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الدورة احلادية والسبعون
البند ( 69ب) من جدول األعمال املؤقت*
تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها :مسائل حقـوق اإلنسـان
مبا يف ذلك النُهج البديلة لتحسني التمتـ الععلـحب وقـوق
اإلنسان واحلريات األساسية

احلق يف حرية التجم السلمحب ويف تكوين اجلمعيات**

مذكرة من األمني العام
يتشرف األمني العام بـنن ييـل أ ضعءـاجل اجلمعيـة العامـة تقريـر املقـرر اينـا املعـ
باحلق يف حرية التجم السلمحب ويف تكوين اجلمعيات ماينا كياي املقدَّم عمـ بقـرار للـ
حقوق اإلنسان .5/24

تقريـــر املقـــرر اينـــا
تكوين اجلمعيات

املعـــ بـــاحلق يف حريـــة التجمـــ الســـلمحب ويف

موجز
يبحث هذا التقرير ممارسة احلـق يف حريـة التجمـ السـلمحب ويف تكـوين اجلمعيـات يف
مكان العمل والتمت هبذا احلق م التركيز علـ ضكرـر اـرائل القـوة العاملـة يف العـاا تعر ـا
للتهميش مبا فيها العاملون يف سلسلة اإلمداد العاملية والعمال يف القطاع غـ املـن م والعمـال
املهاجرون والعمال املزنليون وغ هم.
* .A/71/150
** قُدّم هذا التقرير بعد املوعد النهائحب لتءمينه آخر املستجدات.
16-15867

041016

061016

**1615867

A/71/385

احملتويات
الصفحة
ضوال  -مقدمة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

ثانيا  -اإلطار املعاهيمحب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

ثالرا  -التحديات اليت تواجه حق العمال يف حرية التجم السلمحب ويف تكوين اجلمعيات :الءـوو العامليـة
عل حقوق العمال واستجابة الدول . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

ضلف -

العمال املهاجرون . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

بـاجل -

العام ت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

جيم -

العمال املزنليون . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

رابعا  -اإلطار القانوين الدويل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

صكوك حقوق اإلنسان الدولية واإلقليمية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

خامسا  -االستنتاجات والتوصيات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35

ضلف -

2/39

16-15867

A/71/385
-

ضوال  -مقدمة
 - 1هذا التقرير هو التقرير الراب املقدم من املقرر اينـا
لل حقوق اإلنسان .32/32

أ اجلمعيـة العامـة عمـ بقـرار

 - 2و يتناول املقرر اينا يف هذا التقرير البيئة ال زمـة إلعمـال احلـق يف حريـة التجمـ
الســلمحب ويف تكــوين اجلمعيــات يف ســياق العمــل ويســلا الءــوجل علـ القــوانني واملمارســات
واملشاكل العامة الـيت تـؤدي أ انتـهاك هـذ احلقـوق( .)1ويشـ املقـرر اينـا أ ضن حقـوق
العمــل مــن حقــوق اإلنســان للعمــال( .)2وحريــة التجم ـ الســلمحب وتكــوين اجلمعيــات حقــان
ضساســـيان أل مـــا ـــروريان للكرامـــة اإلنســـانية والـــتمكني االقتدـــادي والتنميـــة املســـتدامة
والدميقراطية .ومهـا املـدخل أ كـل احلقـوق األخـردو وبـدو ا تكـون مجيـ حقـوق اإلنسـان
واحلقوق املدنية األخرد يف خطر.
 - 3والدول ملزمة مبوجب القانون الدويل باحترام حق العمـال يف حريـة التجمـ السـلمحب
ويف تكــوين اجلمعيــات ومحايتــه والوفــاجل بــه .وتشــمل هــذ االلتزامــات الواجبــات اإل ابيــة
والسلبية عل حد سواجل .والدول ملزمة ع و ًة علـ ذلـك بـدعم هـذ احلقـوق ”يف واليتـها
القءائية الوطنية ولدد عملها عل الدعيد الدويل منعـردة ضو علـ ضسـان ثنـائحب ضو متعـدد
األطراف“ (ان ر الوثيقة  A/69/365العقرة .)16
 - 4ويف كر من احلاالت تتقاع الدول عن محاية هـذ احلقـوق األساسـية ضو نعاذهـا
وقلما هتيئ بيئة مواتيـة ملمارسـة ولـو احلـد األده منـها حارمـ ًة م يـني العمـال مـن حقـوقهم.
ويــؤدي ذلــك أ تعــاقم التعــاوت والعقــر والعنــف وعمالــة األطعــال والعمــل القســري عل ـ
الدــعيد العــاملحب ويســهم ســهاما مبااــرا يف مشــاكل مــن قبيــل اال ــار بالبشــر والـرق .وهــذا
التقرير ينخذ يف االعتبار ضثر العوملة عل متتـ العمـال احملـرومني وقـوقهم مبـا يف ذلـك األدوار
الــيت تؤديهــا عمليــات احلوكمــة العامليــة والــدول وضربــاب العمــل واجلهــات األخــرد املعنيــة يف
سبيل احترام هذ احلقوق ومحايتها والوفاجل هبا.
__________

( )1يدرك املقرر اينا مـدلول الدـياغة املسـتددمة يف العقـرة ( 5ز) مـن قـرار للـ حقـوق اإلنسـان 21/15
املنشــئ لواليتــه الــيت تندــل بتجنــب تكــرار العمــل الــذي تكــون من مــة العمــل الدوليــة وآلياهتــا الرقابيــة
املتدددة قد نعذته بالععل .غ ضن احلق يف حرية تكوين اجلمعيات بدـورته األوسـ نطاقـا يـا ينطبـق دون
اــك علـ مكــان العمــل وال ميكــن ضن تــدور مناقشــة جــادة حــول حقـحبّ تكــوين اجلمعيــات والتجمـ علـ
الدعيد العاملحب دون الن ر يف التحديات احمليطة بتمت العمال وقوقهم.
( )2ألغراض هذا التقرير يستددم املقرر اينا مدطلل “عامل” بنوس معىن ممكن له.
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 - 5ويتءــمن هــذا التقريــر ضيءــا توصــيات بشــنن الكيعيــة الــيت ميكــن للــدول ضن تعــزز هبــا
احترام حق العمال يف التجمـ ويف تكـوين اجلمعيـات علـ فـو ضفءـل ومـن تعزيـز سـيادة
القانون مبا يف ذلك احتكام العمال أ القءاجل م احلـد مـن عـدم املسـاواة والعقـر واحلرمـان
من احلقوق .وتستند هذ التوصيات أ املعـاي والدـكوك الدوليـة حلقـوق اإلنسـان وحقـوق
العمــل وقــد وُ بــعت بالتشــاور م ـ اوتمـ املــدين وحقــوق اإلنســان وحقــوق املــرضة والــدول
واملن مات املعنية وقوق العمل.
 - 6ويف ضثناجل اإلعداد إلصدار هذا التقريـر دعـا املقـرر اينـا أ عقـد اجتمـاع للدـ اجل
يف يومحب  5و  6ضيار/مايو  2016يف دياين بكينيا .واستعاد كر ا من املناقشات وهـو يعـرب
عــن امتنانــه ملركــز التءــامن واملركــز الــدويل للممارســة القانونيــة غ ـ الســاعية للــربل عل ـ
املشاركة يف تن يم االجتماع وجلمي املشاركني عل سهاماهتم .ويعرب كذلك عـن تقـدير
للذين عر وا ارهبم بوسائل ضخـرد مرـل ا لـرد علـ اسـتبيانه .وقـد و ـ املقـرر اينـا يف
حسبانه عناصر العمل ذات الدلة املتوافرة داخل من ومة األمم املتحدة(.)3
 - 7وضخ ا يود املقرر اينا ضن يعرب عـن بـالت تقـدير ملركـز التءـامن علـ املسـاعدة
البحرية املقدمة منه واليت ضثرت هذا التقرير بعيض من املعلومات.

ثانيا  -اإلطار املعاهيمحب
 - 8يف العقود األخ ة ما فتئ كر مـن االقتدـاديني يروجـون للعوملـة االقتدـادية  -الـيت
تنعذ بنقـل قـدر ممكـن مـن التن ـيم علـ الشـركات وروون األمـوال  -بوصـعها ضداة ضساسـية
لتحقيق الرخاجل العاملحب و اجل العقر .ولقد ضدد الن ام االقتدادي الذي انبرق عن هـذ العلسـعة
أ ارتعاع يف اإلنتاجيـة والرـروة االقتدـاديتني العـامليتني ولكنـه ضسـهم كـذلك يف زيـادة نعـوذ
الشركات الكب ة املتعددة اجلنسيات زيادةً هائلةً و أ تركُز الرـروة يف عـدد ضقـل مـن األيـدي.
ويف الوقت نعسه تآكلت سلطة هذ الدول يف تن يم تلك الكيانات التجاريـة .وعـ وة علـ
ذلــك ا ُيــوزع النمــو االقتدــادي العــاملحب الــذي زقــق مــؤخرا توزيعــا متســاويا .وقــد زادت
اإلنتاجية والناتج االقتدادي لكن زاد التعاوت ضيءا م استئرار ضغىن العئات بنديب األسـد
من مثار هذا النمو(.)4
__________

( )3كانت بعض احلاالت الـوارد ذكرهـا يف هـذا التقريـر مو ـوع مراسـ ت ضُرسـلت أ احلكومـات ونشـرات
صحعية وتقارير ضصدرها املكلعون بواليات يف طار اإلجراجلات ايناصة وكبار املسؤولني باألمم املتحدة.
( )4ان ــــــــــــــــــــــــــر“An economy for the 1 per cent: how privilege and power in the economy drive extreme :
) .inequality and how this can be stopped”, Oxfam Briefing Paper, No. 210 (18 January 2016متــــاى علــــ
العنــــوان التــــايلhttps://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/bp210-economy-one-:
.percent-tax-havens-180116-en_0.pdf
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 - 9والسلطة غ املقيدة سواجل ضكانـت عامـة ضم خاصـة يف ضصـلها تشـكل هتديـدا خطـ ا
حلمايــة حقــوق اإلنســان مبــا يف ذلــك حقــوق العمــال يف حريــة التجم ـ الســلمحب ويف تكــوين
اجلمعيات .وتساهم احلملة العاملية الـيت تُشـ ّن علـ هـذ احلقـوق يف دخـال احلوكمـة يف ضزمـة
عامليــة .وثــروة الشــركات املتعــددة اجلنســيات هــحب ضك ـ عــدة مــرات مــن ثــروة العديــد مــن
الدول( .)5ولئن كانت الشركات املتعددة اجلنسيات الرئيسـية تتحمـل املسـؤولية القانونيـة عـن
عملياهتا حمليا داخل الدول القومية اليت تعمـل هبـا فسـريان هـذ القـوانني ال ميتـد أ ضعما مـا
يف اينارج وال تتحمل املسؤولية القانونية عن العدد ا ائل من انتهاكات احلقوق الـيت تقـ يف
بلــدان متعــددة يف س ســل مــداداهتا .ومــن ناحيــة ضخــرد يُلــزم العمــال ويُقّيــدون بــالقوانني
الوطنية النافذة حيث يعملون .وع وةً عل ذلك تعر ت ضدوات العمل التقليدية املسـتددمة
للمطالبــة بــاحلقوق  -النقابــات واإل ـرابات واملعاو ــة اجلماعيــة ومــا أ ذلــك  -لإل ــعاف
الشديد يف مجي ضفاجل العاا .وباتت هذ احلالـة تتـيل علـ فـو فعـال لسلسـلة اإلمـداد العامليـة
وسيلة فعالة لتجاوز الدميقراطية ذات السيادة.
 - 10وكر ا ما تتعرض غالبية العمال يف العـاا -مبـن فـيهم العمـال يف القطـاع غـ املـن م
والعام ت والعمال احملليون والعمال املهاجرون والعمـال الزراعيـون والعمـال اليوميـون -
ل ستبعاد من ضطر احلماية القانونية الوطنية مما علهم عـاجزين عـن ممارسـة حقهـم األساسـحب
يف التجم ضو يف تكوين اجلمعيات ويرمهم من سبل االنتداف عند انتهاك حقوقهم(.)6
 - 11فدون حقحب التجم وتكوين اجلمعيات يكون للعمال نعوذ حمدود يف توي ال ـروف
الـيت ترســل العقـر وتزيــد مــن عـدم املســاواة وزـد مــن الدميقراطيــة .واحلاجـة أ احلعــا علـ
العمل املدفوع األجر ضمر يستهلك كـل الطاقـات و ـذا يكـدى العمـال لسـاعات طويلـة لقـاجل
ضجور زهيدة يف بيئات غ آمنة وغ صحية مما يهددهم باملرض واإلصابة والوفـاة .ويعملـون
دون ضدوات احلماية االجتماعية األساسية مرل الرعاية الدحية والتعلـيم واملعااـات التقاعديـة
ضو احلــق يف اختيــار العمــل ضو تركــه يف حالــة العمــال املتّجــر هبــم .ويتءــاعف ضثــر عــدم التمتـ
وقـ ّحب التجمـ وتكــوين اجلمعيــات يف حالــة العمــال املهــاجرين بســبب قســوة قــوانني ا جــرة
و ــرد من مــات توفيــف العمالــة مــن املبــاد األخ قيــة واصــطبال ن ــم العمــل بالدــبوة
__________

( )5ان ر. Nicholas Freudenberg, ”The 100 largest government and corporations by revenue“, 27 August 2015:
متــاى علــ العنــوان التــايلwww.corporationsandhealth.org/2015/08/27/the-100-largest-governments-and-:
.corporations-by-revenue/
( )6ان ــــــــر”Unprotected labour: what role for unions in the informal economy?“, Labour Education 2002/2, :
) .No. 127 (International Labour Organization (ILO), 2002متــــــــــــاى علــــــــــــ العنــــــــــــوان التــــــــــــايل:
.www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---actrav/documents/publication/wcms_111464.pdf
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العسكرية وخءوع احلقـوق للقيـود يف هياكـل العمـل مبنـاطق هيـز الدـادرات .ضمـا العمـال
املزنليون والعمال الزراعيون املهاجرون الذين كر ا ما يُستبعدون مـن احلمايـة مبوجـب قـانون
العمـــل يف ضوطـــا م وخارجهـــا علــ الســـواجل فيتعر ـــون ل ســـتو ل والتـــهميش علــ فـــو
مءاعف.
 - 12وضما املرضة فكر ا ما يُسـند ليهـا يف االقتدـاد العـاملحب ضداجل الوفـائف املندعءـة األجـر
واملندعءــة املهــارات .ويــؤدي اســتمرار العنــف اجلنســاين أ قمـ املطالبــة العرديــة واجلماعيــة
وقوقهن ملقاومة املستول/املنتهك مـن ضربـاب العمـل ضو سـلطات الدولـة .وعـ وة علـ ذلـك
كر ا ما زرم فئات معينة من العمال من حقوقهم -مبن فـيهم النسـاجلو واملهـاجرون الـداخليون
واينــارجيونو واألقليــات العرقيــة واإلثنيــة والدينيــة واجلنســيةو والعمــال الريعيــون احملرومــون
وغ هم  -من حيث املبدض وكم و عها مما يزيد من صعوبة املطالبة وقوقها.
 - 13واحلرمــان مــن احلقــوق هــو احلالــة املشــتركة بــني هــؤالجل العمــال والســائدة يف تلــف
البلدان وس سل اإلمداد العاملية .وتعزز البيئة القانونية ؤالجل العمـال سـواجل ضكانـت مقدـودة
ضم غ مقدودة ضسواق العمل اليت تعتمد اعتمـادا ضساسـيا علـ العمـال اوـردين مـن احلقـوق
وعل ـ وجــود بيئــة مندعءــة األجــور .وضربــاب العمــل وغ هــم ممــن يتــهربون مــن القــانون
وال يـنهبون للمعــاي يكتسـبون ميــزة تنافسـية علـ ضربــاب العمـل املمتــرلني علـ حســاب حــق
العمال يف حرية التجم السلمحب وتكوين اجلمعيات.
 - 14وع و ًة عل ذلك يؤدي عـدم وجـود ضطـر قانونيـة و نعاذيـة عـابرة للحـدود ووطنيـة
فعالة أ مكافنة عدم االمترال ونشر بل حىت اينروج عن القانون .ضمـا العنـف الـذي متارسـه
الدولة واجلهات العاعلة ايناصـة ـد النقـابيني والنشـطاجل احلقـوقيني والعمـال املءـربني سـلميا
فكر ا مـا يوجـه الءـربة القا ـية أ حمـاوالت العمـال ممارسـة حقهـم يف التجمـ ويف تكـوين
اجلمعيات.
 - 15ويسهم تقاع الدولة عن نعاذ القوانني واللوائل مسامهة كب ة يف عجـاز العمـال عـن
ممارســة حقهــم يف التجمـ ويف تكــوين اجلمعيــات .ودون ضي مـ ذ واقعــحب قــانوين ضو دميقراطــحب
سياسحب يدخل العمال يف دورة جديدة من دورات العقـر .ويشـ تقريـر من مـة العمـل الدوليـة
عن مبادرة اجل العنف أ ضن” :العقر ال ’يـد ‘ ببسـاطة يف عـاا العمـل .بـل نمل عـاا العمـل
وضسواق العمل لدينا تولد العقر ضو ض ا تبني عل األقل ض ا غ م ئمة للـتدل منـه“( .)7فقـد
__________

