رقـم 3

  ".اّللجوء إلى اإلضراب طالما ُعرض الّنزاع على التوفيق والتحكيم، فكيف نفّسر هذه العبارة على أّنها ليست تقييدا
  .249.مرجع سابق، صمحمد حسين منصور،  
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ه فــي حالــة عــرض نــزاع ّنــأعلــى  ذاتهــا، مــن التوصــية الّســادس البنــدوصــي ي ،التحكــيم اإلرادي فيمــا يخــّص و      
لجــوء إلــى اإلضــراب خــالل ن علــى هــذه األطــراف االمتنــاع عــن الّ ة، يتعــيّ األطــراف المعنّيــ علــى التحكــيم برضــا كــلّ 

ال تتضـّمن هـذه التوصـية أّي حكـم يمكـن :" ة على أّنـهمن التوصي الّسابعكما نّص البند  .1التحكيم الئحةإعمال 
 ".تفسير بأّنه يقّيد حق اإلضراب بأّي شكل من األشكال

ويظهر من خالل العرض الّسابق خلو النّص ضمن القواعد الدولية للعمل الّصادرة عن المنظمـة علـى حـّق       
عابرة الواردة أعاله، غيـر كافيـة بحـّد ذاتهـا لتمثّـل العّمال، بجميع فئاتهم، في ممارسة اإلضراب، وتبقى اإلشارات ال

ويّتضـــح جلّيـــًا اّتجـــاه إرادة المنظمـــة إلـــى تـــرك المســـألة لتنظـــيم القـــوانين والممارســـات . ضـــمانًة لممارســـة هـــذا الحـــقّ 
 قفهم المتباينــةاوٕان كــان المــؤتمرين علــى مســتوى المنظمــة الدوليــة للعمـل لــم يتوّصــلوا بعــد إلــى تجســيد مــو  .الوطنّيـة

ضمن أداة دولية للعمل، فما شأن لجان وأجهزة الّرقابة التّابعة للمنظمة؟ ومـا موقفهـا فـي  ،ددبهذا الصّ  والمتضاربة
  ذلك؟

  :الفرع الثاني
 أحكام التقارير الدولّية للعمل المتعّلقة باإلضراب

  
 ، فإنّ الدولية للعمل االتفاقيات والتوصيات ضمنلموضوع اإلضراب  اهتماٍم واسعٍ غم من عدم تخصيص بالرّ      

فقد َوَرَد االعتراف بهذا الحّق، وتنظيم . 2هذا ال يعني ُمطلقًا، وال يمكن تفسيره، على أّنه إنكاٌر للحق في اإلضراب
تلـك الّصـادرة عـن  ،ةخاّصـو  المنظمـة الدوليـة للعمـل،ادرة عن بعـض أجهـزة االجتهادات الصّ  بعض أحكامِه ِضمن

ــ ــلجنــة الحرّي بمناســبة الّشــكاوى اّلتــي ُتحــاُل عليهــا عــن  توصــيات العمــل الدوليــةة تطبيــق اتفاقيــات و ولجنــة ة النقابّي
فــي هــذا الّشــأن، مــن شــأنها أن تمثــل  ةمهّمــ توصــياتورت بلــ واّلتــي مجلــس إدارة المنظمــة الدوليــة للعمــل، قطريــ

  :جنتين النقاط التّاليةوتناولت التقارير الّصادرة عن اّلل .اإلضراب الحق فيلتأطير  األساس القاعدي الدولي
  

 ذات الّصلة باإلضراب قة بالمسائل العامةاألحكام المتعلّ : أوالً      
  

من المواضيع اّلتي لها عالقة بعالم العمل، فهو بجنب الحرّيـة النقابّيـة  اإلضراباعتبرت لجنة الحرّية النقابّية      
ن أحّد العناصر األساسّية لتنظيم العالقات المهنيّ  فيها نة وتحقيق التواز ُيكو.  

                                                           
وفـي هـذا . في العديد من القرارات الّصـادرة عـن المـؤتمر الـدولي للعمـل -االعتراف بهمع شبه  -إلى الحق في اإلضرابت اإلشارة تمّ والجدير بالتنويه له، أّنه  1

مـؤتمر الـدولي الذي اعتمـده اّلـو  ،المنظمـة الدوليـة للعمـلة فـي الـدول األعضـاء فـي تي تسـتهدف المنظمـات النقابّيـالقرار بشأن إلغاء القوانين الّ نـذكر  السياق،
 :راجع .، سالفي الّذكر 25/06/1970 :المعتمد بتاريخ ةات المدنيّ ة وعالقاتها بالحريّ النقابيّ  والقرار بشأن الحقوق ،1957لعمل سنة ل

B.Genigon,A.Odero et H.Guido,Les principes de l’O.I.T. sur le droit de grève, Op.cit.,p.07 
  :َوَرَد التأكيد على ذلك، كالتّالي 2

     «  Il peut paraître surprenant que le droit de grève – dont la Conférence internationale du Travail a maintes fois 
débattu lors de l’élaboration d’instruments qui y touchaient de près ou de loin –n’ait fait l’objet à ce jour, pour 
diverses raisons, d’aucune convention ou recommandation internationale du travail. L’absence de normes expresses 
à ce sujet ne signifie nullement, toutefois, que l’O.I.T. méconnaisse ce droit ou ne se préoccupe pas d’en protéger 
l’exercice ».in : 
Ibid., p.08. 
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عرضـًا مــوجزًا لُملّخــص التوصــيات واالســتنتاجات اّلتـي خًلَصــت إليهــا لجنــة الحرّيــة  ،تقـّدم الباحثــة فيمــا يلــيو       
 :التّالية البحث عناصرالنقابّية في تقاريرها بشأن الحق في اّللجوء لممارسة اإلضراب، وذلك من خالل 

 
  ة اإلضرابلممارس المبادئ األساسّية.1     

  
       أساسي منـذ انعقـاد االجتمـاع  ،مـن حقـوق اإلنسـان تّم االعتراف بالحّق في اّللجوء لممارسة اإلضراب، كحق
؛ حيــث اعتبــرت اّللجنــة أّن الحــق فــي اإلضــراب ُيعــد واحــدًا مــن الوســائل 1952للجنــة الحرّيــة النقابّيــة عــام  الّثــاني

ال وأرباب العمل، وهي وسـيلة مشـروعٌة قانونـًا فـي سـبيل الـّدفاع عـن مصـالحهم األساسّية اّلتي يحوزه كل من العمّ 
  .1االقتصادية واالجتماعية

واعتبرت لجنة الحرّية النقابّية اإلضراب حّقًا من الحقوق األساسّية اّلتي تثُبُت للعّمال بفئاتهم الُمختلفة، وليس      
ّشـكاوى اّلتـي ُتعـرُض عليهـا بمـرور الـّزمن، مـن إبـراز ووْضـع وتمّكنت من خـالل دراسـتها لل. مجّرد حدث اجتماعي

  :2بعض اُألسس اّلتي يقوم عليه الحق في اإلضراب، نوجزها فيما يلي
نقابــات، فيــدراليات ( أساســي يثُبــت لجميــع العّمــال والتنظيمــات النقابّيــة اإلضــراب حــق  يعــد الحــّق فــي -

 ؛3)وكنفدراليات
ـــــى - ـــــاحيتين الشخصـــــّية  تكـــــون االســـــتثناءات الـــــواردة عل ممارســـــة هـــــذا الحـــــّق جـــــد محـــــدودة مـــــن الّن

 والموضوعّية؛
ـــة  - يجـــب أن تكـــون الغايـــة مـــن تنظـــيم اإلضـــراب هـــي الـــّدفاع عـــن المصـــالح االقتصـــادّية واالجتماعّي

ــال مــن نطــاق الِحمايــة والتنظــيم  (Grèves politiques)اإلضــرابات السياســّيةومنــه، تســتثنى . للعّم
إضـــــراب منظمـــــة الدوليـــــة للعمـــــل، ودون إعطـــــاء أّي تفصـــــيل بشـــــأن مشـــــروعّية اّللـــــذان ُتغّطيهمـــــا ال

 ، واّلتي ال يمكن أن تكون محّل حظر قانوني؛(Grèves de solidarité) المساعدة
إّن الممارسة المشروعة لحّق اإلضراب ال ُيمكن بأّي حاٍل أْن تسـتتِبَع عقوبـاٍت مـن أي نـوٍع، واّلتـي   -

 .ت تمييزّية على أساس الّنشاط النقابيمن شأنها أن تشّكل معامال
  
  
  
  

                                                           
  :راجع ،للمزيد من التفاصيل 1

B.I.T. : Recueil de décisions du comité de la liberté syndicale,O.I.T., Genève,2002, para. 473-475. 
  :راجع 2

B.Genigon,A.Odero et H.Guido,Les principes de l’O.I.T. sur le droit de grève, Op.cit.,p.11 
ي هـذا الّشـأن، أّنـه يصـح اإلضـراب وُيعتبـر مشـروعًا،  سـواء أتـّم  اّللجـوء وتـرى فـ .، وال ُتكّرُسـهُ العضـوي بباإلضراوال تعترف لجان الّرقابة على الحرية النقابّية  3

  :راجع. إليه من ِقبل مجوعة منّظمة من العّمال المستقّلين عن الّنقابة، أو تحت تأطير عّمال أعضاء في نقابة المؤّسسة على حد الّسواء
B.Genigon,A.Odero et H.Guido,Les principes de l’O.I.T. sur le droit de grève, Op.cit.,p.12. 
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  تعريف اإلضراب. 2     
ُيجمع الفقه الدولي على أّن التقارير الّصادرة عـن لجـان الّرقابـة علـى الحرّيـة النقابّيـة التّابعـة للمنظمـة الدوليـة      

دم مشـروعّية مختلـف ُصـور للعمل، لم تُقـدم أّي تعريـٍف لإلضـراب، والـّذي مـن خاللـه ُيمكـن تقريـر مشـروعّية أو عـ
 .1وأشكال اإلضراب المسّماة

بهـذا الخصـوص، بأّنـه فـي الحالـة اّلتـي ُتكـّرس فيـه القـوانين الوطنّيـة ممارسـة الحـّق فـي  ،لجنة الخبراءوقّررت 
اإلضـــراب، يثـــور التســـاؤل فـــي الغالـــب، فيمـــا إذا كـــان كـــّل رّدة فعـــل صـــادرة عـــن مجموعـــة مـــن العّمـــال ُيمِكـــن 

  ضرابًا بالمعنى القانوني للكلمة؟اعتباُرها إ
يمكــن  -حّتــى ولــو كــان قصــير األجــل وُمحــّدد المــّدة -وتجــزم اّللجنــة أعــاله، أّن كــّل توّقــف عــن العمــل      

  .2تكييُفُه، في غالب األحيان، على أّنه ُيشّكل إضرابًا عن العمل
 
  أهداف اإلضراب.3     

  
علـى الحرّيـة النقابيـة بشـأن  تي دارت في مجـالس ودورات لجـان الّرقابـةُطِرَح الّسؤال على مستوى الّنقاشات الّ      

  المطالب اّلتي ُيمكن أْن ُيؤّسس عليه اإلضراب؟

                                                           
  :تتمثل أهّم أنواع اإلضراب وُصوره الُمسّماة، في األشكال التّالية 1

 ؛ ) La grève Classique(  اإلضراب التقليدي -
 ؛) Grève d’avertissement( اإلضراب اإلنذاري  -
 ؛) Grève surprise (اإلضراب المفاجئ  -
 ؛) La grève tournante( يائر اإلضراب الدّ  -
 ؛) La grève perlée( اإلضراب عن اإلنتاج  -
 ؛) Grève avec occupation des lieux du travail(  اإلضراب مع احتالل أماكن العمل -
 ؛)  Grèves de courte durée et répétées( راإلضراب القصير والمتكرّ  -
 ؛) Grève défensive( فاعي اإلضراب الدّ  -
 ؛)  Grève de solidarité(اإلضراب التضامني  -
 ؛)  Grève politique(اإلضراب السياسي  -

  .17-13.صص الحاج الكوري وأحمد بوهرو، مرجع سابق، 
  :َوَرَد في تعبير الّلجنة، كاآلتي 2

     « Lorsque le droit de grève est garanti par la législation nationale, une question qui surgit fréquemment est de 
savoir si l’action des travailleurs est une grève au sens de la loi. Tout arrêt de travail, si bref et limité fût-il, peut 
généralement être considéré comme une grève. Cette qualification est moins aisée lorsqu’il n’y a pas cessation pure 
et simple mais ralentissement du travail (grève perlée) ou application stricte du règlement (grève du zèle), formes de 
grève qui sont souvent aussi paralysantes qu’un arrêt de travail total. Notant que la législation et la pratique 
nationales sont extrêmement variées sur ce point, la commission est d’avis que des restrictions quant aux formes de 
grève ne se justifieraient que si la grève perdait son caractère pacifique.  
      [...] les [restrictions] aux piquets de grève et à l’occupation des locaux devraient être limitées aux cas où les 
actions perdent leur caractère pacifique ».in : 
B.Genigon,A.Odero et H.Guido, Les principes de l’O.I.T. sur le droit de grève, Op.cit.,p.12. 
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، واّلتــي 1948للعــام  87: مــن االتفاقيــة رقــم 10ويجــُب التــذكير فــي هــذا الّشــأن بمــا َوَرَد ِضــمن أحكــام المــادة      
ال أو ألربــاب العمــل تســتهدف تقريــر مــة للعّمــمنظّ  مــة أي مــة منظّ راد بكلفــي هــذه االتفاقيــة ُيــ :"نّصــت علــى أّنــه

  ".فاع عنهاالعمل والد  ربابال وأمصالح العمّ 
ومنه، اعتبرت اّللجنة التعريف، أعاله، محّددًا لمعايير تصنيف المنظمات المعنّية باإلضراب دون غيرها من      

 ربـابال وأتستهدف تقريـر مصـالح العّمـ "ّللجنة ذاتها، أّن عبـارةاعتبرت ا اكم. الجمعّيات اُألخرى الُمؤّسسة قانوناً 
 تضع الحّد الفاصل لتقرير مشروعّية اإلضراب، غاياته واألهداف المرجّوة منه "فاع عنهاالعمل والد.  

  :أنواع أساسّية، وهي )03(ثالثة وُتلّخص اّللجنة المطالب اّلتي يشملها اإلضراب في      
، وُيعنــى بهــا تلــك (Les revendications à caractère professionnel)المهنــي ذات الّطــابعالمطالــب  .1

 .الهادفة لضمان تحسين شروط العمل والمعيشة للعّمال
وُيعنـى بهـا تلـك الهادفـة  ،(Les revendications à caractère syndical)المطالـب ذات الّطـابع الّنقـابي .2

 .أعضائهالضمان الحقوق المقّررة للتنظيمات النقابّية و 
 وُيعنى بهـا تلـك الهادفـة ،(Les revendications à caractère politique)المطالب ذات الّطابع الّسياسي .3

 .لدعم تنظيم سياسي معّين أو برنامج سياسي مجّدد
ار والجدير بالتنويه له في هذا الّشأن، أّن المطالب من الفئتـين األولـى والثانيـة، لـم تُثِـر أّي اخـتالف فـي إطـ      

اختالفـًا حـاّدا بـين  الثالثـةأثـارت المطالـب مـن الفئـة بينمـا . مشـروعيتها -باإلجماع -مناقشات اّلجنة؛ حيث ُقِررت
   .مشروعية اإلضراب الّسياسي أو عدم مشروعيتهأعضاء اّللجنة، فتباينت المواقف واآلراء بشأن 

نقابّيـة، وكـذا، لجنــة الخبـراء، أجمعتــا علـى رفــض فضـًال عـن ذلــك، يجـُدُر التنويــه بـأّن كـّل مــن لجنـة الحرّيــة ال     
الطّـرح الّـذي يفتــرض بـأّن الحــّق فـي اإلضــراب يجـب أن ينحصـر فــي المطالـب اّلتــي ُيمكـن أْن تكــون محـّل اتفاقيــة 

    . 1جماعّية
 ؛داف اإلضـرابأهـ فيما يخص  واسعاً  مفهوماً  قْد تبّنتْ  ةالنقابيّ  ةلجنة الحريّ  ُيجزم جانب من الفقه بأنّ ومنه،       

 ال مـــن خـــالل ممارســـة حـــقّ لعّمـــتـــي يـــدافع عنهـــا ا، الّ ة واالقتصـــاديةق المصـــالح المهنّيـــال تتعلـــ" :هإذ تــرى أّنـــ
 ،مـا أيضـاً ٕانّ ، و فحسـب ،، بالحصول على شروط عمل أفضل أو بمطالب اجتماعية لهـا طابعهـا المهنـيّ اإلضراب

ال ه العّمــواِجــتــي تُ اســات االقتصــادية واالجتماعيــة الّ يلة بالسّ ات الّصــالمشــكالت ذو بالبحــث عــن حلــول للمســائل 
  .2"عليهم مباشرٍ  تنعكس بشكلٍ و 

واّللتان أجمعتا على  -لجنة الحرّية النقابّية، وكذا، لجنة الخبراء كّل منومن وجهة نظر الباحثة، يكون رأي       
اّلتــي ُيمكــن أْن تكــون محــّل رفــض الّطــرح اّلــذي يفتــرض بــأّن الحــّق فــي اإلضــراب يجــب أن ينحصــر فــي المطالــب 

ــة صــائبًا وموافقــًا لطبيعــة ومضــمون المطالــب العّماليــة، وتفســير رأي اّللجنتــين أعــاله، فــي تقــدير  -اتفاقيــة جماعّي
ّنمـــا يســـتند الـــرأي إلـــى حقيقـــة التـــداخل والتنـــوع بـــين إ الباحثـــة، ال يعنـــي إطالقـــًا أّن اإلضـــراب الّسياســـي مشـــروع، و 

                                                           
  :راجع 1

Ibid., p.13. 
   .31.الحاج الكوري وأحمد بوهرو، مرجع سابق، ص 2
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ومنه، انصرفت إرادة اّللجنتين في اعتقاد الباحثة إلى . تداخل والتنّوع في الحقوق العّماليةالمطالب العّمالية بقدر ال
ي تتداخل فيـه المطالـب المهنّيـة والّسياسـية واالجتماعّيـة، ولـيس مشـروعّية اإلضـراب ذتبرير مشروعّية اإلضراب الّ 

  .لمساندة برنامج سياسي أو مساندة حزب معّين حصرا، ،اّلذي يقوم
، واســتحالة الفصــل فــي مهنــيومــا هــو  سياســيفــي اســتحالة الفصــل بــين مــا هــو  هُ دَ نَ ويجــد الّطــرح أعــاله، َســ     

ى ُيفهـم طرحهـا فـي هـذا الّشـأن حتّـ اً توضـيحيّ  م الباحثـة مثـاالً دّ وتقـ. اإلضراب الواحد بين مختلف المطالـب العّماليـة
إلغــاء قـرار يتعلّـق بتطبيــق البرنـامج الحكــومي فـإن نّظــم عّمـال قطــاع مـا إضـرابا، وورد ضــمن مطـالبهم  ؛للموضـوع

باعتباره قرارا يطّبق عليهم ويمّس بمصالحهم المهنّية، قرار خوصصـة المؤسسـات، قـرار تجميـد األجـور والعـالوات 
فـي مطالبهم سياسّية؟ وٕان أخـذنا بهـذا المنطق وغيره، فهل يمكن اعتبار إضرابهم هذا غير مشروع ألنّ ...والّسكنات
  . غير مشروعةتوصف بكونها ، تكون كّل اإلضرابات سياسية، ومنها حثةتقدير البا

  
 األحكام المتعّلقة بأشكال اإلضراب: ثانياً      

  
مـدى مشـروعّية اإلضـراب  أثارت لجنة الحرّية النقابّية ولجان الّرقابة التّابعة للمنظمة الدوليـة للعمـل، إشـكالية     

مـدى قانونيـة كـّل مـن وُأثير الّنقـاش بشـأن لية بصورٍة مباشرة أو شخصّية؟ اّلذي ال تمّس مطالبه المصالح العّما
  اإلضراب ذا الّطابع الّسياسي، وكذا، إضراب المساعدة أو ما ُيطلق عليه باإلضراب التضامني؟

  
  ياسيةاإلضرابات السّ .1     

  
       87 :مــن االتفاقيــة رقــمالعاشــرة  دةضــمن المــاالتنظيمــات النقابّيــة  اســتنادًا إلــى المفهــوم الــوارد فيمــا يخــص ،

ضـمن نطـاق ال تـدخل  البحـت ياسـيابع السّ اإلضـرابات ذات الطّـ نّ بـألجنة الحرّية النقابّية  سالفة الّذكر، اعتبـرت
وتشير اّللجنة ذاتها، إلـى أّنـه لـيس مـن المنطقـّي التمييـز بـين مـا هـو فّعـًال سياسـي . 1ةالنقابيّ  ّيةمبادئ الحر  تطبيق

  .2 نقابي، ألّنه في الحقيقة ال يمكن أن ُننكر وجود تداخل بين المجالينوما هو فّعالً 
وبنــاءًا علــى موقفهــا الّســابق، أشــارت اّللجنــة إلــى أّن المصــالح االقتصــادية واالجتماعيــة اّلتــي ُيمكــن للعّمــال       

روف العمــل، وأيضــًا، الــّدفاع عنهــا والمطالبــة بهــا مــن خــالل اّللجــوء لإلضــراب، هــي تلــك اّلتــي تشــُمُل تحســين ظــ
  .3البحث عن الحلول لمسائل الّسياسة االقتصادّية واالجتماعّية

                                                           
 :َوَرَد في تقرير اّللجنة، ما يلي 1

     « Ce n’est que dans la mesure où elles prendront soin de ne pas conférer à leurs revendications professionnelles 
un caractère nettement politique que les organisations pourront légitimement prétendre à ce qu’il ne soit pas porté 
atteinte à leurs activités».in : 
B.I.T.:(La liberté syndicale),Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale du Conseil 
d’administration du B.I.T ., 04ème  édition O.I.T.,Genève, 1996, para.481. 

 :راجع 2
Ibid., para.457. 

 :راجع 3
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أو تنظيمـاتهم النقابّيـة المطالبـة والتنديـد بشـأن مسـائل /ُيمكـن للعّمـال و ،أّنـه ، 1واّتساقًا مع ذلك، تعتبـر اّللجنـة     
يتعلّـق األمـر بنـزاٍع قـائٍم حـول تطبيـق بنـود  الّسياسة االقتصادية واالجتماعية اّلتي تمّس مصالح أعضائها، ولو لم

  .2اتفاقية جماعّية للعمل
       

تي يمكن الّ و  ،زاعات االجتماعيةقتصر على النّ ياإلضراب  ممارسة حقّ  نّ كما قّررت اّللجنة في مقاٍم آخر، بأ     
ينبغـي  -اق ممكـنوسـع نطـعلـى أو  -رورةفحينمـا تـدعو الّضـ ،الجماعيـة العملإيجاد حلول لها عبر إبرام اتفاقيات 

ر علـى تي تؤث االجتماعية الّ رضاهم حيال القضايا االقتصادية و عبير عن عدم التّ  منظماتهم قدرةَ ال و أن يملك العمّ 
  .3أعضائهاو مصالح المنظمات 

ة فـي جماعّيـ عمـلالخاضـعة التفاقيـة  المؤّسسـاتمكـن القيـام باإلضـراب علـى مسـتوى يُ كما تعتبر اّللجنة أّنـه      
ــ إضــرابات علــى المســتوى  كمــا يمكــن شــن  .ق بتطبيــق أحكــام هــذه االتفاقيــة أو مراجعتهــاحالــة وجــود نزاعــات تتعّل

  .ةسياسيّ  تليساف اقتصادية واجتماعية و ها ترتكز على أهدالوطني طالما أنّ 
عشـرين سـاعة، ع و ة أربـضـراب العـام المسـتمر لمـدّ اإل أنّ ": لجنـةنسبة لإلضراب العام، فقد اعتبرت الّ أما بالّ      

ياســة ٕاحــداث تغييــر فــي السّ ة و األدنــى لألجــور واحتــرام العقــود الجماعّيــ لبــة بزيــادة الحــدّ علــى أســاس المطا
 العــاديّ بيعــي و شــاط الطّ ويقــع ضــمن نطــاق النّ  ،هــو إضــراب مشــروع) خفــض األســعار والبطالــة(االقتصــادية 

  .4"ةللمنظمات النقابيّ 
بـــأّن اإلضـــرابات الُمتعّلقـــة بَوْضـــِع حـــد لعمليـــات االغتيـــال اّلتـــي تمـــس  -ةبصـــريح العبـــار  -واعتبـــرت اّللجنـــة     

الناشــطين الّنقــابّيين تمثــُل نشــاطًا نقابّيــًا مشــروعًا، وكــّل قــانوٍن أو قــراٍر أو ســلوٍك يحُظــُر ذلــك، ُيعــد انتهاكــًا صــارخًا 
  .5لمبدأ الحرّية النقابّية

ضــراب ذا الّطــابع الّسياســي البــاّت، يخــرج عــن نطــاق الحمايــة المقــّررة بــدورها، أعلنــت لجنــة الخبــراء بــأّن اإل     
بـين مـا هـو سياسـي ومـا  -فـي المجـال العملـي –وتنوُه باسـتحالة الفصـل والتمييـز الُمطلـق . لمبادئ الحرّية النقابّية

                                                                                                                                                                                                 

=B.I.T.:(La liberté syndicale),Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale du Conseil 
d’administration du B.I.T ., para.479. 

  :ي، كاآلتلجنة الحرّية النقابّيةوعليه َوَرَد في أحد التقارير الّصادرة عن  1
      «La déclaration d’illégalité et l’interdiction d’une grève nationale déclenchée pour protester contre les effets 
sociaux de la politique économique du gouvernement constituent une grave violation de la liberté syndicale ». 

 :راجع
Ibid., para.484. 

 :راجع 2
Ibid., para.493. 

  :راجع 3
B.Genigon,A.Odero et H.Guido, Les principes de l’O.I.T. sur le droit de grève,  Op.cit., pp.28-32. 

 :راجع 4
B.I.T.:(La liberté syndicale),Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale du Conseil 
d’administration du B.I.T .,Op.cit., p.494. 

  :عاله، بالنص التّاليَوَرَد التعليق أ 5
     « Le déclenchement d’une grève générale de protestation pour qu’il soit mis un terme aux centaines d’assassinats 
de dirigeants et de militants syndicaux [...] commis [les années précédentes] constitue une action syndicale légitime, 
et son interdiction constitue donc une atteinte grave à la liberté syndicale ».in : 
Ibid., para.495. 



 
555 

باشـرو وحالّـة علـى هو نقابي ومهني، واألساس في ذلك، أّن نشاط الّسلطات العامـة، تكـون لـه، بالّضـرورة، أثـارًا م
 . 1قرار توقيف األسعار والرواتب: العّمال وعلى منّظماتهم، مثل

  
 اإلضراب التضامني.2     

  
ــو       ــللتّ  أو مرفــقٍ  ســةٍ ال مؤسّ عّمــ هُ ن ذي يَشــهــو اإلضــراب اّل  إنّ . ال أو مســتخدمي منشــأة أو إدارةضــامن مــع عّم

ــُهم،اقتصــادية أو اجتماعيــة ة موا مطالــب مهنّيــهــم لــم يقــد ين باإلضــراب ألنّ هــؤالء المضــربين غيــر معنّيــ مــا وٕانّ  تخص
هـل  :يتعّلق األمر في هذه الحالة، باإلجابة على التسـاؤل التّـاليو .يتضامنون معهمون موقف أجراء آخرين و مُ يدعَ 

بصـورٍة  يحق للعّمال ومنّظماتهم النقابّية اّللجـوء إلـى اإلضـراب للمطالبـة بمصـالح ذات صـبغة مهنّيـة ال تعنـيهم
  مباشرة وحاّلة؟

، بمشـــروعّية هـــذه 1983فـــي العـــام  لجنـــة الخبـــراءبهـــذا الُخُصـــوص، أحـــّد الّدراســـات الّصـــادرة عـــن وقـــّررت       
المطالب، وأّنه يجوز لمجموعٍة من العّمال القيام باإلضراب دعمًا لمطالب مجموعـة أخـرى مـن العّمـال، بشـرط أن 

  .مطالب ذات صبغة مهنّية ، وُيغّطييكون اإلضراب األّول مشروع 
، بشـأن قضـّية ُعرضـْت عليهـا، 19872 فـي العـاملجنـة الحرّيـة النقابّيـة  وهو المبدأ ذاته اّلذي ُطبق مـن ِقبـل     

يتعّلـــق مضـــمونها بصـــدور مرســـوم يـــنّظم هـــذا الّنـــوع مـــن اإلضـــرابات، وُيقّيـــد إمكانّيـــات وحـــاالت اّللجـــوء إلـــى هـــذه 
كتلــك المتعّلقــة بشــرط  -واعتبــرت اّللجنــة أّن بعــض أحكــام المرســوم مقبولــة وجــائزة .اإلضــرابات، دون أْن يحُظرهــا

كتلك المتعّلقة بالتقييد الجغرافي  -إّال أّن البعض منها ال يمكن إجازته -تسجيل اإلضراب لدى الّسلطات العمومية
  .3أو القطاعي، وكذا، التقييد الّزمني لإلضراب التضامني

 
  

                                                           
  :َووَرَد في تقرير اّللجنة، كاآلتي 1

      « [...] Les organisations chargées de défendre les intérêts socio-économiques et professionnels des travailleurs 
devraient en principe pouvoir utiliser la grève pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux 
problèmes posés par les grandes orientations de politique économique et sociale qui ont des répercussions 
immédiates pour leurs membres et, plus généralement, pour les travailleurs, notamment en matière d’emploi, de 
protection sociale et de niveau de vie ». in : 
B.I.T.: (Liberté syndicale et négociation collective), Etude d’ensemble de la Commission d’experts pour l’application 
des conventions et recommandations, C.I.T., 81ème  session, rapport III , partie 04.(B), Genève,1994, para.165. 

  :راجع 2
B.Genigon,A.Odero et H.Guido, Les principes de l’O.I.T. sur le droit de grève, Op.cit., p.16.  

  :، كاآلتي1994في العام  طبيق االتفاقياتلجنة الخبراء المعنّية بتكما َوَرَد في التقرير الّصادر عن  3
     « Certains pays reconnaissent la légitimité des grèves de solidarité, qui surviennent plus fréquemment en raison 
du mouvement de concentration des entreprises mais aussi des phénomènes de globalisation de l’économie mondiale 
et de délocalisation des centres de travail.  
     Tout en soulignant que de nombreuses distinctions s’imposent à cet égard (par exemple définition exacte du 
concept de grève de solidarité, relation justifiant l’exercice de ce genre de grève, etc.), la commission considère 
qu’une interdiction générale [...] risquerait d’être abusive et que les travailleurs devraient pouvoir exercer de telles 
actions pour autant que la grève initiale qu’ils soutiennent soit elle-même légale ».in : 
B.I.T.: (Liberté syndicale et négociation collective), Etude d’ensemble de la Commission d’experts pour l’application 
des conventions et recommandations, Op.cit., para.168. 
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  المتعّلقة بتنظيم الممارسة القانونية للحّق في اإلضراباألحكام : ثالثاً      
 :وتتناول الباحثة في هذا الّشأن، العناصر التّالية     

  
 إلضرابل النطاق الّشخصي. 1     

  
ــةُيشــير التقريــر الّصــادر عــن        ــة النقابّي ــة الحرّي  01.ف/09الــوارد بالمــادة  إلــى االســتثناء ،1996للعــام  لجن

؛ حيث َقَضت اّللجنة بجواز ذلك، فـي الحـاّل الّـذي تتـوّلى فيـه بأعضاء القّوات المسّلحة والّشرطةق  منها، والمتعلّ 
  .التشريعات واّللوائح الوطنّية تنظيم المسألة وتقرير الّضمانات الكافية لهذه الفئات

ــة الحــّق فــي اإلضــراب مــن الحقــوق األساســّية وال      ــة النقابّي ــذي ال ومنــه، اعتبــرت لجنــة الحرّي ــات العامــة اّل حرّي
وبالمقابـل، أعلنـت . يجوز تقييدها إّال في حاالٍت تتعّلق ببعض المناصب القيادّية ذات الطبيعة واألولوّيـة الخاّصـة

اّللجنــة ذاتهــا، بجـــواز تقييــد ممارســـة اإلضــراب، اســـتثناءًا، فــي األوضـــاع الوطنّيــة غيـــر العاديــة حيـــث يكــون أمـــن 
       .1ها مهّددًا بخطروسالمة الدولة أو أحّد أجهزت

؛ إضراب الموّظفين العمومّييناهتمامًا بالغًا بمسألة  -ِكلتاهما -كما أولت لجنة الحرّية النقابّية ولجنة الخبراء     
حيث تّم االتفاق على أّن الموظفين العموميين، إن لم يكونوا مستفيدين من حـّق اإلضـراب، فـإّنهم مسـتفيدين حتمـًا 

ــــُنُهم مــــن الــــّدفاع عــــن مصــــالحهم، مثــــلمــــن ضــــمانات خاّصــــة  إجــــراء المصــــالحة والتحكــــيم ذا الّطــــابع : بهــــم، ُتمك
  . االختياري والسريع في كاّفة مراحل الّنشاط والمسار المهني

، علـى التّـوالي، أّن 1996و 1994واعتبرت لجنتـْي الّرقابـة علـى الحرّيـة النقابّيـة فـي تقاريرهـا الّصـادرة عـامي      
المــوّظفين اّلــذين يمارســون "ّلــذين ُيمكــن إقصــاؤهم مــن ممارســة الحــّق فــي اّللجــوء لإلضــراب، هــم فقــط المــوّظفين ا

  .2 (Les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat)" مهام الّسلطة باسم الدولة
ولـيس  معيـار طبيعـة الّنشـاط ، أساسًا، فـيعمومّيينالموّظفين الوعليه يكُمن المعيار المقّرر فيما يتعّلق بفئة      

ومنه، تقّر لجنة الحرّية النقابّية على مستوى المنظمة الدولية للعمل، في تقريرها الّسابق،  . معيار التشريع المطّبق
ــة  ــين يشــغلون مناصــب وزارّي أو أّنــه مــن حــّق الدولــة تقييــد ممارســة الحــّق فــي اإلضــراب فيمــا يتعّلــق بــالموّظفين اّل

  .3مناصب ُمماِثلة، وكذا، موّظفي الّسلطة القضائّية
وقْد امتّد نشاط لجنة الحرّية النقابّية بخصوص فئة الموّظفين العمومّيين أبعد من هذا؛ حيث توّصلتن اّللجنـة      

م الدولــة، وهــم إلــى َوْضــِع قائمــٍة للفئــات اّلتــي ال ُيمكــن اعتبارهــا، بــأي حــاٍل، علــى أّنهــا ُتمــارس وظــائف قيادّيــة باســ
على سبيل المثال ال الحصر، الموّظفين العمومّيين التّـابعين للمؤّسسـات العمومّيـة االقتصـادية والّتجاريـة، مـوّظفي 

                                                           
  :راجع 1

B.I.T.: (Liberté syndicale et négociation collective), Etude d’ensemble de la Commission d’experts pour l’application 
des conventions et recommandations, Op.cit., para.527. 

  :راجع 2
Ibid., para.534. 

  :راجع 3
Ibid., para. 537-538 . 
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ــة، مــوّظفي مؤّسســات الّنقــل الحضــري، مــوّظفي التعلــيم، وبصــفٍة  ــة، مــوّظفي المؤّسســات البنكّي المؤّسســات البترولّي
 .1رافق العمومّيةعامٍة، جميع موّظفي المؤّسسات والم

 

 طاق الموضوعي لإلضرابالنّ .2     
 

قـد و . مـن ممارسـة اإلضـراب أو منعـه حـدّ تي يمكـن فيهـا الة بعض الحاالت الّ النقابيّ  ةلقد حصرت لجنة الحريّ      
ة فـي بعـض الوظـائف العمومّيـيمكـُن تقييـد أو حظـر ممارسـة اإلضـراب  ،هكـذاو . ايرت لجنة الخبراء هذا الموقفس
  .ةاالستثنائيّ  واألوضاع روففي بعض الظّ و  ،ةات األساسيّ الخدمو 

ة ق حيوّيـــع فــي القطـــاع العـــام أو فــي مرافـــمَنـــد اإلضـــراب أو يُ قّيــمكـــن أن يُ ه يُ فإّنـــ اّللجنـــة ذاتهــا،فــي منظـــور و      
  .2ة للمواطنينمجموعة من الخدمات األساسيّ  رِ يْ ذلك في حالة تأثير هذا اإلضراب على سَ و  ،ةأساسيّ و 

إدخـال  تبـرّ  (Le service essentiel) ةاألساسـيّ  أو ةالمصـلحة الحيوّيـمفهـوم  نّ عتبر لجنة الحرّيـة النقابّيـة أوت    
  .3أدنى من الخدمة في اإلضراب أو منع اإلضراب أو إقرار حد  تضييق على ممارسة الحقّ 

  :و تقييُدُه، مجاالت الّنشاط التّاليةأ ن فيها منع اإلضرابمكِ تي يُ األنشطة الّ بين الخدمات و  ذكرت اّللجنة منو      
 قطاع المستشفيات؛ •
 الخدمات الكهربائية؛ •
 خدمات تأمين المياه؛ •
 الخدمات الهاتفية؛ •
 .المالحة الجوية •

وهـي تلـك اّلتـي ال يجـوز األساسـّي، أو  المرفـق الحيـويّ واعتبرت اّللجنة المجاالت التّالية، خارج دائـرة مفهـوم     
 :ة لإلضراب على مستواها، مجاالت الّنشاط التّاليةتقييد الممارسة الفعليّ 

 القطاع الّسمعي والبصري؛ •
 ؛قطاع النفط والمرافئ •
 حن؛الشّ و الموانئ قطاع  •
 ؛القطاع البنكي والمصرفي •

                                                           
  :َوَرَد التفصيل فيه، ضمن 1

B.Genigon,A.Odero et H.Guido, Les principes de l’O.I.T. sur le droit de grève, Op.cit., pp.17-19 et 65-68. 
  :، في هذا الّشأن، كالتّالي1994للعام  لجنة الخبراءورد في تقرير  2

     «S’agissant d’une exception au principe général du droit de grève, les services essentiels qui permettent une 
dérogation totale ou partielle à ce principe devraient être définis restrictivement…seuls peuvent être considérés 
comme essentiels les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la 
population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. ».in : 
B.I.T.: (Liberté syndicale et négociation collective), Etude d’ensemble de la Commission d’experts pour l’application 
des conventions et recommandations, Op.cit., para.159-160. 

  :، كالتّالياألساسّية أو الحيوّية اتبالخدمالمقصود  ،1983 في العام، لجنة الخبراءوقْد عّرفت  3
     « services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la 
sécurité ou la santé de la personne».in : 
B.Genigon,A.Odero et H.Guido, Les principes de l’O.I.T. sur le droit de grève, Op.cit., p.20. 
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 قطاع اإلعالم واالّتصال؛ •
 حدائق التسلّية؛ •
 قطاع الحديد والّصلب؛ •
 قطاع المناجم؛ •
 قطاع الّنقل، بالمفهوم الواسع؛ •
 وية والتبريد؛مؤّسسات الته •
 مؤّسسات الفندقة والّسياحة؛ •
 قطاع البناء والتجهيز؛ •
 قطاع صناعة المركبات وتجهيزها؛ •
 خدمات الكمبيوتر لتحصيل الضريبة؛ •
 إصالح الطائرات؛ •
 راعية؛شاطات الزّ النّ  •
 ة؛عرض المواد الغذائيّ  •
 النقود؛  سكّ  •
 باعة؛الطّ  •
 ؛القطاع التعليمي •
 ة، الملح والّتبغ؛مؤّسسات الدولة للمشروبات الكحوليّ  •
 مصالح البريد والمواصالت؛ •
 .1الّنقل الحضري •

جزء من ق على حياة دِ حْ ح ومُ مدى وجود خطر واضِ ة هو الحيويّ  المعيار المعتمد لتحديد طبيعة المرافق ٕانّ و      
 ،يطـة بـهروف المحة بـالظ فق الحيويّ يرتبط مفهوم المراو . تهمصحّ ة و كان أو جميعهم وعلى سالمتهم الشخصيّ السّ 

أو  ،طويلـةً  ةً إذا دام اإلضـراب فتـر  حيـوي  ل إلـى مرفـقٍ قد يتحوّ  المرفق غير الحيويّ  إذ أنّ  ؛مطلقاً  ال يعتبر مفهوماً و 
 وبدأ يُ  واسعٍ  على نطاقٍ  امتد 2أمن المواطنينة وسالمة و صحّ  دُ هد.  

ق لدولـة علـى قـدم المسـاواة فيمـا يتعلّـعامـل جميـع مشـاريع اال يجـوز أن تُ ه أّنـ ،ةالنقابّيـ الحرّيـةترى لجنة و      
تـي ليسـت تلـك الّ ة و ة، بين تلك المرافق الحيويّ ختصّ دون التمييز، في التشريعات الم ة اإلضراب،من حريّ  بالحدّ 
ذلــك فــي حالــة أزمــة و  ،ة منــع عــام لإلضــراباتان بإمكانّيــقــر لجنــة الخبــراء تُ ة و النقابّيــ ةلجنــة الحرّيــكمــا أّن  .3كــذلك

                                                           
  :راجع 1

B.I.T.:(La liberté syndicale),Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale du Conseil 
d’administration du B.I.T ., Op.cit., para. 545-541 . 

  :راجع 2
Ibid., para.545. 

  :راجع 3
Ibid., para.547-548. 
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ر علـى كحالـة نـزاع خطيـر أو كـوارث طبيعيـة تـؤث  ،ةاسـتثنائيّ  ل ظروفـاً تي تشـك ة أو في حالة الطوارئ الّ ة حادّ وطنيّ 
 رِ يْ الس  1اً زمنيّ  داً محدّ  عُ نْ أن يكون هذا المَ  في هذه الحاالت، تشترط كلتا اّللجنتينو  .ساتللمؤسّ  العادي.  

الحظـر سـواء اإلضـراب للتقييـد و  ض حـق ينمـا يتعـرّ ح ،هى أّنـعلـ ،ةالنقابّيـ الحرّيـةلجنـة  بهذا الُخُصوص، تلح و      
 ين آليـــات للتعـــويض عـــنين المعنّيـــمِ للمســـتخدَ  ثَ حـــدَ تُ  ه يجـــب أنْ فإّنـــ ،ةفـــي القطـــاع العـــام  أو فـــي المرافـــق الحيوّيـــ

  .2اإلضراب حق  نْ م مِ هِ حرمانِ 
ب حِ صـايجـب أن يُ ": هأّنـ ،3لجنـة ذاتهـاالّ  مانات المناسبة فـي مثـل هـذه الحالـة، تـرىطبيعة الضّ  فيما يخص و       

 ين المشاركة في كـلّ المعنيّ  للعّمالن مكِ سريعة بحيث يُ و ، مستقّلة مناسبة مصالحة وتحكيمهذا المنع بإجراءات 
ــ حالمــا يــتم  ســريعٍ  بحيــث يجــري تنفيــذ األحكــام بشــكلٍ و  ،ةمراحــل هــذه اإلجــراءات التوفيقّيــمرحلــة مــن  ل التوص

  .4"إليها
القيـود الـواردة علـى ؛ إذ أّن أدنـى مـن الخدمـة إلزامية تأمين حـدّ ، تي نتحدث عنهـامانات الّ هذه الضّ  من بينو     
ة النقابّيـ الحرّيـةر مـن منظـور لجنـة بَ عتَ تُ  ،بات األماناإلضراب في بعض القطاعات بهدف الحفاظ على متطلّ  حقّ 
  .ةطبيعيّ  قيوداً 
تـي الخـدمات الّ  يجـب أن يقتصـر علـى األدنى من الخدمـة ن الحدّ تأميالنقابية بـأن  الحرّيةقد أضافت لجنة و      
 يشك 5تهمصـحّ و خصـية علـى سـالمتهم الشّ هـم و كان أو كلّ لـى حيـاة جـزء مـن الّسـع فها خطراً ل انقطاعها أو توق. 

ا أو ي امتــدادهولكـن قـد يـؤدّ  -بـالمعنى الحصـري للكلمـة -ةر حيوّيـَبـعتَ هـذه الخـدمات ال تُ  لجنـة أن اعتبـرت هـذه الّ و 
ة ن علـى النقابـات العمالّيـيتعـيّ  ،لـذا. كان إلى الخطرة للسّ ض الحياة الطبيعيّ ة تعرّ حادّ  ةٍ وطنيّ  ها إلى أزمةٍ دِ طول أمَ 

مضـمون الحــد األدنـى مــن فــي تحديـد ماهيــة و فـي هــذه الحـاالت أن تشــارك مـع أصــحاب العمـل والســلطات العامـة 
  .6الخدمة

                                                           
  :راجع 1

B.I.T.:(La liberté syndicale),Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale du Conseil 
d’administration du B.I.T ., Op.cit., para.561. 

  :راجع 2
Ibid., para.546. 

  :راجع 3
Ibid., para.547. 

  :تي، كاآل1994الموقف ذاته؛ حيث َوَرَد في تقريرها الّصادر عام  لجنة الخبراءوتؤّكد  4
     « Si le droit de grève fait l’objet de restrictions ou d’une interdiction, les travailleurs ainsi privés d’un moyen 

essentiel de défense de leurs intérêts socio-économiques et professionnels devraient bénéficier de garanties 
compensatoires, par exemple de procédures de conciliation et de médiation, aboutissant en cas d’impasse à un 
mécanisme d’arbitrage recueillant la confiance des intéressés. 
     Il est impératif que ces derniers puissent participer à la définition et à la mise en œuvre de la procédure, qui 
devrait par ailleurs présenter des garanties suffisantes d’impartialité et de rapidité; les décisions arbitrales devraient 
avoir un caractère obligatoire pour les deux parties et, une fois rendues, pouvoir être exécutées rapidement et 
complètement ».in : 
Ibid., para.164. 

  :راجع 5
B.Genigon,A.Odero et H.Guido, Les principes de l’O.I.T. sur le droit de grève, Op.cit., pp.42-43. 

  :راجع 6
Ibid., p.43. 
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لـيس  ،ألدائهـاال العدد األدنى من العّمـو األدنى من الخدمات الحدّ ون تحديـد يجب أن يك هأنّ  ،لجنةالّ  وتؤكد      
  .1أيضاً  ،ةين والنقابات العماليّ العمل المعنيّ  أربابما بنقابات وٕانّ  ،فحسب ،لطات العامةبالسّ  منوطاً 

  
  ط ممارسة حق اإلضرابو شر .3     

  
التشـريعات الوطنّيــة، عنـد صــياغتها لشـروط اّللجــوء إلــى  تـرى فــي هـذا الّشــأن لجنـة الحرّيــة النقابّيـة، أّنــه علــى     

علــى الّنحــو اّلــذي ال تّتخــذ فيــه هــذه الّشــروط  بصــيغٍة معقولــةاإلضــراب وشــروط تنظيمــه، أن ُتحــدد هــذه الّشــروط 
الـوارد أعـاله، ، 1996 ولّخصـت اّللجنـة فـي تقريرهـا الّصـادر عـام. 2طـابع التقييـد والتنظـيمبـدًال مـن  طابع الحظـر

  :اإلضراب، وهي تنّظم ممارسةّشروط اّلتي يمكن أن ال
 ؛3إلزامّية اإلشعار المسبق باإلضراب �
 ؛4إلزامّية اّللجوء لإلجراءات المصالحة، الوساطة والتحكيم االختياري �
 ؛5لعّمالاألغلبّية النسبّية لإلزامّية الحصول على موافقة  �
 ؛6ع السّريإلزامّية اّتخاذ قرار اّللجوء لإلضراب عن طريق االقترا �
 ؛7إلزامّية اّتخاذ الّتدابير اّلالزمة والُمناسبة من أجل تحقيق األمن والوقاية من الحوادث �

                                                           
  :راجع 1

B.Genigon,A.Odero et H.Guido, Les principes de l’O.I.T. sur le droit de grève, Op.cit., pp.43-44.. 
  :راجع 2

B.I.T.:(La liberté syndicale),Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale du Conseil 
d’administration du B.I.T ., Op.cit., para.498. 

 :راجع 3
Ibid.502-504. 

المرونـة، الحيـاد، الّسـرعة فـي الفصـل فـي : ت المصالحة، الوساطة والتحكيم بالخصائص التّاليـةوترى بهذا الخصوص لجنة الحرّية النقابّية وجوب تميز إجراءا 4
. وأنــه، ال يمكــن اّللجــوء للتحكــيم اإلجبــاري ســوى فــي قطــاع الوظيفــة العموميــة، فــي القطاعــات الحيوّيــة، وفــي حــاالت األزمــات الوطنّيــة الحــاّدة  .الّنــزاع والّشــفافية

  :كاآلتيووَرَد التعبير عن ذلك، 
     « L’arbitrage obligatoire pour mettre fin à un conflit collectif du travail est acceptable soit s’il intervient à la 
demande des deux parties au conflit, soit dans les cas où la grève peut être limitée voire interdite, à savoir dans les 
cas de conflit dans la fonction publique, à l’égard des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de 
l’Etat, ou dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire les services dont l’interruption risquerait de 
mettre en danger, dans tout ou partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne ».in :  
Ibid., para.500-501 et 515. 

التّاليـــة بهـــذا ووضـــعت اّللجنـــة المبـــادئ . انتهاكـــًا للحـــّق فـــي اإلضـــرابالعّمـــال ُيعـــد  )2/3(ثلثـــي وتقـــدر لجنـــة الحرّيـــة النقابّيـــة أّن التشـــريع الـــذي يشـــترط أغلبّيـــة  5
  :الُخُصوص

     « Le fait que la décision de déclarer une grève doive être approuvée par plus de la moitié de tous les travailleurs 
concernés est une exigence trop élevée qui pourrait par trop limiter la possibilité de faire grève, surtout dans les 
grandes entreprises. 
     La majorité absolue des travailleurs concernés pour le déclenchement d’une grève peut être difficile à atteindre, 
en particulier dans les cas de syndicats regroupant un grand nombre d’adhérents. Une disposition exigeant une telle 
majorité peut donc entraîner un risque de limitation importante du droit de grève ».in : 
Ibid., para.506-513. 

 :راجع 6
Ibid., para.503-510. 

 :راجع 7
Ibid., para.554-555. 
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 ؛1إلزامّية توفير حّدًا أدنى من الخدمة في بعض مجاالت الّنشاط �
 .2إلزامّية احترام حرّية العمل في أماكن عمل العّمال غير المضربين �

  
 وعّية اإلضرابالجهة المختّصة بتقرير مشر . 4     

  
قّررت لجنة الحرّية النقابّية في هذه الّنقطة بالّذات، أّنه ال يحّق أن تحوز الحكومـة أو ممثلـو الحكومـة أو أّي      

وأّن هــذا االختصــاص يجــب أن . جهــٍة حكوميــة أخــرى، ســلطة الفصــل فــي مشــروعّية أو عــدم مشــروعّية اإلضــراب
  .3االت اّلتي تكون فيها الحكومة وأجهزتها طرفًا في الّنزاعُيخّول لطرٍف ثالٍث محايد، خاّصًة في الح

  
  ضمانات ممارسة الحّق في اإلضراب: رابعاً      

  
أّنـه فـي الحالـة اّلتـي يعجـز فيهـا أطـراف الّنـزاع عـن إيجـاد حـل وسـط عـن طريـق  لجنة الحرّيـة النقابّيـةتُقـدر      

ن النقـابّيين وممّثلـي العّمـال لمعـامالٍت تمييزّيـة مـن شـأنها حملهـم التفاوض أو التحكيم، غالبًا، ما يتعـّرض المنـدوبي
  .على إنهاء اإلضراب وتوقيف نشاطاتهم النقابّية

بـأّن الحمايـة المخّولـة للعّمـال وللمنـدوبين النقـابّيين فـي مواجهـة أفعـال التمييـز  لجنة الخبـراءوبدورها، أشـارت      
ــة مــن علــى أســاس النشــاط النقــابي، تشــكُل ركنــًا  ــة، ألّن هــذه المعــامالت التمييزّي ــة النقابّي أساســّيًا مــن أركــان الحرّي

  .874:شأنها أن تؤّدي إلى القضاء على الّضمانات والحماية المقّررة بموجب أحكام االتفاقية رقم
خدام كـّل سـلوك تمييـزي فـي مجـال االسـت، وتحظر المبادئ المقـّررة فـي إطـار لجنـة الحرّيـة النقابّيـة، صـراحةً      

؛ ُيوّجه إلى شخٍص ما استنادًا إلى انتمائه أو نشاِطِه النقابي، أو استنادًا إلى مشـاركِته فـي إضـراباٍت مشـروعة
  :، كاآلتي1996حيث َوَرَد ضمن تقريرها الّصادر عام 

     «Nul ne devrait faire l’objet de discrimination dans l’emploi en raison de son affiliation ou de 

ses activités syndicales légitimes, présentes ou passées »5. 

                                                           
 :راجع 1

B.I.T.:(La liberté syndicale),Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale du Conseil 
d’administration du B.I.T ., Op.cit., para.556-558. 

 :راجع 2
Ibid., para.586. 

 :راجع 3
Ibid., para.522-525. 

  :اّللجنة ذاتها، كالتّالي وبهذا الّشأن قّررت 4
     «Dès lors que le maintien de la relation de travail constitue une conséquence normale de la reconnaissance [de ce 
droit], l’exercice [licite] de celui-ci ne devrait pas avoir comme résultat que les grévistes soient licenciés ou fassent 
l’objet d’une discrimination ». 
B.I.T.: (Liberté syndicale et négociation collective), Etude d’ensemble de la Commission d’experts pour l’application 
des conventions et recommandations, Op.cit., para.179. 

 :راجع 5
Ibid., para.690. 
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  :وأعلنت اّللجنة أعاله، عن العديد من المبادئ في هذا الّشأن     
 ؛1إلضراٍب مشروعٍ  -أو محاولة تنظيمه -ُيحظر فرض أّية عقوبة على عامٍل ما بسبب تنظيمه �
ــــًة جســــيمًة فــــي مجــــال ُيشــــّكُل كــــّل تســــريٍح للعاِمــــِل بســــبب مشــــاركته فــــي إ � ضــــراٍب مشــــروٍع معاملــــًة تمييزّي

 ؛982:االستخدام، ويمّثل انتهاكًا للحرّية النقابّية ومخالفًة ألحكام االتفاقية رقم
ــة ومشــاركتِهم فــي  � ُيشــكُل كــّل تســريٍح مــن العمــل ُيوّجــه ألحــد المنــدوبين النقــابّيين بســبب نشــاطاِتهم النقابّي

 ؛3ةً اإلضراب معاملًة تمييزّية جسيم
ـــِع إعـــادة اســـتخداِمِهم بســـبب  � ـــال وحظـــر من ـــة يشـــترط حظـــر تســـريح العّم ـــة النقابّي ـــادئ الحرّي ـــرام مب إّن احت

 ؛4مشاركتهم في إضراب أو أّي نشاط مطلبي
ال ْيمكـــن ألّي عامـــٍل أن يكـــون محـــّل توقيـــع جـــزاء أو أن يتعـــّرض للفصـــل مـــن العمـــل بســـبب تنظيمـــه أو  �

 ؛5مشاركِتِه في إضراٍب سلميّ 
، بــأّن حمايـــة العّمــال المضــربين والمنـــدوبين 1994فــي تقريرهـــا الّصــادر عــام لجنـــة الخبــراء دورها، أّكــدت بــ     

 .6النقابّيين تشّكل ركنًا هاّمًا من أركان الحرّية النقابّية
مــن شــأِنِه أْن   اإلضــراب فــي قطــاع غيــر حيــويّ  ال بهــدف حــلّ اســتخدام العّمــ أنّ  لجنــة الحرّيــة النقابّيــةتــرى و      

سـة، إذا كـان ال مـن خـارج المؤسّ لجـوء إلـى اسـتخدام العّمـالّ  كمـا أنّ  .ةالنقابّيـ ةعلـى الحرّيـ خطيـراً  ياً تعـدّ  لَ شك يُ 
اإلضـراب،  علـى حـق  ل خطـراً شـك دة مـن الوقـت يُ غيـر محـدّ  المضـربين لفتـرةٍ  ، إلحاللهـم محـلّ اإلضـراب مشـروعاً 

  .7"ةحريّ  ا بكلّ هَ ة لحقوقِ ليّ قابات العمار على ممارسة النّ ذي قد يؤث األمر الّ 

                                                           
 :راجع 1

B.I.T.:(La liberté syndicale),Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale du Conseil 
d’administration du B.I.T ., Op.cit., para.590. 

 :راجع 2
Ibid., para.591. 

 :راجع 3
Ibid., para.592. 

 :راجع 4
Ibid., para.593-597. 

 :راجع 5
Ibid., para.602. 

ومنــه، . رة االعتـراف بــالحّق فـي الحفــاظ علـى عالقــة العمـلاالعتـراف بــالحّق فـي اإلضــراب يسـتتِبْع بالّضــرو ، كمـا سـبقْت اإلشــارة إليـه، لجنـة الخبــراءوتـذكر  6
 اّتجاه العّمال المضربين أو المندوبين النقابّيين، وكّل إجراءات تسريٍح تمس وَوَرد في تقرير اّللجنة، كاآلتي .مهِ بِ  ُيحظر كّل سلوٍك تمييزي: 

     « Dans certains pays de common law, on considère qu’un des effets de la grève est la cessation du contrat de 
travail, ce qui laisse l’employeur libre de remplacer les grévistes par de nouveaux employés. Dans d’autres pays, la 
grève permet à l’employeur de licencier les grévistes ou de les remplacer temporairement ou pour une période 
indéterminée. Par ailleurs, les sanctions ou les mesures de réparation sont souvent insuffisantes lorsque les grévistes 
sont particulièrement visés par des mesures prises par l’employeur (mesure disciplinaire, mutation, rétrogradation 
licenciement) [...] Une protection réellement efficace devrait exister à cet égard dans la législation, faute de quoi le 
droit de grève risque d’être vidé de tout contenu ».in : 
B.I.T.: (Liberté syndicale et négociation collective), Etude d’ensemble de la Commission d’experts pour l’application 
des conventions et recommandations, Op.cit., para.139. 

