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چاپ نخست 2019

نرشیـات دفـر بیـن املللـی کار از حـق کاپـی در چارچـوب پروتوکـول شـاره 2 کنوانسـیون جهانـی کاپـی رایت بهـره مند می 

باشـد. بـا ایـن وجـود، ممکـن اسـت گزیده هـای کوتاهـی از این نرشیات بـه رشط ذکـر منبع، بدون مجـوز تولید شـود. جهت 

بـه دسـت آوردن حـق چاپ مجـدد یا ترجمۀ ایـن نرشیات، باید درخواسـتی پیرامون نرشیات سـازمان بین املللـی کار )حقوق 

و مجـوز(، بـه دفـر بیـن املللـی کار، CH-1211 ژنیـو 22 ، سـویس، یا از طریـق ایمیل بـه ایـن آدرس: rights@ilo.org ارایه 

شـود. دفـر بیـن املللـی کار از چنین درخواسـت ها اسـتقبال می کند. 

كتابخانـه هـا، مؤسسـات و سـاير كاربرانـی كـه ثبـت سـازمان حقـوق تولید مجدد انـد؛ مـی توانند نسـخه هایی از ایـن نرشیات 

را مطابـق مجوزهـاي صـادر شـده بـه ایـن هـدف، تولیـد کننـد. جهـت دریافـت ادارۀ حقـوق بازتولیـد در کشـور خـود، به این 

آدرس: www.ifrro.org مراجعـه کنیـد.

توصیـه نامـۀ شـاره )205( رهنمـود کارگـران بـرای اسـتخدام و کار شایسـته جهـت صلـح و انعطاف پذیـری/ دفر بیـن املللی 

کار، اداره فعالیـت هـای کارگـران. ژنیـو: سـازمان بین املللـی کار، 2019. 

اسـناد اسـتفاده شـده در نرشیـات سـازمان بیـن املللـی کار کـه در مطابقـت بـا روش هـای سـازمان ملل اسـت، و ارایـۀ مطالب 

موجـود در آن، بیانگـر نظـر و بـاور دفـر بیـن املللـی کار در مـورد وضعیـت حقوقـی کدام کشـور، منطقه یـا قلمرو یـا ادارات 

آنهـا یـا قضاوتـی در مـورد تعییـن رسحـدات آنهـا نیسـت. مسـئوولیت آرای بیان شـده در تحقیقـات، مطالعات و سـایر مطالب 

فقـط بـر دوش نویسـنده گان آنهـا بـوده و انتشـار آن بـه معنـای تأییـد ایـن نظریـات، توسـط دفـر بین املللـی کار منی باشـد. 

اشـاره و ذکـر نـام رشکـت هـا و محصـوالت و تولیدات تجـاری در ایـن نرشیات، داللت بـر تایید آنها توسـط دفر بیـن املللی 

کار منـی کنـد و عـدم یـادآوری از یـک رشکـت یـا محصـول خاص یا پروسـۀ تجـاری در نرشیـات، بیانگـر عدم پذیـرش آنها 

. نیست

نرشیـات سـازمان بیـن املللـی کار و مـواد دیجیتالـی آن را می توانید از طریق فروشـنده گان عمده و سیسـتم عامـل های توزیع 

دیجیتـال دریافـت کنیـد یا مسـتقیاً از ilo@turpin-distribution.com سـفارش دهید. برای اطالعات بیشـر از ویب سـایت 

مـا:  www.ilo.org/publns بازدیـد مناییـد و یا از طریـق: ilopubs@ilo.org متاس بگیرید.

این نرشیات توسط شعبۀ توزیع و انتشار اسناد و انتشارات سازمان بین املللی کار )ILO( تهیه شده است.

طراحی گرافیکی و تایپی، تهیۀ نسخه چاپی، ویرایش کاپی، تصحیح، چاپ، نرش الکرونیکی و توزیع.

شعبۀ توزع و انتشار اسناد و انتشارات سازمان بین املللی کار تالش دارد، تا با توجه به روش مسئولیت پذیری اجتاعی از 

نظر محیط زیست پایه دار، از کاغذهای استفاده کند که منبع آن جنگالت مدیریت شده باشد. 

MAS-REP :کود



ترجمه: بنیاد فریدریش ایربت - افغانستان

نســخه اصلــی ایــن اثــر توســط دفــر بیــن املللــی کار، ژنــو، بــا عنــوان »راهنــای کارگــران 

ــرش  ــح و مقاومــت )شــاره 205(« منت ــه صل ــرای توســعه ب ــرای اشــتغال و کار شایســته ب ب

شــده اســت.

حق چاپ © سازمان بین املللی کار 2019.

دری و پشتو کپی رایت ترجمه © بنیاد فریدریش ایربت 2019

ترجمه شده و با مجوز تکثیر می شود.

اســناد بــه کار رفتــه در نرشیــات ســازمان بیــن املللــی کار، کــه مطابــق بــا عملکــرد ســازمان 

ملــل متحــد اســت، و ارائــه مطالــب موجــود در آن، داللــت بــر بیــان عقیــده ای از طــرف 

دفــر بیــن املللــی کار در مــورد وضعیــت قانونــی هــر کشــور، منطقــه یــا قلمــرو نــدارد. یــا 

مقامــات آن، یــا در مــورد تعییــن مرزهــای ایــن کشــور.

ــه نویســندگان آنهــا  ــان شــده در مطالعــات و ســایر مشــارکتها فقــط ب ــد بی مســئولیت عقای

بســتگی دارد و انتشــار آن بــه تأییــد نظــرات بیــن املللــی کار درمــورد نظــرات بیــان شــده 

در آنهــا نیســت.

ــا  ــد آنه ــر تایی ــت ب ــاری دالل ــای تج ــوالت و فراینده ــا و محص ــام بنگاهه ــه ن ــه ب مراجع

توســط دفــر بیــن املللــی کار منــی کنــد و هرگونــه ذکــر نکــردن یــک رشکــت یــا محصــول 

خــاص یــا فراینــد تجــاری نشــانه عــدم پذیــرش نیســت.

ســازمان بیــن املللــی کار هیــچ گونــه مســئولیتی در مــورد صحــت یــا کامــل بــودن ترجمــه 

هــای دری و پشــتو یــا هرگونــه عــدم صحــت، خطــا یــا عیــب و نقــص و یــا عواقــب ناشــی 

از اســتفاده از آن منــی پذیــرد.
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پیشگفتار

اتحادیـه هـای کارگـری نیـازی بـه ایـن یـادآوری ندارنـد کـه وضعیـت 

صلـح و آرامـش یکـی از مهمریـن عوامـل در اسـراتیژی هـای انکشـاف 

اقتصـادی اسـت. در واقـع، اتحادیـه های کارگـری می دانند کـه باید صلح 

و آرامـش تامیـن باشـد. براسـاس ایـن مالحظـات، اتحادیـه هـای کارگری 

باورمنـد انـد کـه مـی توانند بـه کاهـش عوامـل درگیـری، مدیریـت اوضاع 

بحرانـی کمـک کـرده و از کشـورهای پسـا منازعـه حایـت منـوده تـا بـه 

حالـت عـادی برگردنـد. اتحادیـه هـای کارگـری در راسـتای حـل و فصـل 

دارای  پراگنـده  اتصـال جوامـع  و  کاری  در محـل  مناقشـات  و  منازعـات 

تجربـه هـای ارزشـمندی مـی باشـند. ایـن در واقـع رسمایه یی اسـت که در 

راسـتای حـل و فصـل منازعـات در سـطح محلی، ملـی و منطقه یـی از آن 

اسـتفاده صـورت گیرد.

نقـش اتحادیـه هـای کارگـری )و همچنیـن کارفرمایان و دولـت ها( در 

ایجـاد اشـتغال و کار شایسـته به منظور پیشـگیری، بهبود، صلـح و انعطاف 

پذیـری بـا توجـه بـه محیط هـای شـکننده، بـه دنبـال تصویب توصیـه نامه 

شـاره )205( تحـت عنـوان اشـتغال و کار شایسـته بـرای صلـح و انعطـاف 

پذیـری توسـط کنفرانـس بیـن اللمللـی کار در سـال 2017 م، مجـددا بـه 

دسـت آمده اسـت. ایـن توصیه نامه بـا جایگزینی پیشـنهاد اشـتغال )انتقال 

از جنـگ بـه صلح( )شـاره 71(، مصوب سـال 1944 م، محـدوده و دامنه 

اش را بـه رشایـط بحرانـی ناشـی از همـه انـواع منازعـات و حـوادث طبیعی 

و اقدامـات جهـت پیشـگیری، آمادگـی، بازسـازی و بهبـود، گسـرش مـی 

دهد. 

 )ACTRAV( اداره فعالیـت هـای کارگـران سـازمان بیـن املللـی کار

از طریـق ایـن رهنمـود، بـا فراهـم آوری معلومـات و هدایـات، ایـن امـر را 

اطمینـان بخـش می سـازد کـه اتحادیه هـای کارگـری چگونه مـی توانند از 

تطبیـق ایـن ابـزار جدید جهانـی به نفع خود اسـتفاده کنند. این مسـأله مورد 

توجـه قـرار گرفتـه اسـت که این ابزار بر اسـاس مقـررات توصیه نامه شـاره 

205 بـه عنـوان مرجـع معتـرب و ارزشـمندی بـرای سـازمان هـای کارگـری، 

مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد. ایـن رهنمـود، منونـه هـا و پیشـنهادهای زیادی 

را پیرامـون اینکـه سـازمان هـای کارگـری چگونـه مـی تواننـد بـه هـدف 

جلوگیـری، بهبـود، صلـح و انعطـاف پذیـری بـا توجـه بـه رشایـط بحرانـی 

ناشـی از منازعـات و حـوادث طبیعـی، در راسـتای تولیـد اشـتغال و کار 

مناسـب کمـک کنند. کتـاب رهنای کارگـران، از طریق رهنمود آموزشـی 

پیرامـون توصیـه نامـۀ شـاره 205 تکمیل خواهد شـد. همچنـان این کتاب 

رهنـا، متمـم پالیسـیACTRAV  پیرامـون پیشـنهاد )توصیـه نامـۀ( شـاره 

205 و نقـش اتحادیـه هـای کارگـری کـه در اکتوبـر 2017 منتـرش شـده نیز 

بود.  خواهـد 

ایـن رهنمـود در سـال 2018 در اثنـای چندیـن فعالیـت منطقـه یـی و 

فرامنطقـه یـی در 2018 و همچنین اکادمی جهانی کارگران پیرامون اشـتغال 

و کار شایسـته بـرای صلـح و انعطـاف پذیـری کـه از 1 الـی 5 اکتوبر 2018 

در توریـن ایتالیـا برگزار شـد، مـورد امتحان قـرار گرفـت. اداره فعالیت های 

کارگـران سـازمان بیـن املللـی کار از همـه اشـراک کننـد گان در همـه این 

جلسـات تشـکر مـی کنـد کـه در این مـورد نظریات ارزشـمند شـان را ارایه 

کردند. 

تدویـن ایـن رهنمـود بـه رهـربی الیـور جاترسـونکه از مرکـز منازعـه، 

توسـعه و اسـتقرار صلح )CCDP( در انسـتیتوت گریج ود ژنیو به همکاری 

جانیـن بـررس، موریـل اسپوسـیتو، کاتریـن گیچینـی، کازوشـیژ کوبایاشـی، 

داریـن آتـوا و امیلیـو انجـام شـد. اداره فعالیـت هـای کارگـران  همچنـان به 

ویـژه از رودریگـز و محمـد موامدوزینـگ ابـراز سپاسـگزاری مـی مناید- 

کـه رونـد پیگیـری توصیـه نامـه شـاره 205 را هاهنـگ کردنـد. عـالوه 

برایـن، نظریـات و فیدبـک هـای بسـیاری از دونیتـو کینی گر پاسـی گلی و 

همـکاران وی در واحـد حایت هاهنـگ برای صلح و انعطـاف پذیری، 

سـتیفن بینیدیکـت در کنفدراسـیون بیـن املللـی اتحادیـه هـای کارگـری، 

بروسـیلز و اویلیـن تـوت، هیـری کینگهـام، اینویـالت چینیجـر و رافایـل 

ماپـالو در ITC سـازمان بیـن املللـی کار، دریافـت شـد. 

ماریا هیلینا اندرا

)ACTRAV( رییس اداره فعالیت های کارگران



پیشگفتار

 بنیـاد فریدریـش ایـربت)FES(  یـک نهـاد سیاسـی آملـان بـوده کـه 

در بخـش سوسـیال دموکراسـی فعالیـت داشـته و ریشـه عمیقـی در جنبش 

 ،1925 سـال  در  خـود  تأسـیس  زمـان  از  مذکـور  نهـاد   دارد.  کارگـری 

دموکراسـی، تـوازن منافـع و پیرشفـت را از طریـق برنامـه های آموزشـی که 

توسـط عدالـت اجتاعـی رهنمـون مـی گـردد- ابتـدا در آملـان و در حـال 

حارض تقریبا در رسارس جهان گسـرش داده اسـت. FES در بیشـر از 100 

کشـور جهـان فعالیت داشـته کـه دیالـوگ سیاسـی و اجتاعی را بر اسـاس 

ارزش هـای مـا در دفـاع از آزادی، عدالـت و همبسـتگی ترویـج مـی کند. 

ایـن امـر، شـامل حایـت از اتحادیـه هـای کارگری بـه عنوان مناینـده گان 

کارگـران و رشیـکان الزامی سوسـیال دموکراسـی، می باشـد. در عین حال، 

FES از شـکل گیـری جهانی شـدن در سـطح بین املللـی حایت می کند؛ 

زیـرا ایـن امـر تنهـا راهی اسـت کـه سـعادت، انکشـاف پایـدار و صلح در 

قـرن 21 و بعـد از آن را، امـکان پذیـر مـی سـازد.

FES دفـر خـود را در سـال 2002 در کابـل پایتخـت افغانسـتان ایجـاد 

FES، بسـری را در راسـتای اسـتقرار صلـح  تاکنـون  منـود. از آن زمـان 

فراگیـر جهـت کمـک بـه افغـان هـا در دسـتیابی بـه دسـتاوردهای تاریخی 

خـود، سـازگاری بـا چالـش هـای جدیـد و شکسـن رونـد بی اعتـادی و 

خشـونت، فراهـم مـی کند.

FES بـا سـازمان بیـن املللـی کار )ILO( کـه سـاختار سـه جانبـۀ آن 

بـا  مطابقـت  در  باشـد،  مـی  کارفرمایـان  و  کارگـران  دولـت،  از  متشـکل 

رویکـرد دیالـوگ ایـن نهـاد، همـکاری نزدیکـی را برقـرار کـرده اسـت. 

FES بـا سـازمان بیـن املللـی کار در تـالش اسـت، تـا بـه نظـم اقتصـادی 

و اجتاعـی جهانـی کـه در راسـتای تحقـق خواسـته هـای انکشـاف برشی 

فعالیـت مـی منایـد رسـیده گـی منایـد. سـازمان بیـن املللـی کاري نقـش 

مهمـی را در مدیریـت جهانـی کار بـازی مـی کنـد. مجموعـۀ از معیارهـای 

بیـن املللـی کار و برنامـۀ کار شایسـته آنهـا، چارچـوب مرجـع بـرای همـه 

کسـانی اسـت کـه از یـک جهـان عادالنـۀ کار حایـت مـی کننـد.

در افغانسـتان کـه اخیـراً صدمین سـالروز اسـتقالل خود را جشـن گرفته 

اسـت، بـه نظـر مـی رسـد تالش بـرای صلـح امـری بـی نهایت مهم اسـت. 

حـدود چهـار دهـه اسـت کـه خشـونت و جنـگ بـر زنـده گـی روزمـرۀ هر 

خانـواده یـی کـه تصمیـم به مانـدن در کشـور را گرفتـه اند، یا قـادر به ترک 

کشـور نبـوده انـد، و میلیون ها تنی که به کشـورهای همسـایه و یـا به خارج 

از کشـور مهاجـرت کـرده انـد، تأثیـر داشـته اسـت. درگیـری طوالنی مدت 

و همچنیـن تخریبـات و بـه دنبـال آن آواره گی بر افغانسـتان سـایه افکنده، 

مانـع انکشـاف و ایجـاد نهادهـای ارائـه دهنده خدمـات، عدالـت و امنیت 

شـده اسـت. در چنیـن درگیـری طوالنـی مـدت، نابرابـری هـای موجـود 

روبـه وخامـت گذاشـته، معیارهـای کار مـورد توجـه قرار نگرفتـه و حایت 

اجتاعـی بـرای بسـیاری از افراد موجود نیسـت. 

بـه  و  پرداختـه  متقابـل صلـح و کار شایسـته  ماهیـت  بـه  ایـن نرشیـه 

اتحادیـه هـای کارگری و سـایر رشیکانـی که مایل کمک بـه کاهش عوامل 

درگیـری، مدیریـت رشایـط فاجعـه بـار و کمـک به کشـورهای پسـامنازعه 

جهـت بازگشـت بـه حالت عـادی اند، معلومـات و رهنایی ارائـه می کند. 

اگرچـه واضـح اسـت كـه صلـح و ثبـات بـرای توسـعه اقتصـادی، رونـق و 

برابـری امـر كلیدی اسـت، امـا اتحادیه های صنفـی می تواننـد از تجربیات 

خـود در زمینـۀ كاهـش درگیـری و میانجیگـری میـان طرف هـای درگیر در 

محـل كار اسـتفاده كننـد، تـا بـه جوامـع جهـت بهبـود و اعـادۀ صلـح در 

سـطح محلـی، ملـی و منطقـه یی كمك كننـد. تنهـا در صورت دسـتیابی به 

ثبـات، آرزوهـا و امیدهـای عدالـت اجتاعی مـی تواند بخشـی از واقعیت 

ما باشـد.

ایـن وابسـتگی متقابـل میان انکشـاف اقتصادی و جنـگ را می توان از 

دیـد دیگـر نیـز مشـاهده کـرد: رشـد و ایجاد اشـتغال مـی تواند میـزان تاب 

آوری و انعطـاف پذیـری را بـاال بـربد. فرصـت هـا مـی تواننـد از رادیـکال 

شـدن جلوگیـری کـرده و درآمدهـای مالیاتـی مـی توانـد خدمـات اساسـی 

اجتاعـی و حایـت اجتاعـی را در دسـرس مـردم قرار دهـد. این نرشیه 

منونـه هـا و نـکات عملیاتـی را به سـازمان هـای کارگـری ارائه مـی کند که 

پیرامـون اینکـه چگونه اسـراتیژی ها و پالیسـی هـای موثـر را تدوین کنند، 

متعهـد بـه ایفـای نقش بیشـر در صلح و آشـتی باشـند.

آمـوزش و ارتقـای سـطح آگاهی مبانی اساسـی جهت ایجاد و توسـعه 

اجـاع اجتاعی اسـت. دسرسـی به رهنـای کارگر در قالـب ترجمه های 

دری و پشـتو برای مردم افغانسـتان در دسـرس بوده و قابل درک می باشـد 

کـه ایـن امر بخشـی از مأموریـت آموزشـی و حایت FES اسـت که بدون 

توجـه کافـی بـه منافـع افـراد کارگـر، انکشـاف پایـدار اجتاعـی و تحقـق 

دنیـای عادالنـه امـکان پذیر نیسـت. امیدواریم که از خوانـدن این اثر لذت 

بـرده و در تطبیـق توصیـه هـای آن برای همـه آرزوی موفقیـت می کنیم.

داکرت مگدلینا کرچرن

رییس بنیاد فریدریش ایربت افغانستان
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مقدمه: 

سـازمان بیـن املللـی کار از بـدو تاسـیس خویـش در سـال   1919م، 

بـر مبنـای ایـن اصـل عمـل کـرده کـه اگـر صلـح جهانـی مبتنـی بـر عدالت 

اجتاعـی نباشـد، منـی تواند مانـدگار و پایـدار مباند. هر زن و مرد شـاغل 

مـی تواننـد، آزادانـه خواسـتار ایـن آمـال تـوأم بـا سـهم منصفانـۀ خـود از 

ثروتـی گردنـد که در تولیـد آن بر اسـاس مفهوم فرصت هـای برابر، کمک 

اند. کـرده 

بـا ایـن حـال، ایـن آرزوهـا بـه شـدت از منازعـات و حـوادث طبیعـی 

متأثـر شـده انـد. توصیـه نامـۀ  شـاره 205 در مورد اشـتغال و کار شایسـته 

بـرای صلـح و انعطـاف پذیـری، بـا توجـه بـه اوضـاع ناشـی از جنـگ ها و 

حـوادث طبیعـی در جـون سـال 2017 م. توسـط کنفرانس بیـن املللی کار 

تصویـب گردیـد. منازعـات و حـوادث طبیعـی هـر دو، به نظر می رسـد که 

از لحـاظ تأثیـرات و پیامدهـای آن بر دنیای کار و فراتـر از آن، دارای ابعاد 

اند.   مشـرکی 

اوضـاع بحرانـی در رسارس جهان، روند زندگـی و فعالیت های تجارتی 

و کاروبـار را متـرر سـاخته و بـه محیـط هـای کاری آسـیب مـی زنـد. 

بنابرایـن، مؤسسـات اجتاعـی فعالیـت هـای خـود را متوقـف مـی کننـد، 

تعـداد زیـادی از کارگـران کارهـا، حقـوق و حایـت اجتاعـی خـود را از 

دسـت مـی دهنـد. در نتیجه، رونـد نابرابری ها و محرومیـت های اجتاعی 

رو بـه وخامـت گذاشـته کـه این امر خـود منجر به عـدم رعایت اسـتندردها 

و معیارهـای کار مـی شـود. برخـی از اقشـار جمعیتـی، ماننـد اقلیـت هـا، 

اطفـال، زنـان، معلوالن و سـاملندان و همچنیـن مهاجرین و افراد بیجاشـدۀ 

اجبـاری خاصتـا از چنیـن وضعیـت متأثـر می شـوند.

دنیـای کار آشـکارا از پیامدهـای منفـی منازعـات و حـوادث طبیعـی 

رنـج مـی بـرد. بـا ایـن وجـود، دنیـای کار، همچنیـن در راسـتای جلوگیری 

و پاسـخ بـه چنیـن رشایطـی کـه منجر بـه اسـتقرار صلـح و انعطـاف پذیری 

مـی شـود- بـه عنـوان مثـال بـا ایجـاد فرصت هـای کاری شایسـته و کسـب 

عایـد، ایجـاد خدمـات اولیۀ اجتاعـی و حایت هـای اجتاعی، حایت 

از حقـوق کارگـری، ایجـاد نهادهـای پاسـخگو و مناینـده در ایـن راسـتا و 

تقویـت دیالـوگ اجتاعـی، نقش مهمـی دارد. این رهنمود بـر توصیه نامۀ 

شـاره 205 مترکـز داشـته و هـدف آن آشـنایی خواننـده گان بـا محتـوای 

است. آن 

اهداف این رهنمود

آشــنایی متصدیــان اتحادیــه هــای کارگــری و کارمنــدان مســلکی  9

بــا توصیــه نامــۀ شــاره 205 بــا مترکــز بــر محتــوای هــر بخــش و 

ــا اســتندردهای موجــود بیــن املللــی کار.  چگونگــی ارتبــاط آن ب

ــای  9 ــازمان ه ــط س ــه توس ــی ک ــت های ــای از فعالی ــه ه ــۀ منون ارای

کارگــری در رشایــط بحرانــی ناشــی از جنــگ هــا و حــوادث 

ــود.  ــی ش ــال م ــی، دنب طبیع

ــرای ســازمان هــای کارگــری  9 ــدام ب ــکات اق پیشــنهاد شــاری از ن

پیرامــون ابعــاد و بخــش هــای ویــژۀ پیشــنهاد )توصیــه نامــۀ( شــاره 

205 ســازمان بیــن املللــی کار، از جملــه پیشــنهادها پیرامــون 

ــن  ــا ای ــا ب ــه ه ــدان اتحادی ــران و کارمن ــنایی کارگ ــی آش چگونگ

توصیــه نامــه و چگونگــی شــمولیت برخــی پیــام هــای کلیــدی آن 

ــا.  ــی ه ــطح آگاه ــش س ــات افزای ــی و تبلیغ ــای ارتباط در ابزاره

ــرای  9 ــر ب ــای موث ــی ه ــا و پالیس ــراتیژی ه ــن اس ــت از تدوی حای

ــری.     ــای کارگ ــه ه ــرد اتحادی عملک

ارائه نظریات )فیدبک(

اگـر سـازمان مربـوط بـه شـا، هر یـک از نقاط عمـل را فراهم سـاخته 

یـا مـورد بحـث یا مورد اسـتفاده قـرار داده، یـا فعالیـت هایـی را راه اندازی 

کـرده کـه در راسـتای رسـیده گـی بـه رشایـط بحرانـی خـاص مربـوط بـه 

درگیـری هـا و حـوادث طبیعی، مورد اسـتفاده قـرار می گیـرد، اداره فعالیت 

هـای کارگـران سـازمان بیـن املللـی کار )ILO-ACTRAV ( از نظریـات، 

انتقـادات و پیشـنهادات شـا در ایـن راسـتا سپاسـگزار خواهـد بـود. ایـن 

امـر باعـث مـی شـود، تـا سـازمان بیـن املللـی کار و رشیـکان آن بداننـد 

کـه چـه اقدامـات مشـخصی در راسـتای تطبیـق و اجـرای بهر توصیـه نامه 

شـاره 205 رویدسـت گرفتـه شـده مـی توانـد. همچنـان این امر مـی تواند 

در راسـتای بازنگـری نسـخه هـای بعـدی این رهنمـود، اطالع رسـانی کرده 

و ممـد واقع شـود.  
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مرور کوتاهی بر جنگ ها و حوادث طبیعی

بـر اسـاس گـزارش جنـگ اکادمی ژنیـو، حداقل در سـال 2017 م. 29 

درگیـری مسـلحانه یـا جنگ در 29 کشـور جهان رخ داده اسـت. در برخی 

مناطـق چندیـن مـورد درگیـری و جنگ به طـور همزمان اتفاق افتـاده که نه 

تنهـا نیروهـای داخلی در آن درگیر بـوده، بلکه بازیگران و نیروهای مسـلح 

خارجـی نیـز در آن دخیل بوده اسـت.1 

هرچنـد وقـوع جنـگ هـا و درگیری هـای متعـارف بین دولت هـا نادر 

اسـت، امـا درگیـری مسـلحانه بیـن نیروهـای نظامـی )از جملـه گـروه هـای 

مسـلح غیـر دولتـی در جنـگ های داخلـی و شـورش ها( همچنان بخشـی 

از نگرانـی هـای جهانی محسـوب می شـود.

