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توطئة

الدائر  النقا�ش  اكت�سب   ،1998 عام  العمل  يف  �سا�سية  الأ واحلق�ق  املبادىء  ب�ساأن  عالن  لالإ الدولية  العمل  منظمة  اأع�ساء  تبني  منذ 

داري واملايل العامليني زخمًا ملح�ظًا. ولكن، وبينما  ح�ل تطبيق معايري العمل الدولية على امل�ست�ى ال�طني واإدماجها يف النظامني الإ

كادميي، فاإن ال�اقع يف البلدان النامية ل يزال بعيدًا جدًا عنها.  اكت�سبت هذه املعايري �سلة على امل�ست�يني ال�سيا�سي والأ

وعلى وجه التحديد، ل تزال م�ؤ�س�سات عاملية للحكم اجليد، مثل منظمة التجارة العاملية وامل�ؤ�س�سات املالية الدولية، ل ترى اأي دور 

قت�سادية  ن�سطة الإ يذكر للعديد من معايري العمل املتفق عليها دوليًا يف نطاق عملياتها. تركز مثل هذه امل�ؤ�س�سات ب�سكل كبري على الأ

قت�سادي.  البحتة، كالت�سجيع على حترير التجارة اأو النم� الإ

ومن اأجل حتليل هذه امل�سائل، فقد طلبت م�ؤ�س�سة فريدري�ش اإيربت من فرينر �سينجنربجر، وه� اإقت�سادي عمل مع منظمة العمل 

واإمكانية  جتماعية،  والإ قت�سادية  الإ التنمية  الدولية على  العمل  وتاأثري معايري  دور  تقرير ح�ل  اإعداد  �سن�ات عديدة،  الدولية ط�ال 

قت�ساديات ال�طنية  لتزام بهذه املعايري يف الإ جتماعي. ويبحث التقرير يف وج�د دلئل ت�سري على ما اإذا كان الإ ربط الع�ملة بالتقدم الإ

�سافة اإىل العالقة بني تطبيق املعايري املتفق عليها عم�مًا، وبني املناف�سة،  قت�سادية، بالإ نظمة الدولية غري م�ؤثر على التنمية الإ والأ

نتاجية والفعالية والنم�.  �ستثمار اخلارجي، والإ والإ

�ستجابة الدوليني. و ي�سرنا  هتمام  والإ ول 2002، بقدر ملم��ش من الإ وىل يف كان�ن الأ حظيت هذه الدرا�سة التي ن�سرت للمرة الأ

ن طبعة جديدة ومنقحة من الدرا�سة.  اأن نقدم لكم الآ

ونحن ناأمل اأن ي�سهم هذا التقرير العميق واملف�سل يف طرح نقا�ش اأكرث ت�ازنًا واأقل عقائديًة ح�ل احلاجة اإىل مراقبة معايري 

جتماعية. و�سيك�ن امللخ�ش التنفيذي للتقرير مت�فرًا باللغات العاملية الرئي�سية.  العمل الدولية ك�سرط م�سبق للنم� والتنمية الإ

وبالنيابة عن م�ؤ�س�سة فريدري�ش اإيربت، اأود اأن اأعرب عن امتناين وتقديري العميقني لفرينر �سينجنربجر على عمله وجهده، واإىل 

جميع من �ساهم�ا بتقدمي تعليقاتهم على م�س�دات التقرير. 

ب�ن، اأيل�ل 2005

اإروين �سفيزهلم

م�ؤ�س�سة فريدري�ش اإيربت

الربنامج النقابي العاملي



List of Abbreviations
CLS

CSR

DGB

EPZ

ETUC

EU

FDI

FES

GATT

GDP

GNP

GSP

GUF

GUN

ICT

ICEM

ICFTU

IFBWW

IFI

IFJ

ILO

ILS

IMF

IMF

IOM

ITF

ITGLWF

IUF

LDC

NGO

NSL

OECD

PRSP

PSI

R&D

SAP

TNC

TUAC

UN

UNI

UNDP

UNCTAD

WB

Core Labour Standards
Corporate Social Responsibility
German Trade Union Confederation
Export Processing Zone
European Trade Union Congress
European Union
Foreign Direct Investment
Friedrich-Ebert-Stiftung
General Agreement of Tarrifs and Trade
Gross Domestic Product
Gross National Product
Generalized System of (Trade) Preference
Global Trade Union Federation
Global Trade Union Network
Information and Communication Technologies
International Federation of Chemicals, Energy, Mine and General Workers' Union
International Confederation of Free Trade Unions
International Federation of Building and Wood Workers
International Financial Institutions
International Union of Journalists
Internaitonal Labour Organization
International Labour Standards
International Monetary Fund
International Metal Workers Federation
International Organization of Migration
International Transport Workers' Federation
International Textile, Garment and Leather Workers' Federation
International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied 
Workers' Association.
Least Developed Country
Non-Governmental Organization
National Labour Standards
Organization for Economic Cooperation and Development
Poverty Reduction Strategy Papers
Public Services International
Research and Development
Structural Adjustment Programme
Transnational Company
Trade Union Advisory Committee to the OECD
United Nations
Union Network International
United Nations Development Programme
United Nations Conference on Trade and Development
World Bank

6List of Abbreviations

موؤ�س�سة فريدري�ش اإيربت



�

موؤ�س�سة فريدري�ش اإيربت

...غري اأنه ل يجري احرتام اأو تطبيق العديد من معايري العمل 

الدولية 

ع�ساء يف منظمة  كرثية ال�ساحقة من الدول الأ لقد �سادقت الأ

يزال  ل  بينما  �سا�سية،  الأ التفاقيات  على  ن  الآ الدولية  العمل 

معدل امل�سادقة على املعايري الهامة اأقل من ذلك بكثري. غري 

تفاقية.  الإ تنفيذ  اأو  احرتام  بال�سرورة  تعني  ل  امل�سادقة  اأن 

اأ�س�اأ  الرئي�سية كذلك. ومن بني  تفاقيات  الإ وينطبق هذا على 

بحق�ق  �ستهانة  الإ �سا�سية  الأ العمال  حلق�ق  نتهاك  الإ اأ�سكال 

ال�سيا�سي،  �سطهاد  والإ نهاك،  والإ التمييز،  فيها  مبا  النقابات 

�سد  نت�سار  الإ ال�ا�سع  والتمييز  النقابيني،  اغتيال  وحتى 

قليات العرقية، وا�ستمرار العمل اجلربي والق�سري  الن�ساء والأ

طفال. كما اأنه ل يتم  فراط يف ا�ستخدام عمل الأ وال�سخرة، والإ

ارتفاع  يتبني من خالل  جتماعية كما  الإ غالبًا حتقيق احلق�ق 

متناع  ج�ر، والإ معدلت  البطالة، وانخفا�ش العمالة، وتدين الأ

ل�سكان  جتماعية  الإ احلماية  تغطية  وتدين  ج�ر،  الأ دفع  عن 

والن�اق�ش  العمل،  واأمرا�ش  ح�ادث  معدلت  وارتفاع  العامل، 

خرى املتعلقة بالعمل الالئق.  الأ

اإن منظمة العمل الدولية هي منظمة تط�عية، وقدراتها 

قدرات  هي  ع�ساء  الأ الدول  يف  اأدواتها  تنفيذ  على  القان�نية 

ت�فري  واإىل  خالقي  الأ قناع  الإ اإىل  تلجاأ  وهي  حمدودة. 

امل�ساعدات التقنية من اأجل تعزيز عملية تبني وتنفيذ معايري 

العمل الدولية. 

�سا�ش  2- احلاجة اإىل معايـري العـمـل الدولية: الأ

املنطقي التقليدي

هناك العديد من الدوافع لفر�ش معايري العمل الدولية، ومن 

جتماعية،  الإ العدالة  وت�سجيع  العاملي،  ال�سلم  تق�ية  بينها 

قت�سادية، وتق�ية  ن�سانية للتنمية الإ جتماعية والإ هداف الإ والأ

التي  �سباب  الأ بني  من  اأن  كما  ال�طنية.  العمالية  الت�سريعات 

البع�ش  درج  ما  الدولية هي منع  العمل  و�سع معايري  ت�ستدعي 

جتماعي،  الإ غراق  والإ العادلة«،  غري  »التجارة  ت�سميته  على 

الدولية  املناف�سة  بفعل  يتفاقم  والذي  القاع«،  نح�  »ال�سباق  اأو 

1- معايري العمل الدولية

هناك جمم�عة من معايري العمل الدولية املتفق عليها 

اعتماد  1919، مت  عام  الدولية يف  العمل  تاأ�سي�ش منظمة  منذ 

ما يزيد عن 180 معاهدة و190 ت��سية من قبل م�ؤمتر العمل 

الدويل. وين�ش اإعالن منظمة العمل الدولية لعام 1998 ب�ساأن 

�سا�سية يف العمل، كما تن�ش املتابعة على  املبادىء واحلق�ق الأ

وت�سجيعها  احرتامها،  على  وافق  اأ�سا�سية  اتفاقيات  ثماين 

الدولية،  العمل  منظمة  اأع�ساء  جميع  نية  بح�سن  وحتقيقها 

بحكم ع�س�يتهم وم�افقتهم على د�ست�ر املنظمة.  وهي تت�سمن 

العمل  واإلغاء  اجلماعية،  واملفاو�سة  بالتجمع  املتعلقة  املعايري 

اجلربي، وتكاف�ؤ الفر�ش واملعاملة يف الت�سغيل و املهن، وم�ساواة 

 ، مت�ساوية  قيمة  ذي  عمل  عن  جر  الأ يف  والعامالت  العمال 

طفال. وهذه  الأ اأ�سكال عمل  اأ�س�اأ  واإلغاء  للعمل  دنى  الأ وال�سن 

ن�سان املعرتف بها عامليًا. واحرتامها ه�  ت�سكل بع�ش حق�ق الإ

الدولية  العمل  اتفاقيات منظمة  اأما  اأخالقية.  بالتايل �سرورة 

كذلك  عليها  تطلق  التي  الهامة،  املعايري  تغطي  فهي  خرى  الأ

ج�ر  لالأ دنى  الأ احلد  وتت�سمن  جتماعية،  الإ احلق�ق  ت�سمية 

كما  الراحة؛  واأوقات  جازات  والإ العمل،  و�ساعات  والرواتب، 

حتياجات اخلا�سة، كالن�ساء  تتعلق بحماية العمال من ذوي الإ

خالل فرتات احلمل وبعد ال�لدة، والعمال املهاجرين، والعمال 

�سلية والقبلية. كما تتعامل مع ال�سالمة  املنزليني، وال�سع�ب الأ

ال�ظيفي،  من  والأ العمايل،  والتفتي�ش  املهنيتني،  وال�سحة 

جتماعية. كما تعالج ف�ش  جتماعي، واخلدمات الإ وال�سمان الإ

اختياره  يتم  الذي  واملنتج  الكامل  والعمل  العمالية،  النزاعات 

بحرية، وخدمات الت�ظيف وتنمية امل�ارد الب�سرية. 

�سافة اإىل اأدوات منظمة العمل الدولية، ت�جد م�سادر  بالإ

تفاقيات الدولية املطبقة عامليًا، و التي تعالج ق�اعد  اأخرى لالإ

احلق�ق  ح�ل  الدويل  العهد  تت�سمن  والتي  والت�سغيل،  العمل 

قت�سادية  الإ احلق�ق  ح�ل  الدويل  والعهد  وال�سيا�سية،  املدنية 

مم املتحدة ح�ل اإلغاء كافة  جتماعية والثقافية، واتفاقية الأ والإ

مم املتحدة ح�ل حق�ق  اأ�سكال التمييز �سد املراأة، واتفاقية الأ

الطفل. 

ملخ�ش تنفيذي

ملخ�ش تنفيذي
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ملخ�ش تنفيذي

خرى،  الأ العمل  و�سروط  ج�ر  الأ تخف�ش  والتي  املنظمة،   غري 

تف�سي  منع  اأجل  من  للعمال.  واحلرمان  ال�سعاب  يف  وتت�سبب 

�س�اق  و�ساع، ينبغي على كافة الدول التي تتناف�ش يف الأ هذه الأ

اأن تلتزم بقان�ن العمل الدويل املتفق عليه. من وجهة  العاملية 

نظر منظمة العمل الدولية، فاإن تطبيق معايري العمل الدولية 

تكاليف،  اأية  على  ينط�ي  ل    fundamental �سا�سية   الأ

حالة  عن  النظر  بغ�ش  الكامل  للتطبيق  قابلة  بالتايل  وهي 

التنمية يف البلد. من ناحية اأخرى، فاإن تطبيق املعايري الهامة 

يجب  وبالتايل  تكاليف،  على  ينط�ي  قد   substantive
الظروف  عتبار  الإ بعني  خذ  الأ مع  ت�ساعدي،  ب�سكل  تطبيقها 

العمل  منظمة  تدع�  وبينما  املثال،  �سبيل  فعلى  قت�سادية.  الإ

من  ع�ساء  الأ الدول  يف  ج�ر  لالأ اأدنى  حد  حتديد  اإىل  الدولية 

خالل اإ�سدار قان�ن اأو مر�س�م، اأو من خالل اتفاقية جماعية، 

اأدنى  اإىل حد  الت��سل  البع�ش-  يعني- كما يدعي  فاإن هذا ل 

ج�ر يف �ستى اأنحاء العامل.  غري عقالين وم�حد لالأ

تدخاًل  ي�سكل  الدولية  العمل  معايري  وتطبيق  و�سع  اإن 

التي  الهدامة  املناف�سة  وقف  اإىل  يهدف  العمل،  اأ�س�اق  يف 

وال�سماح  العمال،  التقليل من �سعف  واإىل  التده�ر،  اإىل  ت�ؤدي 

العمل  �سروط  اأجل حت�سني  املقابلة من  ق�تهم  با�ستخدام  لهم 

نتاجية. طاملا اأ�سرت منظمة  وامل�ساركة يف قطف ثمار ارتفاع الإ

قت�سادي وحده  العمل الدولية، ومنذ ن�ساأتها، على اأن النم� الإ

العمل.  لق�ة  واملعي�سة  العمل  �سروط  ل�سمان حت�سن  كاف  غري 

خرى  �س�اق الأ كذلك، فاإن اأ�س�اق العمل ل تعمل بنف�ش طريقة الأ

فكار،  الأ م�اجهة هذه  وقف يف  وقد  �سلعة”.  لي�ش  “العمل  ن  لأ

باأن  ي�ؤمن�ن  والذين  ال�س�ق،  بحرية  امل�ؤمن�ن  قت�سادي�ن  الإ

ج�ر تتحدد عن طريق اإنتاجية البلد، واأنه ل ميكن  معدلت الأ

قت�سادي.  حت�سني هذه ال�سروط اإل من خالل حتقيق النم� الإ

اأن  على  ت�سددًا  كرث  الأ قت�سادي�ن  الإ ي�سر  ذلك،  على  عالوة 

نه  اأي تدخل يف العمل التناف�سي ل�س�ق العمل ه� اأمر م�سر، لأ

مثل،  الأ امل�ست�ى  اأقل من  امل�ارد مب�ست�ى  اإىل تخ�سي�ش  ي�ؤدي 

البطالة  واإىل  قت�سادي،  الإ والنم�  الفعالية  يف  انخفا�ش  واإىل 

ج�ر احلقيقية.  وانخفا�ش الأ

�- معايري العمل الدولية �سمن �سياق العوملـة 

قت�سادية الإ

العمل  معايري  وتاأثري  قيمة  ح�ل  الدائر  اجلدل  حدة  ارتفعت 

العق�د  خالل  املت�سارعة  قت�سادية  الإ الع�ملة  ظل  يف  الدولية 

�س�اق  الثالثة املا�سية. فقد زادت حدة املناف�سة نتيجة فتح الأ

قت�ساد الدويل، كما ي�سرت تكن�ل�جيا املعل�مات  ال�طنية اأمام الإ

نتاج عرب  ت�سالت وامل�ا�سالت احلديثة التجارة وحركة الإ والإ

قليمية وجعلتها اأرخ�ش ثمنًا.  احلدود ال�طنية والإ

باأن  اجلدل  ميكن  الع�ملة،  وترية  ت�ساعد  اإىل  بالنظر 

احلاجة قد ازدادت اإىل التطبيق العاملي ملعايري العمل الدولية، 

نتقا�ش من هذه املعايري. ول يع�د  وذلك ب�سبب ات�ساع جمال الإ

�س�اق العاملية على  هذا اإىل ارتفاع عدد البلدان املتناف�سة يف الأ

لت�قعات  وخالفًا  نه-  لأ بل  فح�سب،  املنتجات  جمالت  نف�ش 

�س�اق املحررة- فاإن التباين ال�سخم  قت�سادي يف الأ التقارب الإ

وعدم امل�ساواة يف م�ست�يات التنمية واملداخيل قد َتعّمقت ب�سكل 

كبري داخل البلدان وفيما بينها على حد �س�اء. فخالل العق�د 

الثالثة املا�سية، وبا�ستثناء ب�سع دول، انخف�ست معدلت النم� 

قت�سادي، وارتفعت معدلت البطالة، ومل ينق�ش عدد الذين  الإ

يعي�س�ن يف حالة فقر مدقع. يف هذه احلالة، ارتفعت املناف�سة 

من  زاد  الذي  مر  الأ قت�سادية،  الإ ال�طنية  وازدادت  العاملية، 

ال�قت،  نف�ش  ويف  الهدامة،  املناف�سة  عن  العمل  اإبعاد  �سرورة 

من  العديد  ر�سخت  لقد  �سع�بة.  اأكرث  اأمرًا  ذلك  تنفيذ  جعل 

ج�ر، وقدمت التنازلت  الدول اإىل ال�سغ�ط املتعلقة بتخفي�ش الأ

العمل  معايري  تنفيذ  اأو  العمالية  بالت�سريعات  يتعلق  فيما 

 Tax Holiday الدولية، كما قدمت فرتات تعطيل �سريبي 

�ستثمار  من اأجل احل�س�ل على ميزات وطنية للتجارة وجذب الإ

اخلارجي. 

جتماعية على  الإ املعايري  اأجل تخفيف  ال�سغط من  ي�ؤثر 

من  الكثري  وتق�ل  مالحظ.  ه�  كما  واملتقدمة  النامية  الدول 

عندما  اإل  املعايري  تطبيق  على  قادرة  غري  اأنها  النامية  الدول 

حتقق معدلت اأعلى من التنمية. وتعتقد هذه الدول اأنها جتازف 

املرتفعة  ج�ر  الأ ذات  للدول  بالن�سبة  الن�سبية  ميزتها  بخ�سارة 

فيما ل� بداأت بتطبيق املعايري. غري اأنه مما يثري ال�سخرية اأن 

اأجل خف�ش م�ست�ى  اأتت بطروحات م�سابهة من  الغنية  الدول 

املعايري ال�طنية للعمل اأو حم�ها. فاملناف�سة القادمة من الدول 

اأو  بتط�ير  الدول  لهذه  ت�سمح  ل  للعمل  املنخف�سة  ج�ر  الأ ذات 

جتماعية. وقد اأدى  حتى املحافظة على معايريها العمالية والإ

جتماعي ب�سبب هذه امل�اقف  هذا اإىل ت�قف �سبه كلي للتقدم الإ

فق. ال�سيقة الأ

قت�سادية  يجب األ يجري ال�سعي نح� معاجلة العي�ب الإ

خالل  من  الي�م  العاملي  قت�ساد  الإ ي�اجهها  التي  جتماعية  والإ

جتماعية “املفرطة”. بل، وع��سًا  ت�سحيح املعايري العمالية والإ

ح�ل  امل�سلِّلة  ال�سيا�سات  مراجعة  يف  العالج  يكمن  ذلك،  عن 

واخل�سخ�سة  �س�اق،  الأ حترير  باجتاه  تدفع  والتي   ، الع�ملة 
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نظمة ال�ستبدادية.  لالأ

4- فوائد معايري العمل الدولية: نظرة اأو�سع

الدولية،  العمل  ملعايري  عري�سًا  مفه�مًا  التقرير  هذا  يعر�ش 

ويبني اأنه ميكن جلميع الدول، بغ�ش النظر عن م�ست�ى التنمية 

معايري  وتطبيق  تبني  من  تنتفع  اأن  فيها،  والتقاليد  والثقافة 

العمل الدولية. وع��سًا عن الرتكيز على تكلفة املعايري، وعلى 

العمل  �س�ق  اأداء  على  تفر�سها  املعايري  اأن  يزعم  التي  القي�د 

قت�سادي، ي�سدد التقرير على املنافع التي حتققها  وعلى النم� الإ

جتماعية  والإ قت�سادية  الإ الن�احي  من  الدولية،  العمل  معايري 

املنطقي  �سا�ش  لالأ املعايري-وتبعًا  اأن  يظهر  وه�  وال�سيا�سية. 

قت�سادي التقليدي- ل متنع املناف�سة الهدامة يف �س�ق العمل  الإ

فح�سب، بل اأنها ت�سجع على املناف�سة البناءة كذلك. فهي قادرة 

ال�سركات،  بني  فيما  القمة«  نح�  »�سباق  وت�سجيع  اإحداث  على 

العمل  معايري  ت�سكل  وبينما  مم.  لالأ وم�ستدامة  �ساملة  وتنمية 

�سا�سية، جزءًا  الدولية، وعلى وجه اخل�س��ش معايري العمل الأ

�سا�سية، ومن هنا فهي لي�ست بحاجة اإىل  ن�سان الأ من حق�ق الإ

مزيد من التربير، فمن املمكن دفعها قدمًا عن طريق تبيان اأن 

قت�سادي للمعايري ل يتناق�سان،  خالقي والتف�سري الإ التربير الأ

بل اأنهما يف ال�اقع يلتقيان.

معايري العمل الدولية ك�سلع عاملية عامة

ي كان  اإن اعتبار معايري العمل الدولية �سلعًا دولية عامة ميكن لأ

ا�ستهالكها جمانًا ول ت�سر باأي كان، هي نقطة البداية للت��سل 

العمل  معايري  تط�ير  يجري  حيالها.  اأو�سع  اإيجابية  نظرة  اإىل 

الدولية عادة عندما ي�اجه عدد ل باأ�ش به من اأع�ساء منظمة 

العمل الدولية نف�ش الن�ع من الق�سايا اأو امل�ساكل العمالية، ويف 

عمالية  �سيا�سات  و�سعت  قد  الدول  بع�ش  تك�ن  نف�سه  ال�قت 

دوات املعيارية  واإجراءات عملية ميكنها حل هذه امل�سكلة. اإن الأ

ملنظمة العمل الدولية ت�سع اأهدافًا، كما حتدد ال�سبل املنا�سبة 

قت�سادية  الإ للتنمية  مفيدة  وهي  هداف.  الأ هذه  لتحقيق 

العملية  واخلربة  املعرفة  جت�سد  نها  لأ للدول،  جتماعية  والإ

معايري  اعتماد  يتم  ولكي  العامل.  اأنحاء  كافة  من  ُجمعت  التي 

احلك�مات،  م�افقة  اإىل  بحاجة  فاإنها  الدولية،  العمل  منظمة 

القرار  اتخاذ  هيئات  ي�سكل�ن  الذين  والعمال  العمل  واأ�سحاب 

اأن  الثالثية  ال�سيغة  هذه  تكفل  الدولية.  العمل  منظمة  يف 

العملي  ختبار  الإ وبالتايل و�سعها حيز  املعايري،  عملية �سياغة 

باجلملة، يف ال�قت الذي مل يجر بعد اإقامة امل�ؤ�س�سات القان�نية 

�س�اق  الأ هذه  جعل  اأجل  من  الالزمة  جتماعية  والإ وال�سيا�سية 

�س�اق اأثر �سلبي، بل  تعمل ب�سكل �سليم. لقد كان لعملية فتح الأ

ماكن التي غابت فيها مثل هذه امل�ؤ�س�سات، بينما  كارثي يف الأ

كان تاأثريها م�ؤاتيًا حيث ت�فرت مثل هذه امل�ؤ�س�سات. 

عتماد  والإ العاملي  قت�سادي  الإ التكامل  عملية  بعثت  لقد 

الدولية  العمل  معايري  على  املعروفة  الإعرتا�سات  املتبادل 

تاريخ  يف  �سابقة  اأوقات  يف  ظهرت  قد  كانت  والتي  جمددًا، 

اأن  الإعرتا�سات  هذه  اإحدى  وتق�ل  الدولية.  العمل  منظمة 

النظامي،  غري  قت�ساد  لالإ منا�سبة  غري  الدولية  العمل  معايري 

غري  القطاع  ن�س�ء  على  ي�سجع  تطبيقها  فاإن  اأ�س�اأ،  ه�  ما  اأو 

عرتا�سات املنت�سرة على تطبيق املعايري اأنها  النظامي. ومن الإ

نتاج للقيم الغربية، واأنها غريبة على البلدان التي ت�س�د فيها 

قيم وتقاليد وثقافات خمتلفة. يف ال�اقع، فقد طرحت العديد 

اأنه  الدولية، رغم  العمل  الت�ساوؤلت املتعلقة بعاملية معايري  من 

مل يكن من املمكن اعتماد اأيٍّ من اأدوات منظمة العمل الدولية 

ع�ساء. عالوة على  الأ الدول  ثلثي  اأغلبية  بدون احل�س�ل على 

الثقافية عقبة  الن�سبية  ت�سكل  بال�س�ق،  املتعلق  �س�يل  الأ الفكر 

حتى  هذا  وينطبق  الدولية.  العمل  معايري  تقدم  اأمام  رئي�سية 

�سا�سية.  على معايري العمل الدولية الأ

عرتا�سات املذك�رة يبني �سعفها.  اإن التفح�ش املتاأين لالإ

فبينما ت�ؤدي بع�ش معايري العمل الدولية يف ال�اقع اإىل ارتفاع 

يجري  الغالب  يف  فاإنه  قل،  الأ على  البداية  يف  نتاج،  الإ تكلفة 

متنا�سب.  غري  ب�سكل  التكلفة  يف  رتفاع  الإ اأبعاد  ت�سخيم 

طريق  عن  التكاليف  هذه  تع�ي�ش  يتم  اأنه  القاعدة  تق�ل 

داء  الأ على  خرى  الأ والتح�سينات  بتكار  والإ نتاجية،  الإ ارتفاع 

وهي  العمل-  وحدة  تكلفة  فعليًا  ترتفع  ل  بحيث  قت�سادي،  الإ

مع  تنخف�ش  ما  غالبًا  اأنها  بل  التناف�سية،  يف  احلا�سم  العامل 

من  الب�سرية  امل�ارد  �ستثمار يف  الإ يعزز  العمل.  معايري  تطبيق 

مر الذي ي�فر للبلدان  بتكار يف املنتج ويف العملية، الأ فر�ش الإ

�سببًا، بل  لي�ش  النظامي  القطاع غري  اإن  اأعلى.  تناف�سية  ميزة 

�سرق  وجن�ب  �سرق  فدول  باملعايري.  لتزام  الإ لعدم  نتيجة  اأنه 

قد  املادية،  الثقافة  مع  تتالءم  ل  قَيمها  اأن  تدعي  التي  اآ�سيا 

�ستهالكية ب�سكل ل يقل حدة  اعتنقت الثقافات الراأ�سمالية والإ

اأن  النادر  من  ر�سية.  الأ الكرة  غربي  يف  ال�اقعة  الدول  عن 

العمل  تكمن خلف رف�ش معايري  التي  �سباب احلقيقة  الأ تك�ن 

�سباب  الدولية اإقت�سادية اأو ثقافية، بل ميكن اإدراجها حتت الأ

للحق�ق  التنكر  يتم  ما  غالبًا  املثال،  �سبيل  على  ال�سيا�سية. 

ال�سيا�سية  املعار�سة  من  جزءًا  ي�سكل�ن  النقابيني  ن  لأ النقابية 

ملخ�ش تنفيذي
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ملخ�ش تنفيذي

ع�ساء، يلبي خمتلف  وحت�سينها من خالل تطبيقها يف الدول الأ

املقايي�ش وامل�سالح، مبا فيها حت�سني رفاهية العمال، واجلدوى 

قت�سادية وقابلية التطبيق من ناحية عملية كذلك. الإ

الدول  يخ�ش  فيما  املعايري  لهذه  العامة  املنفعة  تكمن 

خرى  الأ الدول  جتارب  على  الإطالع  على  قدرتها  يف  بب�ساطة 

اآخر،  مبعنى  ما.  ق�سية  اأو  م�سكلة  مع  بنجاح  تعاملت  التي 

املرتاكمة  العاملية  احلكمة  تعك�ش  الدولية  العمل  معايري  فاإن 

العمل  من  نتفاع  بالإ واخلا�سة  انت�سارًا،  كرث  الأ الق�سايا  ح�ل 

وبالنزاعات العمالية. اإن عملية التعلم الدولية التي تكمن خلف 

و�سع وتطبيق معايري العمل الدولية والرقابة عليها ت�ؤدي بهذه 

املعايري اإىل نتائج اأف�سل واأكرث فعالية، باملقارنة مع احلالة التي 

تق�م فيها كل دولة ب��سع ق�اعد العمل فيها ب�سكل م�ستقل عن 

غائب  اعتبار  وه�  وامل�ارد،  ال�قت  ت�فر  فهي  خرى.  الأ الدول 

تثار  والتي  التكلفة،  نح�  وامل�جهة  ال�سيقة  املناق�سات  كليًا عن 

املعرفة،  ف�ائد  على  مثلة  الأ من  الدولية.  العمل  معايري  ح�ل 

واملنا�سرة وت�فري اخلدمات التي تت�سمنها اأدوات منظمة العمل 

الهيكلية  للتعديالت  املعر�سة  للدول  امل�ساعدة  تقدمي  الدولية، 

املتعلقة بالتجارة من اأجل التكيف، بحيث تن�سئ اأنظمة �سمان 

�سافة  بالإ جتماعية،  الإ املخاطر  من  العمال  حلماية  اجتماعي 

اتخاذها  الدول  على  ينبغي  التي  جراءات  الإ يف  اخلربة  اإىل 

طفال.  ملكافحة عمل الأ

املنافع املحددة ملعايري العمل الدولية

ميكن لتطبيق معايري العمل الدولية اأن يخلق عائدات اقت�سادية 

املعايري  دمج  زاد  فكلما  واإيجابية.  هامة  و�سيا�سية  واجتماعية 

امل�جهة نح� م�ساركة وحماية وت�سجيع العمال، كلما زاد التاأثري 

يجابي.  الإ

دنـــى تف�ســـي اإلـــى فعاليـــة ديناميـــة.  •    اإن معاييـــر الـحــد الأ
خرى  دنى الأ ج�ر و�سروط احلد الأ دنى لالأ وتثبيت احلد الأ

مل  فل�  للم�ؤ�س�سات.  التناف�سي  النظام  يح�ل  �ستخدام  لالإ

يعد خيار املناف�سة عرب اأج�ر اأقل من املعايري و�سروط عمل 

�سيئة قائمًا، عندئٍذ ينبغي بذل اجله�د من اأجل التناف�ش 

يف طرق اأخرى وبناءة اأكرث. على امل�سانع اأن حتقق م�ست�ى 

ر�سية الالزمة للدفع  نتاجية من اأجل تلبية الأ كاف من الإ

احلد  فاإن  بالفعل،  خرى.  الأ العمل  �سروط  وتلبية  للعمال 

�سحاب  لأ فر�سة  ي�فر  والعمل  �ستخدام  الإ ل�سروط  دنى  الأ

وتقنياتهم، ومنتجاتهم،  اإدارتهم،  اأجل حت�سني  العمل من 

وعملياتهم، وتنظيم العمل، ومهارات وكفاءات العمال. اأما 

ف�ستخرج  املعايري  هذه  حتقيق  على  القادرة  غري  امل�سانع 

كرث فعالية من ح�ستها  من ال�س�ق، بينما تزيد امل�سانع الأ

يف ال�س�ق.  

•    ت�ســكل م�ســاركــة العمــال، اإنطالقــًا مــــن حريــــة التجمــع، 
لتعزيز  �سباًل  جتماعي،  الإ واحل�ار  اجلماعي  والتفاو�ش 

حت�سني  اإىل  بدورها  ت�ؤدي  والتي  املتبادلة،  والثقة  التعاون 

قت�سادي على امل�ست�يني اجلزئي والكلي. وهناك  داء الإ الأ

املعرفة  ي�ساهم�ن يف  فالعمال  التاأثري:  لهذا  طرق خمتلفة 

داري،  والبحث امل�سرتك  واخلربة لتح�سني اتخاذ القرار الإ

ال�سرتاتيجية  البدائل  ت��سيع  اإىل  مييل  و�سط  حل�ل  عن 

العامة،  بال�سيا�سات  اخلا�سة  للم�ساكل  حل�ل  اإىل  للت��سل 

كما اأنه غالبًا ما ي�ؤدي اإىل الت��سل اإىل �سيا�سات متقدمة؛ 

وميكن حل م�ساألة ت�سارب امل�سالح ب�سكل �سلمي من خالل 

ال�سرية،  النزاعات  جتنب  وميكن  والتفاو�ش؛  الت�ساور 

وميكن  ال�سيطرة؛  نطاق  عن  تخرج  قد  والتي  واملدمرة 

من  اأف�سل  العمل  ظروف  جتعل  اأن  اجلماعية  تفاقيات  لالإ

مما  امل�ساءلة،  على  والقدرة  بها  التنب�ؤ  على  القدرة  حيث 

�ستثمارية على قاعدة �سلبة من  ي�سمح باتخاذ القرارات الإ

املعرفة.  اأما التفاو�ش اجلماعي فه� يجعل عملية حتديد 

�ستياء والظلم.  ج�ر اأكرث �سفافية، مما يبعد ال�سع�ر بالإ الأ

التطلعات  بني  ي�فق  اأن  اجلماعي  للتفاو�ش  ميكن  كذلك 

لل�سركات  نتاجية  الإ القدرة  وبني  جتماعي،  الإ التقدم  نح� 

الق�ي  اجلماعي  التنظيم  ينزع  قت�سادية؛  الإ والقطاعات 

احت�اء  اإىل  املن�سق  اجلماعي  والتفاو�ش  العمل  �س�ق  يف 

اأنه  اأو  الت�سبب بها،  الت�سخم ولي�ش  النا�سئة عن  ال�سغ�ط 

يحقق ذلك بطرق اأف�سل من اأمناط التفاو�ش الالمركزية؛ 

طراف على امل�ست�ى  كما اأن الت�ساور والتفاو�ش الثالثي الأ

الكلية،  قت�سادية  الإ الظروف  ا�ستقرار  من  ميّكن  ال�طني 

�ستخدام،  الإ معدلت  رتفاع  لإ �سروري  م�سبق  �سرط  وه� 

اقت�ساد  من  التح�ل  عملية  ي�سهل  ك�نه  اإىل  �سافة  بالإ

التخطيط املركزي اإىل اقت�ساد ال�س�ق.  

•    اإن معايري ال�سحة وال�سالمة املهنيتني هامة جدًا لتح�سني 
�سافة اإىل ك�نها ت�سكل عن�سرًا اأ�سا�سيًا  اإنتاجية العمل، بالإ

�ستثمار يف  ن�ساين. فالإ من الإ من عنا�سر العمل الالئق والأ

�سالمة العمل ي�ؤدي عادة اإىل عائدات اقت�سادية مرتفعة. 

بني  وثيقة جدًا  اإح�سائية  ت�جد عالقة  املثال،  �سبيل  على 

معايري ال�سحة وال�سالمة املهنيتني يف بلد ما وبني املرتبة 

وقد  العاملية.  التناف�سية  �سلم  يف  البلد  ذلك  يتب�اأها  التي 

املهنية  مرا�ش  والأ العمل  اأن ح�ادث  التقديرات على  دلت 
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تلحق خ�سائر اقت�سادية ج�سيمة بال�سركات وتقلل من النم� 

قت�سادي بن�سب ملح�ظة.  الإ

مــن يف ال�ظيفة والدخــل عدة تاأثريات  •    ميكــن اأن يحقــق الأ
لتعري�ش  ا�ستعدادًا  اأكرث  هم  من�ن  الآ فالعمال  اإيجابية: 

العمال  اإىل  خرباتهم  لنقل  وكذلك  للمخاطر،  اأنف�سهم 

للتعاون  ا�ستعدادًا  اأكرث  اأنهم  كما  دارة.  الإ واإىل  خرين  الآ

ال�سمانات  اإن  والتنظيمية.  التقنية  التغيريات  دخال  لإ

بل  العمل،  �س�ق  يف  املرونة  مع  تتناق�ش  ل  جتماعية  الإ

م�ساألة  تكت�سب  البع�ش.  لبع�سهما  م�ساندان  اأنهما هدفان 

اأكرب  اأهمية  والدخل  ال�ظيفة  خ�سارة  من  العمال  حماية 

يف  اأ�سد  ل�سغط  واملعر�سة  املفت�حة  قت�ساديات  الإ يف 

زمات  ولالأ ال�سريعة  الهيكلية  وللتعديالت  املناف�سة،  جمال 

اخلارجية التي تنتقل كالعدوى. يف مثل هذه احلالة، ت�سكل 

جتماعية واحلالت الطارئة  حماية العمال من املخاطر الإ

بدياًل اإيجابيًا عن حماية �س�ق املنتجات عن طريق فر�ش 

حت�سني  اأجل  من  الدعم  وتقدمي  �سترياد  الإ على  قي�د 

بالدول  يجدر  ال�سبب،  ولهذا  معينة.  قطاعات  اأو  وظائف 

النامية التي ت�سعى اإىل ال��س�ل اإىل اأ�س�اق ال�سمال اأن تهتم 

مبعايري العمل الدولية بقدر اهتمام الدول املتقدمة. 

طفال لي�ش فقط �سرورة  •    اإن اإلغــاء العــمل اجلربي وعمــل الأ
فالعمل  بحتة.  اقت�سادية  ميزات  ي�فر  فه�  اأخالقية. 

وعلى  املال  راأ�ش  على  يبقي  نه  لأ التنمية  ي�ؤخر  اجلربي 

العمل �سمن اإطار اأن�سطة ما قبل احلداثة، والتي ل ميكنها 

العائالت  بقاء  طفال  الأ عمل  ي�ؤمن  قد  دونها؛  �ستمرار  الإ

حيان، ولكن مقابل ثمن باهظ، وه� انخفا�ش  يف بع�ش الأ

مينع  وه�  العمل.  �سن�ات  وعدد  املت�قع  ال�سن  مت��سط 

حت�سيل التعليم واملهارات، مما يخف�ش من اإنتاجية العمل 

عمل  اأن  ذلك  على  زد  البعيد.  املدى  على  التنمية  ويعيق 

رتفاع. ج�ر من الإ طفال يزيد من عر�ش العمل ومينع الأ الأ

�ســتخدام  •    اإن تكافــ�ؤ الفــر�ش وامل�ســـاواة يف املعــاملــة يف الإ
ارتفاع  اإىل  وي�ؤدي  جتماعي  الإ النزاع  يجّنب  والت�ظيف 

العمال  ا�ستبعاد  اإىل  ي�ؤدي  فالتمييز  قت�سادي.  الإ النم� 

مما  حمددة،  اأن�سطة  عن  اأو  عام  ب�سكل  �ستخدام  الإ عن 

يقلل من قدرات امل�ارد الب�سرية. وي�ؤدي هذا اإىل  هدر اأو 

�ستفادة من امل�اهب واملهارات املت�فرة يف �س�ق  نق�ش يف الإ

جر عن عمل ذي قيمة مت�ساوية ه�  العمل. اإن التمييز يف الأ

ي�سبب  قد  اأنه  كما  للعمل،  واحلافز  املعن�يات  ي�سعف  اأمر 

نزاعات علنية اأو �سرية يف مكان العمل.

•    ميــكن ملعاييــر العمــل الدوليــة اأن ت�ســكل و�ســيلة اأ�ســا�ســـية 

مر  ج�ر والدخ�ل، الأ لتحقيق قدر عادل من امل�ساواة يف الأ

جتماعي والدميقراطية.  الذي ي�سجع التنمية، والتما�سك الإ

للنقابات  يك�ن  عندما  اأقل  عادة  ج�ر  الأ يف  التباين  يك�ن 

ج�ر واأنظمة الرواتب. كما اأن اأنظمة  تاأثري على هيكلية الأ

جتماعي واخلدمات  مان الإ جتماعية و�سبكات الأ املع�نات الإ

واإىل  املداخيل،  يف  الف�ارق  تخفيف  اإىل  تنزع  جتماعية  الإ

ومنع  الفقر  حدة  تخفيف  اأو  وجتنب  الكلي،  الطلب  تق�ية 

ال�سلبية اأو الث�رة ال�سيا�سيتني. 

�ستخدام الكامل،  •    اإن ال�سيا�سات التي ت�سعى اإىل ت�سجيع الإ
�ستخدام هي اأمر حم�ري يف  واملنِتج واحلرية يف اختيار الإ

جه�د التنمية. ي�سكل الفائ�ش الكبري يف العمل عقبة كربى 

اأمام تطبيق معايري العمل الدولية. فه� مييل مب�ازين الق�ى 

القائمة يف �س�ق العمل ل�سالح اأ�سحاب العمل ب�سكل كبري، 

�ستغالل.  لالإ عر�سة  واأكرث  مرونة  اأكرث  العمل  يجعل  وهذا 

ج�ر اأمرًا �سعبًا، اإن مل يكن  كما اأنه يجعل رفع م�ست�يات الأ

من  العمل  يف  �ستثمار  لالإ احل�افز  ت�سبح  كما  م�ستحياًل. 

اأجل جعله اأكرث اإنتاجية اأمرًا نادرًا اإن مل يكن غائبًا كليًا. 