 :راجع 7
Ibid., para.602. 
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يرمــي إلــى تحقيــق مطالــب  إضــرابٍ  أو إصــدار أوامــر المصــادرة لفــض  ،حةة المســلّ اســتعمال القــوّ  فيمــا يخــص و      
ر ذلـك، وتـرتبط هنـاك ظـروف تُبـرّ إذا كانـت  فيمـا عـدىة، ات النقابّيـللحرّيـ خطيـراً  خرقـاً  لجنـةة، فقـد اعتبرتـه الّ مهنّيـ

. للقـانون م طبقـاً ي اإلضـراب المـنظّ لطات العموميـة فـل الّسـلجنـة تـدخّ م الّ تحـرّ و  .1أو المؤّسسـةبأمن وسـالمة الدولـة 
 ة ظـام العـام أو عرقلـة حرّيـتهديـد النّ  هِ من شأنِ ن اإلضراب غير سلمي، و وْ في حالة كَ  راً ل مبرّ لكن يصبح هذا التدخ
ة التسـاؤل عـن إمكانّيـ يـتم  ،بعض العقوباتال المضربين لض العمّ في إطار إنزال أو تعرّ و  .2عمل غير المضربين

ال المضـربون فـي حالـة ارتكـابهم تي يسـتحقها العّمـعن طبيعة العقوبات الّ و  ،ال المضربينقتطاع من أجور العمّ اال
  ؟لبعض الجرائم أثناء اإلضراب

لمبـادئ  ل خرقـاً ال يشـكّ االقتطاع من األجور أليـام اإلضـراب " النقابية أنّ  ةلجنة الحريّ  في هذا الّشأن،  ترى      
ــ ــ ةالحرّي فــي حالــة مــا إذا كــان االقتطــاع مــن األجــور أكبــر مــن المبلــغ العائــد إلــى فتــرة ه أضــافت أّنــو  .ةالنقابّي

لجنة واعتبـرت  .3"ةطبيعيّ  عملٍ في الحفاظ على عالقات فرض العقوبات على اإلضراب ال يساهم  اإلضراب، فإنّ 
ــراء ــال نّ أ الخب أو غيــر قــانوني  تعســفي  ســلوكٍ  كــلّ و  ،للقــانون يجــب أن تمــارس طبقــاً و  متيــازاً ة ليســت اة النقابّيــحرّي
ــبشــأن ممارســة الحرّيــ صــادر ــة و ض صــاحبه آلثــار مدنّيــإلضــراب يعــر فــي ا الحــقّ ة و ة النقابّي تــرى  ،هكــذاو  .ةجنائّي

  .4اإلضراب رسة حقّ خالل مما رماً ل جُ ذي يشك ف الّ ة التعسّ النقابيّ  ةأسس الحريّ ال تحمي مبادئ و ه لجنة أنّ الّ 
الجزائية فقط في اإلضـرابات التـي تحصـل خاللهـا انتهاكـات لممنوعـات  العقوبات وجوب فرضلجنة الّ  تقرّ و      

رعية تلح على مالئمة العقوبة لألعمال غير الّشـطابقة لمبادئ الحرية النقابية، و اإلضراب التي هي في ذاتها م
ذي ة وقت اإلضراب، يجب أن تكون بحجم االعتداء أو الخطأ الّ يّ عقوبة تفرض على أعمال غير شرع أيّ  إذ أنّ 

  .5بارتكب  خالل اإلضرا
المنعقـد  االجتمـاع الّثالثـيوالجدير بالتنويه له في الختـام، أّنـه جـاء التّأكيـد علـى المبـادئ المقـّررة أعـاله، فـي      

 ة الحرّية النقابّية وحمايـة حـّق التنظـيماتفاقي بشأن، 2015 فيفري 25وٕالى  23خالل الفترة الممتّدة من  بجنيف،

  .6، فيما يتعّلق بحّق اإلضراب وبطرائق وممارسات اإلضراب على المستوى الوطني)1948(

                                                           
 :راجع 1

B.I.T.:(La liberté syndicale),Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale du Conseil 
d’administration du B.I.T ., Op.cit., p.602. 

 :راجع 2
Ibid., p.603. 

 :راجع 3
Ibid., Op.cit.,220. 

  :راجع 4
B.I.T.: (Liberté syndicale et négociation collective), Etude d’ensemble de la Commission d’experts pour l’application 
des conventions et recommandations, Op.cit., para.161. . 

  :راجع 5
Ibid. 

ّذي اعتمـده مجلـس إدارة ، الـGB.322/INS/ 5) (:، ِوفقًا للقرار الـوارد فـي الوثيقـة2015 فيفري 25وٕالى  23من  جنيفاجتمعت الهيئات المكّونة الّثالثّية في  6
  .2014 نوفمبر، المنعقدة في شهر 322: المنظمة الدولية للعمل في دورِتِه رقم

، فيمــا يتعّلــق بحــّق اإلضــراب وبطرائــق وممارســات )1948(اتفاقيــة الحرّيــة النقابّيــة وحمايــة حــّق التنظــيم  االجتمــاع الّثالثــي بشــأن(، المنظمــة الدوليــة للعمــل
  ) TMFAPROC/2015/ 2: وثيقة رقم. (2015فيفري  25-23، جنيف، )اإلضراب على المستوى الوطني
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 عن موقفها المشترك بشأن الحّق فـي اإلضـرابجرى االجتماع في جو بّناٍء، وأعربت مجموعة الحكومـات      
  سّيدي الّرئيس، :"ضمن بيان مجموعة الحكومات، كاآلتي ؛ حيث َوَردَ 1وعالقُتُه بالحرّية النقابّية

 .إّنني أتحّدث بالّنيابة عن الحكومات المشاركة في هذا االجتماع الّثالثي .1
أوّد بادئ ذي بدٍء أْن ُأعِرب باسم الحكومـات عـن التزامنـا القـوّي فـي جعـل هـذا االجتمـاع ُيحقّـق تقـدمًا  .2

وسـوف نعمـل تحـت قيـادتكم المتبّصـرة، بـروٍح . طروحـة أمامنـاملموسًا في حلحلـة المسـألة المعقّـدة الم
بّناءة وبُحسن نّية، حّتى نقّدم إلى مجلس اإلدارة آراءًا ملموسة من شأنها أن تساعد على اعتماد قرار 

 ...مستنير في مارس
ســيدي الــّرئيس، أمــام مجموعــة الحكومــات فرصــة ســانحة لتتــدارس ِبُعمــٍق المســألة المطروحــة أمامنــا  .3

 .بشأن الحرّية النقابّية والحّق في اإلضراب 87:عًا، عنيت العالقة بين االتفاقية رقمجمي
وتعترف مجموعة الحكومات بـأّن الحّق فـي اإلضـراب مـرتبٌط بالحرّيـة النقابّيـة اّلتـي ُتشـّكل مبـدءًا وحقّـًا  .4

ة الحكومـات، وتعتـرف مجموعـ. من المبادئ والحقوق األساسّية في العمل فـي المنظمـة الدوليـة للعمـل
علــى وجــِه الُخُصــوص، بأّنــه بــدون حمايــة حــّق اإلضــراب، ال ُيمكــن تحقيــق الحرّيــة النقابّيــة، وال ســيما 

 .الحّق في تنظيم األنشطة لغرض تعزيز وحماية مصالح العّمال ، تحقيقًا كامالً 
ساسـّية فـي العمـل ولكّننا نلحظ، أيضًا، أّن الحّق في اإلضراب، ولو كان جزءًا من المبادئ والحقـوق األ .5

فنطاق تطبيق هذا الحّق وشروطه منّظمة على المستوى . في المنظمة الدولية للعمل، ليس حّقًا ُمطلقاً 
 ...الوطني

ــّذات، للّشــروع فــي مناقشــة ممارســة حــّق  .6 نحــن علــى أهبــة االســتعداد، مــن هــذا االجتمــاع الّثالثــي بال
إّننا نعتقد أّن المجموعـة المعّقـدة مـن التوصـيات . يناإلضراب، في الّشكل واإلطار اّللذين ُيعتبران ُمالئم

سـنة  65والُمالحظات اّلتي صاغتها مختلف مكّونات نظام اإلشـراف فـي المنظمـة الدوليـة للعمـل خـالل 
، ُتشكل موردًا قيمًا ِلِمثِل هـذه المناقشـات اّلتـي ستسـتنير، كـذلك، 87: مضت على تطبيق االتفاقية رقم

 .تي اعتمدتها الدول وبعض األقاليم من أجل رسم إطار حّق اإلضراببمختلف اّللوائح الّ 
سّيدي الّرئيس، ختامًا َلْن تألوا الحكومات أّي جهٍد للتوّصل إلى نتيجٍة ملموسـٍة فـي األّيـام القادمـة مـن  .7

  .2"خالل مواصلة الُمشاورات والحوار
ُخطـــوًة جريئــًة تُفِضـــي عـــن مـــدى  2015ري فيفـــالّصــادر فـــي شـــهر  البيـــان المشـــترك للحكومـــاتوُيمثــل          

علـى مسـتوى المنظمـة الدولّيـة للعمـل، وُيعلـن عـن وجـود مشـاريع مسـتقبلّية  الحّق في اإلضراباالهتمام اّلذي يلقاه 
  . بخصوص تبّني وثيقة دولّية للعمل بشأن تنظيم الحّق في اإلضراب خالل الدورات المقبلة للمؤتمر الدولي للعمل

                                                           
، 2014مـن العـام  جـواناه المستخِدمين الممّثلين على مسـتوى المنظمـة الدوليـة للعمـل؛ حيـث قـام فـي شـهر انعقد هذا االجتماع نتيجة الموقف الحاسم اّلذي تبنّ  1

  .مفهوم وٕاجراءات تنظيم اّللجوء لإلضرابهؤالء بتعليق إجراء الّرقابة على تطبيق القواعد الدولية للعمل نتيجة خالٍف حاد بشأن 
L.Fontaine, (Le droit de grève discrétement remis en cause), Revue sociale et politique, n° 46, oct./nov.2012.site 
internet : 
https://www.ababord.org/Le-droit-de-greve-discretement  

، فيمـا يتعّلـق بحـّق اإلضـراب وبطرائـق وممارسـات )1948(اتفاقيـة الحرّيـة النقابّيـة وحمايـة حـّق التنظـيم  ناالجتمـاع الّثالثـي بشـأ(المنظمة الدولية للعمل،  2
  .05.، صالثّانيمرجع سابق، الملحق ، )اإلضراب على المستوى الوطني



 
565 

وختامــًا للّطــرح الّســابق، تقــّدر الباحثــة أّنــه خالفــًا لألهمّيــة اّلتــي أولتهــا المنظمــة الدوليــة للعمــل لحــّق وهكــذا،       
ــة اتفاقيــة أو توصــية دوليــة  التنظــيم والحــّق النقــابي، إّال أّن الحــّق فــي اإلضــراب لــم يشــّكل، ِلَحــّد اآلن، موضــوع أّي

، االتفاقيات والتوصـيات الدوليـة للعمـل ضمناإلضراب لموضوع  اهتماٍم واسعٍ غم من عدم تخصيص بالرّ و  .للعمل
فقــد َوَرَد االعتــراف بهــذا الحــّق، . هــذا ال يعنــي ُمطلقــًا، وال ُيمِكــُن تفســيره، علــى أّنــه إنكــاٌر للحــّق فــي اإلضــراب فــإنّ 

تلـــك  ،ةخاّصـــو  المنظمـــة الدوليـــة للعمـــل،ادرة عـــن بعـــض أجهـــزة االجتهـــادات الّصـــ وتنظـــيم بعـــض أحكامـــِه ِضـــمن
بمناسـبة الّشـكاوى لعمـل ل الدوليـة توصـياتالتفاقيـات و بتطبيـق اال المعنّيـةجنة للّ او ة ة النقابيّ لجنة الحريّ ادرة عن الصّ 

فـي هـذا الّشــأن،  ةمهّمـ توصـياتورت بلـ واّلتـي اّلتـي ُتحـاُل عليهـا عـن طريـق مجلـس إدارة المنظمـة الدوليــة للعمـل،
   .اإلضراب الحّق فير لتأطي من شأنها أن تمثل األساس القاعدي الدولي

مــن المواضــيع اّلتــي لهــا عالقــة بعــالم العمــل، فهــو ِبَجْنــِب الحرّيــة  اإلضــرابواعتبــرت لجنــة الحرّيــة النقابّيــة   
ن أحّد العناصر األساسّية لتنظـيم العالقـات المهنّيـة وتحقيـق التـواز  كمـا اعتبـرت اإلضـراب حقّـًا  .فيهـا نالنقابّية ُيكو

وتمّكنــت مــن خـــالل . ّلتــي تثُبــُت للعّمــال بفئــاتهم الُمختلفــة، ولــيس مجــّرد َحــَدْث اجتمــاعيمــن الحقــوق األساســّية ا
دراســتها للّشــكاوى اّلتــي ُتعــرُض عليهــا بمــرور الــّزمن، مــن إبــراز ووْضــع بعــض اُألســس اّلتــي يقــوم عليــه الحــق فــي 

  :اإلضراب، وتذكر الباحثة من أهّمها
ـــــ اإلضـــــراب حـــــق  يعـــــد الحـــــّق فـــــي - ـــــةأساســـــي يثُب ـــــال والتنظيمـــــات النقابّي نقابـــــات، فيـــــدراليات ( ت لجميـــــع العّم

 ؛)وكنفدراليات
 تكون االستثناءات الواردة على ممارسة هذا الحّق جد محدودة من الّناحيتين الشخصّية والموضوعّية؛ -
 يجب أن تكون الغاية من تنظيم اإلضراب هي الّدفاع عن المصالح االقتصادّية واالجتماعّية للعّمال؛ -
إّن الممارسة المشروعة لحّق اإلضراب ال ُيمكن بأّي حاٍل أْن تستتِبَع عقوباٍت من أي نوٍع، واّلتـي مـن شـأنها   -

 .أن تشّكل معامالت تمييزّية على أساس الّنشاط النقابي
تعلّـق يمّثل الحّق في اإلضراب من الحقوق األساسّية والحرّيات العامة اّلذي ال يجوز تقييـدها إّال فـي حـاالٍت ت -

ببعض المناصـب القيادّيـة ذات الطبيعـة واألولوّيـة الخاّصـة أو، اسـتثناءًا، فـي األوضـاع الوطنّيـة غيـر العاديـة 
       .حيث يكون أمن وسالمة الدولة أو أحّد أجهزتها مهّددًا بخطر

معيـار ولـيس  شـاطمعيـار طبيعـة النّ  هـو، أساسـًا، الموّظفين العمومّيينيكون المعيار المقّرر فيما يتعّلق بفئـة  -
ومنه، يكون من حّق الدولة تقييد ممارسة الحّق في اإلضراب فيما يتعّلق بـالموّظفين الـّذين . التشريع المطّبق

 .يشغلون مناصب وزارّية أو مناصب ُمماِثلة، وكذا، موّظفي الّسلطة القضائّية
التمييز على أساس النشاط النقابي، تشـكُل إّن الحماية المخّولة للعّمال وللمندوبين النقابّيين في مواجهة أفعال  -

كّل سلوك تمييزي في مجال االستخدام ُيوّجه إلى شخٍص مـا ركنًا أساسّيًا من أركان الحرّية النقابّية، وُيحظر 
 ؛ استنادًا إلى انتمائه أو نشاِطِه النقابي، أو استنادًا إلى مشاركِته في إضراباٍت مشروعة

 إلضراٍب مشروٍع؛ -أو محاولة تنظيمه -عامٍل ما بسبب تنظيمهُيحظر فرض أّية عقوبة على  -
ُيشّكُل كـّل تسـريٍح للعاِمـِل بسـبب مشـاركته فـي إضـراٍب مشـروٍع معاملـًة تمييزّيـًة جسـيمًة فـي مجـال االسـتخدام،  -

 ؛98:ويمّثل انتهاكًا للحرّية النقابّية ومخالفًة ألحكام االتفاقية رقم
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بّية يشترط حظـر تسـريح العّمـال وحظـر منـِع إعـادة اسـتخداِمِهم بسـبب مشـاركتهم إّن احترام مبادئ الحرّية النقا -
 في إضراب أو أّي نشاط مطلبي؛

كن ألّي عامٍل أن يكون محّل توقيع جزاء أو أن يتعّرض للفصـل مـن العمـل بسـبب تنظيمـه أو مشـاركِتِه ال ْيمُ  -
  .في إضراٍب سلميّ 

ألحكــام المشــار إليهــا، أعــاله، األســس القانونيــة اّلتــي يمكــن أن تشــّكل وفــي تقــدير الباحثــة، تمّثــل التعليقــات وا     
وذلم مـا يبـدو ضـروريا للغايـة فـي الوقـت الّـذي تتـوالىى . موضوع أداة دولية للعمل خاّصة بتنظيم اّللجوء لإلضراب

وتكــاد ُتجـــزم . صـــاديةفيــه اإلضــرابات العّماليـــة فــي جميــع أنحـــاء العــالم رّدًا علــى التـــداعيات الســلبّية للعولمــة االقت
الباحثــة أّن تــأّخر تنظــيم المســألة علــى مســتوى المنظمــة، لــيس لــه أّي عالقــة بمواقــف داخلّيــة علــى مســتواها، إّنمــا 
يرجع بالّدرجة األولى إلى المعارضة الشديدة ألغلب الدول، واعتبارها أّن المسألة تعّد إطـارًا محجـوزًا لالختصـاص 

 .الّداخلي لكّل دولٍة على حدى
  

  :المطلب الثاني
 المتعّلقة بممارسة الحق في التفاوض والتمثيلالقواعد 

  
، اّلتــي تــدعُم النشــاط النقــابي أســلوب اإلضــرابالوســيلة الثّانّيــة، إلــى جانــب  والحــوار أســلوب التفــاوضُيمّثــل      

  .هاوحمايت -االقتصادية واالجتماعية -للعّمال، وُتمكُنُهم من الّدفاع عن مصالحهم المهنّية
ــةوُتعــّرف       ــه : "1بكوِنهــا المفاوضــة الجماعّي ــة لتنظــيم شــروط العمــل وُظُروف وســيلة تكــوين القواعــد االتفاقي

وعالقاته عن طريق تفاُوض َطَرَفْي عالقة العمل في صورة حوارات وُمناقشات تنتهي إلى اختالفهم حول بعـض 
  .2"القواعد، واالتفاق حول البعض اآلخر

ركاء االجتمــاعيين ت الحــوار بــين الّشــهــا تبّنــن تشــير إلــى أنّ أدون  ،مناســبةً  ظّمــة الدوليــة للعمــلالمنتتــرك  ولــم     
 ة، منفـردة بهـا عـن كـلّ تـي اعتمـدتها فـي بنـاء هياكلهـا المؤسسـيّ الّ ) الثالثيـة(متزامنًا مع والدتها، مـن خـالل صـيغة 

ذي ألقـــى علـــى ، اّلـــ)1944( يالدلفيـــاإعـــالن ف صـــدورى حـــو حتّـــوبقيـــت الحـــال علـــى هـــذا النّ  .3المنظمـــات الدوليـــة
العمـل فـي إعـداد وتطبيـق  ربـابال وأتعـاون العّمـ... قعوة إلى برامج مـن شـأنها أن تحقّـالمنظمة التزامًا بنشر الدّ 

عيد قابال للتطبيق والممارسة علـى الّصـ ءامبد مبدأ التمثيل الثالثييكون فحّتى . ةة واالقتصاديّ دابير االجتماعيّ التّ 

                                                           
   .07.، ص2008الّطبعة األولى، دار الكتب القانونية، القاهرة،  المفاوضة الجماعّية في قانون العمل،رأفت دسوقي،  1
المفاوضـة الجماعّيـة هـي الحـوارات والمناقشـات : "، واّلـذي َوَرَد فيـه"محمـد عبـد اّللـه نّصـار"، مـن بينهـا المفاوضـة الجماعّيـةظهرت عّدة تعاريف بخصـوص  2

بقصـد التوّصـل إلـى اّتفـاق عمـل جمـاعّي أو الجماعّية الودّية المباشرة بين العّمال أو ممّثليهم من جهة، وبين أرباب األعمال أو ممّثليهم ، من جهـة أخـرى، 
  ".اتعديل أو االنضمام إلى اتفاق قائم يتعّلق بتنظيم شروط العمل وظروفه وعالقاته، وذلك على مستويات متعّددة ِوفقا إلطار قانوني ينّظمه

  .32.، ص1996اهرة، ، مكتب العمل العربي، القالمفاوضة الجماعّية ودور منظمة العمل العربّيةمحمد عبد اهللا نّصار، 
  : راجع 3

A.Trebilcock, Towards social dialogue ;Tripartite cooperation in national economic and social policy-making, I.L.O., 
Geneva, 1994. p. 05.                                                                                             
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لحســن وســالمة تطبيقــه علــى الصــعيد  اً عيد الــوطني يعتبــران أمــرا أساســيّ قيامــه واســتمراره علــى الّصــ نّ فــإ ،الــدولي
  .الدولي
      ويمث واالقتصـادية،  االجتماعيـةدابير ة إعـداد وتطبيـق التّـه أخـرج عملّيـذ أّنـإ، ةً نوعّيـ اإلعالن هـذا نقلـةً  ل نص

تمارســه الحكومــة منفــردة علــى  اً هنــة، واحتكــارًا حكومّيــمأة والعلــى مســتوى المنشــ ربــاب العمــلمــن كونهــا احتكــارًا أل
 ،مـن جهـة، ومـع الحكومـة ،العمل فيما بيـنهم ربابال وأيهدف إلى أن يشترك العمّ  جديدٍ  مستوى الدولة، إلى إطارٍ 

  . ةفي هذه العمليّ  ،من جهة أخرى
مـــن  مجمـــوعتينت موضـــع التنفيـــذ فـــي العمـــل فـــي وضـــع االتفاقيـــا ربـــابال وأالعّمـــ بإشـــراكد االلتـــزام ويتجّســـ     

  :دابيرالتّ 
ال أو منظمــاتهم، ســواء قبـل إقــرار النصــوص التشــريعية أو العمـل والعّمــ ربــابااللتـزام بالتشــاور مــع أ -

وهذا النمط هو أكثر الصور شيوعا  (،اللوائح، أو في موضوع تطبيق بعض االستثناءات االختيارية
 ؛)ةوانتشارا، وقد ورد في حوالي ستين اتفاقي

ال، مثــل اللجــان العمــل والعّمــ أربــابأجهــزة أو آليــات خاصــة بالمشــاركة مــع ممثلــي  بإنشــاءااللتــزام  -
ـــة، لجـــان التشـــاور ـــر مـــن عشـــرين  (،الثالثيـــة والثنائي ومثـــل هـــذه التـــدابير منصـــوص عليهـــا فـــي أكث

، والتــي يــنص معظمهــا علــى أن التشــاور يجــب أن يــتم علــى أســاس المســاواة بــين أصــحاب 1اتفاقيــة
  .)لعمل والعمالا

، المنّظمـة الدوليـة للعمـلبجميع مستوياته في ايـديولوجيا  االجتماعي تي حظي بها الحوارة الّ األهميّ  ومع كلّ      
ى اآلن ة، وهـو ال يـزال حتّـلـم يكـن مكافئـًا لهـذه األهمّيـ ،ق بـالحوارلهذه المنظمة فيما يتعلّ  التشريعيشاط النّ   أنّ إالّ 

، مــن بــين مــا تــنص، وتوصــية أساســّية للعمــل اتفاقيــة 16 مــا يقــارب تــنص؛ حيــث ليــهيكــون ع أنا يجــب أدنــى مّمــ
ال فــي تطبيــق التشــريعات التــي تــؤدي إلــى تنفيــذ االتفاقيــة وٕالــى تطبيــق العمــل والعّمــ أربــابعلــى تعــاون منظمــات 

 .السياسات الوطنية المحددة
  : وتقتصر هذه المعايير على ما يلي     
اقتصـرت المعـايير الدوليـة بشـأن الحـوار علـى هـذا المسـتوى  :على مستوى المنشأة الحوار والتشاور -أ       

  : هي ،على ثالث توصيات
ال علــى مســتوى العمــل والعّمــ ربــابالتشــاور والتعــاون بــين أبشــأن  )1952) (94(: التوصــية رقــم -

   .المنشأة
   .منشأةال داخل الصاالت بين اإلدارة والعمّ االتّ بشأن  )1967) (129(: التوصية رقم -
  .فحص الشكاوى بالمنشأة بغية تسويتهابشأن  )1967) (130(: التوصية رقم -

                                                           
، 5، 1مـواد ال( 1963لعـام  119 :االتفاقيـة رقـم ،)16، 10، 05مـواد ال( 1982لعام  117 :، االتفاقية رقم)01مادة ال( 1960لعام  115 :االتفاقية رقم :ذكر منهايُ  1

، االتفاقيـة )5مـادة ال( 1965لعام  123 :قية رقم، االتفا)3مادة ال( 1964لعام  122 :، االتفاقية رقم)5، 3، 2المواد ( 1964لعام  120 :، االتفاقية رقم)17، 16، 9
 تفاقيــةاال، )8مــادة ال( 127 :تفاقيــة رقــماال، )17، 12، 3، 1مــواد ال( 126 :، االتفاقيــة رقــم)9، 8، 6، 5مــواد ال( 125 :، االتفاقيــة رقــم)5 و 2  تــانمادال( 124 :رقــم
  .)33و 6المادتان( 130 :تفاقية رقماال، )13 و 1تان مادال( 129 :رقم
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وردت المعايير الدولية بشأن الحـوار والتشـاور علـى هـذين  :الوطنيّ  الحوار على المستويين المهنيّ  -ب
  : اليتينالمستويين في األداتين الدوليتين التّ 

   .لإدارة العمبشأن  )1978) (150( :االتفاقية رقم -
 .المشاورات الثالثية لتعزيز تطبيق معايير العمل الدوليةن أبش )1976( )144( :االتفاقية رقم -

 ).أولٍ  فـرعٍ (الثيـة مبـدأ الثّ ل األسس التّاريخيـةوسوف تأتي الباحثة ضمن الفرعين التاليين، إلى التفصيل في 
 ).ثانٍ  فرعٍ (جتماعي الحوار االو  التفاوضفي  حقّ لل المقّررةاألحكام ق في مختلف ثم التعمّ 

 
  :األول فرعال

 "الّثالثية"األسس التّاريخّية لمبدأ 
  

فالقسم ؛ منذ إنشائها المنظمة الدولية للعملمن أبرز خصائص ) المشاورة الثالثية(يعتبر مبدأ ثالثية التكوين      
س يكـرّ  المنظمـة،شـاء ن إنوالمتضـمّ ، 1919عـام  مـؤتمر السـالمالتـي أقرهـا  فرسايمن معاهدة  )13(الثالث عشر

مــن أجــل  ال مــع ممثلــي الحكومــات فــي البحــث معــاً العمــل والعّمــ أربــابمــن ممثلــي  كــلّ  بإشــراكتــي تنــادي الفكــرة الّ 
دون أدنـى تغييـر أو  الثالثيـةالقـائم علـى  المنظمـةهيكـل  وقـد ظـلّ  .1إرسـاء العدالـة االجتماعيـة علـى أسـاس دولـي

، إعـــالن فيالدلفيـــا كمـــا أكــدّ . لــى والثانيـــة بعــد أن أثبــت جـــدواه وســالمتهتعــديل فيمــا بـــين الحــربين العـــالميتين األو 
  .2المتعلق بأهداف ومبادئ المنظمة، على قيمة وجوهر النظام الثالثي

اتفاقيـات (تسلسل األنظمة التشريعية للمنظمة من مرحلة إقرار الوثائق الدوليـة مبدأ التمثيل الثالثي  رويتصدّ      
ال العمـل والعّمـ أربـابكمـا تعـدد أشـكال وصـور مشـاركة . ر اإلشـراف علـى تطبيقهـاحتى مختلف صـو ) وتوصيات

، أو تحديــد جــدول أعمــال قاعــدة دوليــة للعمــلي خــاذ المبــادرة لتبّنــق باتّ فــي أنشــطة المنظمــة، ســواء منهــا مــا يتعلّــ
التفاقيـــات المـــؤتمر، أو المشـــاركة فـــي صـــياغة وٕاصـــدار المعـــايير، أو إعطـــاء معلومـــات حـــول التطبيـــق الفعلـــي ل

      .المصدق عليها
عضـــوية الـــدول فيهـــا تنفـــرد  أنّ  ة، إالّ المنظمـــة الدوليـــة للعمـــل تعتبـــر هيئـــة دوليـــة رســـميّ  أنّ مـــن غم علـــى الـــرّ ف     

ة مــن نــهــا ليســت مكوّ أنّ  ،زة للمنظمــةفالخاصــية الممّيــ ؛ة هيئــة دوليــة أو عالميــة أخــرىبخصــائص ال تتــوافر فــي أّيــ
   .3الالعمّ لين عن منظمات أرباب العمل و ممثّ  إلى جانبهم ها تضم لكنّ و  ممثلين عن الحكومات فحسب،

                                                           
الدولي للعمل، المنظمة الدولية مؤتمر لل )68( :رقم م إلى الدورةتطبيق االتفاقيات والتوصيات المقدّ ب المعنّية  خبراءالتقرير لجنة  :المكتب الدولي للعمل 1

  .21. ، ف14.، ص1982 للعمل، جنيف،
اصـلتها بعـزم ال هـوادة فيهـا داخـل كـل أمـة، وبجهـد دولـي متواصـل يتطلـب شـنها ومو  الفقـرتحقيـق النصـر فـي الحـرب ضـد علـى أن  إعالن فيالدلفيايـنص  2

بغـرض  متضافر يسهم فيه ممثلو العمال وأصحاب العمـل، علـى قـدم المسـاواة مـع ممثلـي الحكومـات، مشـتركين معهـم فـي النقـاش الحـر والقـرار الـديمقراطي
  .تحقيق رفاه الجميع

مــا و  99. ، ص ص2006الطبعــة الحاديــة عشــر، منشــورات جامعــة دمشــق، دمشــق،  ،)نون العمــلقــا(التشــريعات االجتماعيــة محمــد فــاروق باشــا، : راجــع 3
عبــد الكــريم علــوان ./ 143. ، ص1997، الطبعــة الثانيــة، منشــورات الجامعــة المفتوحــة، جامعــة االنتفاضــة،التنظــيم الــدوليعبــد الســالم صــالح عرفــة، ./ يليهــا

، 1997التوزيــع، عمــان، األردن، ولــى، مكتبــة دار الثقافــة للنشــر و ، الطبعـة األ)المنظمــات الدوليــة: ب الرابــعالكتــا( الوســيط فــي القــانون الــدولي العــام خضـير، 
= مبـادئ القـانون الـدولي محمـد بوسـلطان، ./ 568. منشـأة المعـارف، اإلسـكندرية، ص ،القانون الـدولي العـامعلي صادق أبو هيـف، / .146 -145. ص ص
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وفــد  كــلّ  حيــث يضــم  ؛المــؤتمر العــام: مثــل ،فــي التمثيــل تظهــر فــي تركيــب األجهــزة المختلفــة الثيــةالثّ هــذه و      
 ،كـــذلكو . 1الآخــر عــن العّمــالعمــل و  ربــابعــن أ )01(واحـــدًا  عــن الحكومــة، وممــثالً  )02(نيْ اثَنــن يْ لَــوطنــي ممثّ 

، أن هذا التكوين الثالثي ينعكس على ما يصدر عن المنظمة من الشكّ و . ولجان المنظمة المختلفةمجلس اإلدارة 
  .2أو توصيات تبناها المؤتمر الدولي للعمل اتقواعد اتفاقي

 ،تســتند، لـيس فقــطحيـث ســمحت لهـا أن ؛ ســبة لهـاة بالنّ قـوّ و  للمنظمـة مصـدر دعــمٍ  الثيــةة الثّ َيــنْ البُ  كانـتوقـْد      
مــع و  .أربــاب عمــلال و ى الفاعلــة فــي اإلنتــاج مــن عّمــوَ ، علــى الِقــمــا أيضــاً ٕانّ بلوماســيين للــدول، و لــين الدّ الممثّ  علــى

نشـــاط  لَ مــا تعطــ عوبات، فغالبـــاً الّصــل و بعـــض المشــاك ْر ثِــهــذا التركيـــب الثالثــي لــم يُ  ذلــك، فــال يمكــن القـــول بــأنّ 
ـــن تعـــارض مصـــالح الممثّ اتجـــة عـــالمنظمـــة بســـبب الخالفـــات النّ  ذي يـــدفعنا إلـــى تنـــاول المناقشـــات لـــين، األمـــر اّل

  :في إطار الفقرات البحثّية التّاليةتي اعترضت نشاط المنظمة قبل وبعد إنشائها، الّ  الخالفاتو 
  

 الثيالمناقشات الدستورية بشأن مبدأ التمثيل الثّ : أوالً      
  

 بـأنّ  )Loucheur("لوشـار"د بعـد تصـريح السـيّ ، و ن الـدولي للعمـللجنة القانواء ل جلسة اجتماع أعضفي أوّ      
ل بشأن تأسيس منظمة دائمة تعمل على وضع تشريع دولـي لظـروف مفصّ ح و البريطاني قد أعّد مشروع منقّ  الوفد

مشروع اعي إلى اعتماد الالدّ ) Barnés( " برنس" دم من طرف السيّ ي االقتراح المقدّ لجنة ذاتها، تبنّ رت الّ العمل، قرّ 
  .البريطاني كأساس للمناقشات الجارية

بتقـــديم مزيـــد مـــن " بـــرنس" دقـــاش، بـــدأت الخالفـــات تظهـــر، آنـــذاك، حيـــث طالـــب الســـيّ مـــع افتتـــاح بـــاب النّ و      
مــالكوم " دمــن الســيّ  مقنعــاً  ى جوابــاً عــدد األصــوات المتاحــة للمنــدوبين الحكــوميين، ليتلقــ التوضــيحات فيمــا يخــّص 

 ين فـي مقابـل صــوتٍ االزدواجيـة فـي األصـوات الممنوحـة للحكـوميّ : مفـاده أنّ  ،)M. Delevingne(   "دولوفـاني
ــة لــي ســوق العمــل، مرجعهــا أنّ لممثّ  )01( واحــدٍ  ــتــي تلتــزم و هــي الّ ) الحكومــة( الدول ة بشــأن ل المســؤوليّ تتحّم

  .3بين الدول ةعلى مبدأ المساواة المطلق س بناءاً ادرة عن المؤتمر المؤسّ توقيعها على االتفاقيات الصّ 
                                                                                                                                                                                                 

، مجلـة العمـل، وزارة العمـل )أضواء على اتفاقيـات العمـل الدوليـة( عادل لطفي، ./ ما يليهاو  92. ، ص ص1999زيع، وهران، التو ، دار الغرب للنشر و العام=
  :و أيضا. ما يليهاو  67. ، ص ص1994، 65: و المؤسسات المكملة لها، األردن، العدد

G. L. Caen, Op. cit., pp. 52 et 53./ A. H. Zarb, Les institutions spécialisées du système des Nations Unies et leurs 
membres, Op.cit., pp.13 et ss./ B. Depuy, Nouvelle structure de l’organisation internationale du travail, 01ère édition, 
éditions Economica, Paris, 1987 , pp. 05 et ss. 

 : راجع، للمزيد من التفاصيل 1
B. Dupuy, Nouvelle structure de l’organisation internationale du travail, Op.cit., pp.06 et ss./A. H. Zarb, Les 
institutions spécialisée du système des Nations Unies et leurs membres, Op.cit., pp. 13 et 14./ V.Y. Ghebali, 
L’organisation internationale et l’évolution de la société mondiale l’organisation internationale du travail (O.I.T.), 
Vol.03 , Institut Universitaire de Hautes Etudes internationales, édition Georg, Genève, pp.164 et ss./P. Demitrijevic, 
L’organisation internationale du travail (histoire de la représentation patronale), Op.cit., pp.30 et ss. 

مرجــع ، خضــير عبــد الكــريم علــوان./ 143. عبــد الســالم صــالح عرفــة، مرجــع ســابق، ص/ .504-503. إبــراهيم أحمــد شــلبي، مرجــع ســابق، ص ص: راجــع 2
  .146-145. ص ص سابق،

 :قائال ،عبر عن ذلكو  3
      « La discussion avait beaucoup éclairé les termes du préambule,… Il n’est pas ici question de contentement mais 
qu’il s’agit d’assurer le progrès et de réaliser la justice ».in : 
B. Béguin, Op. cit., p. 07.                    
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روع فــي مناقشــة مــواد اقتــرح الّشــو  ارتضــاءه بالمســرى العــام للمناقشــات، )Gompers(" غــومبرس" دأبــدى الســيّ      
علـى  للمشـروع، الـنّص  الثالثـةمـن المـادة  األولـىنت الفقـرة هكـذا، تضـمّ و  .1في المؤتمر بالتمثيلقة المشروع المتعلّ 

 واحدًة في مرةً  على األقلّ  ترى فيها الدول األعضاء ضرورة ذلك، أو ةٍ مرّ  المؤتمر الدولي للعمل يجتمع في كلّ  أنّ 
آخران،  اثنان عن الحكومة، وممثالن واحد لالتكوين، ممثّ  ثالثي ل بوفدٍ في أن تمثّ  دولة الحقّ  ه لكلّ أنّ و  .سنة كلّ 

للمشــروع ذاتــه، علــى أن  ابعــةالرّ مــن المــادة  األولــىت الفقــرة كمــا نّصــ.عــن أربــاب العمــل واحــدال وعــن العّمــ واحــد
  .مندوب أرباب العملالي و من المندوب العمّ  لكل  واحدٍ  ل المندوب الحكومي صوتين في مقابل صوتٍ يخوّ 

ة الحكومــــات قــــوّ  ، علـــى مــــنح)Vandervelde( " فنديرفلــــد" و )Gompers( " غــــومبرس" مــــن اعتـــرض كــــلّ      
يمتلــك  واحــدٍ  مــن تمثيلهــا بمنــدوبٍ  نــدوبين اثنــين بــدالً اقتــرح هــذا األخيــر، تمثيــل الحكومــة بمة مزدوجــة، و تصــويتيّ 
  .اثنين صوتين
ة هــو أن تمتلــك الحكومــات القــوّ ، لــم يكــن فــي الحســبان، و جديــداً  ومــاً مفه" فنديرفلــد" إلــى ذلــك، أدخــل اســتناداً و      

إلى اعتراض  التصويت عليها، سوف يؤدي  حتماً  تي تلتمس بأنّ ة لالعتراض على مشاريع االتفاقيات الّ التصويتيّ 
  .2شديد من قبل برلماناتها الوطنية

كـذا أربـاب و  للمشـروع المزعـوم، بـأن اختيـار منـدوبي العمـال، الثالثـةمن المـادة  الثانيةكما جاء ضمن الفقرة      
بهذا الخصوص، طرح و  .العمل، يكون باالتفاق مع المنظمات الصناعية األكثر تمثيال لهم على المستوى الوطني

إشـكالية تتعلـق بالطريقـة التـي تعتمـدها الحكومـة فـي اختيـار منـدوبي العمـال  )Minoru oka(" نورو أوكامي" السيد
أحقية النسـاء حـول " أوكا" كما تساءل السيد .أو مندوبي أرباب العمل إذا لم تكن هناك تنظيمات وطنية تمثلها/و

  في التمثيل على مستوى المنظمة الدولية للعمل؟
بـالرد علـى أن واضـعي المشـروع البريطـاني قصـدوا عمـدًا دفـع عجلـة التطـور  )Barnès( " نسبـر "أجاب السيد     

فــي مجــال تأســيس منظمــات نقابيــة داخــل الــدول األعضــاء، مشــيرا بــذلك، أنــه ال يوجــد إال عــدد قليــل مــن الــدول، 
يكـون هنـاك تنظـيم  فـي الحالـة التـي الكما أنه، و  .لو على تجمعات جنينية، ال تحوي أنظمتها و 1919آنذاك عام 

، تخول حكومات هذه الدولة مسؤولية اختيار األولىفي فقرتها  الثالثةأو أرباب العمل، فإن المادة /يمثل العمال و
، قــررت اللجنــة أنــه مــن )Gompers (" غــومبرس"بنــاءا عــل اقتــراح الســيد و  .أو أربــاب العمــل/ممثلــي العمــال و

                                                           
 :   راجع 1

B. Béguin, Op. cit., p.08.                                                                            

 
 :المبررات اآلتيةنذاك، اقتراحه بناءا على الحجج و ، الناطق الرسمي باسم الوفد البلجيكي، آ"فندرفيلد" أسس 2

 ).ممثلي عالم العمل( أرباب العمل/ عمالو ) ممثلة السلطة( العالقة حكومة تحقيق التوازن المطلوب في  -أ  
  .هلكين تمثيل مساو للمنتجين مجتمعينمنح المست -ب  
  داخـل المـؤتمر علـى كـل مشـروع تـراه متعـارض مـع المصـالح الوطنيـة (Droit de Veto )منح الحكومـة الحـق فـي االمتنـاع عـن التصـويت  -ج  

 .قوانينها الداخليةو 
ضــمن نشــاط المنظمــة " حــق االعتــراض"اعتبــر أن إدخــال ه، و اعتــراض الوفــد البلجيكــي، أعــالبشــدة، للخــالف الحــاد الــذي أثــاره "  غــومبرس" تأســف الســيد     
اقتــرح بــذلك، أن يكــون للعمــال تمثيــل و  العمــال،ريع الــدولي لظــروف العمــل و ســوف يــؤدي حتمــا إلــى اخــتالل مــوازين القــوى وعرقلــة مســيرة التشــ ،نظــام عملهــاو 

الـذي اقتـرح تحديـد "  كوليـار"لقـي موقفـه هـذا، تأييـدا مـن األسـتاذ و  .والسـلطة باب العمل، طرفـي عالقـة اإلنتـاجمندوب أر دوبين في مواجهة مندوب الحكومة و بمن
  .بصوت واحد لكل ممثلو  ،) 1:1:1( نظام التمثيل بصيغة
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ــ الحــق فــي تــولي جميــع المناصــب بالمســاواة مســتوى المنظمــة، و  ل علــىالبــديهي أن يكــون للنســاء حــق فــي التمثي
  .المطلقة مع الرجال

ـــد" لقـــي المشـــروع البريطـــاني المعـــدل مـــن طـــرف الوفـــد البلجيكـــي برئاســـة       تزكيـــة ، )(Vandervelde"  فنديرفل
فـــي إطـــار البحـــث عـــن حـــل و  هكـــذا،و . اعتراضـــا مـــن الـــبعض اآلخـــرييـــدا مـــن طـــرف بعـــض أعضـــاء اللجنـــة، و تأو 
 ،)1:1:1( ، مفــاده تأســيس نظـــام التمثيــل الثالثــي بنســـبة"فنديرفلـــد" وفيقي، صــدر اقتــراح ثـــان مــن طــرف الســيد تــ
بصوت واحد مستقل لكل ممثل؛ على أنه إذا ما تعلق األمـر بالتصـويت النهـائي علـى االتفاقيـة المعتمـدة بحسـب و 

تين لكــل مــن ممثــل العمــال و ممثــل الجنســية، يكــون للممثــل الحكــومي وحــده الحــق فــي صــوتين اثنــين مقابــل صــو 
  . 1أرباب العمل

، بـــأن األمـــر يتعلـــق بالتحضـــير )Vandervelde(" فنديرفلـــد" جهـــة نظـــر الســـيد و  )Loucheur(" لوشـــار"د أّيـــ     
لكنــه قـدم بــدوره اقتراحـا آخــر مفـاده اعتمــاد و . اآلمـالســرح لعـرض الطموحــات و لــيس فقـط ، بمو  آلليـات دبلوماسـية،

، على أن يكون لكل مندوب صوت واحد، بما يسمح بتحقيق المساواة المطلقة بين الممثلين ، )2:2:2(نظام تمثيل
تحقيق التوازن في التمثيل بالنسـبة للـدول التـي تعتمـد علـى التعدديـة النقابيـة فـي قطاعـات محـددة، مـن من جهة، و 
  .جهة أخرى

رح العديد من ممثلـي الوفـود المشـاركة فـي في إطار محاولة البحث عن موقف يوفق بين الجميع، اقتدائما، و      
المناقشات، الشروع في مناقشة بنود المشروع البريطاني المتعلقـة بالمنـدوبين الفـرعيين؛ حيـث ورد ضـمن نصـوص 

لهـم للمشروع البريطاني، بأنه يمكن أن يرافق كل مندوب خبيرين استشـاريين  الثالثةمن المادة  04و  03الفقرتين 
أنــه يمكــن و . المناقشــات أو الحــق فــي التصــويتدون الحــق فــي المشــاركة فــي ت المــؤتمر الحــق فــي حضــور جلســا

لكــل منــدوب أن يعــين أحــد الخبــراء االستشــاريين المــرافقين لــه، بموجــب طلــب مكتــوب يقدمــه أمــام رئــيس المــؤتمر، 
  .حق التصويتالمناقشة، و  ليتولى إنابته في

كانت هناك إمكانية في أن يفوق عـدد الخبـراء االستشـاريين فيما إذا ،آنذاك ، بعض أعضاء اللجنة تساءل     
فــي الجلســة الواحــدة االثنــان المــرخص بهــم وفقــا لــنص المــادة الثالثــة، أعــاله، أم أن العــدد األقصــى للخبــراء 

ردا علــى هــذه التســاؤالت، قــررت و  المــرافقين، لكــل منــدوب ال يمكــن أن يتجــاوز الحــد المــرخص بــه، أي اثنــان؟
ص بــــأن يفــــوق عــــدد الخبــــراء المــــرافقين لكــــل منــــدوب عــــدد اثنــــان، علــــى أال يتعــــدى عــــدد الخبــــراء اللجنــــة التــــرخي

مـن  04و  03كمـا قـررت إعـادة صـياغة نصـي الفقـرتين  .المختصين في كل مسألة مطروحة للمناقشة اثنان فقـط
ٕابــداء فــي المناقشـة و اركة ، أعـاله، علــى نحـو أكثـر مرونــة؛ بحيـث يســمح للخبـراء االستشــاريين بالمشـالثالثــةالمـادة 

الــرأي بطلــب  مــن المنــدوب التــابعين لــه، واســتثناءا، قــد يــرخص لهــم بالتصــويت بــإذن خــاص صــادر مــن الــرئيس 
  . شخصيا
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، بـأن يـتم تعيـين الثالثـةمـن المـادة  السادسـةاقترح المشروع البريطاني محل المناقشـة، آنـذاك، ضـمن الفقـرة و      
بموافقــة نــاءا علــى اقتــراع داخــل المــؤتمر، و راء االستشــاريين المــرافقين لهــم، بكــذا، الخبــل المــؤتمر، و المنــدوبين داخــ

  . المندوبين الحاضرين المشاركين في المناقشات )2/3(أغلبية ثلثي
التـي جـاء فيهـا، و  ،الثامنـة عشـرواصل أعضاء اللجنة مناقشتهم بشأن المشـروع البريطـاني إلـى غايـة المـادة      

 فق عليها من ذلك التاريخ من طـرف المـؤتمر، سـوف تـتم صـياغتها فـي شـكل اتفاقيـاتبأن جميع المقترحات الموا
ليســـتأنفوا مناقشـــاتهم الســـابقة بخصـــوص مضـــمون . التصـــديق عليهـــا بصـــورة نهائيـــة مـــن طـــرف المـــؤتمردوليـــة، و 
اســـــة واتجهـــــت غالبيـــــة اآلراء نحـــــو تأييـــــد المشـــــروع البريطـــــاني المعـــــدل برئ. ، أعـــــالهالرابعـــــةو الثالثـــــةالمـــــادتين 

)Vandervelde( مـارس  11، وحـدد تـاريخ 1919فيفـري  28، لينتهي األعضاء من القراءة الثانية للمشـروع بتـاريخ
للمشــروع، وذلــك لمــنح أجــل كــاف لألعضــاء المناقشــين لمراجعــة بنــود  الثالثــةمــن الســنة ذاتهــا، الســتئناف القــراءة 

  .لمهنية حول ما توصل إليه أعضاء اللجنة، وكذا، استطالع أداء التنظيمات امع حكومة دولتهمالمشروع 
مـــارس، ممثلـــي الوفـــود لعـــرض النتـــائج المتوصـــل إليهـــا بالموافقـــة مـــع  11خـــالل جلســـة دعـــا رئـــيس اللجنـــة و      

خــالل هــذه الجلســة، تلقــى رئــيس اللجنــة العديــد مــن التقــارير الــواردة مــن وفــود مختلفــة، حكوميــة و  حكومــات دولهــم،
بمشـــروع مـــواز للمشــروع البريطـــاني، تضـــمن التنديـــد، ، تقـــدم الوفــد األمريكـــي 1919 مـــارس 17بتـــاريخ و  .وعماليــة

مؤكــــدا علــــى ضــــرورة تمثيــــل و مــــن المشــــروع البريطــــاني، داعيــــا  الثالثــــةالمــــادة  صــــياغة و  خصوصــــا، بمضــــمون
فض غيـر أن هـذا المشـروع المزعـوم، قوبـل بـالر . واحـد ألربـاب العمـلمقابل واحد للعمـال و الحكومات بنسبة واحد، 

، عـــرض المشـــروع 1919مـــارس  19بتـــاريخ ، و مـــن طـــرف اللجنـــة الفرعيـــة الثالثيـــة التكـــوين التـــي كلفـــت بدراســـته
  . 1)06(أصوات مقابل ستة  )08(البريطاني للتصويت، ليتم تبنيه رسميا بثمانية 

 
 إشكاليات تطبيق مبدأ التمثيل الثالثي:ثانياً      

  
نــذكر و خالفـات حـادة بــين الـدول األعضـاء فـي المـؤتمر الـدولي للعمـل،  أثـار تطبيـق المبـادئ المقـررة أعـاله،     

 :بهذا الخصوص
  

  ال داخل المؤتمرقة بتمثيل العمّ اإلشكاليات المتعلّ .1     
أربـاب  ،التي ورد فيها إلزامية تعيين مندوبي العمال، وكـذا، و الخامسةفي فقرتها  03أثار تطبيق نص المادة      

أخرى عملية، تنصب جميعا حـول عـدم و صعوبات قانونية، . لمنظمات المهنية األكثر تمثيالالعمل، باالتفاق مع ا
نـذكر مـن هـذه اإلشـكاليات التـي قابلـت و . مبـدأ الحريـة النقابيـةتطابق النظام القـانوني للنقابـات فـي هـذه الـدول مـع 

 :يلي مسار عمل المنظمة الدولية للعمل، ما
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P. Demitrijevic, Op. cit., p. 45.  
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  ي دول التعددية النقابيةإشكاليات تمثيل العمال ف.1.1     
منــذ الســنوات األولــى لقيــام المنظمــة، طرحــت مســألة تمثيــل العمــال فــي الــدول التــي يوجــد فيهــا تعــدد نقــابي،      

 ،جــاءت وقــائع الحالــة المطروحــةالــدولي، و  األمــر الــذي دعــا إلــى طلــب رأي إفتــائي مــن المحكمــة الدائمــة للعــدل
  :كاآلتي

كــان و الـدول التــي يسـود فيهــا نظـام نقــابي قـائم علــى التعدديـة، مــن " هولنـدا"كانــت  1921فـي عـام  -
 .تنظيمات نقابية أساسية 05النشاط النقابي مكثف تمثله خمسة 

وعنــدما طلــب مــن الحكومــة الهولنديــة تحديــد ممثلــين للعمــال ضــمن تشــكيلة الوفــد الممثــل لهــا فــي  -
كأســـاس  معيـــار العـــددة ، اعتمـــدت هـــذه األخيـــر 1921إطـــار المـــؤتمر الـــدولي للعمـــل، لـــدورة عـــام 

، قامــت بتشــكيل وفــدها العمــالي مــن أعضــاء التنظيمــات الثالثــة األولــى التــي ومــن ثــمّ . الختيارهــا
 .يفوق عدد أعضائها من العمال أعضاء التنظيمين اآلخرين بعدد ضئيل فقط

 واســتنادا لــذلك، قــام التنظــيم النقــابي الــذي لــم يتحصــل علــى تمثيــل فــي دورة المــؤتمر، والــذي كــان -
يحتـــل المرتبـــة الرابعـــة فـــي الترتيـــب مـــن حيـــث عـــدد العمـــال األعضـــاء فيـــه، بـــالطعن فـــي التشـــكيل 

  .العمالي لوفد دولته إلى المؤتمر
، الصـادر 01:وعندما تم إخطار المحكمـة الدائمـة للعـدل الـدولي، ورد ضـمن رأيهـا االستشـاري رقـم -

  1:يلي ما،  1922جويليه  31بتاريخ 
 .طابقا ألحكام دستور المنظمة الدولية للعملإن هذا التعيين جاء م -أ

ٕان تعيين التنظيمات النقابية جميع العمال في البلد المعني، و  المندوب العمالي يمثل بوجه عام -ب
ئهـم مـع آراء كـل مـن أربـاب ال يهدف سـوى ضـمان تعيـين الحكومـات لألشـخاص الـذين ستنسـجم آرا

بعين االعتبار من طـرف الحكومـات حينمـا تختـار ٕان هذه المسائل يجب أن تؤخذ العمل والعمال، و 
  .الخبراء االستشاريين المرافقين لهندوب العمالي و الم
جميـع المنظمـات األكثـر  تتوخاه كـل حكومـة هـو بالتأكيـد االتفـاق مـع أن إن الهدف الذي يجب -ج

الحكومات، ٕان ما يطلب من و  .لكن هذا يعتبر مثال أعلى يكون تحقيقه أمرا بالغ الصعوبةتمثيال، و 
هو أن تبذل قصارى جهودها للوصول إلى اتفاق يمكن أن تعتبره األفضل لكفالـة تمثيـل العمـال فـي 

 .هذا البلد
، الــدولي، ســابقاً  ائمــة للعــدلأي االستشــاري للمحكمــة الدّ رة ضــمن الــرّ منــذ ذلــك الحــين، المبــادئ المقــرّ  ،شــكلتو      

ـــة و  ـــة الّ ااألســـس العملي ـــة فحـــلقاعدي ـــة الســـلطات، ص و تـــي اســـتلهمت لجن ـــدولي للعمـــل فـــي وكـــذامراقب ، المـــؤتمر ال
 .التمثيل العمالية النقابية و تصديهما للطعون المقدمة من طرف الدول المتعلقة بمسألة التعدد

  
  

                                                           
  :راجع 1

Avis consultatif n°01, du 31 juil. 1922( B.O., Vol. vi, n° 07 , 16 aout 1982, pp.295-302).    
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  إشكاليات تمثيل العمال في الدول حيث ال يتطابق النظام النقابي مع مبدأ الحرية النقابية.2.1     
في معظـم الـدورات، اتجهـت وضة على المؤتمر ولجانه، مناقشات حادة ومستفيضة، و الحاالت المعر  أثارت      

 الغالبية داخل المؤتمر إلى أن تقييم حق المندوبين في المشاركة فـي أعمـال المـؤتمر ال يؤسـس علـى مـدى احتـرام
مــن طــرف الحكومــة  ٕانمــا يؤســس حــول مــا إذا كــان المنــدوبين المعينــينو  التقيــد بمبادئهــا،الدولــة للحريــة النقابيــة و 

، فـإن العضـوية "العالميـة"استنادا لمبدأ و  أنه،و  .، فعاللية األكثر تمثيال في هذه الدولةينتمون إلى المنظمات العما
أنه من حق كل و  في المنظمة تشمل جميع الدول، بغض النظر عن أنظمتهم السياسية أو االقتصادية أو الثقافية،

أن مسـائل الحريـة النقابيـة و النظـام النقـابي الما كانت عضـوا فـي المنظمـة، و ر طدولة المشاركة في أعمال المؤتم
  .ال يمكن أن تشكل عائقا لهذه المشاركة

األكثـــر جـــدال فـــي هـــذا المقـــام، كانـــت هـــي الطعـــون المقدمـــة بشـــأن تمثيـــل منـــدوبي العمـــال فـــي الـــدول ذات و      
ولية للنقابات المسيحية بطعن يخص االعتـراض علـى ، تقدمت الكنفدرالية الد1937األنظمة االشتراكية؛ ففي سنة 

ذلـك بحجـة أن الوفـد العمـالي الممثـل علـى مسـتوى و  الصفة التمثيليـة للمنـدوب العمـالي لالتحـاد السـوفياتي، سـابقا،
ا يخــدم ٕانمــ، و المــؤتمر ال يغطــي النقابــات الحــرة التــي أسســها العمــال فــي االتحــاد علــى أســاس مبــدأ الحريــة النقابيــة

كــذا المــؤتمر، قــررت لجنــة الفحــص والمراقبــة، و  باإلجمــاع،و  .يعمــل تحــت وصــايتهالســلطة السياســية، و مصــالح ا
اإلثبات على وجود نقابة وطنيـة أكثـر تمثيـل فـي االتحـاد مالي السوفياتي النعدام الدليل و صحة تمثيل المندوب الع

  .1السوفياتي، سابقا
، أثيــرت ذات 1954قا، فــي المنظمــة الدوليــة للعمــل فــي عــام بمجــرد إعــادة انضــمام االتحــاد الســوفياتي، ســابو      

ذلـك لـنفس ، و ، سـابقاتشيكوسلوفاكياو  االتحاد السوفياتيالطعون مرة أخرى في موجهة التمثيل العمالي لكل من 
قــررت اللجنــة ذاتهــا باإلجمــاع بــأن مراقبــة تطبيــق الحريــة النقابيــة فــي هــذه الــدول، و الحجــة المؤسســة علــى غيــاب 

أنــه لمســائل التـي تــدخل فـي اختصاصــها، و لمعــايير الحريـة النقابيــة المقـررة مــن طـرف المنظمــة ليســت مـن ا الدولـة
الثالثيــة، يكــون مــن حــق كــل دولــة عضــو فــي المنظمــة التمثيــل الثالثــي الكامــل داخــل و اســتنادا لمبــادئ العالميــة 

  .2المؤتمر
  

 قة بتمثيل أرباب العملاإلشكاليات المتعلّ .2     
  

، هي مدى صـحة تمثيـل أربـاب العمـل فـي الوفـود االشـتراكية؛ الرئيسية المطروحة في هذا الصدد المسألةإن      
بوجــه خــاص، تزايــد عــدد الــدول المنظمــة إلــى أســرة المنظمــة الدوليــة  فقــد شــهد العــالم بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة،

                                                           
  :، مايلي544 .ص، 1937لسنة  23: ورد ضمن تقرير اللجنة رقم 1

     «La délégation ne représente pas des organisations libres, créés par les ouvriers  eux-mêmes, sur la liberté 
syndicale, mais des organisations qui dépendent des mêmes autorités politiques qui dirigent le gouvernement ». 