( )7من مــة العمــل الدوليــة مباارة ا الاءاارى الاار الفا ا  :منظمااة اللمااد الة لخااة لتااة الانمخااة للاار 2030
( ILC.105/DG/IBجنيف  )2016العقرة .37
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ض عف اختاذ القـرارات وسـن القـوانني سـواجل ضكانـت متعمـدة ضم لـرد غـ م ئمـة مـن قـدرة
العمال عل ممارسـة احلقـوق األساسـية وضوجـدت ن امـا قانونيـا غـ قابـل لإلنعـاذ يف مواجهـة
الدول ضو املؤسسات املتعددة اجلنسيات اليت تتقاع عن محاية تلك احلقوق.
 - 16واحلــق يف حريــة التجم ـ الســلمحب ويف تكــوين اجلمعيــات مهــا حقــان ضساســيان مــن
حقوق العمال .وأل ما ميكنان النان مـن التعـب عـن مدـاحلهم ومتريلـها فهمـا معتـاى زقيـق
الدميقراطية والكرامة ومساجللة احلكومات وتقوية قدرة اإلنسان عل االختيـار .وهـذان احلقـان
مها ضيءا وسيلة ملعاجلة عدم التكافؤ يف الع قة بني العمال وضرباب العمـل ممـا يسـاعد العمـال
علـ التدــدي ل نتــهاكات واحلدــول عل ـ ضجــور عادلــة والعمــل يف فــروف آمنــة( )8و ــاد
صوت مجاعحب ميرلهم.
 - 17ويف الوقت نعسه جعل ا جوم العاملحب عل حقوق العمل من الوا ـل علـ فـو يـر
القلق ضن الطرق القدمية يف الدفاع عن حقوق العمـال ا تعـد ذات جـدود .فعاملنـا واالقتدـاد
املعوا يتو ان بوت ة اديدة السرعة ومن املهـم ضن تتكيـف األدوات الـيت نسـتددمها حلمايـة
حقــوق العمــل بالســرعة نعســها .ومثــة خطــوة ضوأ فــو زقيــق هــذا ا ــدف هــحب الــتدل مــن
التمييز املتنصل واملدطن بني حقوق العمل وحقوق اإلنسان بوجه عـام .فحقـوق العمـال مـن
حقــوق اإلنســان والقــدرة علـ ممارســة هــذ احلقــوق يف مكــان العمــل اــر ضساســحب لتمتـ
العمــال بطائعــة واســعة مــن احلقــوق األخــرد ســواجل االقتدــادية ضم االجتماعيــة ضم الرقافيــة ضم
السياسية ضم غ ها.

ثالرا  -التحديات اليت تواجه حق العمال يف حرية التجمـ السـلمحب ويف تكـوين
اجلمعيات :الءوو العاملية عل حقوق العما ل واستجابة الدول
 - 18كــان فهــور الشــركات املتعــددة اجلنســيات دافعــا أ حــدو توــ ات هيكليــة يف
االقتداد العاملحب هبدف خعض التكاليف وزيادة ضربـاى الشـركات واحلـد مـن مسـؤوليتها ضمـام
العمال( . )9فاإلنتاج وتقدمي اينـدمات مقسـمان بـني ضمـاكن تلعـة لـدد ضربـاب عمـل ـتلعني
__________

( )8ان ر:

Virginia Mantouvalou, ”Organizing against abuse and exclusion: the associational rights of

undocumented workers“, in Cathryn Costello and Mark Freedland, eds., Migrants at Work: Immigration
and Vulnerability in Labour Law (Oxford, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland,

.Oxford University Press, 2014), p. 381
( )9ان رRadhika Balakrishnan, Lisa McGowan and Cassandra Waters, ”Transforming women’s work: :
policies for an inclusive economic agenda“ (American Federation of Labour and Congress of Industrial

.Organizations, Solidarity Center and Rutgers University, 2016), p. 10
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يف بلدان تلعة .وقد ضتاى هذا الو للشركات الرئيسية زويـل نتـاج السـل واينـدمات أ
اركات يف بلدان مندعءة التكاليف وقليلة اللوائل مما يشكل ـوطا علـ اجلهـات املدـنعة
واملقدمة للددمات يف س سل اإلمـداد العامليـة مـن ضجـل خعـض التكـاليف( .)10وقـد ضحـدثت
هذ التحوالت ا يكلية توي ات جذرية يف ع قات العمل والن م التقليدية.
 - 19ويعمل اليوم ما يقدر بــ  60 7يف املائـة مـن عمـال العـاا يف االقتدـاد غـ الن ـامحب
حيث ال ختء ع قات العمل للتن يم القانوين ضو تشـملها احلمايـة االجتماعيـة (وهنـاك نسـبة
ضخـرد تبلـت  13يف املائــة هـحب نسـبة مــن يعملـون بعقـود حمــددة املـدة)( .)11ويف بعـض البلــدان
النامية تشمل الوفائف غ الن امية ما يدل أ  90يف املائة من فر العمل املتاحة(.)12
 - 20ورغم ضن االقتداد غ الن ـامحب موجـود دائمـا فتحريـر س سـل اإلمـداد العامليـة مـن
القوانني والن م وتطويرها ضدد أ توسي نطاق يوها حىت صارت ض عافا مءـاععة .ويشـمل
االقتداد غ الن امحب العاملني حلساهبم اينا والعاملني يف املؤسسات غ الن امية والعمـال
اليــوميني والبــائعني يف األســواق والعــاملني املــؤقتني والعــاملني بعــض الوقــت ضو العــاملني
املتعاقدين وفئـات ضخـرد كـر ة( .)13والعـاملون غـ الن ـاميني ميكـن ضن يكونـوا مدرسـني ضو
عماال زراعيني ضو عاملني يف مراكـز املكاملـات ا اتعيـة ضو سـائقحب سـيارات األجـرة ضو جـامعحب
القمامة ضو عمال التوصيل ضو غ هم.

__________

( )10ان ـــــــــر :من مـــــــــة العمـــــــــل الدوليـــــــــة اللماااااااااد الل ااااااااال ا يلياااااااااد الاو اااااااااة اللر خاااااااااة
_http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms

.469849.pdf
( )11ان ـــــرMartha Alter Chen, The Informal Economy: Definitions, Theories and Policies, WEIGO Working :
) .Paper, No.1 (August 2012متاى عل العنوان التايل:
ILO, World
 http://wiego.org/sites/wiego.org/files/publications/files/Chen_WIEGO_WP1.pdfو
) .Employment Social Outlook: The Changing Nature of Jobs (Geneva, 2015متـــاى علـ ـ العنـــوان التـــايل:
_www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms

.368626.pdf
( )12ان ــــــــــــــــر:

Malcolm Sharara, “Many Zimbabweans live below food poverty-World Food Programme”,

 .Fin24, 19 May 2016متــــاى علــ ـ العنــــوان التــــايل:
.below-food-poverty-line-wfp-20160519
( )13ان ـــــرMartha Alter Chen, The Informal Economy: Definitions, Theories and Policies, WEIGO Working :
) .Paper, No.1 (August 2012متاى عل العنوان التايل:
.http://wiego.org/sites/wiego.org/files/publications/files/Chen_WIEGO_WP1.pdf
www.fin24.com/Economy/many-zimbabweans-live-
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 - 21وكــر ا مــا يتســم العمــل غ ـ الن ــامحب بســوجل اــرو التشــويل وا عــاض األجــور
وانعــدام احلمايــة مــن عــدم دفـ األجــور وتســريل العــاملني دون اــعار ضو تعــويض والعمــل
اإل ـــايف اإللزامـــحب وفـــروف العمـــل غـ ـ ا،منـــة وغـ ـ الدـــحية وغيـــاب االســـتحقاقات
االجتماعيــة مرــل التــنمني الدــححب ضو اإلجــازات املر ــية ضو املعااــات التقاعديــة ضو الءــمان
االجتماعحب( .)14والعاملون غـ الن ـاميني ن ـرا أ كـو م عمومـا خـارج طـار احلمايـة الـيت
يعر ها قانون العمل تودو مكانية احتكـامهم أ القءـاجل حمـدودة وفرصـتهم يف التجمـ ضو
تنسي النقابات ضو االنءمام ليها ضو املعاو ة علـ زيـادة األجـور ضو زسـني فـروف العمـل
ضقــل .ويــد افتقــارهم أ احلقــوق األساســية مــن قــدرهتم علـ مســاجللة مــن ــم ســلطة علــيهم
و ردهم من سلطة توي فروفهم .وختتار الدول بالتعاون م ضرباب العمل مـن تشـملهم ضو
ال تشملهم احلقوق النقابية.
 - 22ويعمل امل يني من العمال غ الن اميني يف س سل اإلمداد العامليـة حيـث يقـ عـدد
من ضسوض انتهاكات حرييت تكوين اجلمعيات والتجم السـلمحب  -وحيـث يكرـر تركـز العمـال
املهـاجرين( . )15وكـر ا مـا تءــعف الـدول حقـوق العمـل الجتــذاب االسـترمار بقنشـاجل منــاطق
خاصـة لتجهيــز الدـادرات حيــث تُقلـ حريتــا التجمـ الســلمحب وتكـوين اجلمعيــات تقليدــا
اديدا ضو تُح ران ح را صريا .وقد تستددم الدول ضيءا االتعاقات م املسترمرين كـذرائ
إل عاف معاي العمل.
 - 23ومتارن س سل اإلمداد العاملية وطا هابطا من ضعل ألسعل عل األجـور وفـروف
العمل و عل العمال مبنند عـن نيـل حقـوقهم يف حريـة تكـوين اجلمعيـات ذ يشـول العمـال
الوفائف الدائمة لكنهم يرمون من حقوق املوفعني الدائمني .وهـذ الترتيبـات  -املوجـودة
يف األعمال الن امية وغ الن امية عل حد سواجل مبا يف ذلك عقـود العمـل لـبعض الوقـت ضو
قد ـ املــدد ضو املؤقــت ضو جــداول االنت ــار زــت الطلــب ضو العقــود مــن البــاطن املتعــددة
الطبقــات ضو االمتيــازات( )16وضن مــة العمــل الدــوري للحســاب اينــا  -مدــممة لتقليــل
__________

( )14ان ر. www.ilo.org/global/topics/employment-promotion/informal-economy/lang--en/index.htm:
( )15ان ر :من مة العمل الدوليـة اللماد الل ال ا يلياد الاو اة ( ILC.105/IVجنيـف  )2016متـاى علـ
العنـــــــــــــــــوان التـــــــــــــــــايلhttp://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/ :
 meetingdocument/wcms_469849.pdfالدعحتان  25و .32
( )16ان ــــــــــــــرRadhika Balakrishnan, Lisa McGowan and Cassandra Waters, ”Transforming women’s work: :
policies for an inclusive economic agenda“ (American Federation of Labour and Congress of Industrial

.Organizations, Solidarity Center and Rutgers University, 2016),, p. 10
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التكاليف( .)17ونتيجةً ل ستددام الواس النطاق ذ املمارسة يعمـل  1.5بليـون اـد -
ضي  46يف املائة من العـدد اإلمجـايل لعمـال العـاا  -فيمـا يسـم ”الوفـائف غـ املسـتقرة“.
ويف كل من جنوب آسيا وضفريقيا جنوب الدحراجل الك د يعمل ضكرر مـن  70يف املائـة مـن
العمال هبذ الطريقة(.)18
 - 24وهنــاك ميــل لتركــز النســاجل يف ضده مســتويات سلســلة اإلمــداد العامليــة يف القطاعــات
ذات األجور األقل واملكانـة األده واالسـتحقاقات األ ـعف مرـل قطاعـات امل بـ و ميـ
اإللكترونيــات والقطاعــات ايندميــة( .)19وتعــوق نســبة النســاجل الـ ي يعملــن يف لــال الزراعــة
نسبة الرجال حيث يشكلن مـا يقـرب مـن  70يف املائـة مـن القـوة العاملـة غـ الن اميـة(.)20
وع وةً عل ذلك تشكل النساجل عـادةً مـن  60أ  90يف املائـة مـن حجـم القـوة العاملـة يف
املناطق االقتدادية ايناصة حيث ختعض ضدوات محاية العمال ختعيءا حادا ضو تُلوـ متامـا مـن
ضجل جذب االسترمار األجنيب(.)21
 - 25وتســهم الشــركات الرئيســية يف انتــهاكات احلقــوق مــن خ ـ ل ممارســات االســتعانة
مبدادر تلعـة و ـاطر اينـروج مـىت زادت التكـاليف وعـاد ًة مـا تكـون حمدـنة مـن املسـاجللة
القانونيــة .ويف مع ــم احلــاالت ال يوجــد ضي اختدــا ضو ســبب قــانوين إلقامــة دعــود ــد
املؤسسة يف وطنها عن االنتهاكات اليت يرتكبها املورّد مبنند عنها(.)22
 - 26ويف بعــض البلــدان تكــون العمليــات اإلداريــة ضو القءــائية بطيئــة ضو ــعيعة ضو فاســدة
للوايــة .وعنــدما يُعدــل مــن العمــل العمــال الــذين يســعون أ تكــوين مجعيــات ضو تشــكيل
__________

( )17ان ــر :من مــة العمــل الدوليــة اللمااد الل اال ا يليااد الاو ااة الدــعحة  23متــاى علـ العنــوان التــايل:
_http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms

.469849.pdf
( )18ان ــــــرInternational Labour Organization, World Employment and Social Outlook Trends 2016 (Geneva, :
).2016
( )19ان ــــــــــــــرRadhika Balakrishnan, Lisa McGowan and Cassandra Waters, ”Transforming women’s work: :
policies for an inclusive economic agenda“, (American Federation of Labour and Congress of Industrial

.Organizations, Solidarity Center and Rutgers University, 2016), p. 7
( )20املرج نعسه.
( )21املرج نعسه الدعحة .11
( )22ان ــر :من مــة العمــل الدوليــة اللمااد الل اال ا يليااد الاو ااة ( ILC.105/IVجنيــف  )2016الدــعحة
 42متـــــــــــــاى علـــــــــــــ العنـــــــــــــوان التـــــــــــــايلwww.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---:
.relconf/documents/meetingdocument/wcms_469849.pdf
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ازادات فق م ال دون ضي سبيل انتداف فعال سـواجل يف الـوطن ـد الشـركة احملليـة ضو يف
اينارج د الشركة الرئيسية الـيت قـد تكـون قـد سـامهت يف االنتـهاك .ودون تبعـات قانونيـة
ال يُرجل ضن يتو الو .