»درگیـری مسـلحانه« ، اصطالحـی کـه در حقوق بین امللل بـه کار رفته 

اسـت، تأثیـرات شـدید و ماندگاری بـر غیرنظامیان داشـته و رونـد زنده گی 

اجتاعـی را مختـل مـی سـازد. بسـیاری از افـراد در جوامعی زنـده گی می 

کننـد کـه در آن مـواردی رخ می دهد که بـه معنای دقیق به عنـوان درگیری 

مسـلحانه طبقـه بندی منی شـوند، اما بازهم شـاهد خشـونت و مـرگ و میر 

قابـل مقایسـه اسـت. در واقـع، ایـن مـوارد کـه »رشایـط غیرجنگـی« نامیده 

مـی شـود، میـزان خشـونت مرگبـار را بـه منایـش مـی گـذارد کـه »هرچنـد 

بیشـر نیسـت« بـا مـواردی کـه در مناطـق جنگـی وجـود دارد، مقایسـه می 

2 شود. 

بیشـر ایـن خشـونت هـا در محیـط هـا و رشایـط غیـر جنگی بـه جای 

نیروهـای نظامـی یـا گـروه هـای مسـلح متخاصـم، میـان افـراد بـه وقـوع 

پیوسـته، امـا در عیـن حـال دارای تأثیرات کلی مشـابه بر جامعـه و بازار کار 

نیـز مـی باشـد. کشـورهایی مانند السـالوادور، مکسـیکو یا افریقـای جنوبی 

همچنـان در یـک مقیـاس نگران کننده خشـونت های جنایـی را تجربه می 

کننـد. در عیـن وقـت، برازیـل، یـک بازیگـر قدرمتنـد اقتصـادی منطقـه، 

همـه سـاله شـاهد بیـش از 50000 مـورد مـرگ و میـر ناشـی از چنیـن نـوع 

خشـونت هـا را در شـهرهایش تجربـه مـی کنـد. ایـن بـدان معناسـت که ما 

بایـد فکـر خـود را تغییـر دهیـم: در کنـار »جنـگ« و »صلح«، ما بـا جهانی 

روبـه رو هسـتیم کـه خشـونت و منازعـات مـی توانـد، در آن شـکل هـای 

مختلفـی را بـه خـود گرفتـه و در بسـیاری از زمینـه هـا و رشایـط، بـه وقـوع 

پیوندد.

افـزون بـر منازعـات و خشـونت، جامعـۀ جهانـی در تالش اسـت، تا با 

حـوادث طبیعـی و اشـکال دیگـر حوادث فاجعه بـار، مقابله کنـد. حوادث 

طبیعـی از زلزلـه هـا و لغـزش زمیـن گرفتـه تـا آتـش سـوزی، طوفـان هـای 

مخـرب و شـیوع همـه انـواع امـراض واگیـر و سـاری را شـامل مـی شـود، 

امـا بـه گونۀ محـدود نامگـذاری می شـود. بسـیاری از این حـوادث طبیعی 

نیـز ممکـن اسـت ناشـی از دخالـت بـرشی - یـا حداقـل اسـتفادۀ مفـرط- 

1  . برای مثال در سوریه و سودان.

2 . برای مثال در امریکای التین و کارابین و نیز در بخش هایی از صحرا در 

افریقا و آسیا.

باشـد؛ در همیـن حـال، متایـز بیـن حـوادث طبیعـی و حـوادث ناشـی از 

دخالـت بـرشی همـواره روشـن و مشـخص نیسـت. بـه گونـۀ مثـال، لغـزش 

زمیـن، اغلـب ناشـی از قطـع جنـگالت یـا شـیوه هـای کارهای سـاختانی 

غیرمصئـون اسـت. گرم شـدن کـرۀ زمین و تأثیـرات آن )به عنـوان مثال بلند 

رفـن سـطح آب بحرهـا و منونـه هـای شـدید اقلیـم( نیـز بـه دخالـت های 

بـرشی نسـبت داده می شـود.

قابـل توجـه: تنهـا در سـال 2017، در سـطح جهـان حـد اقـل 183 مـورد 

حادثـۀ طبیعـی و 118 فاجعـۀ ناشـی از دخالـت بـرشی بـه وقـوع پیوسـته 

اسـت.

در بعضـی مواقـع، جنـگ هـا و حـوادث طبعـی بـا همدیگـر همزمـان 

صـورت مـی گیـرد. هائیتـی، سـومالیا و فیلیپیـن منونـه هایی از کشـورهایی 

انـد کـه در آنهـا جنـگ داخلـی، شـورش مسـلحانه یـا خشـونت جمعـی با 

زلزلـه، طوفـان یـا دوره های قحطی همزمان بوده اسـت. در دسـمرب 2004، 

یـک حادثـۀ سـونامی خطرنـاک در والیـت آچـه اندونیزیـا کـه در عیـن 

حـال شـاهد وقـوع درگیـری نیـز بـود بوقـوع پیوسـت. آچـه تقریبـا از 30 

سـال شـاهد درگیری های مسـلحانه میـان نظامیـان اندونیزیا و گـروه آزادی 

خـواه بـود. ایـن سـونامی حد اقـل، 170 هزار کشـته برجا گذاشـت و تقریبا 

500000 تـن دیگـر را بـی خامنـان سـاخت. ایـن فاجعـه، بـه عنـوان عامل 

اصلـی آغـاز مذاکـرات صلـح و تدویـن توافقنامـۀ صلح در اگسـت 2005، 

پنداشـته می شـود.  

تأثیـرات فراگیـر و چندبعـدی درگیـری هـا و حـوادث طبیعـی بسـیار 

پیچیـده اسـت، تـا مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار گیـرد. غالبـا افـراد تحـت 

تأثیـر از چنیـن مـوارد، با فقر شـدید، محرومیت و حاشـیه نشـینی دسـت و 

پنجـه نـرم مـی کننـد و جوامـع درگیـر بـا آن به طـور کلـی از فقـدان مزایای 

اقتصـادی و ظرفیـت هـای رشـد رنـج می برنـد. چنین بحـران هـا، همچنان 

باعـث بیجاشـده گـی افـراد زیـادی در داخـل و خـارج کشـور مـی گـردد. 

بیـش از همـه، از دیـدگاه صحـت عامـه، درگیـری هـا و حـوادث طبیعـی 

مختلـف از بسـیاری جهـات بـر جمعیـت آسـیب پذیـر تأثیـر مـی گـذارد - 

 ، )WHO( بـه ویـژه اطفـال كه بر اسـاس گـزارش سـازمان جهانـی صحـت

بیشـر از دیگـران تحـت تأثیـر اثـرات منفـی بحـران هـا قـرار مـی گیرند.
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پیشینۀ این توصیه نامه

 توصیـه نامـۀ شـاره 71 سـازمان بیـن املللـی کار کـه مربوط بـه تنظیم 

اشـتغال در حالـت گـذار از رشایـط جنگـی به صلح اسـت، در سـال 1944 

بـه تصویـب رسـید. ایـن توصیه نامۀ  بـر کار شایسـته و کامل بعـد از جنگ 

جهانـی دوم تاکیـد داشـت. توصیـه نامه مذکـور زمانی را منعکـس می کند 

کـه در آن بـه تصویـب رسـیده اسـت و بیشـر بـر جنـگ هـای بیـن املللی 

مترکـز کـرده و بـر ترخیص جنگجویـان و ادغام مجـدد آنان در بـازار کار، 

کارگاه هـای صنعتـی، طـرح هـای آموزشـی و بازآمـوزی و تـالش هـای 

بازسـازی تاکیـد منوده اسـت.

بازنگـری توصیـه نامـۀ شـاره 71 چندیـن بـار در سـازمان بیـن املللی 

کار مـورد بحـث قـرار گرفـت - از جملـه در سـال 1998، 2002 و 2012 م، 

امـا در سـال 2014 م. در ایـن مـورد تصمیـم نهایی گرفته شـد. هیأت مدیرۀ 

سـازمان بیـن املللـی کار در مـارچ 2014 م، بـر اسـاس اجنـدای نشسـت 

105 )جـون 2016( و 106 )جـون 2017( کنفرانـس بیـن املللـی کار، یک 

اسـتندرد را در ایـن مـورد تنظیـم کرد، تا توصیـه نامۀ شـاره 71 را بازنگری 

مناید.

توصیـه نامـه شـاره 205 بـر اسـاس توصیه نامۀ شـاره 71 گسـرش یافت، 

 : تا

ــواه  9 ــی؛ خ ــن امللل ــی و غیربی ــن امللل ــواه بی ــا خ ــری ه ــام درگی مت

ــردد. ــامل گ ــه را ش ــد هم ــلحانه باش ــلحانه و غیرمس مس

بــر متــام وضعیــت هــای بحرانــی از بهبــود تــا بازســازی کــه شــامل  9

فراهــم ســازی، آمــاده گــی و انعطــاف پذیــری نیــز باشــد، مترکــز 

صــورت گیــرد. 

بــه رشایــط حــوادث طبیعــی و ســازگاری با تغییــرات اقلیمی رســیده  9

گــی صــورت گیــرد. امــروزه منازعــات و خشــونت هــای اجتاعــی 

ــب  ــا ترکی ــان ب ــا همچن ــد. اینه ــی کن ــروز م ــف ب در اشــکال مختل

شــدن و همزمــان شــدن بــا حــوادث طبیعــی، فجایــع بــرشی پیچیده 

یــی را بــه وجــود مــی آورنــد. 

ــر  9 ــرد: ب ــورت گی ــد ص ــرات تاکی ــا و خط ــران ه ــت بح ــر مدیری ب

انعطــاف پذیــری جوامــع و نهادهــا و ظرفیــت دنیــای کار در بخــش 

ــودی.  ــاده گــی، واکنــش و بهب هــای پیشــگیری/ کاهــش، آم

جریــان ســازی و تعمیــم چشــم انــداز جنیســت در رشایــط حوادث  9

طبیعــی و منازعات. 

ــه طــور  9 ــرد کــه ب ــه گــروه هــای مردمــی صــورت گی ــژه ب توجــه وی

ــراد  ــال، اف ــد: اطف ــده ان ــر ش ــیب پذی ــران آس ــر بح ــاص در اث خ

مربــوط بــه اقلیــت هــا، افــراد بومــی و قبایــل، بیجاشــده گان 

داخلــی، افــراد معلــول، مهاجــران و پناهجویــان.

آخریــن اصطالحــات مــورد توافــق بیــن املللــی در رشایــط منازعــه  9

و حــوادث طبیعــی اعــال شــود.

از نظـر محتـوا توصیـه نامـه شـاره 205 رهنمـود اصلـی را در مـورد 

اقدامـات ارتقـای اشـتغال جهـت گـذار بـه صلـح، بـا توجـه بـه مـوارد ذیل 

گسـرش مـی دهـد:    

ــای أ.  ــت ه ــای فرص ــاف و ارتق ــت انکش ــد جه ــای جدی رویکرده

کاری و معیشــتی کامــل، تولیــدی و مســتقل و ســایر عنــارص 

ــی  ــط بحران ــه رشای ــوط ب ــژه مرب ــه وی ــه ب ــته ک ــدای کار شایس اجن

ماننــد حایــت حقوقــی و اجتاعــی و گفتگوهــای اجتاعــی مــی 

ــود؛ ش

ــدی ب.  ــد بع ــت چن ــی و ماهی ــارص جهان ــط مع ــی رشای ــده گ پیچی

ــا؛ ــران ه بح

ــی ج.  ــۀ جهان ــی کار و جامع ــن امللل ــه توســط ســازمان بی ــی ک تجارب

ــه بحــران هــا حاصــل شــده و اســراتیژی هــا و  ــر واکنــش ب در ام

رویکردهــای جدیــدی کــه از ســال 1944 م. بدینســو تدویــن شــده 

انــد. 

نامـۀ شـاره 205 فراتـر از بـروز رسـانی و بهبـودی  بنابرایـن توصیـه 

مـی باشـد کـه در توصیـه نامـۀ شـاره 71 بـه آن پرداختـه شـده و نیـز بـه 

منظـور کاهـش تأثیـرات بحـران هـا، بـر پیشـگیری، آمـاده گـی و انعطـاف 

پذیـری مترکـز دارد. عـالوه بـر ایـن، توصیـه نامـۀ شـاره 205 بـا پوشـش 

طیـف کاملـی از اجندای کار شایسـته، رهنایی اصلـی را در مورد اقدامات 

ارتقـای اشـتغال بـرای گـذار از جنـگ بـه صلـح، گسـرش مـی دهـد.

در مواجهـه بـا بسـیاری از چالـش هـای جهانـی مربوط به جنـگ ها و 

حـوادث طبیعـی، تدویـن اولویت ها برای دنیای کار، امری دشـوار اسـت. 

بنابرایـن، پروسـه یـی کـه بـه تصویب توصیـه نامۀ شـاره 205 سـازمان بین 

املللـی کار منجـر شـد، عملکـرد حسـاس و گاه جنجالـی بـود. در جریـان 

نظریـات  اختـالف  و  توافـق  عـدم  سـال 2016م،  در  هـا  بحـث  اول  دور 

پیرامـون ماهیـت گـروه هـای آسـیب پذیـر کـه قرار اسـت بـه طور ویـژه در 

ایـن توصیـه نامه برجسـته شـوند، بروز کـرد. کشـورهای افریقایی بـه عنوان 

بخـش جداگانـه بـر مهاجریـن ارصار داشـتند؛ در حالـی کـه دیگـران، بـه 

ویـژه کشـورهای اروپایـی خواسـتار مترکـز بـر موضـوع پناهجویـان بودند. 

در پایـان، مهاجریـن و پناهجویـان هـر دو در فصـل هـای جداگانـۀ توصیه 

نامـه شـامل گردیـد )بـه بخـش هـای XI و XII مراجعـه کنید(. 

 توصیه نامۀ شـاره 205 سـازمان بین املللی کار یکی از اسـتندردهای 

بیـن املللـی کار سـازمان بیـن املللـی بـوده و یگانـه چارچـوب اصولـی و 

معیـاری بیـن املللـی اسـت که رهنمـود های را در راسـتای اسـتقرار صلح و 

انعطـاف پذیـری از طریـق اشـتغال و کار شایسـته، فراهـم می کند.

ایـن یـک توصیـه نامـۀ مسـتقل اسـت؛ زیـرا بـر خـالف توصیـه نامـۀ 

شـاره 203 )2014( در مـورد کار اجبـاری بـوده، بـه عنـوان مثـال، متمـم 

یـک کنوانسـیون یـا پروتوکول از قبـل موجود منی باشـد )در مـورد توصیه 

نامـۀ شـاره 203، کنوانسـیون اجبـاری کار شـاره 29 )1930( و پروتوکول 

2014 آن موجـود اسـت(.
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رهنمود کارگران برای استخدام و کار شایسته جهت صلح و انعطاف پذیری توصیه نامۀ شاره )205(

مروری بر معیارهای جهانی سازمان بین املللی کار

کنوانسیون ها )تاکنون به 190 می رسد(

موافقــت نامــه بیــن املللــی کــه از لحــاظ حقوقــی الــزام آور 	 

و نیازمنــد تصویــب کشــورهای عضــو اســت

 توصیه نامه ها )تا کنون: 206( 

ــزام آور 	  ــی ال ــاظ حقوق ــدارد و از لح ــاز ن ــب نی ــه تصوی ب

ــت نیس

کــدام 	  متمــم  یــا  و  باشــند  مســتقل  متــون  توانــد  مــی 

خــاص کنوانســیون 

پروتوکول ها )تاکنون جمعا: 6(

ــه 	  ــود ک ــای موج ــیون ه ــه کنوانس ــات ب ــی و الحاق اضافات

نیازمنــد تصویــب کشــورهای عضــو اســت. 

قابـل توجـه: توصیه نامـۀ شـاره 205 در این مـورد کامالً رصاحـت دارد: 

واکنـش در حـاالت بحرانـی باید مطابق اسـتندردهای نافذۀ بیـن املللی کار 

باشـد )پاراگراف 43(.

توصیـه نامـۀ شـاره 205 بر لـزوم اطمینـان از رعایت اسـتندردهای بین 

املللـی کار تأکیـد مـی ورزد. همچنیـن ایـن توصیـه نامـه بـه رصاحـت بـه 

چندیـن اسـتندرد اشـاره مـی کند - هرچنـد بسـیاری از آنها واقعـا مرتبط اند 

)اینهـا در ایـن رهنمـود ذکـر شـده انـد(. این امـر، فرصتـی را بـرای اتحادیه 

هـای کارگـری فراهـم مـی کنـد تـا خواهـان تعمیـل اسـتندردهای تصویـب 

شـده گردنـد، یـا بـه شـمول مـواردی کـه در ایـن توصیـه نامـه بـه رصاحت 

از آن ذکـر شـده، در راسـتای تصویـب اسـتندردهای مربوطـه البـی گـری 

یند.  منا

         توصیـه نامـۀ شـاره 205، بـه شـمول گـروه هـای کارفرمایـان با 

حایـت گسـرده از معیارهـای بین املللی کار بـه تصویب رسـید. بنابراین، 

اتحادیـه هـای کارگـری مـی تواننـد، از دولـت هـا و سـازمان هـای کارفرمـا 

درخواسـت کننـد تـا این معیارهـای را به طـور کامل مورد توجه قـرار دهند.
فرق بین توصیه نامه ها و کنوانسیون ها

در حالــی کــه کنوانســیون هــا )پروتوکــول هــا( بعــد از آنکــه توســط 

ــزام آور  ــی ال ــاظ حقوق ــود، از لح ــب ش ــو تصوی ــورهای عض کش

اســت، امــا برعکــس توصیــه نامــه هــای الــزام آور نیســتند. آنهــا بــه 

مــا مکلفیــت هــای حقوقــی منــدرج در کنوانســیون یــا پروتــوکل هــا 

را یــاد آور شــده و رهنایــی هــای دقیــق ارایــه مــی کنــد.

متــام اســتندردها )معیارهــای( بیــن املللــی کار اعــم از کنوانســیون 

ــهای  ــروی از روش ــا پی ــا ب ــه ه ــه نام ــا توصی ــا ی ــول ه ــا، پرتوک ه

ــن املللــی کار  ــد کــه همــه اعضــای ســازمان بی تصویــب مــی گردن

ــود.  ــی ش ــامل م را ش

ــی  ــه ی ــت منون ــن اس ــی کار، ممک ــن امللل ــتندردهای بی ــام اس مت

از یــک رویــۀ خــوب بــرای کشــورها باشــد، بــر متــام قوانیــن 

ملــی، پالیســی هــا، تأثیــر معاهــدات و توافقنامــه هــای بیــن املللــی 

تصویــب شــدۀ خــارج از چارچــوب ســازمان بیــن املللــی کار، تأثیر 

گــذار اســت و بــه عنــوان مرجــع در ســایر مــوارد )بــه عنوان مثــال در 

ســازمان ملــل و ســایر ســازمان هــای بیــن املللــی و منطقــه یــی( بــه 

کار مــی رود. ایــن اســتندردها مــی توانــد توســط محاکــم، پالیســی 

ــد. ــان و ســایر فعــاالن مــورد اســتفاده قــرار گیرن ســازان، حقوقدان
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توضیحات

کنفرانس عمومی سازمان بین املللی کار،

که توسط هیأت رهربی دفر کار بین املللی کار در ژنیو تشکیل شده و در 106نشست خود را در 5 جون 2017 برگزار کرد و

بـر ایـن اصـل ذکـر شـده در اساسـنامۀ سـازمان بیـن املللـی کار باردیگـر تاکیـد ورزیـد کـه صلـح جهانـی و پایـدار تنهـا مـی توانـد در صورت اتـکا بر 

عدالـت اجتاعـی، برقرار شـود، و

اعالمیـۀ فیالدلفیـا )1944(، اعالمیـۀ جهانـی حقـوق بـرش )1948(، اعالمیـۀ سـازمان بیـن املللـی کار در مـورد اصـول و حقـوق اساسـی کار )1998( و 

اعالمیـۀ سـازمان بیـن املللـی کار در مـورد عدالـت اجتاعـی بـرای جهانـی شـدن عادالنـه 2008بازخوانـی کـرد، و

نیازمنـدی بازنگـری و تجدیـد نظـر توصیـه نامـۀ اشـتغال )گذار از جنـگ به صلـح(، 1944 )شـاره 71(، با هدف گسـرش محـدودۀ آن و فراهم آوری 

رهنمودهـای بـروز شـده پیرامـون نقش اشـتغال و کار شایسـته با توجـه به وضعیت اضطـراری و بحرانی ناشـی از جنگ و حوادث طبیعی در پیشـگیری، 

بهبـودی، صلـح و انعطاف پذیـری، مورد توجه قـرار داد، و 

تأثیـرات و پیامدهـای جنـگ و حـوادث طبیعـی را در راسـتای فقـر و توسـعه، حقوق بـرش و عزت انسـانی، کار شایسـته و کاروبار پایـه دار، مورد توجه  

قرار داد، و

اهمیـت اشـتغال و کار مناسـب در راسـتای تقویـت صلـح، جلوگیـری از رشایـط بحرانـی ناشـی از جنـگ و حـوادث طبیعـی، امـکان بهبـودی و مقـاوم 

سـاخن را به رسـمیت شـناخت، و

این را تشخیص کرد، کشورهایی که پناهجویان را می پذیرند، با وضعیت و رشایط جنگ و حوادث طبیعی رو به رو منی گردند، و 

بـر لـزوم اطمینـان از احـرام بـه همـه انـواع حقـوق بـرش و حاکمیـت قانـون، از جمله احـرام به اصـول و حقـوق اساسـی در محیـط کار و معیارهای بین 

املللـی کار، بـه ویـژه حقـوق و اصـول مربـوط به اشـتغال و کار شایسـته تاکیـد ورزید، و 

نیـاز و لـزوم تشـخیص ایـن امـر کـه تأثیرات بحـران ها بر زنان و مـردان متفاوت اسـت و اهمیت حیاتی برابری جنسـیتی و توامنندسـازی زنـان و دخران 

را در تقویـت صلـح، جلوگیـری از بحـران هـا، ریکوری فعال و مقاوم سـازی، مورد توجـه قرار داد، و 

اهمیـت تدویـن واکنـش هـا از طریـق دیالـوگ اجتاعـی، در رشایـط بحرانـی ناشـی از جنـگ و حـوادث طبیعـی در مشـوره بـا سـازمان هـای منایندۀ 

کارفرمایـان و کارگـران و در صـورت لـزوم بـا سـازمان هـای مربـوط جامعـۀ مدنـی را درک کـرده و بـه رسـمیت شـناخت، و

اهمیـت ایجـاد یـا احیـای یـک محیـط فعال بـرای کاروبارهـای پایدار مـورد توجه قـرار داده، قطعنامـه و نتایج و جمع بنـدی مربوط به تقویت  تشـبثات 

پایـه دار کـه توسـط نشسـت شـاره 96 )2007( کنفرانـس بیـن املللـی کار تصویـب شـده بـه ویـژه بـرای تشـبثات سـطح کوچک و متوسـط، تـا تولید 

فرصـت هـای کاری، بهبـود اقتصـادی و انکشـافی را برانگیزد، و

بـه عنـوان ابـزاری جهـت جلوگیـری از بـروز بحـران، ریکـوری فعـال و مقـاوم سـازی، بـر لـزوم توسـعه و تقویـت اقدامـات حایـت اجتاعـی، تاکید 

ورزیـد، و 

نقش خدمات عامۀ باکیفیت و موجود در بهبود اقتصادی، تالش های انکشافی، بازسازی، پیشگیری و انعطاف پذیری را به رسمیت شناخت؛ و 

بـر لـزوم همـکاری و مشـارکت بیـن املللـی میـان سـازمان هـای منطقـه یـی و بین املللـی جهت حصـول اطمینـان از تالش هـای مشـرک و هاهنگ، 

تاکیـد کرد؛ و 

در مـورد تصویـب برخـی از پیشـنهادها در رابطـه بـه اشـتغال و کار شایسـته بـرای صلـح و انعطـاف پذیـری کـه مـورد پنجـم در اجنـدای جلسـه اسـت، 

تصمیـم گیری شـده اسـت؛ و 

و تصمیم گرفته شد که این پیشنهادها به شکل توصیه  نامه در نظر گرفته شود،  

در ایـن روز شـانزدهم جـون سـال ۲۰۱۷ ایـن توصیـه نامه تصویب می شـود که مـی تواند به عنـوان توصیه نامۀ 2017 اشـتغال و کار شایسـته برای صلح 

و انعطـاف پذیـری یاد گردد.
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رهنمود کارگران برای استخدام و کار شایسته جهت صلح و انعطاف پذیری توصیه نامۀ شاره )205( 

در نهایـت، ایـن مقدمـه بـر اهمیت مشـاوره بـا مناینـده گان کارفرمایان 

و سـازمان هـای کارگـری جهت توسـعۀ پاسـخگویی تاکید مـی ورزد، تا از 

طریـق دیالـوگ اجتاعـی به رشایـط بحرانی ناشـی از جنگ هـا و حوادث 

طبیعـی واکنش صـورت گیرد.

نکات کلیدی کاری سازمان های کارگری 

افزایــش ســطح آگاهــی هــا در میــان کارگــران و کارمنــدان اتحادیــه  9

هــا پیرامــون موجودیــت توصیــه نامــۀ شــاره 205، از طریــق 

بحــث، برنامــه هــای آموزشــی و رشیــک ســازی معلومــات و ابــزار 

تبلیغاتــی. 

حصــول اطمینــان از اینکــه فعالیــت هــای مشــخص جامــع و مبتنــی  9

ــری  ــه براب ــردد ک ــی گ ــی م ــه اقدامات ــوده و منجــر ب ــر جنســیت ب ب

جنســیتی را تقویــت کــرده و از آن حایــت مــی کنــد. 

آیــا پیرامــون نقــش ادارۀ تــان در رشایــط جنگــی و حــوادث طبیعی  9

ــث  ــد، بح ــاف یاب ــد انکش ــی توان ــه م ــش چگون ــن نق ــه ای و اینک

کــرده ایــد؟

راه هایــی را جهــت تدویــن یــک پالیســی مالــی بــرای آمــاده گــی  9

ــرار  ــی ق ــورد بررس ــا، م ــت ه ــان حکوم ــان و همچن ــا کارفرمای ب

ــد. دهی

مقدمـه یـی بـر توصیـه نامـۀ شـاره 205 سـازمان بیـن املللـی کار، از 

برخـی از اسـناد و اصـول بنیادیـن یـادآور مـی شـود که ایـن توصیـه نامه بر 

اسـاس آنهـا تشـکیل گردیده اسـت؛ در حالی کـه پاره یـی از مطالب اصلی 

را نیـز در بخـش هـای بعـدی ارایـه مـی کند. ایـن مقدمـه، بار دیگـر تاکید 

مـی کنـد که صلح پایدار مسـتلزم عدالت اجتاعی اسـت و برخی از اسـناد 

اصلـی دهـۀ 1940 - به ویـژه اعالمیۀ جهانـی حقوق بـرش )1948( و اعالمیۀ 

نقـش  تقویـت  پـی  - کـه در  املللـی کار )1944(  بیـن  فیالدلفیـا سـازمان 

سـازمان در صحنـۀ بیـن املللـی به دنبال شکسـت سیسـتم جامعـۀ ملل بود، 

بـه خاطـر مـی آورد. با پایان یافـن جنگ جهانـی دوم، اعالمیـۀ فیالدلفیا - 

و توصیـه نامـۀ شـاره 71 در مـورد گـذار از جنگ به صلح – آشـکارا مبین 

بلنـد پـروازی سـازمان بیـن املللـی کار بود، تـا فعالیت های خـود و فعالیت 

هـای مرکـز دنیـای کار را در دوره پـس از جنـگ، به منایـش بگذارد. 