  :، مايلي464. ، ص1954لسنة  37:ورد ضمن تقرير اللجنة رقم 2
     «Si la liberté syndicale figure dans le préambule de la constitution de l’O.I.T. parmi les buts et objectifs de 
l’organisation, elle ne doit pas être considérée comme une condition sine qua non pour l’obtention de la qualité de 
membre de l’organisation ou pour la jouissance des divers droits rattachés a cette qualité ». 



 
575 

ضـرورة حصـول كـل مـن يل الثالثي يقـوم علـى مبدأ التمث االقتصاد االشتراكي، وبينما كان للعمل التي تأخذ بنظام
أرباب العمل على تمثيل موازي داخل المؤتمر، فإن هذه الـدول كانـت تقـوم بتعيـين مـوظفين فـي الحكومـة العمال و 

   .أو مديرين للمؤسسات االقتصادية العامة كمندوبين ممثلين ألرباب العمل في وفود دولهم إلى المؤتمر
بعــد مــرور عــامين علــى انضــمام االتحــاد ، و 1936فــي عــام اب العمــل فــي المــؤتمر، تقــدم فريــق منــدوبي أربــو      

، بطلب إلى مجلس اإلدارة يتضمن الدعوة إلى فحص مسـألة مـا إذا كـان تعيـين 1934السوفياتي، سابقا، في عام 
  . حسبما جاء في مضمون دستور المنظمة"  رب العمل" تي يطابق مفهوممندوب أرباب العمل السوفيا

رب " إن المعايير التي تحدد اختيـار ": ، جاء فيه1937في فبراير صدر تقرير عن المكتب الدولي للعمل، و      
طبيعـة النظـام االقتصـادي ، علـى شـكل و المكان، فهي تتوقـف حتمـايمكن أن تختلف من حيث الزمان و " العمل 

ول أن تقـوم بهـذا للـدصـا خاصـا، و بـأن يكـون رب العمـل شخ ال يوجد نـص ملـزمو ...القائم في هذا البلد أو ذاك
  .1 "أنه في مثل هذه الحالة يكون للدولة أن تقوم بتعيين رب العمل، و ....الدور
أثنـاء مناقشـات التعـديالت المقترحـة نتهـاء الحـرب العالميـة الثانيـة، و ذروتـه بعـد ا ثالثيـة/عالميـةبلغ النقـاش و      

األفكــار التــي ترمــي إلــى تضــمين الدســتور نصــا ، طرحــت بعــض 1946و 1945علــى دســتور المنظمــة فــي ســنتي 
ر وجود ذلك لألخذ بعين االعتباو  يقضي بزيادة عدد مندوبي أرباب العمل من كل بلد إلى مندوبين أصليين اثنين،

  .ألن االقتصاد في عدد كبير من الدول مملوك للدولة بالكاملقطاع اشتراكي لالقتصاد، و 
، 1946أشـارت لجنـة المسـائل الدسـتورية المنبثقـة عـن المـؤتمر عـام  ابة، و لم تلق استج غير أن هذه األفكار     

إلــى أن االتحــاد الســوفياتي إذا مــا عــاود االنضــمام إلــى المنظمــة فــإن هــذا البلــد ســوف يعــين مــديرا لمؤسســة تابعــة 
   .لقطاع اشتراكي كمندوب ألرباب العمل

فياتي عضــويته للمنظمــة الدوليــة للعمــل فــي جــوان مــع ذلــك، نشــأت أزمــة حقيقيــة بعــدما عــاود االتحــاد الســو و      
للمؤتمر الـدولي  ) 37(الثالثين و ، متبوعا بانضمام عدة دول شرقية ذات نظم اشتراكية؛ ففي الدورة السابعة 1954

دولــة عضــو فــي المنظمــة بطعــون فــي صــحة  32: للعمــل، المنعقــدة فــي العــام ذاتــه، تقــدم منــدوبو أربــاب العمــل لـــ
  .دول أوروبية اشتراكية 06ستة و  دوبي أرباب العمل لوفود كل من االتحاد السوفياتي،سابقا،أوراق اعتماد من

 - االتجـاه المعـارضاتجـاه معـارض؛ يمثـل عتمـاد العضـوية، إلـى اتجـاه مؤيـد و كذا، انقسـم أعضـاء لجنـة اهو      
الــدقيق للكلمــة فــي هــذه ى يســتند إلــى حجــة عــدم وجــود أربــاب عمــل بــالمعنبــاب العمــل، و منــدوبي أر  -وهــم األقليــة

يمثــل و . ألربــاب العمــلال يمثلــون المنظمــات الحــرة مؤسســات مجــرد موظفــون فــي الحكومــة و أن مــديري الالــدول، و 
يستند إلى أن طبيعـة وظيفـة رب العمـل تتغيـر مـن مندوبي العمال والحكومات، و  -هم األغلبيةو  - االتجاه المؤيد

ليس في دستور المنظمة ما يستوجب أن يمثـل أربـاب جتماعي، و ى أخرى، بحسب نظامها االقتصادي واالدولة إل

                                                           
  :، مايلي136. ، ص1937، الصادر بتاريخ فبراير 78:ورد ضمن تقرير المكتب الدولي للعمل لدورة 1

     «Les qualifications qui déterminent le choix d’un employeur peuvent varier dans le temps et dans l’espace. Elles 
dépendent inévitablement, de la forme du régime social qui existe dans tel ou tel pays… Aucune disposition n’exige 
que cet employeur soit une personne privée. L’Etat peut en assumer le rôle et il ne semble point douteux qu’en ce cas 
il appartient à l’Etat de pouvoir à la désignation de l’employeur ». 
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 26، مـــع امتنـــاع 79أصـــوات ضـــد  105بالفعـــل، فقـــد رفـــض تقريـــر األقليـــة بأغلبيـــة و  .العمـــل المصـــالح الخاصـــة
  . 1مندوب عن التصويت

القتصاد استمرت معارضة أغلبية فريق أرباب العمل، بحكم عضويتها المكونة من أرباب عمل الدول ذات او      
فـي و  .الرأسمالي، مما أثر على مشاركة مندوبي أرباب العمـل االشـتراكيين فـي اللجـان الفنيـة المنبثقـة عـن المـؤتمر

، إلــى اللجنــة التنظيميــة للمــؤتمر، 1958و  1954مواجهــة هــذا الموقــف، لجــأ هــؤالء المنــدوبين، فــي الفتــرة مــا بــين 
النظام األساسي للمؤتمر، بإدراج هؤالء المندوبين في عضـوية من  56و 09والتي كانت تقوم بناءا على المادتين 

  .2اللجان الفنية بصفتهم أعضاء مناوبين ليس لهم حق التصويت
، نظامــا جديــدا يهــدف إلــى كفالــة المســاواة فــي المعاملــة 1959لعــام  )43( :رقــمأقــر المــؤتمر فــي دورتــه  وقــد     

  .لجميع المندوبين المشاركين في دورات المؤتمر
تتــألف مــن عضــوية شخصــيات محايــدة  "لجنــة طعــن" بمقتضــى هــذا النظــام، يكــون المــؤتمر فــي كــل دورة و      
، تستدعى إلى اتخاذ القرار حول ما إذا كان العضـو الشـاكي مقبـول بناءا على توصية من مجلس اإلدارةمستقلة و 

اذهـا القـرار، أنهـا ليسـت مـدعوة فتشير لجنة الطعـن، عنـد اتخ. كعضو أصلي ضمن أعضاء اللجنة الفنية للمؤتمر
ــدأ تطبــق فــي هــذا الشــأن، و  ٕانمــا تخــتص بدراســة الطعــون المحالــة إليهــا،و  ،"رب العمــل"تعريــف لعبــارة  إلعطــاء مب

ـــة ـــي المعامل ـــع أعضـــاء المـــؤتمر، المســـاواة ف مناقشـــة (حـــق المشـــاركة الكاملـــة  ذلـــك فيمـــا يخـــص مـــنحهمو  لجمي
صالحيتها إمكانية إضافة أكثر من مندوبين اثنين اشتراكيين في في عضوية اللجان، على أال تتجاوز ) تصويتو 

 . كل لجنة فنية
  
  
  

                                                           

مكونـة مـن أشـخاص مسـتقلين بإعـداد لجنة خبراء  ، من المدير العام للمكتب الدولي للعمل تكليف1955في هذا الصدد، طلب مجلس إدارة المنظمة في عام و 1 
 )03(هكـذا، توصـلت اللجنـة المكونـة مـن و  .هيمنتهـاو  مل عن رقابة الحكومة رباب العكذا، أقيق استقاللية منظمات العمال، و تقرير موضوعه تحديد إجراءات تح

، المؤسـس علـى 1956 فيفـريمـن  الثالـثفـي تقريرهـا الصـادر فـي  ،(A. Mc. Nair)"مـاك نيـر"، برئاسة الـرئيس السـابق لمحكمـة العـدل الدوليـة اللـورد أعضاء
طـرح التقريـر  للمناقشـة و . ثـي المعتمـد علـى مسـتوى المنظمـةسـع فـي تطـوير نظـام التمثيـل الثال، إلـى نتـائج أساسـية سـاهمت بشـكل وادولـة) 59(دراسة حالـة فـي 
هكـذا، و .  مسـتحيال – تقريبـا –، بينما اعتبر العمـال ذلـك ورة إقرار تعديالت في الدستورطالب أرباب العمل بضر لمجلس إدارة المنظمة، و  )33(: خالل الدورة الـ

  :راجع .صوتا 11صوتا في مقابل  29: بـ" ك نيرما"تّم استبعاد تقرير اللورد 
V.Y. Ghebali, Op.cit., pp. 166-170. 

، بحكـم التمييـز القـائم ضـدهم علـى مسـتوى اللجـان الفنيـة للمـؤتمر، محـرومين مـن حـق التصـويت 1958إلى غايـة عـام  ،ظّل مندوبي أرباب العمل االشتراكيين2 
 )10(، بعضـوية 1957المشـكلة مـن طـرف مجلـس إدارة المنظمـة بتـاريخ أكتـوبر   (Ago)" آغـو" ى يد لجنة السـيد جاء الحل علو  .من طرف األغلبية الرأسمالية

  .بغرض دراسة تطوير أساليب عمل المؤتمرء ممثلين من المجموعات الثالث، و أعضا
نـدوبين فـي المسـاواة فـي المعاملـة بالنسـبة لجميـع الم يجب على المـؤتمر الـدولي للعمـل أن يعمـل علـى ضـمان -أ :أسانيد اللجنة على ما يليوقد أسست حجج و 

، الحـق فـي أن يسـجل ضـمن قائمـة المرشـحين الممثلـين م بطلب التمثيل في اللجان الفنيـةلكل مندوب تقد -ب .على مستوى اللجان الفنيةالتمثيل على مستواه، و 
يمكـن  -د .محايـدينحكيميـة مشـكلة مـن أعضـاء مسـتقلين و أمـام لجنـة طعـن ت لكـل منـدوب رفـض طلبـه للتمثيـل، الحـق فـي الطعـن -ج .لفئة مـن الفئـات الثالثـة

 12صـوت معتـرض، مـع تحفـظ  112صـوت فـي مقابـل  137بقبول " آغو" قد تّم التصويت على تقرير لجنةو  .لهذه اللجنة قبول تمثيل مندوبين طاعنين ال أكثر
  .، لتقتنع بعدها مجموعة أرباب العمل بعضوية الدول االشتراكية1967ى غاية استمر العمل بهذا النظام إلو . 1959جوان  08صوت، و ذلك بتاريخ 

  :راجع
Ibid., pp. 166-170. 
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  : الثاني الفرع
  التمثيل والحوار االجتماعياألسس القانونية للحق في 

  
ة تـــرتبط بصـــورة وثيقـــة بمســـألة الحرّيـــ) ةة ــــــــ العالقـــات الصـــناعيّ العالقـــات المهنّيـــ(ن مســـألة عالقـــات العمـــل إ     
ا ال وممّ  .التي تعتبر بدورها أحد شروطها األساسية بقدر ما تكون عالقات العمل بمثابة امتدادها الطبيعي ةالنقابيّ 

د خطــورة فــي تجــدّ  ولعــلّ  ،عالقــات العمــل لــم تبلــغ فــي ســائر أرجــاء العــالم نقطــة التــوازن أو التماثــل جــدال فيــه أنّ 
ن بوضــوح بــيّ مــا يُ  ،ةٍ خاّصــ بصــفةٍ  ،مــةة المتقدّ اعيّ تــي تشــهدها غالبيــة الــدول والــدول الصــنالمنازعــات الجماعيــة الّ 
ممّثلـي و  )العّمـال( العمـلممّثلـي بـين  راع األبـدي المسـتمرّ تي تحمـل فـي طياتهـا بـذرة الّصـطبيعة عالقات العمل الّ 

  .1)أرباب العمل( رأس المال
 مـا يقـاربا علـى مـدى ما ملحوظـقـت تقـدّ عالقات العمـل فـي مختلـف دول العـالم حقّ  غير أن ذلك ال ينفي أنّ      

 اتي تبذلها الـدول، اقتـداءة الّ ، بسبب الجهود المستمرّ المنظمة الدولية للعملمن، منذ قيام عقود من الزّ  )10(عشرة 
 إشـراكبالمنظمة، فلسـفة وأنشـطة وأسـلوب عمـل قـائم علـى الحـوار والتشـاور والتعـاون بـين أطـراف اإلنتـاج، بهـدف 

 .لـــوطني، فـــي نشـــاط ينطـــوي علـــى فائـــدة ونفـــع عـــام لســـائر أعضـــاء المجتمـــعالقـــوى المنتجـــة فـــي االقتصـــاد ا كـــلّ 
ة على اعتراف مبنيّ  ،ة لعالقات العملعلى إقامة نظم وطنيّ  حثّ ز و قد حفّ للمنظمة الدولية للعمل فالتكوين الثالثي 

  . ينالعمل، وعلى التشاور والحوار االجتماعيّ  ربابال وألالدول بالمنظمات التمثيلية للعمّ 
ـــا لمنظمـــة الدوليـــة للعمـــل، أوردعلـــى صـــعيد المبـــادئ الدســـتورية لف      ضـــمن األهـــداف  )1944(إعـــالن فيالدلفي

ــ لــي بحــقّ االعتــراف الفعّ " األساســية للمنظمــة ــ اإلدارةة، وتعــاون المفاوضــة الجماعّي ال مــن أجــل التحســين والعّم
ـــ العمـــل فـــي إعـــدادربـــاب ال وأ، وكـــذلك تعـــاون العّمـــاإلنتـــاجالمتواصـــل لكفايـــة  دابير االجتماعيـــة وتطبيـــق الّت

  ."واالقتصادية
، واستجابة إلى طلب المجلـس االقتصـادي فيالدلفيا إعالنوحرصا منه على كفالة تنفيذ البرامج المعلنة في       

في جدول أعمال  الجماعّيةة التنظيم والعالقات حريّ ابع لألمم المتحدة، أدرج مجلس اإلدارة مسألة واالجتماعي التّ 
  :2اليةن دراسة الموضوعات التّ د المؤتمر برنامج عمل يتضمّ وقد حدّ  ).1947(للمؤتمر  الثالثينة الدور 

 تطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة، -
 االتفاقيات الجماعية، -
 التوفيق والتحكيم، -
 .ةلطات العامة والمنظمات المهنيّ التعاون بين السّ  -

                                                           

./ 825-811. عـدنان خليـل الـتالوي، مرجـع سـابق، ص ص: ، راجـعاالجتمـاعي الحـوارنشـاط المنظمـة الدوليـة للعمـل فـي مجـال للمزيد من التفاصيل بشأن 1 
  :  وأيضاً  .، موقع سابق)الجماعية في معايير العمل الدولية عالقات العمل(حمادة أبو نجمة، 

B.Gernigon et d’autres, La negociation collective –Normes de l’O.I.T. et principes des organes de contrôle, Service de 
la liberte syndicale/Programme In Focus pour la promotion de la declaration, B.I.T., Genève, 2009, pp.09 et ss. 

  :  وأيضاً  .820-819. عدنان خليل التالوي، مرجع سابق، ص ص: راجع 2 
Ibid., pp.24 -25. 
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، باعتمـاد الوثـائق 1951 -1948ى مـن هـذا البرنـامج فـي السـنوات إنجـاز األجـزاء الثالثـة األولـ وبالفعل، تـمّ       
بشــأن  91 :والتوصــية رقــم. ســالفتي الــّذكر، 1948عــام ل 98 :، االتفاقيــة رقــم1948عــام ل 87 :االتفاقيــة رقــم: التاليــة

  .1951عام ل االختياريينالتوفيق والتحكيم بشأن  92 :، والتوصية رقماالتفاقيات الجماعية
تـي تتنـاول الجوانـب المـؤتمر اعتمـاد سلسـلة مـن التوصـيات واالتفاقيـات الّ  ،اليـةنوات التّ على مـدى الّسـ ،تابعو      

المتكامل لفلسفة التمثيل الثالثـي والتعـاون بـين أطـراف  اإلطارل في مجموعها تي تشكّ األخرى لعالقات العمل، والّ 
ــ ،فقــد صــدرت .اإلنتــاج ــين  .1نــاول،تــي تتالوثــائق القانونيــة الّ  ،واليعلــى الّت ــاون ب ــابالتشــاور والتع ــال  أرب األعم
 ناعي والـوطنيّ التشـاور علـى المسـتوى الّصـ .2،)1952لعـام  94 :التوصـية رقـم(ال على مستوى المنشأة والعمّ 

فحـــص ، و )1967لعـــام  129 :التوصـــية رقـــم(واالتصـــاالت داخـــل المنشـــأة .3، )1960لعـــام  113 :التوصـــية رقـــم(
  ).1967لعام  130 :التوصية رقم(ة تسويتها غيداخل المنشأة بُ  ىكاو الشّ 
توفير الحمايـة والتسـهيالت لممثلـي بشـأن  143 :والتوصية رقم 135 :االتفاقية رقم ،من جهة ثانيةصدرت و     

) معـايير العمـل الدوليـة( المشـاورات الثالثيـةبشأن  152 :والتوصية رقم 144 :، واالتفاقية رقم1971لعام  العمال
الخاصــة بتحديــد  واإلجــراءاتحمايــة حــق التنظــيم بشــأن  159 :والتوصــية رقــم 151 :تفاقيــة رقــم، واال1976لعــام 

إنهـاء عالقـة العمـل بمبـادرة بشـأن  158 :االتفاقيـة رقـمكـذا، ، و 1978لعـام  شروط االستخدام في الخدمة العامـة
  .19821لعام  العمل ربمن 
  :الفقرات البحثّية التّالية ردة ضمن هذه الوثائق، في إطاروستأتي الباحثة إلى الّتفصيل في مختلف األحكام الوا   
  

 ةالجماعيّ  بالمفاوضة األحكام المتعّلقة:أوالً      
  

ـــة       ـــة النقابّي ـــين الحرّي ـــدٌة ب ـــٌة وطي ـــات العّماليـــة، وتوجـــد عالق ـــة وظيفـــة أساســـّية للنقاب تعتبـــر المفاوضـــة الجماعي
د علـى المفاوضـة الجماعّيـة، وهـذه األخيـرة تسـاهم، بـدورها، فـي دعـم والمفاوضة الجماعّيـة؛ فالحرّيـة النقابّيـة تسـاع
  .2مبدأ الحرّية النقابية في القانون وفي الممارسة

حقّـــًا أساســـّيًا، وعنصـــرًا جوهرّيـــًا مـــن  الحـــّق فـــي المفاوضـــة الجماعّيـــةوقــد اعتبـــرت المنظمـــة الدوليـــة للعمـــل      
َيْت بتنظيمه العديد مـن الوثـائق الّصـادرة عنهـا، تـأتي الباحثـة إلـى ومن ثّم عنِ . عناصر تحقيق مبدأ الحرّية النقابية

  :   عرض المبادئ األساسّية اّلتي شملتها ضمن عناصر البحث التّالية
 
 
 
  

                                                           

  :  وأيضاً  .821. عدنان خليل التالوي، مرجع سابق، ص: راجع 1 
B.Gernigon et d’autres, Op.cit, pp.26 et 27. 

، دليـل منهجـي وعملـي، الطبعـة األولـى، مطبعـة المعـارف الجديـدة، شغل الجماعّية في القـانون والممارسـة الوطنّيـةالتفاوض وتحرير اتفاقية الأحمد بـوهرو،  2
   .10. ، ص2010الرباط، 
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 بشأن مبادئ حّق التنظيم والمفاوضة الجماعّية 1949لعام  98:االتفاقية رقمأحكام . 1     
  

، أحــد أهــم جوانــب عالقــات العمــل، وهــي 1ســالفة الــّذكر 1949 للعــام 98 :مــن االتفاقيــة رقــم 04تــنظم المــادة       
ــة ــة االختياري ــات ؛ حيــث تقضــي المفاوضــة الجماعي ــد اتفاقي ــى عق ــاري للتوّصــل إل ــدأ التفــاوض االختي ــي مب بتبّن

  .جماعّية لتنظيم مسائل وشروط العمل
اه أحد العّمال أو مجموعة من العاملين حظر ممارسة سلوكاٍت تمييزّية اّتجمنها على  األولىوأّكدت المادة      

بسـبب نشـاطاتهم النقابّيــة، بمـا فــي ذلـك مشـاركِتِهم فــي المفاوضـات اّلتــي تـتّم داخـل المنشــأة أو علـى مســتوى 
  .2الّصناعة، أو حّتى، على المستوى الوطني

  :، في ما يلي98: بحسب مضمون االتفاقية رقم ،األفعال التمييزّيةتتحّدد      
 ام عاما مشروطا بعدم انضمامه إلى نقابة أو تخّليه عن عضوّية نقابة؛جعل استخد -
تســريح عامــل أو اإلســاءة إليــه، بــأّي وســائل أخــرى، بســبب انضــمامه إلــى نقابــة أو مشــاركته فــي  -

أو، أيضــًا، لمشــاركته فيهــا بموافقــة رب العمــل أثنــاء ســاعات . أنشــطة نقابّيــة خــارج ســاعات العمــل
 .3العمل

  
حماية حّق التنظيم وٕاجراءات تحديد شروط االستخدام فـي بشأن  1978لعام  151: التفاقية رقماأحكام .2     

 الوظيفة العامة
  

حكمــًا  عالقــات العمــل فــي الوظيفــة العــامبشــأن  1978لعــام  151: مــن االتفاقيــة رقــم 07لقــد أْوَرَدْت المــادة      
بالمفاوضـة بـين الّسـلطات العامـة المعنّيـة مـن يتعلّـق  ، وذلـك فيمـا98: من االتفاقيـة رقـم 04مماثًال لنّص المادة 

  .ناحية، وبين منظمات الموظفين العموميين، من ناحية أخرى
ــة :"مــن االتفاقيــة، كالّتــالي 07 َوَوَرَد نــص المــادة      ُتّتخــذ عنــد االقتضــاء شــروط تتناســب مــع الّظــروف الوطنّي

ة التفـاوض بشـأن شـروط وظـروف االسـتخدام بـين السـلطات لتشجيع وتعزيز التطوير واالستخدام الكاملين آللّيـ
العامة المعنّية ومنّظمات المستخدمين العمومّيين، أو أّي أساليٍب أخرى تسمح لممّثلي المستخدمين العمومّيين 

  ".بالمشاركة في تحديد هذه األمور

                                                           
 اتإجـراءتتالءم مع الظروف الوطنيـة بقصـد تشـجيع وتطـوير واسـتخدام  إجراءاتيجب عند الضرورة اتخاذ " :على أنه 98 :رقم من االتفاقية 4تنص المادة  1

أخـرى واسعة المدى للتفاوض االختياري لعقد اتفاقيات جماعية بـين أصـحاب العمـل ومنظمـات أصـحاب العمـل مـن ناحيـة، وبـين منظمـات العمـال مـن ناحيـة 
  ."بغية تنظيم شروط العمل بهذه الوسيلة

ــة بالمفاوضــةاعتمــد المــؤتمر عــددا مــن األدوات القانونيــة المتعّلقــة  ،فمنــذ صــدور هــذه االتفاقيــة 2 ــات بشــأن  91 :التوصــية رقــم :ونــذكر منهــا، الجماعي االتفاقي
، واالتفاقيـة 1967لعـام  دراسـة البالغـاتبشـأن  130 :، التوصـية رقـم1951 لعـام التوفيـق والتحكـيم االختيـاريينبشـأن  92 :، التوصية رقـم1951لعام  الجماعية

  .1978لعام  إدارة العملبشأن  158 :والتوصية رقم 150 :رقم
   .09و 07. بوهرو، مرجع سابق، ص ص أحمد 3
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ت الّرئيسية لتسوّية الّنزاعات الناشـئة ، أحد اآللّياالتفاوض الجماعيمن االتفاقية ذاتها،  08كما تعتبر المادة      
اّللجـــوء : وقـــّررت فـــي ذلـــك مبـــادئ أساســـّية يقـــوم عليهـــا التفـــاوض وهـــي .عـــن تحديـــد شـــروط وظـــروف االســـتخدام

  .االختياري واالستقاللّية
بضـــرورة تـــوفير الحمايـــة الكافيـــة للمســـتخدمين  04ولتحقيـــق فعالّيـــة هـــذه المفاوضـــات، قضـــت المـــادة وعليـــه،      
كـــم تمتنـــع الّســـلطات العمومّيـــة عـــن . مّيين ضـــّد أعمـــال التمييـــز الُمضـــاّدة للنقابـــات فيمـــا يتعلّـــق باســـتخدامهمالعمـــو 

 .التدّخل في نشاط هذه النقابات
 في المشاركة في المفاوضات والحوار اّلذي يـتمّ  مبدأ المساواة وعدم التمييزوتكّرس كلتا الوثيقتين الّسابقتين      

وتعتبـر كالهمـا أّن لممثّـل العّمـال والمنـدوب النقـابي حرّيـة تامـًة . و المهنـة أو قطـاع الّنشـاطعلى مستوى المنشأة أ
في التفاوض والحوار، وال يمكن أن يشـّكل نشـاطه هـذا، أساسـًا، بنـاءًا عليـه تمـارس ضـّده معـامالت تمييزّيـة تمـّس 

  .باستقراره الوظيفي وتزعزع أمنه االجتماعي، االقتصادي والبشريّ 
ــة المفاوضــة والحــوار والتمثيــل، إعطــاء االســتقاللّية وتهيئــة المنــاخ والّظــروف       ومنــه، يقتضــي االعتــراف بحرّي

  .الّلالزمة حّتى يمارس الممثل العّمالي أو المندوب النقابي مهّمته باستقاللّية ودن الخضوع لضغوطاٍت أّيًا كانت
  

 ، المكّملة لها163: ة الجماعية، والتوصية رقمبشأن تشجيع المفاوض 154: االتفاقية رقمأحكام . 3     
  

ــبشــأن  154: ، االتفاقيــة رقــم1981اعتمــد المــؤتمر الــدولي للعمــل، فــي عــام        ،1ةتشــجيع المفاوضــة الجماعّي
خـاذ التـدابير التـي تـتالءم مـع الظـروف اتّ وتشير هاتـان الوثيقتـان إلـى وجـوب . ، المكّملة لها163: والتوصية رقم

ة المفاوضـة دابير إلـى عرقلـة حرّيـي تطبيق هـذه التّـيؤدّ  الّ تشجيع المفاوضة الجماعّية على أ أجلة من الوطنيّ 
  .ةالجماعيّ 

تــي أحــدث وأهــم االتفاقيــات الدوليــة الّ  ،المفاوضــة الجماعيــةبشــأن  154:تعتبــر اتفاقيــة العمــل الدوليــة رقــمو      
مبــادئ حــق التنظــيم بشــأن  98 :تفاقيــة رقــمص، إضــافة إلــى مــا ورد فــي االمتخّصــ عالجــت هــذا الموضــوع بشــكلٍ 

  .2والمفاوضة الجماعية
تجـري بـين جميع المفاوضات اّلتي :" بأّنهـا ةالمفاوضة الجماعيّ المقصود بعبارة  154: وتعّرف االتفاقية رقم     
، وبـين منظمـة أو واحدة أو أكثر من منّظمات أربـاب العمـل مـن جهـةالعمل،  ربابعمل، أو مجموعة من أ رب
  . 3"أخرى جهةٍ من  ّمال أو أكثر،ع

                                                           
، 1981 جـوان 19:الُمنعِقـدة بتـاريخ، 67: اعتمدها المؤتمر الدولي للعمـل خـالل دورتـه رقـم، تشجيع المفاوضة الجماعية بشأن 1981 لعام 154 :االتفاقية رقم 1

   .المكّملة لها، 163: والتوصية رقم
بـااللتزام 'مجّددًا الفقـرة مـن إعـالن فيالدلفيـا اّلتـي تعتـرف  ُيؤكدُ وٕاْذ ...إّن المؤتمر العام للمنظمة الدولية للعمل: "، كالتّالي154: االتفاقية رقم ديباجةَوَرَد في  2

ز بْيَن ُأمِم العـالم َوْضـَع بـرامج مـن شـأنها أْن ُتحقـق وُيشـيُر إلـى أّن  .'االعتـراف الفّعلـي بحـّق المفاوضـة الجماعّيـة...الّرسمي للمنظمة الدولية للعمل بأْن ُتعز
   ".هذا المبدأ ينطبق تمامًا على جميع الّشعوب في كل مكانٍ 

  .، أعاله154: من االتفاقية رقم 02المادة   3
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تحديـد شـروط العمـل وأحكـام  -1: تهـدف إلـى المفاوضـة الجماعيـة فـإنّ  ،154 :رقـم وحسب مفهـوم االتفاقيـة     
العمــل أو منظمــاتهم  أربــابتنظــيم العالقــات بــين  -3. الالعمــل والعّمـ أربــابتنظــيم العالقــات بــين  -2. االسـتخدام

  .1الومنظمة أو منظمات العمّ 
لتشـمل بأحكامهـا  ،األولـىفـي مادتهـا ، 154 :رقـم االتفاقيـة ُحّدد نطاق تطبيـق أحكـامتشير الباحثة إلى أّنه، و      

ـــة الخاّصـــ ـــروع النشـــاط االقتصـــادية بالمفاوضـــة الجماعي ـــع ف ـــ ،جمي ـــوائح أو ة أو الّ مـــع إعطـــاء القـــوانين المحلّي ل
، وطرقًا خاصة لتطبيق رطةحة والشّ ات المسلّ القوّ  صالحية تحديد مدى انطباق أحكامها على ،ةالممارسات الوطنيّ 

 .العامة بالوظيفةق أحكام هذه االتفاقية فيما يتعلّ 
كمـا  ،)العمـل أربـابالعمـال و (العمـل  أطـراف عالقـةمـن  طرفٍ  التفاوض عن كل  يتم  ،وبموجب هذه االتفاقية     
  : يلي

 ؛2ة أو أكثرنقابة عماليّ  ،العن العمّ  -
 أربــابعمـل، أو منظمـة أو أكثــر مـن منظمـات  أربــابالعمـل أو مجموعـة  رب ؛العمــل أربـابعـن  -

  .العمل، ويتوقف ذلك على اختيار أصحاب العمل ألسلوب تمثيلهم
وتـــنّص أحكـــام االتفاقيـــة ذاتهـــا، علـــى ضـــرورة اّتخـــاذ تـــدابير ُتكّيـــف مـــع الّظـــروف الوطنّيـــة مـــن أجـــل تشـــجيع      

مــن االتفاقيــة، أهــداف التّــدابير اّلتــي يمكــن اّتخاذهــا ــــــ وفــق الّظــروف  05وتســتعرض المــادة . المفاوضــة الجماعّيــة
  :الوطنّية ــــ من أجل تشجيع المفاوضة الجماعية، وأهّمها

تيسير إمكانّية المفاوضـة الجماعّيـة لجميـع أربـاب العمـل وكافّـة مجموعـات العّمـال فـي فـروع األنشـطة  -أ  
  اّلتي تستهدفها االتفاقية؛

مفاوضة الجماعّية لجميع أرباب العمل، وكافّـة مجموعـات العّمـال فـي جميـع فـروع األنشـطة ُشُمول ال -ب  
  االقتصادّية؛

  تشجيع َوْضع قواعد إجرائّية يتّفق عليها بين منّظمات أرباب العمل ومنّظمات العّمال؛ -ج  
اُعُه، أو بسـبب عـدم عدم إعاقة المفاوضة الجماعّية بسبب عدم وجود قواعد تنّظم اإلجراء الواجب اتّب -د  

  كفاية أو عدم مالءمة مثل هذه القواعد؛
  . 3تشكيل هيئات وَوْضع إجراءات لتسوية نزاعات العمل لكي ُتساعد على تعزيز المفاوضة الجماعّية -ه  

ــام ســير عمــل أنظمــة مــن االتفاقيــة، علــى أّن  06وتــنّص المــادة       ــة أم ــة ال تشــّكل عقب ــام هــذه االتفاقي أحك
أو التحكيم، تشارك / مل اّلتي تجري فيها المفاوضة الجماعية في إطار آليات ومؤسسات التوفيق وعالقات الع

  .فيها األطراف في عملّية المفاوضة الجماعية بصورٍة طوعّيةٍ 

                                                           
   .12-11. أحمد بوهرو، مرجع سابق، ص ص 1
وفقـًا لقواعـد  ،ةبحرّيـ ،قبـل عمـال المؤسسـةال فـي المفاوضـات ممثلـين منتخبـين مـن سـمحت بـأن يمثـل العّمـ ،ممثلـي العمـالبشـأن  135 :غير أن االتفاقية رقـم 2

، وعلـى أن تتخـذ دخل فـي اختصـاص النقابـات العماليـةتتضمن مهمـاتهم أي نشـاطات تـ أالة تنص عليها القوانين الوطنية أو االتفاقيات الجماعية، وبشرط خاصّ 
  .العمالية التي تمثل القطاعالتدابير التي تضمن عدم استخدام وجود هؤالء الممثلين إلضعاف موقف وأهمية النقابات 

تكــون الّتــدابير اّلتــي تّتخــذها الّســلطات العامــة لتشــجيع وتعزيــز تنمّيــة : "ه، كالتّــاليعــال، أ154: رقــم مــن االتفاقيــة 07وتــنّص بهــذا الُخُصــوص أحكــام المــادة  3
   ".باب العمل ومنّظمات العّمالالمفاوضة الجماعّية موِضَع استشاراٍت ُمسبقة، وكّلما أمكن، موِضَع اّتفاق بين منّظمة أر 
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ة، وهــي أّن تــدابير تشــجيع علــى قاعــدة بديهّيــمــن االتفاقيــة، تؤّكــد  08المــادة  تنــّوه الباحثــة، إلــى أّن أحكــامو      
ال ُتوضـُع :"ة اّلتي تعرقل حرّية المفاوضة؛ حيـث جـاء بهـاضة الجماعية، ال يمكن إدراكها أو تطبيقها بالكيفيّ المفاو 

  ".الّتدابير اّلتي ُتّتخذ لتعزيز المفاوضة الجماعّية وال تنّفذ بطرقة ُتعيق المفاوضة الجماعّية
اتــه مؤّشــرات لوســائل وســبل تشــجيع الّصــادرة فــي نفــس العــام حــول الموضــوع ذ 163: وتعطــي التوصــية رقــم     

وتحـث بـذلك، الـدول األعضـاء  .المفاوضة الجماعّية في إطار الّتدابير اّلتي ُيمكن اّتخاذهـا وفقـًا لّلظـروف الوطنّيـة
باّتخاذ تدابير ُمكّيفة مع الّظروف الوطنّية لتسـهيل إقامـة وتطـّور منّظمـات ُحـّرة، مسـتقّلة، وممّثلـة في المنظمـة 
كما ُتحّدد بنود التوصية األهداف المبتغاة من وراء اّتخاذ  .اختياري أو طوعيّ  سل والعّمال، على أساألرباب العم
  :، وهي1هذه الّتدابير

 االعتراف بالمنّظمات الممّثلة ألرباب العمل والعّمال ألغراض المفاوضة الجماعّية؛ -
لبلــدان اّلتــي تطّبــق فيهــا هــذه إســناد تحديــد المنّظمــات اّلتــي ُتعطــى حــّق المفاوضــة الجماعّيــة، فــي ا -

الّســلطات المختّصــة إجــراءات اعتــراف بهــذا الحــّق، إلــى معــايير موضــوعّية ومحــّددة مســبقًا تتعّلــق 
 .بالّصفة التمثيلّية للمنّظمات

وتقضـي أحكــام التوصــية، أيضــًا، بضــرورة اّتخــاذ تــدابير مكّيفــة مــع الّظــروف الوطنّيــة، لكــي تكــون المفاوضــة      
مكنـة علـى كافّـة المسـتويات، بمـاال فيهـا مسـتوى المؤّسسـة، أو المنشـأة، أو فـرع الّنشـاط، أو الّصـناعة، الجماعّية م

  .2أو المستويين اإلقليمي والوطنيّ 
إجراءات التدريب والتوجيه  163: ، عالجت التوصية رقم154: وبخالف األحكام الواردة ضمن االتفاقية رقم     

ــوين المفاوضــين ــة، فــي إطــار ونّصــت فــي هــذ .لتك ــة األطــراف المعنّي ــدريب لكاّف ا الّشــأن علــى وجــوب ضــمان الّت
  :3المبادئ والّتوجيهات التّالية

ينبغــي لألطــراف فــي المفاوضــة الجماعّيــة اّتخــاذ تــدابير تضــمن المســاواة وعــدم التمييــز بــين كاّفــة  -
 ؛4المتفاوضين، على كاّفة المستويات، في تلّقي الّتدريب

ّتدريب ومضمونها، واإلشراف عليها، من قبل منّظمات العّمـال أو أربـاب العمـل يتم تحديد برامج ال -
 ؛5المعنّية

ال ينبغــي أْن ينطــوي هــذا التّــدريب علــى مســاس بحــّق منّظمــات العّمــال وأربــاب العمــل فــي اختيــار  -
 ؛6ممّثليها ألغراض المفاوضة الجماعّية

 .7مات اّلالزمة إجراء مفاوضات جدّيةضرورة تحقيق المساواة والّشفافية في الوصول إلى المعلو  -

                                                           
  .، أعاله163: من التوصية رقم 03البند  1
  .، أعاله163: من التوصية رقم 04البند  2
   .13-12. أحمد بوهرو، مرجع سابق، ص ص 3
  .، أعاله163: رقم من التوصية 01.ف/05البند  4
  .، أعاله163: رقم من التوصية 03و 02.ف ف/05البند  5
  ..، أعاله163: رقم من التوصية 04.ف/05البند  6
  .، أعاله163: رقم من التوصية 07البند  7
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وتقّدر الباحثة مدى الّشمولية والوضوح اّللـذان صـيغت بهمـا الـوثيقتين أعـاله، وتعتبـر األحكـام الـواردة بهمـا        
وتـــرى الباحثـــة، اســـتكماًال . بمثابـــة المعـــايير األدنـــى لتنظـــيم المفاوضـــة وحمايـــة أطرافهـــا مـــن التمييـــز والّضـــغوطات

يتعّلق بإجراءات وتدابير ممارسـة الحـّق فـي التفـاوض والتمثيـل العّمـالي  دليل عمليبقة، ضرورة إيراد لألحكام الّسا
والنقابي، يعالج من خالله تنظيم الحّق في التمثيل والتفاوض ضمن جزئه األول، ومن ثّم، تبين إجراءات الحمايـة 

  . وآلياتها المقّررة للعّمال الممّثلين بالحوار
  

 بالحوار االجتماعياألحكام المتعّلقة : ثانياً      
 

 )2. أو المنشـأة مسـتوى المؤسسـة )1 :وهـي، ثـالث مسـتويات للتشـاور والحـوار للعمـل الدوليـة القواعـدحددت      
 . 1المستوى الوطني )3. ناعة أو المهنةمستوى الصّ 

      
  ةعلى مستوى المؤسس األحكام المقّررة.1     
المنظمـة الدوليـة ة بهـذا المسـتوى مـن االستشـارة فـي ثـالث توصـيات أصـدرتها الخاّصـ وردت المعايير الدولية     
  :وهي ،2للعمل

 
ــم أحكــام. 1.1      ــام  94 :التوصــية رق ــين أ 1952لع ــاب بشــأن التشــاور والتعــاون ب ــرب ــى العمــل والعّم ال عل

  مستوى المؤسسة
  

إصـــدار  تـــمّ  1952ففـــي عـــام ؛ قـــات العمـــلعالاعتمـــاده وثـــائق حـــول تنظـــيم  المـــؤتمر الـــدولي للعمـــلتـــابع        
 .عامــةٍ  صــيغت هـذه التوصــية بعبـاراتٍ  ، وقـد3التشــاور والتعـاون علــى مســتوى المنشــأةبشــأن  94 :التوصـية رقـم
 ال علــى مســتوى العمــل والعّمــ أربــابتــي تهــدف إلــى تشــجيع التشــاور والتعــاون بــين علــى الخطــوات الّ  فهــي تــنص

أو ال  ،ةالمفاوضـة الجماعّيــ إجــراءاتتــي ال تـدخل فــي نطـاق ة المشـتركة، والّ المنشـأة، وحــول المسـائل ذات األهمّيــ
  .4ة بتحديد شروط وأوضاع العملتعالجها عادة وثيقة أخرى مختصّ 

                                                           

  :  وأيضاً  .826. عدنان خليل التالوي، مرجع سابق، ص: راجع 1 
B.Gernigon et d’autres, Op.cit, pp.44 et 52. 

  :  وأيضاً  .828. ، صالمرجع نفسه 2 
Ibid., pp.49 et 50. 

ــربــاب والتعــاون بــين أالتشــاور  بشــأن 94 :التوصــية رقــم 3 ، 35: اعتمــدها المــؤتمر الــدولي للعمــل خــالل دورتــه رقــم، ال علــى مســتوى المؤسســةالعمــل والعّم
  .1952جوان  26 :المنعِقدة بتاريخ

ال علـى مسـتوى المنشـأة تُّتخذ اإلجـراءات المناسـبة لتعزيـز التشـاُور والتعـاون بـين أربـاب العمـل والعّمـ :"، على أّنـه94: رقم من التوصية 01 ونّصت المادة 4
ّيــة بتحديــد شــروط بشــأن المســائل ذات االهتمــام المشــترك اّلتــي ال تــدخل فــي نطــاق آلّيــة المفاوضــة الجماعّيــة أو اّلتــي ال تعالجهــا، عــادًة، آلّيــة ُأخــرى معتن

  ".وأحكام االستخدام
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ر مثـــل هـــذا التشـــاور والتعـــاون ّســـيَ يجـــب أن يُ  ،ة أو العـــرف الـــوطنيّ شـــى مـــع العـــادات الوطنّيـــالمـــا يتم قـــاً فْ ووِ       
ق هــــــذا التشــــــاور والتعــــــاون، وتحــــــدد نطــــــاق عملهــــــا ة بــــــين األطــــــراف، وأن يتحّقــــــارّيــــــبتشــــــجيع االتفاقيــــــات االختي

حـو الـذي يـتالءم مـع ظـروف المنشـأة المتنوعـة واختصاصاتها ونظام تشكيلها ووسـائل ممارسـتها لنشـاطها علـى النّ 
  .1وأن ييسر التشاور أو يحقق بهذه الوسائل مجتمعة

  : ، فيما يلي1952للعام  94:لتوصية رقمضمن أحكام ا دَ رَ أهم ما وَ منه يتلّخص و      
سة ال في المؤسّ العمل والعمّ  أربابخاذ خطوات مناسبة لتهيئة الفرص للتشاور والتعاون بين ضرورة اتّ  -أ  

  .تي ال تدخل في إطار إجراءات التفاوض الجماعيّ والّ  ،ة المشتركةفي المسائل ذات األهميّ 
تــي تصـــدر أو بموجـــب القــوانين واألنظمــة الّ  ،ةفــاق األطــراف المعنّيــا اختياريـــًا باتّ التشــاور إّمــ أن يــتمّ  -ب  

  .وكيفية أداء مهامها ،لغايات إنشاء هيئات التشاور وتحديد نطاق عملها واختصاصاتها وتشكيلها
تـــي قـــد والمشـــكالت الّ  ،ســـة والعـــاملين فيهـــاة للمؤسّ ق بالحيـــاة اليومّيـــتشـــمل مواضـــيع التشـــاور مـــا يتعّلـــ -ج  

 .ق بين مصالح الطرفينبه ذلك من خدمات ومعالجات توفّ وما يتطلّ  ،سة وعمالهاين المؤسّ تشوب العالقة ب
، أعاله، بصورة غير مباشرة مبدأ المساواة وعدم التمييز فـي التمثيـل 64: ومنه، تقّرر أحكام التوصية رقم

مؤّسسة الواحدة؛ والمشاركة كطرف في الحوار والمفاوضات اّلتي ُتجرى على مستوى المنشأة الواحدة أو ال
حيـــث تقضـــي أحكامهـــا بتـــوفير كـــاّف التســـهيالت واّللـــوازم الّضـــرورية لتســـهيل مهّمـــة المنـــدوب النقـــابي أو 
الممّثل العمالي، وأّنه ُيوّفر ذلك، لجميع الممّثلين على قدم المساواة دون التمييز بين نقابة وأخـرى أو بـين 

  .شخٍص وآخر
 

  ال داخل المؤسسةبشأن االتصاالت بين اإلدارة والعمّ  1967 عامل 129 :التوصية رقم أحكام. 2.1     
       أربـابيعتـرف  :"هعلـى أّنـ ،2االتصاالت بـين اإلدارة والعمـال داخـل المنشـأةبشأن  129 :د التوصية رقمتؤك 

 تركالمشـ التفـاهم جـوّ  تـوّفرة بأهمّيـ ،بحكـم مصـلحتهم المشـتركة ،ال ومنظماتهمالعمل ومنظماتهم، وكذلك العمّ 
  .3"الالعمّ  تطّلعاتالمنشأة و  فعالّية آٍن معاً ق في يحقّ  مّماالمنشأة،  داخلقة المتبادلة والثّ 

المعلومات المتعّلقة بمختلف جوانب الحياة في المنشأة وتبادل  بنشر ُيعّزز هذا المناخ:"هعلى أنّ  كما تنّص      
  . 4"صورٍة كاملة وموضوعّية بقدر اإلمكانوبالّظروف االجتماعّية للعّمال، على أن يتّم ذلك بسرعٍة وب

صـال يجـب أن تكفـل تقـديم البيانـات وٕاتمـام المشـاورات بـين الـة لالتّ ياسـة الفعّ السّ  بأنّ  ،ذاتها وتقضي التوصية     
فيـه الكشـف عـن هـذه  ذي ال يضرّ ة كبيرة، وذلك بالقدر الّ ذ اإلدارة قرارات ذات أهميّ خِ تّ ة، قبل أن تَ األطراف المعنيّ 

   .5من الطرفين اً بيانات أيّ ال

                                                           
  .، أعاله94: رقم من التوصية 02البند  1
جـوان  28 :، المنعِقـدة بتـاريخ51: اعتمـدها المـؤتمر الـدولي للعمـل خـالل دورتـه رقـماإلدارة والعّمـال داخـل المنشـأة،  االتصاالت بين بشـأن 129 :التوصية رقم 2

1967.  
  .، أعاله129 :رقم من التوصية 01.ف/02البند  3
  .، أعاله129 :رقم من التوصية 02.ف/02البند  4
  .، أعاله129 :رقم من التوصية 03البند  5
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 شـكلٍ  ر بـأي ال تصـيب بالضـرّ وأّ  ،ةة النقابّيـمـن األحـوال الحرّيـ حـالٍ  صـال بـأي طـرق االتّ   تمـّس يجب أالّ  أّنهو      
ال وفقـــا لــة للعّمــمــن وظــائف األجهــزة الممثّ  ة أو منظمـــاتهم، أو تحــدّ اختيــارهم بحرّيــ ذين تــمّ ال الّــلــي العّمــكــان ممثّ 

  .1ةة الوطنيّ ضاع العمليّ للقوانين واألو 
  :2، كاآلتي1967لعام  129:ضمن أحكام التوصية رقمما ورد  أهمّ عليه، يمكن تلخيص و       

قة من التفاهم والثّ  ة إيجاد جو بأهميّ  -منهم لي كل وممثّ  -العملرباب ال وأمن العمّ  كل  ضرورة أن يقرّ  -أ  
   ؛بّناءالحوار االجتماعي الفّعال واللتحقيق المتبادلة 
بـين  الّشـفافّيةوالمساواة يقضي بتكريس  ،فّعال يتحقيق حوار اجتماعإّن األساس والمبدأ العام في  -ب  

حـول مختلـف أوجـه شـؤون  اإلعالن وتبادل البيانـات والمعلومـات بموضـوعيةعن طريـق أطراف الحوار جميعها، 
 . 3سة واألحوال االجتماعية للعاملين فيهاالمؤسّ 
بــدأ المســاواة وعــدم مب، إقــرارا غيــر مباشــرمــن التوصــية،  15األحكــام الــواردة ضــمن البنــد باحثــة تعتبــر الو      

، : " ؛ حيـث تقضـي بأّنـهمبدأ حرّية الوصول إلـى المعلومـةو التمييز تقـّدم اإلدارة معلومـات تتعّلـق، بوجـٍه خـاص
  :بما يلي
  وٕانهاء المهام؛الّشروط العامة لالستخدام، بما فيها شروط التعيين والّنقل  -أ  
  توصيف الوظائف ووضع كل منها في هيكل الوظائف في المنشأة؛ -ب  
  إمكانات التدريب وُفرص الترّقي في المنشأة؛ -ج  
  ظروف العمل العامة؛ -د  
  اّللوائح المتعّلقة بالّسالمة والصّحة المهنيتين وتعليمات الوقاية من الحوادث واألمراض المهنّية؛ -ه  
  حص الّشكاوى، والقواعد والممارسات اّلتي تحكم سيرها وشروط اّللجوء إليها؛إجراءات ف -و  
العنايـــة الطبّيـــة، التّـــدابير الصـــحّية، المقاصـــف، اإلســـكان، االســـتجمام، (خـــدمات رعايـــة العـــاملين  -ز  

  ؛...)وتسهيالت االدخار والتسهيالت المصرفّية
  ي المنشأة؛نظم الّضمان االجتماعي أو المساعدة االجتماعّية ف -ح  
ــال بحكــم عملهــم فــي  -ط   ــة اّلتــي يخضــع لهــا العّم اّللــوائح المتعّلقــة بــنظم الّضــمان االجتمــاعي الوطنّي
  المنشأة؛
  الوضع العام للمنشأة واحتماالت أو خطط تطويرها في المستقبل؛ -ي  

                                                           
  .، أعاله129 :رقم توصيةمن ال 04البند  1
  :  وأيضاً  .850. عدنان خليل التالوي، مرجع سابق، ص: راجع 2 

B.Gernigon et d’autres, Op.cit, pp.30 et 31. 
 -بالمعلومـات؛ االجتماعـات الّراميـة إلـى تبـادل اآلراء و  -أ: ، والتّـي تشـمل مـا يلـيتوفير إدارة المؤّسسة لوسائل االتصـال المناسـبةويتحّقق ذلك، من خالل  3

وسـائل اإلعـالم الجمـاهيري،  -جالنشـرات المخّصصـة للمشـرفين والكتيبـات المتعّلقـة بسياسـة العـاملين؛ : الوسائل اّلتي تستهدف مجموعة معّينة من العّمال، مثـل
والتقارير الّسنوية والمالية المقّدمـة بشـكٍل يفهمـه جميـع  الصحف والمجّالت الخاّصة بالمنشأة، والنشرات اإلخبارّية واإلعالمّية واألولّية، ولوحات اإلعالنات،: مثل

الوســائل الّراميــة  -دتلفزيــون؛ العّمــال، والّرســائل الموّجهــة إلــى المســتخَدمين، والمعــارض، وزيــارات المصــانع، واألفــالم، والّشــرائط والّشــرائح الُمصــّورة، واإلذاعــة وال
 .ئهم بشأن األمور المتعّلقة بسْير المؤّسسةإلى تمكين العّمال من تقديم مقترحاتهم وٕابداء آرا

  .، أعاله129 :رقم من التوصية 12-08البنود 
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  في المنشأة؛ تفسير القرارات اّلتي يمكن أن تؤّثر بصورٍة مباشرة أو غير مباشرة على وضع العّمال -ك  
أساليب التشاور والحوار والتعاون بين اإلدارة وممّثليها، من ناحية، والعّمال وممّثليهم، مـن ناحيـة  -ل  

 ".أخرى
إن كانت التفاصيل المقّررة أعاله، ال تنّص مباشرة على إعمال مبـدأ المسـاواة وهكذا تعتبر الباحثة، أّنه       

فــي االســتفادة مــن مزايــا عالقــة  المبــدأ ذاتــه،ّنهايــة ال يخــرج عــن تكــريس وعــدم التمييــز، إّال أّن هــدفها فــي ال
  .حرّية الوصول إلى المعلومةومبدأ  مبدأ الّشفافّية، ويتحّقق ذلك من خالل إعمال العمل

 
 غية تسويتهاسة بُ كاوى في المؤسّ بشأن فحص الشّ  1967لعام  130 :التوصية رقم أحكام. 3.1     

  
بالمنشـأة بغيـة  ىفحص الشـكاو بشأن  130 :التوصية رقم لدولي للعمل، خالل نفس الدورة،اعتمد المؤتمر ا     

مــن حــق أّي عامــٍل يــرى، بشــكٍل فــردي أو باإلشــتراك مــع عّمــال  :"علــى أن  -صــراحةً  -هــي تــنّص ، و 1تســويتها
  :آخرين، أّن لديه ما يدفع إلى الّشكوى

  ّي ضرٍر نتيجة ذلك؛أن يتقّدم بهذه الّشكوى دون أن يتعّرض أل) أ(  
  

  . 2"أن ُتبحث هذه الّشكوى ِوفقًا لإلجراءات المناسبة) ب(  
تــي تهــدف إلــى تعــديل ة الّ ال تســري أحكــام هــذه التوصــية علــى المطالــب الجماعّيــالجــدير باإلشــارة إليــه، أّنــه و      

ناحيــة بــين األحــوال  ة بــالتمييز مــنالتشــريع أو األوضــاع الوطنّيــ التوصــية علــى أن يخــتّص  وتــنّص . شـروط العمــل
رة بهـذه المقـرّ  اإلجـراءاتم يجـب فحصـه فـي نطـاق د تظلّـمة من عامل أو أكثـر مجـرّ كوى المقدّ تي تعتبر فيها الشّ الّ 

كوى مطلبـــا عامـــا يجـــب معالجتـــه عـــن طريـــق تـــي تعتبـــر فيهـــا الّشـــبـــين األحـــوال الّ  ،ومـــن ناحيـــة أخـــرى. التوصـــية
  .3المنازعات عن طريق التشريع الوطني أو الممارسة ى لفّض أخر  إجراءاتة أو عن طريق المفاوضة الجماعيّ 

يجـب أن يشـترك ممثلـو :"هتـنص التوصـية علـى أّنـولضمان تحقيق الّشفافية والحياد في الّنظر فـي الّشـكوى،      
ــالعّمــ ــالحقوق والمســؤوليات مــع ال أو منظمــاتهم فــي المنشــأة علــى قــدم المســاواة فيمــا يتعّل العمــل  أربــابق ب

ة بالمطالب الخاصّ  اإلجراءاتل أن يكون هذا االشتراك عن طريق االتفاق على وضع وتنفيذ م، ويفضّ ومنظماته
  . 4"في المنشأة طبقا للتشريع واألوضاع الوطنية

ممكن يجب بـذل عنايـة كبـرى  حتى يمكن تخفيض عدد الشكاوي إلى أدنى حد :"هكما تشير التوصية إلى أنّ      
وال . 5"الاألفـراد والعـاملين تضـع فـي اعتبارهـا وتقـديرها حقـوق ومصـالح العّمـفي وضع سياسة راسخة لشؤون 

                                                           
جـوان  29 :، المنعِقـدة بتـاريخ51: اعتمـدها المـؤتمر الـدولي للعمـل خـالل دورتـه رقـمبحـث الّشـكاوى داخـل المنشـأة ُبغيـة تسـويتها،  بشـأن 130 :التوصية رقـم 1

1967.  
  .، أعاله 130 :رقم من التوصية 02البند  2
  .، أعاله130 :رقم من التوصية 04البند  3
  .، أعاله130 :رقم من التوصية 06البند  4
  .، أعاله130 :رقم من التوصية 07البند  5
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 بأّي حاٍل، هذه التوصية تحد  للهيئات لطات المختصة بشؤون العمل أو إلى السّ  م رأساً العامل في أن يتقدّ  من حق
ر لـه هـذا تشـريع الـوطني يقـرّ ة سـلطة قضـائية لفحـص شـكواه إذا كـان الأو أيّ  القضائّية المختّصة بالّشؤون العمالّية

  .1الحق
، المبـدأ العـام ضـمانًا لعـدم تعرضـه ألّيـة معاملـة تمييزيـة أو تعّسـفية، وحماية للعامـلوتقّر أحكام التوصـية      

، كقاعـدٍة تبـَذل، أوًال، محاولـة لتسـوية الّشـكاوى مباشـرًة بـين العامـل المتـأّثر بهـا ورئيسـه المباشـرالقاضـي بـأن 
ا في تسوية النزاع القائم، أو عندما تجعل طبيعة الّشـكوى مثـل هـذه المناقشـة المباشـرة بـين وعند فشلهعامـة، 