ضلف  -العمال املهاجرون
 - 27ــري العوملــة يف ســياق ضكـ حركــة هجــرة للســكان يف تــاريل البشــرية مــن املنــاطق
الريعية أ املناطق احلءرية وداخل البلدان وع احلدود .وحسـب التقـديرات األخـ ة ملن مـة
العمل الدولية يوجد يف العاا  150.3مليون عامل مهاجر( .)23وتش التقـديرات أ وجـود
 112.3مليونــا منــهم ( 74 7يف املائــة) يف البلــدان املرتععــة الــدخل( .)24ويهــاجرون لــدعم
ضسرهم وزسـني مسـتقبلهم ولكـن انعـدام حقـوقهم وقـدرهتم علـ االختيـار يف مكـان العمـل
غالبا ما يتركهم  -هم وضطعا م  -واقعني يف براثن العقر.
 - 28ويواجــه العمــال املهــاجرون الــذي يتقا ــون ضجــورا مندعءــة درجــة اــديدة مــن
االســـتو ل االقتدـــادي واإلقدـــاجل االجتمـــاعحب واحلرمـــان مـــن احلقـــوق السياســـية .وغالبـــا
ما يرمون من حقهم يف حرية التجم السلمحب وتكوين اجلمعيات بسبب و عهم غـ املـن م
ضو عــن طريــق العوائــق ا يكليــة الكائنــة يف القنــوات القانونيــة الــيت ــرد العمــال مــن حقــوقهم
بشكل منهجحب .ورسوم االستقدام الباه ة علـهم غـارقني يف ديـون يعجـزون عـن سـدادها.
وضما يف بلد املقدد فوالبا ما تدف م ضجور مندعءـة ضو ال تـدف ـم ضجـور علـ اإلطـ ق.
وخيءعون ل روف عمل ومعيشة غ آمنة وغ صحية ويتعر ـون للعنـف اجلنسـاين .وعـاد ًة
ما يرمون مـن احلدـول علـ الرعايـة الدـحية ضو اإلجـازات ضو املنـاف االجتماعيـة األخـرد.
ســدرة ضو الــرق -
وكــر منــهم ــدون ضنعســهم قــد وقعــوا ــحايا ل ــار يف فــروف مــن ال ُ
حيـث العزلــة وعــدم تقا ــحب ضجـر أ جانــب تقييــد حريــة التنقـل واحلرمــان مــن االحتكــام أ
القءـاجل .ون ــرا ألن مع ــم العمــال املهــاجرين مينعــون فعليــا مــن تشــكيل النقابــات واالنءــمام
ليهــا فــق م يدــبحون عــاجزين عــن الــدعوة أ زســني األجــور وفــروف العمــل .وقــد بــات
املهاجرون قوة عاملة كب ة احلجم ومتاحة ومندعءة األجر وحمرومة مـن سـبل االنتدـاف ضو
العر الواقعية يف املعاو ة اجلماعية عل زسني األجور وفروف العمل.
__________

)

(23
).Methodology (Geneva, 2015
( )24املرج نعسه.
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 - 29وحدــول العمــال علـ و ـ قــانوين ال يءــمن مكانيــة ممارســة حقــوقهم األساســية.
فمع م برامج ا جرة املؤقتة ضو الدائرية تنكر احلق يف التجم ويف تكوين اجلمعيات من حيـث
املبدض ضو متن التمت هبما وتتـرك العمـال زـت رمحـة ضربـاب العمـل .ومـن هـذ الـ امج برنالـا
كعالة يف الشرق األوسا والعمال الزوار يف الواليات املتحـدة .ويف العديـد مـن بلـدان الشـرق
األوسا (مرل البحرين وعمان وقطر والكويت واململكة العربية السعودية) يـربا هـذا الن ـام
املعر يف الدرامة وجود العامل املهاجر يف البلد بتنا ة يكعلها ضحد املواطنني .وتكون قـدرة
العمال عل اإلقامة والعمل بل حىت موادرة البلد مرهونة مبوافقة وضهواجل الكعيـل الـذي يسـيطر
ســيطرة كاملــة علـ وجــود العامــل( .)25والشــحبجل نعســه تقريبــا ينســحب عل ـ بــرامج العمــال
الزوار يف الواليات املتحدة حيث تُربا التنا ات بنرباب عمل بعينهم( .)26ومن وجهة ن ـر
قانونيــة فو ــت هــذ الــدول اإلاــراف علـ الرعايــا األجانــب والســيطرة علــيهم واملســؤولية
عنـــهم أ اـــركات خاصـــة وضفـــراد .وضدد نقـــل املســـؤولية علـ ـ هـــذا النحـــو أ ارتكـــاب
انتهاكات جسيمة وحرمان اديد من احلقوق األساسية.
 - 30ويف الواليــات املتحــدة ينءــم ك ـل ســنة ضكرــر مــن  100 000اــد أ برنــامج
العمال الزوار بتنا ات عمل مؤقتة من العئة  H-2يف قطاعات مرل نشـاجل املسـاحات اينءـراجل
والتشــييد و هيــز األغذيــة البحريــة والزراعــة .وعل ـ الــرغم مــن ضن العمــال الــزوار مهــاجرون
موثملقــون فــق م يعيــدون تعر ــهم للندــب بشــنن ضجــورهم والتهديــد باألســلحة والءــرب
واالغتداب والتجوي واحلب  .وقد تويف بعءهم يف ضثناجل العمل( .)27فالع قة بني رب العمـل
والتنا ات توفر عندرا من عناصر القسرو ذ ن العمـال الـذين يشـتكون مـن فـروف العمـل
ميكــن ضن يُعدــلوا مــن العمــل ويتحــتم علــيهم ضن يوــادروا البلــد ضو ضن يرحّلــوا .وهــذ الع قــة

__________

( )25ان

ـــــــرInternational Trade Union Confederation (ITUC), ”The case against Qatar: host of the FIFA 2022 :

) .World Cup—ITUC special report (Brussels, 2014متــــــــــاى علــــــــ ـ العنــــــــــوان التــــــــــايل:
.csi.org/IMG/pdf/the_case_against_qatar_en_web170314.pdf
( )26ان ـــــــــــــــــرhttp://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/Display News.aspx?NewsID=20317“LangID= :
.E#sthash.mXdGRS7D.dpuf
)
( 27ان ــــــــــرJessica Garrison, Ken Bensinger and Jermy Singer-Vine, “The new American slavery: invited to :
 .the United States, foreign workers find a nightmare”, 24 July 2015متــــــــاى علــــــ ـ العنــــــــوان التــــــــايل:
www.ituc-

https://www.buzzfeed.com/jessicagarrison/the-new-american-slavery-invited-to-the-us-foreign-

.workers-f?utm_term=.ywzOzJKYW#.gp0jykNYK
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الشــرطية تقمــ جهــود العمــال الراميــة أ ممارســة حريــة تكــوين اجلمعيــات والتجمــ (.)28
والعمــال الــذين يــاولون ممارســة حقــوقهم غالبــا مــا يو ــعون يف القائمــة الســوداجل مــن جانــب
ضربــاب العمــل الــذين يســتددمون التهديــد باحلرمــان مــن فــر العمــل يف املســتقبل إلســكات
صوت العمال(.)29
 - 31ضما يف اململكة املتحدة فوالبا مـا ينـتج عـن األعمـال الـيت يـتحكم فيهـا مشـرفو عمـال
اليومية يف قطاعات الءـيافة و هيـز األغذيـة والزراعـة اسـتو ل العمـال املهـاجرين عـن طريـق
سرقة ضجورهم ضو مدـادرة جـوازات سـعرهم .ويـؤدي احتمـال فدـل العمـال وفقـدا م احلـق
القــانوين يف العمــل والبقــاجل يف البلــد أ قعــادهم عــن ممارســة حقــوقهم .ون ــرا ألن زقيقــات
الشرطة متيل أ التركيز ضكرر عل مسائل نعاذ ا جرة ضكرر من تركيزها عل دعاود تعـرض
العمــال املهــاجرين لســوجل املعاملــة اينط ـ ة فقنــه ُيــال بينــهم وبــني االحتكــام أ القءــاجل(.)30
ويشكل العمل القسري ضيءا مشكلة كب ة ومتزايدة يف اململكة املتحدة(.)31
 - 32والتعــرض للترهيــب ضمــر مشــترك بــني ــارب العمــال املهــاجرين .فعــحب عــام 2015
تعرض  245زمبابويـا مـن العمـال املهـاجرين ملءـايقات وترهيـب وضعمـال انتقاميـة (وتعـرض
ضربعة منهم لعنف بدين) بعد ضن ن موا ضنعسـهم لطلـب زيـادة يف األجـر يف مزرعـة خءـروات
يف جنـــوب ضفريقيـــا .وكـــانوا يعملـــون ملـــدة  12ســـاعة يوميـــا وســـبعة ضيـــام يف األســـبوع
وملدة  17ساعة يوميا يف موسم حداد اينءـروات لكنـهم كـانوا يدـلون علـ فـو ندـف
احلد األده لألجور( .)32وقد طردوا قسـريا يف ضيلول/سـبتم  2015لكـن ضندـعتهم احملكمـة
بعد ذلك عندما تبني للقا حب ض م يستحقون ضجورا متنخرة ضو عادهتم أ ضعما م(.)33
__________

( )28ان

ـــــــــــرShannon Lederer, “Top 10 ways guest worker visa programmes undermine immigrant rights”, 9 :

 .September 2015متــاى علـ العنــوان التــايل:
.10-Ways-Guest-Worker-Visa-Programs-Undermine-Immigrant-Rights
( )29املرج نعسه.
( )30تقرير مقدم من ازاد يونيسون العمايل.
( )31ان ــــــــــــــــــــرHsiao-Hung Pai, “The lessons of Morecambe Bay have not been learned”, The Guardian, 3 :
 .February 2014متاى عل العنوان التايل:
.https://www.theguardian.com/commentisfree/2014/feb/03/morecambe-bay-cockle-pickers-tragedy
( )32ان ـــــــر . Tula Connell, “70 migrant workers fled abuse in South Africa”, 22 January 2016:متـــــــاى علــــــ
العنوان التايل. www.solidaritycenter.org/70-migrant-farm-workers-fled-abuse-in-south-africa/:
( )33ان ــــر . Tula Connell, “Zimbabwe migrant farm workers see dawn of justice”, 18 May 2016:متــــاى علــ ـ
العنوان التايل. www.solidaritycenter.org/zimbabwe-migrant-farm-workers-win-court-case/:

http://www.aflcio.org/Blog/Political-Action-Legislation/Top-
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 - 33ضما العنف م اإلف ت من العقـاب فـنمر اـائ ضيءـا .فعـحب املكسـيك تعـرض عمـال
زراعيون مهاجرون يف حدد ك يات مؤسسات تددير الطمـاطم يف البلـد العتـداجلات بدنيـة
عندما ااتكوا من قلـة الطعـام ضو حـاولوا موـادرة معسـكر العمـل الـذي ضغلـق علـيهم “كـن م
ســجناجل” .وهــدد روســاجل املعســكرات العمــال الــذين طــالبوا بــنجورهم احملتجــزة بدــورة غ ـ
قانونية .وا يتمكن العمال املدينون من التمت وقهم يف التجم ويف تكوين اجلمعيـات خشـية
فقدان األجور اليت ا تكن تُدَف حىت احلداد .وتلقت الشركة متوي مـن البنـك الـدويل وهـحب
تورّد نتاجها أ بقالني رئيسيني يف الواليات املتحدة(.)34
( )35

باجل  -العام ت

 - 34ال تءم القوة العاملة عل الدعيد العاملحب اليوم سود ندف النساجل تقريبا مقابل ضكرـر
من ث ثة ضرباع الرجال( .)36وتتركز ث ثة ضرباع ضعمـا ن يف ضعمـال غـ ن اميـة وغـ حمميـة.
وهــذا األمــر عــل النســاجل علـ األرجــل ضقــل بكــر مــن الرجــال يف االنءــمام أ النقابــات
والتمت بنوجه احلماية املتدلة بالعمل مبا يف ذلك حقا التجم وتكوين اجلمعيات.
 - 35ويؤدي التمييز واالنتـهاك واإلبعـاد أ وفـائف يف قـاع االقتدـاد العـاملحب أ ـعاف
قـــدرة العـــام ت علــ االنءـــمام أ املن مـــات الـــيت تـــداف عـــن مدـــاحلهن وتكـــوين تلـــك
املن مات .وعل الدـعيد العـاملحب يتركـز تشـويل املـرضة يف ضعمـال مندعءـة األجـر يف ضقاصـحب
سلسلة اإلمداد العاملية حيث ندرة احلماية االجتماعية مبا فيها تلك اليت يوفرها قانون العمل.
 - 36ضمــا فجــوة األجــور بــني اجلنســني علـ الدــعيد العــاملحب الــيت تقــدر حاليــا بنســبة تبلــت
 77يف املائـة( )37فهـحب مؤاـر آخــر علـ التمييـز ـد العــام ت .والقيـود الوفيعيـة اجلنســانية
املكرسة يف القانون مبا يتناىف م االتعاقيات واملعاي الدولية تزيـد مـن ختعـيض ضجـور النسـاجل
ومن تقليل معدل تشويلهن وهو ما له عواقب اقتدادية واجتماعية طويلة األمد تنعك علـ
__________

( )34ان

ـــــــرRichard Marosi, “Desperate workers on a Mexican mega-farm: ‘they treated us like slaves’”, Los :

 .Angeles Times, 10 December 2014متـــاى علـــ العنـــوان التـــايل:
.mexico-labor/
( )35ل طــ ع علــ مزيــد مــن املعلومــات بشــنن املشــاكل الــيت تواجــه املــرضة يف مكــان العمــل ان ــر الوثيقــة
.A/HRC/26/39
( )36ان ــــــــــــــــرUnited Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women, Progress of the :
.World’s Women 2015-2016: Transforming Economies, Realizing Rights (New York, 2015), p. 74
( )37ان ــــــــــــــــرInternational Labour Organization, “ILO: large gender gaps remain across broad spectrum of :
 .global labour market”, 8 March 2016متـــــــاى علـــــ ـ العنـــــــوان التـــــــايلwww.ilo.org/global/about-the-:
.ilo/newsroom/news/WCMS_457267/lang--en/index.htm

http://graphics.latimes.com/product-of-
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النســاجل ضنعســهن وعل ـ ضســرهن وبلــدهن( .)38وقــد انتــهت دراســة استقدــائية ضجراهــا البنــك
الــدويل عل ـ  173بلــدا أ ضن  155منــها عل ـ األقــل لــديها قــانون واحــد يعــوق العــر
االقتدـادية للنســاجل( .)39وال تــزال هنــاك قيـود قانونيــة معرو ــة علـ نـوع العمــل الــذي ميكــن
للمرضة ضن متارسه يف  79بلدا(.)40
 - 37وممارســات التوفيــف تطلــق يــد ضربــاب العمــل ضيءــا يف توجيــه املــرضة أ الوفــائف
املندعءــة األجــر واملكانــة( .)41وقــد تكــون املــرضة متركــزة يف ضكرــر وفــائف االقتدــاد العــاملحب
افتقارا للحماية بسبب ما يعتقد كر من ضرباب العمـل مـن ضن النسـاجل العـام ت ضكرـر طاعـة
وحذقا وال يتذمرن كما ضن طلباهتن ضقل(.)42
 - 38وتقترن ال مساواة بني اجلنسني يف األسرة مـ التمييـز يف العمـل وهـو مـا يُعءـحب أ
النيل من متت املرضة وقوق اإلنسان وحقوق العمل .فعل سبيل املرال يق العـبجل األكـ مـن
األعمال املزنلية عل عاتق املرضة علـ اخـت ف الرقافـات ممـا يءـعف مـن قـدرهتا علـ التنقـل
ويدّ من فر عملها( .)43وزمّ ل عبجل الرعاية غـ املدفوعـة األجـر يـرم املـرضة مـن حقوقهـا
و علها مبنند عن التمت وقها يف تكـوين اجلمعيـات يف العمـل ذلـك ضنـه يءـطرها أ القيـام
بنعمــال الرعايــة جلــزجل مــن الوقــت ضو زــت الطلــب ضو يف البيــت ضو دون ضجــر لتمكينــها مــن
مواصــلة عملــها غـ املــدفوع األجــر( .)44وهــذا مــا يُءــطر النســاجل يف كــر مــن األحيــان أ
العمل يف االقتداد غ الن ـامحب غـ احملمـحب .وعـاد ًة مـا تشـول النسـاجل هـذ الوفـائف لعتـرات

__________

( )38ان

ــــــرArancha González, “In 155 countries women still face legal discrimination. The consequences are :

 .huge”, The Guardian, 3 December 2015متــاى عل ـ العنــوان التــايل:
.development-professionals-network/2015/dec/03/women-legal-discrimination-worldwide-consequences
( )39املرج نعسه.
)
( 40ان ــــــــــــــــرWorld Bank, Women Business and the Law 2014: Removing Restrictions to Enhance Gender :
).Equality—Key Findings (Washington, D.C., 2013
( )41ان ــــــــــــــرRadhika Balakrishnan, Lisa McGowan and Cassandra Waters, “Transforming women’s work: :

https://www.theguardian.com/global-

policies for an inclusive economic agenda”, (American Federation of Labour and Congress of Industrial

.Organizations, Solidarity Center and Rutgers University, 2016), p. 5
( )42املرج نعسه.
( )43املرج نعسه.
( )44املرج نعسه.
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ضطول م ن عمرهن مقارن ًة بالرجـال دون ضدوات محايـة اجتماعيـة متدـلة بالعمـل األمـر الـذي
تترتب عليه خسائر فادحة منها ترسيل ما يعانينه من فقر(.)45
 - 39ورمبا يكون ضك عائق ضمام ممارسة املرضة احلـق يف حريـة التجمـ السـلمحب ويف تكـوين
اجلمعيات هو العنف اجلنساين الذي تتءرر منه ضكرر من  35يف املائة من النساجل علـ الدـعيد
العاملحب( .)46ولئن كانت األ واجل العاملية تسلا بدورة متزايدة علـ العنـف ـد املـرضة بشـكل
عام فقن وقوع هذا الءرب من العنف يف مكان العمل ال يزال يقابل باإلمهال ضو التجاهل.
 - 40ويشــي العنــف اجلنســاين يف العمــل( )47يف االقتدــاد الن ــامحب وغ ـ الن ــامحب وكــر ا
ما يتقاط م غ من صور التمييز واالستو ل ال سيما علـ ضسـان العـرق واألصـل اإلثـ
وبلد املنشن والعمر( . )48ويشـمل العنـف اجلنسـاين يف العمـل مـا يلـحب :االعتـداجل البـدين والقتـل
والشــروع فيــه والعنــف اجلنســحب واالعتــداجل اللع ــحب والتهديــد والتســلا واإلســاجلة النعســية
والترهيب والتحرش اجلنسحب واإليذاجل االقتدادي واملايل والتعقب وغـ ذلـك مـن ضاـكال
العنف.
 - 41وقد انتهت دراسـة استقدـائية ضجريـت مـؤخرا يف بلـدان االزـاد األورون أ ضن 75
يف املائة من النساجل يف وفائف اإلدارة والوفائف املهنية الرفيعة و  61يف املائة منـهن يف قطـاع
ايندمات تعر ن لشكل ما من ضاـكال التحـرش اجلنسـحب( .)49وقـد ضبلوـت نسـاجل عـام ت يف
()51
بلــدان تلعــة منــها األردن وبــنو ديش وتــون واجلمهوريــة الدومينيكيــة( )50وســوازيلند