در ابتـدا، مهـم اسـت كـه پاراگـراف مهمـی را برجسـته سـازیم کـه بـر 

ایـن امـر تاکیـد مـی کنـد که جنـگ هـا و حـوادث طبیعـی چگونه بـر زنان 

و مـردان تاثريگـذار اسـت، و اينكـه چگونـه آرزوهـا، برابـری جنسـيتی و 

توامنندسـازی زنـان بايـد در قلـب تـالش هـای جلوگـريی، آمـاده گـی و 

پاسـخگويی بـه بحـران هـا قرار گـريد. هرچنـد این مسـأله بـه رصاحت ذکر 

نشـده اسـت، اما مقدمه قطعنامۀ شـاره 1325 شـورای امنیت سـازمان ملل 

درمـورد زنـان، صلـح و امنیـت )2000( و همچنـان کنوانسـیون منـع همـه 

اشـکال تبعیـض در برابـر زنـان )1979( را منعکـس مـی کنـد.

قابـل توجه: پذیرش چشـم انداز جنسـیتی موضوع اساسـی در همه بخش 

هـای توصیـه نامـۀ شـاره 205 سـازمان بیـن املللی کار اسـت و از سـازمان 

هـای کارگری خواسـته شـده تـا دینامیک های جنسـیتی را بـا اعضای خود 

و کارمنـدان اتحادیـه ها مورد بررسـی قرار داده و روشـن سـازند.

قوانین مربوط بین امللل

اعالمیــۀ فالدلفیــا )1944(، بــه ضمیمــۀ آن، اساســنامۀ ســازمان 	 

بیــن املللــی کار. 

اعالمیّۀ جهانی حقوق برش )1948(. 	 

ــول 	  ــوق و اص ــون حق ــی کار پیرام ــن امللل ــازمان بی ــۀ س اعالمی

اساســی کار )1998(. 

اعالمیــۀ ســازمان بیــن املللــی کار پیرامــون عدالــت اجتاعــی 	 

بــرای جهانــی شــدن عادالنــه )2008(.
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ایـن فصـل نخسـت توصیـه نامـۀ شـاره 205، بـه واژه نامـۀ »رشایـط 

بحرانـی ناشـی از منازعـه و حـوادث طبیعی« مـی پردازد. توجه بـه این نکته 

حایـز اهمیـت اسـت که مترکز فقـط روی رشایط »پـس از درگیری« و »پس 

از حـوادث« نیسـت، بلکـه مجمـوع دورۀ »پاسـخ یـا واکنـش بـه بحـران« 

اسـت. این امر به واژۀ »پیشـگیری« و »بهبودی« اسـتفاده شـده در پاراگراف 

1 و در رستـارس ایـن توصیـه نامـه، منعکس شـده اسـت.

قابـل توجـه: توصیـه نامـۀ شـاره 205 در بنیـادی تریـن اسـاس خـود بـه 

دنبـال ایـن اسـت تـا از فعالیـت هایـی کـه تنهـا هنـگام وقـوع درگیـری یـا 

حـوادث طبیعـی انجـام شـود، فاصلـه بگیـرد. در عـوض، مترکـز بازهـم بر 

نقـش دنیـای کار در جلوگیـری از وقـوع چنین بحران ها در وهلۀ نخسـت - 

یـا حداقـل بـا آمـاده گـی بهـر از آنهـا کاهش اثـرات آنهاسـت.

پاراگـراف 2 تعاریـف »فاجعـه« و »انعطـاف پذیـری« را ارائـه می کند. 

در حالـی کـه توصیـه نامۀ شـاره 71 بر گـذار از »جنگ« بـه »صلح« مترکز 

دارد، توصیـه نامـۀ شـاره 205 اکنـون تغییـر زمان ها و رشایطـی بازتاب می 

دهـد کـه مسـتلزم تجدیـد نظـر در مـورد دسـتیابی و حفـظ صلـح »مثبـت« 

پایـدار بـرای مردم اسـت، تـا ظرفیت اجتاعـی – اقتصادی شـان را پیگیری 

کننـد. در چنیـن زمینـه یـی، اصطـالح »انعطـاف پذیـری« در مواجهـه بـا 

رشایـط بحرانـی، به مقابله، سـازگاری بـا آنها و درنهایت گذار سیسـتم های 

اجتاعـی به ویژه از چشـم انـداز جوامع و نهادهای اجتاعی، اشـاره دارد.

توصیـه نامۀ شـاره 205 اصطـالح »درگیری و منازعـه« را تعریف منی 

اهداف و محدوده    .I

ایـن توصیـه نامـه پیرامـون اقداماتـی کـه جهت تولید اشـتغال و کار شایسـته به هـدف جلوگیری، بهبـودی، صلـح و انعطاف پذیری بـا توجه به . 1

رشایـط بحرانـی ناشـی از درگیـری هـا و حوادث طبیعی، رویدسـت گرفته شـود، رهنمـود های را فراهـم می کند. 

به هدف این توصیه نامه و مبتنی بر اصطالحات توافق شده بین املللی:. 2

اصطـالح »فاجعـه« بـه معنـای اختـالل جـدی در عملکـرد یـک جامعه یـا اجتـاع در هر مقیـاس به دلیـل بـروز رویدادهـای خطرناک در أ. 

برخـورد بـا رشایـط قـرار گرفـن در معـرض آسـیب پذیـری و ظرفیتی اسـت کـه منجر به یـک یا چند مـورد از این مـوارد می شـود: تلفات 

بـرشی، مـادی، اقتصـادی و تأثیرات محیط زیسـتی. و

اصطـالح »انعطـاف پذیـری« بـه معنـای توانایـی یک سیسـتم، اجتاع یا جامعه یی اسـت کـه در معرض خطـرات واقع شـده و در برابر آن ب. 

مقاومـت کـرده، آن را جـذب مـی منایـد، بـا آن خود را وفـق و انطباق می دهد، تا با توسـل به راه هـای موثر و مبوقـع از تأثیرات حوادث 

و چنیـن خطـرات گـذار منـوده و بازیابـی مناید؛ بـه ویژه از طریق حفظ و ترمیم سـاختارها و عملکردهای اساسـی خـود و مدیریت خطر.

بـه هـدف ایـن توصیـه نامـه اصطـالح »واکنـش یا پاسـخگویی بـه بحران هـا« به متـام اقدامات اشـتغال و کار شایسـته در پاسـخ به بحـران های . 3

ناشـی از درگیـری ها و حـوادث طبیعی، اشـاره دارد. 

ایـن توصیـه نامـه بـر متـام کارگـران و جوینـده گان کار و متـام کارفرمایان در متـام سـکتورهای اقتصادی که از بحـران های ناشـی از جنگ ها . 4

و حـوادث طبیعـی متأثـر می گردنـد، قابل اعال می باشـد. 

اشـاره هـا بـه حقـوق و اصـول اساسـی در محیـط کار و رشایط مصئـون و صحی کاری در ایـن توصیه نامه همچنـان در راسـتای کارگران دخیل . 5

در واکنـش بـه بحـران از جملـه واکنـش فـوری، نیـز قابـل اعال اسـت. اشـاره به حقوق بـرش و رشایط ایمـن و صحـی کار در ایـن توصیه نامه 

در راسـتای اشـخاصی کـه بـه طـور داوطلبانـه در پاسـخگویی به بحـران رشکت می ورزنـد، نیز قابل اعال اسـت. 

مقـررات ایـن توصیـه نامـه بـدون نقـض حقـوق و مکلفیـت هـای اعضـاء در چارچـوب قوانیـن بیـن املللی به ویـژه قانـون برشی بیـن املللی، . 6

قانـون بیـن املللـی پناهجویـان و قانـون حقـوق برش بیـن املللـی، قابل اعال اسـت. 

کنـد. در واقـع، ایـن امـر بـه مـا فرصـت مـی دهـد، تـا درگیـری و منازعات 

را بـه طـور گسـرده تـری تفسـیر کنیـم؛ یعنی در ایـن صورت ایـن اصطالح 

نـه تنهـا »درگیـری مسـلحانه«، بلکـه همچنین سـایر زمینه هـا و محیط هایی 

را کـه خشـونت و انقـالب سیاسـی را تجربـه می کننـد، تحت پوشـش قرار 

مـی دهـد. بحـران هـای سیاسـی بـه اشـکال و انـدازه هـای مختلفـی وجود 

دارنـد، از منازعـات اجتاعـی در محیط کاری گرفته تـا تنش های جمعی، 

خشـونت، رسکـوب دولـت، در مقیـاس بـزرگ عملیات جنایی، و شـورش 

مسـلحانه. آنچـه رشایـط مشـرک این همـه مـوارد را به منایش مـی گذارد، 

ایـن اسـت کـه آنهـا همـه نیازمند مترکـز بر صلـح و به ویـژه ایجـاد آرامش 

و مقاومـت مـی باشـند - و توصیـه نامۀ شـاره 205 درمورد ظرفیت اشـتغال 

و فعالیـت هـای شـغلی مناسـب بـرای جلوگیری و پاسـخ به چنین بحـر انها1  

می باشـد.

1. برای معلومات مفصل و بیشر پیرامون تعریف نقش سازمان های کارگری: به 

سازمان بین املللی کار، 2016، اشتغال و کار شایسته در رشایط شکننده، منازعه 

و حوادث طبیعی مراجعه منایید.
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نکات کاری سازمان های کارگری

ــر از  9 ــی فرات ــت های ــه« در موقعی ــوم »منازع ــرد مفه ــورد کارب در م

ــه  ــط هــا و زمین ــواع محی ــا »جنــگ«، در ان ــری مســلحانه« ی »درگی

ــی  ــی ثبات ــا ب ــدید ی ــونت ش ــط خش ــده توس ــخص ش ــای مش ه

ــد. ــث کنی ــی، بح سیاس

کارگــران، متصدیــان اتحادیــه هــا و کارمنــدان مســلکی را بــا مفهوم  9

ــه  ــه ب ــا توج ــوم ب ــن مفه ــازید – ای ــنا س ــری« آش ــاف پذی »انعط

جوامــع و نهادهــای اجتاعــی چــه معنــا مــی دهــد و چــه زمانــی و 

چگونــه مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد. نقطــۀ آغازیــن، مادیــول 

2 از رهنمــود جدیــد آموزشــی ســازمان بیــن املللــی کار پیرامــون 

ــوادث  ــری هــا و ح ــط بحرانــی ناشــی از درگی مقابلــه بــا رشای

طبیعــی اســت کــه در مــوازات ایــن رهنمــود کارگــران صــادر شــده 

اســت.
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اصول رهنمودی  .II

اعضـاء بـا توجـه بـه پیشـگیری، در راسـتای اتخـاذ اقدامـات پیرامون اشـتغال و کار شایسـته در پاسـخگویی و واکنـش به رشایط بحرانی ناشـی . 7

از منازعـه و حـوادث طبیعـی، بایـد مـوارد زیر را مـورد توجه قـرار دهند: 

تقویـت اشـتغال کامـل، تولیـدی، آزاد و انتخابـی و کار شایسـته کـه در راسـتای تقویـت صلـح، پیشـگیری بحـران هـا، ریکـوری فعـال و أ. 

انعطـاف پذیـری، امـر حیاتـی می باشـد؛

لـزوم توجـه، تقویـت و تحقـق اصـول و حقـوق اساسـی کار و سـایر حقـوق و معیارهـای بیـن املللـی کار و نیـز در صـورت لـزوم، درنظر ب. 

گرفـن سـایر توافقنامـه هـا و اسـناد بیـن املللی؛ 

اهمیت حکومتداری خوب و مبارزه با فساد و خویش خوری و حامی پروری؛ ج. 

لزوم توجه و احرام به قوانین و پالیسی های بین املللی و استفاده از دانش، ظرفیت و منابع محلی؛ د. 

ماهیـت بحـران هـا و وسـعت تأثیـرات آنهـا بـر ظرفیت حکومـت هـا، از جمله حکومت هـای منطقه یـی و محلی، سـازمان هـای کارگری ه. 

و کارفرمـا و سـایر نهادهـای مربـوط ملـی، تـا در صـورت لـزوم همـکاری هـا و کمک های مـورد نیـاز بین املللـی واکنش و پاسـخگویی 

موثـر فراهـم گردد؛ 

لـزوم مبـارزه بـا تبعیـض، تعصب و نفرت بر اسـاس نـژاد، رنگ، جنس، مذهب، عقاید سیاسـی، نوعیت ملی، منشـأ اجتاعـی، معلولیت، و. 

سـن یـا گرایش جنسـی یا هر زمینـه دیگر؛

لزوم توجه، تقویت و تحقق فرصت برابر برای زنان و مردان بدون هیچ نوع تبعیض؛ ز. 

لـزوم عطـف توجـه ویـژه بـه افـراد و گـروه هایـی کـه بـه طـور ویـژه در برابـر بحـران ها آسـیب پذیـر انـد؛ ماننـد اطفـال، نوجوانـان، افراد ح. 

مربـوط بـه اقلیـت هـا، افـراد قبایلـی و کـوچ نشـین، معلولین، بیجاشـده گان داخلـی، مهاجریـن، پناهجویـان و افـراد دیگری که بـه اجبار 

آواره و بیجاشـده انـد؛ 

اهمیت شناسایی و نظارت بر عواقب منفی و نامطلوب و جلوگیری از تأثیرات مر بر افراد، جوامع، محیط زیست و اقتصاد؛ط. 

لـزوم گـذار )تحـول( عادالنـه و منصفانـه به سـمت و سـوی محیط اقتصـاد پایدار بـه عنوان ابـزاری برای رشـد اقتصادی پایـدار و پیرشفت ي. 

اجتاعی؛

 اهمیت دیالوگ اجتاعی؛ 	. 

در صورت لزوم اهمیت آشتی ملی؛ ل. 

لزوم همبستگی بین املللی، تقسیم بار و مسوولیت ها و همکاری های بین املللی مطابق قوانین بین املللی؛ و م. 

نیـاز بـه هاهنگـی و همسـویی نزدیـک بیـن کمکهای بـرشی و انکشـافی، از جمله بـرای تقویت شـغل کامل، تولیـدی، آزادانـه، انتخابی ن. 

و فرصـت هـای کاری شایسـته و کسـب عایـد، جلوگیـری از تداخل در تـالش ها و دسـتورالعمل ها.  
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هانند  کار،  املللی  بین  سازمان  اصلی  متون  از  برخی  به  بخش،  این 

اعالمیۀ اصول و حقوق اساسی كار سال FPRW( 1998( و اعالمیۀ عدالت 

اجتاعی سال 2008 برای جهانی شدن عادالنه، رسیده گی می کند. به طور 

کلی، توصیه نامۀ شاره 205 کامالً در محور توجه سازمان بین املللی کار 

بر اشتغال تولیدی و چهار رکن اجندای کار شایسته )ایجاد شغل، حقوق 

اینکه  بر  تاکید  با  اجتاعی(،  دیالوگ  و  اجتاعی  حایت  کار،  محیط 

منازعه  ویژۀ  رشایط  با  کنارآیی  نیازمند  ها  بلندپروازی  این  عنارص  چگونه 

اهمیت  همچنین  بخش،  این  در  است.  تعبیه شده  اند،  طبیعی  و حوادث 

توجه به اقلیت ها و گروه های آسیب پذیر برجسته شده و مجدداً بر لزوم 

جاسازی موضوعات جنسیتی در محراق توجه در متام فعالیت های برنامه 

ریزی تأکید می شود. عالوه براین، این بخش به محیط زیست اشاره های 

متعددی دارد.

قابل توجه: در اینجا میان توصیه نامۀ شاره 205 و بحث در مورد تغییر 

اقلیم، پایداری محیط زیست و تأثیرات تخریب محیط زیست مانند قطع 

جنگالت و آلودگی هوا و همچنین گذار، ارتباط  واضح وجود دارد.

شایان ذکر است بند f( 7( به طور خاص بر اهمیت نقش اتحادیه های 

با تاکید بر اهمیت دیالوگ های اجتاعی در اقدامات مربوط به  کارگری 

اشتغال و کار شایسته هنگام پاسخگویی و واکنش به رشایط بحرانی ناشی 

از منازعات و حوادث طبیعی و پیشگیری از آن، تاکید دارد. 

بند n( 7( به لزوم هاهنگی و همسویی نزدیک میان کمک های برشی 

و همکاری های انکشافی می پردازد. این موضوع مهمی است که توصیه 

عرصۀ  متخصصان  میان  مداوم  گفتگوهای  و  بحث  به  را   205 شاره  نامۀ 

برشی، انکشافی و استقرار صلح مرتبط می سازد. این مباحث مربوط به دور 

این مالحظات می چرخد که ارایۀ کمک فقط یک اقدام کوتاه مدت در 

مراحل آغازین منازعات یا حوادث طبیعی نیست، بلکه به طور فزاینده یی 

یک فعالیت طوالنی مدت در »بحران های طوالنی« است. این زمینه هایی 

اند که اقدامات برشی در آنها اگر دهه ها ادامه نیابد، سال ها را زیر پوشش 

قرار می دهد که طی این سال ها بسیاری از منازعات و حوادث طبیعی به 

وقوع می پیوندند - و حتا این بحران ها گاهی به طور همزمان رخ می دهند. 

کوملبیا، هائیتی، سومالیا و سودان جنوبی فقط شاری از کشورهایی اند که 

می توانند از این رهگذر مورد تحلیل قرار گیرند.

بحران طوالنی مدت در هائیتی 

تحوالت  بدینسواز  دهه  چندین  از  کارائیب،  منطقۀ  در  هائیتی،     

سیاسی، خشونت زیاد و حوادث بزرگ طبیعی را که طور اوسط هر دو 

سال یکبار اتفاق می افتد، رنج می برد. در جنوری سال 2010 ، زلزلۀ 

وحشتناکی در این جزیره رخ داد و باعث کشته شدن بیش از 230000 

این کشور )پورتو پرنس( شد.  پایتخت  از  تن و تخریب بخش هایی 

در پی وقوع این زلزله، سازمان بین املللی کار و رشکای محلی آن، از 

دنیای کار از طریق یک اسراتیژی مدیریت کار روی مخروبه ها، به 

فعالیت های برشی، کمک کردند. این امر شامل سیستم برنامه ریزی 

انتقال،  بردن،  بین  از  و  دیده  آسیب  های  ساختان  تخریب  جامعه، 

بازیافت و استفادۀ مجدد از آوار برای بازسازی زیرساخت های جامعه 

بود. طی این روند، تقریباً 25000 روز کاری برای مشاغل موقت ایجاد 

شد.

همچنان یک اسراتیژی انکشاف بلندمدت سپس برنامه های آموزشی 

پیچیده در راستای ایجاد و مدیریت رسمایه گذاری و کاروبار، تقویت 

های  مهارت  و  شغلی،  صحی  و  ایمنی  موضوعات  ملی،  نهادهای 

کارآفرینی - از جمله نحوۀ ساخت ساختان ها و مسکن مقاوم در برابر 

زلزله و طوفان رویدست گرفته شد. از طریق چنین مولفه یی از اقدامات 

کوتاه مدت و طوالنی مدت، دنیای کار می تواند به طور فعال در زمینۀ 

کمک فوری به فعال سازی مجدد اقتصاد محلی و در نهایت بازسازی 

نهادهای اجتاعی کشور و ساختار اجتاعی فعالیت کند.

نکات کاری برای سازمان های کارگری

با  9 مسلکی  کارمندان  و  ها  اتحادیه  کارمندان  کارگران،  اینکه  از 

اصول  و  حقوق  پیرامون  کار  املللی  بین  سازمان   1998 اعالمیۀ 

اساسی کار و اعالمیۀ 2008 این سازمان در مورد عدالت اجتاعی 

برای جهانی شدن عادالنه، آشنا اند، اطمینان حاصل کنید. 

منازعات و حوادث  9 از  ناشی  بحرانی  میان رشایط  رابطه  در مورد 

طبیعی و چهار رکن اجندای کار شایسته، بحث کنید. 

ارتباط میان بازسازی برشی و کمک های انکشافی و استقرار صلح  9

پایه  انکشاف  برای   2030 سال  اجندای  انداز  چشم  از  )همچنان 

»بحران های طوالنی مدت« چگونه  این هر دو در  اینکه  و  دار( 

ترکیب می شوند، درک کنید. 

پیوند به موارد فوق، فرصت های ظهور اتحادیه های کارگری در  9

سطح کشور را در زمینۀ اصالحات سازمان ملل در نظر بگیرید.

آیا پیرامون این موضوعات با سازمان های کارفرما و یا ساختارهای  9

سه جانبه در کشور، بحث کرده اید؟



23

رویکردهای اسرتاتیژیک  .III

اعضـاء بایـد رویكـرد چنـد مرحلـه یی تطبیق منسـجم و جامع اسـراتیژی ها جهت تقویـت صلح، جلوگیـری از بروز بحران هـا، ریکوری فعال . 8

و مقـاوم سـازی را رویدسـت گیرنـد که موارد زیر را شـامل گردد:

ثبات و پایه داری معیشت ها و عاید از طریق اقدامات فوری حایت اجتاعی و اشتغال؛ أ. 

تقویت ریکوری اقتصاد محلی در راستای فرصت های اشتغال و کار شایسته و استقرار مجدد اجتاعی – اقتصادی؛ ب. 

تقویـت اشـتغال و کار شایسـته پایـه دار، حایـت اجتاعـی و شـمولیت اجتاعـی، انکشـاف پایـه دار، ایجـاد تشـبثات پایـه دار بـه ویژه ج. 

تشـبثات سـطح کوچـک و متوسـط، گـذار از اقتصاد غیررسـمی به رسـمی، گذار بـه یک محیط پایـه دار اقتصادی و دسرسـی به خدمات 

عامه؛ 

حصـول اطمینـان از مشـوره و تشـویق مشـارکت فعـال سـازمان هـای کارفرمـا و کارگـری در امـر پـالن گـذاری، تطبیـق و نظـارت اقدامات د. 

ریکـوری و انعطـاف پذیـری بـا توجـه بـه دیـدگاه هـای سـازمان های مربـوط جامعـۀ مدنی؛ 

انجـام ارزیابـی هـای تأثیـر اشـتغال برنامـه هـای ملـی ریکـوری کـه بـه منظـور تقویـت اشـتغال کامـل، تولیـدی، آزادانـه و انتخابـی و کار ه. 

مناسـب بـرای همـه زنـان و مـردان بـه ویـژه نوجوانـان و معلولیـن، از طریـق رسمایـه گـذاری عامـه و خصوصـی تطبیـق شـده اسـت؛ 

فراهـم سـازی رهنایـی هـا و حایـت بـه کارفرمایـان، تـا آنان را قـادر سـازد که اقدامـات موثـری را جهت شناسـایی، جلوگیـری، کاهش و. 

خطـرات تأثیـرات نامطلـوب بـر حقـوق بـرش و کار در فعالیـت هـا، یـا تولیـدات، خدمات شـان یا عملیـات های شـان که به طور مسـتقیم 

بـه آنـان ارتبـاط مـی گیـرد، رویدسـت گیرنـد و چگونه به آن رسـیده گـی کنند؛

اعـال چشـم انـداز جنسـیت در متامـی روندهـای طراحـی، تطبیـق، نظـارت و ارزیابـی فعالیت هـای جلوگیری و پاسـخگویی بـه رشایط ز. 

بحران؛ 

تدویـن چارچـوب اقتصـادی، اجتاعـی و حقوقـی در سـطح ملـی بـرای تشـویق صلـح و انکشـاف پایـه دار و مـداوم با توجـه حقوق در ح. 

کار؛  محیط 

تقویت دیالوگ اجتاعی و چانه زنی جمعی؛ ط. 

تشکیل و بازسازی نهادهای بازار کار از قبیل خدمات اشتغال برای انسجام و ریکوری؛ ي. 

تقویت ظرفیت حکومت ها از قبیل ادارات منطقه یی و محلی، و سازمان کارگری و کار فرما؛ و 	. 

در صـورت لـزوم، اتخـاذ اقدامـات در راسـتای بازسـازی اجتاعـی – اقتصـادی افـرادی کـه از بحـران ها متأثر شـده بـه ویژه افـرادی که با ل. 

نیروهـا و گـروه هـای نظامـی پیوسـته انـد، از طریـق برنامه های آموزشـی کـه هـدف آن بهبود قابلیت اسـتخدام آنان باشـد

 پاسخ و واکنش به بحران در پی بروز منازعه یا حوادث، در صورت لزوم باید شامل موارد زیر باشد:. 9

با توجه به جشم انداز جنسیت، ارزیابی نیازهای هاهنگ شده و جامع؛ أ. 

پاسـخ و واکنـش فـوری جهـت بـرآوردن نیازمندی هـای اساسـی و ارایۀ خدمـات، از جمله حایت هـای اجتاعی، حایت از معیشـت، ب. 

اقدامـات در راسـتای اشـتغال فـوری و فرصـت هـای کسـب عایـد بـرای گروه هـا و افرادی کـه در اثر بحران آسـیب پذیر شـده اند؛

مسـاعدت فراهـم شـده تـا حد ممکن توسـط ادارات دولتی با حایـت جامعۀ بین املللی، مشـارکت رشکای اجتاعـی و در صورت لزوم، ج. 

جامعۀ مدنی و سـازمان های مسـتقر در جامعه؛

رشایـط کاری مصئـون و شایسـته، از قبیـل فراهـم سـازی تجهیـزات حفاظتـی شـخصی و کمکهای طبـی به متـام کارگران، از جملـه آنانی د. 

کـه در فعالیـت هـای نجات و توانبخشـی دخیـل اند؛ و 

در صورت لزوم احیای مؤسسات دولتی، سازمان های کارفرمایان و کارگران، و همچنین سازمانهای مربوط به جامعۀ مدنی. ه. 