العامل ورب العمل المباشر غيـر مناسـبة وغيـر ُمجدّيـة، يكـون مـن حـّق العامـل أن يرفـع تظّلمـه علـى مسـتوى 
  .2رئاسي أعلى

ملــة تمييزيــة يتعــّرض لهــا العامــل؛ فقــد ضــمانة بحــّد ذاتهــا ضــّد كــّل معا 130: تعتبــر الباحثــة التوصــية رقــمو      
فــي إجــراءات الّشــكوى،  عــدم التمييــزو الّشــفافيةعلــى جملــة مــن الّضــمانات اّلتــي تكــّرس  هــانّصــت أحكامنّصــت 

  :3ويتعّلق األمر بالمبادئ التّالية
ضرورة وضع إجراءات مناسبة للنظر في الّشكوى المقّدمة بقصد تمكين العامـل مـن التوّصـل لتسـوية   -أ  

  مرضية وعادلة؛ضرورة وضع إجراءات الشكاوى بطريقة غير معّقدة وسريعة بقدر اإلمكان؛
حّق العامل في المشاركة مباشرة في إجراءات الّشكوى، وحّقه فـي الحصـول علـى دعـٍم أو تمثيـٍل مـن  -ب  

  جانب منّظمة ممّثلة للعّمال، أو أّي شخٍص يختاُرُه هو؛
زمــة لكــل مــن العامــل المشــتكي وممّثلــه فــي مواجهــة أّي إجــراء تمييــزي أو تــوّفر الحمايــة القانونّيــة اّلال -ج  

ـــــى المزايـــــا والحقـــــوق المقـــــّررة بموجـــــب عقـــــد العمـــــل؛   تعّســـــفي يصـــــدر عـــــن رب العمـــــل، ومـــــن شـــــأنه التـــــأثير عل
ضرورة تكريس حّق العامل وممّثله في الحصول على المعلومـات اّلالزمـة للفصـل فـي الّشـكوى، وتلـك  -د  
بــإجراءات الّنظــر فــي الّشــكوى، وكــذا، التصــّرفات اّلتــي تُّتخــذ بالّنســبة لشــكواه، قصــد تمكينــه مــن تأســيس المتعّلقــة 

 .4دفاعه على قدم المساواة
  

  ناعة أو المهنةعلى مستوى الصّ  األحكام المقّررة.2     
  

نظمـات أصـحاب التشـاور والتعـاون بـين السـلطات العامـة ومبشـأن  1960لعام  113: تناولت التوصية رقم     
، األحكــام والمبــادئ العامــة للحــوار االجتمــاعي علــى العمــل والعمــال علــى مســتوى الصــناعة والمســتوى المهنــي

  .إدارة العمل بشأن 1978للعام   150 :تعزيز هذه المبادئ باالتفاقية رقم وقد تمّ . المستويين الّصناعي والوطنيّ 

                                                           
  .، أعاله130 :رقم من التوصية 09البند  1
  .، أعاله130 :رقم من التوصية 10البند  2
  :  وأيضاً  .843. عدنان خليل التالوي، مرجع سابق، ص: راجع 3 

B.Gernigon et d’autres, Op.cit, pp.41 et 42. 
  .، أعاله130 :رقم من التوصية 16-10البنود  4
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م اّلتــي جــاءت بهــا كلتــا الــوثيقتين، مــع التخصــيص بشــأن وتســتعرض الباحثــة بصــورٍة مــوجزة مجمــل األحكــا     
، وذلـك ضـمن العنصـرين التّـاليين بتكريس المساواة وحظر التمييز في مجال الحوار االجتماعياألحكام المتعّلقة 

  :من الّدراسة
      
 أربـابمات لطات العامة ومنظبشأن التشاور والتعاون بين السّ  1960لعام  113 :التوصية رقمأحكام .1.2     

 .ناعة والمستوى المهنيال على مستوى الصّ العمل والعمّ 
  

ـــينبعـــد انقضـــاء       ـــى  )40( أربع  ،ة ومتواصـــلةيَ ضـــنِ ، وٕاثـــر جهـــود مُ المنظمـــة الدوليـــة للعمـــل تأســـيسعامـــا عل
التشـاور بشـأن  94 :سـنوات علـى صـدور التوصـية رقـم )08( ثمـانيانقضـاء بعـد و  ،سـنوات )04( أربعاستغرقت 

 بوجـهٍ  الثالثّيـة،مبـدأ تتنـاول  دوليـة للعمـلل أداة أوّ  الـدولي للعمـل اعتمـد المـؤتمر ،ن علـى صـعيد المنشـأةوالتعاو
علـى  بـالنّص  94 :التـي تهـدف اسـتكمال التوصـية رقـم، و 1 1960لعـام  113: وهذه األداة هـي التوصـية رقـم .عامٍ 

ـــ ـــالتشـــاور والتعـــاون اّل ـــابمـــات لطات العامـــة ومنظذين يجـــب إقامتهمـــا بـــين الّس ـــ أرب ـــين هـــذه العمـــل والعّم ال، أو ب
  .2ناعي والوطنيّ عيدين الصّ المنظمات على الصّ 

 ،ةبالمرونــة المطلقــة، وتقتصــر علــى بيــان المبــادئ األساســيّ  ، بحســب تقــدير الباحثــة، وتتميــز هــذه التوصــية     
لطات العامـة وبـين ّسـتشـجيع التفـاهم المتبـادل وحسـن العالقـات بـين ال"ل فـيوترمي إلى تحقيـق هـدف عـام يتمثّـ

  .3"ال، وبين هذه المنظماتالعمل والعمّ  أربابمنظمات 
ر ر ومظـاهر التشـاوُ وَ ق بُصـجامـدة فيمـا يتعلّـ قواعـد أو أطـراً ال تفـرض  113: رقم التوصيةترى الباحثة أّن و       

ر ال وَ مثــل هــذه الُصــ وجــة بــأنّ مــن الفكــرة المزد فانطالقــاً . نر والتعــاوُ التشــاوُ  إجــراءاتد هــا ال تحــدّ ن، كمــا أنّ والتعــاوُ 
. فـي هـذا المجـال اً ال يمكن أن تقف موقفـا سـلبيّ  ،الح العامصّ للة لالحكومات بصفتها ممث  ، وأنّ ةً وَ نْ يمكن إمالؤها عُ 

ِوفقًا للعرف والُممارسة الوطنّية توّفر هذه الُمشـاورات أو تسـّهل " :هّ على أن تنص  113: رقم التوصية فإنّ  ومنه،
  :عن طريق
  العمل االختياري من جانب منّظمات أرباب العمل ومنّظمات العّمال؛ -أ  
  أو األعمال التشجيعّية من جانب الّسلطات العاّمة؛ -ب  
  أو القوانين أو اّللوائح؛ -ج  
  . 4"أو تركيبة من هذه الوسائل -د  

                                                           
اعتمــدها ، ناعة والمســتوى المهنــيال علــى مســتوى الّصــالعمــل والعّمــ أربــابلطات العامــة ومنظمــات التشــاور والتعــاون بــين الّســ بشــأن 113 :رقــم التوصــية 1

  .1960جوان  20 :، المنعِقدة بتاريخ44: ل دورته رقمالمؤتمر الدولي للعمل خال
، فهـذه المسـائل تـم معالجتهـا التشـاور والتعـاون علـى صـعيد المؤسسـات الفرديـةأو  التوفيـق والتحكـيمأو  المفاوضـة الجماعيـة  113:رقـم ال تتناول التوصية 2

 ،يجــب أن تفســر فــي مفهومهــا الواســع "المســتوى الصــناعي"بــراء تــرى أن عبــارة مــن جهــة ثانيــة، فــإن لجنــة الخ. ووضــع معــايير بشــأنها فــي أدوات قانونيــة أخــرى
   ...ةالتجارة والنقل البحري والزراعوال سيما  ،مختلف فروع النشاط الوطني في إطاره الشاملي بحيث تغطّ 

  .13 .ف ،03 .ص ،1983 الخبراء، المؤتمر الدولي للعمل، جنيف، لجنةتقرير : المكتب الدولي للعمل: راجع
  .، أعاله113: رقم من التوصية 04 البند 3
  .، أعاله113: رقم من التوصية 03 البند 4
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  :ه ينبغي التفرقة بين حالتينفإنّ  ،نر والتعاوُ ق بأسلوب التشاوُ وفيما يتعلّ      
هـــذه  ال، فـــإنّ العمـــل والعّمـــ أربـــابمنظمـــات  هـــمن ر والتعـــاوُ عنـــدما يكـــون أطـــراف التشـــاوُ  ،الحالـــة األولـــىففـــي  -

بغيــة الوصــول، بقــدر اإلمكــان، إلــى حلــول مقبولــة ، 1"المســائل ذات أهميــة مشــتركة"المنظمــات يجــب أن تتــدارس 
  .لألطراف المعنية

تي يجب عليهـا تلمـس وجهـات نظـر ونصـائح الّ  ،لطات العامةلى السّ المبادرة تعود إ ، فإنّ الحالة الثانيةأما في  -
ر تـي تـؤث لـوائح الّ إعداد، وتنفيـذ القـوانين والّ ) أ(: اليـةومعاونتهم في المجاالت التّ  ،الالعمل والعمّ  أربابمنظمات 

ــة، ) ب(علــى مصــالحهم،  ـــ(تشــكيل وٕادارة بعــض الهيئــات الوطني ــذ خطــط التّ ) جـ ــة االقتصــوضــع وتنفي ادية نمي
  .2واالجتماعية

ركاء س مبادئ الحوار المتواصل بين الحكومـات والّشـتكرّ ، 113 :التوصية رقم أنّ  تقّدر الباحثة  ،باختصار      
 أو بعــض القطاعــات واألنشــطة، وتحســين ظــروف عــامٍ  بوجــهٍ  ،ر االقتصــادياالجتمــاعيين بهــدف تحقيــق التطــو ،
  .العمل وكفالة رفع مستوى المعيشة

 األولدون اإلحالـة لمضـمون البنـد ، 113: لألحكام اّلتي جاءت بهـا التوصـية رقـم تختتم الباحثة دراستها وَلنْ      
ُتّتخــذ تــدابير تتناســب مــع الّظــروف الوطنّيــة  .1: "منهــا؛ حيــث َوَرَد فــيهم، علــى التّــوالي، كــاآلتي الثــانيوالبنــد 

ي والوطني بين الّسلطات العامة ومنظمات أربـاب لتشجيع المشاورات الفّعالة والتعاون على المستويين الّصناع
فيما بعـد،  05و 04العمل ومنظمات العّمال، وفيما بين هذه المنّظمات، من أجل األغراض المبّينة في الفقرتين 

  .وغيرها من المسائل ذات األهمّية المشتركة اّلتي ُتقّررها األطراف
ــدابير دون تمييــٍز مــن أّي نــوٍع ضــ.2 ّد هــذه المنّظمــات أو فيمــا بينهــا علــى أســاس العنصــر أو ُتطّبــق هــذه الّت

ال "  :بـالنّص، كـاآلتيالثالـث  وُيواصل البند ".الجنس أو الّدين أو الرّأي الّسياسي أو االنتماء القومي ألعضائها
يهــا ُتقّيـد هــذه التّــدابير الحرّيــة النقابّيــة أو تنــتقص مــن حقـوق منّظمــات أربــاب العمــل ومنّظمــات العّمــال، بمــا ف

  ".الحّق في المفاوضة الجماعّية
ــل أحكــام التوصــية رقــم      ، بخــالف ســابقتها، أولــى الّنصــوص الّصــادرة عــن المنظمــة الدوليــة 113 :ومنــه، تمّث

مبدأ المساواة وعدم التمييز في ممارسـة الحـّق فـي التفـاوض الجمـاعي والمشـاركة  للعمل اّلتي كّرست صراحًة،
 .ع المنظمات الفاعلة الممثلة ألرباب العمل والعّمال، على حّد الّسواءفي الحوار االجتماعي بين جمي

  
  بشأن إدارة العمل 1978لعام  150 :االتفاقية رقمأحكام . 2.2     
يــذّكر بضــرورة احتــرام ، وهــو 19783فــي العــام   150: اعتمــد المــؤتمر الــدولي للعمــل أحكــام االتفاقيــة رقــم      

 87: اســتنادًا إلــى المبــادئ الــواردة باالتفاقيــة رقــم ،ل ومنظمــات العّمــال احترامــًا تاّمــاً اســتقالل منظمــات أربــاب العمــ

                                                           
  .وٕانما تمتد عمليا إلى مختلف جوانب الحياة االقتصادية واالجتماعية ،وهذه المسائل ال تقتصر على ظروف العمل 1
  .، أعاله113: رقم من التوصية 05 البند 2
، 1978جـوان  26 :، المنعِقـدة بتـاريخ64: اعتمدها المؤتمر الدولي للعمل خـالل دورتـه رقـمدورها ووظائفها وتنظيمها، : العملإدارة  بشأن 150 :رقم االتفاقية 3

  .1980أكتوبر  منالفاتح : دخلت حّيز الّنفاذ بتاريخ
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اّللتـين تحظـران أّي تـدّخٍل للّسـلطات العامـة مـن شـأنه تقييـد هـذه الحقـوق، أو  ،)1949( 98:واالتفاقية رقـم )1948(
العّمـــال، دورًا أساســـّيًا فـــي بلـــوغ  ويـــرى، بـــذلك، أّن لمنظمـــات أربـــاب العمـــل ومنظمـــات. إعاقـــة ممارســـتها القانونيـــة

    .1أهداف التقّدم االقتصادي واالجتماعي والثّقافي
تكفـــل كـــّل دولـــٍة تصـــّدق علـــى هـــذه :"، علـــى أّنـــه150 :مـــن االتفاقيـــة رقـــم 04وعليـــه، نّصـــت أحكـــام المـــادة      

في أراضيها، وسـالمة تنسـيق  االتفاقية، بطريقٍة ُتناسب الظروف الوطنّية، تنظيم وكفاءة أداء نظام إدارة العمل
  ".وظائفه ومسؤولياته

تّتخذ كّل دولة عضو الترتيبات المناسبة للظروف الوطنّيـة، فـي إطـار إدارة العمـل، واّلتـي تضـمن قيـام  ومنه،     
مشــاورات تعــاُون ومفاوضــات بــين الّســلطات العامــة والمنّظمــات األكثــر تمثــيًال ألربــاب العمــل والعّمــال، أو ممّثلــي 

وتّتخــذ هــذه الترتيبــات علــى كــل مــن المســتوى الــوطني، اإلقليمــي والمحّلــي، وعلــى مســتوى . ربــاب العمــل والعّمــالأ
  .2مختلف قطاعات الّنشاط

فـي سـبيل الـتمّكن مـن مواجهـة احتياجـات أكبـر عـدد ممكـن مـن  -الـدول األعضـاء ةوقد حّثت أحكـام االتفاقيـ     
عمــل، علــى مراحــل تدريجّيــة، بحيــث تشــمل أنشــطًة تمــس ظــروف العمــل بتشــجيع توســيع وظــائف إدارة ال -العّمــال

وذكـرت أحكـام المـادة . والحياة المهنّية لفئاٍت معّينة من العّمال، ال ُيعتبرون في نظر القانون أشخاصًا مستخدمين
  :من االتفاقية ذاتها، على سبيل المثال، الفئات المعنّية بالحماية، وهي 07

ض اّلذين ال يسـتخدمون عّمـاًال خـارجّيين والمـزارعين، ومـن ُيمـاثلهم مـن فئـات العّمـال المستأجرين لألر  -أ  
  الّزراعيين؛
  العاملين لحسابهم الخاّص اّلين ال يستخدمون عّماًال خارجيين ويعملون في القطاع غير الّنظامي؛ -ب  
  أعضاء التعاُونيات والُمؤّسسات اّلتي ُيديُرها العّمال؛ -ج  
  .لعاملين في ظّل نظم تقوم على أساس األعراف أو التقاليد المحلّيةاألشخاص ا -د  

ـــد قُـــّررت علـــى أســـاس تلـــك اّلتـــي وردت ضـــمن 150: ويكفـــي التـــذكير بـــأّن أحكـــام االتفاقيـــة رقـــم      ، أعـــاله، ق
فاالتفاقيـة ، على الّتوالي، لربط العالقة بين أحكامها وبين مبدأ المساواة وعدم التمييـز؛ 98و 87: االتفاقيتين رقمي

لـــم تـــنّص صـــراحة علـــى إعمـــال المبـــدأ، غيـــر أّن  المبـــادئ واألحكـــام اّلتـــي تضـــّمنتها تصـــب فـــي هـــذا  150: رقـــم
  .المفهوم

  
  على المستوى الوطنياألحكام المقّررة . 3     
العديـــد مـــن االتفاقيـــات فـــي  التفـــاوض والحـــوار االجتمـــاعي علـــى المســـتوى الـــوطنيمســـائل ت معالجـــة تّمـــ     
 :وصيات الدولية للعمل، والمتمّثلة أساسًا، في األحكام التّاليةوالت
  

                                                           

  :  وأيضاً  .832. عدنان خليل التالوي، مرجع سابق، ص: راجع 1 
B.Gernigon et d’autres, Op.cit, pp.42 et 43. 

  .، أعاله150: االتفاقية رقممن  05المادة  2
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  بشأن المشاورات الثالثية لتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية 144:االتفاقية رقم أحكام. 1.3     
  

 مبدأ المشاورة الثالثية في مختلف أنشـطة، قرارا بشأن تدعيم 1971في عام  الدولي للعمل، اعتمد المؤتمر     
 المنبثقـة عـن المـؤتمر فـي دورتـهلجنة تطبيق االتفاقيات والتوصيات  وفي أثناء مناقشـات. 1منظمة العمل الدولية

ثالثيـة  آلّيـة إنشـاءوثيقـة تعـالج بصـورة واضـحة  إقـرارة ظـر فـي إمكانّيـم اقتـراح يـدعو إلـى النّ قـدّ  ،)1972( 57 :رقم
علـى  واإلشـرافال في صياغة تشريع العمل العمل والعمّ  بابأر الة لمنظمات تكفل المشاركة الفعّ  دولة كيْ  في كلّ 

  .2بالمعايير الدولية للعملصل ما يتّ  ،ةتطبيقه، وبصفة خاصّ 
ة ثالثيـة علـى الصـعيد آلّيـ إنشـاءموضـوع  إدراج ،)1973( 191:رقـم في دورتـه اإلدارةر مجلس قرّ  ،لوبالفعّ      

للمـؤتمر  )1975( 60 :رقـم فـي جـدول أعمـال الـدورة ليـةالوطني بهدف تحسين تطبيق معايير منظمة العمل الدو 
بشـأن  144 :هـذا الموضـوع، واعتمـد بشـأنه االتفاقيـة رقـم )61(و )60(ذي ناقش خالل الـدورتين الّ و  الدولي للعمل،

، المشــاورات الّثالثيــةبشــأن  152 :، والتوصــية رقــم3الثيــة لتعزيــز تطبيــق معــايير العمــل الدوليــةالثّ  اتالمشــاور 
المنظمـة ة فـي عالقتهـا مـع أنشـطة دابير الوطنّيـ، والتّـالمعـايير الدوليـة للعمـلهـوض بتطبيـق ن ترميـان إلـى النّ التالّ و 

  .الدولية للعمل
الـة مشـاورات فعّ  إجـراءتكفـل  إجـراءات بـاعباتّ ق علـى االتفاقيـة دولة تصدّ  تلتزم كلّ  144 :طبقا لالتفاقية رقمو      

ردود الحكومــات : ، وهــيالمنظمــةقــة بأنشــطة ال، حــول المســائل المتعلّ لعّمــالعمــل وا أربــاببــين منــدوبي الحكومــة و 
قـــاط المدرجـــة فـــي جـــدول األعمـــال، وتعليقـــات الحكومـــة حـــول مشـــروعات االتفاقيـــات علـــى االســـتبيانات حـــول النّ 

 19للمادة  اً االتفاقيات طبق بإحالةق ة فيما يتعلّ لطات المختصّ م إلى السّ تي تقدّ والتوصيات المقترحة، والمقترحات الّ 
تصـديق وتطبيـق االتفاقيـات والتوصـيات والمسـائل  إمكانيـاتالنظر علـى فتـرات مناسـبة، فـي  وٕاعادةمن الدستور، 

مــن  22طبقــا للمــادة  المكتــب الــدولي للعمــل إلــىب تقــديمها تــي يتوّجــتــي يمكــن أن تطــرح لــدى وضــع التقــارير الّ الّ 
   .4ق عليهاالمصدّ قة بنقض االتفاقيات  الدستور، المقترحات المتعلّ 

، ُيخــّول الــدول األعضــاء تحديــد طبيعــة وشــكل إجــراءات التشــاور مــرنٍ وقــد صــيغ االلتــزام أعــاله، علــى نحــٍو      
 .5التشاور مع المنظمات الممثلةوبعد  للممارسة الوطنّيةوالحوار االجتماعي وفقًا 

مبـدأ المسـاواة وعـدم سـتوى الـوطني، علـى أسـس الحـوار االجتمـاعي علـى الم 144: أقّرت االتفاقيـة رقـمكما      
ـــز ـــار الحـــرّ مـــن جهـــة، و التميي ـــة، مـــن جهـــٍة أخـــرى؛ حيـــث قضـــت أحكـــام المـــادة مبـــدأ االختي منهـــا، كمـــا  الثالث

                                                           
ــدابير الضــرورية التــي تكفــل إ ة،العامــ أحكامــهحــد أفــي  اإلدارةدعــا المــؤتمر مجلــس  1 ــدأ الثالثــي نافــذا بالكامــل فيمــل يتعلــق  أنلــى دراســة جميــع الت يكــون المب

  .بمجموعة عريضة من أنشطة منظمة العمل الدولية
  :  وأيضاً  .851. تالوي، مرجع سابق، صعدنان خليل ال: راجع2 

B.Gernigon et d’autres, Op.cit, pp.51 et 54. 
 :، المنعِقـدة بتـاريخ61: اعتمدها المـؤتمر الـدولي للعمـل خـالل دورتـه رقـمالمشاورات الّثالثية لتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية،  بشأن 144 :رقم االتفاقية 3

  .1976جوان  21
   .، أعاله144 :رقم من االتفاقية 05و 02المادتان  4
   .، أعاله144 :رقم من االتفاقية 02.ف/01المادتان  5
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باختيـار حـر لممّثلـي أربـاب العمـل  -فـي حـال وجودهـا-تقوُم المنّظمـات الممثلـة ألربـاب العمـل وللعّمـال.1:"يلي
  .إلجراءات المنصوص عليها في هذه االتفاقيةوممّثلي العّمال في تنفيذ ا

        ".يمثل أرباب العمل والعّمال على قدم المساواة في أّي هيئاٍت ُتجرى من خاللها المشاورات .2
لطة وللّســ. 1الســنة علــى األقــّل فــي كــلّ ة عــن مــرّ  تقــلّ  فــق عليهــا، علــى أالّ تّ يُ  جــرى المشــاورات علــى فتــراتٍ وتُ      

   .2المنصوص عليها في هذه االتفاقية اإلجراءاتعن سير  اً سنويّ  تقريراً  ة أن تعدّ المختصّ 
، ذات المبــادئ المقــّررة 144:الّصــادرة خــالل نفــس الــدورة، والمكّملــة لالتفاقيــة رقــم 152: وتؤّكــد التوصــية رقــم     

بإقامة جهـاز ثـالث ّلق فيما يتع 144: االتفاقية رقم 152: وتكّمل التوصية رقم. ، أعاله144: ضمن االتفاقية رقم
  .التكوين لتشجيع تطبيق المعايير الدولية للعمل

ــة بــين ممّثلــي  وهــي توصــي كــّل دولــٍة عضــو فــي المنظمــة بــأن      ــذ إجــراءات تكفــل إجــراء مشــاورات فّعال ُتنّف
ــال بشــأن المســائل المتعّلقــة بأنشــطة المنظمــة الدوليــة للعمــل،  جــب المحــّددة بمو الحكومــة وأربــاب العمــل والعّم

  .من التوصية، والمذكورة أعاله 07وٕالى  05الفقرات من 
تعنــي عبــارة المنظمــة التمثيلّيــة فــي هــذه : "وقـد حــّددت بنــود التوصـية المقصــود بالمنظمــة التمثيلّيـة، كــاآلتي     

  ".التوصية أكثر المنظمات تمثيًال ألرباب العمل والعّمال المتمّتعين بالحقوق النقابّية
 إجـــراءاتة االختيـــار بشـــأن طبيعـــة وشـــكل مـــن حرّيـــ اً جـــدّ  واســـعاً  للحكومـــات قـــدراً  152: توصـــية رقـــمال يحُ ِتـــوتُ      

يجــوز ،  152 :مــن التوصــية رقــم 02 البنــدوكمــا جــاء فــي . لتحقيــق هــذه الغايــات عَ وَضــتــي يجــب أن تُ المشــاورة الّ 
ص عــام فــي المجــاالت لهــذه األغــراض، أو هيئــة ذات اختصــا ل خصيصــاً المشــاورات مــن خــالل لجنــة تشــكّ  إجــراء

ة عــن االقتصــادية أو االجتماعيــة، أو فــي مجــال العمــل، أو مــن خــالل عــدد مــن الهيئــات ذات المســؤولية الخاّصــ
هـذه الطريقـة مناسـبة  ون علـى أنّ فـق فيهـا المعنّيـتـي يتّ صـاالت، فـي الحـاالت الّ دة، أو من خـالل االتّ مواضيع محدّ 

 .وكافية
دأ التمثيــل الثالثــي، بــمٕاقــرار التفاقيــة األّم فــي مجــال تنظــيم المشــاورات الثالثيــة و ا 144: وتمّثــل االتفاقيــة رقــم     

فهي االتفاقية األساسّية اّلتي تستوحي من مبادئها وروحها التقارير والتعليقات الّصادرة عن لجان الّرقابة واإلشراف 
  . التّابعة للمنظمة الدولية للعمل

تمّثـــل أحـــّد المشـــاورات الثالثّيـــة، بشـــأن  144: تّـــذكير بـــأن االتفاقيـــة رقـــمولـــن تغفـــل الباحثـــة عـــن اإلشـــارة وال     
لحقـوق والمبـادئ بشـأن ا االتفاقيات األساسـّية فـي العمـل بنـاءًا علـى مـا قُـّرر ضـمن إعـالن المنظمـة الدوليـة للعمـل

الخاّصة بالحقوق هذا يعني، أّنها تخضع إلجراءات المتابعة واإلشراف و ، 1998األساسّية في العمل الّصادر عام 
، وكـــذا، اتفــاقيتي المســـاواة والتمييـــز فـــي اتفـــاقيتي الحـــق النقــابي وحـــّق التنظـــيم بــالموازاة مـــعاألساســّية فـــي العمـــل، 
  .التوظيف واالستخدام

 

                                                           
   .، أعاله144 :رقم من االتفاقية 02.ف/05المادة  1
   .، أعاله144 :رقم من االتفاقية 06المادتان  2
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ال العمـل والعّمـ أربـابلطات العامـة ومنظمـات بشأن التشاور والتعاون بـين الّسـ 113 :التوصية رقم. 2.3     
 عة والمستوى المهنيّ ناعلى مستوى الصّ 

  
  :ضمن هذه التوصية، كالتّالي توردالتذكير بأهّم األحكام اّلتي  الباحثة عاودوت      

العمـل فـي  ربـابال وأيجب أن يستهدف التشاور والتعاون لتحقيق التقـدير المشـترك مـن منظمـات العّمـ -أ  
  . فق عليهاة المشتركة للوصول إلى حلول متّ المسائل ذات األهميّ 

لطات العامــة علــى وجهــة نظــر هــذه المنظمــات وتعــاونهم فــي مجــاالت إعــداد الّســ طالعضــاضــمان  -ب  
ـــؤثّ التشـــريعات الّ  ـــتـــي ت ـــات الوطنّي تـــي يعهـــد إليهـــا تنظـــيم ة الّ ر فـــي مصـــالحهم وتطبيقهـــا، وفـــي تشـــكيل وٕادارة الهيئ

نميــــة االجتماعيــــة التّ ة بالمواضــــيع ذات العالقــــة بالعمــــل مــــن مختلــــف جوانبــــه، ووضــــع وتنفيــــذ المشــــاريع الخاّصــــ
  .واالقتصادية
ــ أن يــتمّ  -ج ــًا بــإدارة األطــراف نفســها أو بتشــجيع مــن الّســتحقيــق هــذا التشــاور إّم لطة العامــة أو ا اختياري

  .بموجب القوانين واألنظمة، أو بجميع هذه الوسائل
 

  بشأن إدارة العمل 1978لعام  150:االتفاقية رقم.3.3     
  

مبــدأ التفــاوض والحــوار االجتمــاعي علــى  150: الفقــرة الّســابقة، كّرســت االتفاقيــة رقــم كمــا ســبق تناوُلــه فــي      
  :، ما يليفيها دَ رَ وَ ؛ حيث المستوى الوطني

روف خاذ الترتيبـات المناسـبة للظـاتّ ب تلتزم كّل دوٍل عضو بالمنظمة صّدقت على أحكام هذه االتفاقية، -أ  
العمــل  ألربـابمـات األكثـر تمثـيًال لطات العامـة والمنظّ اوضـات بـين الّسـة لتكفـل قيـام مشـاورات وتعـاون ومفالوطنّيـ
  . الوالعمّ 

القطاعــات  جميــع وعلــى مســتوى ،اإلقليمــي والمحلــي، رتيبــات علــى المســتوى الــوطنيخــذ هــذه التّ تتّ   -ب  
  . االقتصادية
ام تشـاور وتعـاون تـي تسـاعد علـى تشـجيع قيـالّ و  ،ومنظمـاتهم ،الالعمـل والعّمـ ألربابالخدمات  تُتاح  -ج  

 .العمل أربابال و العمّ  عالقة العمل، وكذلك بين طرفي ،الثالث االجتماعية فعالين بين األطراف
  

 األحكام المتعّلقة باالتفاقية الجماعّية: ثالثاً      
  

لعـام  91: تناولت تنظيم أحكام االتفاقية الجماعية على المستوى الدولي، األحكام الواردة ضمن التوصية رقم     
  .االتفاقية الجماعيةبشأن  1951
ــة"تعــّرف هــذه التوصــية       ــات الجماعّي ــة المتعّلقــة بظــروف العمــل : "بكونهــا" االتفاق ــع االتفاقــات المكتوب جمي

وشروط االستخدام، اّلتي تعقد بين رب العمـل أو مجموعـة مـن أربـاب العمـل أو منظمـة واحـدة أو أكثـر ألربـاب 
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ظمة واحدة أو أكثر ممّثلة للعّمال، أو في حال عدم وجود مثل هـذه المنظمـات، مـع العمل، من ناحية، وبين من
ممّثلي العّمال المنتخبين حسب األصول والمصّرح لهم بذلك مـن قبـل العمـال، وفقـا للقـوانين واّللـوائح الوطنّيـة، 

  .1"من ناحيٍة أخرى
للعمــل، ول األعضــاء فــي المنظمــة الدوليــة مــن التوصــية ذاتهــا، الــداألول  مــن البنــداألولــى  وتوصــي الفقــرة     

بإرساء أسس آلّية تتناسب مع الّظروف الوطنّية الّسائدة فـي كـّل دولـٍة، عـن طريـق االتفـاق أو عـن طريـق القـوانين 
أو اّللوائح الوطنّية، للتفاوض بشأن االتفاقات الجماعّية، ولعقدها ومراجعتها وتجديدها، أو تتاح لمساعدة األطراف 

  .وض بشأن االتفاقات الجماعّية، ولعقدها ومراجعتها وتجديدهفي التفا
األطــراف ذات آثــار ، االتفاقــات الجماعّيــة المبرمــة بــين 1951لعــام  91: اعتبــرت أحكــام التوصــية رقــمكمــا       
العمـل  وال يجـوز ألربـاب. 2بالّنسبة لهم جميعًا، سواء الموّقعين عليها أو الّـذين عقـدت بالّنيابـة عـنهم تسري، ملزمة

وال العّمـــال المـــرتبطين باتفـــاق جمـــاعي، أن يضـــّمنوا عقـــود العمـــل أحكامـــًا تتعـــارض مـــع تلـــك الـــواردة فـــي االتفـــاق 
  .الجماعي
، والّـذي يقضـي (Le principe de faveur)مبـدأ الشـرط األفضـل للعامـلكمـا تبّنـت بنـود التوصـية، صـراحة،       

طا أقــّل فائـدة للعامــل عــن تلــك الــواردة ضــمن االتفاقيــة الجماعّيــة، بـبطالن عقــود العمــل الفردّيــة اّلتــي تتضــّمن شــرو 
بينمــا تصــّح الشــروط اّلتــي تخــالف مضــمون االتفاقيــة الجماعّيــة، وتكــون أكثــر نفعــًا للعامــل عــن تلــك . ولــو برضــاه

  .     الواردة ضمن االتفاقية الجماعّية
تّتخذ تدابير، عند االقتضاء، ومع مراعـاة : "لى أّنهع ،الرّابعفضًال عّما سبق ذكره، تنّص التوصية في بندها      

الممارســات الّراســخة فــي مجــال المفاوضــة الجماعّيــة، تقــّرر عــن طريــق القــوانين أو اّللــوائح الوطنّيــة، وتتناســب مــع 
الّظروف في كّل بلد لتوسيع تطبيـق كـّل أو بعـض األحكـام الـواردة فـي اتفـاق جمـاعي، بحيـث يشـمل جميـع أربـاب 

  .3لعّمال اّلذين يعملون في الّصناعة والمنطقة اّلتي يغّطيها االتفاقالعمل وا
ثيــل الثالثــي بــين العّمــال م، المــذكورة أعــاله، مكســبًا إيضــافيًا لتعزيــز مبــدأ الت91:رقــم التوصــيةوتمّثــل أحكــام       

حكـام اّلتـي سـوف ، فقـد جّسـدت أحكامهـا حـّق العّمـال فـي المشـاركة فـي وضـع األوأرباب العمل علـى قـدم المسـاواة
وعـــّددت أحكـــام التوصـــية أعـــاله، تكريســـًا لهـــذا الحـــّق، جملـــة مـــن . تنطبــق علـــيهم وعلـــى المنشـــأة أو المهنـــة، ككـــلّ 

  :الّضمانات للعّمال، تأتي في مقّدمتها
تعتبر أحكام االتفاقية الجماعّية ملزمة للّطرفين، ومنه، ال يجوز ألحد األطراف تعديل أحد أجزائها  -

 بموافقة الطرف اآلخر؛ أو إلغاؤه إال
يطّبـــق مبـــدأ الشـــرط األصـــلح للعامـــل، واّلـــذي يقضـــي بـــبطالن كـــّل شـــرٍط يخـــالف أحكـــام االتفاقيـــة  -

 . الجماعّية، ما لم يكن فيه مصلحة أكثر للعامل
  

                                                           
   .، أعاله91: من التوصية رقم 02.ف/01البند  1
   .، أعاله91: رقم من التوصية 02.ف/03البند  2
   .15-13. أحمد بوهرو، مرجع سابق، ص ص 3
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  األحكام المتعّلقة بمنازعات العمل الجماعّية: رابعاً      
 :اليةكوك الدولية التّ ة في الصّ ة والفرديّ ة الجماعيّ عات العماليّ زاة بموضوع النّ لت المعايير الدولية الخاصّ تمثّ      

 
 بشأن التوفيق والتحكيم االختياريين 92 :التوصية رقم.1     

  
ــيم الطــوعيينبشــأن  92 :اعتمــد المــؤتمر التوصــية رقــم      ــ التوفيــق والتحك ذي صــدرت فيهــا فــي نفــس العــام اّل

ففـــي هـــذا . التوفيـــق االختيــاري األولتــي تعـــالج فــي جزئهـــا الّ و  ،1ةاالتفاقيـــات الجماعيـــبشــأن  91 :التوصــية رقـــم
ة، روف الوطنّيـــوعي، بمـــا يـــتالءم مـــع الّظـــإلـــى وجـــوب تهيئـــة أداة للتوفيـــق الّطـــ 92: رقـــم دد، تـــدعو التوصـــيةالّصـــ

اة وحيثمــا تقــام أد. العمــل والعمــال، وتســويتها فــي حالــة قيامهــا أربــابناعية بــين للتعــاون فــي منــع المنازعــات الّصــ
  .الالعمل والعمّ  ربابأل متساوياً  ن هذه األداة تمثيالً على أساس مشترك، يجب أن تتضمّ  وعيالتوفيق الطّ 

ُتقـام آلّيـة للتوفيـق االختيـاري تتناسـب مـع الّظـروف .1:"من التوصية، على أّنـه األّولونّص في ذلك، البند      
  .رباب العمل والعّمال وتسويتهاالوطنّية، للمساعدة في تفادي المنازعات الّصناعية بين أ

حيثما تقام آلية للتوفيق االختياري على أساس مشترك، تضّم عددًا متساوّيًا من ممّثلي أرباب العمل وممّثلي .2
  ".العّمال
ما د مقـدّ ، وتحـدّ إجراء التوفيـق مّجانـًا وسـريعاً كون يأن  نّصت التوصية على ، التوفيق إجراءاتبق فيما يتعلّ و      
خـاذ مـا يجـب ات كمـا  .ة، وتكون قصيرة بقـدر اإلمكـانلوائح الوطنيّ تنص عليها القوانين أو الّ  لإلجراءات ةزمنيّ  مدداً 

ـــ علـــى مبـــادرة أي  اً ، ســـواء أكـــان ذلـــك بنـــاءاإلجـــراءاتيكفـــل تحريـــك  زاع، أو بوســـاطة أداة التوفيـــق مـــن طرفـــي الّن
  .الطوعي من تلقاء نفسها

تشـجيع  بَ َجـة وَ زاع على التوفيق بموافقة جميع األطـراف المعنّيـما عرض النّ  إذا"  :هوتضيف التوصية بأّنـ     
أن " كمـا يجـب. 2"التوفيـق إجـراءاتهؤالء األطراف على االمتناع عن ممارسة اإلضراب أو اإلغالق خالل سـير 

ا، وأن تعتبـر التوفيـق أو كنتيجـة لهـ إجـراءاترفـان أثنـاء تـي قـد يصـل إليهـا الطّ تثبت كتابة جميع االتفاقيـات الّ 
  .3"اً عاديّ  مساوية في قيمتها التفاقيات جماعية مبرمة إبراماً 

 اً فيـه نهائّيـ إذا أحيل نزاع على التحكيم للبتّ :"هالتوصية تدعو إلى أنّ  فإنّ  ،بالتحكيم الطوعيق فيما يتعلّ أّما      
مارسـة اإلضـراب أو اإلغـالق ة، وجب تشجيع هؤالء األطراف على االمتناع عن مبموافقة جميع األطراف المعنيّ 

  .4"خالل سير اجراءات التحكيم، وعلى أن يقبلوا قرارات التحكيم
ال تتضّمن هـذه التوصـية أّي حكـٍم يمكـن تفسـيره بأّنـه :" هعلى أنّ  ه ينّص فإنّ  ،ا الحكم العام لهذه التوصيةأمّ      

  .5"يقّيد حّق اإلضراب بأّي شكٍل من األشكال
                                                           

  .1951جوان  29 :، المنعِقدة بتاريخ34: اعتمدها المؤتمر الدولي للعمل خالل دورته رقمالتوفيق والتحكيم االختياريين،  بشأن 92 :رقم التوصية 1
  .، أعاله92 :رقم من التوصية 04الفقرة  2
  .اله، أع92 :رقم من التوصية 05الفقرة  3
  .، أعاله92 :رقم من التوصية 06الفقرة  4
  .، أعاله92 :رقم من التوصية 07الفقرة  5
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 :من أحكاٍم، فيما يلي 92: ا ورد ضمن التوصية رقمومنه، يمكن تلخيص مجمل م
تتميـز بمـا منازعات الجماعية أو تسويتها ، و تستهدف منع ال للتوفيق االختياريضرورة تهيئة أداة  -

إجراءاتهـا  -3. إجراءاتهـا دون مقابـل -2. يتمثل فيها العمـال وأصـحاب العمـل بالتسـاوي -1: يلي
تتــولى اتخــاذ إجــراءات فــور حــدوث  -4. ريعات الوطنيــةســريعة ومحــددة مــددها مســبقًا ضــمن التشــ

أن يــتم تشــجيع األطــراف علــى عــدم ممارســة  -5. النــزاع بنفســها أو بمبــادرة مــن أحــد طرفــي النــزاع
تثبت االتفاقيات التي يـتم التوصـل إليهـا خطيـًا  -6. اإلضراب أو اإلغالق خالل إجراءات التوفيق

 . جماعية المبرمهوتعتبر مساوية في قيمتها لالتفاقيات ال
، يجب تشجيع األطراف على االمتناع عن اإلضراب اريفي حالة إحالة النزاع إلى التحكيم االختي -

واإلغـــالق خـــالل نظـــر النـــزاع ، وأن يقبـــل كـــل مـــن طرفـــي النـــزاع قـــرار التحكـــيم الـــذي يصـــدر فـــي 
 .النزاع

إلضـراب فالتوصـية في جميع األحوال ليس في أحكامها ما يجـوز تفسـيره علـى أنـه يحـد مـن حـق ا -
تؤكــد حــق العمــال فــي اإلضــراب، غيــر أنهــا أوجبــت تشــجيعهم علــى عــدم اللجــوء لإلضــراب أثنــاء 

 .السير بإجراءات التوفيق والتحكيم
وتعتبر األحكام الواردة أعاله، مكسبًا آخـر للعّمـال فـي مواجهـة أربـاب العمـل، وتكتسـب هـذه التوصـية قيمتهـا      

نته مــن أحكــاٍم ومبــادئ أساســّية، وردت مشــّبعة بقــيم المســاواة والحرّيــة، ووضــعت العّمــال الفعلّيــة اســتنادًا لمــا تضــمّ 
  .على قدم المساواة في التمثيل، وفي التفاوض، وحّتى في تسوية الخالفات اّلتي تكون مع أرباب العمل

بصـورة أكثـر إلزاميـة ضـمن وما ُينتظر، في تقدير الباحثة ، هو أن ُتصاغ األحكام واالمبادئ المقـّررة أعـاله،      
اتفاقيــة دوليــة للعمــل شــاملة وملزمــة، تكــّرس الّضــمانات المقــّررة أعــاله، وتســاهم فــي تجســيد قــيم الحرّيــة، المســاواة 

 . وعدم التمييز
 

 بشأن الحق النقابي في األراضي التابعة 84 :رقم االتفاقية.2     
  

ــقتجــدر اإلشــارة فــي البدايــة، إلــى أّن أحكــام هــذه اال      ــر المتمتّ  تفاقيــة تتعّل ــاليم غي ــة بالّســباألق يمكــن ، و يادةع
  :تلخيص مجمل ما ورد فيها من أحكام فيما يلي

 . رعةصف إجراءات نظر النزاع بالبساطة والسّ أن تتّ  -
 . ب المنازعات وتسويتهاتشجيع الطرفين على تجنّ  أن يتمّ   -
 . ل وتسير هيئة التوفيقالعمل في إجراءات تشكي ربابال وألي منظمات العمّ إشراك ممثّ  -
تفريــغ عــدد مــن المــوظفين العمــوميين لبحــث النزاعــات وتشــجيع التصــالح، وأن يشــارك فــي أجهــزة  -

  .تسوية النزاعات ممثلي منظمات العمال وأصحاب العمل
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 ال في المشروعات والتسهيالت الممنوحة لهملي العمّ حماية ممثّ األحكام المتعّلقة ب: خامساً      
  

تــوفير الحمايــة والتســهيالت بشــأن  143 :والتوصــية رقــم 135 :االتفاقيــة رقــم الــدولي للعمــل د المــؤتمراعتمــ     
لـو يجب أن يمنح ممثّ  ،من هذه االتفاقية األولىطبقا للمادة و  ،56 :رقم ففي دورته .، سالفتي الّذكرلممثلي العمال

، بمــا فــي ذلــك التســريح، ب لهــم ضــرراً يمكــن أن تســبّ  تــيدابير الّ التّــ كــلّ  الــة ضــدّ الحمايــة الفعّ  المؤّسســةال فــي العّمــ
ة، طالما كانت ال أو انتمائهم النقابي، أو مشاركتهم في أنشطة نقابيّ لين للعمّ ر صفتهم أو أنشطتهم كممثّ برّ تتي والّ 

  . 1ة اتفاقات سارية المفعولأو أيّ  ،ةهذه األنشطة تحصل طبقا للقوانين واالتفاقيات الجماعيّ 
لــي أن تمــنح هــذه التســهيالت لممثّ ، الــدول األعضــاء المصــّدقة عليهــا بــ02ام االتفاقيــة فــي مادتهــا تلــزم أحكــو      

  . 2الةذي يسمح لهم القيام بمهامهم بصورة سريعة وفعّ كل الّ بالشّ  المؤّسسةالعمال في 
التفاقيـات الجماعيـة ، وللتشـريع الـوطني وااللـو العّمـممثّ المقصـود بعبـارة  الثالثـةف االتفاقية فـي مادتهـا وتعرّ      

فــي الحمايــة  ذين يكــون لهــم الحــقّ اّلــ اللــي العّمــممثّ ب المقصــودد ة أو األحكــام القضــائية أن تحــدّ والقــرارات التحكيمّيــ
  .والتسهيالت المنصوص عليها في االتفاقية

لتســـهيالت ا ذا،وكـــ ،اللـــي العّمـــتـــي تمـــنح لممثّ الحمايـــة المناســـبة والكافيـــة الّ  143 :وتســـتعرض التوصـــية رقـــم     
كما توجب االتفاقية منح تسـهيالت لممثلـي العمـال فـي المنشـآت كـي  ).من التوصية 04و  03 البند(المتاحة لهم 

  .يتمكنوا من القيام بمهامهم بشكل عاجل وفعال
وكذلك، تتضمن االتفاقية بعض الشروط المرنة إذ تؤكد على األخذ بعين االعتبار خصـائص نظـام عالقـات      

كمـا تؤكـد علـى أن مـنح . ائدة في البلد المعنـي، وكـذلك حاجـات وحجـم وٕامكانيـات المنشـآت ذات الصـلةالعمل الس
  . 3هذه التسهيالت يجب أنَ ال يعرقل السير الفعال لعمل المنشآت المعنية

أيـة وأخيرا، فـإن تطبيـق أحكـام االتفاقيـة يمكـن تأمينـه عـن طريـق التشـريع الـوطني، أو االتفاقيـة الجماعيـة أو      
  . 4طريقة أخرى تكون مطابقة للتشريع الوطني

وتحيـل فـي ذلـك لدراسـة مـا قيـل  ،، أعـاله135: ولن تعيد الباحثة التفصيل فـي مضـمون ومزايـا االتفاقيـة رقـم     
    .وتعليقاتٍ من أحكاٍم  من قبل
واعــد الدوليــة للعمــل لقاعلــى عــرض ومناقشــة  بّ َصــنْ وتُنهــي الباحثــة دراســتها للبــاب الثــاني مــن البحــث، المُ       

، بالتّنويــِه فـي هـذا المقـام، إلـى أنـُه، وٕاْن كــان أسـاس موضـوعي والمقـّررة علـىالمكّرسـة للمسـاواة وعـدم التمييــز، 
لمبــدأ المســاواة وعــدم التمييــز فــي التوظيــف واالســتخدام َلــْم يكتِمــل تحديــُدُه َبْعــُد؛ حيــث ال زالــِت  الّنطــاق الشخصــي

شــة والُمْستضــعفة فــي ســوق العمــل تنتِظــُر حمايــًة قانونيــًة خاّصــة بهــا فــي إطــار الّنشــاط الكثيــر مــن الفئــات الُمهمّ 
لمبدأ المسـاواة وعـدم التمييـز قـْد ُحـدَد علـى نحـٍو واِسـٍع؛  التشريعي للمنظمة الدولية للعمل، فإّن الّنطاق الموضوعي

                                                           
  .، أعاله35: رقم من االتفاقية 01المادة  1
  .، أعاله35: رقم من االتفاقية 01 .ف/  02المادة  2
  .، أعاله35: رقم من االتفاقية 03و  02 ف ف / 02المادة  3
  .، أعاله35: رقم من االتفاقية 06المادة  4
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ي فـي قتِضـتَ  المسـاواة فـي العمـلأن  :ٍة مفاُدهـاللعمـل علـى فكـر  المنظمة الدوليـةحيث ُأسَست فلسفُة وِمْنَهاج َعَمِل 
الواقــِع، تــوفيَر فُــرِص العمــِل للجميــع ودونمــا تمييــٍز، وَتعِنــي كــذلك، اســتفادة جميــِع العّمــال ِمــن ظــروِف عمــٍل عادلــٍة 

اعيـة، أْن يكون ِلكـل عامـٍل، بغـض النظـِر عـن اخـتالف خصائِصـِه الّطبيعيـة أو االجتممن ذلك،  وأكثر. وُمرِضيةٍ 
َر . الحــّق فــي ُممارســِة حُقوِقــِه الُمرتِبطــة بِمهنِتــه والُمشــاركة فــي الِحــوار االجتمــاعي َحــِلُيَقــر البشــر، لجميــعِ  ق  بغــض 

 نَ ِمـ وحـي فـي ظـروفٍ مهم الرّ تهم الماديـة وتقـدّ رفـاهيّ  أجـلِ  نْ العمـل ِمـفي  عن األصل أو المعتقد أو الجنس، ظرالنّ 
  .قتصادي وتكافؤ الفرصة والكرامة واألمان االالحريّ 

 في لحق لالحماية القانونية  على انيقومأّن فلسفة ومنهاج عمل المنظمة الدولية للعمل  لباحثةومنه، تبّين ل      
واعتبرت المنظمة  .المساواة والعدل تحقيقل تمثُل ِمْحَوَر وَحَجْر الّزاوية ل، باعتبارهاالعم مكان في والحقوق العمل

أّنه، من حّق كّل شخٍص، ليس فقـط الحصـول علـى منصـب عمـل يـوّفر لـه كسـب الـّرزق، بـل أكثـر  الدولية للعمل
وأبعد من ذلك، ال بّد أن تُتاح لكل شخٍص، مهمًا اختلفت خصائصه الجنسّية، أو قدراتـه الجسـدّية والفكرّيـة، مهمـًا 

الحصول على منصب عمٍل يتناسب مـع فرصة ...كان سّنه أو لون بشرته، مهمًا كانت جنسّيته أو لغته أو ديانته
ــه العمــل فــي شــروٍط وظــروٍف عادلــة  ــة والجســدّية، يختــاره هــو، ومــن حّق ــة وطاقاتــه الفكرّي قدراتــه وٕامكانّياتــه المهنّي

أّال تهــدر حقوقــه األساســّية فــي العمــل، فيكــون لــه الحــّق فــي الــّدفاع عــن مصــالحه  ، أيضــًا،ومتســاوية، ومــن حّقــه
ة حّقه النقابي وحّقه في اإلضراب، وكذا، مشاركته  كطرف فـي الحـوار االجتمـاعي جنبـًا المهنّية من خالل ممارس

  .إلى جنٍب مع أرباب العمل
وما الحظته الباحثة من خالل مناقشة موقف المنظمة من كـّل ذلـك، هـو أّنـه مـن حيـث المبـدأ، قُـّررت جميـع      

، سـواء فيمـا تعلّـق بـالتوظيف العّمـال علـى قـدم المسـاواة الحقوق المكّرسة ضمن القواعد الدوليـة للعمـل لكافّـة فئـات
، غيـــر أّن دراســـتها للموضـــوع مّكنتهـــا مـــن مالحظـــة تذبـــذب موقـــف واالســـتخدام أو مـــا تعّلـــق بالحمايـــة االجتماعيـــة

يـرّخص للـدول المنظمة في منح هذه الحقوق لكافة الفئات؛ حيث أّن صياغة أحكامها وردت على نحـٍو جـّد مـرن، 
واكتفت المنظمة في العديد من الحاالت بتقرير المبادئ األساسّية وتـرك تنظـيم كثير من االستثناءات، األعضاء ال

 .ممارستها للقوانين والممارسات الوطنّية
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  خاتمة
  

 في لحق لٕاّن الحماية القانونية و  ،البشري األمن نَ مِ  اً هامّ  جانباً  واالقتصادي االجتماعي األمن ُيمثلُ   
 العمل في الحقّ و. يالبشر  األمن تحقيقل تمثُل في الحقيقة ِمْحَوَر وَحَجْر الّزاوية العمل َمْوِقعِ  في والحقوق العمل

 يكفي ال ةاألساسيّ  االحتياجات تلبية ألنّ  ،والَعْيش البقاء في الحقّ  دجرّ مُ  ثيراً ك يتجاوزُ  اإلنسان حقوق نْ مِ  حق ك
 ضِ التعر  من ميهِ تحمِ  ،عادلةو الئقة عملٍ  وفرُ ظُ  مْ هُ لَ  لَ فُ كْ تَ  أنْ  العاملين وقحقال ُبّد لِ و  ،البشري األمنِ  لتعزيزِ 
 لالتواصُ  ،أيضاً  ،لُ يكفُ  كّنهول ،َية، فحْسبوالرفاهِ  البقاء العمل نُ مَ ضْ يَ  الو . العمل موقع في واالستغالل للتمييز

 ه،لذاتِ  هِ وتحقيقِ  هِ لنفسِ  هِ يرِ وتقدِ  هِ يرِ صِ مَ  في ءِ رْ المَ  مِ تحك  في هام  لٌ عامِ  هأنّ  مااألوساط االجتماعية، ك في ةكشار والمُ 
  .اإلنسانية الكرامة وِمحوٌر أساسي في االعتراِف لُه بالَقَدْر األْدنى ِمنَ 

   الحـاُل بالّنسـبة للعمـل  ذلككـو  -ةفَـحِ جْ مُ  أو ةيّ حِ ِصـ غيـر أو ةرَ ِطـخَ  وفٍ رُ ظُـ فـي العملفقْد تأّكَدْت حقيقة أن
عمل في ُظُروٍف ال تتواءُم وال تتساوى مع تلك اّلتي يعمُل بها اآلخرون في المنشأِة الواحدة أو المهنـِة الجبري أو ال
 ،األسـباب ولهـذه .مركـِزِه االجتمـاعي واالقتصـادي اسـتقرار عـدمو  الفـرد انِ َمـأَ  ةِ َعـزَ عْ زَ  إلـىُيـؤّدي َحْتمـًا  -أو الواحـدة

 بع الئقالّ  للعمل قواعد ومعايير عَ ضْ وَ  فإن اً شـرطيدٌة عن االستغالل والتفرقة، أساُسها المساواة وعدم التمييز، َلُيَعد 
  .بأبعاِدِه الُمختلفة ،البشري األمن لتعزيزِ و  العدالة االجتماعيةلتحقيِق  اً أساسيّ 

   المالّسـ زتعزيـ فـيوالعادلـة   ةفَ ِصـنْ المُ  العمـلِ  وفرُ ُظـو االجتماعيـة العدالـة رَ وْ دَ  وِمْنـُه ثََبـَت القَـْوُل بـأن 
حالـًة ِمـَن اّلألمـن،  دُ ِلـوَ يُ تمييـز واالسـتغالل وال لـمِ الظ  نَ ِمـ ظـروفٍ  فـي فالعمـل؛ هِ بِـ انُ هَ تَ ْسـيُ  ال رٌ وْ دَ  ،نميـةالتّ و

 ثمـرةَ  لِ األوّ  المقـامِ  فـي انَ كـ اإلنسـانية الكرامـة انِ مَ َضـلِ  قٌ بَ ْسـمُ  شـرطٌ  هـي الئقـةالّ  العمـلِ  وفَ رُ ظُـ بـأنّ  واالعتـراف
 تحصيِل الحّق في العمل والُحُقوق المقّررة في مكاِن العمل أجلِ  نْ مِ  الجماعات العّمالية اهَ تخاضَ  تيالّ  ضاالتالن .  