__________

( )45املرج نعسه.
( )46ان ر :من مة الدحة العاملية العنف املمارن د املرضة :العنف املمارن ـد املـرضة مـن قبـل اـريكها املعااـر
والعنـــــــف اجلنســـــــحب املمـــــــارن ـــــــدها  -صـــــــحيعة وقـــــــائ متـــــــاى علـــــ ـ العنـــــــوان التـــــــايل:
.http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/ar/
(.Lisa McGowan, “Gender-based violence at work”, Solidarity Center (forthcoming) )47
( )48املرج نعسه.
( )49ان ــــــرEuropean Union Agency for Fundamental Rights, Violence against Women: An EU-Wide Survey—:
).Main Results (Luxembourg, Publications Office of the European Union, 2014
( )50ان ـــــــــــــــــــــــرwww.laborrights.org/publications/sexual-harassment-export-processing-zones-dominican-:
republic; Lourdes Pantaleón, “Sexual harassment in the export processing zones of the Dominican

 .Republic”, May 2003متاى عل العنوان التايل:
.http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1484“context=globaldocs
( )51ان ـــر .All Africa, “Swaziland: Swazi textile workers exploited”, 1 November 2014 :متـــاى علـــ العنـــوان
التايل.http://allafrica.com/stories/201411031316.html :
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وكمبوديا( )52وهاييت( )53عن تعر هن العتداجلات لع ية ضو بدنية ضو جنسية ضو لتحرش جنسـحب
جنسحب ضو اغتداب يف مكـان العمـل .وتقـول  90يف املائـة تقريبـا مـن الكينيـات العـام ت يف
لال الشاي و هيز الدادرات ن اهدن اعتداجلات جنسية يف مكـان العمـل ضو تعر ـن ـاو
وكلهن تقريبا ضفدن ض ن خيشني من اإلب ل خوفا من فقدان وفائعهن(.)54
 - 42وتتعرض الزعيمات النقابيات يف غواتيماال ”ل ستهداف بشكل خـا “( )55بنعمـال
التهديد والعنف والقتل .وتعيد نساجل عام ت ض ن تعر ن للكـم بوـرض اإلجهـاض القسـري
ضو اختطعن يف ضثناجل انت ـارهن وسـائل املواصـ ت للـذهاب أ العمـل ضو العـودة منـه( .)56ويف
غواتيمــاال قُبتــل مــا يزيــد عل ـ  5 000امــرضة وفتــاة بــني عــامحب  2008و  .)57(2015وقــد
اعتمدت احلكومة الوواتيماليـة قانونـًا ملكافحـة قتـل اإلنـا لكـن بـد ًال مـن اسـتددام القـانون
ملعاقبة املسؤولني عنه وم حقتهم كر اً ما يُستددم للهجوم عل الزعيمات النقابيات(.)55
 - 43فدون القدرة عل التن يم النقان والتحرك اجلماعحب يف العمل يُءطر عدد كب جـدا
من العام ت يف العاا أ العمل يف مناخ من العنف واينوف .ويؤدي التهديد الـدائم بعقـدان
العمل والدـحة وفـر عالـة األسـرة ورمبـا االسـتمرار علـ قيـد احليـاة أ زيـادة مـا تواجهـه
العــام ت مــن زــديات يف ســبيل الــدفاع عــن حقــيهن األساســيني املتمــرلني يف حريــة التجم ـ
السلمحب وتكوين اجلمعيات.
__________

ـــــــــــــــرMégane Ghorbani, “Informal work in Tunisia: a factor to be included in strategies addressing :

( )52ان
 .gender-based violence”, 20 June 2014متـــــــــاى علــــــــ العنـــــــــوان التـــــــــايل:

www.awid.org/news-and-

.analysis/informal-work-tunisia-factor-be-included-strategies-addressing-gender-based
( )53ان ـــــــــــــــرInternational Labour Organization and International Finance Corporation, Better Work Haiti: :
).Garment Industry 12th Biannual Synthesis Report Under the HOPE II Legislation (Geneva, 2016
( )54ان رRegina G. M. Karega, “Violence against women in the workplace in Kenya: assessment of :
workplace sexual harassment in the commercial agricultural and textile manufacturing sectors in

 .Kenya”, May 2002متاى عل العنوان التايل:
.resources/Kenya.pdf
( )55ان ر Callum McSorley, “Guatemala: the world’s most dangerous place for trade unions”, International
 .Network of Street Papers, 28 October 2013متاى عل العنوان التايلwww.streetnewsservice.org/news/ :
.2013/october/feed-400/guatemala-the-world%E2%80%99s-most-dangerous-place-for-trade-unions.aspx
( )56املرج نعسه.
( )57ان ـــــــــــــــــــــــــر Mimi Yagoub, “Why does Latin America have the world’s highest female murder rates?”,
 .11 February 2016متـــــاى علـــ ـ العنـــــوان التـــــايلwww.insightcrime.org/news-analysis/why-does-latin- :
.america-have-the-world-s-highest-female-murder-rates
www.laborrights.org/sites/default/files/publications-and-
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 - 44والعنف اجلنساين يف مكان العمل انتهاك جسيم حلقوق اإلنسـان مينـ ممارسـة احلقـوق
مبا يف ذلك حرية التجم السلمحب وتكوين اجلمعيـات .ومـ ذلـك وعلـ الـرغم مـن انتشـار
وضثر املدمر ال يوجد معيار دويل ملزم واحد يتناول هذ املسنلة.

جيم  -العمال املزنليون
 - 45يشكل العمال املزنليون ن را أ موقعهم الـذي يتقـاط فيـه النـوع اجلنسـاين والعـرق
وا جرة والطاب غ الن امحب ارية كب ة من القـود العاملـة العامليـة املسـتبعدة مـن احلـق يف
حرية التجم السلمحب ويف تكوين اجلمعيات .وتعيد تقـديرات من مـة العمـل الدوليـة ضن عـدد
العمال املزنليني يف العاا يبلـت  67مليـون اـد و  80يف املائـة منـهم مـن النسـاجل()58و وضن
 11.5مليونــا مــن العمــال املهــاجرين يعملــون يف ايندمــة املزنليــة وفــو ث ثــة ضربــاعهم مــن
النساجل.
 - 46والعديــد مــن البلــدان ال يعتــرف بق ــعاجل صــعة “عمــال” علـ العمالــة املزنليــة مبوجــب
القانون( )59مبعـىن ض ـم ال يتمتعـون سـود بقـدرة حمـدودة علـ ممارسـة حقـحب التجمـ وتكـوين
اجلمعيــات يف العمــل .ومــا يقــرب مــن  90يف املائــة مــن العمــال املزنلــيني يعتقــرون أ احلمايــة
االجتماعية الععالة مما علهم هم وضسرهم يف ضو اع هشة اقتداديا واجتماعيا.
 - 47والعمال املزنليون املهاجرون مرلهم مرـل غ هـم مـن املهـاجرين ال ي ـون يف كـر
مــن األحيــان باحلمايــة الــيت تكعلــها حقــوق العمــال .ويتعر ــون ألقسـ االنتــهاكات مبــا يف
ذلك العمل القسري واال ار والعنـف اجلنسـاين .وميكـن ضن يُحرمـوا مـن الطعـام والنـوم ومينـ
عنهم العـ ج الطـيب وي ـر علـيهم موـادرة ضمـاكن عملـهم( .)60فزينـب يوسـف عاملـة كينيـة
تعر ت ل ار ونقلـت أ اململكـة العربيـة السـعودية حيـث ضرغمـت علـ العمـل ملـدة 21
سـاعة يوميــا يف التن يــف والرعايــة ألطعــال رب العمـل الســبعة .وا تســتط موــادرة املــزنل ضو

__________

( )58ان ر :من مة العمل الدولية “ العمل ال ئق للعمـال املزنلـيني :االزـازات منـذ اعتمـاد االتعاقيـة رقـم ”189
مــذكرة حاطــة متاحــة عل ـ العنــوان التــايل:
.beirut/documents/briefingnote/wcms_491350.pdf
( )59ان ر عنوان املوق الشبكحب ل زاد الدويل للعمال املزنليني عل .http://www.idwfed.org/en :
(Presentation by Teresa Wabuko, Kenya Union of Domestic, Hotels, Education Institutions and Hospital )60

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-

Workers Union, at the United Nations expert consultation on freedom of assembly and association, 5

.May 2016
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االتدال بنسرهتا وواجهت زراا جنسيا واعتداجل بدنيا مستمرين من رب عملـها وضبنائـه(.)61
ويف فل هذ ال روف ال تتاى للعمال املزنليني فرصة التجم السلمحب ضو تكوين اجلمعيات.
 - 48والعمل املزنيل مدفوع األجر عمل غ مستقر يف جوهر ( .)62وهناك كر من األمرلـة
علـ القــوانني الــيت متيــز بــني العمــال املزنلــيني وغ هــم مــن العمــال .فاململكــة املتحــدة تســتبعد
العمــال املزنلــيني مــن القيــود املعرو ــة علـ احلــد األده لســاعات العمــل واألجــور واألحكــام
املتعلقة بالدحة والس مة .وسويسرا وفنلندا وكنـدا واليابـان تسـتبعد كـذلك العمـال املزنلـيني
من التشري املتعلق باحلد األده لألجور(.)63
 - 49والعديـد مـن البلـدان مبـا يف ذلـك اململكـة املتحـدة وفرنسـا تسـتبعد العمـال املزنلـيني
مــن اختدــا هيئــات التعتــيش املعنيــة بالعمــل مراعــا ًة يندوصــية ضربــاب العمــل( .)64ضمــا
ثيوبيــا واألردن وكنــدا (ضونتــاريو) فتســتبعد العمــال املزنلــيني مــن القــوانني الــيت تــن م التمريــل
النقــان( .)65وكــر ا مــا يُعامــل قــانون ا جــرة العمــال املزنلــيني بدــورة تلعــة عــن غ هــم مــن
العمال( .)66وم ذلك ي حظ املقرر اينا ضن  30بلدا حىت ا،ن قد اختذت خطوة ابيـة
بنن مدت نطاق محاية العمالة لتشمل العمال املزنليني.

رابعا  -اإلطار القانوين الدويل

ضلف  -صكوك حقوق اإلنسان الدولية واإلقليمية
 - 50احلق يف حرية التجم السلمحب ويف تكوين اجلمعيـات حـق معتـرف بـه يف العديـد مـن
الدكوك الدولية مبا فيهـا اإلعـ ن العـاملحب حلقـوق اإلنسـان والعهـد الـدويل اينـا بـاحلقوق
املدنيـــة والسياســـية والعهـــد الـــدويل اينـــا بـــاحلقوق االقتدـــادية واالجتماعيـــة والرقافيـــة
واالتعاقية الدولية حلماية حقوق مجي العمال املهاجرين وضفراد ضسرهم.
__________

()61

Presentation by Zainab Yusuf, Kenya Union of Domestic, Hotels, Education Institutions and Hospital
Workers Union, at the United Nations expert consultation on freedom of assembly and association, 5

.May 2016
( )62ان ـــــــــــرVirginia Mantouvalou, “Human Rights for precarious workers: the legislative precariousness of :
 .domestic labour”, Labour Rights Institute Online Working Papers, 2/2012متــــاى علــ ـ العنــــوان التــــايل:
.www.ucl.ac.uk/laws/lri/papers/VM%20precarious%20workers.pdf
( )63املرج نعسه.
( )64املرج نعسه.
( )65املرج نعسه.
( )66املرج نعسه.
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 - 51وين العهد الدويل اينا باحلقوق املدنية والسياسية عل ضنه ب عل الدول احترام
احلق يف التجم واحلق يف تكوين اجلمعيات و مان ضن يتمت هبما مجي األادا املوجـودين
يف قليمهــا ويف نطــاق اختداصــها دون متييــز مــن ضي نــوع مــن خـ ل القــانون وبتــوف ســبل
االنتداف واإلنعاذ الععالة( .)67كما ب عل الدول ضن متتن عن انتهاك احلقوق املعترف هبا يف
العهد وتتحمل املسؤولي ة عن انتهاكات هذ احلقـوق عنـدما يقـ االنتـهاك نتيجـ ًة لعـدم تنمينـها
ذلك احلق من القـوانني الداخليـة واملمارسـة العمليـة .والرغبـة يف تع ـيم الـربل االقتدـادي ضو
هتيئة مناخ جاذب ل سترمار ال تقلل من التزامات الدولة ومسؤولياهتا .ويلزم العهد الدول ضيءـا
مبكافحة التمييز الذي متارسه اجلهات ايناصة( )68يف لاالت منها لال العمل(.)69
 - 52وينطبق مبدض عدم التمييز عل مجي احلقوق والدول ملزمة بـنن تكعـل قـدرة العئـات
احملرومـــة مـــن حقوقهـــا تقليـــديا علــ التمتــ وقهـــا يف حريـــة التجمــ الســـلمحب ويف تكـــوين
اجلمعيات .وتلزم املادة  4من اتعاقية القءاجل عل مجي ضاكال التمييز د املرضة الـدول باختـاذ
تــداب ابيــة لءــمان متت ـ املــرضة باملســاواة يف احلقــوق مبــا يف ذلــك حقــا التجم ـ وتكــوين
اجلمعيات .وتطلب اللجنة املعنيـة بالعمـال املهـاجرين( )70مـن الـدول ضن تشـج التن ـيم الـذاي
للعمال املهاجرين بدرف الن ر عن و هجرهتم وتزودهم مبعلومات عـن دوائـر اجلمعيـات
ذات الدلة اليت ميكنها تقدمي املساعدة م.
 - 53ويلــزم العهــد الــدويل اينــا بــاحلقوق االقتدــادية واالجتماعيــة والرقافيــة الــدول بــنن
تكعل متكني النان مـن التن ـيم النقـان واالنءـمام أ مجعيـات العمـال الـيت تعـام اـواغلهم
و ي جل اهتمام خا للعمال املزنليني والعام ت الريعيات والعام ت يف الدناعات اليت هتـيمن
عليها اإلنا والعام ت يف املنازل ال ي غالبا ما يرمن من هذا احلق(.)71
 - 54والنقابات واحلق يف اإل راب ك مها ضداتان ضساسيتان لتحقيق حقوق العمال أل مـا
توفران ا،ليـات الـيت ميكـن مـن خ ـا ضن يـداف العمـال عـن مدـاحلهم بدـورة مجاعيـة وضن
يتعاملوا م املؤس سات التجارية الكـب ة واحلكومـة بقـدر ضكـ مـن التسـاوي .والدولـة ملزمـة
وماية هذ احلقوق جلمي العمال.

__________

( )67العهد الدويل اينا

باحلقوق املدنية والسياسية املواد ()3(2 )2( 2ض  -ج).