يف  نخفا�ش  الإ من  مفرغة  حلقة  يف  الدخ�ل  خطر  ين�ساأ 

ج�ر، والفقر وارتفاع معدل النم� ال�سكاين. اإن النق�ش  الأ

ت��سع  اأ�سباب  اأهم  اأحد  ه�  ال�ظائف  يف  النطاق  ال�ا�سع 

قت�ساد غري النظامي يف العديد من الدول النامية. اإن  الإ

اأو  العمل  يف  فائ�سًا  يحدث  قد  للعمل  معايري  وج�د  عدم 

حتجاز، وانخفا�ش  طفال، والعمل يف الإ ي�ؤثر عليه.  فعمل الأ

لل�سمان  التغطية  م�ست�يات  وتدين  احلقيقية،  ج�ر  الأ

يف  العر�ش  زيادة  يف  الت�سبب  اإىل  تنزع  كلها  جتماعي،  الإ

مر  ج�ر، الأ نخفا�ش يف الأ العمل، مما ي�سبب مزيدًا من الإ

طفال، بحيث  الذي يزيد بدوره من حدة الفقر ومن عمل الأ

ينتهي املطاف بفخ مت�ا�سل من الفائ�ش يف العمل وانخفا�ش 

اأو غياب ملعايري العمل. ومن اأجل وقف هذه الق�ى الدافعة 

نح� الرك�د، وا�ستبدال احللقة املفرغة بحلقة من التنمية، 

الكلية  قت�سادية  الإ ال�سيا�سات  من  حزمة  تبني  يجب 

الن�سطة يف �س�ق العمل بهدف  ال�سيا�سات  الت��سعية، ومن 

�سافة اإىل اتخاذ اإجراءات  م�اءمة العر�ش مع الطلب، بالإ

ج�ر.  دنى لالأ جتماعي واحلد الأ تتعلق بال�سمان الإ

معايري العمل الدولية: اأهداف و�سبل للتنمية يف ال�قت نف�سه

اإن معايري العمل الدولية هي جزء ل يتجزاأ من التنمية. فبف�سل 

جتماعية وال�سيا�سية املذك�رة،  قت�سادية والإ يجابية الإ ثار الإ الآ
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قت�سادية  اإليها باعتبارها غاية وو�سيلة للتنمية الإ يجب النظر 

يف ال�قت نف�سه. فهي مدخالت للتنمية بقدر ك�نها خمرجات 

اأن  ال�سروري  فاإنه من غري  الكثريون،  يعتقده  ملا  لها. وخالفًا 

حتقق الدول م�ست�يات متقدمة من التنمية قبل اأن تتمكن من 

اأر�سية  اأية  ي�جد  ل  لديها.  العمل  معايري  بتح�سني  لتزام  الإ

�سلبة ملق�لة اأنه يجب خلق فر�ش عمل اأوًل ، ومن ثم خلق فر�ش 

غري  من  اأنه  التقرير  هذا  ويبني  الثاين.  املقام  يف  جيدة  عمل 

�ستخدام على ح�ساب ن�عيته. فيجب  ال�سروري اأن تاأتي كمية الإ

�سروط  عن  للتخلي  كذريعة  البطالة  مكافحة  ا�ستخدام  عدم 

عمل معق�لة ملن لديهم عمل. ومن منظ�ر وا�سع، فاإن احلق�ق 

يف العمل ل تعيق حرية التحرك؛ بل اأنها وعلى العك�ش من ذلك، 

ت��سع اآفاق حرية الفرد واملجتمع على حد �س�اء. كما اأنها ت�فر 

املتاحة  ال�سيا�سية  اخليارات  وت��سع  الفرد،  لتحرك  البدائل 

ملعاجلة م�ساكل العمل.

5- دلئل على املكا�سب  املتاأتية عن معايري العمل 

الدولية

ح�ل  م�ؤخرًا  اأجريت  التي  التجريبية  بحاث  الأ نتائج  تن�سجم 

تاأثري معايري العمل الدولية ب�سكل كبري مع وجهة النظر القائلة 

وجه  وعلى  للتنمية.  اإيجابية  خمرجات  ت�لد  املعايري  هذه  باأن 

اأجرتها  التي  القيا�سية  قت�سادية  الإ الدرا�سات  فاإن  التحديد، 

 ،(OECD) قت�سادي  الإ امليدان  والتنمية يف  التعاون  منظمة 

ا�ستنتجت  كادمييني،  الأ من  الدولية وجمم�عة  العمل  ومنظمة 

نتاجية، والنم� يف الناجت  اأن املعايري قادرة على تعزيز كل من الإ

�ستثمارات اخلارجية املبا�سرة،  جمايل، والتجارة، والإ املحلي الإ

�ستخدام. وقد قام هذا البحث بتق�سي ال�سالت بني تطبيق  والإ

قت�سادي يف عدد كبري ن�سبيًا  داء الإ �سا�سية والأ معايري العمل الأ

من البلدان. تقلل معايري العمل الدولية من التاأثري ال�سار لفتح 

قت�ساديات ال�طنية، وت�سهل من التكيف مع حترير ال�س�ق.  الإ

التكامل  اأمام  عقبة  اأية  ت�سكل  ل  النقابات  ق�ة  اأن  تبني  وقد 

قت�سادي العاملي الناجح. وتبني اأن البلدان التي تتمتع بحق�ق  الإ

مدنية اأق�ى، مبا فيها حق التجمع والتفاو�ش اجلماعي، وكذلك 

الدخل،  اإجمايل  من  ج�ر  الأ ح�سة  فيها  ترتفع  التي  البلدان 

�ستخدام النظامي ون�سبة  متيل اإىل اأن تتمتع بن�سبة اأعلى من الإ

�ستخدام غري النظامي، مما ي�ؤثر ب�سكل حا�سم على  اأدنى من الإ

معدل الناجت املحلي الإجمايل للفرد.

�سا�سية ن�سبة  تتلقى البلدان التي ل حترتم معايري العمل الأ

ال�اقع،  يف  اخلارجية.  �ستثمارات  الإ تدفقات  من  جدًا  �سغرية 

�ستثمارات  والإ العاملية  التجارة  حجم  من  كرب  الأ الق�سم  فاإن 

كرث تقدمًا، والتي تفر�ش  اخلارجية املبا�سرة ي�جد يف البلدان الأ

ا�ستثناءات  ت�جد  اأنه  غري  للعمل.  مرتفعة  معايري  عام  ب�سكل 

قت�ساديات النا�سئة يف  لهذه النتائج العامة. فقد تلقت بع�ش الإ

�سا�سية  جن�ب �سرق اآ�سيا، والتي لها �سجل يف انتهاك احلق�ق الأ

اخلارجية  �ستثمارات  الإ تدفق  من  كبرية  ح�س�سًا  للعمال، 

املبا�سرة. وبينما ل ت�جد اإجماًل اأية دلئل تفيد ب�ج�د “�سباق 

نح� القاع”، فاإن هناك م�ؤ�سرات على وج�د خطر من هذا الن�ع 

يف بع�ش املناطق وبع�ش القطاعات، وخ�س��سًا يف ال�سناعات 

اأجل  من  اأجريت  التي  بحاث  الأ اأظهرت  وقد  العمالة.  كثيفة 

اخلارجية  �ستثمارات  الإ م�اقع  حتدد  التي  املقايي�ش  تعريف 

املبا�سرة املزيد من امل�ؤ�سرات امل�ؤيدة لهذا التف�سري. وقد تبني 

�س�اق ومن�ها يف املرتبة  اأن غالبية امل�ستثمرين ي�سع�ن حجم الأ

جتماعي  �ستقرار ال�سيا�سي والإ وىل، كما اأنهم ينظرون اإىل الإ الأ

للدول امل�سيفة واإىل ن�عية ق�ة العمل كمقايي�ش هامة، بينما مل 

هم. تذكر تكلفة العمل �سمن الع�امل الأ

قّيمت  التي  التجريبية  الدرا�سات  بع�ش  نتائج  تكن  مل 

فعلى  متامًا.  من�سجمة  حدة  على  كاًل  �سا�سية  الأ املعايري  اأثر 

�سبيل املثال، فقد تبني اأن اأثر احلماية من اإنهاء اخلدمة على 

بينما مل يكن يذكر يف  الالتينية،  اأمريكا  �سلبيًا يف  العمل كان 

قت�سادي. كما دلت  دول منظمة التعاون والتنمية يف امليدان الإ

ج�ر تاأثريات �سلبية جزئيًا  دنى لالأ الدرا�سات اخلا�سة باحلد الأ

قت�سادي  الإ التقييم  مع  بحذر  التعامل  يجب  واإيجابية جزئيًا. 

كرب  الفردي للمعايري حيث اأنه ميكن ب�سه�لة اإغفال ال�س�رة الأ

للتاأثري امل�سرتك للمعايري برمتها. 

الدول،  م�ست�ى  على  اأبحاث  جراء  لإ �سرورة  ثمة 

والقطاعات وال�سركات، من اأجل تبيني اأثر املعايري ب�سكل اأكرث 

ميكننا  ح�ال،  الأ كافة  يف  ال�سببية.  العالقات  واإدراك  دقة، 

ن الق�ل اأن نتائج الدرا�سات ذات املنهجيات املتقدمة،  حتى الآ

حتقيقها  ميكن  التي  ال�سافية  قت�سادية  الإ امليزات  اإىل  ت�سري 

تقدم  ما  على  الدلئل  اأهم  بني  ومن  باملعايري.  متثال  الإ من 

الدرا�سة التي اأجريت على بلدان اأوروبا ال�سمالية. فهذه الدول 

كافة  يف  وىل،  الأ املرتبة  من  القريبة  اأو  وىل،  الأ املرتبة  حتتل 

امل�ؤ�سرات تقريبًا فيما يتعلق بتطبيق معايري العمل الدولية ويف 

قت�سادي. فهي تتميز بارتفاع ن�سبة التنظيم للعمال  الإجناز الإ

وهي  اجلماعي،  التفاو�ش  تغطية  وارتفاع  العمل،  �سحاب  ولأ

دول رفاه اجتماعي من الطراز املتقدم. كما ي�جد تعاي�ش بني 

ج�ر احلقيقية وبني امل�ساواة على اأ�سا�ش اجلن�ش،  رتفاع يف الأ الإ

الذي يرتافق مع معدلت من� مرتفعة ومعدلت مرتفعة  مر  الأ
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�ستخدام، والتكن�ل�جيا املتقدمة والتناف�سية ذات امل�ست�ى  يف الإ

ومبيزان  الت�سخم،  معدل  يف  بانخفا�ش  تتمتع  كما  العاملي. 

جتاري ومايل وميزان ح�ساب جار اإيجابي، ومبعدلت مرتفعة 

جتماعي وال�سيا�سي. وهذه الدول هي من بني اأقل  �ستقرار الإ لالإ

الدول حمائية يف العامل.

6- ما الذي يعيق حتقيق تقدم اأ�سرع نحو التطبيق 

الكامل ملعايري العمل الدولية؟

يتم  حيثما  طيبة  نتائج  اإىل  ت�سري  التي  دلة  الأ من  الرغم  على 

تطبيق معايري العمل الدولية، ت�جد عقبات رئي�سية حت�ل دون 

العقبات نق�ش املعرفة بح�سنات  تقدم املعايري. وتت�سمن هذه 

وامل�سالح  قت�سادية،  الإ والعقائدية  الدولية،  العمل  معايري 

اأو  الفردية  نتهازية  والإ عمال،  الأ ملجتمع  امل�سبقة  وامل�اقف 

والعتبارات  ال�ساملة،  التنمية  م�سالح  تق��ش  التي  املحلية 

ال�سيا�سات  اأهداف  على  ول�ية  الأ ُتعطى  التي  املدى  ق�سرية 

بعيدة املدى. متيل الكثري من احلك�مات واملنظمات القائمة يف 

�سيا�ساتها  يف  ول�ية  الأ اإعطاء  اإىل  طراف  الأ متعددة  املنظ�مة 

جتماعية:  الإ هداف  الأ ح�ساب  على  قت�سادية  الإ هداف  الأ اإىل 

هذه  تن�سيق  يف  كبريًا  ف�ساَل  الدولية  املنظمات  ف�سلت  وقد 

ال�سيا�سات. مل َتقم امل�ؤ�س�سات املالية الدولية، ومن بينها البنك 

�سا�سية  تفاقيات الأ الدويل و�سندوق النقد الدويل، باعتماد الإ

املعايري  تعترب  تزال  ل  وهي  م�ؤخرًا.  اإل  الدولية  العمل  ملنظمة 

جتماعية عائقًا اأكرث منها م�ساعدًا للفعالية يف اأ�س�اق العمل  الإ

النقابات  ع�س�ية  تده�ر  فاإن  واأخريًا،  عام.  ب�سكل  وللتنمية 

النقابات  له  تعر�ست  الذي  والقمع  البلدان،  من  الكثري  يف 

طراف  الأ اأهم  اأ�سعف  قد  املتقدمة،  البلدان  من  الكثري  يف 

انح�سار  تف�سري  وميكن  الدولية.  العمل  معايري  بتطبيق  املعنية 

فتحت  التي  قت�سادية،  الإ الع�ملة  اأثر  من  جزئيًا  النقابات  ق�ة 

خيارات ا�سرتاتيجية جديدة واأف�سل اأمام راأ�ش املال، مثل نقل 

املنتجات واخلدمات اإىل خارج احلدود ال�طنية، ولكن دون نقل 

العمل. كذلك فاإن انخفا�ش معدلت النم�، وارتفاع حالت عدم 

ت�فر ال�ظائف وت��سع القطاع غري النظامي يف الكثري من الدول 

النامية قد اأ�سعف النقابات اأي�سًا. 

لتزام العاملي مبعايري  �- ما هو املطلوب لتح�سني الإ

العمل الدولية؟

لتزام العاملي مبعايري  ت�سكل عملية حتديد العقبات التي تعيق الإ

الالزمة  جراءات  والإ ال�سيا�سات  ل��سع  املفتاح  الدولية  العمل 

النم�  ول  الق�انني  ل  فعالية.  اأكرث  بطرق  املعايري  لت�سجيع 

ي�ستلزم  التقدم  فتحقيق  تقدمها.  ل�سمان  يكفيان  قت�سادي  الإ

امل�ؤ�س�سات  من  املك�ن  امل�ؤاتي  العمل  اإطار  اإقامة  بال�سرورة 

ال�سغط  عن  اأهمية  يقل  ل  الذي  مر  الأ الفاعلة،  طراف  والأ

ال�سيا�سي. وعلى البيئة امل�ؤاتية اأن تت�سمن الع�امل التالية:

•    ينبغــي ن�ســر معرفة اأكبــر واأو�سع ح�ل حمت�ى ودور وتاأثري 
معايري العمل الدولية، بحيث يتم اإطالع �سناع ال�سيا�سات 

واإثارة ال�عي العام لل�سكان. وميكن حتقيق ذلك عن طريق 

التاأثري  تبيني  املنا�سرة. ميكن  بحاث وجه�د  الأ املزيد من 

يجابي للمعايري من خالل عر�ش احلالت املنا�سبة على  الإ

م�ست�ى امل�ؤ�س�سات، والقطاعات والدول. 

•    ينبغي جعل معايري العمل الدولية اأول�ية �سيا�سية يف و�سع 
الدول  غالبية  األزمت  فقد  وال�طنية.  الدولية  ال�سيا�سات 

ويف  الدولية  تفاقيات  الإ خالل  من  الهدف  بهذا  نف�سها 

للتنمية  العاملية  القمة  فيها  مبا  العاملية،  القمم  خمتلف 

الإمنائية  هداف  والأ  1995 عام  انعقدت  التي  جتماعية  الإ

لفية. غري اأنه وعلى امل�ست�ى العملي، مل ترتق ال�سيا�سات  لالأ

م�ساع  بذل  واملطل�ب  التعهدات.  م�ست�ى  اإىل  فعال  والأ

تلبية  نح�  وق�ة  م�سداقية  اأكرث  ب�سكل  للعمل  جديدة 

هداف التنم�ية العاملية. وعلى معايري العمل الدولية اأن  الأ

حتتل م�قعًا بارزًا يف احلكم ال�سالح العاملي. 

طراف، ينبغي حتقيق قدر اأكرب  •    يف ظل املنظ�مة متعددة الأ
من التما�سك يف ال�سيا�سات وتن�سيق اأف�سل للتحركات بني 

خمتلف الهيئات من اأجل دعم عملية ترويج معايري العمل 

والتي  امل�ؤثرة  الدولية  املالية  امل�ؤ�س�سات  وتتحمل  الدولية. 

تتمتع بقدرات مالية كبرية، واأهمها جمم�عة البنك الدويل 

العمل  ملعايري  الرتويج  م�س�ؤولية  الدويل،  النقد  و�سندوق 

تفاقيات  الإ حاليًا  امل�ؤ�س�سات  هذه  تتبنى  وبينما  الدولية. 

�سا�سية ملنظمة العمل الدولية، ل يزال يت�جب عليها اأن  الأ

متثال لها  تدلل على تاأييدها لهذه املعايري من خالل جعل الإ

قرا�ش وال�سراء. يجب اأن يتم دعم عملية و�سع  �سرطًا لالإ

امل�ساواة،  قدم  على  قت�سادية  والإ جتماعية  الإ هداف  الأ

واإدماج ال�سيا�سات على امل�ست�ى الدويل من خالل حترك 

م�اٍز من قبل احلك�مات ال�طنية. 

هم ملعايري  •    يجب اأن حتظى النقابات، باعتبارها املنا�سر الأ
من القان�ين ومن النف�ذ  العمل الدولية، بقدر اأكرب من الأ

ال�طني والدويل. يجب اأن حتظى حرية التجمع واحلق يف 

التنظيم والتفاو�ش اجلماعي باعرتاف وتاأييد البلدان التي 
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اأو جزئي.  كلٍي  ب�سكل  فيها احرتام هذه احلق�ق  ل يجري 

يف  العمل  واأ�سحاب  العمال  منظمات  تنخرط  اأن  يجب 

�سياغة وتطبيق ال�سيا�سات ب�سكل اأكرث فاعلية، كامل�ساركة 

يف اأوراق ا�سرتاتيجية احلد من الفقر وال�سيا�سات املن�سقة 

لقد و�سعت  �ستخدام.  والإ العاملي  النم�  ت�سجيع  دوليًا ح�ل 

مبا  العاملي  امل�ست�ى  على  واأن�سطتها  حمالتها  النقابات 

الدولية  املنظمات  من  التاأثري  جمم�عات  ت�سكيل  ذلك  يف 

عدد  هناك  اجلن�سيات.  متعددة  ال�سركات  مع  والتفاو�ش 

طار الدولية بني ال�سركات متعددة  متزايد من اتفاقيات الإ

الرقابة  تغطي  والتي  العاملية  الحتادات  وبني  اجلن�سيات 

�سا�سية داخل  امل�سرتكة على تطبيق معايري العمل الدولية الأ

ت��سع  اأن  حتادات  لالإ ميكن  ال�سركات.  يف  نتاج  الإ �سبكات 

من نف�ذها من خالل ت�سكيل التحالفات وتن�سيق حتركاتها 

خرى والتي تن�سط يف جمال  مع املنظمات غري احلك�مية الأ

جتماعية.   ال�سيا�سات العمالية والإ

دارية، والكفاءات املهنية وامل�ارد  •    ي�سكل نق�ش القدرات الإ
املالية عقبة اأمام حتقيق معايري العمل الدولية يف كثري من 

ال�سيا�سات  عن  جزئيًا  العجز  هذا  وين�ساأ  النامية.  الدول 

وخ�س��سًا  الهيكلية،  بالتعديالت  اخلا�سة  امل�سللة 

فراط  الإ اإىل  ت�ؤدي  والتي  امل�سروطة،  غري  اخل�سخ�سة 

يف  ج�ر  الأ ت�سبح  بحيث  العام  القطاع  اإنفاق  تخفي�ش  يف 

دارة  القطاع العام غري تناف�سية. اإن بناء اأو اإعادة بناء الإ

امل�س�ؤولني  وتدريب  وتعليم  العامة،  واخلدمات  العامة 

من  �سروري  اأمر  ه�  جتماعيني  الإ وال�سركاء  احلك�ميني 

العمل  معايري  على  والتفتي�ش  والرقابة  التطبيق،  اأجل 

ت�اجه  التي  املالية  العقبات  من  التخفيف  يجب  الدولية. 

الفقرية  الدول  يف  جتماعية  الإ ال�سيا�سات  متابعة  عملية 

هيكلة  باإعادة  الغنية  الدول  تعهد  بينها  ومن  طرق،  بعدة 

عفاء منها.  الدي�ن والإ

•    يجب ترويج معايري العمل الدولية من خالل منظ�مة من 
بها.  التقيد  ت�سجع على  التي  وامل�ؤ�س�ساتية  املادية  احل�افز 

�ستثمار،  اأما العق�بات ال�سلبية، مثل البعاد عن التجارة والإ

خري يف حال ا�ستمرار النتهاكات  فينبغي اأن ت�سكل املالذ الأ

�سا�سية للعمال. وميكن و�سع احل�افز  اخلطرية للحق�ق الأ

يف  التف�سيلية  واملعاملة  املايل  الدعم  منح  عرب  يجابية  الإ

التجارة للبلدان التي حترتم معايري العمل-وه� ما متار�سه 

ت�فري  خالل  ومن  وروبي-  الأ والحتاد  املتحدة  ال�ليات 

ت�سعى  التي  للبلدان  التقني  والدعم  �ست�سارية  الإ اخلدمات 

جتماعية.  اإىل حت�سني �سيا�ساتها العمالية والإ

طراف التي تتحمل امل�س�ؤولية  •    ينبغي ت��سيع عدد ونطاق الأ
اأن  ينبغي  ل  فبينما  الدولية.  العمل  معايري  تقدم  جتاه 

يكفل  مبا  النهائية  امل�ساءلة  من  ال�طنية  احلك�مات  ُتعفى 

تطبيق �سروط العمل تبعًا ملعايري العمل الدولية، فاإنه يجدر 

باأطراف اأخرى اأن ت�سارك يف امل�س�ؤولية. وقد انطلقت بع�ش 

جمم�عات  حترك  فيها  مبا  الإجتاه،  هذا  يف  املبادرات 

والتي عادة  املدين،  للمجتمع  اأخرى  امل�ستهلكني ومنظمات 

ما تتخذ �سكل و�سع مل�سق على منتجات قطاعات حمددة: 

كما تق�م بذلك بع�ش ال�سركات من خالل فر�ش مدونات 

يق�م  التي  ن�سطة  الأ هذه  مثل  يف  الت��سع  ميكن  ال�سل�ك. 

بها القطاع اخلا�ش بحيث ت�سمل عددًا اأكرب من ال�سركات 

القيمة.  �سل�سلة  واملزودين يف  املتعهدين  اإىل جميع  وت�سل 

م�سمى  حتت  انطلقت  التي  املبادرات  تزايدت  وبينما 

خرية،  الأ ال�سن�ات  لل�سركات” يف  جتماعية  الإ “امل�س�ؤولية 
حقيقيًا  التزامها  كان  اإذا  ما  مراقبة  يتعني  يزال  ل  فاإنه 

بدفع معايري العمل الدولية قدمًا، اأم اأنها جمرد تكتيكات 

اإخ�ساع  ينبغي  �س�رتها.  اأو  �سمعتها  حت�سني  اأجل  من 

عمال التي تق�م بها ال�سركات على م�س�ؤوليتها اخلا�سة  الأ

اأثر  وج�د  �سمان  اأجل  من  الفعليني  والتحقق  الرقابة  اإىل 

معايري  مع  ان�سجامها  من  التاأكد  يتم  اأن  يجب  لها.  فعلي 

العمل  كل من منظمة  و�سعت  كما  الدولية،  العمل  منظمة 

قت�سادي  الإ امليدان  يف  والتنمية  التعاون  ومنظمة  الدولية 

ت�جيهات  تت�سمن  دولية  اتفاقيات  املتحدة  مم  الأ ومنظمة 

�سراف عليه. يجب اأن ت�سبح معايري  ل�سل�ك ال�سركات والإ

�ستثمارات  �سا�سية مك�نًا اأ�سا�سيًا من “الإ العمل الدولية الأ

خالقية”، مبا يف تلك اخلا�سة ب�سناديق التقاعد. الأ

جتماعي يف ع�سر الع�ملة ين�ساأ من  يف النهاية، فاإن التقدم الإ

حتفيز وح�سد النا�ش يف �ستى اأنحاء العامل بناء على قدر اأكرب 

وق�اعد م�سرتكة.  اإىل مبادئ  للحاجة  اأف�سل  وفهم  ال�عي  من 

ي�س�د حاليًا ال�سع�ر باأن قالئل ي�سيطرون على الع�ملة وينتفع�ن 

منها. غري اأنه ما من �سيء يف الع�ملة يجعل هذه النتيجة حتمية 

طالع على ما يجري  اأو غري قابلة للتغيري. فالع�ملة ت�فر �سباًل لالإ

يف �ستى اأنحاء العامل، مبا يف ذلك املمار�سات ال�سيئة واجليدة 

يف  املت�فرة  العاملي  الت�سبيك  ل�سه�لة  وميكن  العمل.  جمال  يف 

جلعل  الالزم  ال�سيا�سي  التحرك  تنظيم  تي�سر  اأن  هذا  ي�منا 

معايري العمل العاملية حقيقة يف كل مكان.
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ال�ساملة يف  يركز هذا التقرير على دور معايري العمل الدولية 

قت�سادية.  الإ الع�ملة  �سياق  �سمن  جتماعي  الإ التقدم  ت�سجيع 

الدولية وتلك  العمل  امل�ؤيدة ملعايري  وه� يقدم عر�سًا للج�انب 

اأن ت�سهم  املناه�سة لها.  ويظهر التقرير كيف ميكن للمعايري 

ي��سح  وه�  وال�سيا�سية.  جتماعية  والإ قت�سادية،  الإ التنمية  يف 

ف�ائد المتثال للمعايري بالن�سبة للدول النامية واملتقدمة على 

لتزام  حد �س�اء. كما يبحث يف العقبات التي تعيق التقدم يف الإ

اأجل  الالزم من  امل�ؤ�س�ساتي  ال�سكل  التقرير  ويناق�ش  باملعايري، 

حتقيق ال�ستفادة الكاملة من معايري العمل الدولية. 

العمل  معايري  تطبيق  من  الغر�ش  نبحث  اأن  املهم  من 

ت�فر  عدم  ب�سبب  وذلك  عنها،  النا�سئ  والتاأثري  الدولية 

ارتقاء  اأجل  من  ال�سحيح  ال�سبيل  باأنها  اجلميع  لدى  القناعة 

�سروط العمل والظروف املعي�سية للعمال يف كل مكان. يجادل 

ي�جهه  الذي  قت�سادي  الإ النم�  باأن  ال�سائد  الفكر  اإقت�سادي� 

ف�سل، اإن مل يكن ال�حيد، من اأجل حت�سني  ال�س�ق ه� ال�سبيل الأ

ن�سيب ال�سكان العاملني. باملقابل، خفف اآخرون من م�اقفهم 

املعادية ملعايري العمل الدولية، وعربت امل�ؤ�س�سات املالية الدولية 

ميل  هناك  ذلك،  ومع  ال�ساأن.  بهذا  للتحاور  ا�ستعدادها  عن 

العمل  قان�ن  كلية  اإن  اأخرى.  دون  املعايري  بع�ش  ودعم  لتبني 

الدويل وترابطه هي حاليًا يف خطر. ول يت�قف غالة الناقدين 

متثال ملعايري العمل الدولية  عند هذا احلد. فهم ي�ؤكدون اأن الإ

النم�  ويعيق  ال�س�ق  يقيد  نه  لأ للعمال  املادي  بالرفاه  �سي�سر 

الن�سبية  النامية من ميزاتها  الدول  قت�سادي. وه� �سيحرم  الإ

الطبيعية. 

باأن  يجادل�ن  فهم  الدولية  العمل  معايري  م�ؤيدو  اأما 

ن�سان، ويجب  �سا�سية هي من حق�ق الإ معايري العمل الدولية الأ

قت�سادية،  الإ منفعتها  عن  النظر  بغ�ش  هي،  كما  احرتامها 

وهي لي�ست بحاجة اإىل اأي تربير اإ�سايف. ومع ذلك، ورغم اأن 

قابلة  غري  كبرية  لدرجة  هي  العمل  ملعايري  خالقية  الأ �س�ش  الأ

الدولية  العمل  معايري  باأن  القناعة  انت�سار  فاإن  للت�سكيك، 

�ستخدام  والإ قت�سادي،  الإ والنم�  الفعالية،  اأمام  عائقًا  ت�سكل 

والتناف�سية، اإمنا يخلق عقبة كربى اأمام ال�سعي نح� تطبيقها. 

�سائدة  ظلت  قد  املعايري  جتاه  ال�سلبية  النظرة  هذه  اأن  ورغم 

لفرتة ط�يلة من الزمن، فقد عادت لتنتع�ش من جديد يف ظل 

تزايد املناف�سة الدولية وعدم امل�ساواة بني البلدان، والذي ن�ساأ 

�س�اق املالية الذي  يف اأعقاب حترير املنتجات، وراأ�ش املال والأ

بالتكاليف  ُتف�ّسر  ال�ظائف  فخ�سارة  خرية.  الأ العق�د  �سهدته 

تنا�سد  وال�سركات  جتماعي.  الإ نفاق  وبالإ للعمل  “الباهظة” 
نتقال اإىل  جتماعية، وتهدد بالإ احلك�مات باأن تلغي املعايري الإ

ال�سركات  ت�سبط  كيف  مع�سلة:  احلك�مات  وت�اجه  اخلارج. 

جتماعي ال�سلبي، بدون املجازفة بهجرة  ثر الإ بحيث تتجنب الأ

النم�  معدل  اإنخفا�ش  وبالتايل  اإىل اخلارج،  وامل�سانع  نتاج  الإ

من  الكثري  اختارت  املال،  راأ�ش  هروب  وخ�سية  قت�سادي؟  الإ

العمل،  معايري  ب�ساأن  فرتاخت  لل�سغ�ط.  الر�س�خ  احلك�مات 

�سريبية  تخفي�سات  وقدمت  جتماعي،  الإ نفاق  الإ وخّف�ست 

اأن  على  اأخرى  دوًل  اأجربت  كما  الراأ�سمالية.   املداخيل  على 

 100 من  اأكرث  كانت    ،2001 عام  حل�ل  ومع  حذوها.  حتذو 

جانب،  الأ للم�ستثمرين  �سريبي  اإعفاء  فرتات  منحت  قد  دولة 

ت�سجع  واأن  اخلارجي  املال  راأ�ش  جذب  من  تتمكن  اأن  مت�قعة 

�سرار ال�اقعة على التنمية  ال�سادرات)هان�سن 2001(. اإن الأ

الالزمة  املالية  العائدات  تقلل من  املدى وا�سحة- فهي  بعيدة 

ويف  جتماعية،  والإ املادية  التحتية  البنية  يف  العام  �ستثمار  لالإ

يجاد الطرق  تق�ية امل�ؤ�س�سات ال�طنية، التي هي �سرط م�سبق لإ

اإليها.  الراأ�سمالية  التدفقات  تاأمني  اأجل  من  اإيجابية  كرث  الأ

عالوة على ذلك، فاإن تاآكل القاعدة ال�سريبية يقلل من فر�ش 

مر الذي يخف�ش بدوره من  تطبيق �سيا�سات اإعادة الت�زيع، الأ

قت�سادي املحلي.  النم� الإ

ب�سبب  الدولية  العمل  معايري  جتاه  ال�سلبية  النظرة  اإن 

قت�سادية املفرت�سة ل ت�سجع �سناع ال�سيا�سات على  �سرار الإ الأ

دعم تطبيقها بق�ة. لذا، من ال�سروري درا�سة اإقت�ساد املعايري 

ودح�ش املفاهيم املغل�طة. هناك اأ�سباب كثرية جدًا تدفع اإىل 

ن�سياع ملعايري العمل الدولية، ومن بينها ال�سعي لتحقيق  عدم الإ

وا�سرتاتيجيات  خالقية،  الأ املبادئ  من  جمرد  ب�سكل  امل�سالح 

املجتمع،  مل�سلحة  املعادية  والعقائد  النظر،  ق�سرية  عمال  الأ

حيان، يقال اأنه يف ظل  قت�سادية. يف كثري من الأ والعقائدية الإ

ج�ر وحت�سني �سروط  املناف�سة العاملية ، ل ي�جد جمال  لزيادة الأ

التح�سينات  مثل هذه  اأن  اأو  اإلخ..  جتماعي  الإ وال�سمان  العمل 

مر كذلك،  باهظة التكاليف بالن�سبة للدول الفقرية. اإن كان الأ

فلماذا ن�ستمر بالت�جه نح� الع�ملة اإذن؟ ومن �سي�ستفيد منها؟ 

ح�ل  املك�نة  راء  والآ للع�ملة  ال�سائدة  مناط  الأ اأن  ال�ا�سح  من 

1- املقدمـــــة
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مقدمة

كان  اإن  مراجعة  اإىل  بحاجة  هي  ت�جهها،  التي  ال�سيا�سات 

جتماعي.  قت�سادي الدويل اأن ي�سكل اأداة للتقدم الإ للتكامل الإ

ينطلق هذا التقرير اأ�سا�سًا من �سرورة اأن ت�سبح معايري 

لهذه  وينبغي  عاملية.  ق�اعد  منظ�مة  من  جزءًا  الدولية  العمل 

الق�اعد اأن تق�د غالبية النا�ش نح� طريق تنم�ي مفيد. ولكي 

هذا  مثل  عم�مًا  املقب�لة  املعيارية  املمار�سات  من  جملة  تلعب 

يجب  ملاذا  منا�سب.  ب�سكل  نظمة  الأ فهم  يجب  بالفعل،  الدور 

تطبيقها، وما الذي يتحقق بذلك، وكيف ميكن اأن تنجح بالفعل. 

قت�سادي �سروري ولكن غري كاف من اأجل �سمان  اإن النم� الإ

جتماعية والق�ساء على  جتماعي ال�سامل، والعدالة الإ التقدم الإ

الفقر.
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حترير  من  عليها  املتعارف  قت�سادية  الإ الع�ملة  عنا�سر  تتك�ن 

�ستثمار اخلارجي املبا�سر، والتنظيم  التجارة الدولية، وت��سع الإ

نتاج، وظه�ر تدفقات مالية كبرية عرب احلدود. وقد  العاملي لالإ

�س�اق وارتفاع حدة املناف�سة  ندماج يف الأ اأدى هذا اإىل تزايد الإ

القرارات  كامنتني:  ق�تني  بفعل  الع�ملة  ن�ساأت  وقد  العاملية. 

ال�طنية  قت�سادية  الإ احل�اجز  بتخفيف  املتعلقة  ال�سيا�سية 

تكن�ل�جيا  واأثر  اجلمركية(  وغري  اجلمركية  )احل�اجز 

ت�سالت وامل�ا�سالت احلديثة. املعل�مات والإ

ومنت  ال�سبعينات،  منذ  �سريع  ب�سكل  التجارة  وات�سعت 

التجارة  ن�سبة  وارتفعت  نتاج.  الإ من�  من  بكثري  اأ�سرع  ب�سكل 

يف الناجت املحلي الإجمايل من 28% يف بداية ال�سبعينات، اإىل 

املبا�سر  اخلارجي  �ستثمار  الإ وبداأ  الت�سعينات.  نهاية  يف   %58

الناجت  من  وكن�سبة  مطلق  ب�سكل  الثمانينات،  خالل  بالت�سارع 

جمايل كذلك، وبلغ الذروة يف عام 2000 عندما فاقت  املحلي الإ

�ستثمار اخلارجي املبا�سر 50% من الناجت املحلي  قيمة تدفق الإ

الإجمايل العاملي. يف عام 2004، وبعد فرتة من التده�ر، عاد 

وحت�لت  جمددًا.  رتفاع  الإ اإىل  املبا�سر  اخلارجي  �ستثمار  الإ

يف  اخلدمات  باجتاه  املبا�سر  اخلارجي  �ستثمار  الإ تركيبة 

املال  راأ�ش  60% من  2002، كان  قاليم. مع حل�ل عام  الأ كافة 

راأ�ش  من  و%67  ال�اردة،  املبا�سرة  اخلارجية  لال�ستثمارات 

يف  يرتبط  ال�سادرة  املبا�سرة  اخلارجية  �ستثمارات  لالإ املال 

جمال اخلدمات، بينما انخف�ست ح�سة ال�سناعة يف تدفقات 

�ستثمار اخلارجي املبا�سر اإىل 34% و29% على الت�ايل. منذ  الإ

ال�سريع  ندماج  الإ نح�  عاملي  ت�جه  ظهر  الثمانينات،  اأواخر 

�س�اق العاملية. ويت�سمن التحرير املايل اإزالة اأدوات الرقابة  لالأ

الراأ�سمالية.  الق�مية  احل�سابات  وفتح  التم�يل  ت�زيع  على 

اإنتقال  احلديثة  ت�سالت  والإ املعل�مات  تكن�ل�جيا  وي�سرت 

تكلفة  وانخف�ست  و�سّرعته.  والب�سائع عرب احلدود  املال  راأ�ش 

ع�ام اخلم�ش  الأ ب�سكل ملح�ظ خالل  ت�سالت  والإ امل�ا�سالت 

ال�سحن  تكلفة  معدل  بلغ   ،1970 عام  يف  خرية:  الأ وال�سبعني 

البحري 44%، ويف عام 2000 بلغ 32% من تكلفته عام 1930: 

اأما ال�سحن اجل�ي فبلغت ن�سبته 24% و14% على الت�ايل؛ كما 

مع  باملقارنة  الت�ايل،  على   %2 و   %14 ت�سالت  الإ تكلفة  بلغت 

تكلفتها عام 1930.

 Transnational للقارات  العابرة  ال�سركات  وتعترب 

للع�ملة  الرئي�سي  املحرك    Companies (TNCs)
الدولية،  التجارة  على  تهيمن  باتت  فهي  قت�سادية.  الإ

�سا�سي ل�سال�سل  �ستثمار والتكن�ل�جيا. وهي ت�سكل الدافع الأ والإ

لقد و�سعت عمليات حترير  التي تتحرك عرب احلدود.  القيمة 

التقدم  مع  ترافقت  والتي  املالية،  �س�اق  والأ املنتجات  اأ�س�اق 

القائمة  اخليارات  من  ت�سالت،  والإ املعل�مات  تكن�ل�جيا  يف 

امل�اطن  عن  بعيدًا  البحار،  عرب  م�اقع  يف  نتاج  الإ لتنظيم 

عن  البحار  عرب  ال�سركات  تاأ�سي�ش  ويتم  لل�سركات.  �سلية  الأ

ت�سمية  حيان  الأ بع�ش  يف  عليها  )يطلق  فروع  اإقامة  طريق 

ال�سركات املقيدة عرب البحار( اأو من خالل التعاقد مع طرف 

نتاج اأو اخلدمات )التعاقد عرب البحار( والذي  ثالث مزود لالإ

اأجنبية من  اأخرى  اأو مع فرع ل�سركة  قد يتم مع �سركة حملية 

فروع ال�سركات العابرة للقارات. وتبعًا مل�ؤمتر التجارة والتنمية 

ونكتاد( يقدر عدد ال�سركات العابرة  مم املتحدة )الأ التابع لالأ

 870،000 ح�ايل  لديها  اأم،  �سركة   65،000 بح�ايل  للقارات 

ت�سمل  والتي  ال�سركات،  بني  فيما  و�سبكة �سخمة  اأجنبيًا  فرعًا 

قت�سادية. يف عام 2001، بلغ  ن�سطة الإ فعليًا جميع البلدان والأ

54 ملي�ن باملقارنة  جنبية  ال�سركات الأ العاملني يف فروع  عدد 

عرب  �سركات  اأربع  كل  بني  ومن   .1990 عام  يف  ملي�ن   24 مع 

احلدود، ت�جد مقرات ثالث منها يف كل من ال�ليات املتحدة، 

من  احلدود  عرب  واحدة  �سركة  وبا�ستثناء  اأوروبا.  اأو  واليابان 

100 �سركة عرب احلدود تقع يف دول  اأكرب  ك�ريا، فاإن مقرات 

قت�سادي.  وتف�ق القدرة  منظمة التعاون والتنمية يف امليدان الإ

الكثري  قدرة  اجلن�سيات  متعددة  ال�سركات  كرب  لأ قت�سادية  الإ

من الدول ال�طنية. وتقع 51 �سركة خا�سة و49 دولة وطنية من 

قت�سادية  الإ فالق�ة  العامل.  يف  اإقت�سادي  كيان   100 اأكرب  بني 

كرب خم�ش �سركات عابرة للقارات يف العامل هي اأكرب  الكلية لأ

فقر 46 دولة يف العامل.  قت�سادية لأ من الق�ة الإ

من  العاملية  �س�اق  لالأ وال�سريع  املتزايد  ندماج  الإ يتبني 

العاملي  الإجمايل  املحلي  الناجت  ارتفع  التالية:  رقام  الأ خالل 

�سمي بني العامني 1985 و2002 بن�سبة 2،5 �سعفًا، وارتفعت  الإ

�سعفًا،   3،4 بن�سبة  واخلدمات  الب�سائع  من  ال�سادرات 

�سعفا،   5،3 بن�سبة  �ستثمار  الإ ملحافظ  الداخلة  والتدفقات 

املبا�سرة  اخلارجية  �ستثمارات  لالإ ال�اردة  التدفقات  وارتفعت 

املال  راأ�ش  حركة  وبلغت   .)2،1 )اجلدول  �سعفًا   10،9 بن�سبة 

2- �سياق العوملة
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التي  الي�مية  املالية  اأما ال�سفقات  عرب احلدود حجمًا هائاًل. 