بخـش سـوم توصیـه نامـۀ شـاره 205 به دو پاراگراف تقسـیم شـده اسـت. پاراگـراف 8، خواسـتار »رویكرد چنـد لبه« جهـت تقویت صلـح، جلوگیری 

از بـروز بحـران، بهبـودی و مقـاوم سـازی اسـت. بـه تعقیـب آن، پاراگـراف 9 عنـارص مشـخصی را بـرای »پیامدهای فـوری« منازعـه یا حـوادث طبیعی 

اضافـه مـی کند.
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این  پیرامون  است.  مهم  اینجا  در  بعدی  چند  رویکرد  یک  مفکور 

اشتغال پسامنازعه، کسب  ایجاد  برای  پالیسی سازمان ملل متحد  موضوع، 

درآمد و ادغام مجدد )2009( به سه چالش ویژه رسیده گی می کند:

های  9 گروه  که  مدت  کوتاه  های  برنامه  با  ثبات  و  امنیت  تحکیم 

خاص را زیر پوشش قرار دهد؛

تقویت فرصت های کاری در سطح محلی و احیای مجدد جوامع؛  9

تقویت روند فراهم سازی اشتغال درازمدت پایه دار به سطح ملی.  9

بر  جریان،  یک  بر  تناسب  در  بحران،  ویژۀ  ماهیت  به  متکی  ممکن 

جریان دیگری تاکید صورت گیرد و اولویت ها با گذشت زمان تغییر یابد، 

اما بعید به نظر می رسد که در هر لحظه فقط یک خط اقدام وجود داشته 

باشد - از منظر دنیای کار - به همین دلیل،

تفکر اسراتیژیک رضوری است. سازمان های کارگری ممکن است به 

دولت خود یادآور شوند که یکی از رویکردهای اسراتیژیک مطرح شده 

بند i( 8( تقویت دیالوگ اجتاعی و چانه زنی جمعی است؛ طوری  در 

که در بند d( 8( ترصیح شده که کشورهای عضو باید از مشاوره اطمینان 

حاصل کنند و مشارکت فعال کارفرمایان و سازمان های کارگری را در امر 

برنامه ریزی، تطبیق و نظارت

اقدامات الزم جهت بهبودی و تاب آوری تشویق کنند، و بند )k( به 

بازیگران  ارتقای ظرفیت  و  انکشاف  لزوم  بر  کارگری  شمول سازمان های 

چندگانه تأکید می ورزد.

اسراتیژی تنها درمورد تصامیم برنامه ریزی نیست؛ سازمان های کارگری 

به شیوه یی که خود را در دیالوگ اجتاعی - سه  تا  اند  نیازمند  همچنین 

جانبه قرار می دهند، اسراتژیک باشند - دیالوگی که ممکن است ضعیف 

باشد و یا در معرض خطر ناکامی در رشایط و محیط هایی باشد که با جنگ 

یا حوادث طبیعی مشخص شده است. یا بدتر: در بخش هایی از امریکای 

مورد هدف آدم ربایی، اخاذی،  مرکزی و التین که فعاالن کارگری مرتباً 

اوایل دهۀ 1970  از  تنها در کوملبیا،  قرار می گیرند.  اذیت  قتل و آزار و 

با  به اینسو، بیش از 1300 تن از اعضای اتحادیه کشته شده اند. همزمان 

جنگ داخلی، جرایم سازمان یافته، کارتل های مواد مخدر و مقامات فاسد 

کشنده  بالقوه  شغل  به یک  را  کارگری  های  سازمان  های  فعالیت  دولتی، 

تبدیل کرده است - به عنوان مثال، در برخی از مناطق مکسیکو، کارگران 

برای رسیدن به محل کار خود، به حایت پولیس احتیاج دارند.

قابل توجه: توافقنامۀ اخیر میان دولت و باندهای جوانان )به اصطالح مارا( 

در السالوادور، منجر به کاهش قابل توجه میزان تهدیدات و اخاذی در برابر 

کارگران و صاحبان تشبثات کوچک شده است.

رویکرد  یک  اتخاذ  کارگری،  های  سازمان  انداز  چشم  از  بنابراین، 

اسراتیژیک در مورد جنگ ها و حوادث، همچنان شامل تضمین امنیت و 

مصئونیت اعضاء باشد. این اسراتیژی همچنین در مورد یافن راه هایی به 

منظور فعالیت در یک فضای محدود چانه زنی و معامله است - این واقعاً، 

جنبۀ مهم دیگری از »تاب آوری« است.

نکات کاری برای سازمان های کارگری

و  9 ها  جنگ  به  مربوط  جاری  و  گذشته  های  فعالیت  از  فهرستی 

حوادث را به منظور بحث در مورد راه هایی که احتاالً همدیگر 

را تقویت یا تکمیل می کنند، تدوین کنید.

در  مورد آموزش و یادگیری دارای کدام پالیسی هایی اید؟ آیا این  9

پالیسی ها با رشایط بحرانی و حوادث طبیعی تطابق دارد؟ 

این را درک کنید که چگونه فعالیت ها می تواند درراستای تأثیر  9

فوری یا ظرفیت سازی درازمدت با مترکز بر کمیت و / یا کیفیت 

آموزشی  رهنمود  به  )همچنین  شود.  هدفمند  کاری  های  فرصت 

سازمان بین املللی کار در زمینۀ مقابله با رشایط بحرانی ناشی از 

جنگ و حوادث طبیعی نیز مراجعه کنید(.

برای ادامۀ ارتباط با اعضا و مردم عام در دوره های مختلف بحران،  9

تا حد ممکن ظرفیت های رسانه یی در هر جا تقویت کنید.

یک رویکرد اسرتاتیژیک در فلیپین

فیلیپین  به   2013 نومرب  در  هایان  تیفون  سوپر  توفان  که  هنگامی 

ملل  سازمان  انکشافی  برنامۀ  و  کار  املللی  بین  سازمان  کرد،  حمله 

گذاشتند.  اجرا  منصۀ  به  را  جامع  اسراتیژی  یک   )UNDP( متحد 

با  بود که  اقدامات  از یک سلسله  این اسراتیژی شامل طیف وسیعی 

یک برنامۀ اشتغال اضطراری آغاز شد. این برنامه، نه تنها منبع فوری 

کسب عاید را ارایه می کرد، بلکه حایت اجتاعی و پوشش صحی 

و همچنین جهت گیری در مورد حفظ الصحه و مصئونیت شغلی را نیز 

فراهم می ساخت.

هنگامی که واکنش و پاسخگویی ملی در برابر این بحران شکل گرفت، 

توجه از ظرفیت سازی برای حکومت های محلی، بر تقویت سیستم ها 

و خدمات حایتی برای فراهم سازی فرصت های کاری تغییر یافت. 

جوامع  به  تشبثات  ارزشی  زنجیرۀ  انکشاف  راستای  در  هایی  کمک 

میان  در  همگرایی  مكانیزم  یك  تا  گرفت،  صورت  تالش  و  شد  ارایه 

سازمان های دولتی مرکزی، حکومت های محلی و گروه های سکتور 

خصوصی جهت جلوگیری از تالش های موازی، حداكرث ارایۀ كمك 

ها به جوامع آسیب دیده ایجاد شود و بهرین روش ها را در راستای 

بهبود وضعیت زندگی به اشراک گذاشته شود.

رهنمود کارگران برای استخدام و کار شایسته جهت صلح و انعطاف پذیری توصیه نامۀ شاره )205( 



25

ایجاد فرصت های کاری و کسب عاید  .IV

اعضـاء در ریکـوری فعـال و مقـاوم سـازی بـا توجه کنوانسـیون پالیسـی اسـتخدام 1964 )شـاره 122( و رهنمودهـای فراهم شـده در قطعنامه . 10

هـای مربـوط کنفرانـس بیـن املللـی کار، بـه منظـور تقویـت اشـتغال کامـل، تولیـدی، انتخابـی و کار شایسـته بـرای زنـان و مـردان بایـد یـک 

اسـراتیژی پایـه دار و جامـع اسـتخدام و اشـتغال را تدویـن و بـه اجـراء بگذارنـد. 

اعضـاء بایـد در مشـوره بـا مناینـده گان سـازمان کارگـری و کارفرمایـان بـه منظـور تقویـت اشـتغال کامـل، تولیـدی، انتخابـی و کار شایسـته و . 11

فرصـت هـای رسارسی کسـب عایـد بـه طـور مناسـب اقدامـات جامـع را رویدسـت گیرند:

اسراتیژی ها و برنامه های رسمایه گذاری استخدام محور از جمله برنامه های اشتغال عامه؛ أ. 

طرح های ریکوری اقتصادی و انکشافی محلی با مترکز ویژه بر معیشت ها در مناطق شهری و روستایی؛ ب. 

بـه شـمول تقویت تشـبثات سـطح کوچک و متوسـط و همچنیـن رشکت های تعاونی و سـایر طرح هـای اقتصادی اجتاعی بـا تاکید ویژه ج. 

بـر ابتکاراتـی جهت تسـهیل دسرسـی بـه امکانات مالی، ایجـاد یک محیط فعال بـرای کاروبار و تشـبثات پایه دار؛

حایـت از تشـبثات باثبـات و پایـه دار، تـا بـه منظـور بقا و گسـرش سـطح اشـتغال و اسـتخدام و فراهم سـازی فرصت هـای کاری جدید د. 

و کسـب عایـد، از تـداوم کاروبـار اطمینان حاصل شـود؛  

تسـهیل گـذار عادالنـه بـه سـوی اقتصـاد محیطـی پایـه دار بـه عنـوان ابزاری بـرای رشـد اقتصـادی پایـه دار و پیرشفـت اجتاعـی و فراهم ه. 

سـازی فرصـت هـای کاری جدیـد و کسـب عاید؛

پشـتیبانی از حایـت اجتاعـی و اشـتغال و توجـه، تقویـت و تحقـق حقـوق و اصـول اساسـی کار برای کسـانی کـه در اقتصاد غیررسـمی و. 

مـرصوف انـد و تشـویق رونـد انتقـال کارگـران و واحدهـای اقتصـادی از اقتصاد غیررسـمی به اقتصاد رسـمی، بـا درنظرداشـت توصیه نامۀ 

گـذار از اقتصاد غیررسـمی به رسـمی 2015 )شـاره 204(؛

حایـت از سـکتور عامـه و تقویـت مشـارکت های عامه – خصوصی پاسـخگوی اجتاعی، اقتصـادی و محیطی و سـایر میکانیزم ها برای ز. 

توسـعۀ مهـارت ها و ظرفیـت ها و تولید فرصـت های کاری؛ 

ارایـۀ مشـوق هـا بـرای رشکـت هـای چنـد ملیتـی جهت همـکاری با رشکـت های ملـی به منظـور فراهم سـازی فرصـت هـای کاری مولد، ح. 

انتخابـی و کار شایسـته و متعهدانـه جهـت احـرام بـه حقـوق بـرش و کار، با توجـه به اعالمیۀ سـه جانبۀ اصـول مربوط به رشکـت های چند 

ملیتـی و پالیسـی اجتاعی؛ و

تسهیل استخدام افرادی که به طور با نیروهای نظامی و گروه های مسلح یکجا شده اند؛ ط. 

اعضـاء بایـد پالیسـی هـا و برنامـه هـای فعـال بـازار کار را بـا مترکـز ویـژه بر گـروه های محـروم و بـدون عایـد و افراد و اقشـار آسـیب پذیر در . 12

برابـر بحـران هـا از قبیـل معلولیـن، بیحاشـده گان داخلـی، مهاجریـن، عـودت کننده گان، بـه طور مناسـب و در مطابقـت با قوانیـن و مقررات 

ملـی، تدویـن و به منصـۀ اجـراء بگذارند. 

اعضـاء در واکنـش و پاسـخ بـه رشایـط بحرانـی بایـد در تـالش فراهم سـازی فرصت های کسـب عاید، اسـتخدام پایـه دار و کار شایسـته برای . 13

زنـان و مـردان نوجـوان باشـند کـه از راه های زیر صـورت گیرد: 

برنامه های آموزشی یکپارچه، برنامه های استخدام و بازار کار که به رشایط ویژۀ نوجوانان نوورود به دنیای کار رسیده گی کند؛ و أ. 

مؤلفـه هـای خـاص اسـتخدام جوانـان در برنامـه هـای خلـع سـالح، ترخیص فـوری و ادغـام مجدد که شـامل مشـاورۀ روانـی اجتاعی و ب. 

سـایر اقدامـات جهـت رسـیده گـی بـه رفتارهـا غیراجتاعـی و خشـونت ها، بـا هدف آغـاز مجـدد روند زندگـی غیرنظامی باشـد.

در رویدادهای بحران که منجر به بیجاشده گی شار زیادی از مردم می گردند، اعضاء باید: . 14

حایت از معیشت ها، آموزش و استخدام افراد بیجاشدۀ داخلی با هدف تقویت ادغام اجتاعی – اقتصادی و بازار کار آنها. أ. 

مقـاوم سـازی و تقویـت ظرفیـت جوامـع میزبـان تـا فرصـت هـای کاری شایسـته بـا هـدف اطمینـان از حفـظ معیشـت و اشـتغال جمعیت ب. 

محلـی و تقویـت توانایـی آنهـا بـرای میزبانـی از آوارگان داخلـی، تقویـت گـردد؛ و

تسهیل بازگشت داوطلبانۀ بیجاشده گان به اقامتگاه اصلی شان و در صورت سازگاری رشایط ادغام آنان در بازار کار. ج. 
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تأثیرات منفی درگیری ها و حوادث طبیعی بر رشایط کاری قابل توجه 

است. فقدان سکتور رسمی استخدام و اشتغال می تواند فقر مزمن، حاشیه 

نشینی و محرومیت را بدتر سازد؛ پیامدهای اقتصادی و اجتاعی این امر 

می تواند، به نوبه خود منجر به تحوالت سیاسی و منازعات اجتاعی شود، 

اما زنجیرۀ مخالف رویدادها در بسیاری موارد صدق می کند: جنگ ها و 

حوادث، ناشی از هر منبعی که باشد، دارای تأثیرات بسیار منفی بر پیگیری 

اشتغال پایدار و فرصت های کسب درآمد می باشد.

ها  جنگ  به  مربوط  های  بحران  به   205 شاره  نامۀ  توصیه  توجه:  قابل 

طور  به  اقتصادی  های  بحران  که  حالی  در  پردازد،  می  طبیعی  و حوادث 

گسرده تر موضوع پیان کار جهانی 2009 را تشکیل می دهد.

میزان  اساسی، دوره های بحران، موجب کاهش  از علل  نظر   رصف 

این،  بر  عاید می گردد. عالوه  پایدار کسب  های  و فرصت  اشتغال  ثبات 

دلیل  به  کار  محیط  به  افراد  بازگشت  توانایی  بر  اغلب  جنگ  و  خشونت 

آسیب های جسمی )روحی و جسمی( و همچنین میراث تروماتیک شدت 

خشونت و وضعیت رقتبار زنده گی، تأثیر می گذارد.

به طور مثال، هنگامی که در سال 2011 م. انقالب و تغییر رژیم در 

لیبیا به وقوع پیوست، افراد زیادی معموالً به دالیل سیاسی دستگیر شدند و 

هنگامی که رسانجام راه بازگشت به محیط کاری خود را بازیافتند، شغل و 

وظیفۀ خود را از دست داده بودند. فدراسیون عمومی اتحادیه های کارگری 

اینکه کارگران شان به زور  لیبیا )GFLTU( در ترغیب کارفرمایان مبنی بر 

از حضور در محل کار منع شده بودند، و اخراج آنان باید لغو گردد، نقش 

اصلی داشتند. 

حکومتداری سکتور امنیتی، یکی از ویژه¬گی های مهم دیگر مناطق 

متأثر از جنگ ها و خشونت هاست که دارای مؤلفۀ استخدام قوی است1. 

دستگاه  دارای  که  دارند  متایل  غیردموکراتیک  یا  ضعیف  های  دولت 

پولیسی و سازمان های استخباراتی بزرگ و غیرمسوول باشند. اصالح این 

نهادها و یافن کار در سکتور رسمی برای اعضای سابق نیروهای امنیتی، 

یک چالش واقعی است.

در زمینه های پسا منازعه و جنگ، فعالیت مربوط سکتور امنیتی بیشر 

 )DDR( ادغام مجدد  فوری،  ترخیص  های خلع سالح،  برنامه  به  متمرکز 

با توجه به محیط ها و رشایط متنوع  است - که این روند )دی. دی. آر( 

مانند کوملبیا، نیپال یا جمهوری دموکراتیک کانگو، شامل )آموزش دوباره( 

و بازگرداندن مبارزان سابق به زنده گی ملکی می باشد. دالیل زیادی در 

راستای این امر وجود دارد، از جمله تعصبات جوامع محلی نسبت به این 

ندارند.  از آنان  به استفاده  به آنان بی اعتاد بوده و متایلی  اینکه  افراد و 

البته بسیاری از پرسونل امنیتی همچنان در مسیر کار خود باقی مانده اند: به 

عنوان منونه، رشکت های نظامی خصوصی افریقای جنوبی، بیشر جنگ 

های واقعی را علیه بوکوحرام در شال نایجریا انجام می دهند.

سکتور  یک  خصوصی،  های  رشکت  طریق  از  امنیت  تأمین  توجه:  قابل 

امنیتی  های  رشکت  است.  جهان  رسارس  در  گسرش  حال  در  رسعت  به 

فراهم  به  قادر  و  متحد شده  مؤثر  به طور  جنوبی،  افریقای  در  خصوصی 

سازی دستمزد و رشایط کاری بهر برای اعضای خود اند.

بخش چهارم این توصیه نامه با پاراگرافی در مورد بیجاشده گان داخلی 

پایان می یابد. بیجاشده گان داخلی با مهاجران و پناهجویان متفاوت اند؛ 

در   XII و   XI های  بخش  )به  اند  نکرده  عبور  را  ملی  آنها رسحدات  زیرا 

زیر مراجعه کنید(. طبق گزارش کمیشری عالی سازمان ملل متحد در امور 

پناهجویان )UNHCR(، در حال حارض بیش از 40 میلیون بیجاشدۀ داخلی 

در رسارس جهان وجود دارند، و سه مادۀ فرعی پاراگراف 14 موضوعات 

اصلی زیر را شامل می شود:

حایت از معیشت ها، آموزش و استخدام بیجاشده گان داخلی؛  9

تقویت ظرفیت های جوامع میزبان تا با وردو بیجاشده گان داخلی  9

مقابله کنند؛

اصلی  9 به محالت  داخلی  گان  بیجاشده  برگشت  داوطلبانه  تسهیل 

شان. 

رسـیده گـی بـه جریـان هـای بیجاشـده گان داخلـی، از لحاظ سیاسـی 

موضوعـی پیچیده و حسـاس اسـت و هیچ راه حل آسـانی بـرای آن وجود 

نـدارد. بـه طـور مثـال، در کوملبیـا کـه در اواخـر سـال 2016 م. توافقنامـۀ 

بـه امضـا رسـید،  FARC در هاوانـا  بیـن دولـت و گـروه شورشـی  صلـح 

زیـرا سـایر  یافـت؛  ادامـه  بیجاشـده گـی متـام جوامـع داخلـی همچنـان 

بازیگـران مسـلح بـا انگیـزه هـای سیاسـی و جرمـی هـر دو.

1 . حکومتداری بهر سکتور امنیتی می تواند به معنای اصول ایدیال و روش های 

بهر مورد نیاز برای خدمت جامعه، تعریف شود.

چالش های تقویت اقتصاد رسمی در نیپال

با  معارص  نیپال  کارگری،  های  سازمان  گان  مناینده  از  یکی  گفته  به 

مائوئیستی و تحوالت سیاسی که منجر  از سالها شورش  تأثیر پذیری 

به فقر مزمن شده است، 96٪ از جمعیت آن مرصوف کار در اقتصاد 

غیررسمی بوده یا بیکار اند.

با زلزله یی شدیدی که  اپریل 2015 مجبور شد،  این کشور اخیرا در 

املللی  بین  کند. سازمان  مقابله  لرزاند،  را  کتمندو  این کشور  پایتخت 

با از  کار تخمین می زند که 5.6 میلیون کارگر تحت تأثیر این زلزله، 

دست دادن معیشت، با مشکل کاهش عاید و بیجاشده گی گسرده رو 

به رو شدند.

فدراسیون عمومی اتحادیه های کارگری نیپال )GEFONT( نقش 

مهمی در پاسخ به زلزله زدگان، بسیج بیش از 300 تن داوطلب دخیل 

در مدیریت و پاکسازی کمپ ها، توزیع مواد غذایی و اعار رسپناه 

داشتند اما ایجاد یک پاسخ پایدار که باعث ایجاد مشاغل پایدار در 

اقتصاد رسمی شود، همچنان بیش از سه سال پس از وقوع فاجعه یک 

چالش است.

رهنمود کارگران برای استخدام و کار شایسته جهت صلح و انعطاف پذیری توصیه نامۀ شاره )205( 
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بـه دنبـال پـر کردن خالی بـه میان آمدۀ ناشـی از ترخیـص جنگجویان 

FARC انـد. بنابرایـن، درک ایـن واقعیـت بسـیار مهم اسـت کـه در واقع به 

نـدرت یـک منازعـه یا یک حادثـه و فاجعه وجود میداشـته باشـد. کوملبیا 

در سـال 2018، بـا جریـان هـای جدیـدی بیجاشـده گان داخلـی در یـک 

منطقـه، بـا قحطـی در منطقـۀ دیگـر، بـروز حـوادث طبیعی در منطقۀ سـوم 

و هـزاران ونزوئالیـی کـه از کشـور خـود فرار مـی کردند، در منطقـۀ چهارم 

بـه طـور همزمـان رو بـه رو شـد. بنابرایـن، امـر منطقـی اسـت کـه در مورد 

یـک بحـران صحبـت نکنیـم، بلکـه چندیـن بحران بـرشی به طـور همزمان 

در کوملبیـا اتفـاق مـی افتند - و فعالیـت های معنادار سـازمان های کارگری 

در چنیـن رشایطـی چالـش برانگیز اسـت، تا طـرح و تطبیـق گردد.

سـازمان بیـن املللـی کار از قبـل، شـکل دهـی برخـی از برنامـه هـای 

اشـتغال خـود را در اجنـدای بخـش چهـارم ایـن توصیـه نامـه قـرار داده 

اسـت. ایـن سـازمان، در طـرح برتـر خـود زیـر عنـوان »کار بـرای صلـح و 

تـاب آوری« )JPR(، اقدامـات جانبـی را درخواسـت و تامیـن کـرد کـه بـه 

منظـور تولیـد اشـتغال و کار مثبـت در مناطـق تحـت تأثیـر جنـگ و فاجعه 

هـای مختلـف، بـا هـم تلفیـق مـی گردنـد. طـرح »کار بـرای صلـح و تـاب 

آوری، بـا رسـیده گـی بـه رویکـرد چنـد لبه یـی  مرحلـه وار کـه از حایت 

پالیسـی سـازمان ملـل متحـد بـرای ایجاد اشـتغال پسـا منازعه، کسـب عاید 

و ادغـام مجـدد )2009( برخـوردار بـوده و در باال مورد بحـث قرار گرفت، 

بـر بخش هـای زیـر مترکـز دارد: 

توســعۀ اقتصــاد محلــی و حایــت از کار و کاروبــار آزاد و رشکــت  9

تعاونــی، جهــت فراهــم ســازی فرصــت هــای کاری؛ 

ــتغال و  9 ــت اش ــطح قابلی ــش س ــت افزای ــا جه ــارت ه ــاف مه انکش

ــازار کار؛  ــوالت ب ــهیل  تح تس

ــت از  9 ــت حای ــور جه ــتغال مح ــۀ اش ــای عام ــذاری ه ــه گ رسمای

ــد؛ و ــت عای ــوری و مصونی ــای کاری ف ــت ه ــاد فرص ایج

ــان و فرصــت  9 ــان کارجوی ــل می ــات اشــتغال جهــت ایجــاد پ خدم

ــای کاری. ه

ایـن عوامـل همـه یکجا مـی توانند به دسـتیابی صلح و تـاب آوری در 

رشایـط بحرانـی کمـک کنند. این مهم اسـت کـه نهادهای کارگـری از روز 

آغازیـن واکنـش در برابـر بحران، فعالیت های کسـب عایـد و فرصت های 

کار شایسـته را تقویـت کننـد. ایـن رشایـط، بـه شـمول اسـتخدام درازمدت 

بـا مـزد مناسـب، رشایـط کاری خـوب، و توجـه بـه سـن کار در مطابقت با 

کنوانسـیون شـاره 138 پیرامـون حداقـل سـن، جهـت تقویت کار شایسـته 

فرصـت هایـی را مهیا می سـازد.

نامه الزم  این توصیه  پیشنهاد شده در بخش چهارم  اقدامات  قابل توجه: 

است که در مشوره با مناینده گان کارفرمایان و سازمان های کارگری مورد 

توجه قرار گیرد. 

معیارهای بین املللی کار

کنوانسیون خدمت اشتغال، 1948 )شاره 88(	 

کنوانسیون پالیسی استخدام 1964 )شاره 122(. 	 

توصیه نامۀ پالیسی استخدام 1964 )شاره 122(. 	 

کنوانسیون روابط کار )خدمات عامه( 1978 )شاره 151(. 	 

ــن( 1983 	  ــتغال )معلولی ــلکی و اش ــی مس ــیون توانبخش کنوانس

)شــاره 159(. 

توصیــه نامــۀ پالیســی اشــتغال )مقــررات تکمیلــی(، 1984 	 

 .)169 )شــاره 

ــطح 	  ــبثات س ــای کاری در تش ــت ه ــاد فرص ــۀ ایج ــه نام توصی

کوچــک و متوســط 1998 )شــاره 189(. 

ــاره 	  ــی، 2002 )ش ــای تعاون ــت ه ــت رشک ــۀ تقوی ــه نام توصی

 .)193

ــمی، 2015 	  ــه رس ــمی ب ــاد غیررس ــذار از اقتص ــه گ ــه نام توصی

)شــاره 204(.

نکات کاری برای سازمان های کارگری

اقتصادهای  9 ارتباط میان دوره های بحران و سطوح اشتغال را در 

رسمی و غیررسمی هر دو درک کنید. 

کدام سکتور بیشر از ناحیۀ بحران ها و حوادث طبیعی مترر و  9

متاثر می گردند؟ این تأثیرات چگونه است؟ 

)شاره  9  1964 اشتغال  پالیسی  کنوانسیون  تطبیق  و  تصویب  روند 

بین املللی کار، تقویت  122( را توسط کشورهای عضو سازمان 

منایید.

گیری  9 تصمیم  روند  فورا  آن،  از  بعد  و  بحران  دورۀ  جریان  در 

مشرک با کارفرمایان و مقام های رسمی حکومت محلی پیرامون 

موضوعات مربوط به انتخاب گروه ها و محالت مستفید شونده، 

تقویت کنید؛ طوری که فعالیت های ایجاد فرصت های کاری و 

کسب عاید باید در اولویت قرار داده شود. 