( )68املرج نعسه املادتان  2و .26
(Human Rights Committee, Franz Nahlik v. Austria, decision on communication No. 608/1995, 22 July )69
).1996 (CCPR/C/57/D/608/1995
( )70اللجنة املعنية وماية حقوق مجي العمال املهاجرين وضفراد ضسـرهم التعليـق العـام رقـم  28 2آب/ضغسـط
.(CMW/C/GC/2) 2013
( )71اللجنة املعنية وماية حقوق مجي العمـال املهـاجرين وضفـراد ضسـرهم التعليـق العـام رقـم  )2016( 23بشـنن
احلق يف التمت ب روف عمل عادلة ومر ية ).(E/C.12/GC/23
20/39

16-15867

A/71/385
-

 - 55والعهــد الــدويل اينــا بــاحلقوق املدنيــة والسياســية والعهــد الــدويل اينــا بــاحلقوق
االقتدادية واالجتماعية والرقافية ك مها يميان صراحة احلق يف تشكيل النقابـات واالنءـمام
ليها .ويعرض القـانون الـدويل حلقـوق اإلنسـان علـ الـدول ضيءـا التزامـا بالعمـل ديـة علـ
تعزيـــز التمتــ بـــاحلقوق األساســـية مبـــا فيهـــا حقـــوق العمـــل وتشـــجيعه وتيســ (الوثيقـــة
 A/70/266العقــرة  .)4وعـ و ًة عل ـ ذلــك ت هــر ـمنا يف العهــد الــدويل اينــا بــاحلقوق
االقتدــادية واالجتماعيــة والرقافيــة فكــرة زبيــذ ضن تشــج الــدول احلركــة النقابيــة يف ضوســا
العمــال .و ــب عل ـ الــدول ضن تتدــذ التــداب ال زمــة لءــمان عــدم عرقلــة األطــراف الرالرــة
احلقوق النقابية.
 - 56واحلــق يف اإل ــراب حــق راســل منــذ عقــود يف القــانون الــدويل يف الدــكوك العامليــة
واإلقليمية عل السواجل وهو مكرن ضيءا يف دسات ما ال يقل عـن  90بلـدا( .)72ويف الواقـ
بات احلق يف اإل راب قانونا دوليا عرفيا(.)73
 - 1صكوك من مة العمل الدولية
 - 57تءطل من مة العمل الدولية باعتبارها املؤسسة العاملية الر ثية الوحيدة بـدور فريـد
يف و معاي بشنن املباد واحلقـوق األساسـية يف العمـل .وتشـمل اتعاقيـات من مـة العمـل
الدولية األساسية اتعاقية احلرية النقابيـة ومحايـة حـق التن ـيم النقـان ( 1948رقـم  )87الـيت
تدعو الدول أ من التمييز د نقابات العمال ومحاية من مات ضربـاب العمـل والعمـال مـن
التــدخل املتبــادل وتشــجي املعاو ــة اجلماعيــةو واتعاقيــة حــق التن ــيم واملعاو ــة اجلماعيــة
( 1949رقم  )98اليت زمحب العمال الذين ميارسـون حقهـم يف التن ـيم النقـان وتؤكـد مبـدض
عدم التدخل بني من مات العمال وضرباب العمل وتشج املعاو ـة اجلماعيـة الطوعيـة .وهـذ
احلقــوق األساســية ــرورية حلمايــة حقــوق العمــل األساســية األخــرد .والــدول األعءــاجل يف
__________

( )72ان ر عل سبيل

املرالClarence Wilfred Jenks, The International Protection of Trade Union Freedom, The :

Library of World Affairs, No. 35 (New York, Frederick A. Praeger, 1957), pp. 561 -562; Paul O’Higgins,

“International standards and British labour law”, in Roy Lewis, Labour Law in Britain (Oxford, United
Kingdom, Oxfordshire, 1986), p. 577; Breen Creighton, “The ILO and protection of freedom of
association in the United Kingdom”, in Keith D. Ewing, Conor A. Gearty and Bob A. Hepple, eds.,
Human Rights and Labour Law: Essays for Paul O’Higgins (New York, Mansell,1994), p.2; ILO,

.International Labour Standards: A Workers’ Education Manual, 3rd rev. ed. (Geneva, 1990), p. 106
( )73ان ر عل سبيل املرال اتعاقيـة من مـة العمـل الدوليـة رقـم  87لعـام  1948املـواد  3و  8و 10و والعهـد
الــدويل اينــا بــاحلقوق االقتدــادية واالجتماعيــة والرقافيــة لعــام  1966املــادة 8و والعهــد الــدويل اينــا
باحلقوق املدنية والسياسية لعام  1966املادة 22و واالتعاقية األوروبية حلقوق اإلنسـان لعـام  1950املـادة
11و واتعاقية البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان لعام  1969املادة .16
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من مــة العمــل الدوليــة ملزمــة بــاحترام مبــاد حريــة تكــوين اجلمعيــات ســواجل صــدقت عل ـ
االتعاقيــات ذات الدــلة ضم ا تدــدق عليهــا( .)74ويــدعو برنــامج تــوف العمــل ال ئــق الــذي
و ـــعته من مـــة العمـــل الدوليـــة البلـــدان أ احتـــرام االتعاقيـــات األساســـية وتـــوف احلمايـــة
االجتماعيــة و ــاد فــر عمــل الئقــة واملشــاركة يف حــوار اجتمــاعحب (ث ثــحب) حقيقــحب.
واتعاقية العمال املزنليني ( 2011رقم  )189صـك ذو ضمهيـة كـذلك ذ زـدد معـاي زقيـق
فعالية تعزيز حقوق اإلنسان للعمال املزنليني ومحايتها.
 - 2التزامات الدول باحترام احلق يف حريـة التجمـ السـلمحب ويف تكـوين اجلمعيـات ومحايتـه
والوفاجل به
االحا ا
 - 58للدول دور رئيسحب يف من ضو وقف انتهاكات حق العمـال يف حريـة التجمـ السـلمحب
ويف تكوين اجلمعيات م زملها التزامات وا ـحة تتمرـل يف محايـة هـذين احلقـني وتعزيزمهـا
وتيس مها والوفاجل هبما حـىت يف االقتدـاد العـاملحب .غـ ضن قـدرة العمـال علـ ممارسـة حقـيهم
تشــهد تــدهورا حــادا .ذ ن العديــد مــن الــدول تء ـ عقبــات يف القــانون واملمارســة عل ـ
السواجل تقيّد حقوق العمال ضو تتقاع عن تنعيذ القوانني اليت زمحب هذ احلقوق .وقد تـبني
ل زاد الدويل لنقابات العمـال ضن  50مـن ضصـل  141بلـدا للتـها الدراسـة االستقدـائية قـد
فر ت هذ القيود(.)75
 - 59وفر ت بعض الدول ح را تاما عل مجي النقابات املشـروعة منـها اململكـة العربيـة
السعودية واإلمارات العربيـة املتحـدة( .)76وهنـاك دول ضخـرد مرـل قطـر تعـرض قيـودا واسـعة

__________

()74

International Labour Organization, ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work
التــايلwww.ilo.org/declaration/thedeclaration/textdeclaration/lang--:

) .(Geneva, 1998متــاى عل ـ العنــوان
.en/index.htm
( )75ان ــــــــرInternational Trade Union Confederation, “ITUC: global rights index: the world’s worst countries :
) .for workers” (Brussels, 2016متاى عل العنوان التايل:
.http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/survey_ra_2016_eng.pdf
( )76ان ــــــــــــــرInternational Trade Union Confederation, “Internationally recognized core labour standards in :
Saudi Arabia”, report for the World Trade Organization (WTO) General Council review of the trade
التــــــايلwww.ituc-:

 .policies of Saudi Arabia, Geneva, 25 and 27 January 2012متــــــاى علــــــ العنــــــوان
 csi.org/internationally-recognised-core,10469,و “ International recognized core labour standards in the
United Arab Emirates”, report for the WTO General Council review of the trade policies of the United

 .Arab Emirates, Geneva, 27 and 29 March 2012متــــــــــــاى علـــــــــــ العنــــــــــــوان التــــــــــــايل:
.csi.org/internationally-recognised-core,10867
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النطاق عل فـو غـ مقبـول مرـل منـ مـوفعحب القطـاع العـام مـن االنءـمام أ النقابـات ضو
املشاركة يف املعاو ـة اجلماعيـة ضو اإل ـرابات( .)77وبعـض القـوانني تقيّـد موا ـي املعاو ـة
مبــا يف ذلــك األجــور ممــا يعــوق ممارســة احلــق يف التجم ـ ويف تكــوين اجلمعيــات ذ يكــون
العمــال ضكرــر تــرددا يف زمــل ــاطر التن ــيم النقــان عنــدما تكــون املكاســب احملتملــة حمــدودة
للواية( .)78ضما الدول مرل الدني اليت متلك ضو تشول مؤسسات وال تسمل بتشـكيل نقابـات
مستقلة فتنتهك احلـق يف تكـوين اجلمعيـات ويف التجمـ بدـعتها حكومـة ورب عمـل علـ
السواجل (ان ر  E/C.12/CHN/CO/2العقرة .)23
 - 60وينتشــر “عــدم االســتقرار التشــريعحب” املتعلــق وــرييت تكــوين اجلمعيــات والتجمــ
السلمحب انتشارا واسعا عل الدعيد العاملحب وكذلك عدم االنسجام يف السياسات احمليطـة بـه.
وكر ا مـا تسـن الـدول قـوانني ال زمـحب احلـق يف التجمـ ويف تكـوين اجلمعيـات محايـة تامـة
وتقيــد احلقــوق تقييــدا صــريا وتســتبعد فئــات معينــة ضو تء ـ حــدودا عل ـ بعــض عناصــر
احلقوق .فعحب ا ند عل سبيل املرال حيث يعمـل عشـرات امل يـني مـن العمـال يف االقتدـاد
غ الن ـامحب تعمـل احلكومـة علـ زيـادة مرونـة قـوانني العمـل كـحب عـل مـن األسـهل علـ
ضرباب العمل فدل العمال(.)79
 - 61وعنـــدما يتنـــازع تشـــريعان قـــد تعطـــحب العجـــوات القائمـــة بينـــهما العرصـــة لوقـــوع
انتهاكات للحقوق .ويق عل عاتق الدول التزام باالستمرار يف اتباع معاي وا حة ومتسـقة
لدـــاق حـــق مجيـــ العمـــال يف التجمـــ ويف تكـــوين اجلمعيـــات يف القـــوانني والسياســـات
واملمارســات كافــة .ويف العلــبني ضســعر عــدم اتســاق السياســات عل ـ املســتود الــوط عــن
سياســات متءــاربة بشــنن حــق عمــال القطــاع العــام يف حريــة التجم ـ الســلمحب ويف تكــوين
اجلمعيــات .ويعتــرف األمــر التنعيــذي الــذي يــن م نقابــات القطــاع العــام بــاحلق يف اتعاقــات
املعاو ة اجلماعية لكن دائرة دارة امليزانية تعرض حـدودا وقيـودا تتعلـق بامليزانيـة ممـا يكـون
له ضثر فعال يف عاف احلق يف التعاوض يف القطاع العام(.)80
__________

( .International Labour Organization, case No. 2988 (Qatar), complaint date 28 September 2012 )77متــــــــــــــاى
عل العنوان التايل:
.www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:50001:0::NO::P50001_COMPLAINT_FILE_ID:3079678:NO
( )78تقرير مقدم من االزاد املستقل لعمال ايندمات العامة العلبني.
( .Stratfor, “The difficulties of retooling the Indian economy”, 20 July 2016 )79متــــاى علــــ العنــــوان التــــايل:
.https://www.stratfor.com/analysis/difficulties-retooling-indian-economy
( )80تقرير مقدم االزاد املستقل لعمال ايندمات العامة العلبني.
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 - 62وقد بدضت بعض الدول يف اسـتددام قـوانني ضعـم لتقييـد حـق العمـال يف التجمـ ويف
تكوين اجلمعيات .فعحب ا ند علـ سـبيل املرـال اسـتددمت حكومـة كارناتاكـا املـادة 144
من قانون اإلجراجلات اجلنائية الـيت ز ـر التجمعـات الـيت تءـم ضكرـر مـن  10ضاـدا مـن
ضجــل وقــف احتجاجــات عمــال امل بــ يف بنوــالورو يف نيســان/ضبريل  .)81(2016ويمــحب
دستور زمبابوي ا حلق يف التجم ويف تكـوين اجلمعيـات ولكـن تنـتق منـه القـوانني اجلنائيـة
األخرد اليت تعاقب عل األفعال وا،راجل املدلة بالن ام العام بعقوبـات سـجن تدـل أ ـ
سنوات .وقد استددمت القوانني لقم النقابات العمالية وحق اوتم املـدين يف حريـة تكـوين
اجلمعيات( .)82وكـذلك يف سـوازيلند ضسـعر توجيـه ازـاد العمـال انتقـادات أ احلكومـة عـن
لواجل تسجيله(.)83
 - 63والدول اليت متيّز د فئات معينة ضو تستبعدها من تشريعات احلماية تنتهك مـا قطعتـه
عل نعسـها مـن التزامـات بـاحترام هـذ احلقـوق ومحايتـها فءـ عـن املبـدض األساسـحب الـذي
معــاد ضن هــذ احلقــوق ينبوــحب ضن يتمتـ هبــا اجلميـ علـ قــدم املســاواة .فـ ــوز للســلطات
ممارســة التمييــز ــد ضي مجاعــة ضو فــرد علـ ضسـ مرــل النــوع اجلنســاين ضو ا جــرة ضو و ـ
اإلقامة ضو اللوة ضو الرضي االجتماعحب ضو العرق ضو الدين ضو امليل اجلنسحب .و نعاذ قوانني ا جـرة
ال ضسبقية له عل احترام قانون حقوق اإلنسان.
 - 64وميكن ضن مينـ التمييـز العندـري العمـال مـن ممارسـة حقهـم يف التجمـ السـلمحب ويف
تكوين اجلمعيات كما هو احلال يف كولومبيا حيث ن ما يقرب من  75يف املائة مـن القـوة
العاملة يف مـوانئ كولومبيـا  -املنحـدرين ضساسـا مـن ضصـل ضفريقـحب  -يعملـون مبوجـب عقـود
()84
مرنــة وال يُســمل ــم باالنءــمام أ النقابــات ضو باملعاو ــة .والعديــد مــن آالف النقــابيني
الذي قتلوا يف كولومبيا بني عامحب  1986و  2011هم من الكولومبيني املنحدرين مـن ضصـل
ضفريقحب(.)85
__________

( )81تقرير مقدم من من مة الشباب من ضجل الوحدة والعمل التطوعحب ا ند.
( )82ان ر.www.ituc-csi.org/IMG/pdf/survey_ra_2013_eng_final.pdf :
( )83ان ـــــــرInternational Trade Union Confederation, “New ITUC report on violations of trade union rights”, :
 .12 June 2013متاى عل العنوان التايل. www.ituc-csi.org/new-ituc-report-on-violations-of:
( )84ان ـــــــــــــــــــــــــرVerdad Abierta, “Estadísticas Defensores de derechos humanos, sindicalistas, docentes y :
 .”periodistasمتــاى علــ العنــوان التــايلwww.verdadabierta.com/cifras/3831-estadisticas-de-sindicatos- :
.docentes-y-periodistas( )85ان ــــر .Tula Connell, “Afro-Colombians fighting against discrimination at work”, 12 March 2013 :متــــاى
عل العنوان التايل.www.solidaritycenter.org/afro-colombians-fighting-against-discrimination-at-work/ :
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 - 65و افة أ ذلك الدول اليت تستددم ضو تسمل باستددام العمالة غ املستقرة وغـ
الن امية لتجنب التزامات التشويل القانونية مرل احلد األده لألجـور واالسـتحقاقات (وكـر ا
ما يكون ذلك لتجنـب تشـكيل النقابـات) تتقـاع عـن احتـرام حـق العمـال يف التجمـ ويف
تكوين اجلمعيات .فعل سبيل املرال تسـتددم بـ و العقـود القدـ ة األجـل يف القطـاع العـام
عل ـ فــو متزايــد( .)86وقــانون النقابــات اجلديــد يف كمبوديــا يســتبعد العمــال غ ـ الن ــاميني
واملــوفعني املــدنيني واملدرســني والعمــال املزنلــيني مــن نطاقــه( .)87وكــذلك تســتددم مجهوريــة
جورجيا العقود القد ة األجل للعديد من موفعحب الدولة والبلـديات وتـرفض تطبيـق ضحكـام
قانون العمل اليت تتطلب عقود عمل طويلة األجل ضو معتوحة املدة(.)88
 - 66والقيود اليت تعر ها الدولة عل حقحب التجم وتكوين اجلمعيـات مبـا يف ذلـك احلـق
يف اإل ــراب كــر ا مــا تتجــاوز املعــاي الــيت حــددهتا اتعاقيــة من مــة العمــل الدوليــة رقــم 87
وعقود من السوابق القءائية .ويف البلـدان الـيت يُح َـر فيهـا قانونـا احلـق يف اإل ـراب تسـع
احلكومات أ ت ير القيود املعرو ة باسـم الن ـام العـام ضو األمـن العـام ضو خطـر اإلرهـاب ضو
املدلحة الوطنية ضو األزمة االقتدادية(.)89
 - 67ومن من القيود اليت كر ا ما تُستددم ما يلحب :اسـتبعاد فئـات مـن العمـال مـن حـق
اإل رابو والشرو املعرطة املسبقة ال زمة لتنعيذ ـراب قـانوينو والتوـي ات القانونيـة غـ
امل ئمـة الـيت تســمل للسـلطات العامـة بوقــف اإل ـراب ضو اإلعـ ن ضنــه ـراب غـ قــانوينو
واحلجج احلكومية والعامة املؤيدة لعرض قيـود علـ احلـق يف اإل ـراب( .)90والشـرو البالوـة
الدــعوبة ضو القيــود املعرطــة ميكــن ضن عــل مــن تنعيــذ ــراب قــانوين ضمــرا اــبه مســتحيل
مما يترتب عليه استبعاد حدد األدوات اليت يلوذ هبا العمال يف آخر املطاف يف طار حماولتـهم
__________