ال بـّد مـن توحيـد معـايير العمـل وٕاقـرار  لتحقيق العدالـة االجتماعيـة،الفكرة أّنـه  تْ رَ وَ لْ بَ وبناءًا على ذلك، تَ   
ـــة ـــ عْ عـــّد بمثابـــة المرَجـــ، تُ قواعـــد دولي  اخليـــةياغة تشـــريعاتها الدّ إليـــه جميـــع الـــدول عنـــد ِصـــ دُ نِ تَ ْســـذي تَ واألســـاس اّل

 المبـــادئ نَ دولي للعمـــل، أّنـــه ِمـــالـــقـــانون الاألوائـــل لفكــرة  ادُ وَ الـــر  كَ رَ دْ وأَ  .وف العمـــلرُ وط وُظـــرُ وص تنظـــيم ُشـــُصــبخُ 
 فـي االلتحـاق بالعمـل، المسـاواة وعـدم التمييـز مبـدأالدولية للعمل،  القواعدس عليها ؤس تً  أنْ  تي يجبُ ة الّ األساسيّ 

 تْ عَ َضــوَ  وبالفّعــل، .ة عــن عالقــة العمــلرَ دِ َحــنْ وفــي تنظــيم ظــروف العمــل، وفــي االســتفادة مــن المزايــا والحقــوق المُ 
، منمـــن الـــزّ  اً قرنـــ بْ قـــارِ خـــالل مـــا يُ  القواعـــد دوليـــة للعمـــل والعّمـــ األســـاس لشـــريعةِ  رَ َجـــالمنظمـــة الدوليـــة للعمـــل حَ 

ناهيـــك عـــن  -فـــي مختلـــف مجـــاالت العمـــل توصـــية 203اتفاقيـــة و 189 مـــا ُيعـــادل، 2014حتّـــى عـــام  تْ رَ دَ ْصـــأَ ف
ريعة بالّشــى ســم هنــاك مــا يُ  اتَ ى َبــحتّــ -التقــارير، اآلراء والتعليقــات الّصــادرة عــن أجهزتهــا الرئيســّية ولجاِنَهــا الفنّيــة

  .وأرباب العمل االً عمّ ، وماتحك :عمَ جْ للعالم أَ  ةً لزمَ مُ  تكونُ  تي تكادُ ، والّ ةالدولية لحقوق العمل األساسيّ 
نطاق مبـدأ المسـاواة وعـدم التمييـز فـي ظـّل وتأسيسًا على ما سبق، ارتأْت الباحثة ضمن هذه الّدراسة بيـان      

 فــي إطــار بهــا  قامــتتــي القــراءات والتعليقــات الّ وتوّصــلت مــن خــالل . نشــاط التشــريعي للمنظمــة الدوليــة للعمــلالّ 
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ــدأ  مضــموناألساســّية بشــأن  ملــة مــن النتــائجإلــى اســتخالص جُ ، لموضــوعتحليليــة اســتنباطّية لدراســة  ونطــاق مب
  :َتعِرُضها في الفقرات التّالية، في ظّل الّنشاط التشريعي للمنظمة المساواة وعدم التمييز في العمل

  

 نتائج الّدراسة �
ها، إْن صّح القـْول، إلـى ختامًا لبحثها هذا، توّصلت الباحثة إلى جملة من النتائج األساسّية، يمكن تصنيف  

  :فرعّية، يأتي بيان كّل منها ضمن ما يلينتائج عامة، ونتائج 
  

  راسةللدّ  الّرئيسيةنتائج ال: أوالً   
  

 -فـــي مفهـــوم المنظمـــة الدوليـــة للعمـــل -العمـــل  طَ بَ ارتَـــفقـــد : أو مـــادًة تجارّيـــةً  العمـــل لـــيس ســـلعةً  -01  
وبــه  ا،َهــروة وٕانتاجِ و مصــدر الثّــفالعمــل ُهــ؛ الوقــتِ  اج وللتوزيــع فــي ذاتِ لإلنتــ وســيلةً  هِ باعتبــارِ ، بالعدالــة االجتماعيــة

بمبــدأ  -َهــافــي نشــاِط المنظمــة ذاتِ  -فــي العمــل كمــا ارتَــَبَط الحــقّ  .روة وقيــاس عدالــة توزيعهــان توزيــع عوائــد الثّــمِكــيُ 
سفة وِمنهاج المنظمة الدولية ، ِوفقًا لفلفي العمل ي تكريس الحقّ يقتضِ  وعلى هذا األساس،المساواة وعدم التمييز؛ 

ــ للعمــل، ــًا كــان أساُســ ودون تمييــزٍ  م المختلفــة،هِ األفــراد بفئــاتِ  ع جميــعُ أن يتمّت  ْص رَ ، بالمســاواة فــي الفُــهُ رُ ومصــدَ  هُ أي
 ،وجيــه المهنــيّ دريب والتّ بــرامج التّــ نْ وفــي االســتفادة ِمــ ،قٍ والِئــ بٍ ناِســمُ  عمــلٍ  علــى منصــبِ  ولُصــعاملــة فــي الحُ والمُ 

ال العّمـ نَ م ِمـهِ مزايا عقد العمل مع غيرِ  نْ وف عالقة العمل وفي االستفادة مِ رُ وط وظُ رُ شُ  المساواة في تنظيمِ  وكذا،
  .ماثلةقانونية مُ  ذين يتواجدون في مراكزالّ 
  

للحـّق مفهومًا واسعًا  المنظمة الدولية للعمل فقد كّرست: الحّق في العمل اّلالئق حق ثابٌت للجميع -02  
ِوفقًا لفلسـفة  العمُل اّلالئقُ ويشُمُل الحّق في العمل،  نًال عبد اّلالئق الحّق في العمل حيث حّل مفهوم؛ العملفي 

ن فـي مكـاِن العمـل، والحمايـة االجتماعيـة مْ والُمِدّرة ِلَدْخٍل عادٍل، واأل ُفَرَص العمِل الُمْنِتجة ،ومنهاج عمل المنظمة
األفــــراد فــــي الّتعبيــــِر عــــن  حــــقّ  ،كمــــا يشــــُملُ  .ي واالنــــدماج االجتمــــاعيلُألَســــر، وآفــــاق أْفَضــــْل للتطــــويِر الّشخصــــ

هواِجِسِهم، وفي التنظيم النقابي وفي الُمشاركِة في اتخاِذ القرارات اّلتي ُتؤثُر على حيـاِتِهم ناهيـك عـن تعزيـِز تكـاُفؤ 
 نِمـ هـاهودِ جُ  ل ُجـ سكـر تُ  أنْ  ،الحكومـات نِمـ ذلك على بوترت . الُفَرص والُمساواُة في الُمعاملة بين الّنساء والّرجال

 تيالّ  األهداف تحقيق على العمليها، عل زاماً لِ  وأصبح. بكرامةٍ  شالعيْ  للعاملين روف تُ  اّلتي العمل رصِ فُ  إيجادِ  جلِ أ
، خلِ الـدّ و  العمـلِ  رصِ فُـ نِمـ المزيـد إيجـاد فـي األهـداف هـذه لـتوتمث  فيهـا، للعـاملين الئـقالّ  العمـل تـوفير هاشـأنِ  من

 المبـــادئ وتطبيـــقِ  العمـــل وأربـــاب العـــاملين نبـــيْ  االجتمـــاعي وارالِحـــ وتعزيـــزِ  االجتماعيـــة مايـــةِ الحِ  نطـــاقِ  وتوســـيعِ 
  .العمل في ةاألساسيّ  والحقوق
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ــة االجتماعّيــة -03   وقــْد الحظــت الباحثــة أّن  :المســاواة وعــدم التمييــز شــرطان الزمــان لتحقــق العدال
، ضــمنّيةفــي بــدايات نشــاطها التشــريعي، بصــورٍة  مبــدأ المســاواة وعــدم التمييــزأقــّرْت  قــدْ  المنظمــة الدوليــة للعمــل

وال  ،العــدل االجتمــاعي لــيس منحــةً  أن  واْعَتَبــَرْت المنظمــة ،عــدًال  عْ رَ فــازْ ... المالّســ تَ دْ رَ إذا أَ "عارًا لهــا ِشــ تْ ذَ َخــفاتّ 
مبـدأ المسـاواة فـي " ميثاقهـا التأسيسـي الـنّص، علـى ا تضـّمنكمـ. الم الـدوليالستقرار السّ  مٌ الزِ  ه شرطٌ ولكنّ  ،ةً بَ هِ 

َرْت المنظمة ". األجر عن العمل المتساوي يستفيد منها كلّ إقرار قواعد دولية في سبيِل ودها هُ جُ  كلّ ومن ثّم، سخ 
مبـدءًا أساسـّيًا  وعـدم التمييـز المسـاواة المنظمـة تْ رَ َبـتَ واعْ  .مـن المسـاواة وتكـافؤ الفـرص مٍ دَ على َقـ ال العالم،عمّ 

ــبنــاءًا عليــه يــتم تنظــيم شــروط وظــروف التوظيــف واالســتخدام بالنّ  ال وفــي جميــع مجــاالت ســبة لجميــع فئــات العّم
  .الّنشاط الُمختلفة

َر  ،)1944( إعــالن فيالدلفيــالمبــدأ المســاواة وعــدم التمييــز ِضــمن  الّصــريحوَوَرَد اإلقـرار    َحــِلُيقَـر لجميــعِ  ق 
وحـي مهم الرّ تهم الماديـة وتقـدّ رفـاهيّ  أجلِ  نْ العمل مِ في  عن األصل أو المعتقد أو الجنس، ظرالنّ  بغض  البشر،

ـــ فـــي ظـــروفٍ  ـــ نَ ِم  همفهومـــوُمنـــذ ذلـــك الحـــين، توّســـع . ة والكرامـــة واألمـــان االقتصـــادي وتكـــافؤ الفـــرصالحرّي
المسـاواة الفعلّيـة َبـْيَن جميـِع العّمـال ، الّـذي يقِضـي بتحقيـِق الّشـق اإليجـابي: ؛ حيث ُكـرَس المبـدأ بشـقْيهِ همضمونو

ــلبي و. فــي الُفــرص وفــي الُمعاملــة ــذي يقِضــي بحظــِر أّي ســلوٍك تمييــزي أو تفرقــٍة فــي الُفــرص وفــي الّشــق الّس اّل
عدم والمساواة واعَتَبَرْت المنظمة الدولية للعمل، في نصوِصها اّلالحقـة،  .الُمعاملة حّتى تتحّقَق المساواة القانونية

تنظيم عالقة التوظيف واالستخدام واالعتراف بالحقوق األساسّية في إطار  نتكامليْ مُ و نيْ تداخلَ مُ  نيْ مفهومَ  مييزالت
ــكمــا اْعَتَبــَرْت  .فــي العمــل ــ التمييــزو ةالتفرق ــينــًا ومُ هِ مُ  ،هِ فــي حــّد ذاِت فجــاء  ة العمــل،نافيــًا للكرامــة اإلنســانية ولحرّي

، تشــجيع المســاواة فــي التوظيــف األولــى :لغايــة ذات طبيعــة مزدوجــة هدفاً ا التشــريعي فــي هــذا المجــال مســتهَ نشــاطُ 
فــي و اســتبعاد عــدم المســاواة والتفرقــة فــي المعاملــة  ،الثانيــةو .وفــي إيجــاد فــرص العمــل وفــي تنظــيم شــروط العمــل

  .العمل
  

ساقًا مع ما ات : مبدأ المساواة وعدم التمييز ُيشّكل محور النشاط التشريعي للمنظمة الدولية للعمل -04  
 لَ  فـي التوظيـف واالسـتخدام مبدأ المسـاواة وعـدم التمييـزَسَبق، تُقّدر الباحثة بأنكن األساسـي لنشـاط الـرّ  قـْد شـك

 الئــقبرنــامج العمــل الّ جــزءًا ال يتجــزأ مــن  لَ مّثــِليُ  َتَطــوَر مفهوُمــُه ومضــموُنهُ و  ا،هَ نشــأتِ  ذُ ْنــالدوليــة للعمــل مُ  المنظمــة
 و نتج فـي َجـالئق والمُ بتعزيز العمل الّ قضـي ذي يَ ، والّ في الِعْقِد األخير ِمَن القرن الماضي المنظمة هُ ذي اعتمدتِ الّ 

   .ةة لأللفيّ وهو ما يتأّصل في األهداف اإلنمائيّ ، اإلنسانّيةة، المساواة، األمن والكرامة من الحريّ 
أن فــي هــذا الّشــ ،دوليــة للعمــل َقــْد اجَتــازَ ال النشــاط التشــريعي للمنظمــةُيمِكــن الَقــْول بهــذا الُخُصــوص، أّن و   

ـــة نشـــأتِ ؛ تمـــايزتينمـــرحلتين مُ  ـــ ا،هَ ففـــي بداي  فـــي ظـــلّ  ج المنظمـــة،عـــالِ تُ  مْ َلـــ ا،هَ نوات األولـــى مـــن نشـــاطِ وخـــالل الّس
د هـذه الفتـرة هَ ْشـتَ ولـم  ،ودقيـقٍ  تفصـيلي  المساواة وعـدم التمييـز فـي العمـل علـى نحـوٍ  مسألة ها التشريعي،اختصاصِ 

مجــاالت و ال ة فئــات العّمــكاّفــلشــاملة  بأحكــامٍ  ة جوانــب المســألة،كاّفــ لُ ثيقــة دوليــة صــادرة عــن المنظمــة تتنــاوَ ة و أّيــ
بتحديــد مضــمون ة ة خاّصــتفصــيليّ  أحكــامٌ  ُتْعَتَمــدَ  تلــوًا وتكــرارًا، دون أنْ  وجــاء التأكيــد عليــه، ر المبــدأ،فتقــرّ  .الّنشــاط
من نصوصـها قـّرر ِضـًا، للمبـدأ المُ ليـًا وتنظيمـًا قاعـديّ ط المنظمـة، تكريسـًا فعّ د نشاهَ شْ يَ  مْ ولَ  .الُمقّررة الحماية وِنطاق
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التمييـــز والتفرقـــة فـــي العمـــل، وتشـــجيع المســـاواة وتكـــافؤ  رِ وَ وُصـــ أشـــكالِ  الدســـتورية، الّرامـــي للقضـــاء علـــى جميـــعِ 
، ف واالســتخدامفــي التوظيــ التمييـزبشــأن  111: ، وتجّسـد ذلــك، بصـدور االتفاقيــة رقـم1958ى ســنة حتّـالفـرص، 

وقــد جــاءت أحكــام الــوثيقتين الــدوليتين للعمــل مشــّبعًة بالمبــادئ والقــّيم الّســامية . ، المكّملــة لهــا111: والتوصــية رقــم
، وكّرسـت مبـدأ المسـاواة وعـدم التمييـز علـى نحـٍو عـاٍم، واعتبـرت التمييـز 1944المقّررة فـي إعـالن فيالدلفيـا للعـام 

م أمرًا محظورًا ومنافيًا للقيم اإلنسـانّية ولمبـادئ العدالـة االجتماعيـة، دون أن تحـّدد والتفرقة في التوظيف واالستخدا
األشـخاص المشـمولين بـه؟ ومـا هـي الحقـوق والمزايـا اّلتـي  مْ ُهـ نْ نطاق سريانه في ظـّل القواعـد الدوليـة للعمـل، وَمـ

  يغّطيها؟ 
ّرس مبـــدأ المســـاواة وعـــدم التمييـــز فـــي الباحثـــة إلـــى القـــول بغيـــاب وثيقـــة دوليـــة للعمـــل شـــاملة تكـــ َص لـــتخلُ   

محـور  قـد شـّكل مبدأ المساواة وعدم التمييز التوظيف واالستخدام، وتحّدد نطاقه الّشخصي والموضوعي، بْل أنّ 
منذ تأسيسـها وحتّـى يومنـا هـذا، وضـّمنته بـالّنص العديـد مـن االتفاقيـات  النشاط التشريعي للمنظمة الدولية للعمل

الّشخصــي، وكــذا، الموضــوعي، قــراءًة متأنيــة  هُ ه ونطاَقــِمــب تحديــد معالِ لعمــل، ومــن ثــّم، يتطّلــوالتوصــيات الدوليــة ل
 دَ دَ لجميع القواعد الّتي تبّنتها المنظمة؛ حيث اشـتملت العديـد مـن االتفاقيـات والتوصـيات الدوليـة للعمـل، وهـي بَصـ

حـد ذاتـه، ُبنـدًا ُيقـّر بإعمـال مبـدأ المسـاواة تنظيمهـا لحقـوق فئـة معّينـة مـن العّمـال، أو حـّق مـن الحقـوق األساسـّية ب
االتفاقيـات التوصـيات الدوليـة للعمـل علـى ) 2/3(ثلثـي  فـي هُ تكريسُ  دَ رَ أّن المبدأ وَ  لُ وْ القَ  نُ مكِ يُ  هُ نْ ومِ . وعدم التمييز

  .  جزأ، وليس في وثيقٍة واحدة وشاملةمُ نحٍو منفصٍل و 
    
  راسةالنتائج الفرعّية للدّ : ثانيا  
نفصــلة عــن عــة ومُ وزّ مُ  المســاواة وعــدم التمييــز فــي العمــل، ة بموضــوعالمعنّيــ ْت القواعــد الدوليــة للعمــلَوَردَ   

سـائر أشـكال  ال ضـدّ العّمـ نَ ة ِمـخاّصـ إلى حماية فئـاتٍ  فُ يهدِ ( أساس شخصيّ ا على رة إمّ قرّ ومُ  ا البعض،هَ بعضِ 
التفرقـة فـي  رِ ْظـإلـى حَ  فُ دِ ْهـيَ ( أسـاس موضـوعيّ علـى  ا، وٕاّمـ)رصؤ الفُـعاملة وتكـافُ للمساواة في المُ  التفرقة تحقيقاً 

وتبــّين الباحثــة النتــائج الخاّصــة بكــّل فــرٍع مــن فــروع الدراســة ضــمن ). شــاط المهنــيجميــع مجــاالت أو مراحــل النّ 
  :الفقرات التّالية

  
ـــز فـــي  -01   ـــدأ المســـاواة وعـــدم التميي ـــد النطـــاق الّشخصـــي لمب ـــائج المتعّلقـــة بتحدي النت

  ستخدامالتوظيف واال
ــه اســتنادًا إلــى    ــة للقواعــد الدوليــة للعمــل، أن ــيُن قــراءٌة ُمتأنّي ــُف المنظمــة المعيــار الشخصــيّ تُب ــَذَب َمْوِق ، َتَذْب

الدوليـة للعمـل فـي االعتـراف بمبــدأ المسـاواة وعـدم التمييـز بــين فئـٍة وأخـرى؛ فُهَنـاك ِمــَن الفئـات اّلتـي َلِقَيـْت اهتمامــًا 
َرْغـَم َكْوِنَهـا  -الّسنوات األولى ِمْن نشاِط المنظمة، وبالَعْكِس، َلْم َتْحـَظ العديـُد ِمـَن الفئـات العّماليـةواسعًا وبالغًا ُمْنُذ 

باهتمــاِم المنظمــة، وَلــْم َيْشــُمُلَها المبــدأ الُمَقــّرر أعــاله،  -ِمــَن الفئــات األكثــر استضــعافًا واســتغالًال فــي مجــال العمــل
  . ِضْمَن نطاِق ومجاِل تطبيِقهِ 
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بتحديد الّنطاق الّشخصي لمبدأ المساواة وعدم التمييـز فـي ظـّل النشـاط قد توّصلت الباحثة فيما يتعّلق و   
، إلى ُجملٍة ِمَن المالحظات واالستنتاجات َتُخص كل فئٍة على ِحدى، تـأتي التشريعي للمنظمة الدولية للعمل

  :إلى َعْرِضَها فيما يلي
  
، أنـُه َتَصـدَر اهتمامـات المنظمـة الدوليـة للعمـل للّنساء العـاِمالت بالحماية المقّررة يتعّلق فيماُيْمِكُن الَقْوُل  -أ

ــين الجنســينموضــوُع  ــى أســاس الجــنس د َعــيُ ؛ إْذ المســاواة ب ــز عل  ًال أساســيًا مــن أشــكال التمييــزشــك التميي
مبــدأ تــّم التركيــز علــى ؛ حيــث يــة األولــىالحــرب العالم ذُ ْنــاألســرة الدوليــة مُ  اهتمــامِ  رَ وَ ْحــمِ  َمثــلَ  دْ َقــ، و المحُظــور

 وذلك، .العمل الفوريّ  انِ بَ جِ وْ تَ سْ يَ  نِ يْ ا مجالَ مَ هِ باعتبارِ  متساوٍ  مبدأ المساواة في األجر عن عملٍ و حماية المرأة
للمــؤتمر الــدولي للعمــل، ودورتــه  األولــىن الــدورة يْ وَبــ .)1944( إعــالن فيالدلفيــا نَ مْ مــا جــاء التأكيــد عليــه ِضــ

 ا، ذهِ أعماِلــ لِ وَ دْ َجــ نَ مْ ِضــ َش وقِ ذي ُنــشــترك اّلــالمُ  وعُ ، كــان الموُضــ2000نعقــدة عــام المُ  )88(ة والثمــانينالثامنــ
 تْ اتفاقية وتوصية صادرة عن المنظمة، تناولَ  40عن  ما ال يقلّ  إحصاءُ  نُ مكِ ويُ  .بحماية المرأة العاملة ةٍ لَ صِ 

ادرة عـــن جـــاءت القواعـــد الدوليـــة الّصـــو  .رة وغيـــر مباشـــرةمباشـــ بطريقـــةٍ  هِ المـــرأة وتنظيِمـــ لِ َمـــحمايـــة عَ  موضـــوعَ 
  :زاويتين نْ سة مِ المنظمة مؤسّ 

إيجابيــًا عــن فئــة  هــذه األخيــرة، ز فيهــاتتمّيــ للمــرأة العاملــة،حمائيــة  رة ألحكــامٍ قــر قواعــد دوليــة للعمــل مُ  -
ــةبجــال الرّ  ــَهــوظيفتِ  مِ ْكــحُ بِ ، و الجســدّيةهــا تَ نيَ بُ  اخــتالفِ  اســتنادًا إلــى -بهــا ةخاّصــ تــدابير إجرائّي ة ا الطبيعّي
، وتلـك المتعّلقـة بحمايـة األمومـة الّتدابيروتأتي على َرْأِسَها  -تها العائليةاومسؤولي) انةضَ ومة والحَ األمُ (

  .الّشاقة نِ هَ عملها في المِ  رِ ظْ حَ أو  ليلي للمرأةالعمل الّ  رِ ظْ بحَ المتعّلقة 
ا هَ إقرارِ  نْ مِ  ُض رَ الغَ  ونُ ، يكُ الّرجلتتساوى فيها مع فئة  ة لعمل المرأةرة ألحكام تنظيميّ قواعد أخرى، مقرّ  -

االمتيــازات والحقــوق  التمييــز فــي االســتفادة ِمــنَ رصــة عمــل، و ول علــى فُ ُصــالتمييــز فــي الحُ  نَ ا ِمــَهــحمايتُ 
 . رة بموجب عقد العملالمقرّ 

األساسّية لتنظيم عمـل المـرأة، وفي ذلك، كّرست القواعد الدولية للعمل ُجملًة من األحكام الّشاِملة للمبادئ   
  :يأتي في ُمقّدمتها

 ؛في التوظيف المهني بين الجنسين مبدأ المساواة -
 مبدأ حظر العمل اّلليلي للمرأة؛ -
 ؛بإرادة منفردة لرب العمل حظر تسريح المرأة أو فصلها أثناء إجازة الحمل واألمومة مبدأ -
 .مبدأ األجر المتساوي عن العمل ذي القيمة المتساوية  -

ــالمــرأة العاملــة،  عِ المنظمــة الدوليــة للعمــل فيمــا يتعّلــق بوْضــ تْ رَ َبــواعتَ    ا هَ د ضــ ُس ارَ َمــتمييــٍز يُ  ل ُكــ َس يْ أّنــه َل
ا الجســدّية هَ راتِ دُ قُــ المــرأة بســبب اخــتالفِ  اهَ َجــات  تمييــزٍ  ةُ قانونــًا؛ إْذ يجــوز إقاَمـ جــائزٍ  تمييــزًا محظــورًا وغيــرُ  رُ َبـُيعتَ 

بــالتمييز  المســاواة مـع الّرجـل، وهــو مـا ُيطلــق عليـه مِ دَ وْضــِعها علـى قَـ هُ ْنـالغايـة مِ  ونُ ُكــّيـة، تَ ا البيولوجهَـوطبيعتِ 
فــًا ِمــ. الّتــدابير الخاّصــة أواإليجــابي  تمييــٍز معكــوٍس،  بــالمرأة العاملــة إلــى الخاّصــة ايــةُ نَ تتحــّول العِ  نْ أَ  نْ وتخو

المساواة بين الجنسـين بمفهـوٍم  على تقريـرِ ِمْن نشاِطها المنظمة الدولية للعمل في الّسنوات األخيرة  تْ ُرصَ حَ 
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تكــافؤ الفــرص والمســاواة فــي  بشــأن 1981لعــام  156: ور االتفاقيــة رقــمدُ ُصــ ويؤّكــد الّطــرح الّتــالي،. مــزدوج
ة فـي لمنظمـا َتَبنتْـهُ مـا  ثَ دَ ْحـل أَ مثّـتـي تُ والّ ، ةال ذوو المسـؤوليات العائلّيـالعّمـ: ال من الجنسـينالمعاملة للعمّ 

 واســـعٍ  علـــى نحـــوٍ  قـــْد ُحـــددَ  خصـــينطاقهـــا الشّ  أن علـــى اعتبـــار مبـــدأ المســـاواة بـــين الجنســـين،  ريسِ تكـــ مجـــالِ 
 جـاه أفـرادِ م أو اتّ هِ جـاه أطفـالِ ة اتّ عائلّيـ ون بمسؤولياتٍ عُ لْ ن يضطَ مم  ، رجاًال ونساء،الجنسين نَ ال مِ لعمّ اَ مل ُ ليشْ 
 علـى نحـوٍ  نطاقهـا الموضـوعيد د كما ُحـ. ةم المهني هِ أماناتِ  نْ المسؤوليات مِ د هذه قي م المباشرين، عندما تُ هِ سرِ أُ 

  .الِمهِن المختلفة فئاتِ  شاط االقتصادي وعلى جميعِ النّ  وعِ رُ فُ  على جميعِ  ِلتسِري  شاملٍ 
  
ــه،  كمــا ُيْمِكــنُ  -ب ــّررةوفيمــا يتعّلــق التأكيــد، أّن ــة المق ــل الجنســي بالحماي ــذوي المي يــة اّلتــي ؛ وبخــالِف العنال

مســألة هــذه األخيــرة،  تتنــاول مْ َلــ ،َحِظَيـْت بهــا المــرأة العاملــة فــي ظــل الّنشــاط التشــريعي للمنظمــة الدوليــة للعمــل
عيارًا منصوصـًا عليـه فـي مِ  الجنسي لُ يْ المَ ليس عّمقة وصريحة، فمُ  ، بصفةٍ الجنسي لَ يْ التمييز القائم على المَ 

للـدول األعضـاء فـي المنظمـة  يـزُ جِ تـي تُ الّ ، ومنهـا األولـىفي المادة  ناً ضم ، ولكّنه مشمولٌ 111: االتفاقية رقم
 لَ ْيـالمَ كمـا أن  .ِوفقـًا لُمقتضـيات القـوانين والممارسـات الوطنّيـة التمييـز المحظـور أسـبابِ  الدولية للعمـل توسـيعَ 

غيـر أّنـه، . َحـال ألداٍة  دوليـة للعمـل، وعلى غرار العديد ِمْن أشكاِل التمييـِز اُألخـرى، لَـْم ُيَشـكْل َأَبـدًا مَ الجنسي
عالجـــة مُ اهتمـــام كبيـــر لِ  إبـــالء، وضـــرورة 2015 ســـنة دْعـــا بَ َمـــنميـــة لِ اقتـــراب اســـتحقاقات جـــدول أعمـــال التّ  عَ َمـــو 

 ُيْمِكُن الَقْوُل، أنُه َوَرَدْت اإلشارة في العديد ِمَن النُصوِص المتفّرقة الّصادرة عن المنظمـةقضايا عدم المساواة، 
  .في العملالجنسّية  ولِ يُ المُ  على أساسِ  التمييزِ  رِ ظْ حَ لِ ذاِتَها، وبأحكاٍم صريحٍة، 

  
الّـذي حظّيـت بـه هـذه بـالٍغ الهتمـاٍم اال ؛ مـدىاألطفال والّشباب فيما يتعّلق بفئـة بالمقابل، الحظت الباحثة -جـ

بشـــأن  1958للعـــام  111: ة رقـــمالفئـــة ضـــمن النشـــاط التشـــريعي للمنظمـــة الدوليـــة للعمـــل، وٕان كانـــت االتفاقيـــ
فـي الكثيـر  دَ رَ ، إّال أّن المبـدأ ذاتـه قـد وَ التمييز على أسـاس السـنّ  ،صراحة ،التمييز في االستخدام، لم تكّرس

قــّررت المنظمــة مجموعــًة مــن األحكــام والمبــادئ اّلتــي تعنــي وقــد . مــن األحكــام واألدوات المعتمــدة فــي إطارهــا
  :فال وصغار السّن، وكّرست بذلكبتوفير عناية خاّصة بفئة األط

 ؛قبل انتهاء سّن التعليم اإلجباريمبدأ حظر تشغيل األطفال والّشباب  -
 مبدأ حظر تشغيل األطفال في العمل اّلليلي؛ -
 مبدأ حظر أسوأ أشكال عمل األطفال؛ -
 .مبدأ التخفيض الّتدريجي لساعات العمل -

فــي التوظيــف واالســتخدام لــْم َيْلــَق اهتمامــًا ُمعتبــرًا فــي  وَتشــير الباحثــة إلــى أّن مبــدأ المســاواة وعــدم التمييــز  
ر لذلك، يكمُ  ْت ُمْنُذ  نُ نشاط المنظمة الدولية للعمل ذا الّصلة بفئة الّصغار والُشّبان؛ والُمبرفي أّن المنظمة َتَبن

فـي " ةً مَ ْصـوَ " ألطفـالا تشـغيلِ  ةظـاهر ؛ حيـث اْعَتبـَرْت هـذه األخيـرة، حظر تشغيل األطفال ُمْطَلقاً تأسيسها مبدأ 
القضـاء  عْ يسـتطِ  ه لمْ قة، فإن ق فيه اإلنسان إنجازات علمية خارِ ذي حق الّ  عاصر؛ ففي الوقتِ المُ  العملِ  جبينِ 

 لم االجتماعي الّ على الظ الفقر والجهل والمرض" ى في ثالوثِ ذي يتجل.  



 
605 

ــ  -د بالحمايــة المقــّررة لألشــخاص عــن االهتمــام لمنظمــة الدوليــة للعمــل ا مســتوى ؤتمرون علــىالمــ لْ َفــغْ يَ  مْ وَل
 إحالــةٍ  بهم الــوظيفي نتيجــةَ وا منِصـدُ َقــذين فَ الّــ الســن  ال كبــارَ العّمــفئــة  تْ لَ ك َشــفـي ســوق العمــل؛ حيـث المســّنين 

 على منصبِ  صولِ الحُ  نَ نوا مِ يتمكّ  مْ ذين لَ ولئك الّ من العمل، وأُ  أو تسريحٍ ) سبقاإلجباري أو المُ (على التقاعد 
حـيط تـي تُ الّ  وص العديـد مـن األحكـامِ بهـذا الخُصـ تْ رَ دَ َصـوَ  .المنظمـة الدوليـة للعمـل اهتمـامِ  كـزَ رْ ، مَ الئقٍ  عملٍ 

ع علـى تحقيـق المسـاواة شـج وتُ  ،فـي العمـلِ  أو تفضيلٍ  أو استبعادٍ  تمييزٍ  ال بالحماية من أي هذه الفئة من العمّ 
ـــّرر بـــذلك،  .الفـــرصِ  ؤوتكـــاف ـــمبـــدأ وُق ـــار الســـنّ  المســـاواة العّم ـــ علـــى أســـاس الســـن  ، دون تفرقـــةٍ كب  راتِ دُ والُق

ــالجســمانيّ  ــ ،بابال الّشــم مــن العّمــهِ مــع غيــرِ  عاملــةرص والمُ ة، فــي الُف ــ ،ةً وخاصبــدوراتِ  ق بااللتحــاقِ فيمــا يتعل 
ـــ ـــه المهِن  ، وباالســـتفادة مـــنن العـــام والخـــاّص طـــاعيْ ادي بالوظيفـــة فـــي القِ ي، والتوظيـــف، وااللتحـــاق اإلرَ التوجي

المسـاواة كـذا، فيمـا يتعلّـق بو . ة وٕاعادة التدريبهنيّ ة المِ رقيَ ي والتّ التدريب المهنِ  تاحة خالل فتراتِ المُ  التسهيالتِ 
ـــ فـــي اإلجـــازاتِ  ـــ راســـية مدفوعـــة األجـــر،واإلجـــازات الدّ  ة،نوية والفصـــليّ الّس ـــدريبِ  مـــن أجـــلِ  ة،بصـــفة خاص  الت

كمــا لــْم  .ةِ يَ ســاوِ المُ  ذي القيمــةِ  عــن العمــلِ  المســاواة فــي األجــرِ أيضــًا، فيمــا يخــص و . والعمــل النقــابي والتثقيــفِ 
يخوخة والمسـاعدات الّشـ حِ نَ مان االجتمـاعي وِمـا الضّ االستفادة من مزايَ ضُرورة يغفِل المؤتمرون على إقـرار 

ــنِ أمْ  فــي ظــروفٍ  والعمــلِ  االجتماعيــة، ــحيّ ة وِصــّي ذلــك مــن  وغيــرِ  ...ةهنّيــالمة المِ ة والّســلهــم الصــحّ  رُ ف وَ ة ُت
  .ال اآلخرين من الجنسينوالعمّ  كبار السن  التمييز بين طائفةِ  عدمن مبدأ المساواة و مَ تي تضْ الّ األحكام 

  
عمومًا، واالعتراُف بمساواة  ،العّماِل من ذوي اإلعاقةاالعتراُف بضرورِة توفيِر حمايًة خاّصًة بفئِة  اّتخذو  -ه

 اإلقــرارِ بصــفٍة خاّصــٍة، مـن وجهــة نظــر الباحثــة، َشـْكَل  ،العمالّيــة هـذه الفئــة مــن العّمـال مــع غيرهــا مــن الفئـات
ـ العديـدُ  تْ ؛ حيـث أشـارَ خالل الّسنوات األولى مـن نشـاط المنظمـة الدوليـة للعمـل منيض ال ادرة مـن الوثـائق الص

 حظـرِ  بِ جـو ة للعامـل ووُ األشـخاص فـي الحقـوق األساسـيّ  جميـعِ  نَ يْ المساواة بَ  ورة إحاللِ عن المنظمة إلى ضرُ 
 فَ رَ َعـ ،التأهيـل المهنـّي للُمعـّوقينبشـأن  99:التوصـية رقـم دورِ ُصـبِ و  .التمييز والتفرقة في التوظيف والتشغيل

فـي المسـاواة  وص، الحـقّ ة، وبالخُصـذوي االحتياجات الخاص  لحقوقِ  إقرارًا صريًحاشاط التشريعي للمنظمة النّ 
 فِ تحت تصـر  أهيل المهنيّ التّ  وسائلِ  جميعِ  وضعِ  ورةِ ضر  على أّكدتالتوظيف واالستخدام؛ حيث في مجال 

 زاولـةِ علـى مُ  هُ تدريبُ  نِ كِ مْ أن يكون من المُ  ، على شرطِ هُ ن ، وأّيًا كانت سِ هِ زِ جْ عَ  عُ وْ ، ونَ كان أصلُ  أّياً  عاجزٍ  كلّ 
ومّثــل  .اظ بــههــذا العمــل، واالحتفــ ثــلِ ول علــى مِ الحُصــ لَ َمــأْ يَ  أنْ  هِ ، وأن يكــون فــي اســتطاعتِ ناســبٍ مُ  عمــلٍ 

؛ تكريسـًا فعلّيـًا لمسـاواة هـذه الفئـة مـع غيرهـا مـن 1983للعـام  168: والتوصـية رقـم 159:صدور االتفاقية رقـم
َرْت ِكْلتــا الـوثيقَتْين أن . األشـخاص األصـّحاء فـي التوظيـف واالســتخدام التـدابير اإليجابّيــة وبصـريِح العبـارة قَـر

ة اّلتي َتسَتهِدفُ  قين وغيـرِِهم ِمـن فُـرَ لمسـاواة الفعلّيـة فـي التحقيـَق ا الخاص ِص والُمعاملـِة بـْين العّمـال الُمعـو
  .تمييزية ضد العّمال اآلخرين بمثابِة تدابير ، ال ُتعَتَبرُ العّمال

  
 بفيــروس نقــص المناعــةِبخــالِف العديــد مــن الفئــات اُألخــرى، لَــْم ُتَســّجل موضــوع عمالــة األشــخاص و   -و

خـــالل الّســـنوات اُألولـــى ِمـــْن نشـــاِط المنظمـــة، وَلـــْم َيـــِرْد  لـــى َأِجْنـــَدة المـــؤتمر الـــدولي للعمـــلع )اإليـــدز(البشـــرّية
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ِضـمن قائمـة معــايير  )اإليـدز(البشــرّية بفيـروس نقـص المناعـة تصـنيُف التمييـز القـائم علـى أسـاس اإلصــابة
 للعــام 111: رقــمســتخدام اتفاقيــة حظــر التمييــز فــي التوظيــف واال التمييــز المحُظــور الُمحــّددة بموجــب أحكــام

عقــود مــن الّنشــاط التشــريعي، حتّــى ُتْطــَرَح المســألة علــى جــدول  )09(تســعة وكــان ال ُبــّد ِمــْن انتظــار . 1958
 ُخطــوًة بالغــة األهمّيــة، ،2010عــام ل 200: التوصــية رقــم اعتمــادُ أعمــال المــؤتمر الــدولي للعمــل؛ حيــث َشــكَل 

 ينلِ ثِ مَ من الدول األعضاء والمُ  ،للمنظمة الدولية للعمل نةكو المُ  الهيئاتِ  من جانبِ  صريحٌ  التزامٌ  عنها َض خ مَ تَ 
 فـي بهـا ومَ يقُـ أن العمـلِ  لعـالمِ  نُ مِكـيُ  تـيالّ  الكبيـرة سـاهمةالمُ  مـن باالسـتفادةِ  ،الالعّمـ وعـن العمـل أربـاب عـن
 نظمـاتِ مُ  مـع وثيـقٍ  نحـوٍ  علـى بالتعـاون والـّدعم، والّرعايـة والعـالج قايـةالو  إلـى الجميـعِ  صـولِ وُ  مانِ َضـ

 األمـم برنـامج امَ يَ والِسـ ة،ريكَ الشـ الدوليـة والمنظمـات ةالبشـريّ  المناعـة نقـصِ  بفيـروسصـابين المُ  األشـخاص
  .اإليدز /ةالبشريّ  المناعة نقص بفيروسِ  ينِ عْ المَ  شتركالمُ  المتحدة

ُمواجهــة هــذه الفئــة الُمْسَتْضــَعَفة ِمــَن  كّرســت هــذه التوصــية ُجملــًة مــن التّــدابير الّراميــة ِلَحظــر التمييــز فــيو  
  :العّمال، ُيمكن تلخيُصها فيما يلي

 ؛في التوظيف والعمل لِ العامِ  حق  حمايةُ  -
 ؛ التأديبية ساءلةِ للمُ  ضِ عرُ والت  لِ العمَ  منصبِ  قدانِ من فُ  لِ العامِ  حمايةُ   -
 ؛لِ ة للعامِ الحماية الفعليّ  توفيرُ  -
 ؛ةم الجسديّ هِ راتِ دُ قُ لِ  وائمٍ مُ  وظيفي  ال على منصبٍ العمّ  ولِ حصُ  ضمانُ   -
  .لِ ة للعامِ ة الجنسيّ وصيّ صُ الخُ  ن الجنسين واحترامُ المساواة بيْ  ضمانُ   -

  
ــة الخاّصــة اّلتــي َحِظــَي بهــا  -ز ــال األجانــبفضــًال عّمــا ســبق ِذكــُرُه، فقــْد الحظــت الباحثــة األهمّي فــي نشــاط  العّم

 ذْ تأُخــ مْ أّن المنّظمــة الدوليــة للعمــل َلــفيمــا يتعلّــق ِبَوْضــِع العّمــال األجانــب، بــ مُ زْ الَجــ نُ ِكــمْ يُ و  ،المنظمــة الدوليــة للعمــل
 االسـتقبال بموجـب دِ لَـأ إلـى بَ َشـنْ المَ  دِ لَـبَ  نْ ِمـ لَ قَ تَ اّلذي انِ المهاجر الّشرعي  ، وهوواحدٍ  وص سوى بمفهومٍ صُ بهذا الخُ 

، بشـأِنهاالمنظمـة  تْ الَـحَ أَ  دْ قَـ، فَ وغيـرِهم...لجنسـّيةاّلالجئين وعديمي اك ،أّما بقّية فئات األجانب. عقد عمل رسمي
وِمـْن ثـّم، ينحِصـُر مجـاُل الحمايـة الُمقـّرر ِضـمن . ةاألمميّ المنُظومة مستوى قّررة على ، لالتفاقيات األّم المُ صراحةً 

فئـــة العّمـــال االتفاقيـــات والتوصـــيات الدوليـــة للعمـــل، ويضـــيُق نطـــاق تطبيـــق مبـــدأ المســـاواة وعـــدم التمييـــز ِلَيشـــُمَل 
المهــاجرين بعقــد عمــل رســمي وقــانوني دون المهــاجرين غيــر الّشــرعيين؛ حيــث َلــْم تتِخــذ المنظمــة بشــأن هــؤالء أّي 

 .موقف رسمي، صريٍح أو ضمنّي، ُمحيلًة في ذلك، للقوانين والُممارسات الوطنّية
مبدأ المسـاواة  بصريح العبارة، وتبّنت هذه األخيرة، في العديد من األحكام المقّررة على مستوى المنظمة،  

تتعهـُد كـل دولـٍة عضـو بـأْن تُتِـيَح دون تمييـٍز علـى  حيـث وعدم التمييز بين العّمـال الـوطنّيين والعّمـال األجانـب؛ 
أســـاس الجنســـّية أو العـــرق أو الّديانـــة أو الجـــنس للُمهـــاجرين الواِفـــِدين الَموُجـــودين بصـــورٍة قانونيـــٍة علـــى أراِضـــيها، 

  :وذلك بالّنسبة ِلما يلي. ال تِقل ُمواَتاًة َعِن الُمعاملِة اّلتي تُِتيُحَها ِلُمواِطِنيها ُمعاملةً 
األجــور، بمــا فيهــا اإلعاَنــاْت العائلّيــة، إذا كاَنــْت ُتشــكُل جــزءًا مــن األجــِر، وســاعاُت العمــِل، وترتيبــاُت العمــِل  -

علـــى العمــــِل فـــي المنــــِزِل، والحـــد األدَنــــى لســــن  اإلضـــافي، واإلجــــازات مدفوعـــُة األجــــِر، والُقُيـــود المفروَضــــةُ 
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 االستخدام، والَتلمَذُة الّصناعية والّتدريب، وعمُل الّنساء، وعمُل األحداث؛
 ُعضِوّية المنظمات النقابية والتمتِع بالمزاَيا اّلتي تُِتيُحها االتفاقات الجماعّية؛ -
 السَكْن؛ -
ــــة بإصــــاباِت العامــــِل، والَوْضــــِع، والمــــرِض، والَعْجــــِز، أّي األحكــــام القانون(الّضــــمان االجتمــــاعي  - يــــة المتعلق

والّشيخوخة، والَوَفاة، والَبَطالة والَمسؤوِليات العائلّية، وأي حالٍة ُأخرى ُيغطيها ِنظاُم الّضمان االجتماعي وفقـًا 
 .)للقوانين أو اّللوائح الوطنّية

  
العّمال الُمنتمين إلى الّسكان األصـلّيين أو كذلك، اة وعدم التمييز، مبدأ المساو  وبالِمثل، َشِمَل نطاق تطبيق -ح

من معـايير التمييـز المحظُـور الُمقـّررة بموجـب جميُع أشكاِل التمييز الُموّجـه اتجـاه هـؤالء ِضـ حيث َوَرَدتْ القبلّيين؛ 
ــز فــي التوظيــف واالســتخدامأحكــام  أحكاُمهــا، صــراحًة،  ، وَحَظــَرتْ 1958للعــام  111: رقــم اتفاقيــة حظــر التميي

ُممارسة أّي اسـتبعاٍد أو انتقـاٍص أو تمييـٍز مـن شـأِنِه حرمـان عامـٍل مـن االسـتفادة مـن ذات المزايـا الُمقـّررة ِلُزمالئـه 
لــــون، أو األصــــل القــــومّي، أو األصــــل فــــي المنشــــأة الواحــــدة أو المهنــــة الواحــــدة، يقــــوُم علــــى أســــاس العــــرق، أو الّ 

  .ّلغةاالجتماعي، أو الّدين أو ال
ـــَرَف    وُعُمومـــًا، الحظـــت الباحثـــة أّن الّنشـــاط التشـــريعي للمنظمـــة الدوليـــة للعمـــل، بهـــذا الُخُصـــوص، قـــْد َع

حمايـِة حقـوِق علـى ، أساسـاً  ا،هَ نشـاطِ  فـي بدايـةِ  المنظمـة الدوليـة للعمـل اهتمـامُ  ب انَصـمرحلتين أساسيتين؛ حيـث 
، فَصَدَر َعِن المنظمة العديُد ِمـن النُصـوِص ِم الُمسَتْعَمرة أو التاِبَعةالعّمال الُمنَتِمين إلى الّسكان األصلّيين لألقالي

وهكــذا، تضــمَنْت ُمختلــف االتفاقيــات والتوصــيات . اّلتــي يتَنــاَوُل كــل واحــٍد ِمْنَهــا فئــًة ُمعّينــًة ِمــَن الحقــوِق علــى ِحــَدى
اسـِتثنائيًا يعنـي فئـة العّمـال الُمنتمـين إلـى الّسـكان  اّلتي اعتمدتها المنظمة خـالل الّسـنواِت اُألولـى مـن نشـاِطها بنـداً 

ـــة والتوظيـــف أو مـــا يتعلّـــُق بتنظـــيم عقـــود العمـــل  األصـــلّيين لدولـــٍة ُمســـتعَمَرٍة أو تاِبعـــٍة، ســـواء فيمـــا يتعلّـــق بالعمال
  .والُعُقوبات الُمقّررة في حالِة اإلخالل ببنوِد عقِد العمل

بعــد انتهــاء الحــرب العالميــة ة للعمــل فــي التعاُمــِل مــع الموضــوع وتغّيــرت فلســفة ومنهــاج المنظمــة الدوليــ   
ل و َحـتَ إلـى ، والتطـّور القـانوني فـي مجـال االعتـراف بحقـوق اإلنسـان انتشـار الحركـات التحّررّيـة؛ حيث أّدى الثانية

ِمْن أهم األحكام اّلتي و  .ين التّابعين لألقاليم المستقّلةالّسكان األصلّيين والقبليّ اهتمام المنظمة الدولية للعمل إلى 
حمايــة الّســكان  بشــأن 1957لعــام  107:االتفاقيــة رقــمن المنظمــة الدوليــة للعمــل خــالل هــذه المرحلــة، عــَصــَدَرْت 

ــين،  ــين وشــبه القبلّي ــكان القبلّي ــن الّس ــرِهِم ِم ــام  111:واالتفاقيــة رقــماألصــلّيين وغي ــي  بشــأن 1958لع ــز ف التميي
لــة لهــا 111: رقــموالتوصــية االســتخدام والمهنــة،  حظــر التمييــز علــى أســاس اثنــي  حيــث كــّرس صــراحة،؛ الُمكم

  .أو غيرها من الخصائص اإلثنّية....َمْرِجُعُه العرق أو األصل أو اّللغة أو الّدين
 والجــديُر بالُمالحظــة فــي نهايــة المطــاف، أن التجربــة الطويلــة للمنظمــة الدوليــة للعمــل قــْد أْثَبَتــْت عــدم فعالّيــة     

ــْم ُيْســَتْتَبع ِبَنشــاٍط ميــدانٍي ُمكثّــف وِجــّدي ــَدِرُج َعَمــُل المنظمــة الدوليــة . النشــاط التشــريعي للمنظمــة إذا َل ومــن ثــّم، َيْن
ـــعوب القبلّيـــة واألصـــلّية ِضـــمن فئتـــْيِن أساســـيتْين اعتمـــاد المعـــايير واإلشـــراف عليهـــا، ومســـاعدة : للعمـــل بشـــأن الش

  .االِتَصال الُمباشرو اإلشراف الفّنيول ِمن ِخالل ُأسلوَبْي الشعوب القبلّية واألصلّية والد
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لمبـــدأ المســـاواة وعـــدم التمييـــز فـــي  الموضـــوعيالنتـــائج المتعّلقـــة بتحديـــد النطـــاق  -02  

  التوظيف واالستخدام
ـــانيا تناولـــت الّدراســـة فـــي بابهـــا   لمبـــدأ المســـاواة وعـــدم التمييـــز فـــي ظـــّل النشـــاط  الّنطـــاق الموضـــوعي، لث
ــُه، وٕاْن كــان . ي للمنظمــة الدوليــة للعمــلالتشــريع لمبــدأ  الّنطــاق الشخصــيوالجــديُر بالتّنويــِه لــه فــي هــذا المقــام، أن

ُد؛ حيـث ال زالـِت الكثيـر مـن الفئـات الُمهّمشـة ْعـالمساواة وعدم التمييز في التوظيف واالستخدام َلْم يكتِمل تحديـُدُه بَ 
انونيًة خاّصة بها في إطار الّنشاط التشريعي للمنظمة الدولية للعمل، والُمْستضعفة في سوق العمل تنتِظُر حمايًة ق

حـٍو واِسـٍع؛ حيـث ُأسَسـت فلسـفُة وِمْنَهـاج َعَمـِل ة وعدم التمييز قْد ُحـدَد علـى نلمبدأ المساوا الموضوعي فإّن الّنطاق
تـوفيَر فُـرِص العمـِل للجميـع ، الواقعِ  ي فيقتضِ تَ  المساواة في العملأن  :للعمل على فكرٍة مفاُدها المنظمة الدولية
يكـون  أنْ وأكثر من ذلك، . يةٍ رضِ ومُ  عادلةٍ  عملٍ  ن ظروفِ ال مِ العمّ  استفادة جميعِ ي كذلك، عنِ وتَ  ،ودونما تمييزٍ 

طـة رتبِ المُ  هِ وِقـحقُ  مارسـةِ فـي مُ  الحـقّ  ،بيعية أو االجتماعيـةالطّ  هِ عن اختالف خصائصِ  ظرِ الن  بغض  ،عاملٍ  كل لِ 
   .وار االجتماعيشاركة في الحِ ه والمُ هنتِ مِ ب

ي من خالل قراءة تحليلّية واستنباطّية لمختلف مـا َصـَدَر مـن قواعـد دوليـة للعمـل تعنِـ توّصلت الباحثةقْد و   
االســتنتاجات، تــأتي إلــى المالحظــات و مــن  ، إلــى جملــةٍ بتنظــيم الحــّق فــي العمــل فــي مفهوِمــِه الواســِع والّشــاِمل

  :يليا فيما هَ ضِ رْ عَ 
  

للقواعـــد الدوليـــة للعمـــل المقـــّررة للمســـاواة وعـــدم التمييـــز فـــي مجـــال توّصـــلت الباحثـــة فـــي ختـــام دراســـتها   -أ
م لألسـس هِ ، بالقول أّن المؤتمرين على مستوى المنظمة الدوليـة للعمـل لـم يبخلـوا ولـم ٌيقّصـروا عنـد وضـعِ التوظيف

ــذي فــاقيتين أساســيتين تُ ات ،بــذلك ،واعُ والمبــادئ العامــة للتوظيــف المهنــّي، ووَضــ عتبــران بمثابــة األســاس القاعــدي اّل
إليه كّل دولٍة عضٍو عند صياغتها للقوانين والبرامج الوطنّية في مجال التشـغيل والعمالـة، ويتعلّـق  دَ ستنِ أن تَ  نُ ُيمكِ 

عة بين مة موزّ وقد وردت القواعد المعتمدة على مستوى المنظ. على الّتوالي 168و 122: األمر باالتفاقيتين رقمي
مجموعـة مــن األحكـام المتعّلقـة بتنظــيم مكاتـب التوظيــف؛ حيـث أقــّرت القواعـد الــواردة  الفئــة األولــىشـملت : فئتـين
مبدأ الّرضائّية في إبرام  .2 ؛مبدأ مجانّية التوظيف .1: ن المبادئ في هذا الّشأن، أهّمهاالخصوص جملًة مبهذا 

 .مبدأ الشكلّية .3 ؛عقد العمل
في سبيل تفعيل هذه المبادئ على المستويات الوطنّية، ألغت القواعد الدولية للعمل نظام مكاتب التوظيف و       

وترى . بأجر، وقّيدت نشاط مكاتب التوظيف الخاّصة بدون أجر بإخضاعها إلشراف الهيئات الحكومّية المختّصة
وص، تلك المتعّلقـة صُ على عملّيات التوظيف، وبالخُ الباحثة في هذا اإلجراء األخير، نقطًة إيجابّية لتفعيل الّرقابة 

  .آخر بالتوظيف في بلدٍ 
مجموعة من األحكام المتعّلقة بتنظيم التشـغيل والعمالـة؛ حيـث أقـّرت القواعـد الـواردة  الفئة الثانيةت لَ شمِ و   

مبـدأ  .2 ؛الكاِمَلـة مبـدأ تحقيـق العمالـة .1: فـي مقـّدمتهان المبادئ في هذا الّشأن، يأتي وص جملًة مصُ الخُ بهذا 
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ــة اختيــار منِصــب العمــل مبــدأ المســاواة وعــدم  .4 ؛مبــدأ التناُســب بــين الوظيفــة والمــؤهالت الوظيفيــة .3 ؛حرّي
  .التمييز في التوظيف واالستخدام

وعليــه ال يمكــن إنكــار، بحســب تقــدير الباحثــة، الجهــود المبذولــة علــى مســتوى المنظمــة الدوليــة للعمــل فــي   
ســتخدام الكامــل، الحــّر، والمؤّســس علــى معــايير موضــوعّية تنتفــي فيهــا المعــايير الّذاتيــة، وُيحظــر مجـال تحقيــق اال

خص المتقــّدم لمنصــب عمــل أو بالخصــائص الطبيعّيــة للّشــ ةٌ لَ فيهــا ممارســة أّي تمييــز يكــون مرجعــه ســبب لــه ِصــ
مـن ذلـك، حينمـا نّصـت علـى  دَ َعـبْ أَ  وذهبت المعايير الدوليـة للعمـل المقـّررة فـي هـذا الّشـأن. االجتماعية هِ خصائصِ 

، بمـا يشـّكل أكبـر ضـمانة مبـدأ السـّرية فـي المعاملـةواعتمـاد  لطالبي العمل حرمة الحياة الخاّصةضرورة احترام 
  .لتحقيق المساواة وحظر التمييز واالستغالل

  
بمكافحــة البطالــة الّصــلة  وقــد قُــّررت القواعــد الدوليــة للعمــل ذات الّصــلة بــالتوظيف بــالموازاة مــع القواعــد ذات -ب

  :، وعالجت هذه األحكام جانبين أساسيين يمّدان صلًة بموضوع البطالةوالتأمين عليه
بالّتــأمين الجانــب الثــاني بتنظــيم الّنهــوض بالعمالــة ومكافحــة البطالــة، بينمــا يتعّلــق  األوليتعّلــق الجانــب    

  : م بما يليعلى البطالة؛ حيث يقع على الدول األعضاء بالمنظمة االلتزا
 تغطية حالتي البطالة الجزئّية والكاملة؛ -
 الُمساواة في الُمعاملة للجميِع ُدون تمييٍز؛ يادة عدد األشخاص الَمحمّيين وضمان تحقيقز  -
 فع النقدي؛زيادة مبلغ اإلعانات مع اعتماد مبدأ الدّ  -
 ؛ٕاطالُة فترِة دفِع اإلعاناتو  تقِصيُر ُمّدة االنتظار -
 ة االجتماعية للمشمولين بها؛توسيع دائرة الحماي -
بالقـدر األدنــى الّضـروري ِلتغِطَيــة النفقــات  ألدنــى كأسـاس الحتســاب ملّمـات البطالــةااعتمـاد األجــر القاعـدي  -

 ؛األساسّية للمِعيشةِ 
  .مبدأ الّشرط األفَضْل للعاِملِ  -

األشــخاص المشــمولين نطــاق  تْ صــاغَ  دْ وص، إلــى أّن القواعــد الدوليــة للعمــل َقــُصــوتنــّوه الباحثــة بهــذا الخُ   
ائمين، وكــذا، العّمــال المــؤقتين بالتغطيــة االجتماعيــة لملّمــات البطالــة علــى نحــٍو واســٍع، ليشــمل كــّل مــن العّمــال الــدّ 

الّشـباب  .1: فئـات، علـى األقـّل، مـن الفئـات التّاليـة )03(ثـالث ويمتّد مجال الحمايـة ليشـمل، أيضـًا، . ينوالعرضيّ 
الّشـباب الّـذين أْنهُـوا الِخدمـة العسـكرية اإللزامَيـة؛  .3 الّشـباب الّـذين أْنهُـوا ِدراسـاِتِهم؛.2الِمهنـي؛ اّلذين أْنُهوا تدِريَبُهم 

؛ .4 صْت ِلتربية ِطفٍل أو رعاية شخٍص مريٍض أو ُمعّوٍق أو ُمسـناألشـخاص  .5األشخاص اّلذين َقَضْوا فترًة ُخص
 .7 األشـــخاص الُمطّلقـــون أو الُمنفصـــلون؛ .6 حـــٌق فـــي إعانـــة الورثـــة؛ اّلـــذين ُتوفَيـــْت أزواُجُهـــم حـــين ال يُكـــوُن َلُهـــمْ 

العّمـال الُمهـاجرون  .9 الِكبار، بما فـيِهم الُمعّوقـون، الّـذين أنهُـوا فتـرة تـدريٍب؛ .8 الَمْسُجوُنون اّلذين ُأطِلَق َسراُحُهم؛
  .ن َقْبل ِلِحساِبِهم الخاصاألشخاص الّذين عِملوا مِ  .10 بْعَد عْوَدِتِهم إلى ُبلداِنِهم األصلّية؛
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إنهــاء عالقــة وبالمثــل، كّرســت القواعــد الدوليــة للعمــل الوجــه الّســلبي للحــّق فــي العمــل، واّلــذي يشــمل تنظــيم  – ج
؛ فــإّن كـان اهتمـام المــؤتمرين علـى مســتوى المنظمـة الدوليــة للعمـل قـد َغَلــَب عليـه الجانــب اإليجـابي لتنظــيم العمـل

لباحثة حق كل شخٍص على قدم المساواة في الحصول عَلَى منصب عمٍل الئٍق يختاره وتعني ا -الحّق في العمل
وتعني به حق كل شخٍص في الحفاظ على منصب عمله والبقاء فيه،  -فإّن الجانب الّسلبي لتنظيم المسألة  -ُهوَ 

ٍة ومباشرة، ابتداءًا مـن سـتينّيات قد ُطِرح على طاولة نقاشات المؤتمر العام للمنظمة الدولية للعمل، بصورٍة صريح
القــرن الماضــي، وذلــك علــى الــّرغم مــن أهمّيتــه وأولوّيتــه فــي الحفــاظ علــى االســتقرار الــوظيفي للّشــخص العامــل، 

َنُه االجتماعي واالقتصادي   .وتحقيق َأمّْ
اغتهم لمبــدأ والجــدير بالمالحظــة فــي هــذا الّشــأن، أّن المــؤتمرين علــى مســتوى المنظمــة قــد اعتمــدوا فــي صــي     