)از  9 آموزشی  های  فعالیت  و  ها  آگاهی  سطح  ارتقای  تبلیغات 

قبیل لکچرها و بحث های گروپی رسمی و غیررسمی( را پیرامون 

های  سازمان  چگونه  اینکه  و  داخلی  گان  بیجاشده  موضوعات 

کارگری می توانند در رشایط ویژۀ بحرانی با آنان کمک کند، راه 

اندازی منایید.





29

حقوق، برابری و عدم تبعیض  .V

اعضـاء در پاسـخ بـه تبعیـض ناشـی از درگیـری هـا یـا حـوادث و حین انجـام اقدامـات جهـت تقویت صلـح، پیشـگیری از بحـران، ریکوری . 15

فعـال و مقـاوم سـازی، باید: 

فرصـت هـا و ارائـه خدمـات درمانـی برابـر بـرای زنـان و مـردان را بـدون کـدام تبعیـض بـا توجه بـه کنوانسـیون مزد برابـر )شـاره 100( و أ. 

توصیه نامۀ )شـاره 90( سـال 1951، و کنوانسـیون منع تبعیض )در اسـتخدام و اشـتغال( شـاره 111 و توصیه نامۀ شـاره )111(، مورد 

توجـه قـرار داده و تقویـت منـوده و تطبیـق کنند؛

توجه ویژه به خانواده های دارای یک رسپرست به ویژه خانواده هایی که توسط اطفال، زنان، معلولین یا ساملندان رسپرستی می شوند؛ ب. 

اقدامـات الزم را رویدسـت گیرنـد تـا اطمینـان حاصـل شـود، زنانـی کـه در جریان بـروز یک بحران اسـتخدام شـده اند و مسـوولیت های ج. 

گسـرده یـی برعهـده گرفتـه اند، هنـگام بازگشـت نیروی کاری مـردان، جایگزیـن آنان نخواهند شـد. 

اقداماتـی را رویدسـت گیرنـد، تـا اطمینـان حاصـل شـود کـه توامننـد مـی گردنـد، تـا در وضعیـت ریکـوری و مقـاوم سـازی در راسـتای د. 

تصمیـم گیـری رشکـت مناینـد؛ و نیازهـا و منافـع آنـان در اسـراتیژی هـا و برنامـه هـای واکنـش در اولویت قـرار داده می شـود، و حقوق 

بـرشی زنـان و دخـران تقویـت شـده و از آن حایـت صـورت مـی گیرد؛ 

بـه شـمول سوءاسـتفاده و آزار جنسـی از متـام اشـکال و انـواع خشـونت های مبتنـی بر جنسـیت جلوگیری مناییـد، و از قربانیـان حایت ه. 

و حفاظـت منایند؛ 

باتوجه به کنوانسـیون منع تبعیض )در اسـتخدام و اشـتغال( )شـاره 111( و توصیه نامۀ )شـاره 111( 1958 همچنان سـایر معیارهای بین و. 

املللـی کار و توافقنامـه هـا و اسـناد نافـذۀ بیـن املللـی، به ایجـاد رشایط باثبات و توسـعۀ اجتاعی – اقتصـادی برای گروه هـای مردمی که 

خاصتـا از بحـران متأثـر مـی گردنـد؛ ماننـد افـراد مربوط بـه اقلیت هـا، افراد بومـی و قبایلی، بیجاشـده گان داخلـی، معلولیـن، مهاجرین و 

عـودت کننـده گان توجـه ویژه یی مبـذول دارند؛    

از ایـن اطمینـان حاصـل کننـد کـه افـراد مربـوط بـه اقلیـت هـا، و افـراد بومـی و قبایلـی مـورد مشـوره قـرار مـی گیرنـد؛ بـه ویـژه از طریـق ز. 

نهادهـای مناینـدۀ آنـان؛ اگـر موجود باشـند؛ به گونۀ مسـتقیم در روندهای تصمیم گیری مشـارکت داده می شـوند؛ اگر مناطقی که توسـط 

افـراد بومـی و قبایلـی مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیـرد، از بحـران و اقدامات مربـوط ریکـوری و ثبات متأثر می شـود؛ 

ایـن را مطمیـن سـازند، کـه در مشـوره بـا سـازمان هـای کارفرمایـان و کارگـری، به افـراد معلول به شـمول آنانی که معلولیت شـان ناشـی از ح. 

جنـگ و حـوادث باشـد، فرصـت هایـی در راسـتای توانبخشـی، تعلیم، آموزش و اشـتغال بـا توجه به معیارهـای مربوط بیـن املللی کار و 

سـایر توافقنامـه ها و اسـناد بیـن املللـی، فراهم و ارایه مـی گردد؛ 

 ایـن را مطمیـن سـازند کـه حقـوق بـرشی متـام مهاجـران و اعضـای خانـوادۀ آنـان کـه در کشـور متاثـر از بحـران مانـده انـد، بـا توجـه به ط. 

مقـررات بیـن املللـی و همچنـان معیارهـای مربـوط بیـن املللـی کار و سـایر توافقنامـه هـا و اسـناد نافـذۀ بیـن املللـی، بـه گونـۀ برابـر بـا 

شـهروندان سـاکن در کشـور میزبـان، مـورد توجـه و احـرام قـرار مـی گیـرد. 

اعضاء در مقابله با کار طفل ناشی و یا تشدید شده توسط بحران باید:. 16

متـام اقدامـات الزم را جهـت جلوگیـری، شناسـایی و محـو کار اطفـال در امـر واکنـش و پاسـخگویی بـه بحـران بـا توجـه بـه کنوانسـیون أ. 

حداقـل سـن )شـاره 138( و توصیـه نامـۀ )شـاره 146(، 1973، رویدسـت گیرنـد؛ 

بـا توجـه به کنوانسـیون بدترین شـکل کار اطفال )شـاره 182( و توصیه نامۀ )شـاره 190(، 1999م، اقدامات فـوری را جهت جلوگیری، ب. 

شناسـایی و محـو بدتریـن شـکل کار اطفـال بـه شـمول قاچـاق اطفـال و اسـتخدام آنـان بـه منظـور اسـتفادۀ در درگیـری هـای نظامـی و 

مسـلحانه، رویدسـت گیرند؛   

برنامـه هـای توانبخشـی، ادغـام اجتاعـی و آموزشـی را بـرای اطفال و نوجوانانـی ارایه کنند که به طور رسـمی بـا نیروهای نظامـی یا گروه ج. 

هـای مسـلح یکجـا شـده اند؛ تـا در راسـتای تنظیم دوبـارۀ زنده گی ملکی شـان به ایشـان کمک صـورت گیرد؛ 

از ارایۀ خدمات حایت اجتاعی جهت حفاظت اطفال اطمینان حاصل کنند. د. 

اعضـاء جهـت مقابلـه بـا کار اجبـاری و بیـگاری ناشـی از بحران یا تشـدید شـده توسـط بحـران و حـوادث، باید اقدامـات فوری را بـا توجه به . 17

کنوانسـیون کار اجبـاری 1930 )شـاره 29( و پروتوکـول آن 2014م، کنوانسـیون محـو کار اجبـاری، 1957 )شـاره 105( و توصیـه نامـۀ کار 

اجبـاری، 2014 )شـاره 203(، جهـت جلوگیـری، شناسـایی و محـو متام اشـکال کار اجباری و بیگاری به شـمول قاچاق انسـان به هدف کار 

اجبـاری و بیگاری، رویدسـت گیرند. 
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توجه، تقویت و تحقق حقوق و اصول اساسی کار یکی از ارکان های 

بخش  این  است.  کار  املللی  بین  سازمان  شایسته  کار  اجندای  چهارگانۀ 

توصیه نامۀ 205 بر شیوه های مختلفی مترکز دارد که از طریق آن دستیابی 

حوادث،  و  منازعه  توسط  تواند  می  تبعیض  عدم  و  برابری  حقوق،  به 

دشوارتر گردد.  

در صورت ظرفیت ضعیف دولتی یا ناکارآمدی نهادها به ویژه هنگامی 

می  طبیعی  حوادث  و  منازعات  از  ناشی  شدید  شوک  دچار  جامعه  که 

اثنای  در  است.  فرعی  کارهای  از  غالباً  کار  محیط  حقوق  تقویت  باشد، 

بین زنان و مردان )و  برابر  به فرصت های  دوره های بحرانی، توجه کافی 

های  خانواده  ویژۀ  نیازهای  به  مثال،  عنوان  به  جنسیتی(،  های  گروه  سایر 

دارای یک رسپرست، اطفال )دخران و پرسان( یا معلولین، صورت منی 

گیرد.  پاراگراف 15 ، ضمن اینکه جنبه های ناشی از محیط های خاص 

پسا جنگ یا حادثه را نیز بیان می کند، از این موضوعات مهم یادآور می 

شود: پاراگراف C( 15( به گونۀ مثال به موقعیت هایی می پردازد که زنانی 

که در دوران بحران، نقش های مهم اجتاعی ایفاء کرده بودند، برخالف 

میل و ارادۀ شان، پس از بازگشت نیروی کاری مردانه )مانند جنگجویان 

سابق(، جایگزین منی گردند. 

قابل توجه: در پی وقوع زلزله سال 2010 م در هائیتی، این نگرانی وجود 

قاچاقچیان  دست  به  یتیم  یا  شده  ترک  خامنان،  بی  های  بچه  كه  داشت 

انسان بیافتند.

بندهای دیگر پاراگراف 15، بند )F( ، )g( و  )h(، بر آسیب پذیری 

بیشر برخی از گروه های اجتاعی تأکید می ورزد که شامل )اما نه محدود 

به آنها(، اقلیت های بومی، جمعیت قبایلی، مهاجرین، بیجاشدگان داخلی، 

پناهجویان و معلولین می باشد. جوامع جنگ زده از لیربیا و سومالیا گرفته 

تا عراق و سوریه با نسل های بزرگی روبه رو اند كه در اثر صدمات شدید، 

سالمت روانی و مسایل مربوط به تروما كه دارای تأثیرات دوگانه بر پویایی 

جامعه و بازار كار است، نابود می شوند. سازمان های کارگری از رسزمین 

اند که سعی  و یمن منونه های معدودی  فلسطین، سیرالئون  اشغالی  های 

نگرانی  با چنین  های حایتی  فعالیت  و  از طریق البی گری  تا  اند،  کرده 

هایی مقابله کنند.

مقابله با تنش های قومی در قرغیزستان

در مواقع بحران، روابط بین القومی می تواند، تنش یافته و بر پویایی 

کار محلی تأثیر بگذارد. در قرغیزستان در سال 2010 ، تظاهراتی که در 

ابتدا با اعراض به افزایش قیمت لوازم خانه آغاز شد، به تدریج منجر 

اوش  تبار در شهر  ازبک  و گروه های  قرغیزها  بین  قومی  به درگیری 

شد. سازمان های کارگری با توجه بیشر به نیازهای اقلیت های قومی، 

می توانند در پیشگیری از خشونت قومی محور، سازنده تر عمل کنند. 

قابل توجه: بند )h( از كشورهاي عضو مي خواهد كه با مشوره با كارفرمايان 

و سازمان های كارگری، به افراد معلول فرصت های توانبخشی، آموزش، 

فراهم  را  اشتغال  و  بازآموزي  و  آموزش  مسلکی،  های تخصيص  رهنمود 

كنند. سازمان های کارگری همچنین باید وضعیت افراد معلول را در فعالیت 

های خود به ویژه هنگام دستیابی به توافق جمعی، در نظر بگیرند.

پارگراف های 16 و 17 توصیه نامه به چالش های خاص مبارزه با کار 

اطفال و همچنین کار اجباری یا بیگاری رسیده گی می کند؛ پدیده یی که 

ممکن است ناشی از منازعه و حوادث و تشدید کنندۀ آن باشد. موریتانیا 

- نه یک کشور درگیر منازعه، بلکه کشوری با سابقۀ خشونت و بی ثباتی 

سیاسی - فقط منونۀ کشوری است که برای مقابله با میراث برده داری و کار 

اجباری )از جمله کار کودکان( تالش می کند. علی رغم اینکه دولت این 

کشور، پروتوکول 2014 سازمان بین املللی کار و کنوانسیون کار اجباری، 

مداوم  های  نگرانی  به  توجه  با  کرده،  تصویب   2016  )29 )شاره   1930

مبنی بر ادامۀ این شیوه، برخی از سازمان های کارگری موریتانیا خود را در 

راستای مقابله با این مشکل، به صورت خاص دخیل ساخته اند. با وجود 

آنکه اگر کار اجباری به خودی خود رو به زوال باشد، ITUC تأکید می 

ورزد که تبعیض و سطح پایین تعلیم و فرصت های کاری، برای فرزندان 

گروه های برده، یک چالش بلند مدت است که صدها هزار تن از آن رنج 

می برند.

رهنمود کارگران برای استخدام و کار شایسته جهت صلح و انعطاف پذیری توصیه نامۀ شاره )205( 
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معیارهای بین املللی کار

کنوانسیون کار اجباری، 1930 )شاره 29(، 	 

کنوانسیون مزد برابر، 1951، )شاره 100(، 	 

توصیه نامۀ مزد برابر، 1951 )شاره 90(، 	 

کنوانسیون محو کار اجباری، 1957، )شاره 105(، 	 

کنوانســیون منــع تبعیــض در )اســتخدام و اشــتغال(، 1958، 	 

)شــاره 111(، 

کنوانسیون حداقل سن، 1973 )شاره 138(، 	 

توصیه نامۀ حداقل سن، 1973م. )شاره 144(، 	 

ــواده گــی، 1981 	  ــای خان ــران و مســئولیت ه کنوانســیون کارگ

ــاره 156(،  )ش

کنوانسیون افراد بومی و قبایلی، 1989 )شاره 169(، 	 

کنوانسیون بدترین شکل کار اطفال، 1999، )شاره 190(، 	 

پروتوکــول ســال 2014 الحاقــی کنوانســیون بدتریــن شــکال کار 	 

 ،2014 ،1930

توصیه نامۀ کار اجباری، 2014، )شاره 203(.	 

نکات کاری برای سازمان های کارگری 

گری  9 البی  منظور  به  روشی  عنوان  به   205 شاره  نامۀ  توصیه  از 

بین  سازمان  املللی  بین  معیارهای  تصویب متام  ها جهت  دولت 

در  یا  اجباری،  کار  و  اطفال  کار  تبعیض،  پیرامون  کار  املللی 

راهکارها،  و  قوانین  در  آنها  انعکاس  برای  آنها  تصویب  صورت 

استفاده کنید. 

در فعالیت های آگاهی دهی و آموزشی - به ویژه با تحت پوشش  9

قرار دادن زنان و مردان جوان - جهت افزایش آگاهی و درک آنها 

و  کار شایسته  و  اشتغال  برابری جنسیتی در چارچوب  اهمیت  از 

معقول در مناطق متأثر از بحران، رشکت کنید. 

پالن های کاری را جهت تحت پوشش قراردادن یا دخیل ساخن  9

یا  منازعه  های  دوره  در  تا  کنید،  تدوین  خطر،  معرض  در  افراد 

حوادث هیچ کس عقب مناند.
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تعلیم، آموزش های مسلکی و رهنمودها  .VI

اعضـاء در امـر واکنـش بـه وضعیـت هـای بحرانـی و جلوگیـری از آن، بـر اسـاس اصـول فرصـت هـا و رسـیده گـی برابـر بـرای زنان و مـردان، . 18

دخـران و بچـه هـا بایـد اطمینـان حاصـل کننـد که: 

برنامـۀ ارائـۀ آمـوزش مختـل منـی شـود، یـا در ارسع وقـت احیـا مـی شـود، و اطفـال بـه شـمول افـراد بیجاشـدۀ داخلـی، مهاجریـن یـا أ. 

پناهجویـان مـی تواننـد بـه آمـوزش رایـگان، با کیفیـت و عامـه از جمله به کمک هـای بین املللـی، مطابق بـا قوانین مربوط بیـن املللی و 

بـدون هرگونـه تبعیـض در هـر مرحلـه از بحـران و ریکـوری، دسرسـی پیـدا مـی کنند، و

برنامـه هـای شـانس دوم بـرای اطفـال و نوجوانـان موجـود بـوده و بـه نیازهـای کلیدی ناشـی از هـر گونـه وقفـه در تعلیم و آمـوزش آنان، ب. 

رسـیده گـی می شـود.

اعضاء طوری که مناسب باشد در امر واکنش به بحران و جلوگیری از آن، باید:. 19

برنامـۀ ملـی تعلیـم، آمـوزش، رهنمـود هـای مسـلکی را تدویـن و رویدسـت گیرنـد کـه نیازهـای مهـارت هـای اضطـراری بـرای ریکوری أ. 

و بازسـازی در مشـوره بـا نهادهـای تعلیمـی و آموزشـی و سـازمان هـای کارفرمـا و کارگـران و دخیـل سـازی رشیـکان مربـوط دولتـی و 

خصوصـی، مـورد ارزیابـی قـرار مـی دهد؛ 

برنامه ها و نصاب درسی را تدوین و زیر دست گیرند و معلان و مربیان را آموزش دهند به منظور تقویت:ب. 

همزیستی مساملیت آمیز و آشتی برای استقرار صلح و انعطاف پذیری؛ و . 1

آموزش، یادگیری مجدد، آگاهی و خطر حوادث به منظور ریکوری، بازسازی و تاب آوری؛ . 2

بـه شـمول تحصیـالت عالـی، کارآموزی، آموزش های مسـلکی و آموزش کارآفرینی، خدمات تعلیمی، آموزشـی و آمـوزش مجدد را در ج. 

سـطح ملـی، منطقـه یـی و محلـی هاهنـگ سـازند و زنان و مردانـی را که دوره های تعلیمی و آموزشـی شـان مختل شـده توامنند سـازند 

تا شـامل دورۀ آموزشـی شـده و آموزش های شـان را تکمیل منایند؛

برنامـه هـای آموزشـی و بازآمـوزی را گسـرش و رویدسـت گیرنـد، تـا نیازهای همه کسـانی که روند اسـتخدام شـان مختل شـده، برآورده د. 

و  شود؛ 

به توامنند سازی اقتصادی افراد متأثر شده به ویژه در مناطق روستایی و اقتصاد غیررسمی، توجه ویژه یی را مبذول دارند. ه. 

اعضـاء بایـد اطمینـان حاصـل کننـد کـه زنـان و دخـران بـر اسـاس اصـل فرصت و رسـیده گـی برابر، بـه متـام برنامه هـای تعلیمی و آموزشـی . 20

تدویـن شـده جهـت ریکـوری و تـاب آوری، دسرسـی دارند.

حوادث  و  منازعات  از  که  است  سکتورهایی  از  نیز  تعلیمی  سکتور 

بیشر متأثر می گردد. چنین حوادث می تواند برنامه های تعلیمی را به دلیل 

بیجاشده گی افراد و تخریب مکاتب، مختل سازد. مادۀ 18 بند )الف( بر 

لزوم جلوگیری از بروز چنین اختالل در روند تعلیمی در هر زمان ممکن، 

تأکید می ورزد، یا حداقل واکنش و پاسخ رسیع در برابر چنین اختالل پاسخ 

را مورد تایید قرار داده و دسرسی مجدد متام افرادی را به تعلیم بازگرداند 

که به آن حق اند؛ مانند بیجاشده گان داخلی، مهاجرین و پناهجویان.

قابل توجه: هر قدر بحران طوالنی تر شود، خالهای آموزشی نیز گسرده 

دنبال  به  که  سازد  می  بیشر  را  افرادی  بالقوۀ  زیان  و  رضر  و  شود  می  تر 

دستیابی به کار یا بهبود اشتغال خود اند.

اساس  بر  بخش  این  اما  است،  نشده  ذکر  به رصاحت  آنکه  وجود  با 

مورد  در  آن  اختیاری  پروتوکول  و  ملل  سازمان  طفل  حقوق  کنوانسیون 

چهارمین  با  باشد.  می  مبتنی  مسلحانه،  های  درگیری  در  اطفال  مشارکت 

الحاقی دوم 1979 و همچنین قطعنامۀ  کنوانسیون ژنیو 1949 و پروتوکول 

شاره 290/64 مجمع عمومی سازمان ملل دربارۀ حق آموزش در رشایط 

اضطراری یکجا، چارچوبی کامالً تثبیت شده در این زمینه در حقوق بین 

امللل وجود دارد که محتوای این بخش بر اساس آن، قابل تثبیت و تدوین 

)ب(  بند  در  شده  ذکر  دوم«  »شانس  های  برنامه  شامل  امر،  این  است. 

پاراگراف 18 به آن عده از اطفال و جوانان است که روند تعلیمی شان برای 

دوره های زیادی مختل شده است.

زمینه  این  در  را  مهمی  های  نقش  شاید  و  باید  کارگری  های  سازمان 

ایفا کنند. هان طوری که در بند 19 )الف( آمده است، برای پیشگیری از 

رشایط بحرانی و پاسخ به آن، اعضاء باید هنگام تشکیل یک برنامۀ ملی 

نوظهور  های  مهارت  که   مسلکی  رهنایی  و  بازآموزی  آموزش،  تعلیم، 

مورد نیاز برای ریکوری و بازسازی را مورد ارزیابی قرار می دهد، با سازمان 

های کارگری مشوره کنند.

از  یکی   ،)UGTT( تونس  کارگری  عمومی  اتحادیه  مثال،  گونۀ  به 

نه   – کنید(  مراجعه  زیر  IX در  )به بخش  نوبل  برندۀ جوایز صلح  اعضای 

تنها در تغییر قانون اساسی که شامل بندهایی پیرامون حقوق اتحادیه های 

کارگری )آزادی بیان، اعتصاب و تجمع( باشد، موثر بود، بلکه این سازمان 
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رهنمود کارگران برای استخدام و کار شایسته جهت صلح و انعطاف پذیری توصیه نامۀ شاره )205( 

بالفاصله پس از انقالب نیز در این راستا گام برداشت، تا از لحاظ مالی از 

بازسازی مکاتب و مؤسسات تعلیمی حایت مناید که در دوران انقالب 

اتحادیۀ معلامن  ترتیب،  به همین  بودند.  به آتش کشیده  تخریب شده و 

تالش  در   ،)NLC( نیجریا  کارگری  کنگرۀ  به  وابسته   ،)NUT( نیجریا 

است، تا با اوضاع در شال رشق این کشور، جایی که شورشیان بوکوحرام 

از 19000 معلم  اند، و بیش  تا کنون کشته  از 600 معلم را  در آنجا بیش 

دیگر مجبور به ترک خانه های شان شده اند، مقابله کنند. اتحادیۀ معلمین 

نایجریا به دنبال حایت از همرسان معلمین آسیب دیده در منطقه است.

گروه کارگری در طول مباحث توصیه نامۀ شاره 205، ارصار داشتند 

باید  تعلیم  اینکه  بر  تاکید  منظور  به  )الف(،   18 بند  به  »رایگان«  کلمۀ  که 

اضافه  باشد،  دسرسی  مورد  همه  برای  اجتاعی  وضعیت  به  توجه  بدون 

شود. افزون براین، تعلیم فقط برای نسل های آیندۀ دخران و پرسان نیست: 

کارآموزی  بازآموزی،  آموزشی،  های  برنامه  نیز  تعلیمی  ملی  های  پالیسی 

کشور  کار  نیروی  تا  دهد،  می  قرار  پوشش  تحت  را  مسلکی  رهنایی  و 

بازار کار سازگار سازد. چنین  نیازهای روز  با  بتواند، مهارت های خود را 

مهارت های مهم و رضوری نیز در اثر وقوع درگیری و حوادث به شدت 

مختل می شود؛ طوری که ممکن است، اشتغال منظم و نظام مند، با کار 

در اقتصاد غیررسمی یا مشارکت در خود درگیری، جایگزین شود. فعالیت 

های سازمان های کارگری در راستای کاهش اثرات این چالش ها، بسیار 

مهم بوده و بخش های زیادی از بندهای 19 و 20 به جنبه های خاص این 

اجندا اختصاص داده شده است - از جمله ایجاد برنامه های آموزشی برای 

بازیابی )ریکوری( و  اتحادیه در زمینۀ کاهش خطرات حوادث،  اعضای 

بازسازی.

رسانجام، باید توجه داشت كه تعلیم هرگز متاشاچی بیطرف در برابر 

معیارهای بین املللی کار

توصیه نامۀ رهنمود های مسلکی، 1949 )شاره 87(. 	 

کنوانسیون انکشاف منابع برشی 1975 )شاره 142(. 	 

توصیه نامۀ انکشاف منابع برشی 2004 )شاره 195(. 	 

یا  غیردموکراتیک  در دولت های  هنگامی  ویژه  به  نیست،  بحرانی  رشایط 

وضعیت های درگیری، برنامه های درسی مکاتب می توانند ممد تعصبات، 

تعلیم در عین  اما   - باشند  تبلیغاتی قدرمتند  ابزار  واقع شود و یک  تنفرها 

حال نیز وسیلۀ اصلی برای تشویق به اتحاد، ترویج همزیستی مساملت آمیز 

و آشتی اجتاعی است - به بند 19 )ب( مراجعه کنید. از این رو، ظرفیت 

استقرار صلح در برنامه های تعلیمی، به معنای جلوگیری از گسرش بحران 

است. 

نکات کاری برای سازمان های کارگری

این مورد توجه قرار دهید که سازمان های کارگری چگونه بخوبی  9

می تواند بر اسراتیژی ها و اهداف تعلیمی اثر گذار باشد؛ به ویژه 

در بخش های تعلیات مسلکی. 

دیدگاه جنسیت را در برنامه های آموزشی و تعلیمی کارگران مدغم  9

ساخته و تقویت منایید. 

و  9 تحمل  تقویت  موجب  که  را  موجود  آموزشی  های  برنامه 

یا  اقلیت  دارای  جوامع  در  ویژه  به  آمیز،  مساملت  همزیستی 

جمعیت مهاجران می شود، توسعه دهید.

و  9 ها  اتحادیه  مسوولین  کارگران،  منابع  و  ها  آگاهی  ها،  مهارت 

بازیابی  و  اضطراری  خدمات  ارایۀ  در  دخیل  مسلکی  کارمندان 

حوادث را تقویت بخشید )به بخش XII در زیر مراجعه کنید(.
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حامیت اجتامعی  .VII

اعضاء هنگام واکنش و پاسخ به رشایط بحرانی، هر چه زودتر و در حد ممکن: . 21

تـالش مناینـد تـا از امنیـت عایـد اطمینـان حاصـل شـود بـه ویـژه درراسـتای افـرادی کـه وظایف و معیشـت هـای شـان در جریـان بحران أ. 