( )86ان ـــــــــــــــــــر:

Lucien O. Chauvin, “Peru submits Pacific trade pact to congress for approval”, Bloomberg

 .Bureau of News Affairs, 21 July 2016متاى عل العنوان التايل:
. www.bna.com/peru-submits-pacific-n73014445176/
( )87ان ـــــــرMong Palatino, “The trouble with Cambodia’s new law on trade unions”, The Diplomat, 18 April :
 .2016متـــاى علـ ـ العنـــوان التـــايلhttp://thediplomat.com/2016/04/the-trouble-with-cambodias-new-law- :
.on-trade-unions/
( )88مركــز التءــامن مقابلــة بال يــد اإللكتــروين مـ غوتشــا ضليكســاندريا مــدير مشــروع مركــز التءــامن املعـ
بالتعتيش العمايل يف جورجيا  16آب/ضغسط .2016
( )89ان ــــــرEdlira Xhafa, The Right to Strike Struck Down? A Global Survey of Recent Trends, FES Briefing :
 .(Berlin, Friedrich Ebert Stiftung, May 2016), p. 2متــــــــــــــــاى علــــــــــــــ ـ العنــــــــــــــــوان التــــــــــــــــايل:
.www.fes.de/gewerkschaften/common/pdf/2016_FES_Briefing_Right_to_Strike.pdf
( )90املرج نعسه الدعحتان .3 - 2
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جعل ضرباب العمل لسون أ طاولة املعاو ات .وهـذ القيـود تشـكل انتـهاكا حلـق العمـال
يف حرية التجم ويف تكوين اجلمعيات.
 - 68والـــدول ملزمـــة بـــاحترام احلـــق يف حريـــة التجمـ ـ الســـلمحب ويف تكـــوين اجلمعيـــات
باالمتناع عن التدخل بشـكل مبااـر ضو غـ مبااـر يف ممارسـته .ومبوجـب القـانون الـدويل
ال يُسمل بعرض قيود عل احلق يف التجم السلمحب ضو يف تكـوين اجلمعيـات ضو االنءـمام أ
النقابات ال عندما يرد الن عليها يف القانون ومبـا متليـه الءـرورة يف لتمـ دميقراطـحب تعزيـزا
للمداق املشروعة املندو عليهـا يف تلـك الدـكوك( .)91ويءـ القـانون الـدويل يف االعتبـار
مكانية تقييد الدول ممارسة ضفراد القوات املسلحة والشرطة احلق يف حريـة تكـوين اجلمعيـات
ويسمل للدول بتقييـد حـق اإل ـراب املكعـول للـدوائر ايندميـة األساسـية واملـوفعني املـدنيني
العاملني يف دارة الدولة( .)92وم ذلك كما هو احلال يف مجي القيود ينبوـحب ضن تكـون تلـك
القيود هحب االسترناجل ال القاعدة.
 - 69ويف كر مـن البلـدان الـيت تـن دسـات ها علـ احلـق يف حريـة التجمـ السـلمحب ويف
تكوين اجلمعيات كالبحرين يُتعمد عرقلة اإل رابات .وهناك  92بلدا تستبعد فئـات حمـددة
مــن العمــال مــن حــق اإل ــراب .فعــحب ا نــد يســمل القــانون للحكومــة و ــر اإل ــرابات يف
املؤسسات اململوكة ا( .)93ويف كازاخستان ال وز للعمال العاملني يف الكيانـات الـيت تـوفر
“األنشــطة احليويــة” (النقــل العــام واملرافــق واالتدــاالت) اإل ــراب مــا ا تــوفر “لموعــة
رورية من ايندمات بناجلً عل اتعاق سابق م السلطات التنعيذية احمللية(”.)94
 - 70وقــــد ضغلقــــت احلكومــــة املدــــرية العءــــاجل املــــدين ذ ح ــــرت مجيــ ـ اإل ــــرابات
واالحتجاجات تقريبا وتعكف حاليا عل تءييق اينناق عل الدـحعيني وعلـ نقابتـهم(.)95
__________

بـاحلقوق االقتدـادية

( )91العهد الدويل اينا باحلقوق املدنية والسياسية املادة )2( 22و والعهد الـدويل اينـا
واالجتماعية والرقافية املادة ()1(8ض).
( )92ان ـــــــــــــــــــــــرOrganization for Security and Cooperation in Europe, “Venice Commission guidelines on :
 .freedom of peaceful assembly”, 2nd ed., 9 July 2010متــــــــــــــاى علــــــــــــــ العنــــــــــــــوان التـــــــــــــــايل:
.www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2010)020-e
( )93ان ــــــرInternational Trade Union Confederation, “ITUC global rights index: workers’ rights weakened in :
 .most regions, worst year on record for attacks on free speech and democracy”, 9 June 2016متـــــاى علـــ ـ
العنوان التايل.www.ituc-csi.org/ituc-global-rights-index-workers :
(International Labour Organization, “Memorandum of technical comments on the draft law on trade unions )94
 .of Kazakhstan, June 2013, p. 5ان ر ضيءا.Kazakhstan, Labour Code of 1 January 2016, art. 172 (2) :
( )95ان ر.http://anhri.net/?p=146255:
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ويف  1ضيار/مــايو  2016منعــت الشــرطة املئــات مــن العمــال مــن االجتمــاع يف مــبىن النقابــة
ل حتعال باليوم الدويل للعمال(.)96
 - 71ويف م ـ ن ــم يف مجهوريــة كوريــا يف  14تشــرين الرــاين/نوفم  2015اســتددم
 20 000اــرطحب الوــاز املســيل للــدموع ومــداف امليــا لتعريــق م ــاهرة احتجاجيــة حءــرها
 100 000مت اهر .وقد ضصيب عشرات روى واختذت جـراجلات جنائيـة ـد  585مـن
قادة ازـاد نقابـات عمـال كوريـا وضعءـائه .وحكـم علـ رئـي االزـاد بالسـجن ملـدة ـ
ســنوات (الوثيقــة  A/HRC/32/36العقــرة  )41ويؤكــد املقــرر اينــا مــرة ضخــرد ضن اهتــام
املشاركني يف م سلمحب بارتكاب جرائم جنائية ينتهك احلق يف التجم السلمحب.
 - 72ويرحب املقرر اينا وريـة انءـمام ضي اـد أ النقابـات يف سـلوفينيا وبقنشـاجل
نقابة للمهاجرين واكتساهبا الشددية القانونية يف ابا /ف اير .)97(2016
احلمر ة
 - 73الدول ملزمة وماية حق العمال يف التجم السلمحب ويف تكوين اجلمعيات مـن تـدخل
اجلهات العاعلة من غ الدول مرل ضرباب العمل مـن القطـاع اينـا واملؤسسـات .ويشـمل
ذلــك االلتــزام باختــاذ خطــوات ملن ـ االنتــهاكات واملعاقبــة عليهــا وج ـ ــحاياها مــن خ ـ ل
القــوانني والسياســات واألحكــام القءــائية الععالــة .ويكتســحب تنعيــذ املعــاي ضمهيــة متاثــل ضمهيــة
القواعد نعسها.
 - 74وقــد تســمل الــدول ذات احلكومــات االســتبدادية بقنشــاجل وتشــويل مجعيــات ونقابــات
ترعاها هحب ضو تشج الو عل ذلك هبدف احليلولـة دون فهـور ضصـوات مسـتقلة .وتعـرض
الدــني قيــودا علــ حقــوق العمــال يف تكــوين اجلمعيــات العماليــة وانتدــاب ممرلــحب العمــال
املعءلني عن طريق منل ازاد نقابات العمال لعموم الدني مركـزا احتكاريـا وهـو يـؤدي أ
قم حـق العمـال يف التن ـيم النقـان( .)98وتعمـل ازـادات النقابـات املتحالعـة مـ احلكومـة يف
__________

( )96ان ــــــــر. “Egyptian journalists protest against arrests after ‘raid' on union”, The Guardian, 2 May 2016:
متــاى عل ـ العنــوان التــايلhttps://www.theguardian.com/world/2016/may/02/egyptian-journalists-protest- :
.arrests-cairo
( )97تقرير مقدم من حكومة سلوفينيا.
(Samuel Li Shing Hong, ”Freedom of association and assembly in the private sector for vulnerable )98
 workers in a global economy–from the Asian perspective“, Asia Monitor Resource Centreمقـــــــــــــــدم يف
مشاورة خ اجل األمم املتحدة املتعلقة ورية التجم وتكوين اجلمعيات  6ضيار/مايو  2016الدعحة .2
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مدر (ان ر الوثيقة  E/C.12/EGY/CO/2-4العقرة  )13واالزاد الروسحب( )99وفييت نـام (ان ـر
الوثيقـــة  E/C.12/VNM/CO/2-04العقـــرة  )21علـ ـ حبـــا احملـــاوالت الـــيت يبـــذ ا العمـــال
لتشكيل نقابـات مسـتقلة ونـادرا مـا مترـل مدـاق العمـال وغالبـا مـا توقـ اتعاقـات معاو ـة
مجاعية عيعة (دون االستماع أ صوت العمال) وتعمل دية عل من العمـال مـن ممارسـة
حقهم يف التجم ويف تكوين اجلمعيات.
 - 75وهنــاك دول ضخــرد تتقــاع بدــعة عامــة عــن محايــة العمــال مــن االنتــهاكات الــيت
يرتكبها ضرباب العمل ضو عن نعاذ القوانني ايناصة هبم .ويف الواق ال يتوقف كر منـها عنـد
لرد التقاع بل ا تـدعم ضربـاب العمـل يف التعـدي علـ حـق العمـال يف التجمـ السـلمحب
ويف تكــوين اجلمعيــات ضو تتواطــن معهــم يف ذلــك .ويف الواليــات املتحــدة ضفــادت التقــارير ضن
مسؤويل والية تينيسحب عر وا عل اركة فولكسعاغن حوافز قيمتها فـو  300مليـون دوالر
إل افة خا نتاج أ ضحد املدان ولكن العـرض كـان مشـروطا ببقـاجل املدـن دون تشـكيل
نقان (الوثيقة  A/HRC/32/36العقرة  .)38ويف واليـة جورجيـا يف الواليـات املتحـدة منعـت
الشــرطة الــيت اســتدعتها الشــركة مــن مني نقــابيني مــن توزي ـ منشــورات خــارج بوابــات
الشــركة وضصــدرت ضمــر بــاملرول ضمــام القءــاجل يمــل تعليقــا يقــول“ :زــريض الســائقني علـ
تشــكيل نقابــة”( .)100وتــذكر حكومــة واليــة ميسيســييب عــدم تشــكيل نقابــات باعتبــار ضحــد
املزايا الع يمة عنـد زعيـز ضربـاب العمـل احملـتملني .واحلالـة يف مدـن نيسـان يف كـانتون مرـال
عل األخطار املترتبة عل ذلك حيث كافحت الشركة للحيلولة دون تشكيل نقابـات .وقـد
ضُبلــت املقــرر اينــا خـ ل زيارتــه الرمسيــة أ الواليــات املتحــدة يف متوز/يوليــه  2016بــنن
اركة نيسان لـديها  44مدـنعا رئيسـيا حـول العـااو وعما ـا مجيعهـا منءـمون أ نقابـات
باسترناجل اثنني منها يف جنوب الواليات املتحدة.
 - 76و العنف د العمال هو سـبب ونتيجـة يف آن واحـد إل ـعاف حـق العمـال يف حريـة
التجم السلمحب ويف تكوين اجلمعيات علـ الدـعيد العـاملحب .فعـحب عـام  2015قتـل نقـابيون
يف  11بلدا بسـبب نشـاطهم :يـران (مجهوريـة  -اإلسـ مية) وبـ و وتركيـا وجنـوب ضفريقيـا
والســـلعادور واـــيلحب وغواتيمـــاال وكولومبيـــا ومدـــر واملكســـيك .وانتقـــل وبـــاجل العنـــف أ
هندوران حيث قتل 31نقابيا و  57عام ريعيا و  28صحعيا بني عام  2009وضوائـل عـام

__________

( )99ان ــــــــــــر:
الدعحتان .239-238
( )100ان ـــــــــــــــــــرDave Jamieson, Dave Jamieson, ”Watch what happens when you try to unionize some truck :
 .drivers in the south“, Huffington Post, 7 August 2016متــــــــــــــاى علــــــــــــــ العنــــــــــــــوان التــــــــــــــايل:
.www.huffingtonpost.com/entry/unionizing-in-the-south-video_us_57893980e4b0867123e13a29
https://www.gwu.edu/~ieresgwu/assets/docs/demokratizatsiya%20archive/10-2_Crowley.PDF
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 2014بينما اُغتيـل  62نقابيـا يف غواتيمـاال منـذ عـام  .)101(2008وعـادة مـا يرتكـب هـذا
العنف م ف ت مرتكبيه من العقاب ويشكل رادعـا مروعـا ملمارسـة العمـال احلـق يف حريـة
التجم السلمحب ويف تكوين اجلمعيات.
 - 77ويف بعض األحيان تعزز سلطات الدولة فعليـا جهـود ضربـاب العمـل الراميـة أ تقييـد
حق العمال يف التجم السلمحب ويف تكـوين اجلمعيـات .ويف اجلزائـر اسـتددمت الشـرطة يف
عــام  2013العنــف يف تعريــق احتجــاج ســلمحب لنقابــة العمــال املتعاقــدين يف لمـ حكــومحب
وضلقت القبض عل  20اددا( .)102ضما يف نيج يا فقد ـربت الشـرطة يف  19ضيار/مـايو
 2016ضعءاجل مؤمتر العمال النيج ي الذين كـانوا يت ـاهرون سـلميا وضطلقـت علـيهم الوـاز
املسيل للدموع بزعم ضن العمال ا يدلوا عل ترخي من الشـرطة لتن ـيم االحتجـاج(.)103
ويشــدد املقــرر اينــا عل ـ ضن احلــق يف التجم ـ الســلمحب هــو ضحــد احلقــوق األساســيةو وضن
ممارسته ال تتطلب ذنا من الدولة (الوثيقة  A/HRC/32/36/Add.1العقرة .)17
 - 78وين القانون اإلندونيسحب عل حق النقابات يف اإل ـراب ولكـن الشـرطة كـر مـا
تءـــوا علـ ـ العمـــال إل ـــاجل اإل ـــرابات واالحتجاجـــات القانونيـــة عـــن طريـــق العنـــف ضو
االعتقــاالت .فعل ـ ســبيل املرــال اعتقــل  23نااــطا عماليــا وحماميــا مســاعدة قءــائية عنــدما
احتجت ازادات نقابية عديدة عل ال ئحة احلكومية املتعلقة باألجور رقـم  .5201/78ويف
عام  2014ضصيب  17عام روى يف جاوة الوربيـة يف هجـوم مـن مو واـاهدت الشـرطة
العنــف لكنــها ا توقعــه .وكــان للحــاد ضثــر مرــبا علـ تشــكيل النقابــات وممارســة العمــال
حقوقهم( .)104وكان لدور القوات العسكرية والشرطة يف الرصد وتقـدمي اينـدمات األمنيـة يف
املدان ضثر مماثل(.)105
__________

( )101ان ــــر .Tula Connell, “Central American trade unionists increasingly targeted”, 3 February 2014:متــــاى
عل العنوان التايل. www.solidaritycenter.org/central-american-trade-unionists-increasingly-targeted/:
( )102ان ـــــــــــــــــــــــــر ConstitutionNet, ”Algeria: crackdown on independent trade unions, unionists prosecuted,
 .imprisoned for peaceful activities“, 7 October 2013متـــــــــــــــاى علـــــــــــــــ العنـــــــــــــــوان التـــــــــــــــايل:
www.constitutionnet.org/news/algeria-crackdown-independent-trade-unions-unionists-prosecuted-

.imprisoned-peaceful-activities
( )103ا ان ـــــــــــــــــرCholo Brooks, ”Nigerian policemen beat up labour members on peaceful protest in Ebonyi :
 state“, Global News Network Liberia, 19 May 2016.متاى عل العنوان التايل:
http://gnnliberia.com/2016/05/19/nigerian-policemen-beat-labour-members-peaceful-protest-ebonyi-state/