بأهمّيـة الموضـوع فـي مقـاٍم أول؛ حيـث أسـلوب التحسـيس والتوعيـة المساواة وعدم التمييز فـي التسـريح والفصـل، 
، ومــن بعــد ذلــك انتقلــت صــياغة القواعــد الدوليــة )119:رقــم(أخــذت النصــوص األولــى ذات الّصــلة شــكل التوصــية 

كـام اتفاقيـة دوليـة للعمـل، كّرسـت بصـريح العبـارة إنهـاء للعمل إلى مستوى أبعد وأكثـر إلزامّيـة، بتبّنـي نصـوص وأح
أو االجتماعّيــة، واعتبــرت التســريح /االســتخدام بنــاءًا علــى تمييــٍز ُيوّجــه للعامــل اســتنادًا إلــى خصائِصــِه الطبيعّيــة و

ــَس، فقــط، علــى معــايير وأســباب موضــوعّية ريح واســتنادًا لــذلك ُيحظــر علــى رب العمــل القيــام بتســ. قــانوني إْن ُأس
أو غيــر  ...تــهأو ديانَ  هِ بشــرتِ  نُ وْ أو َلــ لِ العاِمــ ُس نْ هــا قــد يكــون ِجــعُ عامــٍل بنــاءًا علــى أســس شخصــّية فــي ذاتــه، مرجَ 

بكفـاءة س قـراره بالفصـل والتسـريح علـى معـايير موضـوعية تتعلّـق ؤسـذلك مـن األسـباب، بـل ال بـّد عليـه مـن أن يُ 
 .العامل، ال غير وجدارة

  
تنظــيم  َس َكــعــن مرحلــة التوظيــف، مرحلــة االســتخدام، وعَ لمســاواة وعــدم التمييــز، فضــال ً وشــمل نطــاق مبــدأ ا -د

المســـّطرة فـــي ميثاقهــــا  غايـــة المنظمـــة الدوليـــة للعمــــلو  فلســــفة العمـــل وظـــروف لشــــروط، الدوليـــة للعمـــل القواعـــد
ة، مشـــّبعة بـــالقيم احـــفجـــاءت القواعـــد واألحكـــام المقـــّررة فيمـــا يخـــّص تنظـــيم ســـاعات العمـــل وفتـــرات الرّ . التّأسيســـي

  .اإلنسانّية ومبادئ المساواة والعدالة االجتماعّية
وقــد الحظــت الباحثــة مــن خــالل دراســتها للقواعــد الدوليــة للعمــل المتعّلقــة بتنظــيم ســاعات العمــل اليــومي   

بشـكٍل مباشـٍر  لُـو الـنّص،واألسبوعي، وكذا، تلـك المتعّلقـة بتنظـيم فتـرات الّراحـة واإلجـازات األسـبوعّية والّسـنوّية، خُ 
وصريٍح، على إعمال مبدأ المساواة وعدم التمييز بهذا الخصوص، غير أّن البحـث والتحليـل فـي الموضـوع مّكنهـا 

التخفـــيض التـــدريجي غايـــة المنظمـــة الدوليـــة للعمـــل مـــن وراء إقـــرار :أنّ  مـــن اســـتخالص نتيجـــة أساســـّية مفادهـــا،
ــ )08(ثمــانيبإعمــال معيــار  لســاعات العمــل ســاعة عمــٍل ُأســبوعّي  )48(ْوِمّي، وثمــاٍن وأربعــينســاعات عمــل َي

وبـالعكس، غايتهـا مـن وراء إقـرار  .عمـل فـي األسـبوع ساعة) 40( ألربعينل المعيار االجتماعي بلوغ على التأكيدو 
ال تقـّل أسـبوعّية العّمـال فـي جميـع القطاعـات فتـرة راحـة  حِ نْ مـن خـالل َمـ الّرفع التدريجي لفترات الرّاحة واإلجـازات

ال تقل مّدتها بأّي حاٍل من األحـوال سنوّيًة ومنحهم إجازًة  ، سبعة أيام فترة من خالل كلّ  صلةمتّ  ساعة 24 نع
؛ إّنمـا يعكـس بشـكٍل غيـِر مباشـٍر اّتجـاه إرادة المـؤتمرين سـنة مـن سـنوات الخدمـة عمـل عـن كـلّ ثالثة أسابيع  عـن

  .نحو إقرار مبدأ المساواة وعدم التمييز
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  :التّالية جِ جَ احثة نتيجتها الّسابقة استنادًا إلى الحُ وتؤّسس الب     
 نْ ُكـيَ  مْ لّمـا َلـ : "ورود النّص على ذلك في ديباجة الميثاق التّأسيسي للمنظمة الدولية للعمل، واّلذي جـاء فيـه -

نـاك ت هُ ولّمـا كانـ ؛العدالـة االجتماعيـة نَ ِمـ على أسـاسٍ  إالّ  ودائمٍ  عالمي  إلى إقامة سالمٍ  سبيلٍ  نْ ناك مِ هُ 
 نَ كـان ِمـلّمـا ، و ...مـن الّنـاس،  كبيـرةٍ  نك والحرمـان بأعـدادٍ لـم والّضـالظّ  روف عمٍل تنطوي علـى إلحـاقِ ظُ 
 أقصـى حـد  عُ ْضـوَ  ذلـك فـي بمـا العمـل، سـاعاتالمـذكورة، وذلـك مـثًال بتنظـيم  روفِ الظـ ّح تحسـينُ ِلـالمُ 

 ...". ةواألسبوعيّ  ةاليوميّ  العمل لساعات
رين مــن وضــِع معيــار واحــٍد لتنظــيم ســاعات العمــل وفتــرات الّراحــة، لــم تــأِت مــن العـــدم أو إّن غايــة المــؤتم -

ة بصورِة عفوّية، بل إّن ذلك ُيجّسد انصراف إرادتهم إلى تقرير معياٍر واحٍد، شامٍل وٕالزامي يسري علـى الكافّـ
ة ومخالفتهــا، وأّن أّي ويعنــي ذلــك، بمفهــوم المخالفــة، حظــر الخــروج علــى القاعــدة العامــ. علــى قــدم المســاواة

 .تمييٍز بهذا الّصدد ُيعد محظورًا قانوناً 
ورود الــنّص علــى مبــدأ المســاواة وعــدم التمييــز فــي تنظــيم فتــرات الّراحــة الّدراســّية والمرضــّية، بشــكل صــريٍح،  -

الجميـع فـي هـذا  ، بطبيعـة الحـاّل، معيـارًا عامـًا يسـتنُد إليـهعْ َضـوالعّلة في ذلك أّن القواعـد الدوليـة للعمـل لـم تَ 
  .ك عملّيًا لالّشأن، الستحالة ذ

  
تسـاوي "مبـدأ  يغَ وواضـٍح، وِصـ بشـكٍل صـريحٍ مبـدأ المسـاواة فـي األجـور  وخالفًا لموقفها الّسابق، جاء تقرير -ه

ضــمن الدســتور التّأسيســي للمنظمــة، وُحــدد نطاقــه الّشخصــي والموضــوعي علــى نحــٍو  "األجــر عنــد تســاوي العمــل
 رَ دَ وتطـّور نطاقـه وصـياغته مـن خـالل مـا َصـ. ميـع فئـات العّمـال وكافّـة مجـاالت النشـاط المختلفـةواسٍع ليشمل ج

ذي طبيعـة  مبـدأ األجـر المتكـافئ لعمـلٍ " عن المنظمة من أحكاٍم وتقارير ليأخـذ صـياغًة جديـدة، تقضـي بتكـريس 
دابير الواجـب للتّـ تحديـدٍ  أيّ ْد رِ ا لـم َيـ، كمـالعمـل ذي الطبيعـة المماثلـةتحديـد لمـدلول  ، غير أّنه لم يـرد أيّ "مماثلة

تســـاوي مبـــدأ " ومــن ثـــّم، وردت صــياغته بتكــريس .)94:االتفاقيـــة رقــم( ل لتحقيــق ذلــكإتباعهــا فــي ســبيل التوّصـــ
بأّنهـا " عمل ذا قيمة متكافئة" وُحّدد المقصود بعبـارة، ال والعامالت عن عمل ذي قيمة متساويةاألجور بين العمّ 

أعمال تكون قيمتها واحدة في جدول حساب التعويضات المقرر على مستوى التشريع  الت،تعني، في كّل الحا
  ).100:االتفاقية رقم( الوطني واالتفاقيات الجماعية

جميـع ؛ حيـث يشـمل األجـرلمـدلول  فـي تحديـدها شـاملةوواسعة  وقد اعتمدت القواعد الدولية للعمل صياغةً      
مـه مـن يـه مـن أعمـال ومـا يقدّ للتقويم نقدًا، والتي تدفع للعامل مقابل مـا يؤدّ  المكاسب النقدية والعينية، القابلة

ظر عن طريقة حسابه أو طريقة تحديد قيمتـه، ويسـتوي الوضـع النّ  ظر عن تسميته، وبغّض النّ  خدمات، بغّض 
المشـمولين د نطـاق د هذا الموقف اإليجابي، حينما حـدّ وتأكّ  .ق األمر بعقد عمل مكتوب أو غير مكتوبسواء تعلّ 

  .، مع إقرار مبدأ الّدفع الّنقدي لألجرونهمن يتقاضون أجرًا أو يستحقّ  كلّ يضّم  بأحكام االتفاقية على نحوٍ 
  
علـى  اً مهّمـ اتفاقيـات وتوصـيات المنظمـة الدوليـة للعمـل قـد أحـدثت تـأثيراً  فـي أنّ  مجال للشـكّ  ليس هناك أيّ و  -و

 ــفقــد اعتُ . ى جميــع دول العــالمعلــى مســتو  كنظــام، مان االجتمــاعي،ر الّضــتطــو علــى الغالــب،  ،هــذه المنظمــةت رَ ِب
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في النشاط الباحث ف. ومبادئ هذا النظام سِ سُ أُ  ،مان االجتماعي وصانعة فروعِ التعريف الدولي لفكرة الضّ  ةُ واضعَ 
ــــغْ يَ  ن أنْ مِكــــال يُ  مان االجتمــــاعي،التشــــريعي للمنظمــــة الدوليــــة للعمــــل فــــي مجــــال الّضــــ مــــن  عــــن إبــــداء عــــدد لَ َف

  :تأتي الباحثة إلى بيانها فيما يلي ،بعض النتائج استخالص المالحظات و 
 مان االجتماعيمبدأ الضّ ل إلى تكريس التوصّ  في في بداية نشاطها، ،لمنظمة الدولية للعملا تجّسدت غاية -

ة ي أذهان كافّ ل إلى ترسيخ هذه الفكرة فلبي، والتوصّ اإليجابي والسّ  شّقيهِ في العمل، ب مستلزمات الحقّ  كأحدِ 
فــارتكزت االتفاقيــات والتوصــيات . هم االقتصــاديرِ هم الحضــاري وتطــو و ُمــكانــت درجــة نُ  شــعوب العــالم، مهمــاً 

ق ة، ويتعلّـفـي الممارسـة العملّيـ وتكـراراً  ة األكثر استعجاالً ادرة عن المنظمة على األخطار المهنيّ األولى الصّ 
نشــاط  وقــد اســتمرّ  .آنــذاك، ةائعة الّشــت العمــل واألمــراض المهنّيــاألمــر، بالبطالــة، األمومــة والــوالدة، إصــابا

 لكلّ مبدأ التأمين اإلجباري بتقرير  مغايراً  خذ منحاً المنظمة وجهودها في الفترة مابين الحربين العالميتين، واتّ 
) ...األمومة، العجز، إصابات العمل، المرض، الوفاة البطالة، الشيخوخة،( من المخاطر على حدى صنفٍ 
واكتســب نشــاط  ...).خدمــة المنــازل جــارة،التّ  ناعة،الّصــ ،راعــةز الّ ( دىقطــاع نشــاط اقتصــادي علــى حــ ولكــلّ 

ومــن . د انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة، بالخصــوص، بعــوزنذا قيمــة وذا  اً واســتراتيجيّ  اً عملّيــ عــداً المنظمــة بُ 
مان د والمـرن للّضـع والموّحـالمفهـوم الموّسـ وَ ْحـنَ ل دت فيهـا أبعـاد التحـو تـي تحـدّ ، بدأت المرحلة الجديـدة الّ هنا

ــة، المرونــة والتــرابط الّشــ المســاواة،االجتمــاعي، القــائم علــى مبــادئ  مان بــين وظــائف الّضــمول، العمومي
وجــب للتعــويض عــن المخــاطر، يســتفيد منــه أكبــر والهــادف إلــى إقــرار نظــام تــأمين اجتمــاعي مُ  ،االجتمــاعي

 كانـــت فلســـفتها ومناهجهـــا االقتصـــادية، ســـه أغلـــب دول العـــالم مهمـــاً وتكرّ  قـــهعـــدد مـــن فئـــات المجتمـــع، تطبّ 
 .ة الدول للتعويض عن المخاطر االجتماعيةكافّ  اعليه يرُ سِ تَ  معايير دنيا عُ ضَ اإليديولوجية، يَ و  االجتماعية

دة؛ المتعــدّ  رقه إلــى تحقيــق الغايــات المنشــودة بواســطة الطــالهــدف، بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، قــد توّجــ إنّ  -
هة ة لالمتيازات المتوجّ بقدر القيمة الحقيقيّ  اً ن للتعويض عن المخاطر االجتماعية ليس مهمّ فتحديد نظام معيّ 

، مرحلـــة جديــدة فــي التشــريع الـــدولي 1952لعــام  102 :االتفاقيــة رقــملـــت مثّ و  .إلــى األشــخاص المضــمونين
بلـغ  الـدول، مهمـاً  ه فـي كـلّ جتمـاعي الواجـب اعتمـادُ مان االاألدنـى للّضـ مان االجتماعي، بإدخالها الحـدّ للضّ 

، ، العموميـة و المرونـةموليةبالشّ  زت هذه االتفاقيةفتميّ . مو الحضاري فيهار االقتصادي والنّ مستوى التطوّ 
مان قاعدي تستند إليه جميـع الـدول فـي تحديـد أنظمتهـا للّضـ أساسٍ و  دت كنظامٍ مِ واعتُ  .على خالف سابقاتها

ة روط األساسـيّ مان االجتمـاعي مقبولـة شـريطة أن تراعـي الّشـأنظمـة الّضـ عتبـر كـلّ ن هنـا، تُ ومـ .االجتمـاعي
  :منها القواعد التّاليةة القواعد الدولية للعمل، وخاصّ  ضمنة َرجَ دنيا المُ الدّ 
  ؛االجتماعي ة الخطردورية ممنوحة طيلة مدّ  بصفةٍ التعويضات تقّرر  .1  
  ؛دةبنسبة محدّ  ابق إالّ خل السّ الد  ل حَ مَ  ل بأّي حا التعويضات ل حُ تَ  ال .2  
ــــتُ  .3   لفــــة التعويضــــات الممنوحــــة والمصــــاريف اإلداريــــة عــــن طريــــق االشــــتراكات أو الضــــرائب أو كُ  لُ و َم
ة ألربـاب العمـل أو تلـك المسـتندة علـى مسـؤولية وهذا ما يسـتبعد األنظمـة المسـتندة علـى المسـؤولية المدنّيـ(كلتاهما

  .)الدولة لوحدها
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مــــن الكلفــــة  50%ى نســــبة  يتعــــدّ مجمــــوع االشــــتراكات المفروضــــة علــــى عــــاتق األجــــراء، يجــــب أالّ  إنّ  .4  
  ).األجراء لِ بَ من قِ  ياً ل كل و مَ أمين المُ يستبعد نظام التّ  ما هذا(ة لنظام التأمين اإلجماليّ 
ـــ يجـــب أنْ  .5   ـــة المســـؤوليّ تتحّم ـــل الدول مان ســـات الّضـــارة مؤسّ ٕادق بمـــنح التعويضـــات و ة العامـــة فيمـــا يتعّل

  .االجتماعي
المشــاركة فــي  ظــام، أو علــى األقــلّ لــون عــن األشــخاص المضــمونين فــي إدارة النّ شــارك ممث يُ  يجــب أنْ  .6  

  .تسيير هذه الهياكل بصورة استثنائية
و ة أو تعويضـــات المـــرض أو البطالـــة أم العنايـــة الطبّيـــقـــد يُ  أنْ أمين، و ظـــام صـــفة التّـــيأخـــذ النّ  يجـــب أنْ  .7  

غيــر  تــأمين التعويضـات الممنوحــة مباشــرة مــن رب العمــل فـي غيــاب كــلّ  وتكــون( يخوخة أو العجــز أو الوفــاة الّشـ
  .)قانونية

 عِ ْضـاسـتئثار المنظمـة الدوليـة للعمـل بوَ ة و بأسـبقيّ االعتـراف سـوى اإلقـرار و  للباحث في هذا المجال،ليس و   
 كـلّ  نُ كـمَ يُ  قـة والتفصـيل علـى نحـوٍ من الدّ  درجةً  لغَ عية، بَ د للحماية االجتماأسس ومعايير نظام دولي شامل وموحّ 

ـــةٍ  ـــى أحكامـــه الختيـــار نظـــام للّضـــ دول ـــرهـــا ونمو مان االجتمـــاعي يتناســـب ودرجـــة تطو مبتدئـــة مـــن االعتمـــاد عل ا َه
قــدم  ىعلــ ذلــك،وتمكــين جميــع الفئــات مــن  االقتصــادي واإلداري، لتمكــين جميــع الــدول مــن االســتفادة مــن مزايــاه؛

  .لمساواة ودون تمييزٍ ا
  
 وبالتّبعّية،ممارسة العامل لحّقه النقابي،  مبدأ المساواة وعدم التمييز في التوظيف واالستخدام لَ مِ وبالمثل، شَ  -ز

؛ وقـِد كـان للمنظمـة الدوليـة للعمـل الفْضـُل فـي َوْضـِع أّول قواعـد دوليـة تكُفـُل تكـريس حّقه فـي التمثيـل والتفـاوض
ــكوك الّصـادرة عــن المنظمــة الدوليــة للعمـل، إلــى جانــبو  مايُتهــا؛الحرّيـة النقابيــة وح الوثيقــة كّرسـْت العديــد مــن الص 

ــة النقابّيــة وحرّيــة ُممارســة الّنشــاط الّنقــابي )1944(وٕاعــالن فيالدلفيــا) 1919(الدســتورّية التّأسيســية ، مبــدأ الحرّي
مـن  دون تمييـزٍ ال وأربـاب العمـل مـن العّمـ ة لكـلّ يّ بمنح الحقوق النقاتُ واستنادًا لما ورد ففي مضمونها،  .دون قيودٍ 

 نوعٍ  أي.  
ــ وتكريســاً  صــريحاً  اً نت إقــرار تضــمّ  87: والجــدير بالتّنويــِه لــه، هــو أّن االتفاقيــة رقــم   ــدأ المســاواة  اً حقيقّي لمب

ـ ،شـاط النقـابيالنّ  فيمـا يخـص  وحظر التمييـز 02ت المـادة حينمـا نص  دون عمـال أربـاب األال و للعّمـ منهـا علـى أن
 وعٍ ضُ ودون خُ  ،سابقٍ  إلى إذنٍ  تي يختارونها أو االنضمام إليها دون حاجةٍ في تكوين المنظمات الّ  الحقّ  تمييزٍ  أيّ 
ــ فئــاتِ  جميــعَ  لُ يشــمُ  عامــاً  فــاً اعترا ،02أحكــام المــادة  ومّثلــتْ  .فحســب ، لقواعــد هــذه المنظمــاتإالّ  أربــاب ال و العّم

د رجال القانون يؤي و  .م االجتماعيهُ م أو مركزُ هُ م أو أصلُ هُ م أو جنسُ هُ م أو دياناتُ هُ قُ رْ عِ م أو هُ تُ كانت جنسيّ  اً أيّ  ،العمل
ـــز دون أيّ "مرين واضـــعو هـــذه االتفاقيـــة صـــياغة اســـتعمال المـــؤت  هِ أشـــكالِ التمييـــز و  ْر وَ ُصـــ عـــدادِ مـــن تِ  بـــدالً  ،"تميي

 للعّمال حمايةً  98:االتفاقية رقم وتضّمنت .منظمةادرة عن التها من االتفاقيات الصّ اها سابقتتي اعتمدالّ و  ،المختلفة
 تي قد يلجأ إليها أربـاب العمـل، كـأنْ والّ ، ةم النقابيّ هِ من حريتِ  قصد بها الحد تي يُ التفرقة أو االضطهاد الّ  من أعمالِ 

لــي ســة أو يشــترط تخالتشــغيل والتوظيــف علــى شــرط االنضــمام أو عــدم االنضــمام لنقابــة المؤسّ  رب العمــل قعلــيُ 
واســـتثنت األحكـــام الـــواردة ضـــمن الـــوثيقتين، أعـــاله، فئـــة  .لبالفّعـــ ة إذا كـــان عضـــواً النقابّيـــ هِ عـــن عضـــويتِ  العامـــل
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الوحيـد  المعيـار أنّ الموظفين العموميين، وأحالت في تنظيم أوضاعهم للقوانين والتنظيمات الوطنّية، ويمكن القول 
 الئحـي الخـاّص ظـام القـانوني والّ معيـار النّ مـوظفين العمـوميين هـو لتمييـز فئـة الاّلذي اعتمده المـؤتمرون، آنـذاك، 

  .رها االتفاقيةتي تقرّ لتلك الّ  ساويةٌ ومُ  كافيةٌ  م للموظفين العموميين ضماناتٌ قد تُ  ذي يفترض أنْ ظام الّ ذلك النّ ، بهم
  
فـي  للحـقّ  ةوليـة منظّمـة اتفاقيـة أو توصـية دأّيـ عن المنظمة الدولية للعمل، حّتى الوقـت الحـالي،ولم يصدر  -ح

فبــالّرغم مــن التــرابط . بصــورٍة شــاملة، علــى غــرار تلــك المقــّررة فيمــا يخــّص الحــّق النقــابي وحــّق التمثيــلاإلضــراب 
الوثيق بين الحّق النقابي والحّق في اّللجوء إلى اإلضراب، فإّنه، وخالفًا لألهمّية اّلتي أولتها المنظمة لحّق التنظيم 

ــة اتفاقيــة أو توصــية دوليــة للعمــل ،ّد اآلنَحــلِ  ،أّن الحــّق فــي اإلضــراب لــم يشــّكل والحــّق النقــابي، إالّ   .موضــوع أّي
هذا  ، فإنّ االتفاقيات والتوصيات الدولية للعمل ضمنلموضوع اإلضراب  اهتماٍم واسعٍ غم من عدم تخصيص بالرّ و 

فقــد َوَرَد االعتــراف بهــذا الحــّق، وتنظــيم . تفســيره، علــى أّنــه إنكــاٌر للحــّق فــي اإلضــراب نُ مِكــال يعنــي ُمطلقــًا، وال يُ 
تلـك الّصـادرة عـن  ،ةخاّصـو  المنظمـة الدوليـة للعمـل،ادرة عن بعـض أجهـزة االجتهادات الصّ  بعض أحكامِه ِضمن

بمناســبة الّشــكاوى اّلتــي ُتحــاُل لعمــل ل الدوليــة توصــياتالتفاقيــات و بتطبيــق اال المعنّيــةجنــة للّ او ة ة النقابّيــلجنــة الحرّيــ
في هذا الّشـأن، مـن شـأنها أن  ةمهمّ  توصياتورت بل واّلتي عن طريق مجلس إدارة المنظمة الدولية للعمل، عليها

   .اإلضراب الحّق فيلتأطير  تمثل األساس القاعدي الدولي
الحرّيــة  بِ ْنــجَ مــن المواضــيع اّلتــي لهــا عالقــة بعــالم العمــل، فهــو بِ  اإلضــرابواعتبــرت لجنــة الحرّيــة النقابّيــة   

ن أحّد العناصر األساسّية لتنظـيم العالقـات المهنّيـة وتحقيـق التـواز الن كمـا اعتبـرت اإلضـراب حقّـًا  .فيهـا نقابّية ُيكو
وتمّكنــت مــن خـــالل . اجتمــاعي ثْ دَ مــن الحقــوق األساســّية اّلتــي تثُبــُت للعّمــال بفئــاتهم الُمختلفــة، ولــيس مجــّرد َحــ

ّزمن، مــن إبــراز ووْضــع بعــض اُألســس اّلتــي يقــوم عليــه الحــق فــي دراســتها للّشــكاوى اّلتــي ُتعــرُض عليهــا بمــرور الــ
  :اإلضراب، وتذكر الباحثة من أهّمها

ـــــة اإلضـــــراب حـــــق  يعـــــد الحـــــّق فـــــي - ـــــال والتنظيمـــــات النقابّي ـــــت لجميـــــع العّم نقابـــــات، فيـــــدراليات ( أساســـــي يثُب
 ؛)وكنفدراليات

 ة من الّناحيتين الشخصّية والموضوعّية؛تكون االستثناءات الواردة على ممارسة هذا الحّق جد محدود -
 يجب أن تكون الغاية من تنظيم اإلضراب هي الّدفاع عن المصالح االقتصادّية واالجتماعّية للعّمال؛ -
إّن الممارسة المشروعة لحّق اإلضراب ال ُيمكن بأّي حاٍل أْن تستتِبَع عقوباٍت من أي نوٍع، واّلتـي مـن شـأنها   -

 .يزّية على أساس الّنشاط النقابيأن تشّكل معامالت تمي
يمّثل الحّق في اإلضراب من الحقوق األساسّية والحرّيات العامة اّلذي ال يجوز تقييـدها إّال فـي حـاالٍت تتعلّـق  -

ببعض المناصـب القيادّيـة ذات الطبيعـة واألولوّيـة الخاّصـة أو، اسـتثناءًا، فـي األوضـاع الوطنّيـة غيـر العاديـة 
       .الدولة أو أحّد أجهزتها مهّددًا بخطر حيث يكون أمن وسالمة

معيـار ولـيس  معيـار طبيعـة الّنشـاط هـو، أساسـًا، الموّظفين العمومّيينيكون المعيار المقّرر فيما يتعّلق بفئـة  -
ين ذّ ومنه، يكون من حّق الدولة تقييد ممارسة الحّق في اإلضراب فيما يتعّلق بـالموّظفين الـ. التشريع المطّبق

 .اصب وزارّية أو مناصب ُمماِثلة، وكذا، موّظفي الّسلطة القضائّيةيشغلون من
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إّن الحماية المخّولة للعّمال وللمندوبين النقابّيين في مواجهة أفعال التمييز على أساس النشاط النقابي، تشـكُل  -
وّجه إلى شخٍص مـا كّل سلوك تمييزي في مجال االستخدام يُ ركنًا أساسّيًا من أركان الحرّية النقابّية، وُيحظر 

 ؛ استنادًا إلى انتمائه أو نشاِطِه النقابي، أو استنادًا إلى مشاركِته في إضراباٍت مشروعة
 إلضراٍب مشروٍع؛ -أو محاولة تنظيمه -ُيحظر فرض أّية عقوبة على عامٍل ما بسبب تنظيمه -
زّيـًة جسـيمًة فـي مجـال االسـتخدام، ُيشّكُل كـّل تسـريٍح للعاِمـِل بسـبب مشـاركته فـي إضـراٍب مشـروٍع معاملـًة تميي -

 ؛98:ويمّثل انتهاكًا للحرّية النقابّية ومخالفًة ألحكام االتفاقية رقم
إّن احترام مبادئ الحرّية النقابّية يشترط حظـر تسـريح العّمـال وحظـر منـِع إعـادة اسـتخداِمِهم بسـبب مشـاركتهم  -

 في إضراب أو أّي نشاط مطلبي؛
ن محّل توقيع جزاء أو أن يتعّرض للفصـل مـن العمـل بسـبب تنظيمـه أو مشـاركِتِه كن ألّي عامٍل أن يكو ال ْيمُ  -

  .في إضراٍب سلميّ 
  

بتقديم إجابتها على اإلشـكالّية الّرئيسـّية اّلتـي وردت فـي مقّدمـة هـذه الّدراسـة،  ،تم الباحثة دراستها هذهتوتخ  
ــْوُل فــي الوقــت الهــل  :والمُصــوغة علــى الّنحــو الّتــالي ــْن الَق ــَد ُقرابــة مئــة عــاٍم مــن الّنشــاط، أنّ ُيْمِك  حاضــر، وبْع

 فــي هحقــ شــخصٍ  لكــلّ  األدنــى اّلــذي يضــمنُ  القاعــديإلــى إرســاء اإلطــار  قــْد توّصــلت الدوليــة للعمــل المنظمــة
ستقرار ، ِبما ُيحقق لُه االأيًا كانَ  ا تمييزٍ مَ دونَ و  هِ ي جنسِ بنِ  نْ مِ  هِ غيرِ  عَ المساواة مَ  مِ دَ على قَ التوظيف واالستخدام 

  :بالقول، كاآلتي ؟الوظيفي واألمن االجتماعي واالقتصادي
إلـى ، من الّنشـاط طيلة ما ُيقارب مئة عام ين،َ دِ ى المؤتمرون على مستوى المنظمة الدولية للعمل جاهِ عَ سَ    

وعـدم  توفير اإلطار القانوني األدنى اّلذي يضمن لكّل شخٍص االستفادة من العمـل فـي ظـروٍف عادلـٍة ومتسـاويٍة 
َر مبـدأ المسـاواة وعـدم . ة اسـتقراره الـوظيفيَعـزَ عْ التعّرض ألّي تمييـٍز واسـتغالٍل مـن شـأنه زَ  ولبلـوغ غـايتهم هـذه، قُـر

الحّق في  ،بذلك ،التمييز في التوظيف واالستخدام، كمبدأ أساسّي ينبغي أن يشمل كاّفة فئات العّمال ويضمن لهم
  .الحصول على عمٍل الئٍق والبقاء فيه

وتؤّكــد الباحثــة غيــاب أداة دوليــة للعمــل شــاملة ومفّصــلة، بنــاءًا عليهــا يتحــّدد نطــاق ســريان مبــدأ المســاواة   
فهل قّـّررت جميـع الحقـوق المكفولـة بالحمايـة والتنظـيم، ضـمن القواعـد الدوليـة للعمـل، لجميـع فئـات . وعدم التمييز

القواعــد  )2/3(حثــة، تنــاول مضــمون مــا يقــارب ثلثــي العّمــال دون تمييــٍز؟ واإلجابــة علــى الّســؤال اســتلزمت مــن البا
الّصادرة عن المنظمة الدولية للعمل بالبحث والتحليل، وهي الّنسبة التقريبّية لالتفاقيـات والتوصـيات اّلتـي تضـّمنت 

  .ُبندًا خاّصًا بتقرير المساواة وعدم التمييز
الّسـؤال المطـروح، أعـاله، بـأّن موقـف وهكذا، وفي غياب معيار جامع ودقيـق، تكـون إجابـة الباحثـة بشـأن   

المنظمة الدولية للعمل بشأن إقرار مبدأ المساواة وعدم التمييز في التوظيف واالستخدام، قـد سـّجل تذبـذبًا واختالفـًا 
  :بين ثالث مجموعات أساسّية ،وصصُ مكن التمييز بهذا الخُ في مواقف المؤتمرين، ويُ 

ـــنوات األولـــى مـــن تأســـيس حظيـــت باهتمـــاٍم بـــالغ  مجموعـــٌة أولـــى  -أ   ـــذ الّس ـــة واســـعة من ـــة وحماي األهمّي
وقـّررت لهـا فـي العديـد . المنظمة؛ حيث ُقّررت لها جميع الحقوق والمزايا اّلتي تشملها عالقة التوظيف واالسـتخدام



 
616 

ل، من المناسبات تدابير إيجابّية تحميها من االستغالل والتمييـز وتضـعها علـى قـدم المسـاواة مـع غيرهـا مـن العّمـا
  .الّنساء، األطفال والّشباب، والعّمال المهاجرين: ويتعّلق األمر باألشخاص التّالية

لـم َتْحـَظ باهتمـام واسـٍع مـن المنظمـة الدوليـة للعمـل إّال فـي وقـٍت الحـٍق علـى صـدور  مجموعة ثانية -ب  
ــ ؛)1944(إعــالن فيالدلفيــا  المزايــا والحقــوق مــن  حمايــة نســبّية وقــّررت لهــا جميــع ،رت لهــا مــن بعــد ذلــكرّ حيــث ُق

 -مرحلــة التوظيــف وٕالــى مرحلــة االســتخدام والتســريح، غيــر أّن األحكــام اّلتــي تحميهــا، الزالــت تحتــاج إلــى مراجعــة
مثلمـا هـو عليـه  -أو تحتاج إلـى صـياغتها ضـمن اتفاقيـة ملزمـة وشـاملة -للمعّوقينمثلما هو عليه الحال بالّنسبة 

  .للمسّنينالحال بالّنسبة 
لـم َتْحـَظ مطلقـًا باهتمـام المنظمـة الدوليـة، ولـم تقـّرر بشـأنها أّيـة مبـادئ وأحكـام تُـذكر،  ثالثة مجموعة -ج  

ويــدخل ضــمن هــذه المجموعــة كــل مــن األشــخاص ذوو الميــول الجنســّية ومغــايري الجــنس، األشــخاص المصــابين 
العّمـال العرضـّيين، العّمـال عـن بعـد  ين،، العّمال المؤّقتين، العّمـال الموسـميّ (Maladies Orphelines)بأمراٍض نادرة

  .والعاملين في القطاع غير المنّظم، بصفٍة خاّصة...أو عبر االنترنيت
 نْ الباحثة على المنظمة الدولية للعمل الجهود المبذولة في سبيل تحقيق العدالـة االجتماعيـة، ولَـ رَ كِ نْ ولن تُ   

ومـا يترتّـب  -ابع العـالمي والّثالثـيُبنْيَتِهـا العضـوّية ذات الطّـ وصـّيةصُ خُ  مِ ْكـبحُ  ،هّمتهاوبة مُ عُ تغفل عن التنويه بصُ 
إّال أّنه من غير  -وسيادات الدول األعضاء على ذلك من اختالف في المواقف وتضارب في المصالح واألهداف

إلــى  وّصــلتتهــا فــي هــذا الّشــأن قــد انتهـت، وأّنهــا تالُممكـن القــول بأّنــه للمنظمــة الدوليــة للعمــل أن تكتفـي، وأّن مهمّ 
 عَ المسـاواة َمـ مِ دَ علـى َقـالتوظيـف واالسـتخدام  فـي هحقـ شخصٍ  لكلّ  األدنى اّلذي يضمنُ  القاعديإرساء اإلطار 

. ، ِبما ُيحقق لـُه االسـتقرار الـوظيفي واألمـن االجتمـاعي واالقتصـاديأيًا كانَ  ا تمييزٍ مَ دونَ و  هِ ي جنسِ بنِ  نْ مِ  هِ غيرِ 
النشــاط التشــريعي للمنظمــة، وال  نَ مْ نيــا ِضــبحمايــة دُ  ظَ ْحــكثيــر مــن الفئــات اّلتــي لــم تَ ففــي تقــدير الباحثــة، الزالــت ال
دوليــة للعمــل، األمــر اّلــذي  أداةٍ  نَ مْ ا ِضــَهــتنظيمُ  دْ رِ شــاط والحقــوق األساســّية التّــي لــم َيــزالــت العديــد مــن مجــاالت النّ 

روجهـا عـن دائـرة الّرقابـة واإلشـراف للمنظمـة الدوليـة المسألة لتقدير القوانين والتنظيمات الوطنّية وخ كَ رْ عنه تَ  جُ ينتُ 
  .للعمل

    

   الّدراسة اقتراحات �
ملـة مـن االقتراحـات، اّلتـي تعتبرهـا ضـرورّية لسـّد النقـائص ارتأت الباحثة حّتى يكتمل الّطرح أعاله، تقـديم جُ       

وذلك على ي التوظيف واالستخدام، اّلتي شابت القواعد الدولية للعمل فيما يخّص إحالل المساواة وحظر التمييز ف
 .المستويين التشريعي والعملي

  
  :الباحثة تبّني االقتراحات التّالية ترى: على المستوى التشريعي :أوالً   

، علـى غـرار التوظيـف واالسـتخدامينبغي تبّني اتفاقية دوليـة للعمـل خاّصـة بـإحالل المسـاواة وعـدم التمييـز فـي  -أ
يتنــاول الجــزء : أجــزاء أساســّية ثالثــة، تتضــمن 1958: للعــام 111: ف واالســتخدام رقــماتفاقيــة التمييــز فــي التوظيــ
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تفصـيًال مـن  الّسـرياننطـاق منها  الثاني، ويحّدد الجزء ومعايير التمييز التعريف بالمفاهيم األساسّيةمنها  األول
وتقتـرح الباحثـة أن يـتّم إرفاقهـا  .لتـدابير الحمايـةمنهـا  الثالثالّناحيتين الشخصّية والموضوعّية، وُيخّصص الجزء 

  .يشمل الّتدابير العملّية الكفيلة بتفعيل مبدأ المساواة وعدم التمييز على المستويات الوطنّيةبملحق دليل عملي 
  
اســتحداث ومراجعــة العديــد مــن االتفاقيــات الدوليــة للعمــل، وٕاعــادة صــياغتها علــى نحــٍو شــامٍل وفّعــال،  ينبغــي -ب

ــيّ التّ  بشــأن 1983 لعــام 159 :االتفاقيــة رقــم الخصــوص، وتــذكر الباحثــة بهــذا ــل المهن ــةمَ والعَ  أهي ــو المُ ( ال  )قينع
  .المساواة في األجور بين الجنسين بشأن 1951 لعام 100 :االتفاقية رقمو 
  
في العديد من التوصيات الدولية للعمل وصياغتها في شـكل اتفاقيـة دوليـة للعمـل  ةي األحكام الواردتبنّ  ينبغي -ج

ــّذكر، تلــك الــواردة ضــمنملزمــة وشــاملة  ال كبــار الســنّ العّمــ بشــأن 1980 لعــام 162:التوصــية رقــم ، ونخــّص بال
  .)2010( العمل ة واإليدز وعالمِ المناعة البشريّ  قصِ فيروس نُ  بشأن 200:التوصية رقمو 
  
قانونيـة فــي ظــّل النشــاط التشــريعي بحمايــة  دُ ْعــبَ  ظَ ْحــإيــالء اهتمــام للعديــد مـن الفئــات العّماليــة اّلتــي لـم تَ  ينبغـي  -د

ة أو أعمـاًال عرضـّية أو أعمـاًال مؤقتّـ الـّذين يمارسـون صاألشـخا: للمنظمة الدولية للعمل، وتخـّص الباحثـة بالـّذكر
دون  العّمال عن بعد والعّمال عبـر االنترنيـت،: ، األشخاص اّلذين يمارسون أنماطًا جديدة للعمل، مثل...موسمّية

  . أحمر تحت عّمال االقتصاد غير المنّظم خطّ على وضِع أن تغفل الباحثة 
  

  :تبّني االقتراحات التّاليةبالباحثة  توصي: على المستوى العملي :ثانياً    
الحرّيـة  علـى غـرار تلـك الـواردة بشـأنإحداث آلية دولية لمناهضة التمييز في التوظيف واالستخدام، ضـرورة  -أ

تشـتمل  .تـب اإلقليمّيـة للمنظمـة الدوليـة للعمـلاوتعمـل مباشـرة مـع المكبجنيـف،  لهـاُيحّدد المقّر الّرئيسـي  ،النقابّية
ومــوّزعين بالّتســـاوي علـــى  )حكومــات، عّمـــال وأربــاب عمـــل(عضــويتها أعضـــاء ممّثلــين ألطـــراف اإلنتــاج الـــثالث 

اقبـة تطبيـق واحتـرام تتحـّدد مهّمتهـا األساسـّية فـي العمـل علـى مر . مختلف األنظمة االقتصادّية والمناطق الجغرافّيـة
مــا ُقــّرر بّنــي تشــريعاِت عّمالّيــة موائمــة لالقواعــد الدوليــة للعمــل، والعمــل علــى حمــِل الحكومــات والبرلمانــات علــى ت

وكـــذا، التعريـــف بالقواعـــد الدوليـــة للعمـــل والعمـــل علـــى نشـــرها مـــن خـــالل تنظـــيم . ضـــمن المعـــايير الدوليـــة للعمـــل
دورات تكوينّية يشارك فيها ممّثلين عـن العّمـال وممّثلـين عـن أربـاب العمـل فـي المؤتمرات الدولية واإلقليمّية، فتح  

  .م والمبادئ الّسامية اّلتي تضّمنتها هذه القواعديَ سبيل نشر القِ 
، يكـون الغـرض دليل عملي تفصيليّ  أو بملحقينبغي بالمنظمة الدولية للعمل إرفاق كّل اتفاقية دولية للعمل  -ب

الدوليــة للعمــل، مــن جهــة، ورفــع الغمــوض اّلــذي شــاب صــياغة بعــض الّنصــوص، وترشــيد  منــه التعريــف بالقواعــد
الحكومات والبرلمانات الوطنّية من أجل قراءة صحيحة وتطبيق سليم لما َوَرَد في مضمونها مـن أحكـاٍم، مـن جهـٍة 

  .أخرى
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بضـرورة التحسـيس و التوعيـةوب تفعيل دور المكاتب اإلقليمّية التّابعة للمنظمة الدولية للعمـل، واعتمـاد أسـل  -ج
إحالل المساواة والقضاء على الممارسات التمييزّية في أماكن العمـل بجميـع أشـكالها، مـن خـالل مشـاركة أعضـاء 

وتوصي الباحثـة فـي الختـام . المجتمع المدني والنقابات المهنّية الممّثلة للعّمال التّابعة للدولة العضو في نشاطاتها
كإستراتيجية أساسّية وفّعالة لمناهضة  والتحقيقات الميدانّية  االّتصال المباشرماد أسلوبي وتأّكد على ضرورة اعت

  .التمييز في العمل
  

إلــى أّنــه بقــدر الّصـــعوبات اّلتــي يلقاهــا الباحــث فـــي مجــال النشــاط التشـــريعي  األخيـــر،تنــّوه الباحثــة فــي و      
نقطـة  عُ ْضـعليـه وَ  بُ التوظيف واالستخدام، بقـدر مـا يصـعُ للمنظمة الدولية للعمل بشأن المساواة وعدم التمييز في 

القواعــد الدوليــة للعمــل المكّرســة للمســاواة وعــدم التمييــز فــي "؛ واألســاس فــي ذلــك أّن دراســة موضــوع الختــام
ــــعدَ ، باإلضــــافة إلــــى بُ حُ تَ ْفــــوهــــو يَ ذات أبعــــاد متعــــّددة، متداخلــــة ومتشــــّعبة، " التوظيــــف واالســــتخدام ه الّشخصــــي ْي

التقــارير المتواليــة للمــدير العــام للمكتــب الــدولي للعمــل، ويتعّلــق  هُ ســتخلص مّمــا تطرُحــيُ عي، بعــدًا آخــر، والموضــو 
  . لموضوع الّدراسة عد الوظيفيّ بالبُ األمر 
أن يحظى كّل عامـٍل،  من وجهة نظر الباحثة، يقتضي إعمال مبدأ المساواة وعدم التمييز في مجال العمل،ف     

. شـاطه، بشـروط وحقـوق متسـاوية فـي التوظيـف واالسـتخدام، دونمـا تمييـٍز أّي كـان نوعـهمهمًا كانت طبيعة ن
هل يتمّتع العاملين في الّزراعة بذات : يذكر منهااّلتي تنصب في مفهوم واحد،  اإلشكاالتُتطرح جملة من ومنه، 

بــذات الحمايــة المقــّررة  وهــل يحظــى عّمــال القطــاع الخــاّص المزايــا والحقــوق اّلتــي ُتعطــى للعــاملين فــي الّصــناعة؟ 
  للموّظفين العمومّيين؟ وما شأن عّمال القطاع غير المنّظم من هذا؟

هل توّصلت المنظمة الدولية للعمل فـي ظـّل نشـاطها التشـريعي إلـى : ، كـاآلتيوتواصل الباحثة التساؤل    
  ؟اّلذي يمارسونهتوفير الحّد األدنى من الحماية بالّنسبة للعاملين مهمًا اختلفت طبيعة الّنشاط 

ــتَ عْ اســتنادًا لمــا ســبق، تَ         قواعــد الدوليــة للعمــل المكّرســة للمســاواة موضــوع البــأّن دراســة  ،قــّدروتُ  ،ر الباحثــةِب
ــة  وعــدم التمييــز فــي ــتُ أبعــاده الوظيفّي ــةَع فــي وقتنــا الحــالّي، وبالخصــوص فــي ظــّل تفــاقم تــداعّيات العولمــة  ّد أولوّي

فالتحــّدي  .لحقيقــة آفــاق وتطّلعــات النشــاط المعيــاري للمنظمــة الدوليــة للعمــل لأللفّيــة، وهــي تمّثــل فــي ااالقتصــادية
فـــي وضــِع معـــايير لتنظــيم عمالـــة واســـتخدام شــّتى أوجـــه وأنمــاط الّنشـــاط المهنـــّي،  نُ ُمـــكْ الّــذي ُيواجـــه المنظمــة ال يَ 

الجديــدة لســوق العمــل وتحّقــق فحســب، بــل إّن المســألة تتعّلــق بوضــِع معــايير جدييــدة قابلــة للتكّيــف مــع المعطيــات 
     .التوازن الّنسبي بين االعتبارات االقتصادية، من جهة، واالعتبارات االجتماعّية واإلنسانّية، من جهة أخرى

  
  هدِ مْ وحَ  اّللهِ  نِ وْ عَ الّدراسة بِ  تْ م تَ                                                        
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 قائمة المصادر والمراجع

 لغة العربيةبالّ  قائمة المصادر والمراجع. 1

  المصادر.1.1

  .لقرآن الكريما -أ
       

 االتفاقيات - ب
ــد ســاعات العمــل بشــأن  01: تفاقيــة رقــماال .1 خــالل دورتــه  المــؤتمر الــدولي للعمــل اعتمــدها، )الصــناعة(تحدي

 .1921 نجوا 13 :فاذ بتاريخز النّ ، دخلت حيّ 1919أكتوبر 29: بتاريخ ، المنعِقدة01:رقم
، الُمنعِقـَدة 01:، اعَتَمَدها المؤتمر الدولي للعمل خالل دورتِـِه رقـمالبطالةبشأن  1919لعام  02:االتفاقية رقم .2

  .1921جويليه  14 :، َدَخَلْت حّيز النفاذ بتاريخ1919أكتوبر  29:بتاريخ
، 01:لعمـل خـالل دورتِـِه رقـم، اعَتَمَدها المـؤتمر الـدولي لحماية األمومةبشأن  1919لعام  03:االتفاقية رقم .3

  .1921 جوان 13 :، َدَخَلْت حّيز النفاذ بتاريخ1919أكتوبر  29:الُمنعِقَدة بتاريخ
، 01:، اعَتَمَدها المؤتمر الدولي للعمل خـالل دورتِـِه رقـمعمل المرأة ليالبشأن  1919لعام  04:االتفاقية رقم .4

  .1921 جوان 13 :لنفاذ بتاريخ، َدَخَلْت حّيز ا1919أكتوبر  29:الُمنعِقَدة بتاريخ
الحــّد األدنــى للســّن اّلتــي يُجــوز فيهــا تشــغيل األحــداث فــي األعمــال بشــأن  1919لســنة  05: االتفاقيــة رقــم .5

 ،1919أكتــوبر  29: الُمنعقــدة بتــاريخ ،01: خــالل دورِتــِه رقــم المــؤتمر الــدولي للعمــل اعتمــدها، الّصــناعية
 .1921جوان  13دخلت حّيز النفاذ في 

خــالل  المــؤتمر الـدولي للعمـل اعتمـدها ،تشــغيل األحـداث أثنــاء اّلليـل فــي الّصـناعةبشـأن  06: فاقيـة رقـماالت .6
 .1921جوان  13 :، دخلت حّيز النفاذ بتاريخ1919أكتوبر  29: الُمنعقدة بتاريخ ،01: دورِتِه رقم

 اعتمـدها ،فـي العمـل البحـريالحّد األدنـى للسـن اّلتـي يجـوز فيهـا تشـغيل األحـداث بشأن  07: االتفاقية رقم .7
 :، دخلـت حّيـز النفـاذ بتـاريخ1920جـوان  15، الُمنعِقدة بتاريخ 02: خالل دورِتِه رقم المؤتمر الدولي للعمل

 .1921سبتمبر  27
راعةبشأن  1921لسنة  10: االتفاقية رقم .8 الحّد األدنى للسّن اّلتي يجوز فيها قبول األحداث للعمل في الز، 

، دخلــت حّيــز 1921نــوفمبر  19: ، الُمنعقــدة بتــاريخ03: خــالل دورِتــِه رقــم ر الــدولي للعمــلالمــؤتم اعتمــدها
 .1923أوت  31: النفاذ بتاريخ

خـالل دورتِـِه  المـؤتمر الـدولي للعمـل اعتمـدها ،)الّزراعـة(حّق التجّمـع بشـأن  1921لسنة  11: االتفاقية رقم .9
 .1923 ماي 11: حّيز النفاذ بتاريخ، دخلت 1921نوفمبر  19: ، الُمنعقدة بتاريخ03: رقم
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 لمـؤتمر الـدولي للعمـلا اعتمـدها، تطبيق الرّاحة األسبوعّية فـي المنشـآت الّصـناعيةبشأن  14: االتفاقية رقم .10
 .1923 جوان 19: ، دخلت حّيز النفاذ بتاريخ1921 نوفمبر 19: ، الُمنعقدة بتاريخ03: خالل دورِتِه رقم

، السّن األدنى اّلتي يجوز فيها تشغيل الّشـباب وّقـادين أو مسـاعدي وقّـادينتحديد بشأن  15: االتفاقية رقم .11
ــِه رقــم لمــؤتمر الــدولي للعمــلا اعتمــدها ــز 1921نــوفمبر 19: ، الُمنعقــدة بتــاريخ03: خــالل دورِت ، دخلــت حّي

 .1922نوفمبر  20: النفاذ بتاريخ
لمــؤتمر الــدولي ا اعتمـدها، )عمــل البحــريال(لصــغار الســن  اإلجبــاري الفحــص الطبــيبشـأن  16: االتفاقيـة رقــم .12

نــوفمبر  20 :دخلــت حيــز النفــاذ بتــاريخ، 1921نــوفمبر 19: ، الُمنعقــدة بتــاريخ03: خــالل دورِتــِه رقــم للعمــل
1922. 