يجريها كل من البن�ك وجتار العمالت فقد بلغت ما يزيد على 

�سكل  على  معظمها  دولر(  بلي�ن   1،200( دولر  تريلي�ن   1،2

اأكرث ترابطًا واعتمادًا على  م�ساربة يف العمالت. وبات العامل 

قت�سادي من ذي قبل. بع�سه البع�ش على امل�ست�ى الإ

جتماعي يف عامل منق�سم قت�سادي والإ اأ( العجز الإ

قت�سادية �ستق�ي  قت�سادي املاأل�ف اأن الع�ملة الإ يق�ل املنطق الإ

و�سترتاكم  م�ساركة.  دولة  كل  وترثي  �ستخدام،  والإ النم�  من 

قت�سادي، رغم اأنه قد ي�جد  املكا�سب الناجمة عن الندماج الإ

حترير  ومع  حدة.  على  بلد  كل  داخل  يف  وخا�سرون  رابح�ن 

م�ال اإىل البلدان الفقرية حيـث  �ستثمار، �ستتدفق الأ التجارة والإ

�ستثمار  الإ على  العائد  يك�ن  وبالتايل  املال،  راأ�ش  يف  النـدرة 

التدفقات  تاأتي  قد  املتقدمة.  ال�سناعية  الدول  يف  منه  اأعلى 

بحيـث  ا�ستثمارية  حمافظ  اأو  قرو�ش  �سكل  على  الراأ�سمالية 

املفرو�سة  املاليـة  القي�د  من  وتخفف  املحلـي  الدخـار  تدعم 

من  �سايف  الإ �ستثمار  الإ وعلى  العامة  ال�طنية  امل�ازنـات  على 

�سـتثمـار  الإ �سكل  تاأخـذ  قـد  اأنهـا  اأو  املحليـة.  ال�ســركـات  قبل 

اأكرب  فعالية  يجلب  اأن  منـه  يت�قـع  والــذي  املبا�سر،  اخلارجـي 

كثـر حدة، وللتخ�س�ش التجاري تبعًا للميزة  نتيجة للمناف�سة الأ

والتقنيات  التكن�ل�جيا  لنقل  نتيجة  وكذلك  املحلية،  الن�سبية 

دارة. فلـ� قامـت دولة متقدمـة مـن الـدول التـي  الرفيعـة يف الإ

تنتج منتجات ذات كثافـة يف املهـارات باملتاجــرة مـع دولـة اأقـل 

تقدمـًا تنتـج �سلعــًا تلزمهـا مهـارات متدنية، فمن املفرت�ش اأن 

قت�سادية القيا�سية ح�ل  ي�ستفيد البلدان معًا. وتبعًا للنظرية الإ

ثم  ومن  و�سعها،  اأول من  ريكاردو  دافيد  كان  والتي  التجارة- 

و  هي�سر-اأولني  من  كل  نظريات  عرب  م�ؤخرًا  تط�يرها  جرى 

�ست�لرب-�سام�يل�س�ن، فاإن التجارة تف�سي اإىل الت�زيع املت�ساوي 

factor cost equalization مبا يقلل  يف ع�امل التكلفة 

مم وي�ؤدي بها يف النهاية اإىل اللتقاء على نف�ش  الف�ارق بني الأ

امل�ست�ى من الدخل. 

اإن احلقيقة ال�سائدة يف ي�منا هذا هي بعيدة كل البعد عن 

ال�ع�د التي اأطلقتها الع�ملة. فبعد ثالثة عق�د من النم� ال�سريع 

�ستثمارية  الإ وللمحافظ  املبا�سرة  اخلارجية  �ستثمارات  لالإ

من  اأ�سرع  ب�سكل  التجارة  من�  ومن  التجارة،  من�  يف�ق  مبا 

هي  جتماعية  والإ قت�سادية  الإ النتيجة  فاإن  املخرجات،  من� 

حققت  يجابي،  الإ اجلانب  فعلى  ح�ال.  الأ اأح�سن  يف  خمتلطة 

التنمية  نح�  كبرية  اآ�سيا طفرة  �سرقي  وجن�ب  �سرقي  دول يف 

قت�سادية. فقد انخف�ش معدل الفقر يف اآ�سيا مبقدار الن�سف،  الإ

كما مت انت�سال ما يزيد على 350 ملي�ن ن�سمة من الفقر املدقع 

قت�سادي  خالل الع�سرين �سنة املا�سية، وذلك بف�سل النم� الإ

اآ�سيا، وال�سني  قت�ساديات النا�سئة يف جن�ب �سرق  املرتفع لالإ

معدل  انخف�ش  فقد  الدويل،  لبنك  لإح�ساءات  وتبعًا  والهند. 

الفقر ال�سديد يف كافة اأنحاء العامل خالل الت�سعينات، من %29 

اإىل 23%. غري اأن عدد الفقراء يف العامل بقي على حاله. فقد 

ا�ستفادت الدول ال�سناعية اأي�سًا من الع�ملة، وذلك بف�سل وفرة 

راأ�ش املال والق�ة ال�سيا�سية وال�س�قية والريادة التكن�ل�جية.

له  العاملية  قت�سادية  الإ للتنمية  ال�سلبي  اجلانب  اأن  اإل 

جتماعية  قت�سادية والإ وطاأة �سديدة. فالكثري من امل�ؤ�سرات الإ

يف  العاملني  ال�سكان  على  ت�ؤثر  وهي  �سلبية.  اجتاهات  تظهر 

اجلن�ب ويف ال�سمال على حد �س�اء. فقد تباطاأ النم� يف الناجت 

اإىل  ال�ستينات،  يف   %5،3 معدل  من  العاملي  الإجمايل  املحلي 

الثمانينات، و2،3% يف  اإىل 3،1% يف  ثم  ال�سبعينات،  3،5% يف 

قت�ساد العاملي  الت�سعينات. وقد ارتفع معدل اإنتاج الفرد يف الإ

باملقارنة مع  الت�سعينات،  و  الثمانينات  33% خالل  بن�سبة  ككل 

يف  التح�سن  معدل  وانخف�ش  وال�سبعينات.  ال�ستينات  يف   %83

ومل  اآ�سيا.  قارة  اأجزاء  بع�ش  با�ستثناء  مكان  كل  يف  نتاجية  الإ

الت�سعينات.  خالل   %1،1 نتاجية  لالإ العاملي  النم�  معدل  يتعد 

واأمريكا  ال�سحراء،  جن�ب  اأفريقيا  دول  من  العديد  و�سهدت 

اأو رك�دًا  ال�سرقية تده�رًا  واأوروبا  و�سط  الأ وال�سرق  الالتينية، 

اقت�ساديًا وتزايدًا يف الفقر. 

�ستخدام والفقر البطالة والنق�ش يف الإ

البطالة  ارتفعت  فقد  �سديد.  خلل  يف  �ستخدام  الإ حالة  تظل 

النم�  معدل  انخفا�ش  مع  العامليان  �ستخدام  الإ يف  والنق�ش 

فقد  الت�سعينات،  يف  اأما  ال�سبعينات.  بداية  منذ  قت�سادي  الإ

يف  من�  مقابل  �سن�يًا،   %1،7 مبعدل  العاملية  العمل  ق�ة  منت 

�ستخدام العاملي بلغ ن�سبة 1.4% �سن�يًا فقط. ونتيجة لذلك،  الإ

فقد منت البطالة العاملية من 100 اإىل 160 ملي�ن خالل ذلك 

اإجمايل  الدولية  العمل  منظمة  قدرت   ،2003 عام  يف  العقد. 

بلغ  البطالة  اأن معدل  يعني  ملي�ن، مما   186 بح�ايل  البطالة 

�سخا�ش  6،3%. اإن ن�سف العاطلني عن العمل تقريبًا هم من الأ

ال�سغار يف ال�سن ما بني �سن 15 و24 عامًا. وبلغ معدل البطالة 

معدل  �سعف  تف�ق  ن�سبة  وهي   ،  %  14.4 ن�سبة  ال�سباب  بني 

والتنمية  التعاون  منظمة  لحظت  وقد  جمالية.  الإ البطالة 

واأكرثها  البيانات  اأدق  متتلك  والتي  قت�سادي،  الإ امليدان  يف 
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ال�ظائف  فقدان  حالت  يف  ارتفاعًا  البطالة،  ح�ل  م�سداقية 

من معدل 3% خالل ال�ستينات، اإىل 7،4% خالل الت�سعينات. اأما 

رتفاع اأكرث حدة.  وروبي، فكان معدل الإ يف الحتاد الأ

ول يعك�ش معدل البطالة ال�سريحة اإل جزءًا من حقيقة 

يف  حمدودة  تطبيقه  فاإمكانية  �ستخدام.  الإ يف  العاملي  العجز 

الكثري من الدول النامية، حيث ي�سكل العمل للح�ساب اخلا�ش 

العمل  ق�ة  من   %53 �ستخدام.  الإ اإجمايل  من  كبريًا  جزءًا 

جن�ب  اأفريقيا  يف  اخلا�ش  حل�سابهم  يعمل�ن  الزراعية  غري 

ال�سحراء، و43% يف اأمريكا اجلن�بية، و55% يف دول الكاريبي، 

حيث  املثال،  �سبيل  على  باك�ستان  يف  اآ�سيا.  جن�ب  يف  و%50 

فقد   ،  %36،4 �ستخدام  الإ اإجمايل  اإىل  امل�ظفني  ن�سبة  بلغت 

البطالة  معدل  بلغ  بينما   ،%5.9 التقليدي  البطالة  معدل  بلغ 

اأي  �ستخدام،  الإ يف  النق�ش  اإن   .%14.7 بامل�ظفني«  »اخلا�ش 

عدم القيام بالعمل بالقدر الذي يرغب به املرء، يعترب م�ؤ�سرًا 

اأف�سل بالن�سبة للدول النامية. وتقدر منظمة العمل الدولية اأنه 

العمل  ثلث ق�ة  ن�سمة-اأي ما يقارب  بلي�ن  ي�جد حاليًا ح�ايل 

�ستخدام.  العاملية- يعان�ن اإما من البطالة اأو من نق�ش الإ

نق�ش  من  يعان�ن  الذين  بالعمال  مليئًا  لي�ش  والعامل 

يعمل�ن  الذين  �سخا�ش  بالأ مليء  ه�  بل  فح�سب،  �ستخدام  الإ

البلدان  من  الكثري  يف  العمل  ف�ساعات  اأي�سًا.  يجب  مما  اأكرث 

لي�ست ط�يلة فح�سب، بل اأنها يف تزايد اأي�سًا. وينطبق هذا حتى 

عمل  املثال،  �سبيل  على  املرتفعة.  املداخيل  ذات  البلدان  على 

مريكي 83 �ساعة �سن�يًا –اأي 4%- اأكرث يف عام 1999 عما  الأ

كان عليه احلال عام 1980)اأول�س�ن، 1999( وتتزايد املتاعب 

يف  التحديد  وجه  على  جهاد  والإ النف�سية،  بال�سحة  اخلا�سة 

الدول ال�سناعية )جابرييل و ليماتينني، 2000(.

اإن ق�سمًا كبريًا من �سكان العامل هم من الفقراء. وتبلغ 

40% يف الدول النامية. ويعرف  ن�سبة الذين يعان�ن من الفقر 

ينا�سب  ل  الذي  الدخل  م�ست�ى  اأنه  على  عادة  املطلق  الفقر 

خرى كال�سحة، وامللب�ش،  �سا�سيات الأ تلبية احلاجة للطعام والأ

�سكان  من   %21 عا�ش   ،2001 عام  يف  وامل�ا�سالت.  واملاأوى 

ي�ميًا،  اأقل من 1،08 دولر  ن�سمة على  بلي�ن  اأي 1،1  ر�ش،  الأ

وه� امل�ؤ�سر الذي ي�ستخدمه غالبًا البنك الدويل مقيا�سا للفقر 

تقديرات  بانخفا�ش  الدويل  البنك  )ُيتهم  الدخل  يف  املطَلق 

للمنهجية  نقد  على  طالع  لالإ  2004 وايد  اأنظر  لديه.  الفقر 

امل�ستخدمة(. يف عام 1987، بلغ الرقم 28،6%. اأما التقديرات 

رقام هي غري  الأ اأن هذه  اإىل 19،5%. غري  2003 فت�سري  لعام 

عتبار: لقد  الإ التالية يف عني  اأُخذت احلقائق  ل�  م�سجعة فيما 

ب�سكل  املدقع  الفقر  من  يعان�ن  للذين  الفعلي  العدد  انخف�ش 

اأبطاأ  الفقر ه�  الت�سعينات. فتخفيف حدة  طفيف فقط خالل 

مر الذي يعني اأن عدم امل�ساواة يتزايد يف العامل.  من النم�، الأ

مل ت�سل عملية التخفيف من حدة الفقر اإىل كل البلدان. ففي 

عام 2005 ، باتت 54 دولة اأفقر مما كانت عليه يف 1990. وقد 

�سجل جن�ب اآ�سيا اأكرب ح�سة من الفقراء )40.0%(، يليه دول 

اأفريقيا جن�ب ال�سحراء)46،3%(. وحتت�ي هاتان املنطقتان 

على 70% من ال�سكان الذين يعي�س�ن على اأقل من دولر واحد 

ي�ميًا. هناك ثماين دول اأفريقية يعي�ش ن�سف �سكانها يف حالة 

من  ال�سحراء  جن�ب  اأفريقيا  دول  ح�سة  ظلت  مطلق.  فقر 

مريكا الالتينية،  الفقراء ثابتة ، بينما ارتفعت ببطء بالن�سبة لأ

ثالثة  ال��سطى  واآ�سيا  ال�سرقية  اأوروبا  يف  عددهم  وارتفع 

اأ�سعاف. وانخف�ش معدل الفقر يف كل من جن�ب اآ�سيا و�سرق 

ملي�ن  و41  النامية،  الدول  يف  ن�سمة  ملي�ن   799 يعاين  اآ�سيا. 

اإنتقالية  التي متر يف مرحلة  والدول  املتقدمة  الدول  ن�سمة يف 

من �س�ء التغذية. اأما مت��سط ال�سن املت�قع عند ال�لدة يف اأقل 

يف  �سنة   77 مع  باملقارنة  اخلم�سني،  عن  يقل  فه�  مناًء  الدول 

الدول املتقدمة. 

ويقا�ش الفقر الن�سبي بن�سبة ال�سكان الذين يعي�س�ن مبا 

�ستهالك الق�ميني. فل�  ه� اأقل من ن�سبة معينة من الدخل اأو الإ

�ستهالك الق�مي لعام 1993،  ا�ستخدمنا حد الثلث من معدل الإ

قاليم يف عام 1998، و%37  يك�ن الفقر قد بلغ 32% يف كافة الأ

الت�ايل %  رقام 51،4 على  الأ وبلغت هذه  ال�سني.  ا�ستثنينا  ل� 

و%50،5  اآ�سيا،  جلن�ب  و%40،2  والكاريبي،  الالتينية  مريكا  لأ

 .)2000 ورافيل�ن،  )ت�سني  ال�سحراء  جن�ب  اأفريقيا  لدول 

الرئي�سية  �سباب  الأ اأحد  العمل  من  الدخل  انخفا�ش  ويعترب 

للفقر. فهناك 550 ملي�ن عاماًل يعتربون من الفقراء العاملني 

طالع على مفه�م الفقر العامل، اأنظر ماجد، 2001(. فهم  )لالإ

وعائالتهم  اأنف�سهم  نت�سال  لإ يكفي  ما  ك�سب  قادرين على  غري 

ي�ميًا. جتني  لل�سخ�ش  واحد  دولر  وه�  للفقر  اأدنى خط  ف�ق 

ح�ايل ن�سف ق�ة العمل يف العامل ما يقل عن دولرين ي�ميًا. 

تفاقم التباين

قت�سادية التي �سادت  اإن اأكرث ما يلفت النظر يف الت�جهات الإ

قاليم  الأ بني  التباعد  تفاقم  ه�  خريين  الأ العقدين  خالل 

 1985 بني  ال�اقعة  الفرتة  يف  اأنه   2،1 جدول  يبني  والدول. 

املحلي  بالناجت  قيا�سه  يتم  الذي  الدخل  معدل  ارتفع  و2002، 

الإجمايل ب�سكل كبري يف كل من ال�سني والهند كما يف الدول 

ذات الدخل املرتفع، وبن�سب اأقل يف الدول ذات الدخل املت��سط، 
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عدد  اأن  ورغم  املنخف�ش.  الدخل  ذات  للدول  طفيفة  وبن�سب 

فاإن  ر�ش،  الأ �سكان  من   %14 يتعدى  ل  املتقدمة  الدول  �سكان 

اإجمايل  80% من  يزيد على  اإىل ما  الدخل منت  ح�ستهم من 

دخل العامل، بينما انكم�ست ح�سة الدول ذات الدخل املنخف�ش 

ح�ستيهما  رفعتا  فقد  والهند  ال�سني  اأما   .%2 اإىل   %4.5 من 

من حجم التجارة العاملية والتدفقات الراأ�سمالية، اإل اأن الدول 

الدول  وواجهت  �سد،  الأ بح�سة  احتفظت  املرتفع  الدخل  ذات 

ناجتة عن  خ�سائر ج�سيمة  املنخف�ش  اأو  املت��سط  الدخل  ذات 

وللتدفقات  للتجارة  قليمي  الإ الت�زيع  يف  ال�سديد  التفاوت 

�ستثمارات اخلارجية املبا�سرة واملحافظ  الراأ�سمالية. وبقيت الإ

�ستثمارية مركزة يف دول منظمة التعاون والتنمية يف امليدان  الإ

ما  مناء  قل  الأ اخلم�سني  الدول  جمم�عة  وتلقت  قت�سادي.  الإ

�ستثمارات  الإ من  العاملية  التدفقات  من   %1،25 عن  يزيد  ل 

ثر الكامل للتجارة  اخلارجية املبا�سرة. ومن اأجل الت��سل اإىل الأ

قت�سادية الن�سبية لدولة ما، ينبغي اأن ننظر اإىل  على الرثوة الإ

�سافة اإىل التغري يف الكميات. بني  �سعار كذلك بالإ التغري يف الأ

العالقات  اأي  التجارة،  �سروط  و2002، حت�لت   1985 العامني 

الدول  ل�سالح  جلي  ب�سكل  وال�اردات،  ال�سادرات  اأ�سعار  بني 

ذات الدخل املرتفع واملت��سط، ولغري �سالح الدول ذات الدخل 

املنخف�ش )اأنظر م�ؤ�سرات التنمية للبنك الدويل، 2003(.

البلدان  بني  املال  راأ�ش  وحركة  التجارة  معظم  تزال  ما 

التي  البلدان  بني  اأو  قليمية،  الإ احلدود  �سمن  كبرية  لدرجة 

تتمتع مب�ست�يات مت�سابهة من التنمية. لذا، وعلى �سبيل املثال، 

الإحتاد  يف  ع�ساء  الأ الدول  بني  وال�اردات  ال�سادرات  فاإن 

وروبي ت�سكل ح�ايل 25% من الناجت املحلي الإجمايل– بينما  الأ

خارج  فقط  جمايل  الإ املحلي  الناجت  من   %8 ب  املتاجرة  تتم 

 %90 ح�ايل  انبثقت    ،2000 عام  يف  وروبي.  الأ الإحتاد  دول 

من  املبا�سرة  اخلارجية  �ستثمارات  لالإ العاملية  التدفقات  من 

الدول املتقدمة، و70% منها كانت م�جهة نح� الدول املتقدمة 

اأي�سًا. وتلقت 10 دول متقدمة فقط 74% من اإجمايل تدفقات 

ع�سر  تلقت   ،1999 عام  يف  املبا�سرة.  اخلارجية  �ستثمارات  الإ

�ستثمارات  الإ تدفقات  اإجمايل  من   %80 فقط  نامية  دول 

من  اأكرث  ُت�جه  النامية.  الدول  جميع  اإىل  املبا�سرة  اخلارجية 

املتحدة،  ال�ليات  و�سعت  وقد  املتحدة.  ال�ليات  اإىل   %40

اأم�الها يف العامل الغني.  ب��سفها اأكرب دولة م�ستثمرة، معظم 

�ستثمارات  ومن بني راأ�سمال اإجمايل بلغ 1،21 تريلي�ن دولر لالإ

81% منها  2000، ذهب  املبا�سرة اخلارجة يف عام  اخلارجية 

واليابان،  كندا،  راأ�سها  وعلى  املرتفع،  الدخل  ذات  الدول  اإىل 

واأوروبا الغربية. 

اإىل  ذهبت  فقد  تقريبًا  املتبقية  �ستثمارات  الإ كل  اأما 

الدول ذات الدخل املت��سط، كالربازيل، واملك�سيك، واإندوني�سيا 

جمم�ع  من   %1 النامية  الدول  اأفقر  ح�سة  وبلغت  تايلندة.  و 

اأيل�ل   29 يك�ن�مي�ست،  )الإ اخلارجية  مريكية  الأ �ستثمارات  الإ

اأكرب  ح�سة  الت�سعينات  خالل  النامية  الدول  ك�سبت   .)2001

ن�سبيًا من التدفقات العاملية لال�ستثمارات اخلارجية املبا�سرة، 

ولكن يبدو اأنها ل تزال حمرومة ب�سكل كبري فيما ل� مت قيا�ش 

النامية  الدول  فبينما  للفرد.  بالن�سبة  احلدود  عرب  �ستثمار  الإ

هي م�ست�ردة �سافية لراأ�ش املال، فقد �سجلت حالت ت�سدير 

�ساف لراأ�ش املال من اجلن�ب اإىل ال�سمال. وقد حدث هذا على 

تنفق  حيث  ال�سحراء،  جن�ب  اأفريقيا  دول  يف  التحديد  وجد 

الدول ما يقارب ن�سف م�ازنتها ال�طنية خلدمة الدين. 

�ستثمارات اخلارجية املبا�سرة  يف عام 2002، بلغ حجم الإ

اأن  7 تريلي�ن دولر. ويبني جدول 2،1  اأنحاء العامل ح�ايل  يف 

املحافظ  خالل  من  احلدود  عرب  الراأ�سمالية  التدفقات  حجم 

�ستثمارات اخلارجية املبا�سرة.  �ستثمارية كان اأكرب منه عرب الإ الإ

ندماج واحليازة عرب  من حيث القيمة، فاإن 90% من عمليات الإ

1999، مبا فيها معظم ال�سفقات  احلدود التي جرت يف عام 

ما  فيها  التداول  حجم  بلغ  والتي   109 عددها  البالغ  الكربى 

يزيد على البلي�ن دولر، قد متت يف الدول املتقدمة. وقد تلقت 

ندماج واحليازة يف  هذه الدول اأعلى احل�س�ش من عمليات الإ

جمايل اخلا�ش بها، و�سهدت ارتفاعًا م�ازيًا يف  الناجت املحلي الإ

�ستثمارات اخلارجية املبا�سرة.  تدفقات الإ

�ستثمارات اخلارجية املبا�سرة  هناك تفاوت يف تدفقات الإ

كرث  الأ واملناطق  قاليم  الأ تتلقى  فعادة  امل�سيفة.  الدول  بني 

�ستثمار  الإ جل  الع�ا�سم  وحميط  داخل  يف  والقائمة  تقدمًا، 

من  تعاين  التي  اأو  املتخلفة  املناطق  يتم جتاهل  بينما  القادم، 

قليمية التنم�ية القائمة. الرك�د، مما يفاقم الف�ارق الإ

لقد �ساهم انخفا�ش ح�سة دول اأفريقيا جن�ب ال�سحراء 

التدفقات  وانخفا�ش  العاملية،  التجارة  من  الالتينية  واأمريكا 

�س�اق املالية العاملية  الراأ�سمالية ال�سافية والتقلبات الكبرية يف الأ

البلدان  الذي عانت منه هذه  قت�سادي اخلطري  الإ الرتاجع  يف 

ال�سريع  التحرير  من  الرغم  وعلى  خريين.  الأ العقدين  خالل 

�ستثمارات  �س�اق، واخل�سخ�سة، وارتفاع التجارة والإ �سعار والأ لالأ

اخلارجية املبا�سرة، فاإن عددًا قلياًل فقط من الدول التي متر يف 

مرحلة انتقالية يف و�سط و�سرق اأوروبا بداأ بالقرتاب من م�ست�يات 

زدهار التي تتمتع بها اأوروبا الغربية. فبقيت معدلت الدخل  الإ

)اللجنة  الغربية  اأوروبا  يف  عنها  الدول  هذه  معظم  يف  متدنية 

وروبا UNECE،2001، �ش.49(. قت�سادية لأ الإ
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قليمي والعاملي، 2002-1985 جدول 2،1 الدخل وال�سادرات والتدفق الراأ�سمايل الإ

املوؤ�سر
الن�سبة املئويةن�سبة التغيريبليون دولر

1��520022002-1��51��52002

جمايل الناجت املحلي الإ

4.46.0ارتفاع 3.4 مرة5591922ال�سني والهند

4.52.0ارتفاع 1.1 مرة579635الدول ذات الدخل املنخف�ش، با�ستثناء الهند

17.511.5ارتفاع 1.7 مرة22343707الدول ذات الدخل املت��سط

73.680.5ارتفاع 2.8 مرة939325867الدول ذات الدخل املرتفع

100.0100.0ارتفاع 2.5 مرة1276523127العامل

ال�سادرات من الب�سائع واخلدمات

3.48.7ارتفاع 8.7 مرة79685ال�سني والهند

3.62.7ارتفاع 2.6 مرة83215الدول ذات الدخل املنخف�ش، با�ستثناء الهند

18.715.6ارتفاع 2.8 مرة3341227الدول ذات الدخل املت��سط

74.372.9ارتفاع 3.3 مرة17195733الدول ذات الدخل املرتفع

100.0100.0ارتفاع 3.4 مرة23147860العامل

�ستثمارات اخلارجية املبا�سرة الداخلة تدفقات الإ

2.99.8ارتفاع 37.0 مرة1.762.0ال�سني والهند

3.31.1ارتفاع 3.7 مرة1.97.1الدول ذات الدخل املنخف�ش، با�ستثناء الهند

16.812.5ارتفاع 8.1 مرة49.1-.7الدول ذات الدخل املت��سط

77.176.8ارتفاع 10.8 مرة44.7484.3الدول ذات الدخل املرتفع

100.0100.0ارتفاع 10.9 مرة58633العامل

�ستثمارية الداخلة تدفقات اإجمايل املحافظ الإ

1.76.9ارتفاع 22.0 مرة2.349.8ال�سني والهند

0.040.009ارتفاع 1.3 مرة0.050.07الدول ذات الدخل املنخف�ش، با�ستثناء الهند

6.74.2ارتفاع 3.3 مرة9.130.0الدول ذات الدخل املت��سط

91.689.9ارتفاع 5.2 مرة123.9639.9الدول ذات الدخل املرتفع

100.0100.0ارتفاع 5.3 مرة135.2719.8العامل

امل�سدر: غ�نرت وفان در ه�فن، 2004، �ش. 10
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انعدام  الدرجة املثرية لال�سمئزاز من   2  ،2 يبني جدول 

القرن  بداية  يف  الدول  بني  جتماعية  والإ قت�سادية  الإ امل�ساواة 

احلادي والع�سرين. وه� يدل على الفج�ة العميقة يف معدلت 

الفرد من  يبلغ مت��سط معدل  الدول.  واأفقر  اأغنى  الدخل بني 

يف  عنه  �سعفًا   114 الل�ك�سمب�رغ  يف  الإجمايل  املحلي  الناجت 

على  يعي�س�ن  الل�ك�سمب�رغ  �سكان  من  فقط   %0،3 �سريالي�ن. 

90%يف  الن�سبة  هذه  تبلغ  بينما  للفرد،  دولرين  عن  يقل  دخل 

فريقية. وتبلغ ح�سة الدول ذات الدخل املحدود  بع�ش الدول الأ

الرغم  الفقر على  يعان�ن من  اأي ممن  الفقراء،  العاملني  من 

من وج�د عمل، %75.

لقد ات�سعت الف�ارق يف الدخل بني الدول الغنية والفقرية 

1960، بلغ معدل الفرد من الناجت  مع مرور الزمن. ففي عام 

عن  �سعفًا   18 العامل  يف  دولة   20 اأغنى  يف  الإجمايل  املحلي 

اأفقر 20 دولة. مع حل�ل عام 1995، ات�سعت هذه الفج�ة بحيث 

اأ�سبحت 37 �سعفًا، مما ي�سري اإىل ميل حاد نح� التباعد. كما 

ت�سري الت�جهات بعيدة املدى اإىل تفاقم الف�ارق كذلك: فن�سبة 

اأغنى 20% اإىل اأفقر 20% من اجلن�ش الب�سري كانت 3 اإىل 1 يف 

 30 1913، ثم اإىل  1 عام  11 اإىل  1820، ثم ارتفعت اإىل  عام 

ثناء،  اإىل 1 عام 1970، ثم اإىل 86 اإىل 1 عام 1990. يف تلك الأ

كانت 86% من الرثوات العاملية يف اأيدي اأغنى 20% من ال�سكان 

تق�له  ملا  وخالفًا   .)1999 الإمنائي  املتحدة  مم  الأ )برنامج 

نظرية الع�ملة، مل تتقارب م�ست�يات معي�سة النا�ش والبلدان، بل 

اأن اله�ة ات�سعت. 

داخل  الدخل  يف  الهائلة  الف�ارق  اأي�سًا   2،2 جدول  يبني 

البلدان، والذي ت�سري اإليه ن�سبة اأغنى 10% اإىل اأفقر 10% من 

بني �سكان البلد، ون�سبة امل�اطنني الذين يقل دخلهم عن %50 

   Gini-index وم�ؤ�سر جيني ، median و�سط من الدخل الأ

على  ال�سخ�سي  الدخل  ت�زيع  يف  التباين  درجة  يقي�ش  الذي 

درجات قيا�ش بني 1 و 10. لدى احت�ساب كافة الدول التي تت�فر 

عتماد عليها، فقد ارتفع معدل قيمة م�ؤ�سر  فيها بيانات ميكن الإ

النقد  )�سندوق  الت�سعينات  خالل   0،48 اإىل   0،40 من  جيني 

73 دولة  1960 و2000، ومن اأ�سل  2000(. بني عامي  الدويل 

مت ا�ستطالعها، ازدادت التباين يف الدخل يف 48 دولة ي�سكنها 

80 % من �سكان العامل.

بينما  دولة،   16 ح�ايل  يف  حالها  على  الف�ارق  وظلت 

 ،2002 الإمنائي  املتحدة  مم  الأ )برنامج  دول   9 يف  تقل�ست 

الفقر  فيهما  انخف�ش  واللتان  والهند،  ال�سني  حتى  �ش.20(. 

ا�ستقطابًا  البنك الدويل، فقد �سهدتا  تبعًا لإح�ساءات  املطلق 

يف املداخيل ال�سخ�سية فيهما. فبينما اأ�سارت 90% تقريبًا من 

�ستهالك  �سر احل�سرية يف ال�سني اإىل مكا�سب يف الدخل والإ الأ

منذ ان�سمام ال�سني اإىل منظمة التجارة العاملية، فقد خ�سرت 

�سر  �سر الريفية ما معدله 0،7% من دخلها. وقد عانت اأفقر الأ الأ

6% )البنك  بلغ  املعي�سة  الريفية من انخفا�ش حاد يف م�ست�ى 

ت�زيع  ذكر  فقد  ال�سناعية،  الدول  اأما يف  2005 ب(.  الدويل 

جنل�-�ساك�س�نية  الأ الدول  يف  خا�ش  ب�سكل  واملداخيل  ج�ر  الأ

)اأنظر املربع 2،1(.

ج�ر خالل الثمانينات والت�سعينات،  وارتفع التباين يف الأ

نخفا�ش يف التباين الذي ظهر يف كثري من الدول  بعك�ش اجتاه الإ

ج�ر  بني اخلم�سينات وال�سبعينات. ويظهر ارتفاع التباين يف الأ

منا�سبة  بيانات  متتلك  التي  وال�سبعني  ال�سبعة  الدول  ثلثي  يف 

مريكية  والأ فريقية  الأ الدول  من  كثري  يف   .)1998 )ك�رنيا 

ج�ر من القيمة امل�سافة للت�سنيع اأقل  الالتينية باتت ح�سة الأ

ه�فن  در  فان  ال�سبعينات)  يف  عليه  كانت  عما  الت�سعينات  يف 

عمال  ج�ر التي تدفع مقابل الأ 2000(. وات�سعت الف�ارق يف الأ

�سعار �سرف العمالت  نف�سها يف البلدان املختلفة وذلك تبعًا لأ

يف  التباين  حدة  وازدادت   .)1991 واأو�ستندورب  )فرميان 

خرية عما كان عليه احلال  فراد خالل العق�د الأ املداخيل بني الأ

 .)1999 وم�ري�س�ن  ب�رجيني�ن  الع�سرين)  القرن  اأوائل  يف 

الكثري  يف  الت�سعينات  خالل  درامي  ب�سكل  و�ساع  الأ وتده�رت 

من الدول التي متر يف مرحلة انتقالية. ففي رو�سيا، قفز معامل 

امل�ست�ى  من  �سعف  اأكرث  اأي   ،%48،7 اإىل  الفرد  لدخل  جيني 

للعمال  احلقيقية  ج�ر  الأ اأن  كما   .1989 عام  عليه  كان  الذي 

ال�سناعيني اإما ركدت اأو انخف�ست يف كثري من البلدان، بينما 

ج�ر. ففي اأمريكا الالتينية على �سبيل املثال، فاإن  ات�سع ت�زيع الأ

ج�ر احلقيقية هي اأقل ب 4% عما كانت عليه يف الثمانينات،  الأ

ج�ر فعليًا بن�سبة %30. دنى لالأ بينما انخف�ش احلد الأ

�ستخدام، والفقر والتباين ال�سديد  ونتيجة لنق�ش فر�ش الإ

�سطهاد واملالحقة  �سافة اإىل الإ يف املداخيل فيما بني الدول، بالإ

�سلية.  ال�سيا�سيني، يبحث الكثريون عن العمل خارج بلدانهم الأ

للعمال  احلايل  الإجمايل  العدد  الدولية  العمل  منظمة  وتقدر 

املهاجرين واأفراد عائالتهم بح�ايل 120 ملي�ن، اأي اأكرث ب75 

ملي�ن عن عددهم عام 1965. وتقدر املنظمة الدولية للهجرة  

International Organization of Migration عدد 
الذين يقيم�ن ب�سكل م�ؤقت اأو دائم خارج البالد التي يحمل�ن 

التي يهاجر  الدول  وارتفع عدد  180 ملي�ن.  جن�سيتها بح�ايل 

 29 و1990، من   1970 ب�سكل ملح�ظ بني عامي  العمال  اإليها 

ت�سهد هجرة كبرية  التي  الدول  ارتفع عدد  كما  دولة،   55 اإىل 

يف  حمتمل  تزايد  اإىل  الدلئل  ت�سري   .76 اإىل   39 من  منها، 
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الدولة
معدل الناجت املحلي 

جمايل للفرد الإ
الفقرالتباين يف الدخل

العاملون 

الفقراء

م�ؤ�سر جيني

اأغنى %10

اأفقر %10

اأقل ب50% من 

و�سط الدخل الأ

اأقل من 1 

دولر ي�ميًا

اأقل من 2 

دولر ي�ميًا

ذات الدخل املرتفع

0.3 *53،78030.87.73.9ل�ك�سمب�رغ

13.6 *34.32040.816.617.0ال�ليات املتحدة

29.00024.78.19.2الدمنارك

7.3 *25.35038.214.27.5اأملانيا

6.3 *24.18025.05.96.6ال�س�يد

15.7 *24.16036.113.412.5اململكة املتحدة

ذات الدخل املتو�سط

14.72025.45.24.9الت�سيك

11.29059.365.111.535.812.6جن�ب اأفريقيا

9.45031.67.8ب�لندة

9.19057.520.718.44.2ت�سيلي

7.10048.720.37.025.1رو�سيا الحتادية

7.36059.165.89.925.35.1الربازيل

5.83028.27.22.827.516.8رومانيا

4.57046.222.315.541.4البريو

4.35029.06.42.945.619.1اأوكرانيا

4.02040.312.718.553.73.3ال�سني

3.52028.98.03.152.7م�سر

ذات الدخل املنخف�ش

2.94031.77.87.755.315.7اإندوني�سيا

2.83059.049.123.844.441.8هندورا�ش

2.84037.99.534.779.945.4الهند

1.61033.66.829.177.830.0بنغالد�ش

1.31036.79.337.782.538.9نيبال

98044.515.626.562.327.3كينيا

85050.624.970.290.872.4نيجرييا

81060.526.272.890.575.1مايل

52038.210.819.959.720.5تنزانيا

47062.987.257.074.556.1�سريالي�ن

منظمة التعاون والتنمية يف 

قت�سادي امليدان الإ
23.363

7.376العامل

جدول 2، 2: الزدهار والتباين يف الدخل والفقر يف دول خمتارة

�ستخدام، 2003«؛ جميد 2001. مم املتحدة الإمنائي، تقرير التنمية الب�سرية 2003؛ منظمة العمل الدولية »الت�جهات العاملية لالإ امل�سدر: برنامج الأ

* الن�سبة املئ�ية لل�سكان ممن يعي�س�ن مبا ه� اأقل من 11 دولر ي�ميًا
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ال�سغ�ط من اأجل الهجرة يف اأجزاء كبرية من العامل )�ست�كر 

الدائمني والالجئني  املهاجرين  الكثريون من  وي�سعى   .)2000

اإىل القيام باأن�سطة مربحة، وي�سارك�ن يف ق�ة العمل، وي�اجه�ن 

جانب” يف الدول امل�سيفة. التمييز وحالة “كراهية الأ

كلها  هي  والفقر  العمالة  ونق�ش  البطالة  تزايد  اأن  كما 

م�س�ؤولة عن ت��سع القطاع غري النظامي يف الكثري من البلدان، 

وخ�س��سًا يف اأفريقيا واأمريكا الالتينية. تت�فر املعل�مات املتعلقة 

بن�سبة العمالة يف القطاع غري النظامي من اإجمايل العمالة يف 

42 دولة. ومن بني هذه الدول، فاإن العمالة غري النظامية ت�سكل 

اأكرث من ن�سف اإجمايل العمالة يف 17 دولة منها، بينما ت�جد 4 

دول فقط ل تتعدى فيها العمالة غري النظامية ن�سبة 10%. اأما 

الدول التي ت�جد فيها ن�سبة مرتفعة للعمالة غري النظامية فهي 

واإثي�بيا)%64،8(،  والربازيل)%43،4(،   ،)%60،6 البريو) 

والهند)%57،0(،  املتحدة)%85،3(،  تنزانيا  وجمه�رية 

بيانات  فيها  تت�فر  التي  الدول  بيانات  وتدل  ونيبال)%86،5(. 

ارتفعت  النظامي  غري  القطاع  يف  العمالة  اأن  زمنيًا  مت�سل�سلة 

خالل الت�سعينات )منظمة العمل الدولية 2002 ب، �ش. 12-

14(. ومنا القطاع غري النظامي ب�سكل �سريع يف الدول التي متر 

اآ�سيا ال��سطى.  اأوروبا ويف  اإنتقالية يف و�سط و�سرق  يف مرحلة 

من  كن�سبة  احت�سابه  عند  النظامي،  غري  القطاع  اأن  ويتبني 

قت�ساد  الإ من  اأكرب  ال�اقع  يف  ه�  الإجمايل،  الق�مي  الناجت 

النظامي يف كل من اأذربيجان، وج�رجيا، واأوكرانيا، وه� بنف�ش 

قت�ساد النظامي يف كل من اأرمينيا، ورو�سيا البي�ساء،  حجم الإ

وم�لدوفا ورو�سيا.

عمال الالئقة النق�ش يف الأ

تدل عدة م�ؤ�سرات على وج�د م�ساكل اأو ق�س�ر كبري يف العمل 

العمل  معايري  اإىل  ن�سياع  الإ عدم  ويف  جتماعية،  الإ وال�سروط 

يام، تطلق منظمة العمل الدولية على هذه  الدولية. يف هذه الأ

منظمة  )انظر  الالئقة«  عمال  الأ يف  »النق�ش  ا�سم  و�ساع  الأ

العمل الدولية 2001، �ش. 7 ف(. على �سبيل املثال، ل تتعدى 

من   %20 جتماعي  الإ ال�سمان  اأ�سكال  من  �سكل  اأي  تغطية 

م�اطني العامل، ول يتلقى 75% من العاطلني عن العمل اأي ن�ع 

املنخف�ش،  الدخل  ذات  الدول  من  كثري  ويف  التع�ي�سات.  من 

احلماية  ول  وللعاجزين  للم�سنني  الر�سمية  احلماية  ت�سل  ل 

تقرير  وجد  وقد  النا�ش.  من  �سئيلة  ن�سبة  اإىل  اإل  ال�سحية 

ال�ساحقة  الغالبية  اأن  الدولية  العمل  منظمة  عن  م�ؤخرًا  �سدر 

قت�سادي.  فثالثة  من الإ من النا�ش هم يف حالة من اإنعدام الأ

اأرباع العمال تقريبًا يعي�س�ن يف دول ذات م�ست�يات متدنية من 

ت�فر  التي  الدول  8% فقط يف  يعي�ش  بينما  قت�سادي،  الإ من  الأ

اأمنًا اقت�ساديًا منا�سبًا)منظمة العمل الدولية 2004 ب(. 