( )104تقرير مقدم من ازاد الكعاى العمايل اإلندونيسحب.
( )105املرج نعسه.
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 - 79و ــري احملــاوالت الراميــة أ ــعاف احلــق يف اإل ــراب عل ـ الدــعيدين املتعــدد
األطراف والوط  .ويف عام  2012بدض فريـق ضربـاب العمـل التـاب ملن مـة العمـل الدوليـة يف
احملاججة بنن احلق يف اإل راب الذي زميه االتعاقية رقم  87غ موجـودة علـ اإلطـ ق.
غ ضن قرارات احملكمـة ال حقـة رفءـت مـزاعم ضربـاب العمـل( .)106وي حـظ املقـرر اينـا
الدور اإل ان الذي يءـطل بـه العريـق احلكـومحب يف دعـم حـق العمـال يف اإل ـراب باعترافـه
بننــه ”دون محايــة احلــق يف اإل ــراب فحريــة تكــوين اجلمعيــات وال ســيما احلــق يف تن ــيم
ضنشطة بورض تعزيز مداق العمال ومحايتها ال ميكن ضن تتحقق بالكامل“(.)107
الوفرى
 - 80يعــرض القــانون الــدويل حلقــوق اإلنســان عل ـ الــدول مســؤولية اختــاذ تــداب ابيــة
لءمان ممارسة احلقوق .وهذا يع ضنه ال وز للـدول ضن تتدـذ جـراجلات ختـل هبـا وال ـوز
ا االستمرار يف اتباع ج ”احلياد“ ضو ”عدم التـدخل“ ردا علـ تدـرفات األطـراف الرالرـة
اليت ختل هبذ احلقوق (الوثيقة  A/HRC/32/36/Add.2العقرة .)68
 - 81و تاحة سبل االنتداف الععالة مسنلة ضساسية للعمال الذين غالبا ما يرمـون مـن حـق
االحتكام أ القانون يف مواجهة انتهاك حقوقهم .والعمال الذين يعـانون مـن حـاالت ـعف
قد دون ضنه من الدعب للوايـة املطالبـة وقـوقهم بسـبب العوائـق ا يكليـة مبـا يف ذلـك عـدم
وجــود هيئــات التعتــيش العماليــة الــيت قلمــا تعمــل يف ضمــاكن العمــل غ ـ الن اميــة وايناصــةو
والتعاون بني مسؤويل الشرطة وا جرة الـذي يعطـحب األولويـة للتحقيـق يف و ـ ا جـرة علـ
انتهاك احلقوق عل يد ضرباب العملو والقيود اليت عل العمال املهاجرين “عمالة غ حـرة”
مما مينعهم من التجول يف البلدان املءيعة.
 - 82وحىت العمال املهاجرون الذين يتعاملون رمسيا مـ املعتشـني يتـرددون يف اإلبـ ل عـن
االنتــهاكات خوفــا مــن الترحيــل .و ــاف ًة أ ذلــك كــر ا مــا يــرم املهــاجرون مــن احلقــوق
القانونيــة ضو املكــو يف ضمــاكن اإلقامــة املؤقتــة للبقــاجل يف البلــد يف ضثنــاجل اإلجــراجلات القانونيــة
__________

( )106ان

ـــــــــــــرIndustriAll Global Union, ”Right to strike upheld at ILO“, 26 February 2015. www.industriall-:

 union.org/right-to-strike-upheld-at-iloمتاى عل العنوان التايل:
. www.industriall-union.org/right-to-strike-upheld-at-ilo

(International Labour Organization, document TMFAPROC/2015/2. )107

متاى عل العنوان التايل:

. www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/”ed_norm/ ” relconf/documents/meetingdocument/wcms_346764.pdf
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مما يول دون اإلدالجل مبعلومات يف طـار اإلجـراجلات القانونيـة واملشـاركة فيهـا .وعـدم وجـود
عقود مكتوبة يف بيئة العمل غ الن امية عل من الدعب ثبات ع قة العمل.
 - 83والدول ملزمـة مبوجـب القـانون الـدويل بقنشـاجل آليـات ت لـم ميسـرة وفعالـة ميكـن ضن
زقق فورا يف االدعاجلات املتعلقة بانتهاك احلق يف حرية التجم السلمحب ويف تكوين اجلمعيـات
(ان ر الوثيقة  A/HRC/20/27الدعحة  .)19ومىت فُرِ ت قيود عل تلك احلقـوق دون وجـه
حق يكون للءحايا حق احلدول عل اجل مبا يف ذلك التعويض املناسب وتوقيـ جـزاجلات
عل ـ رب العمــل (املرج ـ نعســه) .وينبوــحب تاحــة ســبل انتدــاف فعالــة بتســد طائعــة مــن
ا،ليات مبا فيها املؤسسات القءائية وغ القءائية واإلدارية كاحملاكم ومكاتب ضمنـاجل امل ـاا
واملؤسسات الوطنية املعنية وقوق اإلنسان.
 - 84ومـن األمرلــة املشــجعة علـ اـراك القءــاجل قءــية عامــل مـزنيل توغــويل اــاب يــرزى
زت وطنة العمل القسري حيث قءت احملكمـة بـنن مـن واجـب الدولـة ضن ـرم االسـتو ل
العمايل الشديد الـذي متارسـه الكي انـات ايناصـة .ويف النـرويج ميكـن للعمـال اختـاذ جـراجلات
قانونية ضمام احملاكم عند انتهاك حقوقهم( .)108وااللتجـاجل أ احملكمـة لـاين وتتـوافر املسـاعدة
القانونية اوانية ملن تقل دخو م عن حد معـني .ويف مراكـز خدمـة العمـال األجانـب تتعـاون
اإلدارات احلكومية املعنية يف توعية الرعايا األجانب الـذين يدـلون أ النـرويج بوـرض العمـل
وقوقهم ومساعدهتم يف اإلسراع يف اختاذ اإلجراجلات ال زمة حيال طلباهتم(.)109
 - 3دور اجلهات العاعلة والعوامل العابرة للحدود الوطنية األخرد
 - 85احلكومات وضرباب العمل ليست الكيانات الوحيدة اليت تـؤثر علـ قـدرة العمـال علـ
ممارسة حقهم يف التجم السلمحب ويف تكـوين اجلمعيـات .فاملؤسسـات املاليـة املتعـددة األطـراف
قد تشر منل القروض احلكومية باختاذ تـداب تءـعف ضدوات احلمايـة العماليـة وزـرم العمـال
من املشاركة يف العملية ومتءحب بع قـة العمـل صـوب اختـاذ طـاب غـ ن ـامحب .فـالقروض الـيت
منحها صندوق النقد الـدويل أ رومانيـا واليونـان( )110مـؤخرا مشـروطة بتقييـد حقـوق العمـال
واســتحقاقاهتم ضو حرمــا م منــها .ويف الوقــت ذاتــه ا تنعــذ املؤسســات املاليــة نعســها معــاي
__________

( )108ان ــــــــــــر:

James A. Gross and Lance Compa, eds., Human Rights in Labour and Employment Relations:

.International and Domestic Perspectives (Ithaca, New York, Cornell University Press, 2009), p. 166
(
 )109تقرير مقدم من حكومة النرويج.
( )110ان ــــــرInternational Trade Union Confederation, ”IMF should stop attacks against pensions and workers’ :
 .rights in Greece“, 27 May 2015متـــاى علـــ العنـــوان التــــايلwww.ituc-csi.org/imf-should-stop-attacks-:
.against
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العمل ايناصة هبا كما هو احلـال يف ضوزبكسـتان حيـث يستشـري العمـل القسـري( )111الـذي
ترعـا الدولــة يف املشــاري املموّلــة مــن البنــك الــدويل لدــاق قطــاع القطــن احلكــومحب .وي حــظ
املقرر اينا ضن البنك الدويل اعتمد مـؤخرا طـارا بيئيـا واجتماعيـا جديـدا يـن علـ وجـوب
احترام حقوق العمال يف املشاري اليت ميو ا البنك .وم ذلك يسـاور القلـق مـن ضن ـمانات
العمل ال تش أ املعاي الدولية حلقوق اإلنسان ومن قد تءععها القوانني الوطنية(.)112
 - 86وتن م اتعاقات التجارة واالسترمار املعاصرة جوانب واسعة من الع قـات االقتدـادية
واالجتماعيــة الدوليــة الــيت تــؤثر العديــد منــها علـ حقــوق اإلنســان .ويف الســنوات األخـ ة
تءمنت االتعاقات التجارية اليت تعاو ـت عليهـا كنـدا واالزـاد األورون والواليـات املتحـدة
ضحكاما عمالية ملعاجلة ضوجه القدور يف حقـوق العمـال .ولـئن كانـت االتعاقـات التجاريـة قـد
ساعدت يف تشجي بعض البلدان مرل البحرين( )113وب و وعمان(( )114املوقعـة علـ اتعاقـات
ارية ثنائية م الواليات املتحدة) عل جراجل صـ حات قانونيـة قبـل التدـديق عليهـا فق ـا
ا تعــام مســنلة التوــي ات ال زمــة لءــمان احلريــة الكاملــة يف التجم ـ الســلمحب ويف تكــوين
اجلمعيات وجاجل نعاذ ضحكامها مشوبا بالقدور.
 - 87فعل سبيل املرال رغم انتهاكات حرية تكوين اجلمعيات يف كولومبيـا جيـدة التوثيـق
واملنهجية واملمتدة لعقـود طويلـة وقعـت الواليـات املتحـدة اتعاقـا للتجـارة احلـرة مـ البلـد يف
عام  .2012وبعد ضرب سنوات قدمت النقابات احملبطة بسبب التسـاهل يف اإلنعـاذ وغيـاب
اإلرادة السياســية اــكود اريــة متءــمنة هتمــا بوقــوع انتــهاكات واســعة النطــاق ومســتمرة

__________

( )111ان ـــــــــــــــــــــــــــر:

“Defending Human Rights in Development”; press release issued 14 July 2016 by the

.International Corporate Accountability Roundtable
( )112ان ــر البنــك الــدويل للـ املــديرين التنعيــذيني للبنــك الــدويل يعتمــد طــارا بيئيــا واجتماعيــا جديــدا” بيــان
 .2016متــــاى علــ ـ العنــــوان التــــايلwww.worldbank.org/en/news/press-:
صــــحعحب  4آب/ضغســــط
release/2016/08/04/world-bank-board-approves-new-environmental-and-social-frameworkو وان ــــــــــــــــــر
ضيءــــــــــــــــاInternational Trade Union Confederation, “World Bank should uphold ILO standards in new :
 .labour safeguard”, 25 July 2016. www.ituc-csi.org/world-bank-should-uphold-iloعلـــ العنـــوان التــــايل:
.www.ituc-csi.org/world-bank-should-uphold-ilo
( )113ان ــــــــرJeffrey S. Vogt, “The evolution of labour rights and trade: a transatlantic comparison and lessons :
for the transatlantic trade and investment partnership”, Journal of International Economic Law, vol. 18,

.No. 4 (2015),pp. 18 and 838-841https://ideas.repec.org/s/oup/jieclw.html
( )114املرج نعسه الدعحات  18و .838-837
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حلريــة تكــوين اجلمعيــات يف قطــاعحب الــنعا وقدــب الســكر( .)115وقــدمت النقابــات الكنديــة
اكود مماثلة يف طار اتعاق التجارة الرنائية املوق بني بلدها وكولومبيا(.)116
 - 88وتعيد التقارير الواردة من اوموعات املعنية بالعمل والبيئة وحقوق اإلنسان ضن اتعـاق
التجارة احلرة اينا بالشراكة ع احمليا ا ـاد الـذي وقعتـه الواليـات املتحـدة و  11بلـدا
مــن البلــدان املطلــة عل ـ احملــيا ا ــاد يف  4اــبا /ف اير  2016وا يبــدض نعــاذ بعــد قــد
جــرد التعــاوض عليــه عل ـ فــو ال يتســم بالشــعافية وضن داعميــه كــانوا بدــعة ضساســية مــن
مجاعات الءوا يف لال األعمال التجارية( .)117ويش املنتقدون أ ضنه ال يسّـن مـا يشـوب
االلتزامات املتعلقة وقوق العمل يف االتعاقات السابقة من قدور ومتتـد فوائـد لتشـمل بلـدانا
مرل فييت نام وبروين اللتني تعر ان قيـودا علـ احلقـوق السياسـية واحلريـات املدنيـة وحريـة
تكــوين اجلمعيــات وز ــران النقابــات املســتقلة .واملكســيك مســتعيد ضيءــا عل ـ الــرغم مــن
سجلها الذي يتءـمن “ اتعاقـات معاو ـة مجاعيـة غـ مشـروعة (تعـرف عـاد ًة باسـم “عقـود
احلماية”) موقعة “بني رب عمل ونقابة يسيطر عليها رب عمل”(.)118
 - 89وقد سبق للمقرر اينا ضن سلا الءوجل علـ مـا ينطـوي عليـه اتعـاق التجـارة احلـرة
اينا بالشراكة ع احمليا ا اد من زيز وا ل ملدـاق مؤسسـات األعمـال التجاريـة علـ
حساب حق غـ املسـترمرين يف حريـة التجمـ ويف تكـوين اجلمعيـات مـ عطـاجل الشـركات
احلق يف الطعن يف القوانني والسياسات اليت تؤذي استرماراهتا م عدم منل لموعات اوتمـ
املـدين املســاواة يف املعاملـة (الوثيقــة  A/HRC/32/36العقــرة  .)119()39ويعتقـد املقــرر اينــا
__________

( )115ان ـــــــــــــــر:

American Federation of Labour and Congress of Industrial Organizations and others, “Public

submission to the Office of Trade and Labour Affairs under chapters 17 (labour) and 21 (dispute

 settlement) of the Colombia-United States Trade Promotion Agreement”, 2016متــاى عل ـ العنــوان التــايل:
https://www.dol.gov/sites/default/files/documents/ilab/Colombia %20Final%20Word%20version%20%

.2800000002%29.pdf
( )116ان ـــــــــــــــــــرCanada, National Administrative Office, Public Communication CAN 2016-1 (Colombia) —Accepted for :
 .Reviewمتاى عل العنوان التايل.www.labour.gc.ca/eng/relations/international/agreements/colombia/2016-1.shtml :
( )117ان ـــــــــــــــرJohn Nichols, “TPP prioritizes the ‘rights’ of corporations over workers, the environment and :
 .democracy”, The Nation, 7 October 2015متاى عل العنوان التايل:
https://www.thenation.com/article/tpp-prioritizes-rights-of-corporations-over-workers-the-environmentضيءـــــاFair Labour Association, “Protection contracts in Mexico”, Issue Brief, :

and-democracy/و وان ـــــر
 .March 2015متاى عل العنوان التايل.www.fairlabor.org/report/protection-contracts-mexico :
( )118ان ر.”Fair Labour Association, “Protection contracts in Mexico :
( )119ان ــــر .Trans-Pacific Partnership agreement of 4 February 2016, chap. 28 :متــــاى علـــ العنــــوان التــــايل:
.https://ustr.gov/sites/default/files/TPP-Final-Text-Dispute-Settlement.pdf
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ضن األحكــام العماليــة الــواردة يف االتعاقــات التجاريــة غ ـ قــادرة عل ـ تــوف زســينات قابلــة
ل ســتمرار يف البيئــة التمكينيــة حلريــة العمــال يف تكــوين اجلمعيــات دون وجــود آليــات نعــاذ
ملزمة والتزام سياسحب وا ل من جانب الدول املوقعة.
 - 90ويؤكــد املقــرر اينــا ضن ا يئــات ايناصــة املتعــددة األطــراف مرــل اللجنــة األوملبيــة
الدوليــة واالزــاد الــدويل لكــرة القــدم عليهــا مســؤولية احتــرام ن ا يكــن تعزيــز حقــوق
اإلنســان املعتــرف هبــا عامليــا (الوثيقــة  A/69/365العقــرة  .)31ويعــرب عــن ضســعه ألن هــذ
ا يئات ا تستعد من سلطتها ونعوذها للءوا عل البلدان املستءـيعة لععالياهتـا مرـل ال ازيـل
(األلعــاب األوملبيــة الدــيعية لعــام  )2016وقطــر (كــنن العــاا لعــام  )2022لــدعم حقــوق
العمال مبا يف ذلك حقا التجم وتكوين اجلمعيات.
 - 4املسؤولية االجتماعية للشركات ومبادرات االمترال الطوعحب
 - 91تشــكل املســؤولية االجتماعيــة للشــركات وتــدقيق األداجل االجتمــاعحب صــناعة قوامهــا
م يني الدوالرات ضنشنهتا املؤسسات التجارية العامليـة لرصـد االمترـال ملعـاي حقـوق اإلنسـان
يف الدناعة ع س سل اإلمدادات عل مستود املؤسسة .وعل الـرغم مـن ضن هـذ ا،ليـات
قد نتج عنها بعـض النجاحـات العرديـة وضفـادت صـورة الشـركات يف لـال الع قـات العامـة
فلي ا ضثر قابل للقيان عل تعزيز حقحبّ التجم وتكـوين اجلمعيـات .ومـن ـمن املشـاكل
اليت تواجهها طابعها الطوعحب غ امللزمو وعدم التشاور مـ العمـال واوتمعـات احملليـةو واألثـر
الءــئيل لنتــائج التــدقيق علـ صــن القــرار يف املؤسســات التجاريــةو وعمليــات تــدقيق املدــان
احملدودة سابقة التدطيا اليت كر ا ما تتجاهل حريـة تكـوين اجلمعيـات( .)120فعـحب باكسـتان
عل سبيل املرال احترق مدن “علحب نتربرايز” للم ب مما ضسعر عن مقتل مـا يقـرب مـن
 300عامل( )121بعد ضيام فقا من تدقيقه واعتماد يف عام .2012
 - 92ومـ ذلــك ي حــظ املقــرر اينــا األثــر اإل ــان ل تعــاق املتعلــق بــاحلرائق وس ـ مة
املباين يف بـنو ديش( )122علـ زسـني قـدرة العـاملني يف لـال امل بـ علـ ممارسـة حقهـم يف
التجمــ ويف تكـــوين اجلمعيـــات .وقـــد وقعـــت الع مـــات التجاريـــة العامليـــة و ـــار التجزئـــة
والنقابات اتعاقا ملزما قانونا ضبرم يف ضيار/مـايو  2013مـنل عمـال امل بـ دورا يف زسـني
ضماكن عملهم.