مختل شـده اسـت؛ 

طـرح هـای جامـع مصئونیـت اجتاعـی و سـایر میکانیـزم های حایـت اجتاعی را بـا توجه به مقـررات قوانین ملـی و توافقنامـه های بین ب. 

املللـی تدویـن و تقویت منایند؛ 

تـالش مناینـد تـا از دسرسـی موثـر بـه مراقبت های حیاتی صحی و سـایر خدمات اساسـی اجتاعی اطمینان حاصل شـود؛  بـه ویژه برای ج. 

افـراد و گـروه هایـی که بـه گونۀ خـاص در برابر بحران آسـیب پذیر اند. 

اعضـاء، بـه منظـور پیشـگیری بحـران، ریکـوری فعال و مقاوم سـازی باید سـقف های حایـت اجتاعی را ایجـاد و حفظ مناینـد و همچنین . 22

تـالش مناینـد کـه بـا توجه به کنوانسـیون امنیت اجتاعـی )معیارهای حداقل( 1952 شـاره )102(، توصیه نامۀ 2012 شـاره )202(، و سـایر 

معیارهـای بیـن املللـی کار، ایـن خالهای موجود در این راسـتا برطرف سـازند.

ابزار  یک  عنوان  به  سنتی  طور  به  اجتاعی  حایت  که  حالی  در 

حقوق برش و انکشاف برشی جهت دستیابی به عدالت اجتاعی به چشم 

می خورد، اما به طور روزافزون با تالش های برشی در زمینه های کاهش 

خطرات حوادث و سازگاری با تغییرات اقلیم، مورد استفاده قرار می گیرد. 

بروز حوادث  به عنوان یک واکنش رسیع در پی  امر،  این  مثال،  به گونۀ 

بروز  اقدام زودهنگام، حین  برای  به عنوان تکان گیر   امتحان شده و حتا 

بحران است. معامالت مبتنی بر پول نقد، طوری که برای اولین بار با استفاده 

از کارت های خودپرداخت یا ای. تی. ایم در پاکستان پس از وقوع زلزله 

سال 2005م مورد آزمایش قرار گرفت، می تواند در دوره هایی که جریان 

عاید شکسته می شود، شبکۀ مصئونی را فراهم سازد – در نتیجه، این امر، 

مقاومت خانواده های آسیب پذیر را تقویت کرده و به جوامع این امکان را 

می دهد که »بهسازی بهر شوند«. چنین ابتکاراتی نیاز به تهیۀ یک بانک 

آنها  های  خانواده  و  دیده  آسیب  کارگران  از  دقیق  )دیتابیس(  معلوماتی 

دارد، و سازمان های کارگری می توانند، نقش مهمی در حصول اطمینان 

دست،  این  از  اجتاعی  حایت  های  طرح  به  شان  اعضای  دسرسی  از 

داشته باشند.

رشایط منازعه، خود پویایی خود را در پیوند به حایت اجتاعی به 

وجود می آورد. اقدامات فوری حایت اجتاعی می تواند، به گونۀ مثال 

بینی شود، اما هنگام  از طریق برنامه های رسمایه گذاری اشتغال¬زا پیش 

جریان بحران های طوالنی مدت، که در آن دینامیک منازعه برای سال ها 

باشد.  بسیار ضعیف می  یابد، سیستم حایت اجتاعی معموالً  ادامه می 

از سال  به دلیل درگیری مسلحانه که  به عنوان مثال، کارگران اوکراینی که 

2014م در این کشور آغاز شد، از منطقه دونباس رشقی فرار کردند، برای 

و  در غرب  بیمۀ خود  و  اجتاعی  تأمین  های  به طرح  تا  بود  آنان دشوار 

مناطق مرکزی اوکراین دسرسی داشته باشند، با وجود آنکه آنها کشور را 

نیز به این معنا بوده  ترک نکرده بودند. تعصب و بی اعتادی کارفرمایان 

است که این کارگران با وجود تالش مداوم  سازمان های کارگری، تالش 

دست  به  اوکراین  مناطق  سایر  در  را  جدید  کاری  های  فرصت  تا  کردند 

آورند.

قابل توجه: در بسیاری از مناطق تحت تأثیر جنگ و حوادث طبیعی، اکرث 

ریسک نیروی کار در اقتصاد غیررسمی جایی که حایت اجتاعی عموماً 

وجود ندارد، به رس می رسد.

اشغالی،  فلسطین  مناطق  مانند  مناقشه،  تأثیر  تحت  مناطق  سایر  در 

)رسمی(  خصوصی  بخش  برای  حتا  اجتاعی  حایت  و  تأمین  مقررات 

فلسطین  کارگری  های  اتحادیه  عمومی  فدراسیون  و  ندارد  وجود  نیز 

این زمینه است.  برای مقامات سیاسی در  )PGFTU( در حال البی گری 

داشته  مناقشات وجود  فصل  و  امکان حل  که  در رشایطی  این،  بر  عالوه 

باشد، بار قربانیان جنگ بر روی سیستم های حایت اجتاعی باقی می 

ماند. بخش های زیادی از نیروی کار ممکن است دچار آسیب و ناتوانی 

)از جمله نگرانی های صحت روانی و اختالالت اسرس پس از آسیب( 

باشند که این امر می تواند تأثیرات گسرده یی بر توانایی آنها برای بازگشت 

به فعالیت های مسلکی شان، داشته باشد. معیوبیت سیستاتیک مردان غالباً 

لیربیا و سیرالئون یک مورد  مردان جوان در طول جنگ های داخلی در 

قابل توجه از این دست است.

شایان ذکر است که حایت های اجتاعی نیز در اجندای سال 2030 

سازمان ملل برای انکشاف پایدار، در قالب هدف انکشاف پایدار شاره 1، 

هدف شاره 1.3، که سازمان بین املللی کار متولی آن است، وجود دارد. 

هدف 1.3 انکشاف پایه دار و شاخص مربوط آن، کنوانسیون مصئونیت 

 )102 )شاره   1952 حداقل(  )استندرد  کار  املللی  بین  سازمان  اجتاعی 

و توصیه نامه های سقف های حایت اجتاعی، 2012 )شاره 202( را 

نامۀ شاره 205 ذکر شده  توصیه  بند 22  در  دو  هر  که  کند  می  منعکس 

است. با توجه به تأثیرات مهمی که درگیری ها و حوادث طبیعی بر فقرا و 

اشتغال  پیوند  برای  نامۀ شاره 205 فرصتی  افراد آسیب پذیردارد، توصیه 

و فعالیت های کاری شایسته با موضوعات انکشاف پایدار، به طور منظم 

فراهم می کند.
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رهنمود کارگران برای استخدام و کار شایسته جهت صلح و انعطاف پذیری توصیه نامۀ شاره )205( 

معیارهای بین املللی کار

کنوانســیون مصئونیــت اجتاعــی )اســتندردهای حداقــل(، 	 

 .)102 )شــاره   1952

ــی(، 1962 	  ــت اجتاع ــر )حای ــی براب ــیده گ ــیون رس کنوانس

)شــاره 118(. 

کنوانسیون حایت والدت، 2000 )شاره 183(. 	 

ــه نامــۀ ســقف هــای حایــت اجتاعــی 2012 )شــاره 	  توصی

 .)202

نکات کاری برای سازمان های کارگری

موانع موجود در راستای تأمین امنیت اجتاعی شناسایی کرده و  9

اسراتیژی هایی را که منجر به از بین بردن این موانعی می گردد، 

تدوین منایید. 

با سازمان های کارگری کشورهای دیگر، با حایت دفر کارگران  9

پیرامون  ها  روش  بهرین  و  تجارب  )ACTRAV(، جهت کسب 

کاهش خطرات  منظور  به  اجتاعی  اقدامات حایت  از  استفاده 

حوادث طبیعی، و سازگاری با تغییرات آب و هوا، تعامل منایید. 

به دنبال ایجاد بانک معلوماتی )دیتابیس( حفظ معلومات جدیدی  9

که بتواند توسط کارگران متأثر شده و خانواده های  آنان از آغاز 

حاالت بحرانی، مورد استفاده قرار گیرد، باشید. 

از  9 )مثالً  بحران  به  واکنش  در  اجتاعی  حایت  فوری  اقدام  از 

طریق برنامۀ رسمایه گذاری فرشدۀ اشتغال( و اصالحات میان مدت 

در  دو  هر  اجتاعی،  حایت  سیستم  تقویت  جهت  بلندمدت   -

صورت لزوم ، حایت کنید.
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VIII.  قانون کار، ادارۀ کار و معلومات پیرامون بازار کار

اعضاء در اثنای ریکوری رشایط بحرانی در مشوره با اکرث مناینده گان سازمان های کارفرمایان و کارگری باید: . 23

در مطابقـت بـا اعالمیـۀ سـازمان بیـن املللـی کار پیرامون اصول و حقـوق اساسـی کار )1998( و معیارهای نافذۀ بین املللی کار، به شـمول أ. 

مقـررات مربـوط حایـت کار و مصئونیـت شـغلی و صحی در محیـط کار، متام قوانین کار را مـورد بازنگری، تدوین و اجـرا قرار دهند؛ 

اطمینان حاصل کنند که قوانین مربوط کار از کار تولیدی، انتخابی و فرصت های کاری شایسته، حایت می کند؛ ب. 

بـا توجـه بـه کنوانسـیون تفتیـش کار، 1947 )شـاره 81( و همچنـان بادرنظرداشـت کنوانسـیون حق سـازماندهی و چانه زنـی جمعی 1949 ج. 

)شـاره 98( و سـایر توافقنامـه هـای جمعـی و چانـه زنی دسـته جمعی، تدوین، سیسـتم مدیریت کار به شـمول تفتیش کار و سـایر بخش 

ها را تقویـت کنند؛ 

در صـورت لـزوم، سیسـتم هـای جمـع آوری و تحلیـل معلومـات بـازار کار را کـه بـه ویـژه بـر گـروه های مردمـی متأثـر از بحـران متمرکز د. 

باشـد، تدویـن و تقویـت کنند؛ 

به شمول خدمات اضطراری استخدام، خدمات اشتغال عامه را رویدست گرفته و تقویت منایند؛ ه. 

اطمینـان حاصـل کننـد کـه مقـررات سـازمان هـای کاریابـی خصوصـی در مطابقت با کنوانسـیون سـازمان هـای کاریابـی خصوصی 1997 و. 

)شـاره 181( می باشـد؛ و

همـکاری در بیـن همـه فعـاالن بـازار کار ایجـاد کننـد، تا مـردم محلی بتواننـد حداکرث منفعـت را از فرصت های کاری ایجاد شـده توسـط ز. 

رسمایـه گـذاری هـای مربـوط به تقویـت صلح و ریکـوری، به دسـت آورند. 

مبارزه با درگیری ها و حوادث طبیعی از منظر دنیای کار بسیار متکی به 

وضعیت قانون کار یک کشور و همچنین مجموعۀ اداری و نهادی می باشد. 

بخش هشتم توصیه نامۀ شاره 205 به این موضوعات اختصاص یافته و در 

پاراگراف 23 به طور خاص به »ریکوری« وضعیت های بحرانی رسیده گی 

می کند. در این بخش، فعالیت های مختلفی در زمینۀ احیای سیستم های 

اجتاعی مرتبط با اشتغال و کار شایسته ذکر شده است. پیرامون متام این 

فعالیت ها باید با مشوره با کارفرمایان و سازمان های کارگری تصمیم گرفته 

شود. اشتباه در فقره ها وجود دارد، مسلا هنگامی که به كنوانسيون شاره 

129 در مورد تفتیش كار در سکتور زراعت؛ سکتوری كه خاصتا از آغاز 

درگريي ها و حوادث مترر می گردد، اشاره شود. با این وجود، توصیه 

نامۀ شاره 205 ممکن است، فرصتی را به منظور البی گری برای دولت ها 

جهت تصویب یا استفاده از این من مهم ایجاد کند.

با این وجود، عالوه بر ریکوری پس از دوره های بحران، سازمان های 

کارگری با آوردن فشار پیرامون اصالح قانون اساسی و اسناد تقنینی، نقش 

مهمی در جلوگیری و یا کاهش اثرات جنگ ها و حوادث طبیعی داشته 

اند. اعضای سازمان مرکزی اتحادیه کارگری در کینیا )COTU( طی هفته 

رسارس  به   ،2007 جمهوری  ریاست  منازعۀ  مورد  انتخابات  از  پس  های 

کشور سفر کرده و تا حد امکان در هر جایی که میرس بود، به کاهش تنش 

ها پرداخته و از تشدید خشونت ها جلوگیری کردند. سازمان مرکزی اتحادیۀ 

کارگری کینیا در نقش مشابه سازمان کارگری تونس UGTT از سال2011 

 )COTU( کینیا  کارگری  رسارسی  اتحادیۀ  مثبت  موضعگیری  اینسو،  به 

در جامعه، منجر به قدرت سیاسی قابل توجهی این سازمان شد؛ چنانکه 

توانست با دولت جدید ائتالفی کیباکی و اودینگا بر اساس توافقنامۀ تقسیم 

قدرت منعقدۀ فربوری 2008، دولت مشرک را تشکیل دهد. این سازمان 

پس از آن توانست. در تدوین قانون اساسی جدید سال 2010 ، که شامل 

ماده هایی در مورد آزادی تجمعات، مذاکرۀ جمعی و حق اعتصاب بود، 

تأثیرگذاری مهمی داشته باشد.

کینیا  کارگران  اتحادیۀ رسارسی  برجستۀ سازمان مرکزی  نقش  قابل توجه: 

که  بود  موضوع  این  تضمین  در  اصلی  عامل  یک  کشور،  این  جامعۀ  در 

انتخابات های بعدی در سال های 2013 و 2017م با خشونت های گسرده 

یی که در میان هواداران نامزدان رقیب در سال 2007م به وقوع پیوست و 

طی آن حداقل 1,300 تن کشته و بیش از 600,000 تن دیگر آواره شدند، 

همراه نبود.
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رهنمود کارگران برای استخدام و کار شایسته جهت صلح و انعطاف پذیری توصیه نامۀ شاره )205( 

معیارهای بین املللی کار

کنوانسیون تفتیش کار، 1947 )شاره 81(. 	 

کنوانســیون مــواد )حقوقــی( کار )قراردادهــای دولتــی(، 1949 	 

)شــاره 94(. 

توصیــه نامــۀ مــواد )حقوقــی( کار )قراردادهــای دولتــی(، 1969 	 

 .)129 )شاره 

کنوانسیون سیستم تعیین حداقل مزد، 1970 )شاره 131(. 	 

کنوانسیون مدیریت کار، 1978 )شاره 150(. 	 

کنوانسیون مصئونیت کاری و صحت، 1981 )شاره 155(. 	 

 	 ،1997 خصوصــی،  کاریابــی  هــای  ســازمان  کنوانســیون 

 .)181 )شــاره 

ــت و صحــت در ســکتور زراعــت، 2001 	  کنوانســیون مصئونی

ــاره 184(.  )ش

توصیــه نامــۀ مصئونیــت و صحــت در ســکتور زراعــت، 2001 	 

)شــاره 192(. 

کنوانســیون چارچــوب تقویتــی بــرای مصئونیــت و ایمنــی 	 

 .)187 )شــاره   2006 شــغلی، 

توصیه نامۀ مربوط استخدام، 2006 )شاره 198(. 	 

توصیه نامۀ ایدز و HIV، 2010 )شاره 200(. 	 

نکات کاری برای سازمان های کارگری

حقوق  9 که  گردد  حاصل  اطمینان  تا   ، منایید  بروز  را  ها  پالیسی 

کارگران در هنگام مراحل بحرانی، مورد توجه و احرام قرار می 

گیرد. 

ظرفیت سازمان های کارگری را در راستای اصالح اسناد تقنینی و  9

قانون اساسی در هنگام آغاز دوره های اغتشاش و درگیری و بعد 

از آن، شناسایی کنید.

جهت  9 ها  دولت  گری  البی  منظور  به   205 شاره  نامۀ  توصیه  از 

تصویب متام معیارهای بین املللی کار ذکر شده در فوق و سایر 

اسناد حقوقی بین املللی، استفاده کنید.

رشیکان  9 دخالت  با  را  هایی  اسراتیژی  بحران،  های  دوره  در 

اجتاعی، تدوین کرده و تفتیش کار را تقویت منایید.
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دیالوگ ملی چهارجانبۀ تونس 

ــه  ــه ب ــال 2011 - ک ــس در س ــی تون ــای مردم ــام ه ــارص قی ــی از عن یک

ــی  ــاد اجتاع ــار نه ــی از چه ــد - گروه ــده ش ــاس نامی ــالب ی ــام انق ن

ــا  ــون اساســی ب ــر قان ــر تغیی ــق ام ــرای تحق ــد، ب ــم گرفتن ــه تصمی ــود ک ب

یکدیگــر همــکاری کننــد. ایــن اتحادیــه شــامل اتحادیــۀ رسارسی 

ــع  ــارت و صنای ــع، تج ــیون صنای ــس )UGTT(، کنفدراس ــری تون کارگ

دســتی تونــس )UTICA(، لیــگ حقــوق بــرش تونــس لیــگ و انجمــن 

وکالی مدافــع تونــس بودنــد. نقــش اساســی ایــن تشــکل چهارگانــه در 

انتقــال صلــح آمیــز قــدرت پــس از ســقوط رژیــم بــن علــی، گواهــی بــر 

اهمیــت تشــکل هــای کارگــری در زمــان تحــوالت سیاســی و اهمیــت 

عملکــرد آن اســت. دیالــوگ یــا تفاهــم اجتاعــی شــامل ســازمان هــای 

کارگــری و کارفرمایــان اســت. ایــن تشــکل چهاربعــدی در ســال 2015 

ــل را دریافــت کــرد. ــزۀ صلــح نوب جای

دیالوگ اجتامعی و نقش کارفرمایان  و سازمان های کارگری  .IX

اعضاء در واکنش به رشایط بحرانی در مشوره با مناینده گان سازمان های کارفرما و کارگری باید:. 24

اطمینـان حاصـل کننـد کـه متـام اقدامـات ارایـه شـده در ایـن توصیه نامـه با توجه به کنوانسـیون مشـورۀ سـه جانبـه )معیارهای بیـن املللی أ. 

کار( 1976 )شـاره 144(، راه انـدازه و بادرنظرداشـت دیالـوگ اجتاعـی جنسـیت محـور، تقویـت می گردد؛ 

جهت تأسیس و تقویت سازمان های کارگری و کارفرما محیط فعالی را ایجاد منایند؛ و ب. 

در صورت لزوم، همکاری های نزدیک با سازمان های جامعۀ مدنی را تشویق کنند. ج. 

اعضـاء بـا توجـه بـه کنوانسـیون آزادی انجمـن و حایـت از حـق تشـکل، 1948 )شـاره 87( و کنوانسـیون حـق تشـکل و چانه زنـی جمعی، . 25

1949 )شـاره 98(، نقـش حیاتـی سـازمان هـای کارگـری و کارفرمـا را در واکنـش بـه رشایـط بحرانـی شناسـایی کرده و بـه ویژه:

ض. 

بـه رونـد کارآفرینـی و تشـبثات مناسـب بـه ویـژه سـطح کوچـک و متوسـط کمـک کننـد، تا آنـان پالن هـای کاروبـاری مـداوم را جهت أ. 

ریکـوری از بحـران بـا هـدف آمـوزش، مشـوره و تسـهیل دسرسـی به منابـع مالـی، روی دسـت گیرند؛

بـه کارگـران بـه ویـژه آنانـی کـه در برابـر بحـران آسـیب پذیر انـد کمک کننـد، تـا در برابر بحـران از طریـق آموزش، مشـوره دهـی و ابزار ب. 

حایتـی، ریکوری شـوند؛ و 

جهـت تحقـق ایـن اهـداف از طریـق روندهـای مذاکـرۀ جمعـی و همچنـان سـایر روش هـای دیالـوگ اجتاعـی، اقداماتی را رویدسـت ج. 

گیرند.

دیالوگ اجتاعی جهت هرگونه تالش برای برخورد و مقابله با درگیری 

است  جانبه  سه  مجموعه  این  دقیقاً  اما   - است  اساسی  طبیعی  حوادث  و 

که در رشایط بحرانی مورد آزمایش قرار می گیرد. در دوره های بحران، 

آنها  توانایی  و  و کارگری  کارفرمایان  ادارات دولتی، سازمان های  ظرفیت 

مبنی براینکه به گونۀ موثر باهم کارکنند، به شدت کاهش می یابد. عالوه 

از رشیکان اجتاعی در  این، در رشایط درگیری، ممکن است برخی  بر 

مسایل سیاسی درگیر شوند و با یک یا چند طرف درگیری، همسو شوند. 

قابل توجه: سازمان های کارگری، فراتر از تعامل عادی از طریق دیالوگ 

به سازمان  به منظور دستیابی مستقیم  باید  اجتاعی، در دوره های بحران 

های کارفرمایان و رشکت ها، به منظور محافظت از مشاغل و تقویت منافع 

نیروی کار، تالش کنند.

با توجه به ظرفیت های بسیج سازمان های کارگری، این سازمان ها می 

توانند در زمان تحوالت سیاسی تأثیر بسزایی داشته باشند. موضع گیری و 

موقف واحد سازمان اتحادیه کارگری در تونس، UGTT و کنفدراسیون 

توانایی کوارتت را  قابل توجهی  به طور   )UTICA( صنایع دستی تونس

برای اعال فشار کافی بر دولت بن علی برای پذیرش »نقشۀ راه« پیشنهادی 

و فشار برای اصالح قانون اساسی، تسهیل کرد. منونۀ دوم اخیر، تالش های 

 ،)CNTG( ربیاتو دیالو رسمنشی آن وقت کنفدراسیون ملی کارگران گینه

برای متحد کردن اتحادیه های کارگری کشور جهت راه اندازی اعتصابات 

سوم،  است. منونۀ   2007 سال  اوایل  در  کونته  النزانا  دولت  علیه  گسرده 

نقش سازمان های کارگری در طول انقالب کرامت سال 2014 ، هنگامی 

که »اعتصاب سیاسی در رسارس اوکراین« برگزار شد، است. در متامی این 

موارد، سازمان های کارگری قادر به کمک به ایجاد تغییر در دولت بودند - 

البته با هزینه های قابل توجه برشی.

سازمان های کارگری در رشایط پسامنازعه، دارای نقش اساسی میباشند. 

 )ANTUF( در نپال، فیدراسیون اتحادیه های کارگری رسارسی این کشور

علیه دولت  ها سال  ده  که طی شورشی  هایی  مائوئیست  با  موازی  در  که 

جنگیده اند، با وجود اختالفات مداوم در این اواخر با فدراسیون رسارسی 

در  است.  متحد شده  و  همسو   )GEFONT( نیپال  کارگری  های  اتحادیه 

رسیالنکا، پس از گذشت بیش از 30 سال جنگ، سازمان های کارگری، به 

ویژه Nidahas Sewaka Sangamaya )SLNSS(، در بازسازی روابط با 

اتحادیه کارگران در شال این کشور فعال بودند. تعداد اعضای این اتحادیه 

به گونۀ تدریجی در مناطق تحت کنرول شورشیان تامیل در حال افزایش 

است.
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تغییر در مردم و دموکراتیزه کردن نیز می تواند، در منظر سازمان های 

به  تأثیر بگذارد.  کارگری و هویت رشیکان اجتاعی دخیل در دیالوگ، 

عنوان مثال، اتحادیه های کارگری قبل از انقالب مرص، دارای بدنۀ مستقل 

اتحادیۀ صنفی  بدینسو،  سال   60 از  تقریبا  در حقیقت،  نبودند.  دولت  از 

مرص  کارگری  های  اتحادیه  فدراسیون  بود؛  دولت  بازوی  مرص،  حقوقی 

آغاز  از  پس  بالفاصله  داشت.  را  کارگران  گی  مناینده  انحصار   )ETUF(

های  اتحادیه  فدراسیون  کشور،  این  در  کارگران   2011 سال  در  انقالب 

را   )EDLC( مرص  دموکراتیک  کارگری  کنگرۀ  و   )EFITU( مرص  مستقل 

به  شده  فراهم  اجتاعی  فضای  و  ساختارها  این  درون  در  دادند.  تشکیل 

کمک انقالب، کارگران صدها اتحادیۀ جدید و مستقل دیگر را در سطح 

سازمانی تأسیس کردند. با این حال، این اتحادیه ها با وجود تالش دولت 

مرص  کارگری  های  اتحادیه  فدراسیون  چر  زیر  آنها  بازگرداندن  جهت 

)ETUF(، اکنون در تالش اند، تا وضعیت حقوقی خود را در مقابل قانون 

جدید مصوب سال 2017  تدوین کنند. 

آیا اینکه دارای شار بیشری از اتحادیه های مستقل باشیم، امر خوبی 

است یا نه، این مسله بستگی به بسر ملی دارد. به عنوان مثال، در جمهوری 

دموکراتیک کانگو )DRC( بیش از 500 سازمان کارگری وجود دارد - و 

مسلاً این قابل تأمل است که چنی پراکنده گی که ممکن است قدرت چانه 

زنی و آنها را به طور قابل توجه تضعیف کند. در واقع، در این صورت، 

عدم  طریق  از  که  باشند  خوش  بسیار  ممکن  ها  دولت  حتا  و  کارفرمایان 

هاهنگی و یکپارچگی در حرکت اتحادیه های کارگری، قدرت کارگران 

را در تفاهم و چانه زنی اجتاعی تضعیف کنند.

معیار های بین املللی کار

کنوانســیون آزادی انجمــن و حایــت از حقــوق تشــکل، 1948 	 

)شــاره 87(. 

کنوانسیون حق تشکل و مذاکرۀ جمعی، 1949 )شاره 98(. 	 

توصیه نامۀ توافقات جمعی، 1949 )شاره 91(. 	 

توصیــه نامــه همــکاری در ســطح مقاطعــه کاری، 1952 )شــاره 	 

 .)94

ــاره 	  ــتایی، 1975 )ش ــران روس ــای کارگ ــازمان ه ــیون س کنوانس

 .)141

ــی کار(، 	  ــن امللل ــای بی ــه )معیاره ــه جانب ــورۀ س ــیون مش کنوانس

1976 )شــاره 141(. 

کنوانسیون مذاکرۀ جمعی، 1981 )شاره 154(. 	 

نکات کاری برای سازمان های کارگری

سطح آگاهی های سازمان های کارگری را پیرامون معیارهای کار  9

بین املللی و نقش اتحادیه های کارگری در روند استقرار صلح و 

آشتی، تقویت منایید. 

ظرفیت  9 پیرامون  را  کارگری  های  اتحادیه  اعضای  های  آگاهی 

منازعات  اثرات  کاهش  و  پیشگیری  جهت  اجتاعی  دیالوگ 

این  زمانیکه  آن  خطرات  پیرامون  همچنان  و  طبیعی،  حوادث  و 

دیالوگ بیش از حد سیاسی می شود، ارتقا دهید. 