مدان  وه�  الالئق،  العمل  نقي�ش  ه�  اجلربي  العمل  اإن 

يزال  اأنه ل  بل  بائد،  لي�ش من خملفات ع�سر  اأنه  دوليًا. غري 

قائمًا يف ي�منا هذا، ب�جه جديد وقبيح. ما ل يقل عن 12،3 

ملي�ن �سخ�سًا هم �سحايا العمل اجلربي يف �ستى اأنحاء العامل. 

يق�م وكالء خا�س�ن با�ستغالل 9،8 ملي�ن منهم )منظمة العمل 

اجلربي،  للعمل  التقليدية  �سكال  الأ اأما  ب(.   2005 الدولية 

كالرق وال�سخرة فهي ل تزال قائمة يف بع�ش املناطق. وتت�سمن 

هذه  اأيامنا  يف  قائمة  تزال  ل  التي  اجلربي  العمل  اأ�سكال 

�سغال  الأ م�ساريع  يف  الق�سرية  وامل�ساركة  واخلطف،  العب�دية، 

الريفية  املناطق  ويف  الزراعة  يف  اجلربي  والعمل  العامة، 

اجلربي،  املنزيل  والعمل  كراه(،  بالإ التجنيد  )اأنظمة  النائية 

اجلي�ش.  يفر�سه  الذي  اجلربي  والعمل  العمل  يف  حتجاز  والإ

العمل  فخ  يف  لل�ق�ع  عر�سة  كرث  الأ هم  والفقراء  ميني  الأ اإن 

�ستغالل. اإما يف ال�سياق اجلديد  اجلربي من خالل التالعب والإ

�س�اق العاملية، فقد ظهرت اأ�سكال اأخرى، كالإجتار بالب�سر  لالأ

وتبعًا  ج(.   2001 الدولية  العمل  )منظمة  تقريبًا  مكان  كل  يف 

الذين  �سخا�ش  الأ عدد  يبلغ  الدولية،  العمل  منظمة  لتقديرات 

ن�سمة،  ملي�ن   2،45 جتار  لالإ نتيجة  اجلربي  العمل  ميار�س�ن 

املتعلقة  عمال  الأ يف  العاملني  طفال  والأ الن�ساء  من  معظمهم 

باجلن�ش )منظمة العمل الدولية 2005 ب(. 

يف عام 2004، قدرت منظمة العمل الدولية اأن 246 ملي�ن 

طفل بني �سن 5-14 �سنة هم اأطفال عمال. اإن واحدًا من اأ�سل 

طفال، حيث  كل �ستة اأطفال يف العامل الي�م منخرط يف عمل الأ

العاطفي.  اأو  اأو اجل�سدي  العقلي،  باأعمال م�سرة بنمائه  يق�م 

جدول  يبني  العا�سرة.  �سن  حتت  عامل  طفل  ملي�ن   73 هناك 

التنمية  مل�ست�ى  تبعًا  طفال  الأ عمل  ت�زيع  ون�سب  اأعداد   2،3

رقام، فاإن منطقة اآ�سيا  قاليم يف عام 2000. وتبعًا لهذه الأ والأ

طفال الن�سطني  واملحيط الهادئ حتت�ي على اأكرب عدد من الأ

اإقت�ساديا، بينما ي�جد يف دول اأفريقيا جن�ب ال�سحراء اأعلى 

عتقاد  طفال بالن�سبة لعدد ال�سكان. وخالفًا لالإ معدل لعمل الأ

طفال على الدول النامية اأو الفقرية.  ال�سائد، ل يقت�سر عمل الأ

قت�ساديات املتقدمة، و2،5  فهناك 2،5 ملي�ن طفل عامل يف الإ

ملي�ن طفل عامل اآخر يف الدول التي متر يف مرحلة انتقالية. 

طفال العاملني تقريبًا هم واقع�ن يف فخ اأ�س�اأ  اإن ثالثة اأرباع الأ

طفال، مبا يف ذلك الرق، والإجتار، وال�سخرة،  اأ�سكال عمل الأ

عمال اخلطرة.  �ستغالل اجلن�سي، والنزاعات امل�سلحة، والأ والإ

�سياق الع�ملة
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جور احلقيقية وارتفاع التباين يف الدخل والعمالة يف الدول ال�سناعية املربع 2،1: الركود يف الأ

ج�ر يف العامل ال�سناعي خالل العقدين املا�سيني، وخ�س��سًا يف كل من اململكة املتحدة وال�ليات املتحدة. على �سبيل  ارتفع عدم امل�ساواة يف الأ

اأنه انخف�ش بن�سبة 16،9% بالن�سبة للعمال ذوي  اإل  ج�ر احلقيقية يف ال�ليات املتحدة بن�سبة 2،8% خالل الثمانينات،  املثال، انخف�ش معدل الأ

جر  على من ق�ة العمل )ج�ن ومرييف 1995(. يف نهاية الت�سعينات، بات الأ املهارات املتدنية، يف ال�قت الذي ارتفع فيه بن�سبة 1،1% بالن�سبة للثلث الأ

�سمية على  و�سط median  احلقيقي اأقل بكثري من امل�ست�ى الذي بلغه عام 1973 عندما بداأ الرتاجع. ويف عام 1999، كان معدل الزيادة الإ الأ

ج�ر والذي بلغ 3،6% اأقل ب�سكل ملح�ظ من ال�ستينات واأوائل ال�سبعينات، والتي �سادت فيها ظروف م�سابهة من ناحية �سيق �س�ق العمل )مي�سيل،  الأ

خري  قت�سادي الذي حتقق خالل الربع الأ يك�ن�مي�ست2000(. واأخفق العامل العادي يف امل�ساركة يف مكا�سب النم� الإ برين�ستاين و�سميت 2000؛ الإ

ع�ام ال�سبعة والع�سرين التي �سبقت ذلك )والتي يطلق عليها اأحيانًا ا�سم  من القرن. وه� و�سع يختلف ب�سكل كبري عما كان عليه احلال خالل الأ

�سر  خريين، اإرتفع التفاوت يف ت�زيع الدخل لالأ ج�ر احلقيقي بن�سبة 80%. خالل العقدين الأ “الع�سر الذهبي للراأ�سمالية”(، حيث ارتفع معدل الأ
�سر، من 11 اإىل 1، اإىل 19 اإىل 1  �سر ومداخيل اأدنى 20% من الأ يف ال�ليات املتحدة ب�سكل كبري. فقد ارتفعت الن�سبة بني مداخيل اأعلى 5% من الأ

)�سافر 2002(. حت�سل اأغنى 13،000 عائلة يف ال�ليات املتحدة على دخل ي�ساوي تقريبًا دخل اأفقر 20 ملي�ن عائلة فيها. كما اأن مداخيل اأغنى 

13،000 عائلة تبلغ 300 �سعفًا عن معدل دخل العائلة )كروجمان 2002، �ش.65(.

ج�ر من اإجمايل الدخل من %53  كما ازدادت الف�ارق يف املداخيل يف قارة اأوروبا )�س�لنت 2001(. ففي اأملانيا، على �سبيل املثال، انخف�ست ح�سة الأ

رباح من 25% اإىل 30%. ويف نف�ش ال�قت، ارتفعت ن�سبة ذوي الدخل املنخف�ش من  عام 1980 اإىل 44% عام 2001، بينما ارتفعت ن�سبة �سايف الأ

30% عام 1975 اإىل 36% حاليًا، بينما انكم�ست ن�سبة ذوي الدخل املت��سط بثماين نقاط مئ�ية بحيث اأ�سبحت 48%. اأدت هذه الت�جهات، اإ�سافة 

�ستثمار العام خالل الت�سعينات  اإىل ارتفاع العبء ال�سريبي على امل�ظفني، اإىل انخفا�ش الطلب على العمل، وانخفا�ش معدلت الدخار و نق�ش الإ

�سافة اإىل ذلك، فقد انعك�ش تزايد عدم امل�ساواة  يف اأوروبا خالل الثمانينات على ارتفاع معدلت البطالة ب�سكل غري متكافئ،  )�سافر 2002(. بالإ

بحيث اأثرت ب�سكل اأكرب على العمال ذوي املهارات املتدنية. 

ج�ر، وارتفاع البطالة فيما بني ق�ة العمل ذات املهارات املتدنية يف الدول ال�سناعية بالباحثني اإىل تق�سي فيما اإذا  لقد دفع تزايد التباين يف الأ

كان التزايد يف عدم امل�ساواة ناجمًا عن التجارة بني ال�سمال واجلن�ب، و ما اإذا كان ي�ؤيد نظرية �ست�لرب- �سام�يل�س�ن التي تتنباأ بالت��سل اإىل 

ج�ر بني البلدان بفعل التجارة. وتبعًا لدرا�سة اأجريت يف ال�ليات املتحدة،  فقد ت�سببت التجارة ب15-20% من ات�ساع  امل�ساواة يف م�ست�يات الأ

ج�ر يف ال�ليات املتحدة )كالين 1997(. كما وجدت درا�سة اأخرى اأنه، ونتيجة لت��سع التجارة مع الدول النامية، انخف�ش الطلب  التباين يف الأ

على العمال ذوي املهارات املتدنية يف ال�سمال بن�سبة 20% تقريبًا خالل الثمانينات. فالب�سائع التي ت�ست�ردها الدول املتقدمة هي ذات كثافة عمالية 

اأكرب من تلك التي تق�م بت�سديرها، بحيث تنتج خ�سارة �سافية يف ال�ظائف حتى ل� مل يحدث عجز يف امليزان التجاري )وود 1994؛ وود 1995(. 

�سارة اإىل �سغر حجم التجارة القائمة بني الدول  ج�ر اأو بني التجارة والطلب، من خالل الإ اإل اأن اآخرين �سكك�ا يف اأهمية ال�سلة بني التجارة والأ

قت�سادي(. ويعترب ه�ؤلء التزايد يف عدم  ال�سناعية والدول النامية)2% من الناجت املحلي الإجمايل يف دول منظمة التعاون والتنمية يف امليدان الإ

على )كروجمان 1995؛ يل 1996(. ولكن  الدول  ج�ر ناجمًا عن التغيريات التكن�ل�جية التي ت�ؤدي اإىل ارتفاع الطلب على املهارات الأ امل�ساواة يف الأ

مر الذي ي�سري اإىل وج�د تاأثريات م�ؤ�س�سية كذلك. فانكما�ش  التي ت�ستخدم نف�ش التكن�ل�جيا ت�سهد درجات متفاوتة من التزايد يف عدم امل�ساواة، الأ

ج�ر احلقيقية وارتفاع الف�ارق قد يع�د اأي�سًا اإىل ارتفاع البطالة و�سعف النقابات خالل تلك الفرتة. بالن�سبة لل�ليات املتحدة، يقدر اأن الرتاجع  الأ

رتفاع  قت�سادي ب�ل كروجمان الإ يف ع�س�ية النقابات ت�سبب يف 20% اإ�سافية من التبديد يف عائدات الذك�ر)فان در ه�فن 2000(. م�ؤخرًا، برر الإ

جتماعية يف البالد. فال�سفقة  اجلديدة  New Deal   فر�ست ق�اعد حتقق  ج�ر بالتغري الذي طراأ على الق�اعد الإ ال�سديد يف عدم امل�ساواة يف الأ

مر الذي ا�ستمر ملا يزيد على 30 �سنة وخلق جمتمع طبقة و�سطى ب�سكل عام. لكن  ج�ر ويف الدخل بعد اقتطاع ال�سرائب، الأ امل�ساواة الن�سبية يف الأ

هذه الق�اعد بداأت بالتفكك خالل ال�سبعينات، وما تزال ت�ا�سل التفكك ب�سكل مت�سارع )كروجمان 2002(.

�سياق الع�ملة
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العامل. فعلى �سبيل املثال، �سجل الحتاد الدويل للنقابات احلرة 

134 دولة. وتت�سمن  النقابية يف  للحق�ق  اإنتهاكات   ICFTU
نتهاكات اإغالق اأو نهب مقرات النقابات، وم�سادرة اأوراقها  الإ

والتمييز،  �سرابات،  الإ واإعاقة  احلك�مية،  الهيئات  قبل  من 

وحتى  وال�سجن،  ال�سيا�سية،  واملالحقة  وامل�سايقة،  والرتهيب، 

قتل النقابيني. لقد مت اغتيال ما ل يقل عن 206 نقابيني يف عام 

.)2003   ICFTU 2002 )الإحتاد الدويل للنقابات احلرة  

ت�جد عادة عقبات اأمام متثيل العمال واملفاو�سة اجلماعية يف 

املناطق اخلا�سة بالت�سدير  EPZ. كما اأنه يف الغالبية الكربى 

من البلدان، فاإن ن�سبة �سغرية من العمال فقط تغطيهم عق�د 

عمل جماعية. 

يبلغ املعدل ال�سن�ي لعدد احل�ادث املهنية يف العامل 250 

ملي�ن. يف كل �سنة، مي�ت اأكرث من ملي�ين عامل يف ح�ادث اأو 

العمال يف  ال�فيات بني  يبلغ معدل  بالعمل.  اأمرا�ش ذات �سلة 

الدول النامية خم�سة اأو �ستة اأ�سعاف املعدل يف الدول املتقدمة. 

ومير�ش اأكرث من 160 ملي�ن عامل يف كل �سنة نتيجة للمخاطر 

قل حماية، اأي الن�ساء،  فقر والأ يف مكان العمل. وتعترُب الفئاُت الأ

كرث تاأثرًا.  طفال واملهاجرون، هي الفئات الأ والأ

والظروف  ال�سلبية  قت�سادية  الإ الت�جهات  ومتيل 

�سبيل  فعلى  البع�ش.  بع�سها  تق�ية  اإىل  املتده�رة  جتماعية  الإ

عدة  اإىل  البلدان  من  الكثري  يف  النقابات  �سعف  اأدى  املثال، 

َتبعات اأثرت على �سروط العمل واملعي�سة لق�ة العمل. وقد بينت 

قت�سادي  درا�سة اأجرتها منظمة التعاون والتنمية يف امليدان الإ

لدول  حك�مات  خم�ش  عن  يقل  ل  ما  اإعرتفت   ،2002 عام  يف 

اأكرث  اأو  واحد  ب�ج�د  الدولية،  العمل  منظمة  اأمام  متقدمة، 

من  الرغم  وعلى  بلدانها.  يف  طفال  الأ عمل  اأ�سكال  اأ�س�اأ  من 

النم�  الفرد، فاإن  تبعًا مل�ست�ى دخل  طفال  تباين ن�سب عمل الأ

وعلى  طفال.  الأ عمل  اختفاء  اإىل  تلقائيًا  ي�ؤدي  ل  قت�سادي  الإ

املقيدة  للت�سريعات  النامية  الدول  من  الكثري  تبني  من  الرغم 

طفال  الأ بعمل  املتعلقة  رقام  الأ ارتفعت  فقد  طفال،  الأ لعمل 

خالل العق�د القليلة املا�سية. قد يع�د هذا جزئيًا اإىل انتقال 

عمال املنزلية والعائلية غري النظامية  طفال من العمل يف الأ الأ

جر)ج�نرت وفان در  اإىل العمالة املرئية والنظامية واملدف�عة الأ

كرب  الأ الق�سم  النظامي  القطاع غري  ي�ستقطب   .)2004 ه�فن 

طفال منت�سر اأي�سَا يف الزراعة،  طفال، لكن عمل الأ من عمل الأ

وال�سيد البحري، 

والبناء  املنزلية،  عمال  والأ وال�سياحة،  وال�سناعة، 

والتنجيم والتحجري.

م�ساواة من حيث اجلن�ش يف  ن�سهد عدم  اأننا  ال�اقع  يف 

�ستى اأنحاء العامل بالن�سبة لن�عية ال�ظائف وم�ست�يات الدخل. 

غري اأن درجتها تتباين ب�سكل كبري بني البلدان) اأنظر اجلدول 

عن  اجلن�سني  بني  امل�ساواة  عدم  من  كبري  قدر  وين�ساأ   .)2،4

�ستخدام واملهنة. اإن املعاملة غري املت�ساوية ب�سبب  التمييز يف الإ

الب�سرة،  ول�ن  ثني،  الإ �سل  والأ جتماعية،  الإ والطبقة  العرق، 

والدين وال�سحة والعجز ه� اأمر وا�سع النت�سار.

من  كبرية  اأجزاء  يف  النقابية  باحلرية  ا�ستهانة  هناك 

�سياق الع�ملة

طفال الن�سطني اقت�سادياً)بني �سن 5-14( يف عام 2000 جدول 2،3: تقديرات لعدد الأ

قليم الإ
طفال الن�سطني  عدد الأ

اقت�سادياً)ماليني(

الن�سبة من اإجمايل العدد 

يف العامل

الن�سبة من اإجمايل عدد 

طفال الأ

2.512الدول املتقدمة

قت�ساديات التي متر يف مرحلة انتقالية 2.414الإ

127.36019اآ�سيا واملحيط الهادئ

17.4816اأمريكا الالتينية و الكاريبي

482329دول اأفريقيا جن�ب ال�سحراء

و�سط و�سمال اأفريقيا 13.4616ال�سرق الأ

16-211املجم�ع

امل�سدر: منظمة العمل الدولية 2002، �ش 19 .
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وفيما بينها، وبني التدفق غري امل�سب�ق لراأ�ش املال، والب�سائع 

بالع�ملة  يعرف  ما  �سمن  احلدود،  عرب  اخلا�سة  واخلدمات 

ن ازدياد التجارة والتدفقات  مر مفارقة، لأ قت�سادية. اإن يف الأ الإ

يت�قع  ال�سائد-  قت�سادي  الإ باملنطق  وخ�س��سًا   - الراأ�سمالية 

نتاجية، ومن� الناجت املحلي الإجمايل،  منه اأن ي�ؤدي اإىل رفع الإ

�ستخدام والدخل احلقيقي. من ال�ا�سح اأن حترير التجارة  والإ

قد خلق فر�سًا جديدة لبع�ش املجم�عات، وعلى وجه اخل�س��ش 

عمال، وامل�ستهلكني ولبع�ش البلدان. ويف نف�ش ال�قت، فقد  لالأ

الذين  العمال  الكثري من  بينهم  ومن  مر،  الأ اآخرون من  عانى 

فقدوا اأعمالهم. مل تعّ��ش عملية خلق فر�ش العمل يف كثري من 

ال�سيا�سي  الهج�م  اأن  الالتينية  اأمريكا  يف  امل�ساواة  عدم  ح�ل 

�سباب  على النقابات وامل�ؤ�س�سات الدميقراطية ه� اأحد اأهم الأ

املنطقة  يف  الدخل  يف  امل�ساواة  عدم  تزايد  خلف  تكمن  التي 

)روبن�س�ن 2001(.

ب( ازدواجية العوملة

و�ساع  الأ بني  يربط�ن  الذين  النا�ش  من  متزايد  عدد  هناك 

نق�سامات  والإ العامل،  يف  املرتدية  جتماعية  والإ قت�سادية  الإ

البلدان  داخل  ما  لدرجة  وتتعمق  ت�ستمر  التي  جتماعية  الإ

�سياق الع�ملة

جور، 2002 جدول 2،4: تفاوت اجلندر يف دول خمتارة: ح�سة الن�ساء يف التوظيف والأ

الدولة

ناث  معدل ن�ساط الإ

قت�سادي كن�سبة مئوية  الإ

من معدل الذكور

 الن�ساء العامالت يف احلكومة

على امل�ستوى الوزاري

)املجموع %(

داريون الإ

املدراء +

)ن�ساء %(

 الن�سبة املقدرة

 لدخل املراأة بالن�سبة

لدخل الرجل

الدول املتقدمة

8955.0310.83ال�س�يد

8744.4280.70فنلندة

8324.3340.63كندا

8231.8460.62ال�ليات املتحدة

685.7100.46اليابان

رجنتني 487.3260.37الأ

4811.7250.38املك�سيك

الدول متو�سطة التقدم

370.64-82رو�سيا

540.02.70.41فنزويال

1.00.21-29ال�سع�دية

0.66-865.1ال�سني

40.57-56�سريالنكا

5916.3670.51ناميبيا

الدول النامية

90.33-44الباك�ستان

40.30-37اليمن

0.71--93تنزانيا

0.41-548.1�سريالي�ن

مم املتحدة الإمنائي، تقرير التنمية الب�سرية 2004، امل�ؤ�سرات 25 و 27 امل�سدر: برنامج الأ



2�

موؤ�س�سة فريدري�ش اإيربت

حيان  الأ من  كثري  يف  نتقال  الإ هذا  دمر  فقد  ال�ساأن.   هذا  يف 

ال�ظائف القائمة عن طريق ال�سغط على امل�سانع املحلية. كما ل 

�ستخدام يف  ميكن التثبت من اأن النم� امل�جه للت�سدير يق�ي الإ

�سترياد.  قطاع ال�سادرات ليحل حمل ال�ظائف يف قطاعات الإ

مم  الأ م�ؤمتر  م�ؤخرًا  اأجراها  قيا�سية  اقت�سادية  درا�سة  يف 

نامية  دولة   18 و�سملت  ونكتاد(  )الأ والتنمية  للتجارة  املتحدة 

للزيادة  ملم��ش  اأثر  يظهر  مل  ك�ريا،  جمه�رية  اإىل  �سافة  بالإ

ال�سناعة.  يف  �ستخدام  الإ على  ال�اردات  اأو  ال�سادرات  يف 

ويع�د ال�سبب يف هذه النتيجة اإىل اأن الدول النامية قد حت�لت 

الراأ�سمالية  الكثافة  ذات  احلديثة  التكن�ل�جيا  ا�ستخدام  اإىل 

�س�اق العاملية، و�سد ال�اردات رخي�سة الثمن،  للمناف�سة يف الأ

وكالهما يحالن حمل امل�سانع املحلية كثيفة العمالة )دي�سينج 

اأجريت ح�ل �سناعة  ت�سري درا�سة  2002(. عالوة على ذلك، 

يف  العمل  ح�سة  انخف�ست  نتقال،  لالإ نتيجة  اأنه  اإىل  الهند�سة 

يف  باملائة  و80   60 بني  ترتاوح  احل�سة  هذه  امل�سافة.  القيمة 

يف  باملائة   25 اإىل   20 عن  يزيد  ل  ما  وبلغت  املتقدمة،  الدول 

العمل  اأ؛ منظمة   1997 الدولية  العمل  النامية )منظمة  الدول 

الدولية 1998 ب(.

عمل  �سروط  اإىل  اجلن�ب  اإىل  �ستخدام  الإ انتقال  اأدى 

مثلة  قت�سادية. من الأ اأكرث خط�رة يف العديد من القطاعات الإ

على ذلك التقارير ال�اردة ح�ل �سروط العمل املروعة للبحارة 

الذين يعمل�ن على �سفن تبحر وهي ترفع اأعالم دول ذات اأج�ر 

منخف�سة. لقد زادت خالل العقد املا�سي املناف�سة القائمة بني 

لدرجة كبرية،  الالئقة  املعايري  التي هي دون  ال�سفن  اأ�سحاب 

بحيث اأنه حتى ال�سركات التي ترغب يف ت�ظيف بحارة م�ؤهلني، 

اأ�سحاب  عن  النا�سئة  املالية  ال�سغ�ط  حتمل  باإمكانها  يعد  مل 

جر وغري م�ؤهلني. مثال  العمل الذين ي�سغل�ن بحارة رخي�سي الأ

من  انتقل  والذي  املهج�رة،  ال�سفن  تفكيك  ه�  ذلك  على  اآخر 

وجمه�رية  ال�سني  اإىل  ال�سمالية  مريكية  والأ وروبية  الأ امل�انئ 

ك�ريا، ولحقًا اإىل الهند، وباك�ستان وبنغالد�ش. ففي هذه الدول 

خرية، يتم تفكيك ال�سفن يدويًا، وما من بديل اأمام العامل اإل  الأ

القب�ل بالقيام باأعمال قذرة وخطرة جدًا. وقد اأ�سبح تفكيك 

التنظيم،  التي تعاين من عدم  اأكرث ال�سناعات  اإحدى  ال�سفن 

اأك�امًا من الركام، ومن العجز وال�فيات  والتي تخلف وراءها 

)اأنظر منظمة العمل الدولية 2000ه(. 

النق�سامات  بع�ش  حدة  تخف  اأن  املراقبني  بع�ش  يت�قع 

قت�سادية العميقة يف العامل مع انت�سار تكن�ل�جيا املعل�مات  الإ

وانها.  لأ �سابقة  مال  الآ هذه  اأن  غري  احلديثة.  ت�سالت  والإ

فالث�رة التكن�ل�جية مل تكن �ساملة. بل، وع��سًا عن ذلك، فقد 

خرى. وتفاقمت م�ساعر  ماكن عن عملية اإلغاء فر�ش العمل الأ الأ

من ال�ظيفي والقلق ب�ساأن الفر�ش امل�ستقبلية يف �س�ق  انعدام الأ

العمل يف كل مكان تقريبًا، حتى يف ال�ليات املتحدة خالل فرتة 

قت�سادي الط�يل وتدين معدلت البطالة التي �سادت  الزدهار الإ

العمال  اأن  م�ؤخرًا  جرت  ا�ستطالعات  ت�سري  الت�سعينات.  يف 

مريكيني قد اأ�سبح�ا اأكرث، ولي�ش اأقل قلقًا ب�ساأن وظائفهم.  الأ

من  الأ بانعدام  ال�سع�ر  ا�ستمرار  اأن  هناك دلئل متزايدة على 

ال�ظيفي ذو �سلة بتزايد قدرة راأ�ش املال على احلركة ال�سريعة 

�سافة اإىل اإعادة هيكلة ال�سركات التي  واملتكررة وال�ا�سعة، بالإ

التي مت  ال�سركات  اأكرث من ن�سف  لقد هددت  تعقب احلركة. 

ا�ستطالعها يف درا�سة يف ال�ليات املتحدة باإغالق امل�سنع ونقله 

التنظيمية  ن�سطة  الأ ال�سركة  واجهت  عندما  اأخرى  دولة  اإىل 

كما  القطاعات.  بع�ش  يف   %  68 اإىل  العدد  وارتفع  للنقابات. 

وجدت الدرا�سة اأي�سًا اأن عددًا �سغريًا فقط من امل�سانع ) %5( 

اأن ال�سع�ر ي�سبح هنا جزءًا من  –غري  اأغلق مقره وانتقل  قد 

ال�اقع )برونفنربيرن، 2000(. قد يف�سر انت�سار م�ساعر انعدام 

ا�ستطالع  ت��سل  فقد  حمائية.  م�ساعر  وج�د  ال�ظيفي  من  الأ

 Wall Street ج�رنال  �سرتيت  وول  �سحيفة  اأجرته  راأي 

Journal بالتعاون مع حمطة اإن بي �سي NBC يف ال�ليات 
مريكيني امل�ستطلعني  املتحدة يف عام 2000 اإىل اأن 58% من الأ

ج�ر.  يعتقدون اأن التجارة اخلارجية قل�ست عدد ال�ظائف والأ

وعندما  هاري�ش،  ويك/  بيزن�ش  اأجرته  راأي  �ستطالع  لإ وتبعًا 

مريكي�ن ح�ل وجهة نظرهم ب�ساأن التجارة،  �سئل امل�اطن�ن الأ

 %50 اختار  بينما  احلرة”،  “التجارة  منهم  فقط   %10 اختار 

)في�سربوت  احلمائية”  “التجارة  و%37  العادلة”،  “التجارة 
لدى  مان  الأ بعدم  ال�سع�ر  وت�ساعدت حدة   .)2000 واآخرون، 

تبعًا  ال�سبعينات  اأوا�سط  منذ  اأوروبا  يف  وامل�ستهلكني  العمال 

 .Eurobarometer لباروميرت اأوروبا

قد  الع�ملة  زخم  اأن  جليًا  بات  فقد  ذلك،  على  عالوة 

ال�سانحة  الفر�ش  يف  امل�ساواة  يف  ال�سديد  النعدام  يف  �ساهم 

تراجعت  بينما  مم،  الأ بع�ش  تقدمت  فقد  املختلفة.  للبلدان 

اأمم اأخرى كثرية. وكانت بت�س�انا الدولة ال�حيدة من بني اأقل 

48 دولة، التي انتقلت اإىل م�ساف  الدول مناء والبالغ عددها 

الدول املت��سطة الدخل. ومت تهمي�ش الكثري من الدول النامية 

اقت�ساديًا.

يف  النظر  لدى  اأي�سًا  للع�ملة  ال�سلبي  اجلانب  ويت�سح 

ول  الأ العامل  دول  من  انتقل  نتاج  فالإ قت�سادية.  الإ القطاعات 

نح� العامل الثالث، حيث كان يفرت�ش اأن ي�فر فر�سًا متعاظمة 

ملتب�سة  ح�ال  الأ اأف�سل  الدلئل هي يف  ولكن  والدخل.  للعمالة 

�سياق الع�ملة
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 ...“ قائلة:  الع�ملة  ب�ساأن  النا�ش  عامة  م�ساعر  ا�ستطالعاتها 

�سيء  ه�  الراأي  مناخ  اإن  وم�سكك�ن.  وقلق�ن  حائرون،  النا�ش 

يك�ن�مي�ست، 29  قت�سادية” )الإ للدميقراطية و�سيء للتنمية الإ

اأيل�ل 2001(. بالفعل، فاإن التاريخ  يق�ل لنا اأن التنمية املتفاوتة 

جتماعي. خالل القرن احلادي  تهدد الدميقراطية والتما�سك الإ

والع�سرين، اأثار ارتفاع معدلت البطالة وانعدام امل�ساواة ب�سكل 

وروبية التطرف على ي�سار وميني الطيف  كبري داخل الدول الأ

يف  ال��سطى  الطبقة  فقدت  القرن،  نهاية  ومع  ال�سيا�سي. 

اأن ابتليت  اإميانها بالنظام املايل العاملي، بعد  �سي�ية  الدول الآ

كان  اقت�سادية.  اأزمة  يف  ت�سببت  منظمة  غري  مالية  بتدفقات 

�سالح  ه�ؤلء النا�ش ي�سكل�ن عماد احلركات الدميقراطية والإ

تل�ح  كرب،  الأ جتماعية  الإ العدالة  غياب  ظل  ويف  قت�سادي.  الإ

فق راديكالية جديدة ومظاهر ا�سطراب �سيا�سي مت�سدد  يف الأ

و�سعب املرا�ش.

من، وامل�ساواة  واللياقة يف العمل،  وبالرغم من فقدان الأ

اخلطاأ  فمن  بالع�ملة،  مبا�سر  غري  اأو  مبا�سر  ب�سكل  واملرتبط 

قت�سادية  الإ الع�ملة  “اأدوات”  على  بالل�م  لقاء  الإ الفادح 

ذاتها  بحد  املال(  راأ�ش  وحركة  للقارات  العابرة  )التجارة 

قت�سادية.  والإ جتماعية  الإ العلل  عن  م�س�ؤولة  باعتبارها 

للة التي ت�سكل  فامل�سدر الرئي�سي للم�سكلة ه� ال�سيا�سات امل�سَّ

جتماعية  اأو على وجه الدقة، انعدام الرقابة الإ عملية الع�ملة، 

ترافق  التي  ماكن  الأ يف  جدًا  اإيجابية  كانت  فالنتائج  فيها. 

املبا�سرة  اخلارجية  �ستثمارات  والإ التجارة  يف  رتفاع  الإ فيها 

جراء التعديالت  جتماعية والدعم امل�ؤ�س�ساتي لإ مع احلماية الإ

الالزمة. تن�ساأ اله�ة املتعاظمة بني البلدان، وخ�س��سًا تهمي�ش 

اإىل  ال��س�ل  الدول على  الدول مناء، من عدم قدرة هذه  اأقل 

�ستثمارية اخلارجية  �س�اق العاملية، ومن جتاوز التدفقات الإ الأ

لها، ومن تعّر�سها ل�سروط جمحفة جدًا يف التجارة ولتدفقات 

الدول  ح�سة  ارتفاع  اإن  الإطالق.  على  ثابتة  غري  ا�ستثمارية 

النامية يف ال�سادرات العاملية ناجم عن تركيز هذا النم� يف ما 

ل يزيد عن ثالث ع�سرة دولة، ع�سر منها تقع يف اآ�سيا، وثالث 

يف اأمريكا الالتينية )غ��ش 2000(. لقد فر�ست الدول الغنية 

واملنتجني  امل�سّنعني  على  ن�سبيًا  مرتفعة   Tariffs تعريفات 

   subsidies عانات الزراعية الزراعيني يف الدول النامية. فالإ

يف الدول املتقدمة تف�ق جمم�ع الناجت املحلي الإجمايل لدول 

عانات التي  اأفريقيا جن�ب ال�سحراء. وقد قدر البنك الدويل الإ

يتلقاها املزارع�ن يف ال�ليات املتحدة واأوروبا وحدهما ب300 

عانات بخ�سارة �سن�ية يف  الإ وتت�سبب هذه  �سن�يًا.  بلي�ن دولر 

التعريفات  اإن  النامية.  للدول  دولر  بلي�ن   19،8 تبلغ  الرفاه 

ظهرت “فج�ة رقمية” داخل الدول وفيما بينها )كا�ستلز 1999؛ 

منظمة العمل الدولية 2001 ب(. اإن الف�ارق �سا�سعة بني الدول 

ال�سناعية والدول النامية فيما يتعلق بت�فر منتجات تكن�ل�جيا 

واإىل  نرتنت  الإ �سبكة  اإىل  وال��س�ل  واملعل�مات،  ت�سالت  الإ

املدخالت ال�سرورية لتحقيق مزيد من التقدم التكن�ل�جي.

�س�اق املالية تدفقات مالية غري ثابتة  لقد اأوجد حترير الأ

العمالة  زاد من م�ساكل  و  الدول،  ا�ستقرار يف كثري من  وعدم 

واملخاطر التي تتهدد رفاه العمال. لقد اأدى تدفق راأ�ش املال كبري 

زالة املبكرة للرقابة على  جل، والذي �سببته الإ احلجم وق�سري الأ

زمة املالية التي ع�سفت  احل�سابات الراأ�سمالية، اإىل حدوث الأ

بكل من ك�ريا، وتايلندة، واإندوني�سيا، وماليزيا وتاي�ان يف جن�ب 

�سرق اآ�سيا. واأزالت هجمات امل�ساربة على عمالت هذه الدول 

قت�سادية ال�سابقة، بينما اأفادت امل�سارف  جزءًا من املكا�سب الإ

�سي�ية  زمة الآ الغربية ) ملناق�سة تف�سيلية ح�ل جذور واآثار الأ

اأنظر �ستيجليتز 2002 اأ، الف�سل الرابع(. ومن بني الدول التي 

ع�سفت بها اأزمات مالية خانقة يف الت�سعينات وبدايات القرن 

رجنتني.  والأ والربازيل  واملك�سيك  رو�سيا،  والع�سرين  احلادي 

من    Bretton Woods وودز   بريت�ن  نظام  انهيار  منذ 

احل�سابات الراأ�سمالية املغلقة واأ�سعار ال�سرف الثابتة يف عام 

زمات املالية. ثمة دلئل متزايدة على  1973، ت�ساعدت وترية الأ

زمات املالية. وح�سب تقديرات  العالقة بني التحرير املايل والأ

ع�ساء واجه�ا اأزمات  �سندوق النقد الدويل، فاإن ثلثي الدول الأ

و1996   1980 العامني  بني  امل�سارف  اأو  العمالت  يف  كبرية 

اأزمة  اإىل  زمة  الأ تف�سي  بحيث   ،)1996 واآخرون  )ليندجرين 

اإن  املجاورة.  قت�ساديات  الإ اإىل  كالعدوى  تنتقل  ثم  اأخرى، 

ب�سه�لة  قادر  نه  لأ احلرة  التجارة  يهدد  ال�سرف  اأ�سعار  تقلب 

على حم� امليزة الن�سبية يف التكلفة. كما اأنه ي�ؤدي اإىل مناف�سة 

املن�ساآت.  املرغ�بة بني  املناف�سة  بدل  الدول،  غري مرغ�بة بني 

وقد تعذر حل م�سكلة التقلبات ال�سديدة يف اأ�سعار ال�سرف يف 

طراف. النظام متعدد الأ

ب�ساأن  ال�سك�ك  تثري  تتحقق  مل  التي  الع�ملة  وع�د  اإن 

حاليًا.  القائمة  قت�سادية  الإ الع�ملة  عملية  ا�ستمرار  اإمكانية 

ت�سالت  والإ املعل�مات  تكن�ل�جيا  باأن  �سك  ي�جد  ل  فبينما 

احلديثة �ستحرز مزيدًا من التقدم،  فقد حَتدث ردة فعل �سد 

�س�اق، ما مل يكن من املمكن تغيري نتائج هذه العملية،  حترير الأ

بال�ستفادة  والدول  امل�اطنني  من  اأكرب  لعدد  ُي�سمح  بحيث 

يف  يحمل  مان  والأ ن�ساف  الإ وعدم  الظلم،  تفاقم  اإن  منها. 

جتماعي الذي قد يتط�ر بحيث ي�سبح  طياته خطر التفكك الإ

يك�ن�مي�ست يف اأحد  “ديناميت” اجتماعي و�سيا�سي. و�سفت الإ

�سياق الع�ملة
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قرتا�ش من �سندوق  حترير ال�اردات والذي كان اأحد �سروط الإ

النقد الدويل )اأنظر املربع 2،2(.

تال�ست  التي  وحدها  الزامبية  الن�سيج  �سناعة  تكن  مل 

الدول  من  القادمة  امل�ستعملة  باملالب�ش  للتجارة  نتيجة 

يف  لب�سة  الأ �س�ق  اأغرق  الثمانينات،  اأوا�سط  فمنذ  ال�سناعية. 

كينيا بال�اردات امل�ستعملة، مما خف�ش اأ�سعار املنتجات املحلية. 

فاحلاويات التي حتت�ي على 135 طن من امللب��سات امل�ستعملة 

يف  خر  والآ احلني  بني  تنزل  كانت  دولر   17،200 تبلغ  بقيمة 

القريب  �س�ق جيك�مبا  اإىل  �سحنها  يتم  م�مبا�سا، حيث  مرفاأ 

من نريوبي للبيع باجلملة الذي فيه ه�ام�ش ربح كبري. نتيجة 

�ستخدام يف �سناعة الن�سيج وامللب��سات املحلية  لذلك، تقل�ش الإ

�سافة اإىل ال�ظائف  من 80،000 عامل اإىل 10،000 عامل. بالإ

ال�سناعية، فقد اختفى العمل يف مزارع القطن الكينية. يف تلك 

لب�سة امل�ستعملة رخي�سة الثمن يف  ثناء، مت حظر ا�سترياد الأ الأ

كل من م�سر وجن�ب اأفريقيا )DGB/IG ميتال 2001(.

عمليًا، مل يكن من ال�سه�لة مبكان ي�مًا التمييز بني اآثار 

�سا�سي يف من�ذج ال�سيا�سة  قت�سادية وبني التح�ل الأ الع�ملة الإ

، بالدول النامية اإىل ارتفاع باهظ  عانات ت�ؤديان جمتمعَتنينْ والإ

يف تكلفة ال�اردات واإىل عقبات كربى اأمام ال�سادرات. ل ت�جد 

ل “جتارة حرة” ول “جتارة عادلة”.

عانات  الإ الناجم عن  ال�سرر  اأن  اإىل  ن�سري  اأن  املهم  من 

اأنه  بل  النامية،  الدول  اأثره على مزارعي  يقت�سر  ل  الزراعية 

التي  املتقدمة  الدول  يف  الغذائي  من  والأ احلق�ق  من  ينتق�ش 

عانات ت�جه عادة اإىل امل�سانع  عانات لل�سادرات. فالإ تقدم الإ

املزارع  من  الكثري  تعاين  بينما  الكربى،  الزراعية  عمال  والأ

ويتزايد  والدي�ن.  الإحالل  من  ال�سغرية  والتعاونيات  العائلية 

نتاج الزراعي. فما يزيد على 50 باملائة من  تركيز ومركزية الإ

اإنتاج ال�ليات املتحدة ياأتي من 2 باملائة فقط من املزارع، بينما 

 2003( املزارع  من  باملائة   73 من  نتاج  الإ من  باملائة   9 ياأتي 

.)IUF الحتاد الدويل لعمال  ال�سناعات الغذائية

ب�سرعة،  اأ�س�اقها  الفقرية  الدول  من  الكثري  فتحت  وقد 

العاملية،  املالية  �س�اق  الأ عن  الناجمة  ال�سغ�ط  ب�سبب  جزئيًا 

مثلة ال�سارخة  لتجد اأن �سناعاتها املحلية قد تال�ست. ومن الأ

للت�سرع يف  نتيجة  الزامبية  الن�سيج  الذي حل ب�سناعة  الدمار 

�سياق الع�ملة

�سواق الغربية،  ت�سل الب�سائع امل�ستعملة ب�سعر باهظ املربع 2.2: مكب النفايات: بينما تتودد زامبيا لالأ

�سن�ات  ع�سر  قبل  التجارة اخلارجية  اأمام  قت�ساد  الإ بفتح  امل�س�ؤول�ن احلك�مي�ن  بداأ  ولكن عندما  اأقم�سة مزدهرة.  �سناعة  ي�مًا  لزامبيا  كانت 

لقاء احل�س�ل على الدي�ن من املانحني الدوليني، بداأت اأطنان من املالب�ش امل�ستعملة بالتدفق اإىل البالد، بدون اأي جمارك فعلية. وتغّلب جتار 

اجلملة على م�سانع الن�سيج الزامبية التي مل تكن على قدر كبري من الفعالية، حيث متكن التجار من ت�فري مالب�ش قابلة لال�ستخدام وباأ�سعار 

�ستخدام اأو اجلمارك التي كانت يف ال�سابق حتمي امل�سّنعني املحليني من املناف�سة اخلارجية. وكانت النتيجة  نتاج والإ معق�لة، بدون دفع تكاليف الإ

اأن تال�ست �سناعة الن�سيج الزامبية. فخالل ثماين �سن�ات، اختفت ح�ايل 30،000 فر�سة عمل، و ظهرت ع��سًا عنها �سبكات كثرية، ولكن غري 

ك�ام اأو يف »ال�سل�لة« كما يطلق عليها  يف لغة قبيلة بيمبا  ثابتة، من الباعة يف الطرق ويف اأ�س�اق الربغ�ث ممن يحث�ن املت�س�قني على البحث يف الأ

الزامبية... لقد ح�ل الت��سع يف التجارة العاملية الذي اأعقب نهاية احلرب الباردة اأفريقيا اإىل مكب للنفايات ملا يفي�ش عن حاجة العامل ال�سناعي، 

�سلحة امل�ستعملة. دوات والأ في�سان من املالب�ش وال�سيارات واملفرو�سات والأ

... يقر امل�س�ؤول�ن يف البنك الدويل باأن انهيار �سناعة الن�سيج يف زامبيا كان اأحد التبعات امل�ؤ�سفة وغري املتعمدة ل�سيا�سات ال�س�ق احلرة التي 

اإدماج »ا�سرتاتيجيات لتخفيف حدة الفقر« م�ستخدمًا نهجه  اأجل  1999، والبنك يعمل مع زامبيا ومع دول اأخرى من  �سجعها البنك. ومنذ عام 

التقليدي.  »التجارة الدولية هي يف تط�ر دائم«، على حد ق�ل رمي�ند ت�ي، الناطق با�سم البنك الدويل. 