: خــالل دورِتــِه رقــم لمــؤتمر الــدولي للعمــلا اعتمــدها التعــويض عــن حــوادث العمــل،بشــأن  17: االتفاقيــة رقــم .13
 .1927 أفريل 01 :دخلت حيز النفاذ بتاريخ، 1925جوان 10: ، الُمنعقدة بتاريخ07

خـالل دورتِـِه  لمؤتمر الدولي للعمـلا اعتمدها تعويض العّمال عن األمراض المهنّية،بشأن  18: االتفاقية رقم .14
 .1927 أفريل 01 :دخلت حيز النفاذ بتاريخ، 1925جوان 10: ، الُمنعقدة بتاريخ07: رقم

المساواة في المعاملة بين العّمـال الـوطنيين واألجانـب فيمـا يتعّلـق بـالتعويض عـن  بشأن 19: االتفاقية رقم .15
. 1925جـوان  05: ، الُمنَعِقـدة بتـاريخ 07 :اعتَمَدَها المؤتمر الدولي للعمل خالل دورِتِه رقـمحوادث العمل، 

 .1926سبتمبر  08: دخلت حّيز النفاذ بتاريخ
 اعتمـدها المـؤتمر، مرض للعّمال في الّصناعة والّتجارة وَخَدِم المنازلالتّأمين عن البشأن  24: االتفاقية رقم .16

 15: ، دخلــت حّيــز النفــاذ بتــاريخ1927جــوان  05: ، الُمنعِقــدة بتــاريخ10: رقــم دورتــهخــالل  الــدولي للعمــل
 .1928جويلية 

 دورتـهخـالل  لعمـلالـدولي ل اعتمـدها المـؤتمر، الّزراعـةلعّمـال التّـأمين عـن المـرض بشـأن  25: االتفاقية رقم .17
 .1928جويلية  15: ، دخلت حّيز النفاذ بتاريخ1927جوان  15: الُمنعِقدة بتاريخ ،10: رقم

ــدنيا لألجــوربشــأن  26: االتفاقيــة رقــم .18 خــالل  الــدولي للعمــل اعتمــدها المــؤتمر، طرائــق تحديــد المســتويات ال
 .1930 جوان 14: ذ بتاريخ، دخلت حّيز النفا1927جوان  16: الُمنعِقدة بتاريخ ،10: رقم دورته

 اعتمـدها المـؤتمر، 1930جـوان  22: ، الُمنعِقـدة بتـاريخأو اإللزامـي العمـل الجبـريّ بشـأن  29: االتفاقية رقم .19
 .1932 ماي 01: دخلت حّيز النفاذ بتاريخ ،14: رقم دورتهخالل  الدولي للعمل

خـالل  الـدولي للعمـل اعتمـدها المـؤتمر ،تنظيم ساعات العمـل فـي التجـارة والمكاتـببشأن  30: االتفاقية رقم .20
 .1933أوت  29: ، دخلت حّيز النفاذ بتاريخ1930جوان  28: الُمنعقدة بتاريخ ،14: رقم دورته

خالل  الدولي للعمل اعتمدها المؤتمر، تنظيم تحديد ساعات العمل في مناجم الفحمبشأن  31: االتفاقية رقم .21
 .1965سبتمبر  01: ، دخلت حّيز النفاذ بتاريخ1931 جوان 18: ، الُمنعقدة بتاريخ15: رقم دورته

، الحــّد األدنــى لســّن قبــول األحــداث فــي األعمــال غيــر الّصــناعيةبشــأن  1932لســنة  33: االتفاقيــة رقــم .22
، دخلــت حّيـــز 1932أبريــل  30: ، الُمنعقــدة بتــاريخ16: رقــم دورتـــهخــالل  الــدولي للعمــل اعتمــدها المــؤتمر

 .1935جوان  06: النفاذ بتاريخ
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اعَتَمـَدها المـؤتمر الـدولي للعمـل ِخـالل دورتِـِه مكاتـب التوظيـف بمقابـل، بشأن  1933لعام  34:االتفاقية رقم .23
 .1936أكتوبر  18: ، ودخلت حّيز النفاذ بتاريخ1933جوان  29: ، الُمنعِقدة بتاريخ17: رقم

المشــاريع الّصــناعية  تــأمين الشــيخوخة اإللزامــي للمســتخدمين فــيبشــأن  1933لعــام  35:االتفاقيــة رقــم .24
اعَتَمـَدها المـؤتمر الـدولي للعمـل ِخـالل دورتِـِه ، والتجارية والمهن الحّرة والعاملين في منـازلهم وخـدم المنـازل

 .1937 جويليه 18: ، ودخلت حّيز النفاذ بتاريخ1933جوان  29: ، الُمنعِقدة بتاريخ17: رقم
، اإللزامـــي للمســـتخدمين فـــي المشـــاريع الّزراعيـــةتـــأمين الشـــيخوخة بشــأن  1933لعـــام  36:االتفاقيــة رقـــم .25

، ودخلــت حّيــز 1933جــوان  29: ، الُمنعِقــدة بتــاريخ17: اعَتَمــَدها المــؤتمر الــدولي للعمــل ِخــالل دورِتــِه رقــم
 .1937 جويليه 18: النفاذ بتاريخ

والّتجــارة وفــي التّــأمين اإلجبــاري عــن العجــِز لألشــخاص الُمشــِتغلين فــي الّصــناعة بشــأن  37: االتفاقيــة رقــم .26
ــَدِم المنــازل ــال الخــارجيين وَخ  ،17: اعَتَمــَدها المــؤتمر الــدولي للعمــل ِخــالل دورِتــِه رقــم، الِمَهــن الحــّرة والعّم

 .1937جويلية  18: دخلت حّيز النفاذ بتاريخ ،1933جوان  29: الُمنعِقدة بتاريخ
اعَتَمـَدها المـؤتمر ، الّزراعـةشـِتغلين فـي التّأمين اإلجباري عن العجِز لألشـخاص المُ بشأن  38: االتفاقية رقم .27

 18: دخلــت حّيــز النفــاذ بتــاريخ، 1933جــوان  29: الُمنعِقــدة بتــاريخ ،17: الــدولي للعمــل ِخــالل دورِتــِه رقــم
 .1937جويلية 

لألشــخاص الُمشــِتغلين فــي الّصــناعة والّتجــارة وفــي  الحيــاةالتّــأمين اإلجبــاري عــن بشــأن  39: االتفاقيــة رقــم .28
ــَدِم المنــازلالِمَهــن  ــال الخــارجيين وَخ  ،17: اعَتَمــَدها المــؤتمر الــدولي للعمــل ِخــالل دورِتــِه رقــم، الحــّرة والعّم

 .1946 نوفمبر 08: دخلت حّيز النفاذ بتاريخ، 1933جوان  29: الُمنعِقدة بتاريخ
اعَتَمـَدها المـؤتمر ، الّزراعـةلألشخاص الُمشـِتغلين فـي  الحياةالتّأمين اإلجباري عن بشأن  40: االتفاقية رقم .29

 29: دخلــت حّيــز النفــاذ بتــاريخ، 1933جــوان  29: الُمنعِقــدة بتــاريخ ،17: الــدولي للعمــل ِخــالل دورِتــِه رقــم
 .1949سبتمبر

 ،18: اعَتَمـَدها المـؤتمر الـدولي للعمـل ِخـالل دورتِـِه رقـم، )مراجعـة(عمل المرأة ليال بشأن  41: االتفاقية رقم .30
 .1936 نوفمبر 22: دخلت حّيز النفاذ بتاريخ، 1934ان جو  19: الُمنعِقدة بتاريخ

اعَتَمـَدها المـؤتمر الـدولي للعمـل ، تنظيم ساعات العمل في مصانع الزجاج المسـطحبشأن  43: االتفاقية رقم .31
 .1938 جانفي 13: دخلت حّيز النفاذ بتاريخ، 1934جوان  21: الُمنعِقدة بتاريخ ،18: ِخالل دورِتِه رقم

: الُمنعِقــدة بتــاريخ ،18: اعَتَمــَدها المــؤتمر الــدولي للعمــل ِخــالل دورِتــِه رقــمالبطالــة، بشــأن  44: قــماالتفاقيــة ر  .32
 .1938 جوان 10: دخلت حّيز النفاذ بتاريخ، 1934جوان  23

اعَتَمـَدها المـؤتمر الـدولي للعمـل ، )مراجعـة(تحديد ساعات العمـل فـي منـاجم الفحـم بشـأن  46: االتفاقية رقم .33
  .1935جوان  21: ، الُمنعِقدة بتاريخ19: ِه رقمِخالل دورتِ 

اعَتَمــَدها المــؤتمر الــدولي ، ســاعة فــي األســبوع 40تخفــيض ســاعات العمــل إلــى بشــأن  47: االتفاقيــة رقــم .34
ــِه رقــم ــدة بتــاريخ ،19: للعمــل ِخــالل دورِت  جــوان 23: دخلــت حّيــز النفــاذ بتــاريخ، 1935جــوان  22: الُمنعِق

1957. 
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، العجــزة والمســنين والورثــة فــي التــأمينعلــى حقــوق  لحفــاظإقامــة نظــام دولــي لبشــأن  48: االتفاقيــة رقــم .35
ــَدها المــؤتمر الــدولي للعمــل خــالل دورتِــِه رقــم دخلــت حّيــز . 1935جــوان  22: الُمنَعِقــَدة بتــاريخ، 19 :اعتَم

 .1938أوت  10: النفاذ بتاريخ
اعتَمـَدها المـؤتمر الـدولي للعمـل خـالل  ،تخفيض ساعات العمـل بمصـانع الزجاجـاتبشأن  49: االتفاقية رقم .36

  .1935جوان  25: الُمنَعِقَدة بتاريخ، 19 :دورِتِه رقم
اعتَمـَدها المـؤتمر الـدولي للعمـل خـالل ، في األشـغال العامـةتخفيض ساعات العمل بشأن  51: االتفاقية رقم .37

  .1936جوان  23: الُمنَعِقَدة بتاريخ، 20 :دورِتِه رقم
 :اعتَمَدها المؤتمر الدولي للعمـل خـالل دورتِـِه رقـم، اإلجازات الّسنوية مدفوعة األجربشأن  52: االتفاقية رقم .38

 .1939 سبتمبر 22: دخلت حّيز النفاذ بتاريخ، 1936جوان  24: الُمنَعِقَدة بتاريخ، 20
لعمــل خــالل اعتَمــَدها المــؤتمر الــدولي ل، اإلجــازات الّســنوية مدفوعــة األجــر للبحــارةبشــأن  54: االتفاقيــة رقــم .39

 .1936 أكتوبر 24: الُمنَعِقَدة بتاريخ، 21 :دورِتِه رقم
اعتَمــَدها ، التزامــات مالــك الّســفينة فــي حالــة مــرض أو إصــابة أو وفــاة البّحــارةبشــأن  55: االتفاقيــة رقــم .40

ـــِه رقـــم ـــز النفـــاذ  ،1936 أكتـــوبر 24: الُمنَعِقـــَدة بتـــاريخ، 21 :المـــؤتمر الـــدولي للعمـــل خـــالل دورِت دخلـــت حّي
 .1939 أكتوبر 29: بتاريخ

، 21 :اعتَمــَدها المــؤتمر الــدولي للعمــل خــالل دورِتــِه رقــم، الّتــأمين الصــّحي للبّحــارةبشــأن  56: االتفاقيــة رقــم .41
 .1936 أكتوبر 24: الُمنَعِقَدة بتاريخ

َدها اعتَمـ ،الحّد األدنـى للسـّن اّلتـي يجـوز فيهـا تشـغيل األحـداث فـي العمـل البحـريبشأن  58: االتفاقية رقم .42
ـــِه رقـــم ـــز النفـــاذ 1936أكتـــوبر  24: ، الُمنعقـــدة بتـــاريخ22 :المـــؤتمر الـــدولي للعمـــل خـــالل دورِت ، دخلـــت حّي

 .1939أبريل  11: بتاريخ
ــي يجــوز فيهــا تشــغيل األحــداث فــي األعمــال الّصــناعيةبشــأن  59: االتفاقيــة رقــم .43 ، الحــّد األدنــى للســّن اّلت

ــَدها المــؤتمر الــدولي للعمــل خــالل دور  ، دخلــت حّيــز 1937 جــوان 22: ، الُمنعقــدة بتــاريخ23 :تِــِه رقــماعتَم
 .1941فيفري  21النفاذ في 

 الّصـناعيةغيـر الحّد األدنى للسـّن اّلتـي يجـوز فيهـا تشـغيل األحـداث فـي األعمـال بشأن  60: االتفاقية رقم .44
، 1937 جـــوان 22: خ، الُمنعقـــدة بتـــاري23 :، اعتَمـــَدها المـــؤتمر الـــدولي للعمـــل خـــالل دورِتـــِه رقـــم)مراجعـــة(

 .1950 ديسمبر 29دخلت حّيز النفاذ في 
اعتَمـَدها المـؤتمر الـدولي للعمـل خـالل ، تخفيض ساعات العمل في صناعة الّنسيجبشـأن  61: االتفاقية رقم .45

 .1965 سبتمبر 01، دخلت حّيز النفاذ في 1937 جوان 22: ، الُمنعقدة بتاريخ23 :دورِتِه رقم
األجور وساعات العمل في الصناعات الّرئيسية في المنـاجم والّصـناعة التحويلّيـة، بشأن  63: االتفاقية رقم .46

، الُمنعقـدة 24 :اعتَمَدها المؤتمر الـدولي للعمـل خـالل دورتِـِه رقـمبما في ذلك البناء والتشييد، وفي الّزراعة، 
 .1940 جوان 22، دخلت حّيز النفاذ في 1938 جوان 20: بتاريخ
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اعتَمـَدها المـؤتمر الـدولي للعمـل تنظيم عقود االستخدام المكتوبة للعّمـال الـوطنّيين، أن بش 64: االتفاقية رقم .47
 .1948 جويليه 08، دخلت حّيز النفاذ في 1939 جوان 27: ، الُمنعقدة بتاريخ25 :خالل دورِتِه رقم

اعتَمـــَدها ن، العقوبـــات الجنائّيـــة علـــى مخالفـــات عقـــود اســـتخدام العّمـــال الـــوطنّييبشـــأن  65: االتفاقيـــة رقـــم .48
، دخلــت حّيــز النفــاذ فــي 1939 جــوان 27: ، الُمنعقــدة بتــاريخ25 :المــؤتمر الــدولي للعمــل خــالل دورِتــِه رقــم

 .1948 جويليه 08
اعتَمـَدها المــؤتمر ، بقصـد العمـل العّمـال المهـاجرينجلـب وتوظيـف وظـروف عمـل بشـأن  66: االتفاقيـة رقـم .49

 .1939جوان  28: عِقدة بتاريخالُمن، 25 :الدولي للعمل خالل دورِتِه رقم
اعتَمَدها المؤتمر الدولي للعمل  ،تنظيم ساعات العمل وفترات الرّاحة في الّنقل البريّ بشأن  67: االتفاقية رقم .50

 .1955 مارس 18، دخلت حّيز النفاذ في 1939 جوان 27: ، الُمنعقدة بتاريخ25 :خالل دورِتِه رقم
، 28:، اعتَمـَدها المـؤتمر الـدولي للعمـل خـالل دورتِـِه رقـممـاعي للبّحـارةالّضمان االجتبشأن  70:االتفاقية رقم .51

 .1946جوان  28:الُمنعِقدة بتاريخ
، اعتَمـــَدها المــؤتمر الـــدولي للعمـــل خـــالل دورِتـــِه )البّحـــارة(اإلجـــازات الدفوعـــة األجـــربشـــأن  72:االتفاقيــة رقـــم .52

  .1946جوان  28:، الُمنعِقدة بتاريخ28:رقم
اعتَمـَدها المـؤتمر  ،األجور وساعات العمل وتجهيز القّوة العاملة على ظهـر الّسـفنبشأن  76: االتفاقية رقم .53

 مـارس 18، دخلـت حّيـز النفـاذ فـي 1946 جـوان 29: ، الُمنعقدة بتاريخ28 :الدولي للعمل خالل دورِتِه رقم
1955. 

مــؤتمر الــدولي للعمــل خــالل اعتَمــَدها ال، )الّصــناعة(الفحــص الطبــي لصــغار الســن بشــأن  77: االتفاقيــة رقــم .54
 .1950 ديسمبر 29: ، دخلت حّيز النفاذ بتاريخ1946 أكتوبر 09: ، الُمنعقدة بتاريخ29:دورِتِه رقم

، الفحص الطبي لتقرير ِلياقة األحداث والُمراهقين ِلْلعمِل في الِمَهِن غيِر الّصـناعيةبشـأن  78: االتفاقية رقم .55
ــَدها المــؤتمر الــدولي للعمــل خــال ــِه رقــماعتَم ، دخلــت حّيــز 1946أكتــوبر  09: ، الُمنعقــدة بتــاريخ29:ل دورِت

 .1950ديسمبر  29: النفاذ بتاريخ
اعتَمــَدها  تقييــد العمــل اّلليلــي ألحــداث والمــراهقين فــي الِحــرف غيــر الّصــناعية،بشــأن  79: االتفاقيــة رقــم .56

: ، دخلت حّيز النفاذ بتاريخ1946وبر أكت 09: ، الُمنعقدة بتاريخ29:المؤتمر الدولي للعمل خالل دورِتِه رقم
 .1950ديسمبر  29

، اعتمـدها المـؤتمر الـدولي للعمـل خـالل دورتـه تفتـيش العمـل فـي الصـناعة والتجـارةبشـأن  81:االتفاقيـة رقـم .57
 .1950أبريل  07في  الّنفاذ، دخلت حيز 1947جويليه  11، المنعقدة في الثالثين

، اعتمــدها المــؤتمر الــدولي للعمــل خــالل اعيــة فــي األقــاليم التّابعــةالّسياســة االجتمبشــأن  82:االتفاقيــة رقــم .58
 .1955 جوان 19في  الّنفاذ، دخلت حيز 1947جويليه  11، المنعقدة في الثالثيندورته 

، اعتمـدها المـؤتمر الـدولي للعمـل معايير العمل الدولية  على األقـاليم التّابعـة تطبيقبشأن  83:االتفاقية رقم .59
 .1947جويليه  11، المنعقدة في ثينالثال خالل دورته 
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، اعتمـدها المـؤتمر الـدولي حّق التجّمع وتسـوية منازعـات العمـل فـي األقـاليم التّابعـةبشأن  84:االتفاقية رقم .60
 .1947جويليه  11، المنعقدة في الثالثينللعمل خالل دورته 

، اعتمــدها المــؤتمر الــدولي للعمــل الفتــرة القصــوى لعقــود اســتخدام العّمــال الــوطنّيينبشــأن  86:االتفاقيــة رقــم .61
 .1953 فيفري 13في  الّنفاذدخلت حيز ، 1947جويليه  11، المنعقدة في الثالثينخالل دورته 

، اعتمـدها المـؤتمر الـدولي للعمـل خـالل دورتـه الحريـة النقابيـة وحمايـة حـق التنظـيمبشأن  87:االتفاقية رقم .62
 .1950جويليه  04في  الّنفاذت حيز ، دخل1948 جويليه 09 :بتاريخالمنعقدة  ،31:رقم

 ،31:رقـــم، اعتمـــدها المـــؤتمر الـــدولي للعمـــل خـــالل دورتـــه تنظـــيم إدارات التوظيـــفبشـــأن  88:االتفاقيـــة رقـــم .63
 .1950 أوت 10في  الّنفاذ، دخلت حيز 1948 جويليه 09 :بتاريخالمنعقدة 

 ،31:رقـمتمر الدولي للعمل خـالل دورتـه ، اعتمدها المؤ )مراجعة)(الّنساء(العمل ليًال بشأن  89:االتفاقية رقم .64
 .1951 فيفري 27في  الّنفاذ، دخلت حيز 1948 جويليه 09 :بتاريخالمنعقدة 

اعتمـدها المـؤتمر الـدولي ، )مراجعـة(العمل اّلليلي لألحداث الُمشتغلين فـي الّصـناعةبشـأن  90: االتفاقية رقم .65
ــز النفــاذ بتــاريخ1948 جويليــه 10: ، الُمنعقــدة بتــاريخ31:رقــمللعمــل خــالل دورتــه  جــوان  12: ، دخلــت حّي

1951. 
اعتمــدها المــؤتمر الــدولي للعمــل خــالل ، )مراجعــة(اإلجــازات مدفوعــة األجــر للبّحــارةبشــأن  91: االتفاقيــة رقــم .66

 .1967 سبتمبر 14: ، دخلت حّيز النفاذ بتاريخ1949 جوان 18: ، الُمنعقدة بتاريخ32:رقمدورته 
اعتمــدها ، )مراجعــة(جــور وســاعات العمــل وأعــداد العــاملين علــى ظهــر الســفن األبشــأن  93: االتفاقيــة رقــم .67

 .1949 جوان 18: ، الُمنعقدة بتاريخ32:رقمالمؤتمر الدولي للعمل خالل دورته 
اعَتَمــَدها المــؤتمر الــدولي للعمــل ، )العقــود العامــة(شــروط االســتخدام بشــأن  1949لعــام  94:االتفاقيــة رقــم .68

 .1952 سبتمبر 20: دخلت حّيز النفاذ بتاريخ ،1949جوان  29: الُمنعِقدة بتاريخ، 32: ِخالل دورِتِه رقم
، 32: اعَتَمَدها المؤتمر الـدولي للعمـل ِخـالل دورتِـِه رقـم حماية األجور،بشأن  1949لعام  95:االتفاقية رقم .69

  .1951سبتمبر 24: دخلت حّيز النفاذ بتاريخ ،1949 جويليه 01: الُمنعِقدة بتاريخ
ــأجربشــأن  1949لعــام  96:قيــة رقــماالتفا .70 اعَتَمــَدها المــؤتمر الــدولي ، )مراجعــة(وكــاالت خــدمات التوظيــف ب

 جويليـه 18: دخلـت حّيـز النفـاذ بتـاريخ ،1949جويليـه  01: ، الُمنعِقـدة بتـاريخ32: للعمل ِخـالل دورتِـِه رقـم
1952. 

، 32:تمر الـدولي للعمـل خـالل دورتِـِه رقـماعتَمـَدها المـؤ ، )مراجعة(العّمال المهاجرينبشأن  97: االتفاقية رقم .71
 .1952جانفي  22: دخلت حّيز النفاذ بتاريخ ،1949 جويليه 01 :الُمنعِقدة بتاريخ

اعتَمـَدها المـؤتمر الـدولي للعمـل  تطبيق مبادئ حـّق التنظـيم والمفاوضـة الجماعّيـة،بشأن  98: االتفاقية رقم .72
 .1952جانفي  22: دخلت حّيز النفاذ بتاريخ ،1949 ويليهج 01 :الُمنعِقدة بتاريخ، 32:خالل دورِتِه رقم

اعتَمَدها المؤتمر الدولي للعمل  طرائق تحديد المستويات الّدنيا لألجور في الّزراعة،بشأن  99: االتفاقية رقم .73
 .1953 أوت 23: دخلت حّيز النفاذ بتاريخ ،1951 جوان 28 :الُمنعِقدة بتاريخ، 34:خالل دورِتِه رقم
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ــال والعــامالت فــي األجــر عــن عمــٍل ذي قيمــة متســاوية،بشــأن  100: ة رقــماالتفاقيــ .74 اعتَمــَدها  مســاواة العّم
: دخلـت حّيـز النفـاذ بتـاريخ ،1951 جـوان 29 :الُمنعِقدة بتاريخ، 34:المؤتمر الدولي للعمل خالل دورِتِه رقم

 .1953 ماي 23
اعتَمَدها المؤتمر الدولي للعمـل خـالل دورتِـِه  اإلجازات مدفوعة األجر في الّزراعة،بشأن  101: االتفاقية رقم .75

 .1954 جويليه 24: دخلت حّيز النفاذ بتاريخ ،1952 جوان 26 :الُمنعِقدة بتاريخ، 35:رقم
، اعتَمـَدها المـؤتمر الـدولي للعمـل خـالل دورتِـِه المعايير الـدنيا للّضـمان االجتمـاعيبشـأن  102:االتفاقية رقم .76

 .1955أفريل  27:، دخلت حّيز النفاذ بتاريخ1952جوان  28:، الُمنعِقدة بتاريخ35:رقم
، 35:، اعتَمـَدها المـؤتمر الـدولي للعمـل خـالل دورتِـِه رقـم)مراجعـة(حمايـة األمومـة بشأن  103:االتفاقية رقم .77

 .1955 سبتمبر 07:، دخلت حّيز النفاذ بتاريخ1952جوان  28:الُمنعِقدة بتاريخ
، عقوبات الجزائّية المتالّتبة على إخالل العّمال الوطنّيين بعقود استخدامهمإلغاء البشأن  104:االتفاقية رقم .78

، دخلـت حّيـز النفـاذ 1955جـوان  21:، الُمنعِقـدة بتـاريخ38:اعتَمَدها المؤتمر الدولي للعمل خالل دورِتِه رقم
 .1958 جوان 07:بتاريخ

، 40:الـــدولي للعمـــل خـــالل دورِتـــِه رقـــم، اعتَمـــَدها المـــؤتمر إلغـــاء العمـــل الجبـــريبشـــأن  105:االتفاقيـــة رقـــم .79
 .1959 جانفي 17:، دخلت حّيز النفاذ بتاريخ1957جوان  25:الُمنعِقدة بتاريخ

، اعتَمــَدها المــؤتمر الــدولي للعمــل خــالل الرّاحــة األســبوعّية فــي الّتجــارة والمكاتــببشــأن  106:االتفاقيــة رقــم .80
 .1959 مارس 04:ت حّيز النفاذ بتاريخ، دخل1957جوان  26:، الُمنعِقدة بتاريخ40:دورِتِه رقم

حماية السـكان األصـليين وغيـرهم مـن السـكان القبليـين وشـبه القبليـين وٕادمـاجهم بشأن  107:االتفاقية رقم .81
 :، المنعقـدة بتـاريخ40:، اعتمدها المؤتمر الدولي للعمل خالل دورتـه رقـمفي المجتمع العام للبلدان المستقلة

 .1959جوان  02: فاذ بتاريخدخلت حّيز الن، 1957جوان  26
، اعتمــدها )مراجعــة(األجــور وســاعات العمــل وأعــداد العــاملين علــى ظهــر الّســفن بشــأن  109:االتفاقيـة رقــم .82

: دخلـت حّيـز النفـاذ بتـاريخ، 1958 مـاي 14 :، المنعقـدة بتـاريخ41:المؤتمر الدولي للعمل خالل دورتـه رقـم
 .1965 سبتمبر 01

، اعتمـــدها المــؤتمر الـــدولي للعمــل خـــالل دورتـــه ييـــز فـــي االســـتخدام والمهنــةالتمبشــأن  111:االتفاقيــة رقـــم .83
  .1958جوان  25 :، المنعقدة بتاريخ42:رقم

اعتمدها المؤتمر الدولي للعمل خالل  الحّد األدنى لسّن استخدام صيادي األسماك،بشأن  112:االتفاقية رقم .84
 .1961 نوفمبر 07: ز النفاذ بتاريخدخلت حيّ ، 1959 جوان 19 :، المنعقدة بتاريخ43:دورته رقم

يادينبشأن  113: االتفاقية رقم .85 ي للصادرة، الفحص الطب للمـؤتمر الـدولي للعمـل،  43: خالل الدورة رقم الص
  .1961 نوفمبر 07:دخلت حّيز النفاذ بتاريخ ،1959 جوان 19: الُمنعقدة بتاريخ

، اعتمدها المؤتمر الدولي للعمل ّية للّسياسة االجتماعيةاألهداف والمعايير األساسبشأن  117:االتفاقية رقم .86
 .1964 أفريل 23: دخلت حّيز النفاذ بتاريخ، 1962 جوان 22 :، المنعقدة بتاريخ46:خالل دورته رقم
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ـــوطنّيين فـــي مجـــال الّضـــمان بشـــأن  118:االتفاقيـــة رقـــم .87 ـــر ال ـــوطنّيين وغي ـــين ال ـــة ب المســـاواة فـــي المعامل
، 1962 جـــوان 28 :، المنعقـــدة بتـــاريخ46:تمر الـــدولي للعمـــل خـــالل دورتـــه رقـــم، اعتمـــدها المـــؤ االجتمـــاعي

 .1964 أفريل 25: دخلت حّيز النفاذ بتاريخ
، اعتَمــَدها المـؤتمر الــدولي للعمـل خــالل دورِتــِه اإلعانــات فــي حالــة إصــابات العمــلبشـأن  121:االتفاقيـة رقــم .88

   .1967جويليه  28:النفاذ بتاريخ ، دخلت حّيز1964جويليه  08:، الُمنعِقدة بتاريخ48:رقم
، المنعقــدة 48:، اعتمــدها المــؤتمر الــدولي للعمــل خــالل دورتــه رقــمسياســة العمالــةبشــأن  122:االتفاقيــة رقــم .89

 .1964 جويليه 09 :بتاريخ
، اعتمــدها المــؤتمر الــدولي تحــت األرض بالمنــاجم الحــّد األدنــى لســّن االســتخدامبشــأن  123: االتفاقيــة رقــم .90

ــز النفــاذ بتــاريخ1965جــوان  22: ، الُمنعقــدة بتــاريخ49:دورتــه رقــم للعمــل خــالل  نــوفمبر 10: ، دخلــت حّي
1967.  

اعتمـدها ، الفحـص الطبـي الخـاص بِلياقـة األحـداث ِللعمـل تحـت األرض بالمنـاجمبشأن  124: االتفاقية رقم .91
: خلـت حّيـز النفـاذ بتـاريخ، د1965جـوان  23: ، الُمنعقدة بتاريخ49:المؤتمر الدولي للعمل خالل دورته رقم

  .1965سبتمبر  01
 21: ، اعتمـدتها الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة بتـاريخيلقضاء على جميع أشكال التمييز العنصـر ااتفاقية   .92

 .1969 جانفي 04: بتاريخ دخلت حيز النفاذ، 1965ديسمبر 
لمـؤتمر الـدولي للعمـل خـالل دورتـه اعتمـدها ا، إعانات العجز والّشـيخوخة والورثـةبشأن  128: االتفاقية رقم .93

 .1969 نوفمبر 01: ، دخلت حّيز النفاذ بتاريخ1967جوان  29: ، الُمنعقدة بتاريخ51:رقم
، اعتَمـَدها المـؤتمر الـدولي للعمـل خـالل دورتـِه الّرعايـة الطبّيـة واإلعانـات المرِضـّيةبشـأن  130:االتفاقية رقم .94

 .1972ماي  27:دخلت حّيز النفاذ بتاريخ، 1969جوان  25:، الُمنعِقدة بتاريخ53:رقم
، اعتَمَدها المـؤتمر تحديد الحّد األدنى لألجور مع إشارة خاّصة إلى البلدان الّناميةبشأن  131:االتفاقية رقم .95

 أفريـل 29:، دخلت حّيـز النفـاذ بتـاريخ1970جوان  22:، الُمنعِقدة بتاريخ54:الدولي للعمل خالل دورتِه رقم
1972. 

، اعتَمـَدها المـؤتمر الـدولي للعمـل خـالل )مراجعـة(اإلجازات الّسنوية مدفوعة األجر بشأن  132:قماالتفاقية ر  .96
 .1973 جوان 30:، دخلت حّيز النفاذ بتاريخ1970جوان  24:، الُمنعِقدة بتاريخ54:دورتِه رقم

ــي العمــال فــي المؤّسســات،بشــأن  135:االتفاقيــة رقــم .97 ــوفير الحمايــة والتســهيالت لممّثل َدها المــؤتمر اعتَمــ ت
 جـوان 30:، دخلت حّيـز النفـاذ بتـاريخ1971جوان  23:، الُمنعِقدة بتاريخ56:الدولي للعمل خالل دورتِه رقم

1973. 
، 58: اعتمـدها المـؤتمر الـدولي للعمـل خـالل دورتـه رقـم ،الحّد األدنى لسن العمـلبشـأن  138: االتفاقية رقم .98

 .1976جوان  19فاذ في دخلت حيز الن ،1973جوان  26: المنعقدة بتاريخ
، اعتَمــَدها المــؤتمر الــدولي للعمــل خــالل دورتــِه اإلجــازة الّدراســية مدفوعــة األجــربشــأن  140:االتفاقيــة رقــم .99

 .1976 سبتمبر 23:، دخلت حّيز النفاذ بتاريخ1974جوان  24:، الُمنعِقدة بتاريخ59:رقم
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، التنميـــة االقتصـــادية واالجتماعيـــة منظمـــات العّمـــال الـــريفّيين ودورهـــا فـــيبشـــأن  141:االتفاقيـــة رقـــم .100
، دخلـت حّيـز النفـاذ 1975جـوان  23:، الُمنعِقـدة بتـاريخ60:اعتَمَدها المؤتمر الدولي للعمل خالل دورتِه رقم

 .1977 نوفمبر 24:بتاريخ
اعتَمَدها المؤتمر  التوجيه المهني والتدريب المهني في تنمية الموارد البشرّية،بشأن  142:االتفاقية رقم .101
 جويليه 19:، دخلت حّيز النفاذ بتاريخ1975جوان  23:، الُمنعِقدة بتاريخ60:لدولي للعمل خالل دورتِه رقما

1977. 
ـــال بشـــأن  143: االتفاقيـــة رقـــم .102 ـــة للعم ـــرص والمعامل ـــافؤ الف ـــز تك ـــفية وتعزي ـــي أوضـــاٍع تعّس الهجـــرة ف

ــِه رقــم، المهــاجرين ــدةالمُ ، 60 :اعتَمــَدها المــؤتمر الــدولي للعمــل خــالل دورِت ، 1975جــوان  24: بتــاريخ نعِق
 .1978 ديسمبر 09: بتاريخ دخلت حّيز الّنفاذ

ـين انَعقَـَد عـام ، خفض حـاالت انعـدام الجنسـّية اتفاقية بشأن .103 ثـّم فـي عـام  1959اعتَمـَدها مـؤتمر ُمفوض
 04المؤرخ في  ،)9-د( 896، تطبيقًا لقراِر الجمعية العامة لألمم المتحدة 1961خالل شهر أوت  1961
 .1975ديسمبر  13: دخلت حّيز النفاذ بتاريخ 1954ديسمبر

اعتَمـَدها المـؤتمر ، المشـاورات الثالثيـة لتعزيـز تطبيـق معـايير العمـل الدوليـةبشـأن  144: االتفاقية رقم .104
 .1976جوان  21: بتاريخ الُمنعِقدة، 61 :الدولي للعمل خالل دورِتِه رقم

اعتَمَدها المؤتمر الدولي للعمـل خـالل ، وية مدفوعة األجر للبّحارةاإلجازة الّسنبشأن  146: االتفاقية رقم .105
 .1976أكتوبر  29: بتاريخ الُمنعِقدة، 62 :دورِتِه رقم

اعتَمَدها المؤتمر الدولي للعمل خالل ، دورها ووظائفها وتنظيمها: إدارة العملبشأن  150: االتفاقية رقم .106
 .1980 أكتوبر 11: بتاريخ ، دخلت حّيز الّنفاذ1978 جوان 26: بتاريخ الُمنعِقدة، 64 :دورِتِه رقم

، حماية حّق التنظـيم وٕاجـراءات تحديـد شـروط االسـتخدام فـي الخدمـة العامـةبشـأن  151: االتفاقية رقم .107
 .1978جوان  27: بتاريخ الُمنعِقدة، 64 :اعتَمَدها المؤتمر الدولي للعمل خالل دورِتِه رقم

اعتَمَدها المؤتمر الـدولي للعمـل ، لعمل وفترات الرّاحة في الّنقل البّريساعات ابشأن  153: االتفاقية رقم .108
 .1979جوان  27: بتاريخ الُمنعِقدة، 65 :خالل دورِتِه رقم

اعتَمــَدها المــؤتمر الــدولي للعمــل خــالل دورِتــِه ، تشــجيع المفاوضــة الجماعّيــةبشــأن  154: االتفاقيــة رقــم .109
 .1981جوان  19: بتاريخ الُمنعِقدة، 67 :رقم

ــال ذوو بشــأن  156: االتفاقيــة رقــم .110 ــال مــن الجنســين، العّم تكــافؤ الفــرص والمســاواة فــي المعاملــة للعّم
ــة جــوان  23: بتــاريخ الُمنعِقــدة، 67 :اعتَمــَدها المــؤتمر الــدولي للعمــل خــالل دورِتــِه رقــم، المســؤولّيات العائلّي

1981. 
 ديســمبر 18 يدتها الجمعيــة العامــة فــاعتمــاتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة،  .111

 .1981 سبتمبر 03 :بتاريخدخلت حيز النفاذ ، 1979
إقامــة نظــام دولــي للحفــاظ علــى الحقــوق فــي مجــال الّضــمان االجتمــاعي، بشــأن  157: االتفاقيــة رقــم .112

 .1982جوان  21: الُمنَعِقَدة بتاريخ ،68:اعتَمَدها المؤتمر الدولي للعمل خالل دورِتِه رقم
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اعتَمَدها المؤتمر الدولي للعمل خالل ، إنهاء االستخدام بمبادرة من رب العملبشأن  158: اقية رقماالتف .113
  .1982جوان  22: الُمنَعِقَدة بتاريخ ،68:دورِتِه رقم

اعتَمـَدها المـؤتمر الـدولي للعمـل خـالل ، )المعّوقـون(التأهيل المهنّي والعمالـة بشـأن  159: االتفاقية رقم .114
  .1983جوان  20: الُمنَعِقَدة بتاريخ ،69:دورِتِه رقم

 ،71:اعتَمـــَدها المــؤتمر الـــدولي للعمــل خـــالل دورتِــِه رقـــم، إحصـــاءات العمــلبشـــأن  160: االتفاقيــة رقــم .115
   .1985جوان  25: الُمنَعِقَدة بتاريخ

ل ِخـالل اعَتَمَدها المؤتمر الدولي للعمـالّنهوض بالعمالة والحماية من البطالة، بشأن  168:االتفاقية رقم .116
  .1988جوان  21: ، الُمنعِقدة بتاريخ75: دورِتِه رقم

، اعَتَمــَدها المــؤتمر الــدولي الّســكان األصــلّيين والقبلّيــين فــي البلــدان الُمســتقلةبشــأن  169:االتفاقيــة رقــم .117
   .1989جوان  27: ، الُمنعِقدة بتاريخ76:للعمل خالل دورِتِه رقم

، الُمنعقـدة 77:اعَتَمَدها المـؤتمر الـدولي للعمـل خـالل دورتِـِه رقـم ،يليالعمل اّللبشأن  171: االتفاقية رقم .118
 .1990جوان  26: بتاريخ

، دخلــت 1989نــوفمبر  20 :بتــاريخ الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة اعتمــدتها، اتفاقيــة حقــوق الطفــل  .119
 .1990سبتمبر  02 :بتاريخحيز التنفيذ 

ــال .120 ، اعُتِمــَدْت بقــرار 158: رقــم المهــاجرين وأفــراد ُأَســرِِهم االتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق جميــع العّم
  .1990ديسمبر  18، المؤرخ في 45: الجمعية العامة رقم

، 81:، اعَتَمــَدها المــؤتمر الــدولي للعمــل خــالل دورِتــِه رقــمالعمــل بعــض الوقــتبشــأن  175:االتفاقيــة رقــم .121
  .1994جوان  24: الُمنعِقدة بتاريخ

، 83:، اعَتَمــَدها المــؤتمر الــدولي للعمــل خــالل دورتِــِه رقــملعمــل فــي المنــزلابشــأن  177:االتفاقيــة رقــم .122
  .1996جوان  20: الُمنعِقدة بتاريخ

، اعَتَمـَدها المـؤتمر الـدولي للعمـل ساعات عمل البّحارة وتزويـد الّسـفن بـاألطقمبشـأن  180:االتفاقية رقم .123
  .1996 أكتوبر 22: ، الُمنعِقدة بتاريخ84:خالل دورِتِه رقم

: ، اعتمدها المؤتمر الدولي للعمل خـالل دورتـه رقـموكاالت االستخدام الخاصةبشأن  181: االتفاقية رقم .124
 .1997جوان  19: المنعقدة بتاريخ ،85

ــالبشــأن  182: االتفاقيــة رقــم .125 ــة للقضــاء عليهــا أســوأ أشــكال عمــل األطف اعتمــدها  ،واإلجــراءات الفورّي
 .1999جوان  17: الُمنعقدة بتاريخ ،87: المؤتمر الدولي للعمل خالل دورته رقم

: اعتمـدها المـؤتمر الـدولي للعمـل خـالل دورتـه رقـم ،)مراجعـة(حماية األمومـة بشأن  183: االتفاقية رقم .126
 .2000جوان  15: الُمنعقدة بتاريخ ،88

قـدة المنع 94 :اعتمدها المؤتمر الدولي للعمل خالل دورته رقـمالعمل البحري، بشأن  186: االتفاقية رقم .127
  .2006 فيفري 23 :بتاريخ
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  اإلعالنات -ج
 مـاي 10:، المنعِقـدة بتـاريخ26: اعتمده المؤتمر الدولي للعمـل خـالل دورتِـِه رقـم ،)1944( إعالن فيالدلفيا  .1

1944.  
  ).1948(اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  . 2

اعتمـده المـؤتمر  ،)1998(عمـل ال فـي األساسـية والحقـوق المبـادئ بشـأن الدوليـة العمـل منظمـة إعـالن  .3
  .1998 جوان 18:، المنعِقدة بتاريخ86: الدولي للعمل خالل دورِتِه رقم

اعتمـده المـؤتمر ، )2008(العدالة االجتماعيـة مـن أجـل عولمـة عادلـة  بشأن الدولية العمل منظمة إعالن  .4
  .2008 جوان 10:، المنعِقدة بتاريخ97: الدولي للعمل خالل دورِتِه رقم

اعتمـده  ،)2009(ميثـاق عـالمي لفـرص العمـل : إعالن منظمة العمل الدولية بشأن االنتعـاش مـن األزمـة  .5
   .2009 جوان 21:، المنعِقدة بتاريخ98: المؤتمر الدولي للعمل خالل دورِتِه رقم

 .1988، نيويورك، )حقوق اإلنسان(، مجموعة صكوك دولية: األمم المتحدة .6
 

  التوصيات -د
 29 :المنعقـدة بتـاريخ، 01:رقـم، اعتمدها المؤتمر الدولي للعمل خالل دورته البطالة بشأن 01:رقمالتوصية  .1

  .1919أكتوبر 
، اعتمـــدها المـــؤتمر الـــدولي للعمـــل خـــالل دورتـــه المعاملـــة بالمثـــل للعّمـــال األجانـــب بشـــأن 02:التوصـــية رقـــم .2

 .1919أكتوبر  29 :المنعقدة بتاريخ، 01:رقم
، اعتمــدها المــؤتمر الــدولي للعمــل خــالل دورتــه )الخــدمات الصــحية(تفتــيش العمــل  بشــأن 05:التوصــية رقــم .3

 .1919أكتوبر  29 :المنعقدة بتاريخ، 01:رقم
اعتمـدها المـؤتمر الـدولي للعمـل خـالل  ،تحديد ساعات العمل في صـناعة األسـماكبشـأن  07: التوصية رقم .4

  .1920 جوان 15 :المنعقدة بتاريخ، 02:رقمدورته 
اعتمـدها المـؤتمر الـدولي للعمـل خـالل  ،اخليـةالحـة الدّ تحديد ساعات العمل في المِ بشأن  08: رقمالتوصية  .5

  .1920 جوان 15 :المنعقدة بتاريخ، 02:رقمدورته 
، 02:رقـماعتمـدها المـؤتمر الـدولي للعمـل خـالل دورتـه  تأمين البّحارة ضّد البطالـة،بشـأن  10: التوصية رقم .6

  .1920 جوان 15 :المنعقدة بتاريخ
ــة فــي الّزراعــة،بشــأن  11: التوصــية رقــم .7 اعتمــدها المــؤتمر الــدولي للعمــل خــالل دورتــه  الوقايــة مــن االبطال

 .1921 أكتوبر 25 :المنعقدة بتاريخ، 03:رقم
، 03:رقـماعتمـدها المـؤتمر الـدولي للعمـل خـالل دورتـه  ،)الّزراعـة(حمايـة األمومـة بشـأن  12: التوصية رقم .8

  .1921 كتوبرأ 25 :المنعقدة بتاريخ
اعتمـــدها المـــؤتمر الــدولي للعمـــل خـــالل دورتـــه  عمـــل الّنســـاء لـــيًال  فـــي الّزراعـــة،بشـــأن  13: التوصــية رقـــم .9

 .1921 أكتوبر 25 :المنعقدة بتاريخ، 03:رقم
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اعتمـدها المـؤتمر الـدولي للعمـل خـالل  ،راعةليلي لألطفال واألحداث في الزّ العمل الّ بشأن  14: التوصية رقم .10
 .1921 أكتوبر 25 :المنعقدة بتاريخ، 03:رقمدورته 

اعتمــدها المــؤتمر الــدولي للعمــل خــالل دورتــه  ،التّــأمين االجتمــاعي فــي الّزراعــةبشــأن  17: التوصــية رقــم .11
 .1921 أكتوبر 25 :المنعقدة بتاريخ، 03:رقم

تمر الـدولي اعتمـدها المـؤ  ،تطبيق نظام الرّاحة األسبوعّية فـي المؤّسسـات التجاريـةبشأن  18: التوصية رقم .12
 .1921 أكتوبر 25 :المنعقدة بتاريخ، 03:رقمللعمل خالل دورته 

، 04:رقــماعتمــدها المــؤتمر الــدولي للعمــل خــالل دورتــه  ،إحصــاءات حــول الهجــرةبشــأن  19: التوصــية رقــم .13
 .1922 أكتوبر 18 :المنعقدة بتاريخ

اعتمـدها المـؤتمر الـدولي للعمـل ال عـن حـوادث العمـل، الحـّد األدنـى لتعـويض العّمـبشـأن  22: التوصية رقم .14
 .1925جوان  10:دة بتاريخنعقِ ، المُ 07: خالل دورته رقم

اعتمـدها ، المساواة فـي معاملـة المـواطنين واألجانـب  فـي التعـويض عـن الحـوادثبشـأن  25: التوصية رقم .15
 .1925جوان  15:دة بتاريخنعقِ ، المُ 07: المؤتمر الدولي للعمل خالل دورته رقم

اعتمـدها المـؤتمر الـدولي للعمـل خـالل ، تطبيـق آليـة لوضـع الحـدود الـّدنيا لألجـوربشـأن  30: التوصية رقـم .16
 .1928جوان  16:دة بتاريخنعقِ ، المُ 11: دورته رقم

: اعتمدها المؤتمر الدولي للعمل خـالل دورتـه رقـم ،اإلكراه غير المباشر على العملبشأن  35: التوصية رقم .17
 .1930 جوان 28:دة بتاريخنعقِ ، المُ 14

: اعتمدها المؤتمر الدولي للعمل خـالل دورتـه رقـم ،العمل الجبري أو اإللزاميتنظيم بشأن  36: التوصية رقم .18
 .1930جوان  28 :دة بتاريخنعقِ ، المُ 14

اعتمــدها  ،ا مــن المجــالهَ تحديــد ســاعات العمــل فــي الفنــادق والمطــاعم ومــا شــابهَ بشــأن  37: التوصــية رقــم .19
  .1930جوان  28 :دة بتاريخنعقِ ، المُ 14: ل دورته رقمالمؤتمر الدولي للعمل خال

اعتمــدها المــؤتمر الــدولي للعمــل  ،لهــور الّ وَ تحديــد ســاعات العمــل فــي المســارح ودُ بشــأن  38: التوصــية رقــم .20
 .1930جوان  28 :دة بتاريخنعقِ ، المُ 14: خالل دورته رقم

 ،قولالعُ  عافِ ين وضِ عوز زة والمُ جَ ى والعَ ر عالج المرضوَ تحديد ساعات العمل في دُ بشـأن  39: التوصية رقم .21
 .1930جوان  28 :دة بتاريخنعقِ ، المُ 14 :اعتمدها المؤتمر الدولي للعمل خالل دورته رقم

اعتمـدها ، ناعيةسمح فيها لألحداث باالشـتغال فـي األعمـال غيـر الّصـتي يُ الّ  السنّ بشأن  41: التوصية رقم .22
 .1932أبريل  30 :نعقدة بتاريخ، المُ 16:مرق المؤتمر الدولي للعمل خالل دورِتهِ 

نعقــدة ، المُ 17:رقــم اعتمــدها المــؤتمر الــدولي للعمـل خــالل دورِتــهِ ، مكاتــب التوظيــفبشــأن  42: التوصـية رقــم .23
 .1933 جوان 29 :بتاريخ

مر اعتمـدها المـؤت ،تمِ ل والُيـيخوخة والترمـالعجـز والّشـ أمين ضـدّ المبادئ العامـة للتّـ بشأن 43: التوصية رقم .24
 .1933جوان  29:دة بتاريخنعقِ ، المُ 17: الدولي للعمل خالل دورته رقم
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، اعَتَمـَدها التّأمين ضـّد البطالـة واألشـكال الُمختِلفـة ِلُمسـاعدة العـاِطِلين عـن العمـلبشـأن  44: التوصية رقم .25
  .1934جوان  23: ، الُمْنَعِقدة بتاريخ18: المؤتمر الدولي للعمل خالل دورِتِه رقم

نعقــدة ، المُ 19 :اعَتَمــَدها المــؤتمر الــدولي للعمــل خــالل دورِتــِه رقــم ،بطالــة الّشــباببشــأن  45: ة رقــمالتوصــي .26
 .1935جوان  25 :بتاريخ

، 20 :اعَتَمـــَدها المـــؤتمر الـــدولي للعمـــل خـــالل دورِتـــِه رقـــم ،إلغـــاء توريـــد العّمـــالبشـــأن  46: التوصـــية رقـــم .27
 .1936جوان  20 :نعقدة بتاريخالمُ 

 :اعَتَمَدها المؤتمر الدولي للعمل خالل دورتِـِه رقـم ،اإلجازات السنوّية مدفوعة األجربشأن  47 :التوصية رقم .28
 .1936جوان  24 :نعقدة بتاريخ، المُ 20

اعَتَمـَدها المـؤتمر الـدولي للعمـل  ،طاقمهـافن وبِ هر الس تحديد ساعات العمل على ظَ بشأن  49: التوصية رقم .29
 .1936 أكتوبر 24 :ة بتاريخنعقد، المُ 21 :خالل دورِتِه رقم

اعَتَمـَدها المـؤتمر الــدولي للعمـل ِخــالل التعـاون الــدولي فـي مجــال األشـغال العامــة، بشــأن  50:التوصـية رقـم .30
 .1937جوان  22: ، الُمنعِقدة بتاريخ23: دورِتِه رقم

عمـل ِخـالل دورتِـِه اعَتَمـَدها المـؤتمر الـدولي للاألشغال العامة على الّصـعيد الـوطني، بشـأن  51:التوصية رقم .31
 .1937جوان  22: ، الُمنعِقدة بتاريخ23: رقم

، الُمنعِقــدة 25: اعَتَمــَدها المــؤتمر الــدولي للعمــل ِخــالل دورِتــِه رقــم، التــدريب المهنــيبشــأن  57:التوصــية رقــم .32
  .1939جوان  27: بتاريخ

مر الــدولي للعمــل ِخــالل دورِتــِه اعَتَمــَدها المــؤت، )العّمــال الوطنّيــون(عقــود االســتخدامبشــأن  58:التوصــية رقــم .33
 .1939جوان  27: ، الُمنعِقدة بتاريخ25: رقم

اعَتَمــَدها المـؤتمر الــدولي للعمــل  جلــب وتوظيــف وظــروف عمــل العّمـال المهــاجرين،بشـأن  61:التوصـية رقــم .34
 .،1939جوان  28: ، الُمنعِقدة بتاريخ25: ِخالل دورِتِه رقم

 وتوظيــف وظــروف عمــل العّمــال المهــاجرين، ول فــي مجــال جلــبالتعــاون بــين الــدبشــأن  62:التوصــية رقــم .35
 .1939جوان  28: ، الُمنعِقدة بتاريخ25: اعَتَمَدها المؤتمر الدولي للعمل ِخالل دورِتِه رقم

، 25: اعَتَمـَدها المـؤتمر الـدولي للعمـل ِخـالل دورتِـِه رقـم ،)النقـل البـّري(العمل اّلليلـيبشأن  64:التوصية رقم .36
 .1939جوان  28: اريخالُمنعِقدة بت

: اعَتَمَدها المؤتمر الدولي للعمل ِخالل دورِتِه رقـم ،)النقل البّري(تنظيم ساعات العملبشأن  65:التوصية رقم .37
 .1939جوان  28: ، الُمنعِقدة بتاريخ25

ل اعَتَمـَدها المـؤتمر الـدولي للعمـفتـرات راحـة سـائقي المركبـات الخاّصـة المحتـرفين، بشـأن  66:التوصية رقم .38
  .1939جوان  28: ، الُمنعِقدة بتاريخ25: ِخالل دورِتِه رقم

ــدّ بشــأن  67: التوصــية رقــم .39 ــ، المُ 26: اعتمــدها المــؤتمر الــدولي للعمــل خــالل دورتــه رقــمخل، ضــمان ال دة نعِق
 .1944 ماي 12 :بتاريخ
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إلدارات المماثلـة تأمين الـّدخل والّرعايـة الطبّيـة للمسـّرحين مـن القـوات المسـّلحة وابشـأن  68: التوصية رقم .40
ـــي ـــ، المُ 26: اعتمـــدها المـــؤتمر الـــدولي للعمـــل خـــالل دورتـــه رقـــم، واالســـتخدام الحرب  مـــاي 12:دة بتـــاريخنعِق

1944. 
اعتمـدها المـؤتمر الـدولي ، المعايير الّدنيا للّسياسة االجتماعية فـي األقـاليم التّابعـةبشـأن  70: التوصية رقم .41

 .1944ماي  12 :بتاريخدة نعقِ ، المُ 26: للعمل خالل دورته رقم
ـلم، بشأن  71:التوصية رقم .42 اعَتَمـَدها المـؤتمر الـدولي للعمـل تنظيم العمالـة فـي االنتقـال مـن الحـرب إلـى الس

   .1944ماي  12: ، الُمنعِقدة بتاريخ26: ِخالل دورِتِه رقم
ــإدارة االســتخدام، بشــأن  72:توصــية رقــمال .43 ، الُمنعِقــدة 26: ِه رقــماعَتَمــَدها المــؤتمر الــدولي للعمــل ِخــالل دورِت

 .1944ماي  12: بتاريخ
اعَتَمــَدها المــؤتمر الــدولي للعمــل تخطــيط األشــغال العامــة علــى المســتوى الــوطني، بشــأن  73:التوصــية رقــم .44

  .1944ماي  12: ، الُمنعِقدة بتاريخ26: ِخالل دورِتِه رقم
اعَتَمـَدها ، )أحكـام تكميلّيـة(قـاليم التّابعـة المعايير الّدنيا للّسياسة االجتماعية في األبشـأن  74:التوصية رقم .45

  .1945 نوفمبر 05: ، الُمنعِقدة بتاريخ27: المؤتمر الدولي للعمل ِخالل دورِتِه رقم
اعَتَمـَدها المـؤتمر الـدولي للعمـل ، ة لتشـغيل األطفـال واألحـداثلياقـة الطبّيـفحـص الّ بشـأن  79: التوصية رقم .46

 .1946أكتوبر  09: ريخنعقدة بتا، المُ 29: رقم دورتهخالل 
اعَتَمـَدها المـؤتمر ، في المهن غير الّصـناعية ألطفال واألحداثل تقييد العمل اّلليليبشأن  80: التوصية رقم .47

 .1946أكتوبر  09: نعقدة بتاريخ، المُ 29: رقم دورتهخالل الدولي للعمل 
، 31: لعمــل خــالل دورتــه رقــماعتمــدها المــؤتمر الــدولي لتنظــيم إدارات التوظيــف، بشــأن  83: التوصــية رقــم .48

 .1949 جوان 29:دة بتاريخنعقِ المُ 
اعتمـدها المـؤتمر الـدولي للعمـل خـالل دورتـه ، شروط االستخدام في العقود العامةبشـأن   84: التوصية رقم .49

 .،1949 جوان 29:دة بتاريخنعقِ ، المُ 32: رقم
دة نعِقــ، المُ 32: ل خــالل دورتــه رقــماعتمــدها المــؤتمر الــدولي للعمــ، حمايــة األجــوربشــأن  85: التوصــية رقــم .50

 .1949ليه يجو  01:بتاريخ
، 32: اعتمدها المؤتمر الدولي للعمل خالل دورته رقم، )مراجعة(العّمال المهاجرينبشأن  86: التوصية رقم .51

 .1949ليه يجو  01:دة بتاريخنعقِ المُ 
دة نعِقـ، المُ  32: ل دورتـه رقـماعتمـدها المـؤتمر الـدولي للعمـل خـال، التوجيه المهنيّ بشأن  87: التوصية رقم .52

 .1949ليه يجو  01:بتاريخ
اعتمــدها المــؤتمر الــدولي للعمــل ، التــدريب المهنــي للكبــار بمــا فــي ذلــك الُمعــّوقينبشــأن  88: التوصــية رقــم .53

 .1950 جوان 30:دة بتاريخنعقِ ، المُ 33: خالل دورته رقم
ــّدنيا لألجــو بشــأن  89: التوصــية رقــم .54 اعتمــدها المــؤتمر الــدولي ، ر فــي الّزراعــةطرائــق تحديــد المســتويات ال

 .1951 جوان 28:دة بتاريخنعقِ ، المُ 34: للعمل خالل دورته رقم
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، 34: اعتمـــدها المــؤتمر الـــدولي للعمـــل خــالل دورتـــه رقـــم، المســـاواة فـــي األجـــوربشــأن  90: التوصــية رقـــم .55
 .1951 جوان 28 :دة بتاريخنعقِ المُ 

، 34: اعتمـــدها المـــؤتمر الـــدولي للعمـــل خـــالل دورتـــه رقـــم، عّيـــةاالتفاقيـــات الجمابشـــأن  91: التوصـــية رقـــم .56
 .1951 جوان 29 :دة بتاريخنعقِ المُ 

: اعتمــدها المــؤتمر الــدولي للعمــل خــالل دورتــه رقــم، التوفيــق والتحكــيم االختيــاريينبشــأن  92: التوصــية رقــم .57
 .1951 جوان 29 :دة بتاريخنعقِ ، المُ 34

اعتمـدها المـؤتمر الـدولي للعمـل خـالل دورتـه ، ة األجر فـي الّزراعـةاإلجازات مدفوعبشـأن  93: التوصية رقم .58
 .1952 جوان 26 :دة بتاريخنعقِ ، المُ 35: رقم

دة نعِقــ، المُ 35: اعتمــدها المــؤتمر الــدولي للعمــل خــالل دورتــه رقــم، حمايــة األمومــةبشــأن  95: التوصــية رقــم .59
 .1952 جوان 28 :بتاريخ

اعتمـدها ، سّن القبول في العمل تحت سطح األرض في مناجم الفحـمالحّد األدنى لبشأن  96: التوصية رقم .60
 .1953 جوان 19 :دة بتاريخنعقِ ، المُ 36: المؤتمر الدولي للعمل خالل دورته رقم

اعتمــدها المــؤتمر الــدولي للعمــل ، اإلجــازات مدفوعــة األجــربشــأن  98: التوصــية رقــم: مكتبــة حقــوق اإلنســان .61
 .الموقع أعاله معة مينيسوتا،جا، 1954 جوان 23 :بتاريخدة نعقِ ، المُ 37: خالل دورته رقم

، 38: اعتمـدها المـؤتمر الـدولي للعمـل خـالل دورتـه رقـمقين، عـوّ للمُ  التأهيل المهنيّ بشأن  99: التوصية رقم .62
 .1955جوان  22:دة بتاريخنعقِ المُ 

اعتمدها المؤتمر الدولي ، فةحماية العّمال المهاجرين في البلدان واألقاليم المتخلّ بشأن  100: التوصية رقم .63
 .1955جوان  22:دة بتاريخنعقِ ، المُ 38: للعمل خالل دورته رقم

اعتمــدها المـؤتمر الــدولي للعمــل خــالل ، الرّاحــة األســبوعّية فــي التجــارة والمكاتــببشــأن  103: التوصـية رقــم .64
 .1957جوان  26:دة بتاريخنعقِ ، المُ 40: دورته رقم

: اعتمــدها المــؤتمر الــدولي للعمــل خــالل دورتــه رقــم، ن األصــلّيين والقبلّيــينالّســكابشــأن  104: التوصــية رقــم .65
 .1957جوان  26:دة بتاريخنعقِ ، المُ 40

اعتمـدها المـؤتمر ، األجـور وسـاعات العمـل وٕاعـداد العـاملين علـى ظهـر الّسـفنبشـأن  109: التوصية رقم  .66
 .1958 ماي 14:دة بتاريخنعقِ ، المُ 41: الدولي للعمل خالل دورته رقم

: اعتمدها المؤتمر الدولي للعمل خالل دورتـه رقـم، التمييز في االستخدام والمهنةبشأن  111: التوصية رقم .67
 .1958 جوان 25:دة بتاريخنعقِ ، المُ 42

التشاور والتعاون بين الّسلطات العامة ومنظمات أرباب العمل ومنظمات العّمـال بشـأن  113: التوصية رقم .68
ـــ، المُ 44: اعتمـــدها المـــؤتمر الـــدولي للعمـــل خـــالل دورتـــه رقـــم، الـــوطنيعلـــى المســـتويين الّصـــناعي و  دة نعِق

 .1960 جوان 20:بتاريخ
، 46: اعتمـدها المـؤتمر الـدولي للعمـل خـالل دورتـه رقـم، تخفيض سـاعات العمـلبشأن  116: التوصية رقم .69

 .1962 جوان 26:دة بتاريخنعقِ المُ 
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، اعتَمــَدها المــؤتمر الــدولي للعمــل خــالل مــن رب العمــلإنهــاء االســتخدام بمبــادرة بشــأن  119:التوصــية رقــم .70
  .1963جوان  26:نعِقدة بتاريخ، المُ 47:دورِتِه رقم

نعِقــدة ، الم48:اعتَمــَدها المــؤتمر الــدولي للعمــل خــالل دورِتــِه رقــم ،الــةمَ سياســة العَ  بشــأن 122:التوصــية رقــم .71
  .1964جوان  17:بتاريخ

اعتَمـَدها المـؤتمر الــدولي للعمـل خـالل دورِتــِه  وليات العائلّيــة،النســاء ذوات المسـؤ  بشـأن 123:التوصـية رقـم .72
 .1965جوان  22:نعِقدة بتاريخ، الم49:رقم

اعتَمــَدها المــؤتمر ، التشــغيل األدنــى للعمــل تحــت األرض فــي منــاجم الفحــم ســن بشــأن  124: التوصــية رقــم .73
 .1965جوان  23 :دة بتاريخنعقِ ، المُ 49: رقمالدولي للعمل خالل دورِتِه 

 تـهاعتمـدها المـؤتمر الـدولي للعمـل خـالل دور ، يخوخة والورثـةوالّشـ جـزِ إعانـات العَ بشأن  131:التوصية رقم .74
 .1967جوان  29 :دة بتاريخنعقِ ، المُ 51: رقم

، 54: رقـم تـهاعتمدها المؤتمر الـدولي للعمـل خـالل دور ، المستويات الّدنيا لألجوربشأن  135:التوصية رقم .75
 .1970جوان  22 :دة بتاريخنعقِ المُ 

، الُمنعِقـدة 56: رقـم تـهاعتمـدها المـؤتمر الـدولي للعمـل خـالل دور  ،ممّثلـي العّمـالبشـأن  143 :التوصية رقـم .76
 .1971جوان  23:بتاريخ

: رقــم تــهاعتمــدها المــؤتمر الــدولي للعمــل خــالل دور  التشــغيل، األدنــى لســنّ  الحــدّ بشــأن  146 :التوصــية رقــم .77
 .1973ن جوا 26:، الُمنعِقدة بتاريخ58

اعتمـدها المـؤتمر الـدولي للعمـل  ،اإلجازات الدراسـية مدفوعـة األجـربشـأن  1973لسنة  148 :التوصية رقم .78
 .1974جوان  24:، الُمنعِقدة بتاريخ59: رقم تهخالل دور 

اعتمـدها المـؤتمر  ،ةالبشـريّ  فـي تنميـة المـواردِ  المهنـيِ  ي والتـدريبِ التوجيـه المهِنـبشأن  150:التوصية رقم .79
 .1975جوان  22 :دة بتاريخنعقِ ، المُ 60: رقم تهلي للعمل خالل دور الدو 

دة نعقِ ، المُ 60: رقم تهاعتمدها المؤتمر الدولي للعمل خالل دور  العّمال المهاجرين،بشأن  151:التوصية رقم .80
 .1975جوان  22 :بتاريخ

، 61: رقـــم تـــهل دور اعتمـــدها المـــؤتمر الـــدولي للعمـــل خـــال المشـــاورات الثالثيـــة،بشـــأن  152:التوصـــية رقـــم .81
 .1976جوان  21 :دة بتاريخنعقِ المُ 

 :رقــم تـهاعتمـدها المـؤتمر الــدولي للعمـل خـالل دور ، بابحمايــة عمـال البحـر الّشــبشـأن  153: التوصـية رقـم .82
 .1976أكتوبر  28 :نعقدة بتاريخ، المُ 62

 :رقــم تـهمـل خـالل دور اعتمـدها المـؤتمر الــدولي للع، بابحمايــة عمـال البحـر الّشــبشـأن  153: التوصـية رقـم .83
 .1976أكتوبر  28 :نعقدة بتاريخ، المُ 62

 تـهاعتمـدها المـؤتمر الـدولي للعمـل خـالل دور ، عالقات العمـل فـي الخدمـة العامـةبشـأن  159: التوصية رقم .84
 .1978 جوان 27 :نعقدة بتاريخ، المُ 64 :رقم
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اعتمـدها المـؤتمر الـدولي للعمـل  ،فتـرات الرّاحـة فـي النقـل البـّريو سـاعات العمـلبشـأن  161: التوصـية رقـم .85
 .1979 جوان 27 :نعقدة بتاريخ، المُ 65 :رقم تهخالل دور 

دة نعِقـ، المُ 66: رقـم تـه، اعتمـدها المـؤتمر الـدولي للعمـل خـالل دور ينسن العمال المُ بشـأن  162:التوصية رقم .86
 .1980جوان  23 :بتاريخ

، 67: رقـــم تـــهؤتمر الــدولي للعمـــل خـــالل دور ، اعتمـــدها المـــالمفاوضـــة الجماعّيـــةبشـــأن  163:التوصــية رقـــم .87
 .1981جوان  19 :دة بتاريخنعقِ المُ 

العّمـــال ذوو : تكـــافؤ الفـــرص والمســـاواة فـــي المعاملـــة للعّمـــال مـــن الجنســـينبشـــأن  165:التوصـــية رقـــمم .88
ــة  جــوان 23 :دة بتــاريخنعِقــ، المُ 67: رقــم تــه، اعتمــدها المــؤتمر الــدولي للعمــل خــالل دور المســؤوليات العائلّي

1980. 
، اعتمــدها المــؤتمر الــدولي للعمــل خــالل إنهــاء االســتخدام بمبــادرة مــن رب العمــلبشــأن  166:التوصــية رقــم .89

 .1982جوان  22 :دة بتاريخنعقِ ، المُ 68: رقم تهدور 
، اعتمـدها إقامة نظام دولي للحفاظ على الحقوق رفـي مجـال الّضـمان االجتمـاعيبشأن  167:التوصية رقم .90

 .1983جوان  20 :دة بتاريخنعقِ ، المُ 69: رقم تهمل خالل دور المؤتمر الدولي للع
 هِ ها المؤتمر الدولي للعمل خالل دورتِ دَ اعتمَ ، )قينعو المُ (الة مَ والعَ  أهيل المهنيّ التّ بشأن  168: رقم التوصية .91

 .1983جوان  20:دة بتاريخنعقِ ، المُ 69: رقم
دة نعِقـ، المُ 70: رقـم هِ ؤتمر الـدولي للعمـل خـالل دورتِـها المـدَ اعتمَ  سياسة العمالة،بشأن  169: رقم التوصية .92

 .1984جوان  26:بتاريخ
ها المـؤتمر الـدولي للعمـل خـالل دَ اعتَمـ الّنهـوض بالعمالـة والحمايـة مـن البطالـة،بشـأن  176: رقم التوصية .93

 .1988جوان  21:دة بتاريخنعقِ ، المُ 75: رقم هِ دورتِ 
دة نعِقــ، المُ 77: رقــم هِ ها المــؤتمر الــدولي للعمــل خــالل دورِتــدَ تَمــاع العمــل اّلليلــي،بشــأن  178: رقــم التوصــية .94

 .1990جوان  26:بتاريخ
اعتمــــدها المـــؤتمر الــــدولي للعمـــل خــــالل دورتــــه وكــــاالت االســــتخدام الخاّصـــة، بشـــأن  188: التوصـــية رقــــم .95

 .1997جوان  19المنعقدة بتاريخ  ،85:رقم
ــق بشــأن  189: التوصــية رقــم .96 ــز خل ــي المنشــآت الصــغيرة والمتوســطة، الظــروف العامــة لتحفي الوظــائف ف

  .1998 جوان 17 :المنعقدة بتاريخ، 86 :اعتمدها المؤتمر الدولي للعمل خالل دورته رقم
، 87:رقـم تـهاعتمدها المؤتمر الدولي للعمل خـالل دور  أسوأ أشكال عمل األطفال،بشأن  190: التوصية رقم .97

 .1999جوان  17:المنعقدة بتاريخ
خـالل  المـؤتمر الـدولي للعمـل اعتمـدها، )1952(مراجعة توصـية حمايـة األمومـة بشأن  191:التوصية رقم .98

   .2000جوان  15:المنعقدة بتاريخ، 88:رقم دورِتهِ 
، الُمنعِقـَدة 90: اعتمَدها المؤتمر الدولي للعمل خالل دورِتِه رقمترقية التعاُونيات،  بشأن 193 :التوصية رقم .99

  .2002جوان  20: بتاريخ
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اعتمـَدها المـؤتمر  ،تواصلعليم المُ عليم والتدريب والتّ التّ : ةبشأن تنمية الموارد البشريّ  195:ة رقمالتوصي .100
 .2002جوان  20: ، الُمنعِقَدة بتاريخ90: الدولي للعمل خالل دورِتِه رقم

اعتمدها المؤتمر اإلطار الترويجي للسالمة والصحة المهنيتين، بشأن  2006لعام  197: التوصية رقم .101
 .2006 جوان 15 :المنعقدة بتاريخ، 95 :دولي للعمل خالل دورته رقمال
اعتمـدها المـؤتمر الـدولي للعمـل خـالل دورتـه عالقة االسـتخدام، بشـأن  2006لعام  198: التوصية رقم .102

 .2006 جوان 15 :المنعقدة بتاريخ ،95 :رقم
اعتمـدها المـؤتمر  عمـل،ال وعـالم واإليـدز ةالبشـريّ  المناعـة نقـص فيـروس بشـأن 200: التوصـية رقـم .103

 .2010 جوان 17 :المنعقدة بتاريخ ،101 :الدولي للعمل خالل دورته رقم
، اعتمدها المؤتمر الدولي للعمـل خـالل األرضّيات الوطنّية للحماية االجتماعيةبشأن  202:التوصية رقم .104

 .2012 جوان 14 :المنعقدة بتاريخ ،103 :دورته رقم
، اعتمـدها المـؤتمر تكميلية من أجل القضاء الفّعلي على العمل الجبريتدابيٍر بشـأن  203:التوصية رقم .105

  .2014 جوان 25 :المنعقدة بتاريخ ،103 :الدولي للعمل خالل دورته رقم
 

 التقارير - ه
، اّللجنـــة المعنّيـــة بالقضـــاء علـــى )02االلتزامـــات األساســـّية للـــدول األطـــراف بموجـــب المـــادة(:األمــم المتحـــدة -1

 .2009، 20:، التوصية العامة رقمالتمييز ضّد المرأة
، لجنـــــة الحقـــــوق االقتصـــــادية واالجتماعيـــــة 18:، التعليـــــق العـــــام رقـــــم)فـــــي العمـــــل الحـــــقّ :(األمـــــم المتحـــــدة -2

 . 2008والثقافية،
القــوانين والممارســات التمييزيــة وأعمــال العنــف الموجهــة ضــد األفــراد علــى أســاس مــيلهم :(األمــم المتحــدة -3

مجلــس  ،التقريــر الســنوي لمفوضــة األمــم المتحــدة الســامية لحقــوق اإلنســان، )الجنســي أو هــويتهم الجنســية
 .17/11/2011: ، المنعقدة بتاريخ19: حقوق اإلنسان، الدورة رقم

، لجنة القضاء على التمييز ضّد المرأة، الـدورة 25:التقرير العام رقم ،)المساواة بين الجنسين(:األمم المتحدة -4
 .2007، 30: رقم

، 02:، لجنــة مناهضــة التمييــز، التعليــق رقــم)المالحظــات الختاميــة ِلُلجنــة مناهضــة التمييــز:(األمــم المتحــدة -5
2004. 