در راستای تقویت روابط میان سازمان های کارگری اقدامات الزم  9

اتحادیه،  و  پراگندگی  دورمنای  خطرات  از  و  گیرد  رویدست  را 

خود را آگاه سازید. 

به دنبال جلب همکاری کارفرمایان جهت تسهیل ارتباط و یکجا  9

برای  افراد در دوره های بحران و فراهم سازی فرصت ها  سازی 

به  گی  رسیده  و  اجتاعی  های  گروپ  میان  اجتاعی  دیالوگ 

شکایات، باشید.
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اعضـاء، بـا عطـف توجـه ویـژه بـه مهاجریـن بـه ویـژه مهاجرین کارگـری کـه در برابر بحـران به گونـۀ خاص آسـیب پذیـر انـد، در مطابقت به . 26

قوانیـن نافـذۀ ملـی و بین املللـی بایـد اقدامـات الزم را رویدسـت گیرند، تا:

کار اجباری و بیگاری به شمول قاچاق انسان محو گردد؛أ. 

شـمولیت مهاجریـن در جوامـع میزبـان از طریـق دسرسـی آنـان بـه بـازار کار از جملـه فرصـت هـای کار آفرینـی و کسـب عایـد و کار ب. 

شایسـته، بـه گونـۀ مناسـب تقویـت گـردد؛

جهـت حصـول اطمینـان از حقـوق و محیـط مصئـون کاری بـرای مهاجـران کارگر به شـمول مهاجـران کارگـر زن، مهاجران کارگـر جوان، ج. 

مهاجـران کارگـر دارای معلولیـت در متـام سـکتورها، تالش صـورت گیرد؛ 

در تدویـن پالیسـی هـا و برنامـه هـای کار جهـت مقابلـه بـا رشایـط بحرانـی و حـوادث طبیعـی، توجـه ویژه بـه کارگـران مهاجـر و خانواده د. 

هـای آنـان صـورت گیرد؛  

با رشایط مصئون و باعزت برگشت داوطلبانۀ مهاجران و خانواده های شان تسهیل گردد. ه. 

اعضـاء در مطابقـت بـا رهنایـی هـای ارایـه شـده در بخـش هـای V, VIII و  IX, بـا توجـه بـه اصـول و حقـوق اساسـی در محـل کار و در . 27

چارچـوب قوانیـن و مقـررات ملـی کار، بایـد فرصـت و رسـیده گـی برابـر را بـرای متـام کارگـران مهاجـر فراهـم سـازد و بـه ویـژه:

آگاهـی دهـی مهاجریـن در مـورد حقـوق کاری و حایتـی شـان بـه شـمول فراهـم سـازی معلومـات پیرامـون حقـوق و مکلفیـت هـای أ. 

کارگـران و جـربان خسـاره بـه زبـان خـود شـان؛

مشارکت مهاجران را در سازمان منایندۀ کارگران و کارفرمایان، مهیا گردد؛ ب. 

جهـت رفـع تبعیـض در محیـط کاری و برجسـته سـازی مشـارکت مثبـت مهاجریـن، بـا سـهم گیـری فعـال سـازمان هـای کارگـری و ج. 

کارفرمـا و سـازمان هـای جامعـۀ مدنـی، اقدامات الزم را رویدسـت گرفتـه و کمپاین هـای تبلیغاتی تسـهیل گردد؛ و 

)د( بـا توجـه بـه اسـتخدام مهاجریـن، بـا سـازمان های کارگـری و کارفرمـا و در صورت نیاز با سـازمان هـای جامعۀ مدنی، مشـوره صورت د. 

گیرد. 

املللی  بین  سازمان   ،2018 مهاجرت  جهانی  سازمان  گزارش  براساس 

املللی  بین  مهاجر  میلیون   244 حارض حدود  حال  در   ،)IOM( مهاجرت 

در سطح جهان )حدود 3.3 درصد از مجموع جمعیت جهان( وجود دارد. 

عالوه براین، نرخ مهاجران زن تقریباً 50 درصد افزایش یافته است. این امر، 

لزوم نوع خاصی از اقدامات محافظتی را در برابر قاچاق انسان، سوءاستفاده 

جنسی و سایر موارد استثار، به منایش می گذارد. همچنین انواع جدیدی 

از کار اجباری وجود دارد که در نتیجۀ مهاجرت به ظهور رسیده است.  

قابل توجه: مفهوم مهاجرت، طیف گسرده یی از افراد را در بر می گیرد 

که فراتر از افراد پناهجو مورد توجه گرفته شده و یا طور دیگر آواره شده 

به طور داوطلبانه در رسحدات  از مردم تصمیم می گیرند که  اند. بسیاری 

باالتر و زندگی  انداز دستمزدهای  بین املللی حرکت کنند. فراتر از چشم 

بهر، عامل اصلی پویای این حرکات، تهدید در برابر افراد یا آغاز منازعه 

و حوادث طبیعی است.

تقریباً در هر قارۀ جهان، جریان قابل توجهی از مهاجرت افراد وجود 

اجتاعی  اقتصادی،  دشوار  وضعیت  به  توجه  با  مثال،  عنوان  به  دارد. 

که  شود  می  زده  تخمین   ،2010 سال  زلزلۀ  با  توأم  هائیتی،  در  سیاسی  و 

1.5 میلیون از شهروندان هائیتی در خارج از کشور خود عمدتاً در ایاالت 

همچنین  شیلی  کنند.  می  زندگی  دومینیکن،  جمهوری  و  امریکا  متحده 

تعداد زیادی از مهاجران هائیتی که در به دنبال فرصت های جدید بودند، 

این کشور در حدود  در  هائیتی  به رشد  رو  است؛ چنانکه جامعۀ  پذیرفته 

105000 تن تخمین زده می شود. نژادپرستی و تبعیض زنده¬گی روزمرۀ 

این مهاجرین را به شدت متأثر ساخته بود. 

از سوی دیگر، مشکل زبان یک چالش اضافی هم برای شیلی ها و هم 

هائیتی ها بود. به دنبال درگذشت یک شهروند هائیتی در شفاخانه، انجمن 

دولت  و   )Multigremial de la Salud( صحت  سکتور  های  اتحادیه 

شیلی ابتکاری را جهت آموزش کرئول به داکران و کارمندان مرتبط آغاز 

کرده اند. اولین دوره در سال 2018 با مشارکت کارمندان اداری آغاز شد. 

در مراحل مختلف با داکران و پرستاران ادامه خواهد یافت.
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برخورد  چگونگی  مورد  در  فقط  نباید  را  نامه  توصیه  این   X بخش 

کشورهای میزبان و جوامع محلی با مهاجران خواند. برای بسیاری از سازمان 

های کارگری، به ویژه در جنوب آسیا و افریقای رشقی، هجوم شار زیادی 

از کارگران مهاجر به رشق میانه و جاهای دیگر نیز هم از نظر حقوق آنان در 

محل کار و هم حایت اجتاعی کارگران و همچنان آسایش خانوادۀ شان، 

فقر  داخلی،  ها سال جنگ  ده  از  است. در رسیالنکا، پس  کننده  نگران 

شدید در مناطق شالی این کشور باعث شده که بسیاری از زنان برای کار به 

خارج از کشور بروند - در بعضی مواقع بدون ثبت نام در دفر کار خارجی 

و حتا با گذرنامه های جعلی هرچند آنها خیلی جوان )زیر 25 سال( یا با بچه 

های خورد سال )زیر 5 سال( باشند. با توجه به پاراگراف 26 )ج(، سازمان 

در  بلکه  مهاجر،  کارگران  این  مصئونیت  مورد  در  تنها  نه  کارگری  های 

بسیاری موارد حواله ها توسط همرسان مورد استفاده قرار می گیرند، بسیار 

باقی مانده و در معرض خطر  اند؛ در حالی که اطفال بدون توجه  نگران 

تربیۀ و مراقبت ناسامل قرار دارند. رهربان جامعه، فعاالن اتحادیۀ کارگری و 

سازمان های کارگری با همکاری دولت رسیالنکا و سازمان بین املللی کار 

با بودجۀ سازمان همکاری های انکشافی سویس، در تالش برای تعامل و 

آموزش مهاجران، یک برنامۀ کاری مهاجرت امن را آغاز کرده اند.

نقش شورای اتحادیۀ کارگری واحد امریکای مرکزی و کارائیب 

)CSU( در حامیت از کارگران مهاجر شورای اتحادیه کارگری 

 Consejo Sindical( کارائیب  و  مرکزی  امریکای  واحد 

 ،)Unitario para América Central y El Caribe ،CSU

در سال 2015، کمیتۀ اتحادیۀ کارگری منطقه یی را برای دفاع از حقوق 

 Comité Intersindical Regional por la Defensa( کارگران مهاجر

 de los Derechos de las Personas Trabajadoras Migrantes،

های  سازمان  از  متشکل  کمیتۀ  این  هدف  کرد.  اندازی  راه   ،)CIR

نیکاراگوئه، کاستاریکا،  السالوادور،  از گوامتاال، هندوراس،  کارگری 

را  هایی  پالیسی  و  معیارها  که  است  این  دومینیکن  و جمهوری  پانامه 

جهت مقابله با نقض حقوق برش و نقض قانون کار در برابر مهاجران 

توامنندسازی   CIR نهایی  بگذارند. هدف  اجراء  به  و  تدوین  کارگر، 

کارگران مهاجر و حصول اطمینان از تحقق حقوق آنهاست. در واقع، 

از جملۀ فعالیت های مختلفی که توسط CIR انجام شده است، برنامه 

های آموزشی و تعلیمی را برای کارگران مهاجر بر اساس استندردهای 

کارگری بین املللی، به ویژه کنوانسیون شاره 97 )1949( و کنوانسیون 

شاره 143 )1975( فراهم می کند، و نظارت بر پالیسی های عمومی و 

تصویب کنوانسیون شاره 189 )2011( را، شامل می شود. CIR یک 

سلسله اقدامات مختلف اسراتیژیک را به منظور رسیده گی به پدیدۀ 

کارگران مهاجر رویدست گرفته است. اول، هدف CIR تقویت پالیسی 

تبعیض  عدم  و  برابری  مناسب،  کاری  رشایط  که  است  کارگری  های 

را تضمین می کند. دوم، این برنامه برای اجرای پالیسی های عمومی 

حقوق  شناخن  رسمیت  به  جهت  املللی  بین  معاهدات  تصویب  و 

ارتقای  در   CIR سوم،  کند.  می  تبلیغات  و  فعالیت  مهاجر،  کارگران 

سطح آگاهی و آموزش کارگران مهاجر در مورد حقوق شان کمک 

می کند و مشارکت دولت ها، جامعۀ مدنی و کارفرمایان را در مباحث 

انجمن و  CIR آزادی  ارتقا می بخشد. رسانجام،  به مهاجرت  مربوط 

مذاکرۀ جمعی را فراهم می کند، تا رشایط مساوی برای کارگران ملی 

و مهاجر فراهم گردد.

 )GFBTU( نقش فدراسیون عمومی اتحادیه کارگری بحرین

در حامیت از کارگران مهاجر

اروپا در مورد بحرین  براساس گزارش مرکز دموکراسی و حقوق برش 

در سال 2018 ، از میان 1.4 میلیون نفوس بحرین، بیش از 604،697 

این  کار  نیروی  از  درصد   54.7 حدود  که  اند  مهاجری  کارگران  آنها 

سازمان  عضو  مهاجر  کارگران  این  اکرث  دهند.  می  تشکیل  را  کشور 

امر باعث تضعف ظرفیت چانه زنی آنها  نبوده و همین  های کارگری 

فدراسیون رسارسی  دهد.  می  قرار  استثار  معرض  در  را  آنها  و  شده 

این  در  بحرین،  کارگری  اتحادیۀ  بزرگرین  بحرین،  کارگری  اتحادیۀ 

اواخر اتحادیۀ خدمات اجتاعی جدیدی را تاسیس کرده که بر روی 

اتحادیه  این  اعضای  از  و 80 درصد   - است  باز  مهاجر  کارگران  همه 

را مهاجران تشکیل می دهند. پاسخ فدراسیون رسارسی اتحادیه های 

می  کارگری  های  سازمان  چگونه  که  دهد  می  نشان  بحرین  کارگری 

توانند، با حفظ این مهاجران کارگر به عنوان اعضای خود، در ادغام و 

حایت از آنان نقش داشته باشند.
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کنگرۀ اتحادیه کارگری منطقه یی آسیای جنوبی )SARTUC(  یکی از 

منونه های نهاد منطقه یی است که موضوع مهاجرت را از طریق جلساتی 

با ILO-ACTRAV و ITUC به طور جدی دنبال کرده است. این اداره، به 

تازگی توافقنامه یی را با سازمان های کارگری در اردن، کویت و بحرین به 

منظور ارایۀ حایت از مهاجران نیازمند و همچنین تسهیل عودت داوطلبانه 

آنها مطابق پاراگراف 26 )د(، به امضاء رسانده است.

معیارهای بین املللی کار

کنوانسیون مهاجرت برای کاریابی )بازنگری شده( 1949 )شاره 97(. 

کنوانسیون کارگران مهاجر، 1975 )شاره 143(. 

دارای حق  آنان،  اقامت  محل  و  به وضعیت  توجه  بدون  کارگران  متام 

فراهم شده در کنوانسیون شاره 87 اند.

نکات کاری برای سازمان های کارگری

در این مورد کمپاین هایی را درمیان اتحادیه های عضو راه اندازی  9

با سازمان های کارگری  افراد مهاجر را  کنید که چگونه می توان 

یکجا ساخت. 

مهاجران  9 برابر  در  تبعیض  با  و  کنید  تقویت  را  اجتاعی  تحمل 

مقابله کنید. 

کارمندان اتحادیه ها و افراد مهاجر را از حقوق کاری شان مطلع  9

سازید.

اطمینان حاصل کنید که مهارت های مسلکی مهاجرین شناسایی  9

می گردد، تا به محیط های کاری بپیوندند. 

به طور فعال از طریق تبادل اطالعات و جلسات مشرک با سازمان  9

های کارگری از کشورهای مبدا مهاجران، به منظور ایجاد اتحادیه 

ها و شبکه های اتحادیه های کارگری، همکاری کنید.
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پناهجویان و عودت کننده گان  .XI

دسرتسی پناهجویان به بازار کار

هرگونه اقدامات انجام شده در این بخش، در صورت هجوم پناهنده گان، مرشوط بر این موارد است:. 28

رشایط ملی و منطقه یی، بادرنظرداشت قوانین نافذۀ بین املللی، اصول و حقوق اساسی کار و قوانین ملی؛ وأ. 

چالـش هـا و محدودیـت هـای اعضـاء از نظـر منابـع و ظرفیت پاسـخ دهـی مؤثـر، بادرنظرداشـت نیازهـای آنهـا و همچنیـن اولویت های ب. 

مشـخص شـده توسـط منایندۀ سـازمان هـای کارفرمایـان و کارگران.

اعضـا بایـد اهمیـت حیاتـی مسـئوولیت برابـر و مسـئوولیت پذیری مشـرک را بدانند. آنها بایـد هاهنگی و همبسـتگی بین املللـی را به منظور . 29

فراهـم آوری کمـک هـای برشدوسـتانه و انکشـافی قابـل پیش بینـی، پایـدار و کافی جهت حایت از كشـورهاي كمر انکشـاف يافتـه و روبه 

انکشـاف، کـه البتـه میزبـان شـار زيـادی از پناهنـده گان انـد؛ تقویـت بخشـند و از جمله بـه پيامدهای ایـن روند به بـازار کار آنها رسـیده گی 

کـرده و از انکشـاف مـداوم آنها اطمینـان حاصل کنند. 

اعضاء باید در صورت لزوم نسبت به موارد زیر اقدام کنند:. 30

بـا گسـرش فرصـت هـا بـرای پناهنـده گان جهت دسرسـی آنان به فرصت های معیشـتی و بـازار کار، بدون قایل شـدن کـدام تبعیض میان أ. 

پناهنـده گان و بـه شـیوه یـی کـه از جوامع میزبان نیز حایـت صورت گیـرد، خودکفایی آنان را تقویت بخشـند؛ و

برنامـه هـا و پالیسـی هـای ملـی و اقدامـات ملـی را با حضور و شـمولیت مقامـات ذیصالح مسـئول در بخش اشـتغال و کار و در مشـوره با ب. 

سـازمان کارفرمایـان و کارگـران، جهـت حصـول اطمینـان حایـت از پناهنـده گان در بـازار کار، از جملـه با توجه به دسرسـی به مشـاغل 

مناسـب و فرصـت های معیشـتی، تدویـن کنند.

اعضـا بایـد معلومـات موثقـی را جهـت ارزیابی تأثیـر پناهنده گان بـر بازارهای کار و نیازهـای موجود نیـروی کار و کارفرمایان، بـه منظور بهینه . 31

سـازی اسـتفاده از مهـارت هـا و رسمایه های بـرشی پناهندگان، جمـع آوری کنند.

اعضـاء بـا تامیـن رسمایـه گـذاری در اقتصادهـای محلی و تقویت اشـتغال و کاریابی کامـل، تولید، انتخابی و کار شایسـته، و انکشـاف مهارت . 32

هـای جوامـع محلـی، تـاب آوری الزم را به وجـود آورده و ظرفیـت جوامع میزبان را تقویت بخشـند.

مطابـق بـا راهنایـی هـای ارائـه شـده در بخـش هـای IV ، VI و VII ، اعضـا بایـد پناهنـدگان را در اقدامـات انجـام شـده بـا توجه به اشـتغال، . 33

آمـوزش و دسرسـی بـه بـازار کار، بـه گونۀ مناسـب شـامل سـاخته، و بـه ویژه:

دسرسـی آنهـا را بـه آمـوزش هـای تخنیکی و مسـلکی، به ویـژه از طریق سـازمان بین املللـی کار و برنامه هـای ذینفعان مربـوط به منظور أ. 

افزایـش مهـارت ها و آمـوزش های آنان، تقویت بخشـند.

 دسرسـی آنـان را بـه فرصـت هـای کاری رسـمی، برنامـه هـای کسـب عایـد و کارآفرینـی بـا ارایـه رهنایـی هـا و آمـوزش های مسـلکی ب. 

دهند؛ ارتقـاء 

تسـهیل در شناسـایی، صـدور تصدیقنامـه، اعتباربخشـی و اسـتفاده از مهـارت هـا و صالحیـت هـای پناهنـده گان از طریـق میکانیزم های ج. 

مناسـب، و دسرسـی آنـان بـه آمـوزش های مناسـب و فرصـت هـای بازآمـوزی، از جمله آمـوزش زبان.

افزایـش ظرفیـت خدمـات اشـتغال عامـه و بهبـود همـکاری بـا سـایر ارائـه دهنـدگان خدمـات از جملـه سـکتور خصوصی، سـازمان های د. 

اسـتخدام، جهـت حایـت از دسرسـی پناهنـدگان به بـازار کار؛

انجام تالش های ویژه یی جهت حایت از ورود زنان و جوانان پناهنده و سایر افراد آسیب پذیر به بازار کار؛ وه. 

تسـهیل قابلیـت انتقـال حقـوق مربوط بـه کار و امنیـت اجتاعی به طور مناسـب، از جمله حقوق تقاعـد، در مطابقت بـا قوانین و مقررات و. 

مربوط کشـور میزبان.

مطابـق بـه رهنایـی هـای ارائـه شـده در بخـش هـای V ، VIII و IX ، اعضـا بایـد فرصـت و رسـیده گـی برابـر را بـرای پناهنـدگان بـا توجـه به . 34

اصـول و حقـوق اساسـی کار و در چارچـوب قوانیـن و مقـررات مربـوط کار، تقویـت بخشـد؛ بـه ویـژه:

آگاهـی پناهنـده گان راجـع بـه حقـوق کار و حایـت از آنـان، از جملـه بـا ارایـۀ معلومـات در مـورد حقـوق و مکلفیـت هـای کارگران و أ. 

جـربان خسـارت، بـه زبانـی کـه آنها مـی فهمند.

مشارکت پناهندگان در سازمانهای کارفرمایان و کارگران تسهیل کنند؛ وب. 

جهـت رفـع تبعیـض در محیـط کاری و برجسـته سـازی مشـارکت مثبت مهاجرین، با سـهم گیـری فعال سـازمان های کارگـری و کارفرما و ج. 

سـازمان هـای جامعـۀ مدنـی، اقدامـات الزم را رویدسـت گرفته و کمپاین هـای تبلیغاتی تسـهیل گردد؛ و 
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اعضـا در مـورد دسرسـی پناهنـده گان بـه بـازار کار، بایـد با سـازمان هـای کارفرمایـان و کارگران و سـایر ذینفعان مربوط مشـوره منـوده و آنان . 35

را در ایـن امر دخیل سـازند.

اعضـاء، بایـد از طریـق کمـک هـای انکشـافی بـا رسمایـه گـذاری در جوامـع محلـی، از کشـورهای میزبـان جهـت تقویـت ظرفیت هـا و تاب . 36

آوری آنهـا، از آنهـا حایـت کنند.

برگشت داوطلبانه و ادغام مجدد عودت کننده گان

هنگامـی کـه وضعیـت امنیتـی در کشـور مبـدأ پناهنده گان بـه اندازه کافـی بهبود یابـد، اعضاء باید در راسـتای تسـهیل روند برگشـت داوطلبانۀ . 37

پناهنـده گان تـوأم بـا رشایـط مصئـون، همـکاری کننـد؛ و بـه کمـک سـازمان هـای بیـن املللـی از ادغـام مجـدد آنـان بـه بـازار کار همکاری 

یند. منا

اعضـاء، بایـد بـا سـازمان بیـن املللـی کار و سـایر رشیکان مربـوط همکاری کننـد، تا با تسـهیل برنامه های آموزشـی مسـلکی بـرای مهاجرین . 38

و ادغـام مجـدد آنـان بـه بـازار کار، برنامـه هـای ویژه یـی را جهت برگشـت و ادغام مجـدد آنان تدویـن منایند.

اعضـاء بایـد بـا کمـک سـازمان های بیـن املللی مربـوط جهت حایـت از رونـد ادغام اقتصـادی - اجتاعـی پناهنـده گان به کشـورهای مبدأ . 39

شـان از طریـق اقدامـات منـدرج در بخـش هـای IV تا IX ، و در صـورت لزوم، به روشـی که از انکشـاف اقتصادی و اجتاعـی جوامع محلی 

نیـز حایت صـورت گیرد، همـکاری کنند. 

اعضـاء بـا توجـه بـه اصل تقسـیم مسـئولیت و مسـئولیت پذیری مشـرک، باید جهـت تقویت ظرفیـت و تاب آوری کشـورهای مبـدأ، از جمله . 40

از طریـق کمـک هـای انکشـافی و بـا رسمایـه گذاری و تقویت اشـتغال کامـل، تولیدی، انتخابـی و فرصت هـای کار شایسـته در جوامع محلی 

کـه عـودت کننـده گان در آن مدغـم مـی شـوند از این کشـورها حایت کنند.

رهنمود کارگران برای استخدام و کار شایسته جهت صلح و انعطاف پذیری توصیه نامۀ شاره )205( 

سال 2018 - هزاران ونزوئالیی هر روز مرزهای کوملبیا را عبور می کنند، یا 

نیکاراگوئه ها در حال فرار به کاستاریکا اند، را نیز شامل شود. 

اجتاعی،  دالیل  از  شاری  مناسب،  شغل  یافن  عوض  به  توجه:  قابل 

در  خود  کار  به  گان  پناهنده  بیشر  که  معناست  این  به  حقوقی  و  سیاسی 

برابر  در  حتا  آنها  که  شود  می  باعث  و  دهند  می  پایان  غیررسمی  اقتصاد 

اقدامات تبعیض آمیز، استثاری و در بعضی موارد حتا مجبور به آسیب 

پذیری و کار اطفال شوند.

نامۀ شاره 205، گروه  پیرامون توصیه  در طول مذاکرات و مباحثات 

به  افرادی که  باشند و چه  افراد، چه مهاجر  بودند که همۀ  کارگران معتقد 

کشورهای  شهروندان  که  برابری  دارای حقوق  باید  اند،  شده  آواره  نوعی 

کار  بتوانند، صاحب  این طریق  از  تا   - باشند  اند،  برخوردار  از آن  میزبان 

این  بپوندند.  به آن  یا   / و  ایجاد  را  باشند و سازمان های کارگری  شایسته 

امر به ویژه با توجه به این واقعیت منعکس شده در گزارش UNHCR، که 

پناهنده گان به طور اوسط 17 سال آواره می شوند، بسیار مهم است.

در  مهاجر  ذکر شد، جمعیت  قبلی  بخش  تفسیر  در  که  هان طوری 

دسته بندی های مختلفی قرار می گیرند. از نظر کسانی که به دلیل درگیری 

ها و تحوالت سیاسی آواره شده اند، می توانیم بین بیجاشده گان داخلی و 

پناهنده گان تفاوت قایل شویم. بیجاشده گان داخلی که به دلیل حوادث 

طبیعی نیز می توانند آواره شوند، در بخش چهارم این توصیه نامه به آن 

گان  پناهنده  بر  خاص  طور  به   XI بخش  که  حالی  در  بود؛  شده  پرداخته 

افرادی  عنوان  به   1951 سال  پناهندگان  کنوانسیون  در  که  است  متمرکز 

شناخته می شوند که به دلیل آزار و اذیت، جنگ یا خشونت، مجبور به 

مورد  در   XI دیگر  بخش  مثال،  عنوان  به  شوند.  می  خود  کشور  از  فرار 

آوارگان اجباری بحث می کند و افرادی را که در نتیجۀ فاجعه یا بحران های 

اقتصادی فرار می کنند، شامل منی شود. 