__________

( )120ان ــر من مــة العمــل الدوليــة العمــل ال ئــق يف س ســل التوريــد العامليــة العقــرات  .139-135متــاى علـ
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان التـــــــــــــــــــــــــــــــــــــايلhttp://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/--- :
.relconf/documents/meetingdocument/wcms_469849.pdf
( )121ان ر.www.cleanclothes.org/safety/ali-enterprises :
( )122ان ر.http://bangladeshaccord.org/about/:
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 - 93ويف حني ضن هناك لاال ملبادرات املسؤولية االجتماعية للشركات فق ا ليسـت بـدي
عــن اإلنعــاذ امللــزم قانونــا والقــوي للحــق يف حريــة التجم ـ الســلمحب ويف تكــوين اجلمعيــات.
وعندما تدبل حوكمة املؤسسات ايناصة وسيلة الرصد واإلنعاذ املسيطرة عل املشـهد فمـن
انن ن م التعتيش العامة السقيمة ضص ضن تزداد اعت ال .وع و ًة عل ذلـك عـادة مـا تكـون
ا،ليات ايناصة غ قادرة عل تـوف سـبل انتدـاف فعـال علـ فـو يتسـم باالتسـاق .وتشـ
الدراســات األخ ـ ة الــيت ضجريــت علـ مــدونات قواعــد الســلوك أ ض ــا ميكــن ضن تــؤدي أ
نتائج سلبية عل رفا العمال يف ندونيسـيا علـ سـبيل املرـال مـ وجـود ا اهـات مماثلـة يف
مجهوريــة كوريــا والدــني وا نــد( .)123ويف هــذا الدــدد يكــرر املقــرر اينــا تنييــد إلعــداد
صك دويل حلقوق اإلنسان ينشـئ التزامـات ملزمـة للشـركات الوطنيـة وعـ الوطنيـة (الوثيقـة
 A/HRC/29/25العقرة .)23

خامسا  -االستنتاجات والتوصيات
 - 94غالبيـة عمــال العـاا ال ســيما مـن يعــاين منـهم مــن حـاالت ــعف مرـل املهــاجرين
والنســاجل والعمــال املزنلــيني حمرومــون مــن حقهــم يف حريــة التجمــ الســلمحب ويف تكــوين
اجلمعيات يف مكان العمل .ويني هذا احلرمان نتيجـة لعوامـل كـر ة منـها فشـل السياسـات
االقتدــادية الــيت يــروج ــا كــر ا يف احلــد مــن العقــر وعــدم املســاواة االقتدــاديةو والســلطة
املتزايدة اليت تتمت هبا الشركات املتعددة اجلنسيات الكب ة وما يقابلـها مـن تقـاع الـدول
عــن اال ــط ع مبهمــة التن ــيم الععــال و نعــاذ القواعــد واملعــاي يف مواجهــة تلــك اجلهــات
العاعلةو وما تعانيه ضماكن العمل من تشتت وتوزيـ مسـؤوليات ضربـاب العمـل عـ لموعـة
من اجلهات العاعلةو واحلملـة الـيت تشـن علـ اوتمـ املـدين علـ الدـعيد العـاملحب مسـتهدفة
املن مات واألفراد العاملني عل مشاكل العمالة.
 - 95و ب ضن يتمت العمال باحلق يف حرية التجم السلمحب ويف تكوين اجلمعيات بوض
الن ر عن و ـعهم القـانوين داخـل البلـد .وعـ و ًة علـ ذلـك تكتسـحب تلـك احلقـوق ضمهيـة
حموريــة يف كعالــة متكــن العمــال مــن املطالبــة وقــوقهم يف فــروف عمــل عادلــة ومر ــية يف
مواجهة العقبات ا يكلية اليت تبقحب العمال ومشاكلهم يف ا امش.
 - 96وتق عل عاتق الـدول التزامـات مبوجـب القـانون الـدويل حلقـوق اإلنسـان بكعالـة
متت مجي األادا داخل نطاق اختداصـها بالقـدرة علـ ممارسـة حقـوقهم .وتشـمل هـذ
__________

()123

Sanjiv Pandita and Fahmi Panimbang, “Global supply chains: struggle within or against them?”, in
Shae Garwood, Sky Croeser and Christalla Yakinthou, eds., Lessons for Social Change in the Global

).Economy: Voices from the Field (Plymouth, United Kingdom, Lexington Books, 2013
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االلتزامــات االمتنــاع عــن انتــهاك حقــوق العمــال واختــاذ تــداب
واحلماية من انتهاكات األطراف الرالرة.

ابيــة للوفــاجل بــاحلقوق

 - 97وعل الرغم من ذلك عادةً ما تعطحب الدول األولوية للمداق االقتدادية ومداق
الشركات عل حساب حقوق العمال وهو ج يـؤدي أ نتـائج عكسـية تعءـحب أ تعـاقم
العقر وعدم املسـاواة .وهـذ احلالـة ـب ضن تُعـام علـ وجـه السـرعة مبـا ميكملـن النـا ن مـن
ممارسة حقوقهم ويكعـل قـدرة الن ـام االقتدـادي العـاملحب علـ البقـاجل .وهبـذ الـروى يـدعو
املقــرر اينــا الــدول واملن مــات املتعــددة األطــراف ومؤسســات األعمــال التجاريــة وســائر
األطراف املعنية أ االلتزام بق ـاد ضفءـل بيئـة مواتيـة ممكنـة ملمارسـة احلـق يف حريـة التجمـ
السلمحب ويف تكوين اجلمعيات .ويعـرض املقـرر اينـا التوصـيات التاليـة بوصـعها خطـوات
صوب زقيق هذ األهداف.
 - 98يوصحب املقرر اينا
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بنن تقوم الدول مبا يلحب:

’‘1

اعتماد مجي التوصيات الواردة يف تقارير السابقة وتنعيذها مـ التسـليم
بنن العمال الـذين يعـانون مـن حـاالت ـعف هـم بـاألحرد ضكرـر عر ـةً
النتهاك حقوقهم من العئات األخردو

’‘2

التدــديق عل ـ مجي ـ الدــكوك الدوليــة واإلقليميــة حلقــوق اإلنســان الــيت
تءمن احلق يف حرية التجم السلمحب ويف تكوين اجلمعيـات عـ وة علـ
حقوق العمال األخرد مبا يف ذلك اتعاقيتـا من مـة العمـل الدوليـة  87و
98و

’‘3

مان متكن اجلمي من ممارسة احلق يف حرية التجم السلمحب ويف تكـوين
اجلمعيات يف مكان العمل دون متييز عل ضسان نوع العمـل ضو ع قتـه ضو
مكانــه ضو املؤسســة ضو القطــاع ضو و ـ ا جــرة ضو غـ ذلــك مــن القيــود
املدالعة للقانون الدويل واملعاي الدوليةو

’‘4

ــمان االتســاق يف السياســات مــن خــ ل اســتعراض وتنقــيل القــوانني
والسياسات الوطنية اليت قد تؤثر سلبا عل املمارسـة الكاملـة حلقـحبّ حريـة
التجم وتكوين اجلمعياتو

’‘5

اختاذ ما يلزم من تداب مبـا فيهـا التـداب اإل ابيـة لءـمان قـدرة العمـال
الــذين يعــانون مــن حــاالت ــعف عل ـ ممارســة حقــحب التجم ـ وتكــوين
اجلمعيات عل فو فعال .وينبوحب ضن تشمل تلك اإلجراجلات ما يلحب:
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(ض)

زسني برامج العمال الزائرين لتحقيق ضهداف منها زالـة احلـواجز
ا يكلية مرل الشـرو القسـرية للحدـول علـ تناـ ات العمـل
اليت تعطحب رب العمل سيطرة معرطة عل حياة العمالو

(ب)

زالــة العقبــات الــيت تعتــرض ســبيل حريــة احلركــة واالحتكــام أ
القءـــاجل (مرـــل تـــوف و ـ ـ هجـــرة مؤقـــت ضثنـــاجل التحقيـــق يف
انتهاكات احلقوق)و

(ج)

تن يم االحتياجات املالية اليت ختلق ال روف املؤديـة أ االسـتدانة
و االستو ل عل يد األطراف الرالرةو

(د)

العمل دية إل اد بيئة مواتية متكملن العمال مـن تكـوين اجلمعيـات
الطوعية املستقلة مبا فيها النقاباتو

’‘6

نشـــاجل آليـــات مســـتقلة لرصـــد احلمايـــة الععالـــة حلقـــحب التجمــ وتكـــوين
اجلمعيات وتوف املوارد الكافية او

’‘7

من الشركات اليت ال زتـرم حقـحب التجمـ وتكـوين اجلمعيـات مـن تقـدمي
عطاجلات للحدول عل عق ود يف القطاع العامو

’‘8

ـــمان تـــوافر ســـبل االنتدـــاف الععالـــة القءـــائية ضو غ هـــا مـــن ســـبل
االنتدــاف امل ئمــة يف مواجهــة انتــهاك حق ـحبّ التجم ـ الســلمحب وتكــوين
اجلمعيات املكعولني للجمي وغ املرهونني بو ا جرةو

’‘9

ي جل اهتمام خا حلمايـة وتعزيـز حـق العمـال املهـاجرين يف التجمـ ويف
تكــوين اجلمعيــات حيــث ــم وكــم و ــعهم كمهــاجرين قــد ال تتــاى
ضمــــامهم آليــــات ضخــــرد للنــــهوض مبدــــاحلهم السياســــية واالجتماعيــــة
واالقتداديةو

’ ‘10التمسك وماية حق العمال يف التجمـ ويف تكـوين اجلمعيـات يف اتعاقـات
التجـارة واالسـترمار الرنائيـة واملتعـددة األطـراف والتشـاور مـ من مـات
اوتم املدين مبا فيها النقابات بنع قدر مشاركة الكيانات التجارية يف
تلك االتعاقاتو
’ ‘11ــمان امترــال اجلهــات العاعلــة مــن غــ الــدول وال ســيما مؤسســات
األعمــال التجاريــة لقواعــد حقــوق اإلنســان الدوليــة ومعاي هــا وخاصــة
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احلق يف حرية التجمـ السـلمحب ويف تكـوين اجلمعيـات .وينبوـحب ضن تشـمل
آليــات التن ــيم عمليــات العنايــة الواجبــة وتقييمــات األثــر عل ـ حقــوق
اإلنسان ون م اإلفداى اإللزامحب فيما يتعلق بس سل اإلمداد العاملية.
 - 99ويوصحب املقرر اينا بنن تقوم مؤسسات األعمال التجارية (مبا فيها ضرباب العمـل
ضو الشـــركات الرئيســـية ضو الشـــركات التابعـــة ضو املـــوردون ضو ضصـــحاب حـــق االمتيـــاز ضو
املسترمرون يف س سل التوريد) مبا يلحب:
’‘1

الوفــاجل بالتزاماهتــا املتمرلــة يف احتــرام احلــق يف حريــة التجم ـ الســلمحب ويف
تكوين اجلمعيات .ويشـمل ذلـك احتـرام حقـوق مجيـ العمـال يف تشـكيل
النقابـــات ومجعيـــات العمـــال واالنءـــمام ليهـــا واملشـــاركة يف املعاو ـــة
اجلماعيــــة وغ هــــا مــــن اإلجــــراجلات اجلماعيــــة مبــــا يف ذلــــك احلــــق يف
اإل رابو

’‘2

االمتناع عن السياسات واملمارسـات املناهءـة للنقابـات وضعمـال االنتقـام
مـــن العمـــال الـــذين ميارســـون حقهـــم يف التجمـ ـ الســـلمحب ويف تكـــوين
اجلمعياتو

’‘3

تنعيذ املباد التوجيهية بشنن األعمال التجارية وحقوق اإلنسـان بوسـائل
منــها قط ـ التزامــات سياســية بــاحترام حقــحب التجم ـ الســلمحب وتكــوين
اجلمعيــات وبــذل العنايــة الواجبــة يف لــال حقــوق اإلنســان فيمــا يتعلــق
بس سل اإلمداد العاملية.

 - 100ويوصحب املقرر اينا
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بنن يقوم اوتم امل دين مبا فيه النقابات مبا

يلحب:

’‘1

نشاجل زالعات تشارك فيها تلف كيانات اوتم املدين لرصد تنعيذ هـذ
التوصيات تنعيذا فعاالو

’‘2

االلتزام باملبدض القائل ن حقوق العمـال مـن حقـوق اإلنسـان واالعتـراف
باحلاجــة املاســة أ ضن تعمــل من مــات حقــوق اإلنســان العامــة يف لــال
حقوق العمل كجزجل من والياهتا األساسية وال سيما يف هذا العدر الـذي
يشهد عاف حقوق العمالو

’‘3

ضن توجــه النقابــات جهــود التوعيــة والــدعوة أ فئــات العمــال احملــرومني
تارخييــا مبــا يف ذلــك اإلدمــاج الكامــل للعمــال املزنلــيني واملهــاجرين وغ ـ
الن اميني يف النقابات و اتعاقات املعاو ة اجلماعيةو
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’‘4

-101

مواصلة الـدعوة أ تكـافؤ العـر لـتمكني العمـال مـن عـرض آرائهـم يف
املشـاورات مـ احلكومـات ومؤسســات األعمــال التجاريـة بشــنن املســائل
اليت تؤثر عل حقوقهم.

ويوصحب املقرر اينا
’‘1

مواصلة و املعاي لءمان متكن العمال غ الن اميني من التمت بـاحلق
يف حرية تكوين اجلمعيات ويف املعاو ة اجلماعيةو

’‘2

تعزيز السياسات وال امج الراميـة أ ـمان متكـن العمـال الـذي يعـانون
مـــن حـــاالت ـــعف مبـــن فـــيهم العمـــال املهـــاجرون والعمـــال املزنليـــون
والعمــال املنتمــون أ ضقلي ـ ات والعــاملون يف االقتدــاد غ ـ الن ــامحب مــن
ممارسة حقهم يف حرية التجم السلمحب ويف تكوين اجلمعياتو

’‘3

مواصــلة و ـ املعــاي ملعاجلــة ثوــرات احلوكمــة فيمــا يتعلــق ومايــة حــق
العمال يف التجم ويف تكوين اجلمعيات يف س سل اإلمداد العاملية.

 - 102ويوصحب املقرر اينا
مبا يلحب:
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من مة العمل الدولية بنن تقوم مبا يلحب:

بنن تقوم األمم املتحدة واملؤسسات املالية املتعـددة األطـراف

’‘1

ـمان تعزيــز ومحايــة احلــق يف التجمـ ويف تكــوين اجلمعيــات يف سياســاهتا
وبرالها بالتشاور م النقابات ومن مات العمـال وال سـيما فيمـا يتعلـق
بالسياســات املتدــلة بالتشـــويل والتنميــة االقتدـــادية والتجــارة وا جـــرة
وحقوق فئات حمددة منها النساجل واألطعال واألقليات العرقية/اإلثنيةو

’‘2

اعتماد معاي و مانات األداجل وتنعيذها تنعيذا فعـاال يف اإلقـراض وتقـدمي
العطــاجلات يف القطــاعني العــام واينــا مبــا يمــحب حــق العمــال يف التجم ـ
ويف تكوين اجلمعياتو

’‘3

مان االتسـاق يف السياسـات مـن خـ ل استعرا ـها وتنقيحهـا بطريقـة
ااملة بالتشاور م النقابات واوتم املدين ملا قد يكون ا من ضثر ـار
علـــ املمارســــة الكاملــــة حلــــق العمــــال يف حريــــة التجمـــ ويف تكــــوين
اجلمعيات.
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