»وت�جد يف اأفريقيا كافة اأ�سكال القي�د على التجارة التي قد ل نك�ن قد اأخذنا كلها يف احل�سبان«... »لقد ارتكبنا خطاأ اخللط بني ال�س�ق احلرة 

وبني التنمية«، قال فريد ميمبي، املدير التنفيذي ل�سحيفة الب��ست، وهي ال�سحيفة الزامبية امل�ستقلة ال�حيدة. » اأنا ل اأق�ل اأنه يجب علينا اأن 

جانب لكي ياأت�ا ويق�م�ا بتنميتها  نعزل اأنف�سنا عن العامل كما كنا ي�مًا، ولكننا  نبحث يف كيفية تنمية بلدنا. اإننا نبحث عن كيفية ت�س�يق بلدنا لالأ

ر�ش التي  فارقة اأي �سيء، ول ي�سيطرون على اأي �سيء، ول يديرون اأي �سيء ف�ق الأ �ستعمارية القدمية، حيث ل ميلك الأ لنا. نحن نع�د اإىل املعادلة الإ

ولدنا فيها. قريبًا �سن�سبح غرباء يف بالدنا«.

امل�سدر: مقتطفات من ج�ن جيرت »ال�ا�سنطن ب��ست«، 22 ني�سان 2002.
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اأن تك�ن عملية  جتماعية. يجب  قت�سادية والإ نحت�ي تبعاته الإ

هذا  الدميقراطية.  الرقابة  حتت  ت��سع  واأن  ح�سارية  الع�ملة 

�ستنتاج الرئي�سي الذي خل�ش اإليه »تقرير اللجنة العاملية  ه� الإ

جتماعي للع�ملة«، والذي �سدر يف عام 2004. ح�ل البعد الإ

اإننا بحاجة اإىل ت��سيح اأن طريق الليربالية اجلديدة ه� 

ف�سل، من  الأ الطريق  بال�سرورة  لي�ش  وه�  الطرق فقط،  اأحد 

قت�سادي والتنمية. ثمة بدائل ل تعترب  اأجل ت�سكيل التكامل الإ

تعتمد  ل  خرى  الأ فاملقاربات  �س�اق.  الأ لتحرير  رديفًا  الع�ملة 

تفكيك  وعلى  الرقابة،  واأدوات  احل�اجز  اإزالة  على  بب�ساطة 

قت�ساد  الإ تنظيم  تعيد  اأن  حتاول  بل  جتماعي،  الإ الرفاه  دولة 

تدرك  املعنية.  طراف  الأ خمتلف  م�سالح  بني  ي�ّفق  بحيث 

مفيدة  الع�ملة  جعل  اأن  تدريجيًا  طراف  الأ متعددة  املنظ�مة 

داعمة  ومتما�سكة  �سم�لية  �سيا�سات  يقت�سي  النا�ش  لغالبية 

التجارة  ومنظمة  الدولية،  املالية  امل�ؤ�س�سات  تت�سمن  للتجارة، 

العاملية، ومنظمة العمل الدولية واأطرافًا فاعلة اأخرى. يف عام 

2002، �سدد مدير عام منظمة التجارة العاملية �س�با�ساي على 

اأي�سًا من وج�د  لي�ست م�ستقلة. لبد  التجارية  »ال�سيا�سات  اأن 

�سيا�سات دعم م�سرتك مرافقة لها«. واعرتف البنك الدويل اأنه 

»فيما وراء احلدود«، تلزم اإ�سالحات م�ؤ�س�ساتية وتنظيمية، مبا 

والعمالية،  البيئية  للمعايري  قت�سادي  الإ النفتاح  خ�س�ع  فيها 

البنك  التحرير)  عن  املتاأتية  املنفعة  تعظيم  اأجل  من  وذلك 

والبنى  ال�سيا�سات  بني  الت�ازن  2003(. يجب حتقيق  الدويل، 

؛  والعاملي  ال�طني  امل�ست�يني  على  جتماعية  والإ قت�سادية  الإ

جتماعية  والإ قت�سادية  الإ التنمية  من  كل  تك�ن  اأن  وينبغي 

متكاملتني، ومتزامنتني ومت�ساويتني.

هناك ق�س�ر يف النظرة التي تتجاهل اأو تنكر فر�ش التقدم 

الدول  اأن فتح  نن�سى  األ  الع�ملة. علينا  املتاأ�سلة يف  جتماعي  الإ

عني  �س�اق التي كانت بعيدة عن الأ التي كانت ي�مًا حممية والأ

املمار�سات اخلاطئة.  الكثري من  روؤية  �سفافية يف  اإىل  اأدى  قد 

ثار املفيدة للع�ملة اأن النا�ش مل يع�دوا يقارن�ن اأنف�سهم  ومن الآ

باأبناء بلدهم فقط، بل بالنا�ش يف بلدان اأخرى اأي�سًا. و يت�سح 

هذا ب�جه خا�ش يف جمال العمل. فقد انت�سر ال�عي ب�ساأن عمل 

عمال اخلطرة،  نت�سار، والأ طفال والعمل اجلربي ال�ا�سع الإ الأ

وا�ستخدام امل�اد اخلطرة يف مكان العمل مع تداعي اجلدران 

ن اإ�ساءة املعاملة يف العمل 
القائمة بني البلدان. اإن املعرفة ب�ساأ

امل�ست�ى  على  امل��س�ع  مع  للتعامل  اأ�سا�سي  م�سبق  �سرط  ه� 

�ستثمارات  اأ�س�اأ �سروط العمل ل ت�جد عادة يف الإ اإن  الدويل. 

قت�ساد املحلي. يجب  اخلارجية، بل يف القطاعات املحمية يف الإ

من  املحتملة  املنافع  من  نف�سها  حترم  األ  النامية  الدول  على 

الليربالية  “بربنامج  يعرف  بات  ما  باجتاه  قت�سادية  الإ

التط�رين  كال  حدث  فقد  وا�سنطن”.  “ت�افق  اأو  اجلديدة”، 

لت�جهات   ال�سلبية  التاأثريات  اإن  خرية.  الأ �سنة  الثالثني  خالل 

عن  الغالب،  ويف  كبرية  لدرجة  ناجمة  اأعاله  املذك�رة  الع�ملة 

واخل�سخ�سة  التحرير  يف  اجلديدة  ال�سيا�سات  منظ�مة 

قت�سادي.  الإ ندماج  الإ عن  ناجمة  ك�نها  من  اأكرث  ال�سريعني، 

املحلي  الناجت  يف  النم�  معدلت  اأعلى  ذات  النامية  فالدول 

وجمه�رية  ال�سني  فيها  مبا  الت�سعينات،  خالل  الإجمايل 

اتبعت  التي  الدول  تكن هي  والهند مل  وماليزيا  وفيتنام  ك�ريا 

الدول  فهذه  واخل�سخ�سة.  ال�س�ق  حرية  مبداأ  �سارم  ب�سكل 

لكنها  العاملي،  ال�س�ق  ي�فرها  التي  الفر�ش  من  ا�ستفادت 

والدعم.  نظمة  الأ وعلى  ال�اردات،  على  الرقابة  على  حافظت 

مل تقم ال�سني بتحرير ح�ساباتها الراأ�سمالية. كذلك جتاوزت 

الن�سبية”،  “امليزة  على  عتماد  الإ اآ�سيا  �سرق  اإقت�ساديات 

فر�ست  كما  املحلية.  ال�سناعية  قدراتها  بتط�ير  بداأت  بحيث 

مع  يتما�سى  للقارات مبا  العابرة  ال�سركات  اأن�سطة  على  رقابة 

ورفع  نقل  نح�  ت�جيهها  مت  بحيث  ال�طنية،  ال�سيا�سة  اأهداف 

املحلية،  باملدخالت  تتعلق  ق�اعد  وفر�ست  التكن�ل�جيا،  �س�ية 

على  املفيدة  قت�سادية  والإ التكن�ل�جية  ثار  الآ تعظيم  اأجل  من 

كرث تقدمًا، مبا فيها  املن�ساآت املحلية. اأما الدول ال�سناعية الأ

وروبي واليابان، فقد حققت  ال�ليات املتحدة، ودول الحتاد الأ

فقد  التنظيم.  و�سديدة  خمتلطة  اإقت�ساديات  عرب  اإزدهارها 

كانت هذه الدول انتقائية وبطيئة وحذرة يف فتح اإقت�ساداتها. 

�ستثمارات  وقامت بحماية �سناعاتها ال�ليدة. وقيدت دخ�ل الإ

مر نف�سه على الدول النامية؟ ما الذي  اخلارجية. ملاذا ينكر الأ

على  ال�سمالية  العاملية  التجارة  منظمة  اأهداف  فر�ش  يجعل 

هداف التي و�سفها  �ستثمار يف دول اجلن�ب م�سروعًا، هذه الأ الإ

مراقبان على اأنها “افعل�ا كما نق�ل، ولي�ش كما فعلنا” )ت�ساجن 

وجرين 2003(؟

اأن  ي�ؤمن�ن  واملعار�سني  املنا�سرين  من  الكثري  اأن  يبدو 

الع�ملة هي ق�ة قاهرة ل ميكن التاأثري عليها. اإن هذه القناعة 

لي�ست  فالع�ملة  ال�سيا�سية.  واخليارات  ال�سيا�سة  بدور  ت�ستخف 

اأمرًا »يحدث« هكذا، وما من يد خفية حتركها: » فهي حتدث 

بفعل رجال ون�ساء لديهم الكثري من امل�سالح املكت�سبة حلمايتها 

اخلارجية  )وزارة  �سيطرتهم«  حتت  م�ال  الأ من  والكثري 

ال�سيا�سية  اجله�د  بذل  يجب  �ش.35(.   ،1996 الدمناركية 

لي�ش من اأجل وقف العملية، بل من اأجل ت�جيهها نح� حتقيق 

قت�سادية  نتائج مقب�لة. علينا اأن نتعلم كيف ننتهز الفر�ش الإ

اأو  نتجنب  واأن  مفت�ح،  اقت�ساد  يف  ت�سنح  التي  جتماعية  والإ

�سياق الع�ملة
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الدويل  النقد  العديد من اجتماعات �سندوق  1999، ويف  عام 

وروبي.  الأ الحتاد  وقمم  الثماين  وجمم�عة  الدويل  والبنك 

يف  �سن�يًا  للع�ملة  واملعار�سني  النقاد  من  متزايد  عدد  ويجتمع 

من  ا�ستيائهم  عن  للتعبري  الربازيلية  األيجري«  »ب�رت�  مدينة 

قت�ساد العاملي. دارة غري املت�ازنة لالإ ال�سيا�سات امل�سلَّلة والإ

يف  النقلة  حتقيق  اأجل  من  اخلط�ات  اأوىل  اتخذت  لقد 

انعقدت خالل  التي  العاملية  القمم  العديد من  ففي  ال�سيا�سة. 

الت�سعينات، مت حتديد اأهداف ت�سغيلية اإمنائية ينبغي حتقيقها 

هداف الإمنائية  ن ا�سم الأ مع حل�ل عام 2015. ويطلق عليها الآ

اإىل  واجل�ع  ال�سديد  الفقر  تخفيف  تت�سمن  وهي  لفية.  لالأ

امل�ساواة بني اجلن�سني  2015، وحتقيق  الن�سف مع حل�ل عام 

�سا�سي واخلدمات  ومتكني املراأة واإتاحة ال��س�ل اإىل التعليم الأ

م�مة  الأ �سحة  وحت�سني  طفال  الأ وفيات  وتخفي�ش  ال�سحية 

مرا�ش  والأ يدز(  )الإ املكت�سب  املناعة  نق�ش  مر�ش  ومكافحة 

من  العاملية  ال�سراكات  تط�ير  و  البيئية  والدمي�مة  خرى  الأ

قت�سادية  الإ امل�ساكل  حلجم  ونتيجة  اأنه،  غري  التنمية.  اأجل 

اإ�سالح  يف  البطيء  والتقدم  اأعاله،  املذك�رة  جتماعية  والإ

اإن  هداف.  الأ اإمكانية حتقيق هذه  �سك يف  ال�سيا�سات، هناك 

يعني   2015 الن�سف مع حل�ل عام  اإىل  ال�سديد  الفقر  خف�ش 

اأن عدد الفقراء �سينخف�ش اإىل 658 ملي�ن. اإذا مل يطراأ تغيري 

ملي�ن   968 ه�  املت�قع  الرقم  فاإن  احلالية،  الت�جهات  على 

)اأوك�سف�رد اأناليتيكا، 27 كان�ن الثاين 2005(.

وتلخي�سًا لهذا الف�سل، فاإن الع�ملة قد تقدمت ب�سكل كبري 

جتماعية مل  قت�سادية والإ خالل العق�د املا�سية. اإن اآثارها  الإ

ن لغالبية النا�ش و الدول. » اإن عملية الع�ملة  تكن مر�سية حتى الآ

وداخلها.  الدول  بني  فيما  مت�ازنة،  غري  نتائج  تعطي  احلالية 

يتقا�سم�ن  النا�ش ل  الكثريين جدًا من  فالرثوات تخلق، ولكن 

)اللجنة  العملية«  ت�سكيل  لهم �س�ت يف  لي�ش  اأن  كما  منافعها. 

.)x.جتماعي للع�ملة 2004، �ش العاملية ح�ل البعد الإ

التجارة، واأّل ت�سيع على نف�سها فر�سة قيام ال�سركات متعددة 

عرب  العمالية  وممار�ساتها  خرباتها  اأف�سل  بنقل  اجلن�سيات 

عملياتها القائمة يف هذه البلدان.    

اأنان(.  )ك�يف  اإن�سانيًا«  »وجهًا  الع�ملة  تكت�سي  اأن  ينبغي 

وتغيريات  وا�سحة،  �سيا�سية  اإرادة  يتطلب  النقلة  وحتقيق هذه 

قت�سادية، كما يتطلب حكمًا �سليمًا  يف الفكر امل�جه لل�سيا�سة الإ

قت�سادي  الإ التكامل  يرتافق  اأن  اأي�سًا  مر  الأ ويتطلب  اأف�سل. 

بخالف  ال�سالح،  واحلكم  املنا�سبة  ال�سيا�سات  مع  العاملي 

من  لي�ش  ذلك.  حتقيق  عن  البعد  كل  البعيد  احلايل  ال�اقع 

عملية  وترية  بتخفيف  املطالبة  من  مزيدًا  نرى  اأن  املفاجئ 

قت�سادي، وخ�س��سًا من قبل الدول النامية. يجب  التكامل الإ

تقا�سم تكاليف ومكا�سب عملية الع�ملة ب�سكل اأكرث م�ساواة. يف 

الغالب يقع العمال �سحية مزدوجة لها. فهم يفقدون ال�ظائف 

من  كرب  الأ الق�سم  ميّ�ل�ن  فاإنهم  ذلك  كل  وف�ق  واملداخيل، 

امل�ساعدات املخ�س�سة للتعديالت، وذلك من خالل العائدات 

يتم  فيما  دائم،  ب�سكل  منها  ح�ستهم  تتزايد  التي  ال�سريبية 

تقلي�ش العبء ال�سريبي على ال�سركات متعددة اجلن�سيات اإىل 

دنى، كحافز لها على البقاء يف البلد. على �سبيل املثال،  احلد الأ

انخف�ش معدل �سريبة ال�سركات بني العامني 1966 و2003  من 

 37،6 ومن  وروبي،  الأ الإحتاد  دول  يف  باملائة   31،7 اإىل   39،0

امليدان  يف  والتنمية  التعاون  منظمة  دول  يف  باملائة   30،8 اإىل 

قت�سادي )اللجنة العاملية 2004(. وانخف�ست ح�سة الدخل  الإ

رباح  الأ ن�سبة  ارتفعت  بينما  الدخل،  اإجمايل  يف  العمالة  من 

�س�ل الراأ�سمالية فعليًا يف كل مكان. والأ

فاإن  ن�ساف،  الإ عدم  من  احلالة  هذه  مثل  اإىل  بالنظر 

يف  ال�سائدة  للع�ملة  املزع�مة  املنافع  ب�ساأن  الت�ساوؤلت  طرح 

ال�س�ارع، وحتى يف بع�ش املجال�ش، ل يعترب اأمرًا مفاجئًا. فقد 

من  الكثريين  بينهم  ومن  النا�ش،  من  لف  الآ مئات  تظاهر 

اأع�ساء النقابات، �سد �سيا�سات الع�ملة، كما حدث يف الجتماع 

ال�زاري ملنظمة التجارة العاملية الذي انعقد يف مدينة »�سياتل« 

�سياق الع�ملة
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ما الذي ميكن ملعايري العمل الدولية اأن تقدمه من اأجل حت�سني 

قدر العمال يف �ستى اأنحاء العامل؟ كيف ميكنها اأن ت�ساعد يف 

منائية الدولية وما ه� الدور الذي ميكن اأن  هداف الإ حتقيق الأ

لت�جيه  امل�سممة  العاملية  الق�اعد  عمل  اإطار  من  كجزء  تلعبه 

عملية الع�ملة باجتاه اأكرث قب�ًل؟

قــ�سام  �ســئلة. نحــدد يف الأ يعالـج الف�ســل التالــي هــذه الأ

التاليــة مكامــن اجلــدل الرئيــ�سية اخلا�سة بدور معايري العمــل 

نقــ�م  التحديــد،  وجــه  وعلــى  وتاأثيــرها.  وانت�سارها  الدوليــة، 

با�ســتعرا�ش وتقــييم احلجــج امل�ؤيــدة ملعاييــر العمــل الدوليــة، 

النقــاط  حــ�ل  اخلــالف  ويتمحــ�ر  لهــا.  املعار�ســة  وتلــك 

التالية:

منا�سري  بعك�ش  الدولية:  العمل  ملعايري  قت�سادي  الإ ثر  الأ  )1

اإىل  احلاجة  على  ي�سددون  الذين  الدولية  العمل  معايري 

�سروط  حت�سني  اأجل  من  دوليًا  عليها  متفق  ق�اعد  تطبيق 

قت�ساديني  العمل واملعي�سة للعمال، فاإن الراأي ال�سائد بني الإ

»ب�سكل  تتح�سن  العمل  �سروط  اأن  على  �سرار  الإ ه� 

ه�ؤلء  ويعتقد  خالله.  ومن  قت�سادي  الإ النم�  مع  تلقائي« 

من  ال�طنية  العمل  اأ�س�اق  يف  التدخل  اأن  قت�سادي�ن  الإ

اأو حتى  الدولية ه� غري م�ؤثر،  العمل  خالل فر�ش معايري 

ي�ؤدي اإىل اآثار عك�سية. 

العمل الدولية  العمل الدولية: تدعي منظمة  2( عاملية معايري 

جلميع  ت�سلح  واأنها  وعاملية،  �سم�لية  املعيارية  اأدواتها  اأن 

العامل.  اأنحاء  كافة  يف  قت�سادية  الإ والقطاعات  العمال 

باملقابل، فاحلجة التي تدح�ش هذه املق�لة مبنية على اأ�سا�ش 

جزاء من ق�ة  اأن معايري العمل الدولية غري قابلة للتطبيق لأ

وللبلدان  منها(  جزء  اأو  )كلها  مناء  قل  الأ وللدول  العمل، 

التي ت�س�د فيها ثقافات وتقاليد خا�سة.

اأ( ما هي معايري العمل الدولية؟

هذا  اأدى  وقد  منف�سالن.  معنيان  العمل”  “معيار  مل�سطلح 

ال�سروط  اإىل  ي�سري  ول  الأ فاملعنى  وارتباك.  فهم  �س�ء  اإىل 

العمال يف مكان  والعمل ورفاه  �ستخدام،  الفعلية لالإ والظروف 

“ما هي” حالة ق�ة العمل، وذلك يتم عادة  وزمان حمددين. 

التعليم  م�ست�يات  اإىل  ت�سري  اإح�سائيات  ا�ستخدام  خالل  من 

وال�سالمة  وال�سحة  العمل  و�ساعات  ج�ر  والأ املهنية  واملهارات 

جتماعي وما اإىل هنالك. و�سن�سري اإليها  املهنيتني وال�سمان الإ

“معيار  مل�سطلح  الثاين  املعنى  اأما  العمل”.  “�سروط  با�سم 

“ما  ت�سرتط  العمل  فمعايري  ت�جيهي.  اأو  معياري  العمل” فه� 

ينبغي اأن تك�ن” عليه �سروط وظروف العمل. وهي حتدد حق�ق 

�سا�سية يف التجمع واملفاو�سة اجلماعية واحلرية من  العمال الأ

واحلرية  طفال  الأ عمل  من  واحلرية  والق�سري  العمل اجلربي 

معايري  اأي�سًا  ت�سرتط  وهي  واملهنة.  العمل  يف  التمييز  من 

قت�سادية  الإ ا�سم احلق�ق  اأي�سًا  والتي يطلق عليها  اجتماعية، 

�ستخدام  �ستخدام والتدريب واإنهاء الإ جتماعية، كمعايري الإ والإ

واحلد  ج�ر  لالأ دنى  الأ واحلد  املهنيتني  وال�سالمة  وال�سحة 

دنى للراحة  ق�سى ل�ساعات العمل ي�ميًا اأو اأ�سب�عيًا واحلد الأ الأ

العمال من ذوي  م�مة وحماية  الأ واإجازة  املدف�عة  جازات  والإ

حتياجات اخلا�سة، كالعمال املهاجرين والعاملني يف املنازل؛  الإ

النزاعات.  ف�ش  وق�اعد  جتماعي  الإ ال�سمان  يت�سمن  كما 

وت��سع الق�اعد املعيارية على امل�ست�يني الدويل وال�طني. من 

هنا يطلق عليها ا�سم “معايري العمل الدولية” و “معايري العمل 

ال�طنية” على الت�ايل.

وقد قامت باإر�ساء معايري العمل الدولية اإتفاقيات منظمة 

العمل الدولية التي اأوجدت التزامًا دوليًا من الدول التي �سدقت 

�سافة اإىل ت��سيات منظمة العمل الدولية التي ت�فر  عليها، بالإ

 180 ن، هناك اأكرث من  ت�جيهات لتحرك احلك�مات. حتى الآ

اتفاقية و190 ت��سية اعتمدتها منظمة العمل الدولية )جتري 

ت�سكل جمتمعة  دوات،  الأ وت�حيد(. هذه  حاليًا عملية مراجعة 

الدولية”.   العمل  “معايري 
“اإعالن  يف  مت�سمنة  �سا�سية  الأ الثماين  التفاقيات  اإن   

يف  �سا�سية  الأ واحلق�ق  املبادئ  ح�ل  الدولية  العمل  منظمة 

1998، ويف املتابعة اخلا�سة به. وين�ش الإعالن  العمل” لعام 

اأع�ساء  وب��سفهم  الدولية،   العمل  منظمة  اأع�ساء  اأن  على 

املنظمة،  لد�ست�ر  قب�لهم  وبحكم  الدولية،  العمل  منظمة  يف 

احلق�ق  وحتقيق  وت�سجيع  باحرتام،  لتزام  الإ على  وافق�ا  قد 

ويعر�ش  ح�سنة.  بنية  التفاقيات  هذه  يف  امل�سمنة  �سا�سية  الأ

�سدقت  التي  الدول  واأعداد  �سا�سية  الأ هداف  الأ  3،1 اجلدول 

عليها.

ومع حل�ل �سهر اأيار من عام 2005، بلغ العدد الإجمايل 

�- معايري العمل الدولية : ميدان املخالفات
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ظروفهم، ت�سبح املناف�سة »غري عادلة«. واحلل ه� حترك دويل 

وذلك  عامليًا،  عليه  متفق  العمل  معايري  من  اأدنى  حد  لتطبيق 

قمع  فاإن  املثال،  �سبيل  على  »عادلة«.  مناف�سة  اإيجاد  اأجل  من 

ال�سالمة  معايري  و�سعف  �ستخدام  الإ يف  والتمييز  النقابات، 

وال�سحة ل تعترب �سيا�سات م�سروعة يف املناف�سة الدولية. 

العمل ب�سكل فعال،  الق�ى املحبطة ل�س�ق  اأجل منع  ومن 

ج�ر  لالأ دنيا  اأر�سية  من  تتك�ن  عامة،  قاعدة  ت��سع  اأن  يجب 

وحق�ق  العمل،  ل�ساعات  و�سقف  خرى،  الأ العمل  ول�سروط 

“اأ�سا�سية” م�ؤاتية للعمال، مما يجعل من املمكن و�سع الق�اعد 
العمل  معايري  تغطية  تنت�سر  اأن  ينبغي  ومتابعتها.  نظمة  والأ

بالت�ساوي مع ات�ساع اأ�س�اق العمل واملنتجات وراأ�ش املال. ويجب 

طراف الفعلية اأو املحتملة للعر�ش  تطبيق املعايري على جميع الأ

�سروط  تاأثري  وانتقال  املعايري،  تخفي�ش  ملنع  وذلك  والطلب، 

العمل املرتدية من دولة اإىل اأخرى. ينبغي اأن حتث هذه الق�اعد 

“حتميل” التكاليف  ب  القيام  عدم  من  التاأكد  على  املنتجني 

الهيكلة  اإعادة  من  �سكل  ي  لأ الالزمة  للتعديالت  جتماعية  الإ

مع  التعامل  يتم  اأن  بل  خارجي،  طرف  على  بالتجارة  املتعلقة 

اأن يتحمل املنتج  “يف م�سدرها”، مبعنى اآخر،  هذه التكاليف 

التكاليف يف امل�قع الذي تن�ساأ فيه. 

عالوة على ذلك، ينبغي للق�اعد اأن تك�ن ملزمة ومطبقة 

عندما  املتطلبات  بهذه  قت�سادي�ن  الإ ويقر  القان�ن.  بحكم 

 ، free rider »نتفاع املجاين ي�سريون بتفاوت اإىل »م�سكلة الإ

اأو “م�سكلة التحرك اجلماعي” اأو “م�سكلة املناف�سة على اإفقار 

مفاو�سة  يف  منخرط  نقابي  ي  لأ اأي�سًا  جلية  وهي  اجلريان”. 

جماعية ح�ل �سروط العمل، ويريد لعقد العمل اأن يك�ن نافذًا. 

الذين  العمل  �سحاب  بالن�سبة لأ اأن هذه املتطلبات ماأل�فة  كما 

يرغب�ن يف روؤية اتفاقية العمل اجلماعية ت�فر اليقني وامل�ساءلة 

املتطلبات  وحتتل  وملناف�سيهم.  نف�سهم  لأ العمل  تكلفة  ب�ساأن 

فاتفاقية  الدولية.  العمل  منظمة  فل�سفة  يف  حم�رية  مكانة 

يف  تن�ش  الدولية،  العمل  منظمة  اأطلقت  التي  مم،  الأ ع�سبة 

ن�سانية  املادة 23)اأ( على “�سرورة تطبيق ال�سروط العادلة والإ

يف العمل، داخليًا ويف الدول التي متتد اإليها عالقاتهم التجارية 

)الديباجة(  الدولية  العمل  منظمة  د�ست�ر  اأما  وال�سناعية”. 

على  خطرًا  ي�سكل  مكان  اأي  يف  “الفقر  اأن  على  فين�ش 

اعتماد  يف  اأمة  اأي  اإخفاق   ..“ واأن  مكان”،  كل  يف  زدهار  الإ

اأخرى ترغب  اأمم  ي�سكل عقبة يف طريق  اإن�سانية  �سروط عمل 

يف حت�سني ال�سروط يف بلدانها”.

ارتقاء  فكرة  يت�سمن  العادلة  املناف�سة  مفه�م  اإن 

ن�سجام العاملي، مما ي�ؤدي اإىل تقارب معايري العمل واملعي�سة  الإ

للم�سادقات على اتفاقيات منظمة العمل الدولية 7290 قامت 

ع�ساء يف املنظمة والبالغ عددها 175، بينما بلغ  بها الدول الأ

�سا�سية 1236. تفاقيات الأ عدد امل�سادقات على الإ

ت�ستمل  الدولية،  العمل  منظمة  اأدوات  اإىل  �سافة  وبالإ

م�سادر قان�ن العمل الدويل على اتفاقيات دولية اأخرى، كالعهد 

الدويل  والعهد  وال�سيا�سية،  املدنية  باحلق�ق  اخلا�ش  الدويل 

جتماعية والثقافية ال�سادرين  قت�سادية والإ اخلا�ش باحلق�ق الإ

ول الرق والعب�دية والعمل  مم املتحدة. ويحظر العهد الأ عن الأ

اجلربي والتمييز؛ بينما يحظر العهد الثاين التمييز على اأ�سا�ش 

يف  واحلق  ال�ظيفة  واختيار  العمل  يف  احلق  ويحمي  اجلن�ش، 

�سروط عمل من�سفة )مبا يف ذلك اأج�ر من�سفة وكافية للعي�ش 

منة  الكرمي( وامل�ساواة يف الرواتب وظروف العمل ال�سحية والآ

املدف�عة  جازات  والإ العمل  �ساعات  والرتفيه وحتديد  والراحة 

�سراب وحق احل�س�ل على  الإ نقابة وحق  اإىل  وحق الن�سمام 

ر�ساد املهني والفني وتدريب العمال واحلق يف م�ست�ى معي�سة  الإ

لئق. اأما اتفاقية الق�ساء على كافة اأ�سكال التمييز �سد املراأة 

مم املتحدة ، فهي تلزم الدول على اإزالة التمييز القائم يف  لالأ

ومنح  و�سحية،  �سليمة  عمل  �سروط  و�سمان  املراأة،  ا�ستخدام 

الطفل  حق�ق  اتفاقية  وتلزم  جر.  الأ مدف�عة  اأم�مة  اإجازات 

�سابة واإ�ساءة املعاملة  طفال من الإ ال�سلطات ال�طنية بحماية الأ

�ستغالل. والإ

ملعايري  قت�سادية  الإ ثار  الآ املت�ساربة حول  راء  الآ ب( 

العمل الدولية  

العمل  �سروط  حت�سني  على  يعرت�س�ن  فقط  قالئل  اأن  رغم 

واملعي�سة لق�ة العمل، فاإن الت�ساوؤلت قد ثارت ح�ل ما اإذا كان 

الدولية. وظل  العمل  ينبغي حتقيق ذلك عرب معايري  اأو  ميكن 

ال�س�ؤال ح�ل ما اإن كانت معايري العمل الدولية ت�ساعد العمال 

للحجج  يلي عر�ش  فيما  اأمده.  ت�سّرهم، حمل خالف طال  اأو 

امل�ؤيدة واحلجج املعار�سة ملعايري العمل الدولية.

»تتطلب املناف�سة الدولية اأنظمة دولية ل�س�ق العمل«

منذ بداية عهد منظمة العمل الدولية، اأو حتى قبل ذلك، �ساد 

عتقاد اأن املناف�سة العاملية غري املنظمة قد تخف�ش من م�ست�ى  الإ

اأمام العمال ب�ا�سطة �سكل من  �سروط العمل وتخلق ال�سعاب 

ن�ساين«. فاملعايري ال�سيئة تطرد املعايري  غراق غري الإ اأ�سكال »الإ

لتح�سني  ال�سرورية  العمال  حق�ق  اإنكار  خالل  ومن  اجليدة. 
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تفاقيةالتفاقية عنوان وهدف الإ
امل�سادقات

)كانون 2 2005(

إتفاقية العمل اجلربي)1��0(رقم �2 ا

كاخلدمة  ال�ستثناءات،  ببع�ش  ي�سمح  اأ�سكاله.  بكافة  الق�سري  اأو  اجلربي  العمل  بحظر  تطالب 

�سراف املنا�سب، ويف حالت الط�ارئ كاحلروب  الع�سكرية اأو بعد اإدانة من املحكمة �سرط ت�فر الإ

واحلرائق والزلزل.

161

إتفاقية احلرية النقابية وحماية حق التنظيم)�1�4(رقم �� ا

ن�سمام اإليها بدون ترخي�ش  يكر�ش حق العمال واأ�سحاب العمل يف تك�ين منظمات يختارونها ويف الإ

�سابق، ويحدد �سل�سلة من ال�سمانات التي تكفل حرية العمل لهذه املنظمات بدون تدخل ال�سلطات 

العامة

142

إتفاقية حق التنظيم واملفاو�سة اجلماعية)�1�4(رقم �� ا

ت�فر احلماية �سد التمييز ب�سبب النتماء النقابي، واحلماية للعمال واأ�سحاب العمل �سد اأعمال 

خرى، وتت�سمن اإجراءات ت�سجيع املفاو�سة اجلماعية. التدخل من قبل بع�سها اإزاء الأ

154

جور)1�51(رقم 100 إتفاقية امل�ساواة يف الأ ا

جر عن عمل ذي قيمة مت�ساوية وتدع� مل�ساواة الرجال والن�ساء يف الأ

161

إلغاء العمل اجلربي)�1�5(رقم 105 اتفاقية ا

كراه اأو الت�جيه ال�سيا�سي، اأو  حتظر ا�ستخدام اأي �سكل من العمل اجلربي اأو الق�سري ك��سيلة لالإ

يدي العاملة، اأو فر�ش الن�سباط  كعقاب على الت�سريح باآراء �سيا�سية اأو اإيدي�ل�جية، اأو حل�سد الأ

�سراب، اأو ك��سيلة للتمييز. يدي العاملة، اأو كعقاب على امل�ساركة يف الإ على الأ

160

�ستخدام واملهنة( )�1�5(رقم 111 إتفاقية التمييز)يف الإ ا

�ستخدام، والتدريب و�سروط  تدع� ل��سع �سيا�سة وطنية للق�ساء على التمييز يف ال��س�ل اإىل الإ

اأو  ال�طني  �سل  الأ اأو  ال�سيا�سي  الراأي  اأو  الدين  اأو  اأو اجلن�ش  الل�ن  اأو  العرق  اأ�سا�ش  العمل، على 

جتماعي، ولت�سجيع تكاف�ؤ الفر�ش وامل�ساواة يف املعاملة. �سل الإ الأ

160

دنى لل�سن )���1(رقم ��1 إتفاقية احلد الأ ا

�ستخدام عن �سن  دنى ل�سن الإ طفال، وت�سرتط األ يقل احلد الأ تهدف اإىل الق�ساء على عمل الأ

لزامية. اإنهاء الدرا�سة الإ

1�5

طفال)���1(رقم 1�2 إتفاقية اأ�سواأ اأ�سكال عمل الأ ا

طفال،  تدع� اإىل اتخاذ اإجراءات ف�رية وفعالة من اأجل حظر و الق�ساء على اأ�س�اأ اأ�سكال عمل الأ

نتاج اأعمال اإباحية واأداء  غرا�ش الدعارة ولإ طفال لأ مبا يف ذلك كافة اأ�سكال الرق وا�ستخدام الأ

خالقي. طفال و�سالمتهم و�سل�كهم الأ �سرار ب�سحة الأ عرو�ش اإباحية والعمل الذي ي�ؤدي اإىل الإ

150

�سا�سية وعدد امل�سادقات اجلدول 3،1: اإتفاقيات منظمة العمل الدولية الأ
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اأكرب بكثري، مما مثل تن�عًا كبريًا  اأ�سبح  قت�ساد العاملي  يف الإ

ج�ر وتكاليف العمل، و�سروط العمل،  يف م�ست�يات الدخل، والأ

نظمة.  والأ التكاليف  يف  حادة  مناف�سة  اإىل  اأدى  الذي  مر  الأ

ومع �سه�لة ال��س�ل اإىل التكن�ل�جيا احلديثة، تتزايد مناف�سة 

�سافة اإىل الت��سع  الدول يف اأ�س�اق املنتجات نف�سها. ثانيًا، وبالإ

�س�اق املالية واأ�س�اق راأ�ش املال مما  يف التجارة، فقد حتررت الأ

�ستثمارات اخلارجية املبا�سرة والتداول املايل  اأثار م�جة من الإ

العمالت.  على  امل�ساربة  من  م�جة  ذلك  يف  مبا  احلدود  عرب 

�ستخدام واملداخيل:  هناك ثالثة خماطر ملثل هذا التحرير لالإ

اإىل  الثمن  رخي�سة  عمالة  باأيدي  امل�سنعة  الب�سائع  تدخل  اأن 

جتماعية  الإ واملعايري  املنخف�سة  ج�ر  الأ الغنية:  الدول  اأ�س�اق 

ذات  الدول  يف  النقابات  تبذلها  التي  اجله�د  تق��ش  املتدنية 

ج�ر املرتفعة من اأجل حت�سني �سروط العمل؛ كما اأن املعايري  الأ

�ستثمارات القائمة يف الدول ذات  نتقال الإ املتدنية ت�فر حافزًا لإ

نتاج واخلدمات.  ج�ر املرتفعة والتعاقد حمليًا لت�فري الإ الأ

“جتارة  مثل  مل�سطلحات  عليه  متفق  تعريف  ي�جد  ل 

جدل  هناك  اأن  كما  جتماعي”  الإ غراق  “الإ اأو  عادلة”  غري 

تفاقية العامة  كبري قائم ح�ل حدوث مثل هذه املمار�سات. فالإ

 ،GATT اجلات  اإتفاقية  اأو  اجلمركية  والتعريفات  للتجارة 

ل  التع�ي�ش،  وواجبات  غراق  الإ مناه�سة  مع  تتعامل  والتي 

املنتجة عن طريق  للب�سائع  امل�سطلحات. وخالفًا  تعّرف هذه 

اأية  ت�جد  ل  )20ه(  املادة  عليها  تن�ش  التي  حتجاز  بالإ العمل 

مقب�ًل  مفه�مًا  لي�ش  وه�  جتماعي،  الإ غراق  الإ ح�ل  ق�اعد 

اإتفاقية  من  ال�ساد�سة  للمادة  وتبعًا  التجارية.  ال�سيا�سات  يف 

غراق عندما يباع منتج ما اإىل بلد اآخر ب�سعر  اجلات، يحدث الإ

ال�س�ق  يف  املنتج  �سعر  عادة  املعتادة” )وه�  “القيمة  من  اأقل 

املحلي للبلد امل�سدر(، بحيث ي�سبب هذا املنتج املغرق ال�سرر 

لل�سناعة املحلية للبلد امل�ست�رد. تعرف “القيمة املعتادة” من 

تذكر  ول  نتاج”.  لالإ املعق�لة  “بالتكاليف  تعريفات،  عدة  بني 

اجلات.  من  ال�ساد�سة  املادة  يف  �سريح  ب�سكل  العمل  تكلفة 

ميكن  نتاج،  لالإ منها  بد  ل  �سرورة  ه�  العمل  اأن  حيث  ولكن، 

عن  الناجتة  تلك  هي  للعمل”  املعق�لة  “التكاليف  اأن  الق�ل 

للعمل  معق�لة”  “قيمة  ظلها  يف  العمال  يحقق  التي  ال�سروط 

عليه  احلال  يك�ن  ما  هذا  اأن  الق�ل  ميكن  كما  ي�ؤدونه.  الذي 

العمل  العمل مت�افقًا مع معايري  ا�ستخدام  ل� كان  عادة، فيما 

جتماعي”  غراق الإ املتفق عليها. من هنا، ميكن النظر اإىل “الإ

على اأنه الإجتار بب�سائع مت اإنتاجها يف ظل انتهاك ملعايري العمل 

الدولية. يف ال�اقع، ورغم احتمال عدم وج�د فرق يف اأ�سعار بيع 

املنتج بني ال�س�قني املحلي واخلارجي، فاإن م�سطلحي املناف�سة 

على اأعلى امل�ست�يات. وميكن حتقيق ذلك من خالل جعل الدول 

دنى تتقدم ب�سكل اأ�سرع من الدول ذات املعايري  ذات املعايري الأ

على. يجب عدم حتقيق معايري اأعلى يف دولة ما على ح�ساب  الأ

الدولية.  املعايري  بخف�ش  اأو  اأخرى،  دولة  يف  املعايري  تخفي�ش 

تن�ش املادة 19)8( من د�ست�ر منظمة العمل الدولية على اأنه 

ح�ال ملعايري منظمة العمل الدولية اأن  “ ل ميكن بحال من الأ
ت�ؤثر على اأي قان�ن اأو حكم اأو عادات اأو اتفاقيات تكفل �سروطًا 

“التناف�ش  اإمكانية  يلغي  العاملي  ن�سجام  الإ فارتقاء  اأف�سل”. 