بر اساس تخمین های سال 2018 ، بیش از 25 میلیون تن در رسارس 

پناهنده  مجموع  سوم  دو  از  بیش  که  دارند  قرار  پناهندگان  ردۀ  در  جهان 

سومالیا،  برما،  افغانستان،  جهان:  کشور  پنج  از  فقط  حارض  حال  در  گان 

سودان جنوبی و سوریه می باشد. به عنوان مثال، در کشور لبنان که دارای 

جمعیت 6 میلیونی است، در حال حارض حدود 164 پناهنده در برابر هر 

1000 نفر زندگی می کنند – البته بدون محاسبۀ پناهنده گان فلسطینی تحت 

ادارۀ سازمان ملل و سازمان کار برای پناهنده گان فلسطین در رشق نزدیک 

لبنان اقامت  )UNRWA( که بعضی از آنها از مدت 70 سال به اینسو در 

دارند. گذشته از این، آمار رسمی پناهندگان - در این مورد، اکرث شهروندان 

عراقی و سوری که به لبنان، اردن، ترکیه و مناطق دیگر فرار می کنند - بسیار 

کمر از تعداد واقعی افرادی است که کشور مبدا خود را ترک می کنند. در 

واقع، در سال 2007 ، سازمان پناهندگان ملل متحد اصطالح »حالت مشابه 

پناهندگی« را وضع کرد – تا به عنوان مثال دو منونه از امریکای التین در 
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نکات کاری برای سازمان های کارگری

راستای  9 در  استفاده  مورد  اصطالحات  که  کنید  حاصل  اطمینان 

اجباری  گان  آواره  های  دسته  و  انواع  سایر  با  گان  پناهنده  متایز 

از جمعیت مهاجران، برای سازمان های کارگری و اعضای آنها، 

به  متایل  عربی  زبان  در  مثال،  عنوان  به  است.  آشکار  و  واضح 

استفادۀ اصطالح »higra )هجرت( » )مهاجرت( به عنوان کلمه یی 

مهم برای همۀ این دسته ها، وجود دارد – در نتیجه این امر، تالش 

برای یک درک مشرک در این راستا را تضعیف می کند. 

بروشورها، اپلیکشن های الکرونیک و سایر مواد مناسبی به زبان  9

پناهنده گان تهیه کنید که به ترشیح حقوق آنها و مزایای تعامل با 

سازمان های کارگری، بپردازد. 

اطمینان حاصل کنید که مهارت های مسلکی پناهنده گان و سایر  9

محل  در  آنان  ادغام  از  تا  شده،  شناسایی  اجباری  گان  بیجاشده 

کار، اطمینان حاصل گردد. 

پیرامون  9 دهی  آگاهی  راستای  در  گان  پناهنده  به  کمک  جهت 

اجتاعی  ادغام  و  اشتغال  قابلیت  افزایش  و  کاری  های  فرصت 

آنها، کورس های آموزش زبان را به گونۀ مستقیم و آنالین به آنان 

ارائه کنید.

از  9 توانند،  می  کارگران  های  سازمان  که  کنید  حاصل  اطمینان 

مناطقی که از پناهنده گان میزبانی می کند، )معموالً مناطقی که به 

آسانی قابل دسرس نیست( بازدید کنند، تا به طور کامل چالش 

های پناهنده گان و جوامع میزبان را درک کنند.

دولت ها وظیفه دارند با سازمان های کارگری مشوره کنند، تا دسرسی 

پناهنده گان را بر پایۀ مطالب مندرج پاراگراف 35، به بازار کار محلی فراهم 

منایند. در واقع، پیگیری این هدف بسیار زیاد به وضعیت حقوق کار در 

اما  است.  وابسته  اجتاعی  دیالوگ  سطح  به  همچنین  و  نظر  مورد  کشور 

پایگاه عضویت سازمان های کارگری،  پناهنده گان در  به دنبال گنجاندن 

اتحادیه ها در مذاکرات تقویت خواهد شد.  نهایت ظرفیت چانه زنی  در 

ارزیابی  شامل  امکان  حد  تا  تواند،  می  راستا  این  در  مهم  های  فعالیت 

مهارت های پناهجویان ورودی و البی گری جهت رفع موانع موجود در 

راستای ورود آنان به محل کار یا تعلیم، باشد.

ادغام  و  داوطلبانه  بازگشت  مورد  در  فرعی  بخش  یک  با   XI بخش 

مجدد عودت کننده گان، پایان می یابد. برخالف مهاجرت یا بیجاشده گی 

اجباری در نتیجۀ حوادث، پناهنده گان به دلیل منازعات یا آزار و اذیت 

بسیار  بازگشت آنها  بنابراین،  های سیاسی، کشور خود را ترک می کنند. 

زیاد منوط به تغییر رشایط بازگشت به خانه های شان می باشد؛ به همین 

دلیل، اگر دهه ها نه ممکن سال ها طول بکشد که برگشت آنان به خانه های 

شان ممکن گردد. با این وجود، برای تسهیل این روند، می توان کارهای 

زیادی را انجام داد. برای سازمان های کارگری تنها این الزم نیست که فقط 

بلکه حفظ  انکشاف مهارت های کارگران مترکز منایند،  روی آموزش و 

روابط نزدیک با سازمان های کارگری در کشورهای مبدأ پناهنده گان نیز، 

دارای اهمیت می باشد.

اردن  کارگری  های  اتحادیه  رسارسی  فدراسیون  نقش 

)GFTJU( در امر ادغام مهاجران و پناهندگان

در  که  منازعاتی  از  کرده  فرار  افراد  با  همواره  که  کشوری  اردن،  در 

اتحادیه  فدراسیون  است،  رو  به  رو  دهد،  می  همسایه رخ  کشورهای 

های کارگری این کشور، در این اواخر کمیتۀ ویژه یی را برای مهاجران 

افزایش سطح  این کمیته، مسئوول  پناهنده گان تشکیل داده است.  و 

آگاهی و آموزش مهاجران و پناهنده گان درمورد حقوق کارگران می 

باشد. همچنین کمیتۀ یادشده به دنبال دفاع از حقوق آنها بوده و در 

وزارت  و  ادارات حقوقی  با  مواجهه  و  برخورد  در  تا  است  آن  صدد 

با آنان کمک مناید. عالوه براین توافقنامه یی به منظور تسهیل  کار، 

امور مربوط به وضعیت حقوقی افراد ورودی به رسحدات این کشور، 

بین کمیسیون ملی کارگران مهاجر و پناهنده گان و ریاست امنیت ملی 

این کشور امضا شده است. فدراسیون رسارسی اتحادیه های کارگری 

پناهندگان  برای  را  مسلکی  و  تخنیکی  های  آموزش  همچنان  اردن، 

فراهم می کند و به این ترتیب نشان می دهد که چگونه سازمان های 

کارگری می توانند، اشکال مختلفی از حایت را فراهم کنند، تا زمینۀ 

ادغام مهاجران و پناهنده گان را مهیا سازد.

معیارهای بین املللی کار 

این مهم است که یاد آوری شود که متام معیارهای بین املللی کار در 

از وضعیت  فارغ  کارگران  است: متام  اعال  قابل  گان  پناهنده  راستای 

حقوقی شان، حق دارند در یک رسزمین کار کنند. با این وجود، سند 

ویژۀ سازمان بین املللی کار که در راستای پناهنده گان قابل اعال است، 

قرار زیر است: 

پناهنــده گان و ســایر 	  پیرامــون دسرســی  اصــول رهنمــود 

کار، 2016. بــازار  بــه  بیجاشــده 
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رهنمود کارگران برای استخدام و کار شایسته جهت صلح و انعطاف پذیری توصیه نامۀ شاره )205( 

در صورت وقوع بحران، واكنش فوری و مؤثر بسیار مهم است – این 

واکنش، خواه از طریق ارایۀ كمك های برشی در مواقع درگیری )از جمله 

موضوع دسرسی به افراد آسیب دیده( یا كمك اضطراری در صورت بروز 

حادثه، باشد. به تعقیب آن، دنیای کار به ویژه سازمان های کارگری نقش 

به ویژه از طریق ظرفیت خودی در  مهمی را در راستای چنین تالش ها، 

راستای بسیج شار زیادی از مردم در مرحلۀ زمانی کوتاه مدت، ایفا می 

کنند. در نهایت، دورۀ بعدی ریکوری، شامل کاریابی کوتاه مدت و ادغام 

رسیع و مجدد افراد )خواه جنگجویان سابق یا غیرنظامیان آواره شده باشند( 

در بازار کار و همچنین راه اندازی پروژه های طوالنی مدت بازسازی در 

زمینۀ زیرساخت های اجتاعی و تأمین معیشت پایه دار به منظور افزایش 

میزان تاب آوری جوامع آسیب دیده در برابر تکان های آینده، می باشد.

به  که  ورزد  می  تأکید  مبتکرانه  اصطالحات  بر  دیگر  بار   XII بخش 

وضوح میان این توصیه نامه و توصیه نامۀ شاره 71، حد فاصل را نشان 

می دهد. در قلب اصطالحات جدید، چرخۀ مدیریت بحران در شکل زیر 

قرار دارد که هم برای رشایط منازعه و هم حوادث هر دو کاربرد دارد. این 

چرخه که توسط جامعۀ کمک رسانی در برابر حوادث طبیعی و همچنین 

یافته،  تدوین  کنند،  می  مقابله  خشونت  و  منازعه  رشایط  با  که  رشیکانی 

تلقی  فراگیر  فعالیت  یک  عنوان  به  که  است  پیشگیری  آن،  اصلی  عنرص 

می گردد که در همه اوقات باید دارای اولویت باشد. مطالعات نشان داده 

است که حدود دو سوم متام درگیری های مسلحانه، با گذشت چند سال از 

امضای توافقنامۀ صلح دوباره آغاز می شود، و از ایرو، پیشگیری به یک 

مسألۀ اصلی برای نهادهای خیریه و سازمان های امداد رسان تبدیل شده 

است. پیشگیری از خشونت، همچنین در هدف  16 اهداف انکشافی پایه 

دار اجندای 2030 نیز گنجانیده شده است.

پیشگیری از حوادث طبیعی امری دشوارتر است، اما حداقل می توان 

کاهش  از  پیشگیری  که  است  دلیل  همین  به   - داد  کاهش  آن¬را  اثرات 

اثرات در اغلب موارد در حلقات امداد رسانی اضطراری به طور متناوب 

مورد استفاده قرار می گیرد. کاهش اثرات با آماده گی رابطۀ نزدیک دارد؛ 

تصوری با این ایده که تأثیرات فوری و پیامدهای درازمدت منازعه، فاجعه 

های ساخت برش )به عنوان مثال فاجعۀ هسته یی فوکوشیا دایشی بعد از 

وقوع زلزله توهوکو در سال 2011م، و حوادث طبیعی را از طریق مترکز بر 

مدیریت خطرات، می توان کاهش داد. فعالیت های انجام شده در مشوره 

ریزی  برنامه  دهی،  آگاهی  شامل  کارگری،  و  کارفرمایان  های  سازمان  با 

احتالی، مکانیزم های هشدار زودهنگام و تحلیل آسیب پذیری است.

 )CITU / KSPI( قابل توجه: کنفدراسیون اتحادیه های کارگری اندونیزیا

حوادث،  مستعد  مناطق  در  ها  اتحادیه  کارمندان  آموزش  و  ها  فعالیت  به 

برشدوستانۀ  مؤسسه  گی یک  تازه  به  است.  داشته  مبذول  را  زیادی  توجه 

و  تحکیم  جهت  دولت  حایت  با   )LKPI( اندونیزیا  کارگران  اتحادیۀ 

گسرش این تالش ها، به کار آغاز کرده است.

پیشگیری، کاهش اثرات و آماده گی  .XII

اعضـاء، بـه ویـژه در کشـورهایی کـه خطـرات قابـل پیـش بینـی منازعـات یـا حـوادث در آنها وجـود دارد، بایـد اقدامـات الزمی را رویدسـت . 41

گیرنـد، تـا در مشـوره بـا سـازمان هـای کارفرمایان و کارگران و سـایر رشیـکان، انعطاف پذیـری را به وجـود آورده و به این ترتیـب، از راه های 

پیشـگیری، کاهـش اثـرات و آمـاده سـازی بـرای وقـوع بحـران هـا اسـتفاده کننـد که با توسـل بـه آن از انکشـاف اقتصـادی و اجتاعـی و کار 

شایسـته حایـت صـورت گیرد؛ به ویـژه از طریـق اقداماتـی مانند:

شناسـایی خطـرات و ارزیابـی تهدیـدات و آسـیب پذیـری هـای رسمایـه هـای بـرشی، فزیکـی، اقتصـادی، محیـط زیسـتی، نهـادی و أ. 

اجتاعـی در سـطح محلـی، ملـی و منطقـه یـی؛

مدیریت خطرات، از جمله برنامه ریزی های احتالی، هشدار اولیه، کاهش میزان خطرات و آمادگی برای واکنش اضطراری؛ وب. 

پیشـگیری و کاهـش اثـرات منفـی بحـران از جملـه از طریـق مدیریـت کاریابـی و اشـتغال مداوم هـم در سـکتور دولتی و هـم خصوصی، ج. 

بادرنظرداشـت اعالمیـۀ سـه جانبـۀ اصـول مربـوط بـه تشـبثات چندملیتـی و پالیسـی اجتاعـی و اعالمیـۀ سـازمان بیـن املللـی کار پیرامون 

اصـول و حقـوق اساسـی کار )1998(. 
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نقش سازمان های کارگری جاپان در زمینۀ آماده گی در برابر 

حوادث طبیعی

 اتحادیه های کارگری جاپان )JTUCRENGO( هنگام کاهش اثرات، 

این  بسیار پیرشفت کرده است.  برابر حوادث  آماده گی و واکنش در 

کشور دارای جزایر غالباً از زلزله، توفان ها و حتی امواج سونامی رنج 

می برد و کارگرانی که داوطلب می شوند، پس از وقوع چنین حوادث، 

اتحادیه  اند. حضور غیرمتمرکز  پاسخ و واکنش کلی  از  بخش مهمی 

کارگران  بسیار رسیع  بسیج  این کشور،  در 47 والیت  کارگری جاپان 

سازی  و رشیک  انتقال  های  سیستم  از  که  کند؛ طوری  می  فراهم  را 

اطالعات  انتقال  و   )L-Alert( حوادث  مورد  در  پیرشفته  اطالعات 

اضطراری )J-Alert( نیز استفاده می کنند.

می  کارگری  های  اتحادیه  که  دهد  می  نشان  جاپانی  منونۀ  بنابراین، 

های  دوره  در  داوطلب  کارگران  سازماندهی  و  مدیریت  در  توانند، 

بحرانی نقش فعالی داشته باشند. آنها نه تنها منابع برشی مورد نیاز را 

توانند  می  بلکه  کنند،  می  تأمین  را  بحران  به  رسیع  پاسخ  درراستای 

افراد مراقب جهت نظارت و تطبیق معیارهای کاری مناسب  به عنوان 

براین، آنها می توانند از رشکت  نیز عمل کنند. عالوه  برای داوطلبان 

ها و مقامات محلی جهت ایجاد چارچوب های استوار حقوقی برای 

محافظت از حقوق آنان نیز استفاده کنند )مثالً از طریق طرح های بیمه 

برای فعالیت های داوطلبانه(.

پروژۀ زلزلۀ سازمان بین املللی کار بخش جاپان با هدف گردآوری و 

اقدامات ریکوری در جاپان و  از  تدوین درس ها و بهرین شیوه ها 

رشیک سازی آن با جامعۀ بین املللی، تالش می کند:

https://www.ilo.org/asia/projects/WCMS_209150/

lang - fa / index.htm

معیارهای بین املللی کار

ــی و 	  ــه تشــبثات چندملیت ــوط ب ــۀ اصــول مرب ــۀ ســه جانب اعالمی

ــر در 2017.  ــل اخی ــی، 1977، و تعدی ــی اجتاع پالیس

ــول 	  ــوق و اص ــون حق ــی کار پیرام ــن امللل ــازمان بی ــۀ س اعالمی

اساســی کار، 1998.

نکات کاری برای سازمان های کارگری 

بروز  9 مستعد  مناطق  در  اتحادیه  فعاالن  و  کارگران  کردن  حساس 

حوادث و منازعات، به مفهوم پیشگیری، کاهش اثرات و آمادگی.

بحران  9 مدیریت  در  کارگری  فعال سازمان های  مشارکت  دلیل  به 

ها، برای دولت البی گری کنید - نه تنها فقط بعد از وقوع درگیری 

یا حوادث، بلکه به شکلی پایدار در متام دوره ها )تاب آوری(.

امکان ایجاد تیم های امداد رسان اضطراری و نهادهای هاهنگی  9

سطح  در  همچنین  و  مرکز  در   - کارگری  های  سازمان  در  را 

غیرمتمرکز، بررسی کنید.
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همکاری بین املللی  .XIII

اعضـاء بایـد در آمـاده سـازی و پاسـخ بـه رشایـط بحرانی، همکاری هـا را تقویت کـرده و از طریق متهیـدات دو جانبه یا چند جانبـه، از جمله . 42

از طریـق سیسـتم سـازمان ملـل، نهادهـای مالـی بیـن املللی و سـایر میکانیـزم های منطقـه یی یا بیـن املللی، پاسـخ هاهنـگ و اقدامات الزم 

را در راسـتا انجـام دهنـد. اعضـاء بایـد از متهیـدات موجـود، نهادهـا و میکانیـزم هـای تدویـن یافتـه اسـتفاده کـرده و در صـورت لـزوم آنها را 

تقویـت کنند.

پاسـخ بـه بحـران، از جملـه حایـت سـازمان هـای منطقه یی و بیـن املللی در این راسـتا، باید مترکز اصلی بر اشـتغال، کار شایسـته و تشـبثات . 43

پایـدار را فراهـم کنـد و بایـد مطابق با اسـتندردهای کارگری بین املللی باشـد.

اعضـاء بایـد جهـت تقویـت رونـد کمـک هـای انکشـافی و رسمایه گذاری سـکتور دولتـی و خصوصی در راسـتای پاسـخ به بحـران، در زمینۀ . 44

ایجـاد فرصـت های کاری مناسـب و کارآمد، توسـعه مشـاغل و خوداشـتغالی همـکاری کنند.

سـازمان هـای بیـن املللـی بایـد همـکاری و هاهنگی شـان را در راسـتای واکنش و پاسـخ پیرامـون بحـران در طرزالعمل های مربـوط تقویت . 45

کننـد، و از چارچـوب هـا و میکانیـزم هـای مربـوط به پالیسـی هـای بین املللی اسـتفادۀ کامـل منایند.

سـازمان بیـن املللـی کار بایـد در همـکاری نزدیـک بـا نهادهـای منطقـه یـی و بیـن املللـی باید نقـش مهمـی را در زمینـۀ کمک بـه اعضاء در . 46

راسـتای پاسـخ بـه بحـران بر اسـاس اشـتغال و کار شایسـته و مترکز بر تقویـت روند کاریابی، ادغام یا دسرسـی بـه بازار کار، انکشـاف ظرفیت 

و نهادسـازی داشـته باشد. 

اعضـاء بایـد همـکاری هـای بیـن املللـی را تقویـت بخشـند، از جملـه از طریـق تبادلـۀ داوطلبانـه و منظـم معلومـات، آگاهـی ها، شـیوه های . 47

خـوب و تکنالـوژی در راسـتای تقویـت صلـح، پیشـگیری و کاهـش اثـرات بحـران هـا، ریکـوری و مقاوم سـازی. 

جهـت ارتقـای کار كامـل، تولیـدی، انتخابـی و كار شایسـته بـرای صلـح و تـاب آوری، بایـد هاهنگـی و همسـویی نزدیك در مورد پاسـخ به . 48

بحـران، بـه ویـژه بیـن کمک های برشدوسـتانه و انکشـافی، وجود داشـته باشـد. 

قابل توجه: دانش و تجربۀ زیادی در سازمان های کارگری در رسارس جهان 

وجود دارد، اما بخش اعظم این دانش به اندازۀ کافی مستند نشده است.

از  بسیاری  گرفت.  کم  توان دست  را منی  هایی  شبکه  چنین  ظرفیت 

چالش ها از مرزهای دولتی عبور کرده و نیاز به اقدامات فراملی دارند. اگر 

سازمان های کارگری بتوانند، به منظور رشیک سازی تجارب خود، تحکیم 

همبستگی کارگران، تدوین ابزارهای تبلیغاتی مشرک در سطح منطقه با هم 

جمع شوند، و در زمینۀ آموزش و تقویت ظرفیت ها خود را دخیل سازند؛ 

بدون شک نقش آنها در امر کمک در راستای مقابله با منازعات و حوادث 

ممکن است، بسیار زیاد تقویت گردد. 

طبیعی،  حوادث  یا  ها  درگیری  از  ناشی  های  بحران  با  مواجهه  در 

ظرفیت های ادارات دولتی - و رشیکان اجتاعی )سازمان های کارگران و 

کارفرمایان( به شدت تضعیف می شود. بنابراین، همکاری های بین املللی 

در این زمینه بسیار مهم می باشد. این همکاری می تواند، اشکال مختلفی 

داشته باشد، از حایت لوژستیکی، تخنیکی یا مالی برای بحران های حاد 

مانند یک فاجعۀ ناگهانی گرفته، تا همکاری پایدارتر در راستای مقابله با 

چالش های حاد مانند منازعات اجتاعی یا اثرات تغییرات اقلیمی.

همکاری های بین املللی می تواند دوجانبه یا چند جانبه، جهانی یا 

موسسات  و  متحد  ملل  های  سازمان  تواند،  می  امر  این  باشد.  یی  منطقه 

غیردولتی بین املللی، دولت های اهدا کننده یا ساختارهای منطقه یی، از 

جمله ITUC را شامل گردد. در واقع، همکاری در سطح منطقه، به ویژه 

باشد.  بسیار مستحکم و وسیع و قوی  باید  بین سازمان های کارگری،  در 

دریای  در  کارگری  اتحادیۀ  شبکۀ  شامل  مدت،  طوالنی  های  همکاری 

بالتیک )BASTUN( که 22 سازمان را با بیش از 20 میلیون عضو را دربر 

می گیرد، و سازمان اتحاد اتحادیه های کارگری افریقا )OATUU( می 

گردد که 73 رشکت وابسته در 53 کشور جهان با عضویت بیش از 25 میلیون 

کارگر و در بعضی اوقات 25 میلیون کارگر، را شامل می گردد. در همین 

حال، این منازعه است که باعث ایجاد همکاری شده است؛ مانند موردی 

پیرامون شبکۀ همبستگی بالکان »Solidarnost« ، که از طریق آن، سازمان 

های کارگری کشورهایی که پس از انحالل یوگسالوی سابق تأسیس شده 

اند، دانش و تجربه را به صورت غیررسمی با هم رشیک می سازند.
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ارتباط توصیه نامۀ شامره 205 با اهداف انکشافی پایه دار

 بخش عمده یی از آنچه در توصیه نامۀ شاره 205 به آن اشاره می 

شود، با بلند پروازی های اجندای 2030 اهداف انکشافی پایدار - به 

دار در  پایه  انکشافی  اهداف  به آن( هدف 1.3  نه محدود  )اما  ویژه 

رشد  و  شایسته  کار  زمینۀ  در   8 هدف  اجتاعی،  های  حایت  مورد 

گره  قوی،  نهادهای  و  عدالت  مورد صلح،  در   16 و هدف  اقتصادی 

خورده است. دولت ها از طریق فوروم سطح باالی سیاسی سازمان ملل 

متحد )HLPF( عالقه دارند كه به طور منظم پیرشفت های شان را در 

راستای تطبیق اهداف انکشافی پایه دار بروزرسانی و آپدیت منایند و 

این می تواند فرصت مهمی برای سازمان های كارگری باشد، تا نقش 

مهم خود را در راستای تحقق اهداف مورد نظر به منایش بگذارند.

نکات کاری برای سازمان های کارگری

سطح آگاهی ها میان سازمان های کارگری را پیرامون مورد تحرک  9

مرزی بسیاری از منازعات و حوادث از جمله تأثیر تغییرات اقلیم 

و جریان های گوناگون جمعیت، افزایش دهند.

تقویت  9 راستای  در  فرصتی  عنوان  به   205 شاره  نامۀ  توصیه  از 

طریق  از  چه   - کشورها  سایر  در  کارگری  های  سازمان  با  روابط 

نهادهای منطقه یی و چه با ایجاد یک بسر اتحادیۀ کارگری باشد- 

استفاده  مشرک،  های  چالش  و  تهدیدات  مورد  در  بحث  برای 

کنند.

برای  9  2030 اجندای  تطبیق  جهت  را   205 شاره  نامۀ  توصیه 

در  ها  دولت  گری  راهی جهت البی  عنوان  به  دار  پایه  انکشاف 

اهداف خاص  به  دستیابی  در  کارگری  های  اهلیت سازمان  مورد 

انکشاف پایه دار، مرتبط سازند.
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نتیجه: 

توصیه نامۀ شاره 205 سازمان بین املللی کار با تأیید نهایی، جایگزین 

من توصیه نامۀ شاره 71 سال 1944 است. تصویب این توصیه نامۀ جدید 

در سال 2017 تنها آغاز سفر است. اکنون زمان آن فرارسیده که راه های 

منازعات  با  اشتغال و کار شایسته در مقابله  ارتقای نقش  مشخصی جهت 

و حوادث جهانی تدوین گردد. در این مورد باید با سازمان های کارگری 

مشوره صورت گیرد. 

توصیه نامۀ شاره 205 راه حل هایی را ارایه منی دهد - این توصیه نامه 

تنها ابزاری است که از رشیکان اجتاعی دعوت می کند، تا به طور منظم 

در مورد راه هایی فکر کنند که بر اساس جهان کار می تواند، نقش پایدارتر 

و محوری تری را در درآوردن این سیاره به جهانی امن تر و مصئون برای 

همه داشته باشد. 

این توصیه نامه در واقع دعوت به اقدام و عمل، تالشی جهت افزایش 

سطح آگاهی پیرامون اهمیت دیالوگ اجتاعی در مواقع بحران، و روش 

های مختلفی است که بر اساس آن رشیکان اجتاعی می توانند، در زمینۀ 

جلوگیری از خشونت و کاهش اثرات حوادث، کمک کنند. سازمان های 

کارگری باید برای این دیالوگ اجتاعی آماده شوند.

ابزارهای جدید سازمان بین املللی کار، اعم از کنوانسیون ها، پروتوکول 

و گروه  با کشورهای عضو  افزون  به طور روز  نامه های آن،  توصیه  یا  ها 

کارفرمایان، به ویژه آنانی که مایل به اضافی کردن در لیست معیارهای بین 

املللی کار اند، رو به کاهش است. از این رو، به ویژه از منظر سازمان های 

اضافه  تازه  نامۀ  توصیه  این  از  بیشر  استفادۀ  چگونگی  درمورد  کارگری، 

شده، باید فکر کرد.

قابل یادآوری است که توصیه نامۀ شاره 205 فقط به تعداد معدودی 

های  تنش  شود.  منی  مربوط  طبیعی  حوادث  و  جنگ  شاهد  مناطق  از 

اجتاعی، رادیکال شدن سیاسی و فقر مزمن بسیاری از کشورهای جهان 

را تحت تأثیر قرار می دهد، به نظر می رسد، این پویایی ها همچنان ادامه 

نفوذ سازمان های  نقاط جهان،  از  بسیاری  در  این وجود،  با  باشد.  داشته 

کارگری تضعیف می شود. میزان عضویت در حال کاهش است؛ طوری که 

تأثیر اتحادیه ها در فرآیندهای تصمیم گیری اجتاعی است. توصیه نامۀ 

شاره 205 فرصتی برای معکوس ساخن این روند است.