عـدم التمييـز فـي الحقـوق االقتصـادية، االجتماعيـة ( 20:، التعليق العـام رقـم)الَمْيل الجنسي:(األمم المتحدة -6
 .2009، لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،)والثقافية

، 49: ة بوضـع المـرأة، الـدورة رقـملجنـة األمـم المتحـدة المعنّيـ، )ع الجنسـيبيـان اجتمـاع التنـوّ (:لمتحـدةاألمم ا -7
 .2005مارس  10:المنعقدة بتاريخ

، 13:، لجنــة حقــوق الطفــل، التعليــق رقــم)الطفــل فــي التحــّرر مــن جميــع أشــكال العنــف حــقّ :(األمــم المتحــدة -8
2003. 



 
637 

ــر مــؤتمر القمــة ال:(األمــم المتحــدة -9 ــةتقري ــة االجتماعي  ،)1995مــارس  12-06/كوبنهــاجن-عــالمي للتنمي
 .1995، برنامج عمل مؤتمر القمة العالمي للتنمية االجتماعية/إعالن كوبنهاجن بشأن التنمية االجتماعية

 .2000، 02:، لجنة مناهضة التعذيب، التعليق رقم)02تنفيذ الدول األطراف للمادة:(األمم المتحدة  -10
خـالل دورة " بوسـت.م"االجتماعي لألمم المتحدة، التقريـر النهـائي المقـّدم مـن السـّيد المجلس االقتصادي و  -11

 .1998، أعمال اّللجنة الفرعية للّنهوض بحقوق اإلنسان
اتي برنــــامج التعلــــيم الــــذّ ، )الجــــئتحديــــد وضــــع الّ (:الجئــــينامية لألمــــم المتحــــدة لشــــؤون الّ ة الّســــالمفوضـــيّ  -12

 .2006ة، القاهرة، لمكتب اإلقليمي للمفوضيّ ا: بعة األولى، ترجمة، الطّ )02(:رقم
ــة(:الجئــينامية لشــؤون الّ ة الّســالمفوضــيّ  -13 المكتــب : بعــة الثانيــة، ترجمــةالطّ  ،)جــدول أعمــال بشــأن الحماي

 .2003ة، القاهرة، اإلقليمي للمفوضيّ 
ج التعلــيم ، برنــام)الجئـينحقــوق اإلنســان وحمايــة الّ :(الجئــينامية لألمـم المتحــدة لشـؤون الّ ة الّســالمفوضـيّ  -14

 .2006ة، القاهرة، ، المجلد األول، ترجمة المكتب اإلقليمي للمفوضيّ 05: اتي رقمالذّ 
ــ(:الجئــينامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الّ ة الّســالمفوضــيّ  -15 ة ة الخاّصــمجموعــة مــن الوثــائق الدوليــة واإلقليمّي

  .2007، القاهرة، )ةالجئين وغيرهم مّمن يدخلون في نطاق اهتمام المفوضيّ بالّ 
النتـــائج اإلنمائّيـــة : تكـــريس وتفعيـــل الحقـــوق فـــي مرحلـــة التحـــوالت:(المكتـــب اإلقليمـــي للـــدول العربيـــة -16

 .2014المكتب اإلقليمي للدول العربية، بيروت،/ ، المنظمة الدولية للعمل)2012-2013
ــِة فــي القطــاِع َغْيــِر الُمــَنظمِ :(المكتــب الــدولي للعمــل -17 الخــامس مــؤتمر الــدولي ، تقريــر ال)إْحَصــاَءاِت الَعَماَل

 جـــانفي 28وٕالـــى  19المنظمـــة الدوليـــة للعمـــل، جنيـــف، الفتـــرة مـــن  ،ِلُخبـــراء إحصـــاءات العمـــل )15( عشـــر
1993. 

المنظمـة الدوليـة  للمكتب الدولي للعمـل، ، تقرير المدير العام)االستخدام في العالم:(المكتب الدولي للعمل -18
 .2005للعمل، جنيف، 

تقريـر المـدير العـام للمكتـب الـدولي  ،)تّأمينات االجتماعية والحمايـة االجتماعيـةال:(المكتب الدولي للعمل -19
 .1993، جنيف،80: رقم ، الدورةالمؤتمر الدولي للعمل ،للعمل

، التقريـر )التعـاُون الّشـامل فـي ُمواجهـة العمـل الجبـري:(تقرير المدير العام ِبعنـوان:لمكتب الدولي للعملا -20
 الن المنظمــة الدوليــة للعمــل بشــأن المبــادئ والحقــوق األساســّية فــي العمــلإعــالعــام بشــأن متابعــة تطبيــق 

 . 2005، جنيف، 93: ، المؤتمر الدولي للعمل، الدورة رقم02).ط(، التقرير )1998(
 الــدورة المــؤتمر العــام للعمــل،، )التقريــر الخــامس بشــأن اإلجــازة المدفوعــة األجــر(:المكتــب الــدولي للعمــل -21

  .1935 لية للعمل، جنيف،، المنظمة الدو 19 :رقم
اإليـدز وعـالم / بشـأن فيـروس نقـص المناعـة البشـرّية) أ.02(التقريـر الخـامس :(المكتب الدولي للعمل -22

  .2010 الطبعة األولى، جنيف،، الدولي للعملمن جدول أعمال المؤتمر  الخامسالبند  )العمل
المنظمــة ، )-ور والنمــو العــادلاألجــ -2012/2013التقريــر العــالمي لألجــور (:المكتــب الــدولي للعمــل -23

 .2013الدولية للعمل، جنيف، 
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مــن  الرابــعالبنـد ، )العمالــة والحمايــة االجتماعيـة فــي الّســياق الــديمغرافي الجديــد:(المكتـب الــدولي للعمـل -24
 . 2013، الطبعة األولى، جنيف، 102:جدول أعمال المؤتمر الدولي للعمل، الدورة رقم

ــر المــنظمالعمــل ا:(المكتــب الــدولي للعمــل -25 مــن قــرار المــؤتمر الــدولي  الرّابــع، البنــد )ّلالئــق واالقتصــاد غي
 .2002، المنظمة الدولية للعمل، جنيف، 90:الدورة رقم ،للعمل

المنظمة الدولية ، تقرير المدير العام لمنظمة الدولية للعمل، )العمل في عالم اليوم(:المكتب الدولي للعمل -26
 .1995، جنيف، للعمل

 المـؤتمر الـدولي للعمـل، الـدورة، )المساواة بين الجنسين في صميم العمـل اّلالئـق(:للعمل الدولي المكتب -27
 . 2009 جوان 17: ، المنعقدة بتاريخ98: رقم

، المـؤتمر الـدولي للعمـل، )B4( الثالـث، التقريـر )المساواة فـي االسـتخدام والمهنـة:(المكتب الدولي للعمـل -28
 .1988، جنيف، ، المنظمة الدولية للعمل75: الدورة رقم

المـؤتمر الـدولي  ،، التقرير العـالمي الثـاني)مواجهة التحدّيات: المساواة في العمل:(المكتب الدولي للعمل -29
 .2007للعمل، المنظمة الدولية للعمل، جنيف، 

، تقريـر المـدير العـام بشـأن متابعـة إعـالن )التحدي المسـتمر: المساواة في العمل(:المكتب الدولي للعمـل -30
، 100: المؤتمر الدولي للعمل، الدورة رقـم عمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق األساسية في العمل،منظمة ال
 .2011جنيف، 

 الرابـع، البنـد )المساواة في الفرص والمعاملة بين النساء والّرجال فـي االسـتخدام:(المكتب الدولي للعمل -31
 .1985ولية للعمل، جنيف، ، المنظمة الد71:الدورة رقم ،من قرار المؤتمر الدولي للعمل

سلسـلة العالقـات المهنّيـة، ، )1973-1944المعايير الدوليـة والمبـادئ العامـة (المكتب الدولي للعمـل،  -32
 .1975، المنظمة الدولية للعمل، جنيف، 44:العدد

تقريـر المـدير العـام  ،)الّنشاط المعيـاري لمنظمـة العمـل الدوليـة فـي زمـن العولمـة(:المكتب الدولي للعمـل -33
 .1997، جنيف، 85: للمنظمة الدولية للعمل، المؤتمر الدولي للعمل، الدورة رقم

، المنظمـــة الدوليـــة للعمـــل، جنيــــف، 69: ، المجلـــد)النشـــرة الّرســـمية للمنظمـــة(:المكتـــب الـــدولي للعمـــل -34
1966. 

جــدول  ،)تــاريخ دورة المــؤتمر الــدولي للعمــل ومكــان انعقادهــا وجــدول أعمالهــا:(المكتــب الــدولي للعمــل -35
 .2007مارس  مجلس اإلدارة ، جنيف،، 98:أعمال دورة المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية رقم

 ،، تقرير المدير العام للمنظمة الدولية للعمل)القضايا الّرئيسية: تغيير عالم العمل(:المكتب الدولي للعمل -36
 .1986، جنيف، 72: المؤتمر الدولي للعمل، الدورة رقم

، المنظمـة الدوليـة للعمـل، )عـالم العمـل:"1999-1998"تقرير العمالـة العـالمي (:المكتب الدولي للعمل -37
 .1999جنيف، 

مــن جــدول أعمــال المــؤتمر الــدولي  الخــامس، البنــد )حمايــة األمومــة فــي العمــل: (المكتــب الــدولي للعمــل -38
 .1999 جنيف، ،87 :للعمل، الدورة رقم
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 الخـامس، البنـد )بشأن المسـاواة بـين الجنسـين خطة عمل منظمة العمل الدولية:(المكتب الدولي للعمل -39
  .2007، جنيف، 300:من جدول األعمال مجلس اإلدارة، الدورة

اآلفـاق : العدالة االجتماعية في اقتصاد عالمي-غيرللتّ  وتشجيعاً  مْ يَ عن القِ  دفاعاً (:المكتب الدولي للعمل -40
، 81: المـؤتمر الـدولي للعمـل، الـدورة ،لـدولي، تقرير المـدير العـام لمكتـب العمـل ا)أمام منظمة العمل الدولية

 .1994جنيف، 
 200:ديباجة توصية فيروس نقص المناعـة البشـرية واإليـدز وعـالم العمـل رقـم:(المكتب الدولي للعمـل -41

 .2010، جنيف، المكتب الدولي للعملخوان سومافيا، منشورات :، تقديم)2010لعام 
ــة:(المكتــب الــدولي للعمــل -42 ــادس قريــرالت ،)سياســة الَعَمال  ،69: الــدورة رقــم المــؤتمر الــدولي للعمــل،، الّس

 .1983جِنيف،  المنظمة الدولية للعمل،
ــَرص للجميــع(:المكتــب الــدولي للعمــل -43 ــٌة، تــوفير ُف ــد  ، تقريــر)عولمــٌة عاِدل ــة بالُبْع اّللجنــة العالميــة المعنّي

 .2004المنظمة الدولية للعمل، جنيف،  ،االجتماعي للعولمة
 ،01الرابـع  التقريـر ،)العمـل وعـالم اإليـدز /البشـرية المناعـة نقـص فيـروس (:لعمـلالمكتـب الـدولي ل -44

 .2009 جنيف، ،98:رقم الدورة ،للعملالدولي  مؤتمرال
، 02الرابـع  التقريـر ،)العمـل وعـالم اإليـدز /البشـرية المناعـة نقـص فيـروس (:المكتـب الـدولي للعمـل -45

 .2009 جنيف، ،98:رقم الدورة ،للعملالدولي  مؤتمرال
الخـامس  التقريـر ،)العمـل وعـالم اإليـدز /البشـرّية المناعـة نقـص فيـروس (:الـدولي للعمـل المكتـب -46

 .2010 جنيف، ،99:رقم  الدورة ،للعملالدولي  مؤتمرال، )أ.(02
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ياســـية، جامعـــة راســـات السّ لطبعـــة األولـــى، مركـــز البحـــوث والدّ أحمـــد الرشـــيدي، ا: ، تحريـــر)1996(جئـــينلّال 

 .1997القاهرة، 
ياسـية، جامعــة القــاهرة، ، كليــة االقتصـاد والعلــوم السّ )محاضــرات فــي حقــوق اإلنسـان (د،مصـطفى كامــل السـيّ  .9

1993/1994. 
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، المعهـد )بنـانتـونس والـيمن، ول: ة تحليلية في ثالث بلداندراسة مسحيّ : عمالة األطفال(وحيد الفرشيشي،  .10
 .2008العربي لحقوق اإلنسان، تونس، ماي 

ـــوتي،  .11 ـــاقين(يوســـف القري ـــل وتشـــغيل المع ـــدوات ودراســـات مـــن أجـــل تكـــافؤ، )تأهي الفـــرص لصـــالح  سلســـلة ن
 .1994ديسمبر  03إلى  01األشخاص المعاقين، أعمال الندوة الدولية، الرباط، من

ــــاس،  .12 ــــمحاضــــرات الــــدو  ،)ةالمســــاواة الجماعّيــــ(يوســــف إلي ــــابي للعّمــــرة التثقيفّي ــــي مجــــال التكــــوين النق ال ة ف
 .1989بغداد،  ،الصوماليين

ــدولي والــوطني للعمــل يوســف إليــاس،  .13 ، القســم )رؤى تحليليــة بمنظــور مســتقبلي(أطروحــات فــي القــانون ال
حقـوق المـرأة فـي (: ، المحاضـرة األولـى)النسـاء واألحـداث(عمل الفئـات ذات االحتياجـات الخاصـة : (الرابـع
ــةمجــا ــة والعربيــة والتشــريعات العربي ــايير العمــل الدولي دار وائــل للنشــر، عمــان،  ،)ل العمــل مــن خــالل مع

2008. 
  

  المعاجم -ه
 .2000، دار المشرق ودار الفقه للطباعة والنشر، بيروت، المنجد في اللغةكرم البستاني وآخرون،  .1
ــاموس مصــطلحات حأشــرف عبــد الفتــاح، : نشــرة الهجــرة القســرية، ترجمــة .2 ــدولي ق ــانون ال قــوق اإلنســان والق

 .2000، نوفمبر 08: ، مركز دراسات الالجئين، جامعة أكسفورد، العدداإلنساني
  

  مواقع األنترنيت -و
المجلّـد ، )ياسـية والمدنيـةالـدولي للحقـوق السّ  العهـد:مجموعـة صـكوك دوليـة( حقوق اإلنسـان:األمم المتحدة .1

ـــــــة حقـــــــوق اإلنســـــــان، جامعـــــــة منيســـــــوتا،  ـــــــع اإلنترنيـــــــت1993األول، مكتب ـــــــع عليـــــــه بتـــــــاريخ ، موق  :المّطل
20/06/2011:  

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b003.html 

 :ع عليـه بتـاريخطل ، موقع اإلنترنيت المُ 4648: ، الرقم1015: د، المجلّ )مجموعة االتفاقيات(:األمم المتحدة .2
26/11/2007: 

http://www.ilo.org/ilolex/egi-lex/convde.pl?C105  

: لـــع عليـــه بتـــاريخط ، موقـــع اإلنترنيـــت المُ 612: ، الـــرقم39: د، المجلّـــ)مجموعـــة المعاهـــدات(:األمـــم المتحـــدة .3
26/11/2007: 

http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/recmde.pl?R036   

  :04/03/2013 :المّطلع عليه بتاريخ موقع اإلنترنيت ،)وصمة عاٍر أم واقع مؤلم؟: الشذوذ الجنسي( .4
http://iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/texttrans/2009/03/20090323150414snmassabla0.1324732.html#
ixzz3E3LDJC  

مكتبـــة حقـــوق  ،37: رقـــم ، الـــدورة18: ، التعليـــق العـــام رقـــم)عـــدم التمييـــز(:ة بحقـــوق اإلنســـانلجنـــة المعنّيـــالّ  .5
  :2012 /05/ 07:موقع اإلنترنيت المطلع عليه بتاريخ ،1989اإلنسان، جامعة مينيسوتا، 

http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/hrc-gc18.html 
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المّطلـع عليـه  موقـع اإلنترنيـت ،)واذدولـي لحمايـة الّشـ مشـروع قـرار(:لجنة اإلسالمية العالمية للمرأة والطفـلالّ  .6
 :07/05/2012 :بتاريخ

http://www.iicwc.org/lagna/iicwc/iicwc.php?id=147 
موقـع ، )سـية والهويـة الجنسـيةمكافحـة التمييـز القـائم علـى الميـول الجن(:امية لحقـوق اإلنسـانة الّسـالمفوضيّ  .7

 :09/05/2013:اإلنترنيت المطلع عليه بتاريخ
LGBTHumanRights@un.org  

مفهوم األشخاص عديمي الجنسـّية وفـق أحكـام القـانون :(المفوضّية الّسامية لألمم المتحدة لشؤون اّلالجئـين .8
َقَدُه مكتب المفوضّية الّسامية لألمم المتحدة لشؤون اّلالجئـين، براتـو، إيطاليـا، الفتـرة ، اجتماع خبراء عَ )الدولي
 :20/06/2011 :المّطلع عليه بتاريخ موقع اإلنترنت ،2010ماي  28-27: ما بين

http://www.unhcr-arabic.org/538d4ccb6.html 

، موقـع 2013، المنظمـة الدوليـة للعمـل، بيـروت، مـارس )هجرة اليد العاملـة:(المكتب اإلقليمي للدول العربيـة .9
 :04/01/2014 :المّطلع عليه بتاريخ اإلنترنيت

http://www.ilo.org/beirut/areasofwork/labour-migration/lang--ar/index.htm 

ــدورة أعمــال:(المكتــب الــدولي للعمــل .10 ــم ال ــدولي للعمــل 102: رق لــع عليــه ، موقــع اإلنترنيــت المطّ )للمــؤتمر ال
  :12/04/2013 :بتاريخ

http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/102/WCMS_215284/lang--ar/index.htm 

ــر المنّظمــة:(المكتــب الــدولي للعمــل .11 ــة غي ــة بشــأن تعريــف إحصــائي للعمال ــادئ توجيهّي ، تقريــر المــؤتمر )مب
وٕالــى  23ِلُخبــراء إحصــاءات العمــل، المنظمـة الدوليــة للعمــل، جنيــف، الفتــرة مــن  )17( الّســابع عشــرالـدولي 

 :05/11/2009 :المّطلع عليه بتاريخ موقع االنترنيت. 2003 نوفمبر 26
http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/download/guidelines/arabic/defempl.pdf 

رســـالة غـــاي رايـــدر بمناســـبة اليـــوم العـــالمي لمناهضـــة رهـــاب المثليـــة والتحـــول (:عمـــلالمنظمـــة الدوليـــة لل .12
، المكتـب اإلقليمـي للـدول العربيـة، بيـروت، موقـع اإلنترنيـت 2014مـاي  17: بيان صادر بتاريخ، )الجنسي

 :17/09/2014: المطلع عليه بتاريخ
http://www.ilo.org/beirut/media-centre/statements/WCMS_243787/lang--ar/index.htm 

 : 15/03/2007 :المّطلع عليه بتاريخ موقع االنترنت ،)أي والتعبيرحرية الفكر والرّ (أيوب عثمان،  .13
http://www.sis.gov.ps/royal/14/page3.html 

، موقــع اإلنترنــت المطلــع 2008أوت  07موقــع األوان، ،)المســاواة وتكــافؤ الفــرص( جــاد الكــريم الجبــاعي، .14
 :08/12/2011: عليه بتاريخ

http://alawan.org/article2436.html 

 15 :لــع عليــه بتــاريخموقــع اإلنترنيــت المط ، )عمــل األطفــال فــي معــايير العمــل الدوليــة(أبــو نجمــة، حمــادة  .15
 :2007مارس 

http://ates.google.com/site/laborandringts/child-labour/standars 

ـــدوليين لعـــام ح(خليـــل حســـين، .16 موقـــع خـــاص للدراســـات واألبحـــاث  ،)1966قـــوق اإلنســـان فـــي العهـــدين ال
 :16/08/2013:مطلع عليه بتاريخالاإلستراتيجية، 

http://drkhalilhussein.blogspot.com/2013/03/1966.html 
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، )وحقـوق المـرأة فـي الدسـاتير العراقيـة...االتفاقيـات الدوليـة التـي وقـع عليهـا العـراق(رزاق حمد العـوادي،  .17
، موقــــع اإلنترنيــــت المطلــــع عليــــه 09/10/2009:، الصــــادر بتــــاريخ2794:موقــــع الحــــوار المتمــــدن، العــــدد

 :12/01/2013: بتاريخ
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=187432  

، دليــل تــدريبي لــُدعاة الحقــوق االقتصــادية واالجتماعيــة )الحــق فــي العمــل وحقــوق العمــال(رولــف كونرمــان،  .18
المّطلــع  ، دائــرة الحقــوق، مكتبــة حقــوق اإلنســان، جامعــة منيســوتا، موقــع اإلنترنيــت10:والثقافيــة، الوحــدة رقــم

 :20/06/2011 :عليه بتاريخ
http://www1.umn.edu/humanrts/arab   

 :ن، موقـع اإلنترنيـت المطلـع عليـه بتـاريخ، موقـع الحـوار المتمـدّ )العدل والمساواة واإلنصاف(زهير الخوالدي،  .19
11/11/2013: 

http://m.ahewar.org/s.asp?aid=361780&r=0&cid=0&u=&i=0&q=  

قياس البطالة حسب المعايير الدولية مع اإلشارة إلـى معـايير قياِسـَها فـي (ساسية خضراوي وسليمة عبيدة،  .20
 :12/01/2015 :المّطلع عليه بتاريخ ، ورقة بحِثّية منُشوَرة على موقع االنترنيت)الدول العربية

www.kantakji.com/media/4128/7839.doc 

ـــدوليلجـــوء السّ الّ (ســـحر مهـــدي الياســـري،  .21 ـــي ضـــوء القـــانون ال ـــع عليـــه )ياســـي ف ، موقـــع اإلنترنيـــت المطل
 :15/12/2007:بتاريخ

http://www.ahewar.org        

، نـدوة )اإلسـالم وضـع المسـاواة فـي أسـس العالقـات والسـلوك اإلنسـاني: العناني(سيف بن سالم الفضـيلي،  .22
مركــز البحــوث والدراســات، جريــدة عمــان / تطــور العلــوم الفقهيــة، مؤسســة عمــان للصــحافة والنشــر واإلعــالن 

 :20/06/2014 :بتاريخالمّطلع عليه  موقع اإلنترنت ،10/11/2013 :الصادرة بتاريخ
http://main.omandaily.om/?p=36395 

المّطلـع عليـه  ، موقـع اإلنترنيـت)المتحـدة األمـم فـي السكان شعبة: (المتحدة لألمم السكانية المعلومات شبكة .23
 :20/06/2014 :بتاريخ

www.un.org/popin/data.html 

ــة(صــخر الحــاج حســين،  .24 ــى مفهــوم العــرق، عــرق أم إثني ، أكتــوبر 15:مجلــة تحــّوالت، العــدد ،)؟نظــرة إل
 :01/05/2013 :المّطلع عليه بتاريخ ، موقع اإلنترنيت2006

http://www.tahawolat.com  

برنامج التواصل في برنامج األمم المتحدة المشترك المعنـي بفيـروس نقـص المناعـة (نوت،  صوفي بارتون .25
 :12/04/2013:موقع اإلنترنيت المطلع عليه بتاريخ ،)اإليدز/البشرية

Bartonknotts@unaids.org            

، المملكـــة 04:، مجلـــة الفقــه والقـــانون، العــدد)ر فـــي التشـــريع المغربــيالحمايـــة القانونيـــة لألجــ(طــه لعبيــد،  .26
 :04/12/2014 :المّطلع عليه بتاريخ موقع اإلنترنيت. 2013المغربية، فيفري 

www.majalah.new.ma  

مركــز اإلعــالم  ،)يــق الدوليــةحــق المســاواة فــي الشــريعة اإلســالمية والمواث(علــي حســن محمــد الطوالبــة،  .27
 :18/12/2013:موقع اإلنترنيت المطلع عليه بتاريخ األمني،
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http://www.policemc.gov.bh/reports/2011/November/1-11-2011/634557452600068284.pdf      
: موقــع اإلنترنــت المطلــع عليــه بتــاريخ ،)انتهــاك لحقــوق المــرأة... التمييــز فــي أجــور النســاء( نفــين القــواف، .28

18/04/2010: 
http://www.womengateway.com 

 :نترنيـت المطلـع عليـه بتـاريخ، موقـع اإل)االتفاقيـات الدوليـة والعربيـة الخاصـة بتشـغيل األطفـال(سوفيان، .ط .29
24/10 /2011         : 

http://droit_blog.com/article 3154286 

البوابـة ، )مصـدر خـالٍف جديـٍد داخـل األمـم المتحـدة"...التمييز علـى أسـاس الميـل الجنسـي("محمد شـريف،  .30
 :16/11/2013:لع عليه بتاريخالمطّ  موقع اإلنترنيت، swissinfo.ch :اإللكترونية

http://www.swissinfo.ch/ara/ 

ــــــاء األمــــــم المتحــــــدة .31 ــــــرار ومتســــــاوون" :مركــــــز أنب ــــــاريخ ،"حملــــــة أح ــــــه بت ــــــع علي ــــــت المطل ــــــع اإلنترني : موق
17/09/2014: 

http://www.un.org/arabic/news/  

، 13:، سلســلة صـحيفة وقـائع حقـوق اإلنسـان، رقــم)حقـوق شــعوب الّسـكان األصـلّيين:(مركـز حقـوق اإلنسـان .32
 :10/11/2013:لع عليه بتاريخلمطّ ا مكتب األمم المتحدة، جنيف، موقع اإلنترنيت

http://www.un.org  

لـع عليـه المطّ  موقـع اإلنترنيـت، )حقوق اإلنسان والميول الجنسية وهوّية نوع الجنس:(منظمة العفو الدولية  .33
 :16/11/2013:بتاريخ

  http://www.amnesty.org/ar/sexual-orientation-and-gender-identity 
 

 ، موقـع اإلنترنيـتالمنظمـة الدوليـة للعمـل، )NORMLEX( معايير العمـل الدوليـةموقع نظام المعلومات عـن  .34
  :05/11/2010: لع عليه بتاريخالمطّ 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:1:0                                           

، مكتبـة حقـوق اإلنسـان، جامعـة )ة لإلتحاد األوروبـيالحقوق األساسيّ :(ميثاق المعهد الدولي لحقوق اإلنسان .35
   :16/11/2013:يه بتاريخلع علموقع اإلنترنيت المطّ  مينيسوتا،

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/eu-rights-charter.html 

ــف(نهــدة يــونس،  .36 : لــع عليــه بتــاريخالمطّ  ، موقــع اإلنترنــت2004، )نحــو إطــار نظــري لمناقشــة قضــايا العن
12/01/2007:    

http://www.amanjordan.org    

األهـرام الدوليـة،  ،)مـؤتمر العمـل الـدولي يعقـد دورتـه المائـة:الئـقبناء المستقبل بالعمل الّ (هيثم سعد الدين، .37
  :31/12/2013: لع عليه بتاريخالمطّ  ، موقع اإلنترنت2011ماي  25:ادرة بتاريخالصّ  الطبعة الدولية،

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=519008&eid=9500  

ــ(:يونيســيف .38 راهقــة ة بــدءًا مــن مرحلــة المُ الوقايــة مــن فيــروس نقــص المناعــة البشــريّ : فــي األزمــاتِ  ْص رَ الُف
ــالمُ  ــوغ المّ ى مرحلــة البُ حتّــرة بّك : لــع عليــه بتــاريخالمركــز الصــحفي، يونيســف، موقــع اإلنترنيــت المطّ ، )رةبّكــل
12/04/2013:    

http://www.unicef.org/arabic/media/24327_58728.html 
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        ::::ملخصملخصملخصملخص                    
ماً     ؤاكرثؤاكرثؤاكرثؤاكرث. . . . بني بين البرش ٔاحّد احلقوق أالساسـيّة يف جمال العملبني بين البرش ٔاحّد احلقوق أالساسـيّة يف جمال العملبني بين البرش ٔاحّد احلقوق أالساسـيّة يف جمال العملبني بين البرش ٔاحّد احلقوق أالساسـيّة يف جمال العمل    املساواةاملساواةاملساواةاملساواةمتثّل متثّل متثّل متثّل                      ماً من ذ8، يُمكن اعتبارها مقّوِ ماً من ذ8، يُمكن اعتبارها مقّوِ ماً من ذ8، يُمكن اعتبارها مقّوِ ٔاساسـيًّا لالعرتاف ببايق احلقوق؛ ٕاْذ يُمكن اجلزم ٔاّن التكريس ٔاساسـيًّا لالعرتاف ببايق احلقوق؛ ٕاْذ يُمكن اجلزم ٔاّن التكريس ٔاساسـيًّا لالعرتاف ببايق احلقوق؛ ٕاْذ يُمكن اجلزم ٔاّن التكريس ٔاساسـيًّا لالعرتاف ببايق احلقوق؛ ٕاْذ يُمكن اجلزم ٔاّن التكريس     من ذ8، يُمكن اعتبارها مقّوِ

َر هذا أالخري عىل قدِم املساواة للجميع َر هذا أالخري عىل قدِم املساواة للجميعالفّعيل ٔالّي حّقٍ من حقوق إالنسان ال يُمكن ٔان يتحقّق ٕاالّ ٕاذا قُّرِ َر هذا أالخري عىل قدِم املساواة للجميعالفّعيل ٔالّي حّقٍ من حقوق إالنسان ال يُمكن ٔان يتحقّق ٕاالّ ٕاذا قُّرِ َر هذا أالخري عىل قدِم املساواة للجميعالفّعيل ٔالّي حّقٍ من حقوق إالنسان ال يُمكن ٔان يتحقّق ٕاالّ ٕاذا قُّرِ         ....الفّعيل ٔالّي حّقٍ من حقوق إالنسان ال يُمكن ٔان يتحقّق ٕاالّ ٕاذا قُّرِ
املساواة ٔامـام القـانون، تمكـن، ٔاساسـًا، يف القضـاء عـىل احلصـاlت املساواة ٔامـام القـانون، تمكـن، ٔاساسـًا، يف القضـاء عـىل احلصـاlت املساواة ٔامـام القـانون، تمكـن، ٔاساسـًا، يف القضـاء عـىل احلصـاlت املساواة ٔامـام القـانون، تمكـن، ٔاساسـًا، يف القضـاء عـىل احلصـاlت مبدٔا مبدٔا مبدٔا مبدٔا وقْد اكنت الغاية املرجّوة يف املايض من وضعِ وصياغة نُُصوص دسـتوريّة ٔاو ترشيعيّة تكّرس وقْد اكنت الغاية املرجّوة يف املايض من وضعِ وصياغة نُُصوص دسـتوريّة ٔاو ترشيعيّة تكّرس وقْد اكنت الغاية املرجّوة يف املايض من وضعِ وصياغة نُُصوص دسـتوريّة ٔاو ترشيعيّة تكّرس وقْد اكنت الغاية املرجّوة يف املايض من وضعِ وصياغة نُُصوص دسـتوريّة ٔاو ترشيعيّة تكّرس                     

        ....واحليادواحليادواحليادواحلياد    يتعّد sلزتام بعدم التدّخليتعّد sلزتام بعدم التدّخليتعّد sلزتام بعدم التدّخليتعّد sلزتام بعدم التدّخل    ململململآنذاك، لبعض أالشخاص ٔاو الفئات؛ والزتام اuوt يف ذ8، آنذاك، لبعض أالشخاص ٔاو الفئات؛ والزتام اuوt يف ذ8، آنذاك، لبعض أالشخاص ٔاو الفئات؛ والزتام اuوt يف ذ8، آنذاك، لبعض أالشخاص ٔاو الفئات؛ والزتام اuوt يف ذ8، وsمتيازات املقّررة، وsمتيازات املقّررة، وsمتيازات املقّررة، وsمتيازات املقّررة، 
حيث ٔاصبح من مسؤوليّة حيث ٔاصبح من مسؤوليّة حيث ٔاصبح من مسؤوليّة حيث ٔاصبح من مسؤوليّة ؛ ؛ ؛ ؛ ))))عدم المتيزيعدم المتيزيعدم المتيزيعدم المتيزي((((بشقّه الّسليب بشقّه الّسليب بشقّه الّسليب بشقّه الّسليب ) ) ) ) املساواةاملساواةاملساواةاملساواة((((ليقرتن شقّه إالجيايب ليقرتن شقّه إالجيايب ليقرتن شقّه إالجيايب ليقرتن شقّه إالجيايب ه؛ ه؛ ه؛ ه؛ وفّعاٍل يف الوقت ذاتوفّعاٍل يف الوقت ذاتوفّعاٍل يف الوقت ذاتوفّعاٍل يف الوقت ذات    ٕاجيايبٍّ ٕاجيايبٍّ ٕاجيايبٍّ ٕاجيايبٍّ         عىل حنوٍ عىل حنوٍ عىل حنوٍ عىل حنوٍ     املساواة، تدرجييًّا،املساواة، تدرجييًّا،املساواة، تدرجييًّا،املساواة، تدرجييًّا،    نطاق مبدٔا نطاق مبدٔا نطاق مبدٔا نطاق مبدٔا تطّور تطّور تطّور تطّور                     
tوuاtوuاtوuاtوuلزتام بعدم التدّخل    ----اs لزتام بعدم التدّخلليس فقطs لزتام بعدم التدّخلليس فقطs لزتام بعدم التدّخلليس فقطs لزتام بتشجيع املساواة من     ----ليس فقطs ،لزتام بتشجيع املساواة من بل ٔايضًاs ،لزتام بتشجيع املساواة من بل ٔايضًاs ،لزتام بتشجيع املساواة من بل ٔايضًاs ،خالل اّختاذ مجموعة التّدابري وإالجراءات الّالزمة من ٔاجل حتقيق املساواة الفعليّة والكفي� خالل اّختاذ مجموعة التّدابري وإالجراءات الّالزمة من ٔاجل حتقيق املساواة الفعليّة والكفي� خالل اّختاذ مجموعة التّدابري وإالجراءات الّالزمة من ٔاجل حتقيق املساواة الفعليّة والكفي� خالل اّختاذ مجموعة التّدابري وإالجراءات الّالزمة من ٔاجل حتقيق املساواة الفعليّة والكفي� بل ٔايضًا

وُطرح الّسؤال حول ما ٕاذا اكنت هذه إالجراءات إالجيابيّة املقـّررة وُطرح الّسؤال حول ما ٕاذا اكنت هذه إالجراءات إالجيابيّة املقـّررة وُطرح الّسؤال حول ما ٕاذا اكنت هذه إالجراءات إالجيابيّة املقـّررة وُطرح الّسؤال حول ما ٕاذا اكنت هذه إالجراءات إالجيابيّة املقـّررة     ....ٕ�عادة التوازن للمراكز القانونية املسـتضعفة نتيجة متايز أالشخاص يف اخلصائص الطبيعية ٔاو sج�عيةٕ�عادة التوازن للمراكز القانونية املسـتضعفة نتيجة متايز أالشخاص يف اخلصائص الطبيعية ٔاو sج�عيةٕ�عادة التوازن للمراكز القانونية املسـتضعفة نتيجة متايز أالشخاص يف اخلصائص الطبيعية ٔاو sج�عيةٕ�عادة التوازن للمراكز القانونية املسـتضعفة نتيجة متايز أالشخاص يف اخلصائص الطبيعية ٔاو sج�عية
        ".".".".متيزي خمالفمتيزي خمالفمتيزي خمالفمتيزي خمالف""""الفئات املسـتضعفة دون غريها، لن تؤّدي يف بعض احلاالت ٕاىل الفئات املسـتضعفة دون غريها، لن تؤّدي يف بعض احلاالت ٕاىل الفئات املسـتضعفة دون غريها، لن تؤّدي يف بعض احلاالت ٕاىل الفئات املسـتضعفة دون غريها، لن تؤّدي يف بعض احلاالت ٕاىل     حلسابحلسابحلسابحلساب
رة عن املنظمة اuولية للعمل، رة عن املنظمة اuولية للعمل، رة عن املنظمة اuولية للعمل، رة عن املنظمة اuولية للعمل، عىل املسـتوى اuويل، العديد من إالعالlت، االتفاقيات والتوصيات مبدأ املساواة وعدم المتيزي، ومتثّل القواعد اuولية للعمل الّصادعىل املسـتوى اuويل، العديد من إالعالlت، االتفاقيات والتوصيات مبدأ املساواة وعدم المتيزي، ومتثّل القواعد اuولية للعمل الّصادعىل املسـتوى اuويل، العديد من إالعالlت، االتفاقيات والتوصيات مبدأ املساواة وعدم المتيزي، ومتثّل القواعد اuولية للعمل الّصادعىل املسـتوى اuويل، العديد من إالعالlت، االتفاقيات والتوصيات مبدأ املساواة وعدم المتيزي، ومتثّل القواعد اuولية للعمل الّصاد    وكّرستوكّرستوكّرستوكّرست                    

منذ تأسـيس املنظمـة اuوليـة منذ تأسـيس املنظمـة اuوليـة منذ تأسـيس املنظمـة اuوليـة منذ تأسـيس املنظمـة اuوليـة " " " " املتساوي عن العمل املتساوياملتساوي عن العمل املتساوياملتساوي عن العمل املتساوياملتساوي عن العمل املتساويمبدٔا أالجر مبدٔا أالجر مبدٔا أالجر مبدٔا أالجر """"وقّرر وقّرر وقّرر وقّرر . . . . النّصوص االٔكرث تطّورًا دوليًّا، ٕاذا ما تعلّق أالمر بتنظمي ظروف التوظيف وsسـتخدامالنّصوص االٔكرث تطّورًا دوليًّا، ٕاذا ما تعلّق أالمر بتنظمي ظروف التوظيف وsسـتخدامالنّصوص االٔكرث تطّورًا دوليًّا، ٕاذا ما تعلّق أالمر بتنظمي ظروف التوظيف وsسـتخدامالنّصوص االٔكرث تطّورًا دوليًّا، ٕاذا ما تعلّق أالمر بتنظمي ظروف التوظيف وsسـتخدام
، ٕاعالن املبادئ واحلقـوق ، ٕاعالن املبادئ واحلقـوق ، ٕاعالن املبادئ واحلقـوق ، ٕاعالن املبادئ واحلقـوق ))))1944194419441944((((كام قّرر مبدٔا املساواة وعدم المتيزي، عىل وجٍه عاٍم، مضن ٕاعالن فيالدلفيا كام قّرر مبدٔا املساواة وعدم المتيزي، عىل وجٍه عاٍم، مضن ٕاعالن فيالدلفيا كام قّرر مبدٔا املساواة وعدم المتيزي، عىل وجٍه عاٍم، مضن ٕاعالن فيالدلفيا كام قّرر مبدٔا املساواة وعدم المتيزي، عىل وجٍه عاٍم، مضن ٕاعالن فيالدلفيا ، ، ، ، ))))1919191919191919((((للمنظمة للمنظمة للمنظمة للمنظمة     للعمل، فتضّمنته ديباجة امليثاق التّأسييسللعمل، فتضّمنته ديباجة امليثاق التّأسييسللعمل، فتضّمنته ديباجة امليثاق التّأسييسللعمل، فتضّمنته ديباجة امليثاق التّأسييس

                        ).).).).2008200820082008((((ظمة اuولية للعمل بشأن العداs tج�عيّة من ٔاجل عوملة عادt ظمة اuولية للعمل بشأن العداs tج�عيّة من ٔاجل عوملة عادt ظمة اuولية للعمل بشأن العداs tج�عيّة من ٔاجل عوملة عادt ظمة اuولية للعمل بشأن العداs tج�عيّة من ٔاجل عوملة عادt وكذا، ٕاعالن املنوكذا، ٕاعالن املنوكذا، ٕاعالن املنوكذا، ٕاعالن املن، ، ، ، ))))1998199819981998((((أالساسـيّة يف للعمل أالساسـيّة يف للعمل أالساسـيّة يف للعمل أالساسـيّة يف للعمل 
، أالسس القاعديّة للمساواة وعدم المتيزي يف ، أالسس القاعديّة للمساواة وعدم المتيزي يف ، أالسس القاعديّة للمساواة وعدم المتيزي يف ، أالسس القاعديّة للمساواة وعدم المتيزي يف 1958195819581958للعام للعام للعام للعام     111111111111: : : : والتوصية رمقوالتوصية رمقوالتوصية رمقوالتوصية رمق    111111111111: : : : االتفاقية رمقاالتفاقية رمقاالتفاقية رمقاالتفاقية رمقوعاودت املنظمة التّأكيد عىل هذا املبدأ �ع�د العديد من أالدوات، لمتثّل وعاودت املنظمة التّأكيد عىل هذا املبدأ �ع�د العديد من أالدوات، لمتثّل وعاودت املنظمة التّأكيد عىل هذا املبدأ �ع�د العديد من أالدوات، لمتثّل وعاودت املنظمة التّأكيد عىل هذا املبدأ �ع�د العديد من أالدوات، لمتثّل      

 ّ ّ ظّل النشاط الت ّ ظّل النشاط الت ّ ظّل النشاط الت         ....رشيعي لهذه أالخريةرشيعي لهذه أالخريةرشيعي لهذه أالخريةرشيعي لهذه أالخريةظّل النشاط الت
ٕاىل التسـاؤل ٕاىل التسـاؤل ٕاىل التسـاؤل ٕاىل التسـاؤل     دفع دفع دفع دفع العوملة sقتصادية، ممّا العوملة sقتصادية، ممّا العوملة sقتصادية، ممّا العوملة sقتصادية، ممّا     فرضهتافرضهتافرضهتافرضهتااملبادئ والنّصوص املقّررة عىل املسـتوى اuويل رٔاسًا عىل عقب يف ظّل املعطيات الفعليّة واملعقّدة الّيت املبادئ والنّصوص املقّررة عىل املسـتوى اuويل رٔاسًا عىل عقب يف ظّل املعطيات الفعليّة واملعقّدة الّيت املبادئ والنّصوص املقّررة عىل املسـتوى اuويل رٔاسًا عىل عقب يف ظّل املعطيات الفعليّة واملعقّدة الّيت املبادئ والنّصوص املقّررة عىل املسـتوى اuويل رٔاسًا عىل عقب يف ظّل املعطيات الفعليّة واملعقّدة الّيت     انقلبت هذهانقلبت هذهانقلبت هذهانقلبت هذه                    

� متيزييّة، استبعاد ٔاو تفضيل من شأنه � متيزييّة، استبعاد ٔاو تفضيل من شأنه � متيزييّة، استبعاد ٔاو تفضيل من شأنه � متيزييّة، استبعاد ٔاو تفضيل من شأنه بشأن كيفيّة حتقيق املساواة يف املعام� يف جمال العمل؟ ومن ّمث، البحث عن التّدابري الواجب اّختاذها يف سبيل القضاء عىل ّلك معامبشأن كيفيّة حتقيق املساواة يف املعام� يف جمال العمل؟ ومن ّمث، البحث عن التّدابري الواجب اّختاذها يف سبيل القضاء عىل ّلك معامبشأن كيفيّة حتقيق املساواة يف املعام� يف جمال العمل؟ ومن ّمث، البحث عن التّدابري الواجب اّختاذها يف سبيل القضاء عىل ّلك معامبشأن كيفيّة حتقيق املساواة يف املعام� يف جمال العمل؟ ومن ّمث، البحث عن التّدابري الواجب اّختاذها يف سبيل القضاء عىل ّلك معام
        ....املساس �ملساواة يف التوظيف وsسـتخداماملساس �ملساواة يف التوظيف وsسـتخداماملساس �ملساواة يف التوظيف وsسـتخداماملساس �ملساواة يف التوظيف وsسـتخدام

املقّررة، ٔاساسًا، يف ظّل املقّررة، ٔاساسًا، يف ظّل املقّررة، ٔاساسًا، يف ظّل املقّررة، ٔاساسًا، يف ظّل " " " " القواعد اuولية للعمل املكّرسة للمساواة وعدم المتيزي يف التوظيف وsسـتخدامالقواعد اuولية للعمل املكّرسة للمساواة وعدم المتيزي يف التوظيف وsسـتخدامالقواعد اuولية للعمل املكّرسة للمساواة وعدم المتيزي يف التوظيف وsسـتخدامالقواعد اuولية للعمل املكّرسة للمساواة وعدم المتيزي يف التوظيف وsسـتخدام""""موضوع موضوع موضوع موضوع     لبحث والتحليل،لبحث والتحليل،لبحث والتحليل،لبحث والتحليل،����    استناداً ملا سـبق، تتناول اuراسةاستناداً ملا سـبق، تتناول اuراسةاستناداً ملا سـبق، تتناول اuراسةاستناداً ملا سـبق، تتناول اuراسة                    
يف ٔابعادهـا التّارخييّـة  يف ٔابعادهـا التّارخييّـة  يف ٔابعادهـا التّارخييّـة  يف ٔابعادهـا التّارخييّـة      ،،،،لهـالهـالهـالهـا، هيدف ٕاىل تناول املفـاهمي أالساســية ، هيدف ٕاىل تناول املفـاهمي أالساســية ، هيدف ٕاىل تناول املفـاهمي أالساســية ، هيدف ٕاىل تناول املفـاهمي أالساســية فصل متهيدي مبثابة مدخل عام لÍراسةفصل متهيدي مبثابة مدخل عام لÍراسةفصل متهيدي مبثابة مدخل عام لÍراسةفصل متهيدي مبثابة مدخل عام لÍراسة: : : : ووردت خطهتا، اكالٓيتووردت خطهتا، اكالٓيتووردت خطهتا، اكالٓيتووردت خطهتا، اكالٓيت    ....النشاط الترشيعي للمنظمة اuولية للعملالنشاط الترشيعي للمنظمة اuولية للعملالنشاط الترشيعي للمنظمة اuولية للعملالنشاط الترشيعي للمنظمة اuولية للعمل

        ). ). ). ). عدم المتيزي يف التوظيف وsسـتخدامعدم المتيزي يف التوظيف وsسـتخدامعدم المتيزي يف التوظيف وsسـتخدامعدم المتيزي يف التوظيف وsسـتخدام((((وووو) ) ) ) املساواة يف الفرص واملعام�املساواة يف الفرص واملعام�املساواة يف الفرص واملعام�املساواة يف الفرص واملعام�((((، ، ، ، ))))القواعد اuولية للعملالقواعد اuولية للعملالقواعد اuولية للعملالقواعد اuولية للعمل: (: (: (: (واملفاهمييّةواملفاهمييّةواملفاهمييّةواملفاهمييّة
وليـة للعمـل عـىل املســتويني وليـة للعمـل عـىل املســتويني وليـة للعمـل عـىل املســتويني وليـة للعمـل عـىل املســتويني للمنظمـة اuللمنظمـة اuللمنظمـة اuللمنظمـة اuبدٔا املساواة وعدم المتيزي يف ظّل sختصاص الترشيعي بدٔا املساواة وعدم المتيزي يف ظّل sختصاص الترشيعي بدٔا املساواة وعدم المتيزي يف ظّل sختصاص الترشيعي بدٔا املساواة وعدم المتيزي يف ظّل sختصاص الترشيعي حول حتديد نطاق م حول حتديد نطاق م حول حتديد نطاق م حول حتديد نطاق م     املُنصبّةاملُنصبّةاملُنصبّةاملُنصبّة�بني ٔاساسـيني يعاجلان ٕاشاكليّة اuراسة �بني ٔاساسـيني يعاجلان ٕاشاكليّة اuراسة �بني ٔاساسـيني يعاجلان ٕاشاكليّة اuراسة �بني ٔاساسـيني يعاجلان ٕاشاكليّة اuراسة                 
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 Résumé : 
 L’égalité entre les êtres humains constitue l’un des droits fondamentaux au travail. Bien plus, il apparait comme l’un 
des éléments essentiels des autres droits, dans la mesure où la reconnaissance de ceux-ci ne prend toute sa portée que s’ils 
sont accordés à tous. 
  La consécration dans des textes constitutionnels ou législatifs du principe d’égalité devant la loi tendait 
historiquement à abolir les immunités et les privilèges accordés à certains ou à certaines classes; les Etats se voient imposer 
une simple obligation d’abstention.  
  Ce principe  d’égalité a acquis peu à peu, une portée tout à la fois plus positive  et plus effective; son aspect positif 
(l’égalité) rejoint son aspect négatif (la non-discrimination):l’Etat ne doit plus seulement s’abstenir, mais encourager cette 
égalité par des mesures concrètes, la rendre plus réelle, redresser les disparités naturelles ou sociales. La question se pose 
alors de savoir si ces mesures de faveur à l’égard de certaines catégories n’impliquent pas à leur tour une [discrimination à 
rebours]. 
 Au plan international, nombreux sont les traités, les conventions et les recommandations qui établissent le principe 
d’égalité et de non-discrimination, les normes internationales du travail de l’O.I.T. constituent à ce niveau les textes les plus 
élaborées dans le domaine de l’emploi. Dés l’avènement de l’O.I.T. , le principe [à travail égal, salaire égal] figurait dans le 
préambule de la constitution de l’organisation(1919),celui d’égalité et de non-discrimination, en général, dans la Déclaration 
de Philadelphie (1944), la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail(1998),ainsi, que la 
déclaration de l’O.I.T. sur la justice sociale pour une mondialisation équitable (2008). 
 Ce dernier est repris dans un grand nombre d’instruments, la convention n°111 (complétée par la recommandation 
n°111) de 1958 concernant l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de travail contient les normes de base. 
 En présence d’une mondialisation si réelle et si complexe, on se demande comment réaliser une effective égalité de 
chances ou de traitement au travail ? On recherche les mesures à prendre afin d’éliminer toute distinction, exclusion, ou 
préférence qui a pour effet d’altérer l’égalité au travail. 
 Ainsi, cette étude traite des  « normes internationales du travail consacrant  le principe d’égalité et de non-
discrimination en matière d’emploi et de travail » élaborées dans le cadre de la fonction législative de l’O.I.T. 
 Le plan de cette étude est simple :un chapitre préliminaire qui constitue le cadre  historique et notionnel de l’étude, 
il cherche à définir les notions principales qui sont à la base de cette étude : [Les normes internationales du 
travail],[ L’égalité des chances et du traitement]et[La non-discrimination en matière d’emploi et de profession]. 
 Deux titres principaux inhérents à la problématique objet de cette étude ; problématique relative à la portée du 
principe d’égalité et de non-discrimination au sein de la fonction législative de l’O.I.T. sur les deux plans subjectif (rationae 
personae) et objectif (rationae materiae).  