اإفقار اجلريان”، و”ال�سباق نح� القاع”، مبعنى الدخ�ل  على 

يف تده�ر مت�ا�سل قد ل تك�ن له نهاية ل�سروط العمل، نتيجة 

ذات  خرى  والأ املرتفعة  املعايري  ذات  الدول  بني  للمناف�سة 

املعايري املتدنية. 

جتماعي  الإ التقدم  اأن  القائل  للجدل  تاريخ ط�يل  هناك 

يتطلب اأن يتبع جميع املناف�سني الق�اعد نف�سها. يف القرن الثامن 

ع�سر،  كان جاك نكري، وزير املالية الفرن�سي يف عهد امللك ل�ي�ش 

حد ب�سكل  ال�ساد�ش ع�سر ي�ؤمن اأنه ل ميكن اإلغاء العمل اأيام الأ

م�ازيًا  حتركًا  يتطلب  مر  الأ اأن  بل  وحدها،  فرن�سا  يف  اأحادي 

من طرف دول اأوروبية جتارية اأخرى. وقد زاد الت��سع ال�سخم 

�ستثمار اخلارجي يف مرحلة ما قبل احلرب العاملية  للتجارة والإ

بعمال  يلحق  قد  الذي  املحتمل  ذى  الأ اإزاء  ال�عي  من  وىل  الأ

نتاج جّراء حترير التجارة. وقد ظهرت عدة حالت يف اأوروبا  الإ

العمال  ل�سحة  وامل�سرة  ال�سامة  امل�اد  ا�ستخدام  مكن  حيث 

من  املنتجني  الثقاب(  عيدان  ل�سناعة  بي�ش  الأ )كالف�سف�ر 

�س�اق، على ح�ساب  الأ وانتزاع ح�سة من  نتاج  الإ خف�ش تكلفة 

الدول التي مل يكن ا�ستخدام امل�اد ال�سامة م�سم�حًا فيها. ومن 

اأجل منع مثل هذه امليزات “غري العادلة” ينبغي للدول اأن تتفق 

على اإلغاء ا�ستخدام مثل هذه امل�اد. منذ انطالق منظمة العمل 

الدولية، �سكلت العالقة بني معايري العمل واملناف�سة الدولية يف 

�سا�ش املنطقي ل�سيا�سة و�سع املعايري. ومن احل�افز  �س�اق الأ الأ

ال�سالم  تعزيز  يف  اإ�سهامها  املعايري  لفر�ش  خرى  الأ الهامة 

ن�سانية للتنمية  جتماعية والإ هداف الإ جتماعية والأ والعدالة الإ

ال�طنية )فالتيك��ش  العمالية  الت�سريعات  وت�حيد  قت�سادية  الإ

1979، �ش.20-36(. ولكن يف النهاية، دار اجلدل ح�ل تاأثري 

معايري العمل الدولية على املناف�سة الدولية. 

ت�ساعد اخلطر من اأن يخيم �سبح التده�ر على �سروط 

العمل، وبالتايل احلاجة اإىل اأنظمة دولية ل�س�ق العمل، خالل 

اأوًل،  ال�سبعينات.  خالل  بداأت  التي  الع�ملة  من  الثانية  امل�جة 

�ستثمار عرب احلدود  وباملقارنة مع الت��سع ال�سابق يف التجارة والإ

املتناف�سة  الدول  عدد  فاإن  وىل،  الأ العاملية  احلرب  �سبق  الذي 
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قت�سادي« »حت�سني �سروط العمل يتحقق من خالل النم� الإ

قت�سادي ال�سائد ب�ساأن فكرة  تتباين وجهات النظر يف الفكر الإ

الكال�سيكي  قت�سادي  الإ فاملذهب  الدويل.  العمل  �س�ق  تنظيم 

العمل  �سروط  م�ست�ى  رفع  اأجل  من  الدويل  التحرك  اأن  يق�ل 

»لقان�ن  معاك�ش  حترك  فه�  �سار.  اأنه  بل  جمٍد،  غري  اأمر  ه� 

اأعلى  حتقيق  من  دولة  كل  متّكن  التي  الرافعة  اإن  قت�ساد«.  الإ

امل�سروطة  غري  قت�سادية  الإ املناف�سة  هي  زدهار  الإ م�ست�يات 

ق�اعد  كانت  هنا،  من  بينها.  وفيما  البلدان  داخل  املقيدة،  اأو 

�سيا�سات  لق�اعد  متامًا  معاك�سة  قت�سادية  الإ ال�سيا�سات 

بالعمل  نناأى  اأن  يجب  اأنه  تق�ل  والتي  الدولية،  العمل  منظمة 

قت�سادي  الإ املذهب  يق�ل  ذلك،  اإىل  �سافة  بالإ املناف�سة.  عن 

الدخل  على  تعتمد  واحلياة  العمل  �سروط  اأن  الكال�سيكي 

احلقيقي لكل دولة: على الرغم من التباين يف احل�س�ش من 

منخف�سًا  احلقيقي  دخلها  اإجمايل  يك�ن  التي  فالدولة  املنتج، 

ط�يلة  العمل  �ساعات  فيها  تك�ن  ال�سكان،  عدد  اإىل  بالن�سبة 

ت�س�د  بينما  مرهقة؛  العمل  و�سروط  منخف�سة،  ج�ر  والأ جدًا، 

اأكرث  للبلد  قت�سادية  الإ اجله�د  تك�ن  عندما  عك�سية  ظروف 

فعالية. ل ميكن رفع �سروط العمل »ب�سكل م�سطنع« مبا يتعدى 

اأخرى،  ومرة  قت�سادي.  الإ النم�  معدل  به  ي�سمح  الذي  القدر 

األربت  عهد  منذ  الدولية.  العمل  منظمة  مع  وا�سح  اخلالف 

اأن  على  اإ�سرار  هناك  كان  للمنظمة،  عام  مدير  اأول  ت�ما�ش، 

قت�سادي، بل  رفع �سروط العمل ل يتحقق بب�ساطة مع التقدم الإ

تفاق  اأنه يتطلب مقاربة �سباقة مبنية على احلق�ق القان�نية والإ

الدويل. 

الدولية،  العمل  منظمة  مع  امل�اجهة  ا�ستمرار  ونتيجة 

قت�سادي  الإ الفكر  مع  تتناق�ش  اأعمالها  اأن  على  �سرار  والإ

مريكي هريبرت  الأ قت�سادي  الإ املنظمة بدع�ة  املقب�ل، قامت 

اآرائه »غري املنحازة« ح�ل املنافع  عطاء  1927 لإ في�ش يف عام 

�ستاذ في�ش  قت�سادية ملعايري العمل الدولية. وقد ا�ستنتج  الأ الإ

قت�سادي الكال�سيكي  اأنه ميكن حل النزاع القائم بني املذهب الإ

ال�سعي  اأن  وقال  الدولية.  العمل  ملعايري  املنطقي  �سا�ش  الأ وبني 

اإىل  ي�ؤدي  التجارة  يف  كرب«  الأ الن�سبية  »امليزة  حتقيق  نح� 

مر الذي يزيد بدوره من الدخل احلقيقي  التخ�س�ش الدويل، الأ

التجارة  منافع  اأن  على  نف�سه  ال�قت  يف  �سدد  لكنه  لل�سع�ب. 

وىل)على �سكل اأ�سعار  ترتاكم يف اأيدي امل�ستهلكني بالدرجة الأ

منخف�سة للب�سائع وت�فر ت�سكيلة اأو�سع من الب�سائع واخلدمات 

WS(، بينما قد يك�ن تاأثريها على املنتجني، وخ�س��سًا على 
اأنه  قت�سادي الكال�سيكي  العمال، مدمرًا. يفرت�ش النم�ذج الإ

جتماعي ي�ستخدمان غالبًا بهذا املعنى  غراق الإ غري العادلة والإ

لدى مناق�سة �سيا�سات العمل.

جتماعي عدم تنا�سب م�ست�يات  غراق الإ ويت�سمن مفه�م الإ

�سعر  يخف�ش  الذي  مر  الأ نتاجية،  الإ م�ست�يات  مع  الرواتب 

وحدة العمل ب�سكل م�سطنع، اأو يجعل �سعر ال�حدة اأقل منــه يف 

حالة تطبيــق معايــري العمــل الدوليــة، وهــذه ممار�ســات يتكرر 

اأجل  حدوثها. ومن بني ال��ســائل املعروفــة التي ت�ستخــدم من 

ج�ر يف  دنى لالأ الأ العمــل منخفــ�سة: و�ســع احلد  اإبقاء تكلفة 

ج�ر،  نخفــا�ش، وجتنب و�سع اأي حد اأدنى لالأ م�ست�ى �سديــد الإ

اجلماعيــة،  واملفاو�سة  النقابية  احلرية  على  القي�د  وفر�ش 

نفاق على ال�سالمة يف  وا�ستــخدام العمــل اجلبــري، وتقليــ�ش الإ

جتماعية اإىل احلد  جتماعية واخلدمات الإ العمل، واحلماية الإ

حيان، ميكننا فهم املناف�ســة غــري العادلــة  دنى. يف بع�ش الأ الأ

تتهم  عندما  واأعم،  اأو�سع  ب�سكل  العمل  �سروط  على  ت�ؤثر  التي 

دولة مــا، على �سبيل املثــال، باإبقاء قيمــة عملتها منخف�سة من 

مــن حيث  ميزة  اأن حتقق  اأو  الت�سديري،  اأدائها  اأجل حت�سني 

التكلفــة مــن خــالل تقدمي اإعانات للمنتجــني املحليني من اأجل 

الت�سدير. قد يكــ�ن للمنتجات احلا�سلة على اإعانات اأو املغرقة 

ثر على ال�س�ق امل�ست�ِرد. نف�ش الأ

العمل  تكلفة  انخفا�ش  اأن  على  الرتكيز  ينبغي  اأنه  غري 

جتماعي.  غراق الإ اأو الإ ل ي�سبب تلقائيًا املناف�سة غري العادلة 

كما ل يجب اعتبار التعاقد من الباطن اأو التعاقد مع اأطراف 

قد  املمار�سات  فهذه  عادل.  غري  اأمرًا  نتاج  الإ على  خارجية 

ت�ؤدي اإىل حتقيق ميزة ن�سبية م�سروعة ل�سالح ذلك اجلزء من 

قل، �سريطة األ يك�ن ذلك ناجمًا عن عدم  البالد ذي التكلفة الأ

اأو  البالد  التي ين�ش عليها قان�ن  نظمة  والأ بالق�اعد  لتزام  الإ

 .International Labour Code الدويل  العمل  قان�ن 

قت�ساديــات  الإ اأهــم  بينهــا  ومن   - العالــم  دول  معظــم  اإن 

التجاريــة - هــي الي�م دول اأع�ساء يف منظمة العمل الدولية. 

ولقد وافقت هذه الدول، بحكم ع�س�يتها، على احرتام معايري 

اأي  لديها  ي�جد  ل  املنظ�ر،  هذا  ومــن  لذا،  الدوليــة.  العمل 

من  عادلة  غري  جتارة  يف  للت�رط  قان�ين  اأو  اأخالقي  اأ�سا�ش 

انتهاك  كان  اإن  فيما  املتعلق  ال�س�ؤال  اأما  جتماعية.  الإ الناحية 

ما  اأو  ال�ســادرات،  حلظر  مربرًا  ي�سكل  الدولية  العمل  معايري 

جتماعي الناجم  اإذا كان ينبغي منع اأو تخفيف اأثر ال�ســرر الإ

تعديالت  جراء  لإ امل�ساعدات  تقدمي  خالل  من  التجارة  عن 

�ســ�ق  جمالــي  يف  ن�سطــة  �سيا�سات  تبني  فيها  مبا  جتارية، 

جتماعية،  فه� �س�ؤال اآخر ومنف�سل )اأنظر  العمــل واحلماية الإ

الف�سل اخلام�ش(.
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الت��سل  مت   ،1919 عام  يف  وا�سنطن  مريكية  الأ العا�سمة  يف 

و48  ي�ميًا،  �ساعات   8 يف  العمل  �ساعات  لتحديد  اتفاق  اإىل 

وىل  �ساعة عمل اأ�سب�عيًا. واأ�سبح هذا التفاق ه� التفاقية الأ

األربت  كتابات  من  نعرف  وكما  ولكن،  الدولية.  العمل  ملنظمة 

ت�ما�ش، حدث تراجع مبجرد انتهاء امل�ؤمتر، مما قلل من فر�ش 

امل�سادقة على التفاقية وتنفيذها. فقد ِن�ساأ تخ�ف من خ�سارة 

ارتفاع  على  احتجاجًا  باملقاطعة  امل�ستهلكني  قيام  ومن  نتاج  الإ

ال�سلطات  منع  الذي  مر  الأ للمعايري،  نتيجة  املنتجات  اأ�سعار 

)ت�ما�ش  ال�سريع  التطبيق  حيز  املعيار  هذا  و�سع  من  ال�طنية 

1921، �ش. 11(.

قت�سادية ب�سكل كبري منذ  لقد تغريت البيئة ال�سيا�سية والإ

الع�سرينات، كما طراأ تعديالت على احلجج امل�ؤيدة واملناه�سة 

ن�سهد  زلنا  وما  بقيت،  �سا�سية  الأ الق�سايا  اأن  غري  للمعايري. 

تعار�سًا بني:

قت�ســادييـــن غيـــر  •    املجم�عــة املك�نــة مــــن النقابييـــن والإ
والتي  عمال،  الأ رجال  بع�ش  اإىل  �سافة  بالإ التقليديني، 

القاع،  نح�  وال�سباق  جتماعي  الإ غراق  الإ خطر  اإىل  ت�سري 

متثال لقان�ن العمل  وتدع� اإىل اتخاذ اإجراءات ت�سمن الإ

الدويل، مما مينع املن�سقني عنه من حتقيق ميزة تناف�سية 

غري عادلة. 

قت�سادي ال�سائد  •    املجم�عــة املك�نــة مــن اأ�سحاب الفكر الإ
وال�سيا�سيني امللتزمني باأهداف الليربالية اجلديدة، والتي 

ترتك  ل  بدقة  املحددة  قت�سادية  الإ �سا�سيات  الأ باأن  تق�ل 

اإقت�سادية.  اأعمال غري مرغ�ب بها من ناحية  ي  جماًل لأ

و�سروط  �ستخدام  الإ �سروط  حت�سن  فاإن  له�ؤلء،  بالن�سبة 

قت�سادي،  الإ النم�  �سرعة  طريق  عن  �سمنًا  يحدد  العمل 

تفاقيات الدولية. فاملن�ساأة،  ول ميكن حتقيقه عن طريق الإ

اأو القطاع، اأو الدولة التي تعمل ب�سكل متعار�ش مع املنطق 

العمل،  �سروط  يف  حقيقيًا  حت�سنًا  ت�سهد  لن  قت�سادي،  الإ

�ستخدام،  الإ م�ست�يات  بانخفا�ش  �سُتعاقب  اأنها  حتى 

ثر ال�سار ملعايري  والدخل العمايل والرفاه فيها. وب�سبب الأ

�ستزيد  املعايري  فاإن  والنم�،  الفعالية  على  الدولية  العمل 

يف  الفقرية  النامية  الدول  ت�اجهها  التي  ال�سع�بات  من 

حماولتها اللحاق بالدول املتقدمة اقت�ساديًا يف ال�سمال. 

اإن كلتا املدر�ستني الفكريتني تفرت�سان ، �سراحة اأو �سمنًا، اأن 

اإما  ب�سكل  العمل  تكلفة  من  يرفع  الدولية  العمل  معايري  اإقرار 

اأو دائم. ولكن، ويف ال�قت الذي يعتقد فيه الليربالي�ن  م�ؤقت 

املتاأتية  املنافع  التكلفة عرب  تع�ي�ش هذه  اإمكانية  بعدم  اجلدد 

باأن  املعايري  عن  املدافع�ن  ي�ؤمن  العمل،  معايري  فر�ش  عن 

نتاج اأن يغري  ميكن للعمال ولراأ�ش املال املنتقل ب�سبب انتقال الإ

ب�سرعة من مهنته، واأن يرتك ال�سناعة التي مَتّكن املناف�س�ن 

�سناعة  نح�  والتح�ل  اأقل،  باأ�سعار  البيع  من  فيها  جانب  الأ

اأخرى ذات ميزة ن�سبية اأكرب. �سرعان ما ُي�ستخدم العمل وراأ�ش 

املال يف هذه احلالة يف جمال عمل جديد. اإل اأن ال�اقع يف اأغلب 

حيان ه� لي�ش كذلك. فحجم الكثري من ال�سناعات املعّر�سة  الأ

ول  �سخمة.  ثابتة  ا�ستثمارات  وفيها  هائل،  الدولية  للمناف�سة 

ب�سع�بة  اإل  بديلة  ا�ستخدام  فر�ش  يجدوا  اأن  لعمالها  ميكن 

والت��سع  الن�ساط  قت�ساد يف حالة من  الإ فائقة، وعندما يك�ن 

ال�سناعيني الكبريين. لذا، فاإن التغيريات يف املناف�سة الدولية 

�سروط  يف  خطري  تده�ر  واإىل  بطالة  اإىل  ال�اقع  يف  ت�ؤدي  قد 

نتاجية بع�ش  العمل، بحيث تنخف�ش عن امل�ست�ى الذي ميكن لإ

اإىل فرتات  التاأثريات  اأو كلها حتقيقه. وقد متتد هذه  البلدان 

ط�يلة ن�سبيًا، و قد تعر�ش ب�سكل غري مبا�سر، ال��سع ال�سناعي 

برمته اإىل التده�ر يف البالد. فبمجرد اأن ت�سبح �سروط العمل 

اإن  البقاء على هذا احلال.  اإىل  بلد ما، فهي متيل  �سعيفة يف 

اأن متنع تده�ر  تفاقيات الدولية ح�ل معايري العمل ميكنها  الإ

�سروط العمل. اإل اأن هذا قد ي�سبب خ�سارة اإقت�سادية اإن كان 

�سا�سية يف �سروط املناف�سة بني  يعيق حدوث بع�ش التغيريات الأ

اأعلى.  اأ�سعار  اإنتاج  اإىل  بالتغيريات  يدفع  الذي  مر  الأ الدول، 

الدول  على  ال�سناعي  التقدم  ت�سعب  قد  املعايري  فاإن  كذلك، 

جمم�عات  رفاه  فاإن  واأخريًا،  ال�سروط.  اأ�س�اأ  فيها  ت�س�د  التي 

يف  ال�سناعات  يف  العاملني  والراأ�سماليني  العمال  من  حمددة 

بلدان حمددة، قد يت�سرر ب�سبب عدم ت�فر احلرية لتخفي�ش 

املعايري بحيث تلبي التغيريات امل�ؤقتة اأو الدائمة يف اأو�ساعهم 

التناف�سية. 

وذهب في�ش اإىل الق�ل اأن املكا�سب الناجمة عن معايري 

مر يعتمد  العمل الدولية قد تف�ق اخل�سائر اأو ل تف�قها، واأن الأ

ول ه� فر�ش زيادة الفعالية ال�سناعية من  على ثالثة ع�امل: الأ

خالل التعاون واجلهد امل�سرتك داخل البلد، والعامل الثاين ه� 

رادة  عدالة ت�زيع املنتج بني راأ�ش املال والعمل، والثالث ه� الإ

املت�فرة لدى بع�ش الدول على حت�سني �سروط العمل. قد ي�ؤدي 

خرى الهادفة  رادة اإىل تعطيل جه�د الدول الأ غياب مثل هذه الإ

اإىل حت�سينها.

الدولية  العمل  معايري  ح�ل  املبكر  اخلالف  ويتجلى 

احلرب  فقبل  العمل.  �ساعات  تخفي�ش  م��س�ع  يف  ب��س�ح 

تخفي�ش عدد  يعترب  تقريبًا  باأ�سره  العامل  كان  وىل،  الأ العاملية 

غري  اأمر  ه�  اآنذاك،  جدًا  ط�يلة  كانت  والتي  العمل،  �ساعات 

ول الذي انعقد  قابل للتطبيق. ثم، ويف م�ؤمتر العمل الدويل الأ
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قت�سادية املحددة،  قت�سادية والهيكليات الإ تتعلق بالظروف الإ

وي�سر  النظامي.  غري  قت�ساد  لالإ الكبري  احلجم  وخ�س��سًا 

ج�ر املتدنية ل متنح اجلن�ب ميزة تناف�سية  امل�ؤلفان على اأن الأ

عمال يف ال�سمال. من هنا، فاإن التجارة  غري عادلة بالن�سبة لالأ

التي  للمتاعب  �سا�سي  الأ امل�سدر  هي  لي�ست  النامية  الدول  مع 

لهذه  وتاأييدًا  ال�سمال.  يف  العمال  من  كبرية  اأعداد  ي�اجهها 

نتاجية  الإ من�  من  اأ�سرع  ب�سكل  ج�ر  الأ من�  اإىل  ي�سار  املق�لة، 

يف الدول ال�سناعية اجلديدة يف جن�ب �سرق اآ�سيا والذي بات 

ممكنًا، براأي امل�ؤلَفني، ب�سبب غياب النقابات. عالوة على ذلك، 

يدل الفائ�ش التجاري يف ال�سلع امل�سنعة، والذي حتققه الدول 

ل  ال�سمال  يف  العمال  اأن  على  النامية،  الدول  مع  ال�سناعية 

يعان�ن من التجارة. ولئن تراجعت �سروط العمل، يف ال�سمال اأو 

يف اجلن�ب، فاإن ذلك يع�د اإىل التجارة احلرة، واحلركة احلرة 

اأما  البلدان.  داخل  العمل  �س�ق  يف  املرونة  واإىل  املال،  لراأ�ش 

قت�سادي، والتغيري  الرد ملنا�سب فه� يتمثل يف ت�سريع النم� الإ

حدة  بتخفيف  اخلا�سة  ال�سيا�سات  على  والت�سديد  الهيكلي، 

الفقر وعدم امل�ساواة، مبا يف ذلك �سيا�سات �س�ق العمل)�سينغ 

وزاميت 2000(.

قت�سادي يعمل ل�سالح حت�سني  ما من �سك يف اأن النم� الإ

�سروط العمل، لكنه ل يكفل حت�سنها. فه� �سرط �سروري ولكنه 

نتاج  مر يعتمد على ت�زيع الإ غري كاف. وكما قال في�ش، فاإن الأ

بني العمل وراأ�ش املال. والنم� لي�ش حياديًا فيما يتعلق بالت�زيع. 

فازدياد عدم امل�ساواة يف ت�زيع الدخل ال�ظيفي، اأي يف احل�سة 

الدخل  ت�زيع  ويف  العمل،  اإىل  تذهب  التي  الدخل  اإجمايل  من 

ت�سرر  اإمكانية  اإىل  ي�سري  املا�سية  العق�د  خالل  ال�سخ�سي 

تعتمد  ج�ر  الأ معدلت  اأن  اإنكار  ميكن  ل  بالتاأكيد،  العمال. 

لية  الآ هي  خرية  الأ هذه  واأن  ال�طنية،  نتاجية  الإ م�ست�ى  على 

وقد  العمل.  �سروط  يف  التح�سن  لن�سر  ال�طنية  قت�سادية  الإ

ميكن  اأنه  م�ؤخرًا  اأجريت  التي  التجريبية  الدرا�سات  وجدت 

تف�سري 80-90% من التباين القائم يف الرواتب ال�طنية بالتباين 

يف اإنتاجية العمل) رودريك 1999اأ؛ فالناجان 2002(. اإل اأنه 

ج�ر،  ت�جد بلدان، كاملك�سيك اأو تركيا، التي تاأخر فيها ارتفاع الأ

نتاجية. وبعك�ش  اأو اأنها انخف�ست ب�سكل يقل كثريًا عن النم� يف الإ

ما قاله �سينغ وزاميت اأعاله، فهذا ه� اأي�سًا حال الدول امل�جهة 

للت�سدير يف اآ�سيا )منظمة العمل الدولية 2005، �ش. 90(. من 

ج�ر ف�ق  ال�ا�سح اأنه يف املدى البعيد، ل ميكن رفع معدلت الأ

اإىل تبعات �سلبية  ي�ؤدي ذلك  اأن  نتاجية بدون  الإ معدل حت�سن 

 . cost-push inflation  خطرية، مثل الت�سخم يف التكلفة

وهذا لي�ش نهاية املطاف، فال�س�ؤال ه� ما الذي يحدد التح�سن 

منافعها تف�ق تكاليفها. 

بع�ش  اأق�ال  اإقتبا�ش  املجال  املفيد يف هذا  يك�ن من  قد 

ففي  ال�سائد.  الفكر  اأ�سحاب  من  املعا�سرين  قت�ساديني  الإ

عام  الدولية  العمل  منظمة  مقر  يف  األقيت  عامة  حما�سرة 

للتنمية  هارفارد  معهد  مدير  �ساك�ش،  جيفري  قال   ،1996

الدولية اآنذاك، وم�ست�سار بارز للعديد من احلك�مات يف اأمريكا 

الالتينية واأوروبا ال�سرقية: 

يكمن يف وج�د معايري  بالنم�  يلحق  اأكرب �سرر قد  “اإن 
اأجل  من  الدنيا  ال�سروط  اأو  املعايري  متلي  والتي  للعمل،  عامة 

ذلك،  من  اأ�س�اأ  ه�  ما  اأو  عدالة،  اأكرث  اأو  اأعلى  اأج�ر  حتقيق 

»)�ساك�ش  قت�ساد  الإ مناحي  جممل  يف  ج�ر  الأ ت��سع   ت�سرتط 

1996، �ش. 14(.

الع�ملة  ل�سيا�سات  التالية  القاعدة  �ساك�ش  ويقرتح 

قت�سادية: الإ

»يجب اأن نبحث عن اأنظمة �سريبية اأف�سل، اأو عن اأنظمة 

فر�ش  ينبغي...  ل  ولكن  اأخرى،  واآليات  ال�سرائب  من  خالية 

م�ؤ�س�ساتية  ا�سرتاتيجيات  حتى  اأو  العمل  ل�سروط  دنيا  حدود 

للمفاو�سة اجلماعية يف الدول النامية. براأيي، فاإن تكلفة مثل 

الدول  �سرتاتيجيات �ستك�ن كبرية جدًا على  والإ ال�سروط  هذه 

النامية، كما اأن املكا�سب التي �ستحققها الدول املتقدمة �ستك�ن 

�ش.   ،1996 »)�ساك�ش  الإطالق  على  وجدت  اإن  هذا  �سئيلة، 

.)13

النظام  اأن  على  املعا�سرة  التجارة  اإقت�سادي�  ي�سر 

قت�سادية،  ف�سل لتحقيق التنمية الإ التجاري احلر ه� ال�سكل الأ

 ،1990 �سرينيفا�سان،  املثال  �سبيل  )على  العمال  رفاه  ومعها 

اأن  النامية  للدول  ميكن  املنظ�ر،  هذا  ومن   .)1994 باغ�اتي 

معايري  جتاهل  عرب  واخلارجية  املحلية  �ستثمارات  الإ جتذب 

كثيفة  ال�سادرات  قطاعات  يف  وخ�س��سًا  الدولية،  العمل 

العمل  معايري  اإنفاذ  اأن  قت�ساديني  الإ بع�ش  يدعي  العمالة. 

الدولية وتلك املتعلقة بالتجارة على وجه اخل�س��ش، قد ي�سبح 

�سكاًل من احلمائية املقّنعة ل�سالح الدول ال�سناعية املتقدمة، 

بحيث ت�سلب الدول النامية ميزتها الن�سبية املتمثلة بانخفا�ش 

 ،2000 براون  1999؛   وه�ديك  باغ�اتي  )اأنظر  العمل  تكلفة 

حك�مات  لدى  الراأي  هذا  تكرر  وقد   .)2000 وزاميت  و�سينغ 

العديد من الدول النامية. 

تطبيق  اأن عدم  زاميت)2000(،  واآن  �سينغ  اأجيت  براأي 

عن  ناجمًا  لي�ش  الثالث  العامل  دول  يف  الدولية  العمل  معايري 

لديها مربرات  يك�ن  قد  بل  تلك احلك�مات،  انحراف  اأو  �س�ء 

ال�سلة،  ذات  لزامية  الإ العمل  ملعايري  متثال  الإ لعدم  مهمة 
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امل�سدر(.  نف�ش  )مار�سال،  ج�ر  والأ للعمل  مغل�طة  معيارية 

ج�ر،  لالأ دنى  الأ واحلد  اجلماعية،  واملفاو�سة  فالنقابات، 

متثل  باعتبارها  اإليها  ينظر  اإلخ..  جتماعي  الإ الرفاه  ودولة 

اأخرى  وقي�د   )(Cartels)للمنتجني احتادات  اأو  احتكارات، 

وت�سلب  العمل،  �س�ق  يف  ت�س�هات  يخلق  مما  املناف�سة،  على 

نتاج من  قت�ساد برّمته. وهي ترفع من تكلفة الإ م�ؤ�س�ساتي يف الإ

ج�ر التي تتحقق  اأعلى من الأ ج�ر اإىل م�ست�يات  خالل رفع الأ

وهي  التعديالت،  ومرونة  الفعالية  وتعيق  ال�س�ق،  ت�ازن  من 

على  وت�سغط  النقابات(؛  )اأع�ساء  النافذة  للم�اقع  ا�ستغالل 

املنظمني(،  غري  العمال  )اأي  حظًا  قل  الأ اخلارجية  طراف  الأ

�ستثمار،  الإ من  ويحد  امل�ساواة؛  عدم  من  يزيد  الذي  مر  الأ

قت�سادي ويعيق اأو يبطئ التعديالت ال�سرورية  ويقيد النم� الإ

نتيجة معايري  اإن  ال�سدمات اخلارجية.  للتكيف مع  ال�س�ق  يف 

هي  احلر،  ال�س�ق  اقت�سادي�  يق�ل  كما  املغل�طة”،   “ العمل 

الت�س�هات  عن  الناجم  الت�زيع،  يف  اخللل  ب�سبب  امل�ارد  هدر 

زة )من  ج�ر واخل�سارة الناجتة عن البطالة املُحفَّ يف هيكلية الأ

اأنظر  للمعايري،  اجلديدة  الكال�سيكية  نقد  ح�ل  ملخ�ش  اأجل 

فرميان 1992، وويلكين�س�ن 1995(. ت�سكل هذه النظرية اأ�سا�ش 

ول�سروط  للنقابات،  القان�ين  الدعم  لتقدمي  املناه�سة  احلجة 

�ستخدام التي تتحقق باملفاو�سة اجلماعية اأو امللزمة قان�نيًا،  الإ

اإىل  ينظر  فيلدز،  جلاري  وتبعًا  جتماعي.  الإ الرفاه  وت�فري 

يف  وخ�س��سًا  امل�ساواة،  حتقيق  نح�  ت�سعى  التي  ال�سيا�سات 

اإىل  وبالنظر  اأنه  حيث  مثمرة،  غري  اأنها  على  النامية،  الدول 

وظيفة  اأية  فاإن  العاملة،  يدي  الأ يف  القائم  ال�سخم  الفائ�ش 

حتت اأي ظرف كان هي اأف�سل من عدم وج�د وظيفة. اإن وجهة 

النظر هذه تعني اأنه ل ميكن للدول النامية اأن تكافح من اأجل 

ال�ظائف يف  واأن ت�سعى نح� حت�سني ن�عية  �ستخدام،  الإ زيادة 

نف�ش ال�قت )فيلدز 1990(.

معايري  اإىل  ينظر  الذي  التقليدي  الفكر  هذا  تلقى  وقد 

العمل الدولية باعتبارها عقبة اأكرث من ك�نها عاماًل م�ساعدًا 

العقدين  خالل  جديدًا  زخمًا  جتماعي  الإ التقدم  حتقيق  على 

اأو العق�د الثالثة املا�سية، مع احتدام املناف�سة الدولية يف ظل 

عمليات اخل�سخ�سة ال�سخمة وحترير اأ�س�اق املنتجات وراأ�ش 

املال. تعترب اأ�س�اق العمل املنظمة وترتيبات الرفاه »املفرطة« يف 

�ستثمارات  ال�سخاء عقبات اأمام الدولة التي حتاول اأن جتذب الإ

ل  تعمل بطرق  التي  ال�طنية  املبا�سرة. فاحلك�مات  اخلارجية 

ر�س�مًا  اأو  مرتفعة  �سرائَب  تفر�ش  التي  كتلك  ال�س�ق،  تعجب 

املال،  راأ�ش  تدفقات  تقلي�ش  عرب  ب�سدة  ُتعاَقب  اجتماعية، 

وانكما�ش املخرجات، وارتفاع البطالة وفقدان الرفاه.

قت�سادي.  نتاجية - وه� العامل الرئي�سي امل�سبب للنم� الإ يف الإ

الدولية؟  اأو  ال�طنية  العمل  اأي عالقة مبعايري  مر  الأ لهذا  هل 

والهامة،  منها  �سا�سية  الأ للمعايري،  اإيجابي  اأثر  هناك  كان  ل� 

قت�سادي ال�طني- كما يبني الف�سل الرابع اأدناه،  داء الإ على الأ

للنم�  خمرجًا  احلالة  هذه  يف  العمل  معايري  تك�ن  ل  عندها 

فح�سب، بل تك�ن مدخاًل له اأي�سًا. يف ال�اقع، قد تك�ن معايري 

العمل الدولية اأكرث اأهمية بالن�سبة للعامل النامي، حيث ال�سبب 

قت�سادية.  الإ ن�سطة  الأ اإنتاجية  انخفا�ش  ه�  للفقر  الرئي�سي 

من  تنطلق  ال�سببية  اأن  الفرتا�ش  اأي  ال�سلة،  هذه  جتاهل  اإن 

قت�سادي باجتاه �سروط العمل ول تتحرك بالإجتاهني  النم� الإ

�سعف يف احلجة  )=ال�سببية الدائرية( قد يك�ن ه� النقطة الأ

املعادية لتطبيق معايري العمل الدولية. 

»معايري العمل الدولية ت�س�ه �س�ق العمل«

اعرتف  الكال�سيكية،  قت�سادية  الإ للعقيدة  تقييمه  معر�ش  يف 

احت�اء  اأجل  من  الدولية  العمل  معايري  وج�د  ب�سرورة  في�ش 

مكا�سب  ت�زيع  وباأن  للعمال،  املناف�سة  ت�سببه  الذي  ال�سرر 

الدخل ي�ؤثر على قب�ل التغيري ال�سناعي. باملقابل، فاإن �سيغة 

قت�سادية الكال�سيكية اجلديدة ل تدع جماًل لل�سك  النظرية الإ

باأن املناف�سة غري املقيدة، وق�ى ال�س�ق املحررة وت�زيع الدخل 

قت�سادية  الإ النتائج  بال�سرورة  يخلق  فقط  ال�س�ق  طريق  عن 

�ستخدام والعمل. اإن معايري العمل  ف�سل، مبا يف ذلك يف الإ الأ

مثل. الدولية �ست�س�ه اآلية ال�س�ق ومتنعه من حتقيق النتائج الأ

ل� اأننا افرت�سنا املناف�سة الكاملة وت�فر املعل�مات الكاملة، 

فاإن من�ذج �س�ق العمل الكال�سيكي اجلديد ي�ؤكد اأن العمل احلر 

لق�ى العر�ش والطلب ي�ؤدي اإىل حالة من الت�ازن، اأي الت�زيع 

نتاج. اإن العمل احلر للعر�ش والطلب يت�سمن  مثل مل�سادر الإ الأ

قت�سادية، مبا ين�سجم مع امل�ساهمة  يرادات الإ ت�زيعًا عادًل لالإ

احلدية   نتاجية  والإ نتاج،  الإ ع�امل  من  عامل  لكل  نتاجية  الإ

marginal productivity  لكل عامل مبفرده. من هنا، 
ج�ر التفاوت القائم بني العمال يف املهارة  يعك�ش التباين يف الأ

بالن�سبة  القيمة.  يف  امل�ساهمة  يف  الف�ارق  وبالتايل  واجلهد، 

احلقيقية”  “املعيارية  احلر  ال�س�ق  ير�سخ  مار�سال،  لفرد  لأ

املناف�سة  جترب  �ش.558(.   1982 )مار�سال،  ج�ر  والأ للعمل 

املن�ساآت على اأن تك�ن “�ساحب عمل جيد”، واأن تلتفت ب�سكل 

ابتداًء من �سروط  العمل،  الفعالية يف مكان  اإىل ج�انب  كامل 

العمل، اإىل تنظيم العمل وم�ساركة العمال يف �سنع القرار.

م�ر” ينتج  بقاء “على احلرية الكاملة لالأ غري اأن عدم الإ
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اأجر العمال  اأقل من  واأنه ل يزال  ج�ر،  45% من معدل الأ عن 

غري املهرة، حتى يف اأ�س�اأ اأماكن العمل )روتك�ف�سكي وبرزيبيال 

  .)2001

يحاول�ن  ل  قت�ساديني  الإ بع�ش  فاإن  اأخرى،  ناحية  من 

خرون تناق�سًا. فبالن�سبة لهم، فاإن ال�سروط  تف�سري ما يعتربه الآ

اإخفاق  على  م�ؤ�سرًا  تعترب  ل  والعمل  �ستخدام  الإ يف  البائ�سة 

قت�سادية.  ال�س�ق. بل اأنه ينبغي النظر اإليها كنتيجة للحكمة الإ

ختيار  لالإ نتيجة  اأنها  على  البطالة  ر  ُتف�سَّ املثال،  �سبيل  على 

العمل.  الفراغ والراحة على  للعمال، الذين يف�سل�ن  العقالين 

فهي م�ساألة ط�عية، ولي�ست غري اإرادية كما قد يعتقد البع�ش.   

التاأثري  ب�ساأن  اخلالف  اأخذ  ال�سروري  من  يكن  مل  رمبا 

كان  ل�  اجلد،  حممل  على  الدولية  العمل  ملعايري  قت�سادي  الإ

اأن تبعاته وا�سعة  اأكادميية بحتة. غري  هذا اخلالف ذا طبيعة 

قت�سادية التقليدية تاأثريًا بالغًا  اأثرت العقيدة الإ النطاق. لقد 

من  اأجيال  تعلمت  فقد  عمال.  الأ وعلى  ال�سيا�سات  و�سع  على 

قت�سادية.  الإ العقيدة  هذه  عمال  الأ واإدارة  قت�ساد  الإ طلبة 

واأ�سبح الكثريون منهم اأ�سحاب عمل، اأو �سيا�سيني اأو م�س�ؤولني 

�سناع  عليها  ح�سل  التي  �ست�سارات  الإ فاإن  كذلك  حك�ميني. 

ال�سيا�سات ال�طنية، من امل�ؤ�س�سات املالية الدولية مثاًل، ترّكز 

متناع عن و�سع اأنظمة  قت�سادي، والإ على قب�ل حتمية املنطق الإ

اإزالة  بهدف  العمل  قان�ن  اإ�سالح  واأ�سبح  حمائية.  عمالية 

نظمة »املفرطة« وال�سارة ب�س�ق العمل، �سرطًا للح�س�ل على  الأ

مت�يل دويل اأو على اأ�سكال اأخرى من امل�ساعدات )للمزيد اأنظر 

الف�سل اخلام�ش(.

معايري العمل الدولية مكلفة جدًا

الدولية  العمل  معايري  باأن  القائلة  النظر  وجهة  �سكلت  لقد 

باملن�ساآت  وتدفع  نتاج  الإ تكلفة  ترفع  نها  لأ اإقت�ساديًا  م�سرة 

هذه  تقدم  ت�اجه  التي  العقبات  اأهم  اإحدى  ال�س�ق  خارج  اإىل 

املعايري، على ال�سعيدين النظري والعملي. فهذه احلجة �سائعة 

قت�ساديني، وكذلك بني قطاعات وا�سعة من جمتمع  بني عامة الإ

فاإن  للبع�ش،  بالن�سبة  متن�عة:  اأ�سكال  املق�لة  ولهذه  عمال.  الأ

اأية �سيا�سة ت�سيف اإىل التكلفة هي �سيا�سة �سارة. ويق�ل البع�ش 

العمل  ملعايري  الف�ائد  بع�ش  هناك  تك�ن  قد  بينما  اأنه  خر  الآ

حجة  لقت  وقد  منافعها.  تف�ق  تطبيقها  تكلفة  فاإن  الدولية، 

التكلفة قب�ًل وا�سعًا يف الدول النامية خالل العقدين املا�سيني، 

قت�ساد العاملي هي  فامليزة الن�سبية الطبيعية لهذه الدول يف الإ

ول  منخف�سة،  وبتكلفة  املحميني  غري  العمال  من  عر�ش  ت�فر 

اجلدد  الكال�سيكيني  قت�ساديني  الإ بال  عن  يغب  ومل 

يدعي  كما  مثل  الأ املُخرج  عادة  تنتج  ل  املحررة  �س�اق  الأ اأن 

النم�ذج. فقد حدثت تعقيدات وحالت �ساذة، كبقاء الرواتب 

اليد  ندرة  فرتات  خالل  نخفا�ش  الإ �سديدة  م�ست�يات  يف 

العاملة، اأو ا�ستمرار البطالة يف اأوقات يك�ن فيها الطلب الكلي 

�ستخدام عاليًا، وا�ستمرار الفقر على الرغم من النم�  على الإ

عمال اململة، والقذرة، واخلطرة  قت�سادي. كذلك تبني اأن الأ الإ

تك�ن  بينما  منخف�سة،  رواتبها  تك�ن  التي  هي  منة  الآ وغري 

منة واملمتعة جيدة، وهي ظاهرة  عمال النظيفة، والآ رواتب الأ

 Theory  ج�ر تتناق�ش مع ما تتنباأ به نظرية تع�ي�ش تباين الأ

. of  compensating wage differentials
اأثار التعار�ش بني النظرية وال�اقع ردود فعل خمتلفة لدى 

قت�ساديني التقليديني. فقد ف�سرها البع�ش على اأنها �س�ائب  الإ

وبني  النظرية  بني  ي�فق  لكي  التعديالت  اأن�اع  مبختلف  وقام 

مثلة على ذلك نظرية راأ�ش املال الب�سري  ال�اقع املنظ�ر. من الأ

التي  الفعالية  اأج�ر  نظرية  العمل؛  جتان�ش  فر�سية  تغفل  التي 

تق�ل باأن العمال الذين يتلق�ن اأج�رًا اأف�سل هم اأكرث اإنتاجية، 

م�ر اإىل  ومفه�م املخّلفات hysteresis  )التي تعيق ع�دة الأ

البطالة  جتعل  التي  �سباب  الأ يف�سر  والذي  �سلي(،  الأ و�سعها 

حتافظ على اأ�سباب ا�ستمرارها بنف�سها، والذي يلغي، بالتايل، 

فكرة ق�ى ال�س�ق التي ت�سّ�ب اأو�ساعها وحتقق الت�ازن ب�سكل 

�سروط  اجلديد  الكال�سيكي  النم�ذج  من  تزول  عندما  ذاتي. 

اإدخال  يتم  عندما  اأو  الكاملة،  واملعل�مات  الكاملة  املناف�سة 

من  الكثري  يفقد  فاإنه  النم�ذج،  على  الديناميكية  املتغريات 

على  الت�قعات.  و�سع  على  قدرته  ومن  احلا�سمة  خ�سائ�سه 

ج�ر �سلبيًا ب�سكل  �سبيل املثال، ل يع�د تاأثري و�سع حد اأدنى لالأ

بني  فيما  الكاملة  املناف�سة  فر�سية  خفف  املرء  اأن  فل�  قاطع. 

ج�ر  العمال واأ�سحاب العمل، اأو ل� اعترب اأن فر�ش حد اأدنى لالأ

�سر، وعلى الطلب  اأو رفعه قد ي�ؤثر على عر�ش اليد العاملة يف الأُ

ج�ر على  دنى لالأ الكلي، ل ميكن عندئٍذ التنب�ؤ بتاأثري احلد الأ

�ستخدام. وقد يك�ن فقدان هذا النم�ذج لدقته ولقدرته على  الإ

قت�ساديني بالنم�ذج  التنب�ؤ ه� ال�سبب يف مت�سك الكثري من الإ

ال�سايف. 

ويجادل اقت�سادي�ن اآخرون باأن احلالت ال�ساذة حتدث 

بتحرير  ال�سيا�سات  يف  �سالحات  الإ قيام  عدم  ب�سبب  فقط 

املتزايد  قليمي  الإ التفاوت  ويعترب  الكايف.  بال�سكل  العمل  �س�ق 

قت�سادي�ن  مثلة احلديثة. يل�م الإ لال�ستخدام يف ب�لندة من الأ

ال��سع،  هذا  على  ج�ر  لالأ دنى  الأ احلد  اجلدد  الكال�سيكي�ن 

يزيد  ل  اأنه  من  الرغم  على  تخفي�سه،  اأو  اإلغائه  اإىل  ويدع�ن 
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�سارة اإىل اإمكانية امت�سا�ش  التنزانية البالغة ال�سغر، جرت الإ

العمل، وحت�سني  التنظيم يف  التكاليف عن طريق حت�سني  هذه 

اأوقات  واحرتام  العمل  �ساعات  تخفي�ش  ميكن  نتاج.  الإ عملية 

نظام  تعديل  مت  ل�  اإ�سافية،  تكلفة  دون  �سب�عية  الأ الراحة 

نتاج. وميكن التع�ي�ش عن تكلفة معّدات ال�سالمة من خالل  الإ

حترتم  اأن  ال�سغرية  عمال  لالأ وميكن  العالج.  تكلفة  تخفي�ش 

اأما   .)1992 ج�ر)فارغا  لالأ دنى  الأ كاحلد  خرى،  الأ املعايري 

عندما ل تك�ن امل�ؤ�س�سات ال�سغرية والبالغة ال�سغر قادرة على 

متثال لبع�ش معايري العمل، ك�سالمة املعدات، عندها ميكن  الإ

�ستثمار  اتخاذ اإجراءات عامة، مثل تخفي�ش ال�سرائب على الإ

بهدف تخفي�ش التكلفة على اأ�سحاب اعمل. 

العمل  اأ�سحاب  كان  اإن  ما  ت�ساوؤل ح�ل  يطرح  قد  ثانيًا، 

الذين ميتثل�ن ملعايري العمل الدولية، كالعمل ملدة ثماين �ساعات، 

�سب�عية، اأو معايري �سالمة العمل،  دنى من الراحة الأ اأو احلد الأ

لها.  مناف�س�هم  ميتثل  مل  ل�  حتى  مت�سررين،  بالفعل  هم 

مر نف�سه على البلد التي مت�سي قدمًا يف تطبيق اأحد  وينطبق الأ

املعايري الذي يفرت�ش به اأن يك�ن مكلفًا بدون التثبت مما اإذا 

خرى �ستحذو حذوها. األي�ش من املمكن اأن ت�ؤدي  كانت الدول الأ

ق�سر واأوقات الراحة املنتظمة اإىل ارتفاع يف  �ساعات العمل الأ

خطاء التي يرتكبها العمال،  نتاجية، ب�سبب انخفا�ش عدد الأ الإ

هناك  تعبًا؟  اأقل  العمال  ن  لأ العمل  ح�ادث  عدد  وانخفا�ش 

مثلة على هذا. فتح�سني املعايري قد ميّ�ل نف�سه  العديد من الأ

النادر  من  ولهذا،  تكلفتها.  املعايري  منافع  تف�ق  بحيث  بنف�سه 

ممن  النظر،  ببعد  يتمتع�ن  الذين  العمل  اأ�سحاب  يندم  اأن 

التقارير  بع�ش  ت�سري  للعمل.  اأف�سل  معايري  تطبيق  اإىل  بادروا 

اأنه من املربح  اإىل اأن بع�ش اأ�سحاب العمل الفنلنديني وجدوا 

اإىل  اأيام  من خم�سة  �سب�عي  الأ العمل  اأيام  عدد  تخفي�ش  لهم 

اإىل ارتفاع  ج�ر، وذلك يع�د بب�ساطة  اأربعة، بدون تخفي�ش الأ

اإنتاجية العامل بن�سبة تزيد عن ن�سبة تخفي�ش �ساعات العمل. 

نتاج لي�ش تكلفة العمل، بل تكلفة  اإن العامل احلا�سم يف تكلفة الإ

نتاجية.   وحدة العمل، اأي ن�سبة تكلفة العمل اإىل الإ

متثال  فرتا�ش اأن غياب املعايري اأو عدم الإ ثالًثا، ل ميكن الإ

بها ه� غري مكلف. على �سبيل املثال، قد ي�اجه اأ�سحاب العمل 

مر  الأ العمال،  ت�سريح  عن  الناجم  للتقا�سي  كبرية  تكاليف 

وف�ش  بال�قاية  اخلا�سة  حكام  الأ باحرتام  جتنبه  ميكن  الذي 

اإنهاء  اتفاقية  عليها  تن�ش  والتي  املعق�لة  بال�سبل  النزاعات 

�ستخدام رقم 158 ملنظمة العمل الدولية.  الإ

يف  الدولية  العمل  معايري  تطبيق  تكلفة  اإىل  ي�سار  رابعًا، 

اأ�سحاب  اأنها التكلفة التي يتكبدها  قت�سادية على  دبيات الإ الأ

مبعايري  اإلزامها  عرب  منها  امليزة  هذه  انتزاع  يتم  اأن  ينبغي 

تعتمد  والتي   - ال�سادرات  تكلفة  ارتفاع  اإن  املتقدمة.  الدول 

معايري  دخال  لإ كنتيجة   - كبريًا  اعتمادًا  النامية  الدول  عليها 

ال�سادرات  من�  معدل  انخفا�ش  اإىل  �سي�ؤدي  الدولية،  العمل 

اإىل تراجع ميزان  ي�ؤدي  واملت��سط، مما  الق�سري  املديني  على 

املدف�عات )�سينغ وزاميت 2000، �ش. 33(. ب�سكل عام، ولغاية 

قت�سادية،  الإ التنمية  من  اأعلى  م�ست�ى  النامية  الدول  تبلغ  اأن 

فالبطالة  الدولية.  العمل  ملعايري  متثال  الإ املبكر  من  يك�ن  قد 

�ستخدام والفقر يتطلب و�سع اأول�يات  ال�ا�سعة، والنق�ش يف الإ

يف ال�سيا�سات اأكرث من ك�نه يتطلب ج�دة يف ال�ظائف و�سروط 

عمل جيدة. ومن هذا املنظ�ر، فاإنه ل ينظر اإىل معايري العمل 

اإن الكثري  التنمية بل غريبة عنها.  اأنها جزء من  الدولية على 

من الق�اعد املعيارية ملنظمة العمل الدولية تعترب من الكماليات 

التي ل تقدر الدول الفقرية على حتملها. ولكن احلجة نف�سها 

قد ا�ستخدمت يف الدول ال�سناعية الغنية بهدف التحذير من 

اإدخال مزيد من التح�سينات على معايري العمل. وقد نادى البع�ش 

بالت�سحية ببع�ش املعايري القائمة. بالنظر اإىل املناف�سة الدولية 

جتماعية  الإ النفقات  حتمل  ميكن  ل  التكاليف،  على  املحتدمة 

العالية املرتبطة باملعايري، اأو اأنها �ست�ؤدي بالنتيجة اإىل انخفا�ش 

معدلت النم� واإىل فقدان ال�ظائف. 

�سارة  الإ بدء،  ذي  بادئ  التهم،  هذه  على  الرد  يقت�سي 

يبدو  والتي  ال�طنية،  العمل  معايري  بع�ش  وج�د  حقيقة  اإىل 

ل اأ�سحاب العمل اأو احلك�مة عبئًا غري �سروري. هذه  اأنها حتمِّ

الدولية،  العمل  معايري  احلالت،  معظم  يف  تتعدى،  املعايري 

فاإن  املثال،  �سبيل  على  عليها.  املتعارف  الدولية  املمار�سات  اأو 

الذين خدم�ا  العمال  اإنهاء اخلدمة يف �سريالنكا مينح  قان�ن 

اإنهاء  حالة  يف  �سهرًا   60 رواتب  عامًا  ع�سرين  على  تزيد  مدة 

ب�سكل  للعمل  اإ�سافية  تكاليف  اإىل  هذا  اأدى  وقد  اخلدمة. 

العمل  )منظمة  املناف�سة  الدول  يف  العمل  تكاليف  بكثري  يف�ق 

ج�ر  الأ نظام  قان�ن  فه�  خر،  الآ املثال  اأما  اأ(.  الدولية2001 

�ستخدام لعام 1992 يف تنزانيا، والذي مينح اإجازة  و�سروط الإ

جازة هي اأط�ل  جر تبلغ 28 ي�مًا. اإن هذه الإ �سن�ية مدف�عة الأ

بكثري من تلك التي تن�ش عليها اتفاقية منظمة العمل الدولية 

ل  جر  الأ مدف�عة  �سن�ية  اإجازة  على  تن�ش  والتي   ،132 رقم 

متثال لهذا القان�ن قد هدد قدرة  تقل عن ثالثة اأ�سابيع. اإن الإ

يتمكن  مل  وبالتايل  البقاء،  على  ال�سغر  البالغة  �ستثمارات  الإ

متثال له )فارغا 1992(. اأ�سحاب العمل من الإ

عادة  ت�سبب  العمل  معايري  اأن  الق�ل  املغالطة  من  ولكن 

�ستثمارات  الإ حالة  ففي  بها.  القب�ل  ميكن  ل  مرتفعة  تكاليف 
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بالقيم  تتعلق  م�ساألة  هي  بل  فح�سب،  اقت�سادية  قدرة  م�ساألة 

ول�يات ال�سيا�سية، وباحلكم ال�سالح. لقد تبني  جتماعية، وبالأ الإ

جتماعي ب�سكل كبري وجيد الت�زيع اإمنا يخفف من  نفاق الإ اأن الإ

قت�سادي  داء الإ معدلت الفقر، حتى بدون حدوث تغيري يف الأ

)منظمة العمل الدولية 2002 ج(. كما تبني لربنامج »ال�سالمة 

من  التقليل  ميكن  اأنه  الدولية  العمل  ملنظمة  التابع  املهنية« 

املخاطر املهنية وحت�سني م�ست�يات ال�سالمة بطرق غري مكلفة. 

فمعظم ح�ادث العمل حتدث ب�سبب اإهمال ق�اعد واحتياطات 

يف  الط�ارئ  خمارج  على  كاملحافظة  لل�سالمة،  جدًا  ب�سيطة 

اأو  دوات  والأ املعدات  ترتيب  على  املحافظة  اأو  خالية  امل�سانع 

ت�فري تعليمات ال�سالمة ب�سكل منتظم للعاملني.  

ولئن كانت هناك مبالغة يف تقدير التكلفة املرتتبة على 

تطبيق معايري العمل الدولية، اأو اإن كانت املزايا تعّ��ش اأو تف�ق 

عمال يف و�سعها حيز  تكلفة ارتفاع املعايري، ملاذا اإذن، ترتدد الأ

التطبيق؟

للمعايري  متثال  الإ اأن  ه�  اأحدها  اأ�سباب:  عدة  هناك 

خر فه�  يتطلب جهدًا اإ�سافيًا من �ساحب العمل. اأما ال�سبب الآ

اأن التكلفة املرتتبة على تطبيق املعايري هي يف معظمها مبا�سرة، 

ف�رية  ك�نها  اإىل  �سافة  بالإ ب�سه�لة،  للقيا�ش  وقابلة  ومرئية 

للمن�ساآت؛  العم�مية  امليزانية  على  ف�رًا  تظهر  وهي  وحملية؛ 

بينما تت�سم الكثري من املزايا ب�سفة عك�سية: فهي غري مبا�سرة، 

اأنه م�ستحيل،  وغري ملم��سة، وقيا�سها اأكرث �سع�بة اإن مل نقل 

رة وتتعدى نطاق امل�سروع نف�سه. اإذن،  �سافة اإىل ك�نها م�ؤخَّ بالإ

اأو رفع م�ست�ى املعايري، بينما  قد يباَلغ بتقدير تكاليف اإدخال 

بتكار بقيمتها  والإ للفعالية  بالن�سبة  املعايري   ر ف�ائد  ُتقدَّ قد ل 

ال�سحيح. اأنظر يف احلالة املعرو�سة يف املربع 3،1.

من  حال  باأي  ن�عها  من  فريدة  لي�ست  التجربة  هذه   

وهي  متكرر.  وب�سكل  مكان  كل  يف  فعليًا  حتدث  فهي  ح�ال.  الأ

يقت�سر  ل  املعايري  تبني  يف  الرتدد  اأن  تبني  ذلك،  على  عالوة 

جتماعي،  نفاق الإ على الدول النامية ذات ال�سبل املحدودة لالإ

بل ه� قائم يف العامل املزدهر كذلك.

قد يحدث اأن اأحد املعايري قد يكبد �ساحب العمل تكلفة 

كبرية يف البداية. فرتكيب معدات لل�سالمة يف مكان العمل قد 

لغاية  م�ؤقتة  ن�سبية  �سيئة  م�اجهة  اإىل  العمل  ب�ساحب  ي�ؤدي 

هذه  تاأتي  قد  �ستثمار.  الإ هذا  مزايا  من  النتفاع  يف  البدء 

وارتفاع  العمل،  ح�ادث  عدد  يف  انخفا�ش  �سكل  على  الف�ائد 

العمل،  عن  التغّيب  ن�سب  يف  وانخفا�ش  العمال،  معن�يات  يف 

ملعايري  قت�سادية  الإ ال�ظيفة  اإن  العمال.  اإنتاجية  يف  وارتفاع 

بحيث  العقبة  هذه  على  التغلب  بال�سبط  هي  الدولية  العمل 

العمل اأو احلك�مة ب�سكل �سبه ح�سري. نادرًا ما ت�ؤخذ يف عني 

متثال.  العتبار التكلفة التي يتكبدها العمال من جّراء عدم الإ

على �سبيل املثال، فاحلماية من الت�سريح، كما يت�سح يف حالة 

�سباب اقت�سادية، تعترب تدخاًل يف ال�س�ق  الت�سريح اجلماعي لأ

تربره الرغبة يف تخفيف تكلفة الت�سريح على امل�ظف اإىل احلد 

دنى املمكن. ينبغي حل�سابات التكلفة ال�سم�لية اأن تراعي هذه  الأ

خرى  �سكال الأ التكلفة، مبا فيها خ�سارة ال�ظيفة والدخل، والأ

ن لها تبعات على الفرد وعلى  من املعاناة املادية وغري املادية، لأ

قت�سادي ال�طني برّمته. داء الإ الأ

الذي  العمل ه�  اأن �ساحب  فرتا�ش  الإ ينبغي  خام�سًا، ل 

ال�اقع، ثمة  العمل. يف  تكلفة تطبيق معايري  بال�سرورة  يتحمل 

عليها  املن�س��ش  املنافع  من  الكثري  تكلفة  اأن  اإىل  ت�سري  دلئل 

هذه  يف  اأقّل.  اأج�ر  �سكل  على  العامل  اإىل  النهاية  يف  تنتقل 

التناف�سية  وبالتايل  للعمل،  جمالية  الإ التكلفة  تتاأثر  ل  احلالة 

الدولية، ب�سبب املنافع.

تطبيق  تكلفة  اأن  على  التاأكيد  يتم  ما  كثريًا  �ساد�سًا، 

مرة  تطبيقها.  يعيق  ب�سكل  مرتفعة  النامية  الدول  يف  املعايري 

املثال،  �سبيل  ب�سكل عام. على  لي�ش �سحيحًا  فاإن هذا  اأخرى، 

برنامج  اإدخال  م�سروع  على  اأجريت  جدوى  درا�سة  اأظهرت 

تاأمني �سد البطالة يف تايلندة، اأن النفقات املطل�بة مت�ا�سعة.  

�ستة  ملدة  البطالة  �سد  التاأمني  برنامج  امل�ساهمة يف  فمعدلت 

ر بن�سبة  ُتقدَّ جر ال�سابق كانت  50% من الأ اأ�سهر مب�ست�ى يبلغ 

وىل، ولكنها تنخف�ش ب�سكل  2،5% من جدول الرواتب لل�سنة الأ

مطرد بعد ذلك بحيث ت�سبح 0،6% يف ال�سنة ال�سابعة. ت�سمح 

كاملة  �سنة  نفقات  يعادل  احتياطي  مبلغ  برتاكم  الن�سبة  هذه 

لبدلت البطالة )منظمة العمل الدولية 1998اأ(. كما تبني اأنه، 

قت�سادي�ن العقائدي�ن، هناك ن�سب متباينة  وخالفًا ملا يق�له الإ

جتماعي بالن�سبة للناجت املحلي  نفاق على ال�سمان الإ جدًا من الإ

مت�سابهة.  تنمية  مب�ست�يات  تتمتع  التي  البلدان  بني  جمايل  الإ

ردن  الأ مثل  دول  يف  جتماعي  الإ ال�سمان  على  العام  نفاق  فالإ

واملغرب وناميبيا وبت�س�انا وتايلندة ه� مرتفع ن�سبيًا، وهي دول 

�سهدت من�ًا اقت�ساديًا جيدًا يف ال�قت نف�سه. هناك دول غنية 

اأكرب من دخلها من  ت�زيع جزء  اإعادة  لقب�ل  وفقرية م�ستعدة 

هناك  ال�اقع،  يف  الطارئة.  جتماعية  الإ احلالت  تغطية  اأجل 

دول ذات مداخيل مرتفعة واأخرى ذات مداخيل منخف�سة قد 

بدفع   ،102 رقم  الدولية  العمل  منظمة  تفاقية  لإ تبعًا  جنحت، 

اإعانات ترتاوح بني 40 و50 باملائة من دخل ال�سنة ال�سابقة يف 

م�مة، والعجز  حالت املر�ش، والبطالة، والتقدم يف ال�سن، والأ

جتماعية لي�ش جمرد  نفاق على احلماية الإ واإعانة ال�رثة. اإن الإ
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ال�ا�سعة للق�ة ال�سرائية. كان هرني ف�رد اأحد اأ�سحاب العمل  

القالئل الذين اأدرك�ا منذ بدايات القرن الع�سرين اأهمية تاأثري 

ي�ساوي  اأجرًا  باأن  وجادل  الطلب.  على  ج�ر  الأ معدلت  رفع 

التي  ج�ر  الأ من  بكثري  اأعلى  اأجر  وه�  ي�ميًا،  دولرات  خم�سة 

نه �سيمّكن عددًا  كانت �سائدة اآنذاك، �سيعمل ل�سالح ال�سركة لأ

اأكرب من العمال من �سراء �سياراته.

ج( ق�سية العاملية

كربى  م�ساألة  الدولية  العمل  معايري  اإر�ساء  نح�  ال�سعي  ي�اجه 

ثانية تتمثل يف ما اإن كانت هذه املعايري �ساحلة وقابلة للتطبيق 

عن  للحديث  هل  الدولية.  العمل  منظمة  تدعي  كما  عامليًا، 

ناحية  من  التن�ع  �سديد  عامل  يف  معنى،  اأي  عاملية  معايري 

وامل�ؤ�س�سات  والثقافة،  �ستخدام،  الإ وهيكلية  التنمية،  م�ست�ى 

املعايري هي  هذه  اأن  اأم  واملالية؟  دارية  الإ وامل�ارد  جتماعية  الإ

ذات �سلة مبجم�عة �سغرية من الدول ال�سناعية املتقدمة، كما 

العمل  معايري  تنا�سب  هل  ذلك،  على  عالوة  الكثريون؟  يدعي 

اأم جزءًا  باأجر،  العاملني  تنا�سب فقط  اأم  العمال،  الدولية كل 

هل  مثاًل؟  النظامي  القطاع  كالعاملني يف  باأجر،  العاملني  من 

لي�ش حال  وه�  لديهم عق�د عمل،  الذين  العمال  على  تقت�سر 

غالبية العمال يف غالبية الدول النامية؟

حقيقة  الدولية  العمل  منظمة  اأدركت  انطالقها،  منذ 

قت�سادي، وللتفاوت  احلجم الكبري للتن�ع ال�طني اجلغرايف، والإ

خرى للتنمية، واأخذته يف عني العتبار. فاملادة  يف الظروف الأ

19 من د�ست�ر املنظمة تن�ش �سراحة على اأنه »لدى و�سع اإطار 

يت�سجع اأ�سحاب العمل املتناف�سني على اّتباعها، مما ي�ؤدي اإىل 

جتماعية للمناف�سة. �سيخفف هذا الت�افق من  ت�افق ال�سروط الإ

التاأثريات الت�زيعية لل�سالمة املهنية املح�سنة، مما يزيل العقبة 

قت�ساديني  التي ت�اجه انت�سارها. وهذا يعني، وخالفًا لدعاء الإ

التقليديني، اأن معايري العمل الدولية ل ت�سكل عقبة اأمام تقدم 

�سروط العمل، بل اأنها تخدم كعامل مي�سر. 

تعزيز  يف  اأخرى  اإيجابية  تاأثريات  للت�افق  كان  كما 

الفعالية. فخالل الت�سعينات، عندما اأ�سبحت فعالية ا�ستهالك 

ال�ق�د عاماًل هامًا يف التناف�سية الدولية يف �سناعة ال�سيارات، 

وروبية حك�ماتها  دعت العديد من �سركات �سناعة ال�سيارات الأ

اإىل و�سع معايري وطنية، اأو حتى دولية ل�ستهالك ال�ق�د. كان 

ميكن ملثل هذه املعايري اأن تدفع املنتجني املبتكرين اإىل حتمل 

�سطرار  الإ دون  جديدة،  حمركات  لتط�ير  املرتفعة  التكاليف 

مل�اجهة �سيئة تناف�سية غري �سرورية اأمام اأولئك الذين قاوم�ا 

التجديد.

من  الدولية  العمل  معايري  تبعات  ح�ل  اآخر  مثال  هناك 

ت�سكيل  اإىل  النقابية  احلرية  احرتام  ي�ؤدي  قد  التكلفة:  حيث 

املفاو�سة  العمال يف  ق�ة  وزيادة  النقابية،  الإحتادات  تق�ية  اأو 

ج�ر. من الطبيعي اأن ي�سكل  اجلماعية، مما ي�ؤدي اإىل رفع الأ

هذا ال��سع حتديًا تناف�سيًا، ولكنه لي�ش بال�سرورة حتديًا �سلبيًا 

قت�ساد ال�طني.  ي�سر بربحية امل�سروع اأو بال��سع التناف�سي لالإ

العمالة  وجتتذب  العاملني،  طاقات  تطلق  قد  على  الأ ج�ر  فالأ

�سافية  كرث تاأهياًل وحما�سة للعمل، مما يع��ش عن التكلفة الإ الأ

وا�سع  نطاق  ارتفعت على  ج�ر  الأ اأن  ول�  �سافية.  الإ نتاجية  بالإ

الزيادة  طريق  عن  املحلي  الطلب  ارتفاع  اإىل  ي�ؤدي  هذا  فاإن 

املربع 1.�: املبالغة يف تقدير تكلفة التقليل من مادة خطرة

يف عام 1974، اقرتحت اإدارة ال�سالمة وال�سحة املهنية يف ال�ليات املتحدة ت�سديد املعيار اخلا�ش بتعر�ش العمال ملادة فينيل 

الكل�رايد.. بحيث تخف�ش اجلزئيات امل�سم�ح بها من 500 جزئية للملي�ن من اله�اء، اإىل جزئية واحدة للملي�ن. وقال رئي�ش 

اأكرب م�سنع ينتج هذه املادة اأنه من غري املمكن تلبية املعيار الذي متت مراجعته يف ذلك ال�قت اأو يف امل�ستقبل. وقدر يف ذلك 

مكان اإنتاج  نه مل يعد بالإ مريكي �ستبلغ 65  ملي�ن دولر، لأ قت�ساد الأ ال�قت اأنه �سيتم فقدان ملي�ين وظيفة، واأن تكلفته على الإ

املادة املذك�رة، واأن ال�سناعات التي ت�ستخدمها لن تتمكن من اإيجاد بديل. ولكن، وبعد اإدخال املعيار، قام ال�سناعي�ن وب�سكل 

�سريع، بتط�ير تقنية جديدة لل�سيطرة على مادة فينيل الكل�رايد وا�ستعادة املخلفات من اأجل اإعادة معاجلتها. و�سرعان ما 

اأرقام قيا�سية. ومت فتح  1976 اإىل  اأن ارتفع جمددًا عام  نتاج ما لبث  اأن الإ امتثلت هذه ال�سناعة للمعيار املفرو�ش، بحيث 

جمالية لعملية التح�ل ح�ايل واحد على مائتني من  م�سانع جديدة، ومل يتم �سرف اأي عامل من اخلدمة، وبلغت التكلفة الإ

التكلفة التي كانت مت�قعة )ويت 1979(.
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مر بانتهاك  التفاقية(. ولكن ل جمال للمرونة عندما يتعلق الأ

الدولية  العمل  منظمة  تقدم  كما  الدولية.  العمل  معايري  اأحد 

امل�ساعدات التقنية مل�ساعدة الدول على تطبيق املعايري. 

بامل�سادقة  الدول  بها  تق�م  التي  املرحلة  اختلفت  كذلك 

على اإحدى اتفاقيات منظمة العمل الدولية. فقد انتظرت بع�ش 

الدول حتى اأ�سبحت �سروط العمل فيها م�ساوية اأو مقاربة لتلك 

امل�سادقة  لعملية  ت�سبح  بحيث  تفاقية،  الإ اإليها  تهدف  التي 

َثم  ومن  مبكرًا،  الدول  بع�ش  و�سادقت  ما.  ن�عًا  رمزية  دللة 

املعيار  بني  اله�ة  ج�سر  اأجل  من  الدعم  على  للح�س�ل  �سعت 

ال�سيا�سية  رادة  الإ ت�فرت  �سل�ب، طاملا  الأ يهم  ل  ال�اقع.  وبني 

واجله�د الهادفة لتحقيق اأهداف املعايري.  

�سرتاتيجيات امل�ستخدمة لتبني  بالنظر اإىل التباين يف الإ

الدرا�سات  قدرة  عدم  فاإن  الدولية،  العمل  معايري  وتطبيق 

تاأثري  ب�ساأن  حا�سمة  ا�ستنتاجات  اإىل  الت��سل  على  التجريبية 

اأمرًا  لي�ش  الدولية  العمل  منظمة  اتفاقيات  على  امل�سادقة 

اأنه  وجد،  ما  بني  من  اأ(   1999( رودريك  وجد  وقد  مفاجئًا. 

العمل  منظمة  لتفاقيات  كان  فقد  نتاجية،  الإ اإىل  �سافة  وبالإ

اختبار  ويف  ج�ر.  الأ على  كبري  اأثر  النقابي  وللتنظيم  الدولية 

اآخر، تبني اأنه كان للحق�ق ال�سيا�سية، اأكرث من احلق�ق املدنية، 

ج�ر، وذلك من ناحية اإح�سائية. اأما  اأثر �سببي وا�سح على الأ

فالناجان، فاإنه مل يجد يف درا�سة اأحدث من الدرا�سة ال�سابقة، 

اأي دلئل تذكر على وج�د عالقة اإح�سائية بني امل�سادقة وبني 

ال�سروط الفعلية للعمل )فالناجان 2002(.

اأن  دولة  ية  لأ ل ميكن  باأنه  عتقاد  لالإ يدع�  �سبب  من  ما 

العمل  و�سروط  ال�سيئة  ال�ظائف  حجم  لتقليل  جاهدة  ت�سعى 

باأنه ل ميكن  املرتدية. عالوة على ذلك، ي�س�د اعتقاد خاطئ 

العمل  اإل من خالل  التطبيق  الدولية حيز  العمل  و�سع معايري 

ل  واأنه  قان�نية،  ق�اعد  تكّر�ش  املعايري  اأن  �سحيح  الت�سريعي. 

ية �سيا�سة اجتماعية اأن تدخل حيز التطبيق اإل بناء على  ميكن لأ

�سيادة القان�ن، فاإن معايري العمل الدولية ل حتتاج بال�سرورة 

ال�طني.  امل�ست�ى  على  ور�سمية  حمددة  ت�سريعات  تبني  اإىل 

اإىل  الدول  ُتدعى  ت�جيهات،  ت�فر  وبب�ساطة،  الغالب،  يف  فهي 

ب�سكل  لتحقيق هدف قد ل ميكن حتقيقه  اتباعها يف م�سعاها 

�سباب التي  كامل )فالتيك��ش 1996(. ولهذا ال�سبب، اإ�سافة لالأ

ذكرت �سابقًا، ينبغي احلذر من اعتبار امل�سادقة على اتفاقيات 

متثال الفعلي للمعايري على  منظمة العمل الدولية م�ؤ�سرًا على الإ

امل�ست�ى ال�طني.

ج�ر  لالأ دنى  الأ كاحلد  الهامة  املعايري  من  الهدف  اإن    

جتماعي ه� ال��س�ل اإىل العاملية من خالل  وت�فري ال�سمان الإ

اأي اتفاقية اأو ت��سية للتطبيق العام، �سياأخذ امل�ؤمتر يف اعتباره 

ب�سكل  ال�سناعية  الظروف  فيها  تختلف  التي  البلدان  تلك 

نظمة  كبري ب�سبب الظروف املناخية، اأو عدم اكتمال تط�ير الأ

باقرتح  و�سيق�م  خا�سة،  ظروف  اأي  ب�سبب  اأو  ال�سناعية 

تالئم حالة  لكي  يعتربها لزمة  والتي  اإن وجدت،  التعديالت، 

البطيء.  للتطبيق  خا�سة  اأحكام  و�سعت  كما  البلدان«.  هذه 

فبالن�سبة لتفاقية �ساعات العمل لعام 1919 مثاًل، �ُسمح لليابان، 

وملا كان ي�سمى اآنذاك بالهند الربيطانية، بنظام تطبيق معدل. 

كما تقرر حينها اأن التفاقية لن تنطبق على ال�سني اأو اإيران اأو 

�سيام. كما اتفق على اأن ينظر يف اأمر حتديد �ساعات العمل يف 

خرية يف وقت لحق غري حمدد. ب�سكل عام، فاإن  هذه الدول الأ

دنى،  الأ ت�سرتط معايري احلد  الدولية  العمل  اتفاقيات منظمة 

ولكنها ل تفر�ش �سروطًا اقت�سادية غري واقعية. 

املرتبطة  املعايري  بني  التمييز  يتم  اأن  اقرتاح  وجرى 

خرى املنف�سلة والتي ل ترتبط بالتنمية،  بالتنمية، واملعايري الأ

على  امل�سادقة  على  املختلفة  الدول  قدرات  اأخذ  اأجل  من 

عتبار. تعترب معايري  معايري العمل الدولية وتطبيقها يف عني الإ

م�ستقلة   Core Labour Standards �سا�سية  الأ العمل 

الهامة  املعايري  تعترب  بينما  الدخل،  اأو  نتاجية  الإ معدلت  عن 

والعطل  العمل  ك�ساعات   ،Substantive Standards
مرتبطة  معايري  املهنية،  وال�سالمة  جتماعي  الإ وال�سمان 

بالتنمية. 

وبينما ل ينبغي ملعايري العمل الدولية اأن تغفل التن�ع يف 

جتماعية، يجب اأن تك�ن هناك حدود  قت�سادية والإ الظروف الإ

نحراف عن املعايري يف جميع البلدان ومع مرور ال�قت، واإل  لالإ

فاإن املعايري ل تع�د معايريًا. لقد قاومت منظمة العمل الدولية 

تتنبَّ  مل  وهي  املختلفة.  للبلدان  خمتلفة  معايري  و�سع  اإغراء 

ي�مًا اأو ت��سي مبعايري اإقليمية، بل ظلت متم�سكة مببداأ عاملية 

الدول  بع�ش  با�ستثناء  �سمحت  لكنها  الدولية.  العمل  معايري 

تفاقية  الإ مثال  يبني  كما  املعايري،  حد  لأ الف�ري  التطبيق  من 

اأجزاء من  تت�سامح مع امل�سادقة على  والتي  للمنظمة،   1 رقم 

ع�ساء بالن�سبة  التفاقية. ت�سمح منظمة العمل باملرونة للدول الأ

لتطبيق معايري العمل الدولية، اآخذة يف اعتبارها اخل�س��سيات 

املثال،  �سبيل  على  للدول.  والثقافية  قت�سادية  والإ جتماعية  الإ

على  الدول  م�سادقة   1958 لعام   111 رقم  تفاقية  الإ تتطلب 

مة لت�سجيع تكاف�ؤ الفر�ش  اإعالن وتطبيق �سيا�سة وطنية م�سمَّ

غري  كليًا.  التمييز  اإلغاء  بهدف  وذلك  واملهنة،  �ستخدام  الإ يف 

»الطرق  اختيار  حرية  ال�طنية  لل�سلطات  ترتك  تفاقية  الإ اأن 

املالئمة للظروف واملمار�سات ال�طنية« )اأنظر املادتني 2 و3 من 
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مبن  قت�ساد،  الإ هذا  يف  العامل�ن  ي�اجه  ما  كثريًا  با�ستمرار؟ 

ظروف  اخلا�ش،  حل�سابهم  والعامل�ن  باأجر  العامل�ن  فيهم 

العمل  العمل غري معّرف، و�سروط  عمل غري م�ستقرة. فمكان 

نتاجية  غري �سليمة ول �سحية، بينما تك�ن م�ست�يات املهارة والإ

منخف�سة، واملداخيل منخف�سة وغري منتظمة، و�ساعات العمل 

املعل�مات  على  احل�س�ل  على  القدرة  عدم  ظل  يف  ط�يلة، 

�س�اق والتم�يل والتدريب والتكن�ل�جيا. اإذن، تعّم  والنفاذ اإىل الأ

قت�سادية وتزيد احتمالت التعر�ش للمخاطر. عتمادية الإ الإ

العمل  تطبيق معايري  اإمكانية  وا�سع ح�ل عدم  ثار جدل 

قت�ساد غري النظامي، واأنه يجدر مبنظمة العمل  الدولية على الإ

اأن ترّكز على العمال العاملني يف القطاعات املنظمة،  الدولية 

من  اقتبا�ش  يلي  وفيما  الدولية.  العمل  ملعايري  مقاربتها  لدى 

خبري يف الهند:« اإن احلالة ... حتمل تناق�سًا ظاهريًا: فاملعايري 

له، حيث  �سا�ش  بالأ النظامي ومنا�سبة  بالقطاع  هي ذات �سلة 

متثال اأ�سهل، وحيث دخلت حيز التطبيق الفعلي ب�سكل  يك�ن الإ

وهي  منا�سبة،  ولي�ست  �سلة،  ذات  غري  املعايري  لكن  باآخر؛  اأو 

تن�ساأ احلاجة  النظامي، حيث  القطاع غري  التطبيق يف  �سعبة 

املا�سة اإليها... هذا ل يعني اأنه ما من جدوى ل��سع املعايري. اإل 

اأن هذا يدل على احلاجة اإىل تط�ير حد اأدنى من املعايري تك�ن 

)باب�ل  النظامي«  القطاع غري  العمالة يف  على  التطبيق  �سهلة 

1994، �ش. 181(. كذلك دفع كل من �سينغ وزاميت )2000(، 

وج��ش )2003( �سرينيفا�سان )2004( بحجج مماثلة. 

يتهم�ن  فهم  ذلك.  من  اأبعد  اإىل  اآخرون  نقاد  ويذهب 

�سا�سية منها على وجه اخل�س��ش،  معايري العمل الدولية، والأ

ج�ر، واإجراءات  دنى لالأ �ستخدام والدخل، واحلد الأ كحماية الإ

م�مة، اإلخ. باأنها ت�ؤدي اإىل  ال�سالمة يف مكان العمل، وحماية الأ

اأو  بالإعرتاف  يحظى  ل  الذي  النظامي،  قت�ساد غري  الإ ت��سع 

طر القان�نية والتنظيمية. كما يّدعي ه�ؤلء  احلماية يف ظل الأ

اأن معايري العمل الدولية ت�سجع اأ�سحاب العمل على املمار�سات 

ح�ل  الدويل  للبنك  تقرير  اقرتح  فقد  ال�سرية.  العمالية 

�ستخدام غري  اأمريكا الالتينية، على �سبيل املثال، اأن انت�سارالإ

النظامي يف تلك املنطقة يع�د جزئيًا اإىل »ال�سيا�سات العمالية« 

وكم�ؤ�سرات  كح�افز  العمل  و�سروط  ج�ر  الأ دور  جتاهلت  التي 

و�سجع  النظامية،  ال�ظائف  عدد  من  قّلل  الذي  مر  الأ لل�س�ق، 

على تنمية القطاع غري النظامي« )البنك الدويل 1996(. اأما 

فاإن  العاملة،  اليد  فائ�ش يف  تعاين من  التي  قت�ساديات  الإ يف 

اإدخال اأنظمة عمالية »غالية« ي�ؤدي بدون �سك، كما ُيعتقد، اإىل 

ت�سجع  فهي  النظامي. عالوة على ذلك،  قت�ساد غري  الإ ن�س�ء 

النظامي،  غري  قت�ساد  لالإ التدريجية  الزيادة  على  احلك�مات 

تبعات  فاإن  ال�سيا�سات،  م�ست�ى  على  التماثل.  ولي�ش  التكاف�ؤ 

من  اأكرث  الدولية،  ال�سيا�سات  �سنع  عملية  تن�سيق  هي  التكاف�ؤ 

املدى  �ستخدام، على  لالإ ال�سروط احلقيقية  امل�ساواة يف  ك�نها 

قل. وخالفًا ملا يتم التاأكيد عليه ب�سكل متكرر،  الق�سري على الأ

احلد  بتحديد  اخلا�سة  الدولية  العمل  منظمة  اتفاقيات  فاإن 

دنى نف�سه يف كل  ج�ر ل تهدف اإىل حتديد احلد الأ دنى لالأ الأ

ع�ساء  ر�ش. بل اأنها تن�ش على �سرورة قيام الدول الأ بقاع الأ

خذ يف عني  قرار ب�سرورة الأ ج�ر، مع الإ اأدنى لالأ بتحديد حد 

قت�سادية املحلية لدى حتديدها. وبالنظر  عتبار الظروف الإ الإ

للفرد،  الإجمايل  املحلي  الناجت  معدل  يف  ال�سديد  التباين  اإىل 

من  كل  يف  ج�ر  لالأ دنى  الأ احلد  يت�ساوى  اأن  املمكن  غري  فمن 

املمكن  من  كان  اإن  ما  ه�  ال�س�ؤال  اأن  غري  والهند.  ال�س�يد 

دنى  الت��سل اإىل معادلة متفق عليها دوليًا، لحت�ساب احلد الأ

يف كل حالة. من هنا، وبالن�سبة للمعايري الهامة، فاإن عامليتها 

بال�سرورة  تكمن  ول  وتطبيقها،  املعايري  و�سع  عملية  تكمن يف 

هداف  الأ اإىل  ت�سري  اأنها  كما  النتائج،  نف�ش  اإىل  الت��سل  يف 

يتم  التي  ال�سبل  اإىل  ت�سري  ك�نها  من  اأكرث  باملعايري،  املرتبطة 

هداف ب�ا�سطتها. حتقيق الأ

ق�سام التالية ق�سيتني معا�سرتني رئي�سيتني  نناق�ش يف الأ

ت�اجهان مبداأ عاملية معايري العمل الدولية. ولهاتني الق�سيتني 

قت�ساد غري النظامي وبالن�سبية الثقافية فيما يخ�ش  �سلة بالإ

معايري العمل.

غري  قت�ساد  الإ يف  م�ؤثرة  غري  الدولية  العمل  معايري  »اإن 

النظامي«

�ستخدام يف كينيا،  منذ ثالثني عامًا، وخالل قيامها مب�سروع لالإ

»القطاع  وىل م�سطلح  الأ للمرة  الدولية  العمل  منظمة  اأدخلت 

غري النظامي«، ل��سف اأن�سطة الفقراء العاملني التي ل حتظى 

بالعرتاف اأو الت�سجيل اأو احلماية اأو التنظيم من قبل ال�سلطات 

فيف�سل  الي�م،  اأما   .)1972 الدولية  العمل  )منظمة  العامة 

العمال  ن  لأ النظامي«،  غري  قت�ساد  »الإ م�سطلح  ا�ستخدام 

بل  واحد،  اقت�سادي  تقع �سمن قطاع  املعنية ل  �ستثمارات  والإ

تقع �سمن العديد من القطاعات. يف عام 1991، ناق�ش م�ؤمتر 

ينبغي  هل  النظامي:  غري  قت�ساد  الإ »مع�سلة«  الدويل  العمل 

قت�ساد  ع�سائها اأن يق�م�ا بت�سجيع الإ ملنظمة العمل الدولية ولأ

ال�سعي  ينبغي  اأم  وللدخل،  لال�ستخدام  كمزّود  النظامي  غري 

يقّلل  قد  الذي  مر  الأ جتماعية،  الإ واحلماية  نظمة  بالأ ل�سمله 

من قدرته على ت�فري ال�ظائف واملداخيل لق�ة العمل املتعاظمة 
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اأعمق  اإىل فهم  الت��سل  الدولية قد اقرتبت من  العمل  منظمة 

�ستنتاج  الإ اإىل  امل�ؤمتر  قت�ساد. وَخل�ش  الإ واأ�سمل لطبيعة هذا 

�سباب التي تدفع نح� العمل غري  باأن هناك جملة متن�عة من الأ

حت�ل  التي  املبا�سرة،  غري  اأو  املبا�سرة  احل�اجز  واأن  املنظم، 

يف  ال�ظائف  خلق  عملية  تعيق  العام،  قت�ساد  الإ دخ�ل  دون 

قت�ساد النظامي. وتت�سمن هذه احل�اجز عدم ت�فر احلكم  الإ

قت�ساد النظامي  ال�سالح وعدم ت�فر ال�ظائف املنا�سبة يف الإ

والفقر  �ستخدام  الإ يف  والنق�ش  البطالة  م�ست�ى  وارتفاع 

رتفاع ال�سديد يف تباين الدخل وغياب الت�سريعات واحلماية  والإ

�سافة  اأو عدم تطبيقها ب�سكل م�ؤثر، بالإ جتماعية املنا�سبة،  الإ

اإىل ال�سيا�سات غري املنا�سبة للحك�مات ال�طنية، كالقي�د على 

الدولية  العمل  )منظمة  املرتفعة  وال�سرائب  الت�سجيل  ق�انني 

�سجعت  التي  الهيكلية  التعديالت  برامج  لعبت  كما  2002اأ(. 

عليها امل�ؤ�س�سات املالية الدولية، وخ�س��سًا املبالغة يف الرتكيز 

ن�سطة غري  قت�سادي الكلي، دورًا يف زيادة الأ على ال�ستقرار الإ

النظامية )فان در ه�فن، 2000(. اإن اعتبار احلماية العمالية 

قت�ساد غري النظامي ه� اأمر غري �سحيح،  ال�سبب يف انت�سار الإ

اأماكن ل  قت�ساد النظامي ظهر وا�ستمر يف الت��سع، يف  ن الإ لأ

اأماكن مل تطبق  اأو يف   ، �ستخدام  اأنظمة حماية لالإ ت�جد فيها 

نظمة. وهذا يعني اأنه من اأجل مكافحة  اأو خف�ست فيها تلك الأ

انت�سار العمل غري النظامي، من ال�سروري تخفيف الفائ�ش يف 

قت�سادية الكلية، والعمل يف نف�ش  العمالة من خالل ال�سيا�سات الإ

نتاجية  الإ النم� يف  الفقر من خالل  تخفيف حدة  على  ال�قت 

ال�سناعية  الدول  قللت  الطريقة،  بهذه  الدخل.  ت�زيع  واإعادة 

النظامية.  غري  ن�سطة  الأ من  اآ�سيا  �سرق  جن�ب  يف  اجلديدة 

وقد اأو�سح امل�ؤمتر اأن احلالة غري النظامية مل تن�ساأ عن معايري 

وتطبيق  �َسنِّ  يف  خفاق  الإ عن  ن�ساأت  اأنها  بل  الدولية،  العمل 

معايري العمل. وقد حّثت بالتايل اأع�ساء منظمة العمل الدولية 

�ساأنها  التي من  وامل�ؤ�س�سات  وال�سيا�سات  الق�انني،  على تط�ير 

تطبيق معايري العمل الدولية.

يجدر  الدولية،  العمل  منظمة  مقاربة  نقاد  على  وردًا 

الت�سديد اأوًل على اأنه من غري ال�سحيح الق�ل اأن معايري العمل 

الدولية قد ُوجدت للعاملني يف القطاع النظامي فقط، اأو للعاملني 

يف حالة ا�ستخدام معتمد على الغري، بل هي ت�سمل كل العمال. 

كما يطرح �س�ؤال ح�ل ما اإذا كان ميكن اعتبار جميع العاملني 

حل�سابهم اخلا�ش يف القطاع غري النظامي »كم�ستقلني« فعاًل. 

يف ال�اقع، وكما كان احلال يف النظام الذي �ساد يف مرحلة ما 

قبل الت�سنيع يف اأوروبا، فاإن الكثريين ممن يعمل�ن حل�سابهم 

قت�ساد غري النظامي يعتمدون على اأحد اأ�سحاب  اخلا�ش يف الإ

واإىل جتزئة اأ�س�اق العمل املحلية.

لن  وم�ست�ردة«  فاخرة  عمل  معايري  باجتاه  الدفع  »اإن 

يكفل احرتامها. لذا، يجب اتباع �سيا�سات بديلة تاأخذ بجدية 

قل مناء والتي  قت�ساديات الأ عتبار الظروف اخلا�سة لالإ يف الإ

تعاين من فائ�ش يف اليد العاملة. )ب�رت�ش 1994(. 

ينبغي اأخذ التهم املن�س�بة اإىل معايري العمل الدولية بكل 

ظاهرة  ه�  النظامي  غري  قت�ساد  الإ اأن  يثبت  مل  نه  لأ جدية، 

التنمية،  منظري  من  الكثري  اعتقد  كما  هام�سية  اأو  عابرة 

يف  ال�قت.  لبع�ش  اأي�سًا  الدولية  العمل  منظمة  اعتقدت  وكما 

اأن ي�سغر  قت�ساد غري النظامي قد كرب بدًل من  اأن الإ ال�اقع 

اإن جل  الثالث.  العامل  املا�سية يف كثري من دول  العق�د  خالل 

يف  متر  والتي  النامية  قت�ساديات  الإ يف  اجلديد  �ستخدام  الإ

العمل  )منظمة  النظامي  غري  القطاع  يف  ه�  انتقالية  مرحلة 

ن�سطة غري النظامية يف اأ�س�اق  الدولية 2002اأ(. كما ات�سعت الأ

الدول ال�سناعية، واإن كان مب�ست�ى اأقل بكثري من العامل الثالث. 

وي�سف األيخاندرو ب�رت�ش كيف تناف�ست دول اأمريكا الالتينية 

لل�سغ�ط  ر�س�خًا  العمل،  ومعايري  ال�سرائب  تخفي�ش  على 

ال�سديدة من م�ؤ�س�سات التم�يل الدولية، وذلك من اأجل جذب 

غري  قت�ساد  الإ تك�ن    .)1994 )ب�رت�ش  اخلارجي  املال  راأ�ش 

حذية والباعة  النظامي التقليدي من اأن�سطة للبقاء، كملمعي الأ

يف  اخلا�ش  حل�سايهم  والعاميلن  النفايات  وجامعي  املتج�لني 

الي�م،  اأما  احل�سري.  قت�ساد  الإ هام�ش  على  �سغرية  اأعمال 

�ستثمارات غري النظامية واخلا�سعة  فقد ظهر ن�ع جديد من الإ

الباطن،  من  التعاقد  ترتيبات  خالل  من  النظامية  لل�سركات 

اإن  املرتفعة.  املداخيل  ذي  ال�س�ق  تزويد  على  ي�ساعد  مما 

اأنها  بل  فقط،  املحلية  لل�س�ق  تنتج  ل  �ستثمارات  الإ هذه  مثل 

ال�سادرات  الت�جه نح� زيادة  اإن   . اأي�سًاً ب�سكل متزايٍد  ت�سدر 

املنهجية  النتهاكات  جتاهل  اإىل  احلك�مية  بالهيئات  اأدى  قد 

يف  النافذة.  العمل  لق�انني  امل�سدرة  ال�سركات  ترتكبها  التي 

القائمة  النظامية  للحماية  اإلغاء  ي�جد  ل  حيان،  الأ من  كثري 

همال النتقائي، الذي ي�سبب  للعمال، ولكن ي�جد منط من الإ

العمل  اأ�سحاب  فيت�قف  النظامية.  غري  �ستثمارات  الإ تكاثر 

عن منح عق�د نظامية للعمال، بل يتعاقدون معهم ب�سكل غري 

نظامي كعاملني على ح�سابهم اخلا�ش. عالوة على ذلك، فقد 

نتاج املخ�س�ش للت�سدير، حيث يتم  تـاأ�س�ست مناطق خا�سة لالإ

تخفي�ش ال�سرائب والرقابة العمالية من اأجل جذب ال�سركات 

جنبية. الأ

اإىل  الدويل جمددًا  العمل  م�ؤمتر  تطرق   ،2002 عام  يف 

قت�ساد غري النظامي. وقد اأقر العديد من ال�ف�د باأن  م��س�ع الإ
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ت�ؤكد نتائج هذه الدرا�سة على نتائج التحليل التجريبي ال�سابق 

تقريبًا مع  دائم  ب�سكل  والتي ترتافق  ال�سيا�سية،  باأن احلريات 

يف  الثنائية  من  اأقل  بقدر  ترتبط  للنقابات،  التنظيمة  احلرية 

قت�ساد النظامي )البنك الدويل  �س�ق العمل وبقدر اأكرب من الإ

.)1995

ن�سطة غري النظامية من ارتفاع  قد ين�ساأ ارتفاع ح�سة الأ

ج�ر واملداخيل داخل الدول وفيما بينها.  حدة عدم امل�ساواة يف الأ

الدولية  العمل  معايري  تعيق  اأن  من  وبدًل  اأنه،  هذا  يعني  وقد 

قت�ساديات ال�طنية وفيما بينها، فاإن العالقة  التقارب داخل الإ

ال�سببية تتحرك بالإجتاه العك�سي، اأي اأن التباعد يف م�ست�يات 

يخلق  الدويل،  امل�ست�ى  على  وكذلك  الدول  بني  فيما  التنمية 

اأمام تطبيق معايري العمل الدولية. قد ي�سجع التفاوت  عقبات 

ج�ر على التعاقد من الباطن والتعاقد مع اأطراف  الكبري يف الأ

املنخف�سة، وكما حدث يف  ج�ر  الأ الدول ذات  خارجية باجتاه 

اأمريكا الالتينية ويف اأماكن اأخرى، فاإن قامت احلك�مة بتخفي�ش 

اخلارجية،  �ستثمارات  الإ جذب  اأجل  من  املحلية  العمل  اأنظمة 

�ستخدام هي التي تدفع الثمن.   فاإن �سروط الإ

 

»معايري العمل الدولية ل تن�سجم مع الثقافة املحلية«

ثقافية  حتديات  الدولية  العمل  معايري  عاملية  فكرة  واجهت 

اأي�سًا. فقيل اأن معايري العمل الدولية هي نتاج الثقافة والتقاليد 

 - اليه�دية  والقناعات  القيم  نظام  وليدة  واأنها  وروبية،  الأ

وقيل  الربوت�ستانتية.  خالقيات  الأ تعبري عن  اأنها  اأو  امل�سيحية، 

اأي�سًا اأن املعايري ل تن�سجم مع ثقافات وتقاليد وديانات الدول 

هذه  على  فر�سها  ينبغي  ول  كليًا،  غريبة  اأنها  بل  خرى،  الأ

خرى، اأو ال�سماح »بتل�يثها«. وذهب بع�ش النقاد اإىل  الدول الأ

�ستعمار  الإ اأ�سكال  �سكاًل من  الدولية  العمل  اعتبار معايري  حد 

مم الغنية والق�ية  الثقايف. وكما يق�ل ت�ما�ش دوناهي�: »اإن الأ

مم الفقرية وال�سعيفة. وهي ل  تفر�ش معايريها الثقافية على الأ

تقر باأن ما قد يك�ن مالئمًا يف ثقافة ما، قد يك�ن غري ذي �سلة 

اأو حتى خطرًا يف ثقافة اأخرى«. ثم يذهب اإىل الق�ل اأن »على 

املرء اأن يقاوم اإغراء رف�ش هذه احلجة بطرق عاطفية بعيدة 

التي  مم  الأ النُّخب يف  عادة من  ن�سمع هذا  فنحن  العقل.  عن 

يك�ن ا�ستغالل العمال فيها على اأب�سع �س�ره، اأو من حلفائهم يف 

ال�سركات متعددة اجلن�سيات« )دوناهي� 1994، �ش.200(.

ادعاء  على  مبنية  الدولية  العمل  ملعايري  معار�سة  هناك 

 .)1996 )يل  اآ�سيا  اأنحاء  معظم  يف  الثقافية  اخل�س��سية 

وتت�سح هذه املعار�سة بق�ة جتاه املعايري التي تق�سي باحلرية 

بيع  ويف  العمل  وم�قع  واملعدات،  املدخالت،  ت�فري  عمال يف  الأ

من  كثري  يف   .)1999 الدولية  العمل  )منظمة  النهائي  املنتج 

العمل  لديها  �سابقني  م�ظفني  من  �سركات  طلبت  حيان،  الأ

على ح�سابهم اخلا�ش ، لكي ت�فر هذه ال�سركات يف ال�سرائب 

م�ظفني«،  »�سبه  ه�ؤلء  وظل  جتماعي.  الإ التاأمني  تكلفة  ويف 

فاإن  ثانيًا،  واحد.  مقاول  حل�ساب  يعمل�ن  كان�ا  اإن  وخ�س��سًا 

تثبيت  كاتفاقية  الدولية،  العمل  منظمة  اتفاقيات  من  الكثري 

ج�ر رقم 133، حتت�ي �سراحة اأو �سمنًا،  امل�ست�يات الدنيا لالأ

املحلية،  للظروف  مالئمة  بطريقة  املعايري  تطبيق  اإمكانية 

وغري  النظامي  قت�سادين  الإ بني  امل�ساواة  عدم  ذلك  يف  مبا 

الدولية  العمل  منظمة  معايري  من  عددًا  فاإن  ثالثًا،  النظامي. 

قت�ساد  ترّكز على �سّتى فئات العمال من الفئات املنت�سرة يف الإ

وت��سية  اتفاقية  تبني  ذلك  على  مثلة  الأ من  النظامي.  غري 

ح�ل العاملني يف املنازل. اأخريًا، فاإن الكثري من اأدوات منظمة 

العمل الدولية تدع� اإىل اإجراء م�ساورات ثالثية والتعاون على 

امل�ست�يني ال�طني والقطاعي. ميكن اعتبار ذلك �سمانة تكفل 

املنظمني  العمال  كم�سالح  ال�سيقة،  امل�سالح  هيمنة  عدم 

قت�سادية  الإ امل�سالح  على  النظامي،  القطاع  يف  العاملني 

ه�  العمل  لقان�ن  املنطقي  �سا�ش  الأ اإن  العامة.  جتماعية  والإ

�سمان حتقيق ت�ازن اأكرب للق�ى القائمة يف �س�ق العمل، وت�فري 

�سعف يف ق�ة العمل، مبن  احلماية واإ�سماع �س�ت املجم�عات الأ

فيهم عمال القطاع غري النظامي. 

اأمريكا  يف  دولة   14 على  م�ؤخرًا  اأجريت  درا�سة  وجدت 

�ستخدام  الالتينية يف الت�سعينات، منطًا دوريًا وا�سحًا حل�سة الإ

�ستخدام املنظم  غري النظامي. فه� كان يلعب دور املخزون لالإ

ن�سط يف اجتاه  ا�ستخدام  اإىل  ي�ؤدي  الكربى، مما  املن�ساآت  يف 

كما  النظامي،  اخلا�ش  القطاع  يف    pro-cyclical الدورة  

counter- ي�ؤدي اإىل ا�ستخدام ن�سط يف عك�ش اجتاه الدورة 

للح�ساب  العمل  ويف  ال�سغرية  امل�ؤ�س�سات  يف   cyclical
اخلا�ش. فالدول التي تتمتع بقدر اأكرب من احلق�ق املدنية، مبا 

املدنية،  واحلريات  اجلماعية،  واملفاو�سة  التجمع،  حرية  فيها 

تتجه  ج�ر،  الأ من  اأكرب  بح�س�ش  تتمتع  التي  الدول  وكذلك 

�ستخدام النظامي وانخفا�ش ح�سة  عم�مًا نح� ارتفاع ح�سة الإ

�ستخدام غري النظامي، حتى لدرجة ت�ؤثر على الناجت املحلي  الإ

ارتفاع  اأن  مق�لة  مع  النتيجة  هذه  تتناق�ش  للفرد.  الإجمايل 

قت�ساد  قت�ساد النظامي ي�ؤدي اإىل انت�سار الإ معايري العمل يف الإ

�ستخدام  الإ ارتفاع ح�سة  اأن  امل�ؤّلفان  وا�ستنتج  النظامي.  غري 

�سيا�سات  يتطلب  كما  املدنية  احلق�ق  تعزيز  يتطلب  النظامي 

 .)2002 وك��سريا  النم�)جايل  على  م�سجعة  كلية  اقت�سادية 
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العقلي  فقار  الإ يف  وي�سهم  والتكافل،  املجتمع  ي�سمم  �سرورية، 

ويف فقدان معنى احلياة. اإن الت�سنيع والت��سع احل�سري والنم� 

قت�سادي ال�سريع والبحث اجلهّنمي عن العمل هي عالمات  الإ

جتماعي. الدمار الإ

غنية ال�سعبية لب�رغي وبي�ش )ج�رج جري�س�ين  تذكروا الأ

)1935

» اآه، لدي الكثري من ل�سيء

ول �سيء كثري بالن�سبة يل

لي�ش لدي �سيارة، لي�ش لدي بغل، لي�ش لدي ب�ؤ�ش«

كما  املادي.  وغري  الب�سيط  احلياة  منط  مع  املرء  يتعاطف  قد 

جتماعية هي اأ�س�اأ  قد ي�افق على اأن بع�ش امل�ساكل الفردية والإ

مان ه� اأ�س�اأ من  من الفقر. وقد قال ك�نف��سي��ش اأن انعدام الأ

الفقر. بالفعل، هناك فرق بني الفقر والب�ؤ�ش. ولكن، ويف ظل 

الغربيني،  واحلياة  �ستهالك  الإ باأمناط  النا�ش  معظم  اإعجاب 

يف  �ستهالكية  الإ احلياة  مناط  لأ يروج  الذي  الإعالم  وق�ة 

لدولة  املمكن  كان من  اإن  ما  ال�س�ؤال  يبقى  ر�ش،  الأ بقاع  �ستى 

ت�سالت  دميقراطية اأن تعزل نف�سها عن �سبكات املعل�مات والإ

واحلياة  العمل  �سروط  مقارنة  من  النا�ش  ن  ميكِّ مبا  املع�ملة، 

املمار�سة.  وبني  اخلطاب  بني  تناق�ش  هناك  لديهم؟  ال�سائدة 

اإىل  احلك�مات  ا�ستندت  اآ�سيا، حيث  �سرق  ذلك يف  راأينا  لقد 

ن�سان،  �سي�ية املنف�سلة« يف رف�سها حلق�ق الإ قاعدة »القيم الآ

املال  راأ�ش  اأ�س�اق  اعتناق  الزعماء غ�سا�سة يف  يجد  بينما مل 

�ستهالكية )يل 1996(. والثقافة الإ

النمط  يف  الت�سكيك  من  اأخرى  م�جة  م�ؤخرًا  وظهرت 

العلمانية، والعلم، والت�سنيع،  الغربي من احلداثة املبني على 

وامل�ساركة الدميقراطية، وذلك يف اجلن�ب ويف ال�سمال. ي�سار 

الدويل  للبنك  التنم�ية  املفاهيم  ف�سل  اإىل  املثال  �سبيل  على 

للتنمية  املحلية  الثقافة  ملقت�سيات  جتاهلها  ب�سبب  اأفريقيا  يف 

)دي�ارا 2000، �ش.101(.

هذه.  النظر  وجهات  �سالحية  وتقييم  درا�سة  املهم  من 

فيبدو اأنها مرّبرة من بع�ش الن�احي، ولكن لي�ش من ن�اح اأخرى. 

فالثقافات تختلف ب�سكل كبري، ويجب احرتام هذا الإختالف. 

ويجب جتنب ال�ق�ع يف خطاأ ن�سر دع�ة الثقافة ومنط احلياة 

ال��سفات  عن  يت�ساءل  اأن  بالطبع  للمرء  ميكن  كما  الغربيني. 

الغربية للتنمية، والتي كان يت�قع لها اأن حتقق نتائج مثلى عن 

ال�سناعة، وعن  اإىل  الزراعة  للم�ارد من  �سريع  طريق حت�يل 

طريق انتقال النا�ش من املناطق الريفية اإىل املناطق احل�سرية 

)اأنظر مثاًل اإىل من�ذج التنمية لل�ي�ش يف عام 1954(. عالوة 

الدينية  العقيدة  ت�ستخدم  كما  التمييز.  من  واحلرية  النقابية 

اأو عذر لعدم الت�افق مع معايري العمل الدولية.  اأحيانًا كمربر 

�سارة اإىل مثل هذه العقائد على اإعطاء مربرات  وقد �ساعدت الإ

فراد اأو اجلماعات للمحافظة على م�اقعهم املتنفذة.  لبع�ش الأ

غري  الطريقة  بهذه  الدين  ا�ستخدام  اآخرون  اعترب  باملقابل، 

التي  يرانية  الإ املحامية  عبادي،  �سريين  رف�ست  فقد  لئق. 

على  و�سّددت   ،2003 عام  لل�سالم  ن�بل  جائزة  على  ح�سلت 

ن�سان، فمن  �سالم ل يت�افق مع حق�ق الإ رف�ش الدعاء باأن الإ

ولكن  ن�سان،  الإ حق�ق  تطبيق  طرق  تختلف  قد  نظرها،  وجهة 

اأن  ميكن  ول  مكان.  كل  يف  واحدًا  يك�ن  اأن  ينبغي  تف�سريها 

الذاتية. كذلك تق�ل هدى  التف�سري يف خدمة امل�سالح  ف  ُي�ظَّ

ال�سعدى، وهي مفكرة ونا�سطة م�سرية يف جمال حق�ق املراأة، 

قت�سادية للمراأة يف العامل العربي  جتماعية والإ و�ساع الإ اأن الأ

العقبات  اإىل  بل  ذاتها،  بحد  �سالمية  الإ التقاليد  اإىل  تع�د  ل 

العديدة واملتن�عة التي مل يتم التغلب عليها حتى يف املجتمعات 

القائمة يف  �ستخدام  الإ اأمناط  ال�سديد يف  التباين  اإن  الغربية. 

�سبيل  النظر هذه. فعلى  ي�ؤيد وجهة  �سالمية  الإ العربية  الدول 

يف  الق�ساء  يف  التعيني  من  الن�ساء  ا�ستثناء  يتم  وبينما  املثال، 

كل من م�سر وال�سع�دية، فقد عملت الن�ساء كقا�سيات يف دوٍل 

وال�س�دان  وت�ن�ش، واجلزائر  اأخرى، ك�س�ريا، واملغرب،  عربية 

منذ ما يزيد على ثالثة عق�د )ال�سعدي 2004 �ش.48(. ب�سكل 

�سا�سية ملنظمة  عام، ميكن للمرء اأن يجد ت�سابهًا بني املبادئ الأ

العمل الدولية واحلق�ق يف العمل، وبني الن�س��ش ذات ال�سلة 

)�سهيد  القاهرة  اإعالن  يف  وكذلك  �سالمية،  الإ التقاليد  يف 

2004(. عالوة على ذلك، فقد تبني وج�د تقارب بني معايري 

الروحية  خالقيات والتقاليد  �سا�سية، وبني الأ الأ الدولية  العمل 

خرى )بيك� 2004(.  للديانات الرئي�سية الأ

معايري  �سد  امل�جه  الثقايف  للنقد  خرى  الأ وجه  الأ ومن 

فقد  املادي.  الرخاء  عن  الغربي  البحث  ه�  الدولية  العمل 

ن�سر م�س�ؤول �سابق يف منظمة العمل الدولية كتابًا حتت عن�ان 

الكاتب،  يق�ل   .)1977 )تيف�دجري  ال�سع�ب«  ثروة  »الفقر- 

احل�سارة،  عن  غاندي  اآراء  من  جزئيًا  اأفكاره  م�ست�حيًا 

اأفريقيا،  يف  للتنمية  الغربية  ال��سفات  نتائج  من  وم�ستاًء 

وم�ستذكرًا حياة الرخاء التي عا�سها امل�ستعمرون الغربي�ن يف 

تلك املنطقة، اأنه يجب التمييز بني الفقر والفاقة. فبينما هذا 

ول ه� لي�ش كذلك. فالفقر ل يح�ل دون  خري مكروه، فاإن الأ الأ

الف�سيلة، بل وحتى ال�سعادة. فاأمناط احلياة الب�سيطة تقع يف 

�سلب تنمية الفرد واملجتمع. ومنط احلياة الغربي املبني على 

غري  مادية  اأم�ر  يف  الرغبة  وعلى  املاليني،  فراط  والإ ال�فرة 
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معايري  عاملية  وتنعك�ش  النامية.  الدول  من  وغالبّيتهم  العامل، 

حقيقة  يف  خلفها،  تكمن  التي  امل�سرتكة  والقَيم  الدولية  العمل 

اأن احلك�مات قد باتت ت�سعر باخلزي الذي قد ت�اجهه نتيجة 

انتهاكها لق�اعد منظمة العمل الدولية. 

ر بالثقافة  طفال، الذي ُبرِّ ولنعِط مثاًل اآخرًا ح�ل عمل الأ

يجعل  الذي  مر  الأ �سر،  لالأ ال�سديد  وبالفقر  والتقاليد،  املحلية 

طفال �سرورة اقت�سادية. وبينما ل ميكن اإنكار اأن عمل  عمل الأ

�سرة، فه� يطيل اأَمد الفقر من  طفال قد ي�سيف اإىل دخل الأ الأ

العاملني ومنعهم من  طفال  نتاجية لالأ الإ القدرة  خالل تدمري 

التعليم الذي قد يجعلهم اأكرث اإنتاجية كبالغني. غالبًا ما ل يرفع 

لعمل  ا�ستبدال  فه�  احلقيقي.  �سرة  الأ دخل  من  طفال  الأ عمل 

طفال  الأ ا�ستخدام  ل  ُيف�سَّ ما  وكثريًا  طفال.  لأ بعمل  البالغني 

اإن حّجة  اأكرث مرونًة وطاعًة واأقل مطالبًة من البالغني.  نهم  لأ

خفاء حقيقة اأن وج�د فائ�ش  د غطاء لإ �سبية الثقافية هي جمرَّ النِّ

العامل  ا�ستغالل  عملية  ي�سّهل  النامية  الدول  يف  كبري  عمالة 

خر. واأخريًا، فاإن  الفرد اأو املجم�عات العمالية واحدها �سد الآ

طفال هي اأن هناك بع�ش  اإحدى الذرائع املقدمة لتربير عمل الأ

طفال القيام بها، اأو اأنهم يتقن�نها  عمال التي ل ميكن اإل لالأ الأ

دح�ست  وقد  ال�سجاد.  ك�سناعة  البالغني،  من  اأف�سل  ب�سكل 

طفال  درا�سة اأجرتها منظمة العمل الدولية هذا الّدعاء باأن الأ

وحدهم ميكنهم اأن ين�سج�ا ال�سجاد ذا العقد البالغة ال�سغر. 

اأو  طفال،  لالأ عمل  وج�د  اآ�سيا  جن�ب  حك�مات  اأنكرت  طاملا 

اعتربته اأمرًا واقعا ًاقت�ساديًا. اإل اأنها اأدركت تدريجيًا اأن عمل 

قت�سادي.  طفال قد يعيق التقدم الإ الأ

اجلن�ب  يف  الالئقة  عمال  الأ يف  وا�سح  نق�ش  هناك 

املتمثلة  للدول  امل�سرتكة  هداف  الأ طم�ش  اإن  ال�سمال.  يف  كما 

ه�  احل�سارات«  »�سراع  خلف  النق�ش،  هذا  من  التخل�ش  يف 

الي�م  قت�سادية  الإ املناف�سة  فاإن  ذلك،  على  عالوة  قاتل.  اأمر 

هي حادة، بل اأكرث حدة بني بلدان اجلن�ب، من املناف�سة بني 

ال�سمال واجلن�ب. بالن�سبة ملعايري العمل الدولية، فاإن ال�سراع 

النهائي ه� لي�ش بني الدول ذات الثقافات املختلفة. اإن ال�سراع 

وبني  ناحية،  من  والتقليديني  احلر  ال�س�ق  اقت�ساديي  بني  ه� 

مبادئ وحق�ق عاملية من  نح�  وي�سع�ن  يطالب�ن  الذين  اأولئك 

ناحية اأخرى.

على ذلك، قد ي�سكك املرء يف حكمة البنك الدويل حني اأو�سى 

اخلا�ش  ال�س�ق  اقت�ساد  اإدخال  يف  �سراع  بالإ فريقية  الأ الدول 

التجارة  خالل  من  العاملي  قت�ساد  الإ يف  ال�سريع  ندماج  والإ

بنية حتتية حملية  بناء  املبا�سرة قبل  �ستثمارات اخلارجية  والإ

حترير  باجتاه  الدفع  ي�ؤدي  قد  واجتماعية.  وجتارية  قان�نية، 

اإىل  لل�س�ق  الالزمة  امل�ؤ�س�سات  اإقامة  �سمان  بدون  ال�اردات 

نتائج عك�سية يف �س�ق العمل كما يف �س�قي الب�سائع واملال. 

اأخرى، ل يبدو الإعرتا�ش على عاملية معايري  من ناحية 

العمل الدولية انطالقًا من قاعدة التن�ع الثقايف مقب�ًل عندما 

�سا�سية للعمال، والت�زيع العادل  مر باإنكار احلق�ق الأ يتعلق الأ

املثال، هل  العمل. على �سبيل  �سابة يف مكان  الإ للدخل وخطر 

اأو  غانا،  يف  العامل  باأن  بجدية،  ي�سدق  اأن  للمرء  املمكن  من 

بنغالد�ش اأو ال�سلفادور، ل يهتم لفقدان اأحد اأطرافه اأو حياته 

يف اأحد ح�ادث العمل كاهتمام العامل يف �س�ي�سرا اأو ال�ليات 

املتحدة، واأن كل املعرفة التقنية واخلربة التي اكت�سبتها منظمة 

تفاقيات املتعلقة بال�سالمة وال�سحة  العمل الدولية بناء على الإ

اأو  العادات،  اأو  الثقافات،  عن  النظر  بغ�ش  تنطبق،  املهنيتني 

تهدف  ل  بلد؟  كل  يف  ال�سائدة  الدخل  م�ست�يات  اأو  الديانات 

معايري العمل الدولية اإىل حت�سني الدخل ون�عية العمل بهدف 

العدالة  ت�سجيع  اإىل  تهدف  اأنها  بل  املادي،  الرخاء  حتقيق 

اأن يك�ن اجلميع يف  جتماعية وحم� الظلم. هناك فرق بني  الإ

املجتمع فقريًا ب�سبب النق�ش يف و�سائل خلق الرثوات، وبني اأن 

تك�ن هذه ال��سائل مت�فرة، ولكن ل يتم ا�ستخدامها للتقدم نح� 

زدهار ب�سبب غياب احلكم ال�سالح؛ اأو اإن كان خلق الرثوات  الإ

يتم ولكن الناجت ال�طني ُي�ّزع ب�سكل غري منتظم على الإطالق؛ اأو 

اأن الرثوات تخلق نتيجة لل�سعاب ال�سديدة والت�سحيات الكبرية 

التي يقدمها ال�سعب. ل ي�جد عذر لتحقيق اأرباح اأكرب اأو اإيجاد 

من� اأ�سرع عرب اإغالق اأب�اب امل�سانع من اخلارج، بحيث تتعر�ش 

يف  يعمل�ن  العمال  بجعل  اأو  احلرائق،  خطر  اإىل  العمال  حياة 

مرا�ش،  م�سانع �سديدة التل�ث باملبيدات احل�سرية امل�سّببة لالأ

اأو اإر�سال العمال اإىل مناجم الفحم املعر�سة للح�ادث.

بثقافة  لي�ست مرتبطة  الدولية  العمل  اأهداف معايري  اإن 

ما، كما ل ينبغي اخللط بينها وبني خ�س��سيات اأمناط احلياة. 

فبالنهاية، مت اعتماد اتفاقيات وت��سيات منظمة العمل الدولية 

يف م�ؤمتر العمل الدويل، وه� اجتماع  ملندوبني عن جميع اأنحاء 
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العمل  معايري  ح�ل  الدائر  النزاع  ال�سابق  الف�سل  و�سف 

واملعاِر�سة  املعايري  لتبني  امل�ؤيدة  احلجج  وا�ستعر�ش  الدولية، 

لها. ومن بني احلجج اأن املناف�سة العاملية ال�سر�سة القائمة يف 

دولية من  معايري عمل  اإىل  بحاجة  املحررة، هي  �س�اق  الأ ظل 

اأدت  ل�  فيما  �سيحدث  وهذا  القاع«.  نح�  »ال�سباق  منع  اأجل 

العمالية  اإىل تق�ي�ش املعايري  العادلة  العمالية غري  املمار�سات 

ال�طنية القائمة، ومنعت حتقيق املزيد من التح�سن على �سروط 

ب�سكل  منخف�سة  العمل  تكاليف  على  الدول  حتافظ  العمل. 

ُم�سَطنع، وتتجنب اأو تخفف الت�سريعات العمالية احلمائية من 

�ستثمارات اخلارجية  اأجل حت�سني اأدائها الت�سديري وجلذب الإ

املبا�سرة. اأما احلجة املقابلة فهي ت�سر على اأن معايري العمل 

م�ست�يات  اإىل  ُم�سَطنع  ب�سكل  العمل  تكلفة  �سرتفع  الدولية 

العمال من خالل  باأو�ساع  ي�سّر  ال�س�ق، مما  ت�ازن  من  اأعلى 

د  �ستخدام. ل مفر من اأن حتدِّ قت�سادي والإ انخفا�ش النم� الإ

والتي  كبرية،  لدرجة  العمل  �سروط  ال�طني  الدخل  معدلت 

من  ولي�ش  قت�سادي،  الإ النم�  خالل  من  اإل  حت�سينها  ميكن 

الثالثة  احلجة  اأما  العمل.  اأ�س�اق  يف  اخلارجي  التدخل  خالل 

الرائجة فهي اأن معايري العمل الدولية قابلة للتطبيق يف الدول 

قَيمّية،  منظ�مة  املعايري  هذه  تعك�ش  حيث  فقط،  ال�سناعية 

قت�ساد النظامي. اإن معايري  وحيث تعمل غالبية ق�ة العمل يف الإ

العمل الدولية غري مالئمة للدول التي متتلك ثقافات خمتلفة، 

والتي ي�جد فيها اقت�ساد غري نظامي كبري. 

اأ�س�ش  من  تنطلق  احلجج  هذه  جميع  فاإن  النهاية،  يف 

�سلبية. فهي تفرت�ش باأن املعايري العاملية هي اإما غري مرغ�بة 

اأنه  اأو  وانها  لأ �سابقة  اأو  مفيدة  غري  اأو  للتطبيق  قابلة  غري  اأو 

يجب فر�ش قان�ن العمل الدويل على الدول، مع و�سع عق�بات 

اأهم  اإحدى  الكلي.  الن�سياع  �سمان  اأجل  من  منتهكيه،  على 

الدولية  العمل  معايري  اأن  هي  النظريات  هذه  يف  الفر�سيات 

نتاج مما يعيق التناف�سية، ويفقد امليزة الن�سبية  ترفع تكلفة الإ

اأو على  اأنها ت�ستنزف م�ارد البلد. لقد دح�سنا،  اأو  الطبيعية، 

حيان  قل اأ�سعفنا، وجهات النظر هذه. يجري يف كثري من الأ الأ

ت�سخيم حجة التكلفة ب�سكل غري متكافئ. فتكلفة معايري العمل 

العنيفة  النزاعات  تكلفة  من  الي�سري  النذر  تتعدى  ل  الدولية 

معايري  بع�ش  وتكلفة  الدول.  اأفقر  من  الكثري  اندلعت يف  التي 

جتماعي وال�سالمة املهنية يتحملها العمال  العمل، كال�سمان الإ

يف النهاية على �سكل انخفا�ش يف مكا�سبهم. كذلك فاإن حجة 

اإل على حتليل �ساكن وغري ديناميكي، حيث  التكلفة ل تنطبق 

ا�ستثمار  اأنها  على  للمعايري  ولية  الأ التكلفة  اإىل  النظر  يجب 

كال�ستقرار  اأخرى  وعائدات  نتاجية  الإ يف  ارتفاعًا  يحقق 

اقت�سادية  منافع  بدوره  ي�فر  والذي  وال�سيا�سي،  جتماعي  الإ

ثان�ية. هذا يعني م��س�عيًا، اأن الدول ل »جُترَب« على تخفي�ش 

�ستثمار اخلارجي، حتى  معايريها من اأجل الت�سدير وجذب الإ

ل� كانت تتناف�ش مع دول ذات معايري منخف�سة. ومع ذلك، قد 

طراف الفاعلة باأنها �ست�اجه  يت�سكل حكم م�سبق وذاتي لدى الأ

�سنطرح،  وكما  الدولية.  العمل  معايري  ب�سبب  تناف�سية  ميزات 

ميكن التغلب على هذا احلكم امل�سبق من خالل فتح ح�ار ح�ل 

بالتاأثريات  اخلا�سة  التجارب  ونقل  جتماعية،  الإ ال�سيا�سات 

يجابية لتطبيق املعايري والتبعات ال�سلبية لعدم تطبيقها مع  الإ

جيال.  مم والأ املن�ساآت والقطاعات والأ

العمل  معايري  طبيعة  تناول  اإىل  احلايل  الف�سل  يهدف 

اإن  التف�سيل.  من  مبزيد  ومنافعها  منها،  والغر�ش  الدولية، 

الت��سل اإىل فهم اأكرث �سم�لية لدور املعايري واأثرها انطالقًا من 

قت�ساد ال�سيا�سي ين�سف املعايري. اإن روحية ديباجة  مقاربة الإ

د�ست�ر منظمة العمل الدولية تق�ل باأنه ل ميكن حتقيق ال�سالم 

تتجاوز  جتماعية.  الإ العدالة  على  قائمًا  كان  اإذا  اإل  العاملي 

ملنطق  ال�سيقة  احلدود  الدولية  العمل  ملعايري  و�سع  الأ املقاربة 

الكثري  خلف  يكمن  الذي  التحامل  على  اأي�سًا  وتتغلب  التكلفة، 

من اجلدل القائم ح�ل معايري العمل الدولية. فاملعايري ت��سع 

يف اإطار مفه�مي للتنمية. وه� ينطلق من اأن معاملة العمال تبعًا 

ومكافحة  والتنمية  للنم�،  ي�سكل مفتاحًا  الدولية  العمل  ملعايري 

العمل  ملعايري  ميكن  كيف  ه�  اجل�هري  فال�س�ؤال  لذا،  الفقر. 

الدولية اأن ت�سكل اأداة هامة يف جعل امل�ارد العمالية منتجة من 

اأجل ال�سالح العام.

اأ( ملاذا هناك حاجة اإىل معايري عمل دولية؟

خ�س��سيات العمالة و�س�ق العمل

من  بد  ل  العمل،  معايري  واأهداف  جذور  فهم  اأجل  من 

يعامل  العمل.  ول�س�ق  للعمالة  اخلا�سة  بالطبيعة  الإعرتاف 
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�سل�ب البديل الذي يدفع العامل اإىل العمل ه�  “احلر”. اإن الأ
الق�ة، ب�سرف النظر عما اإذا كانت ق�ة العمل اجلربي، اأو ق�ة 

اخل�ف )من فقدان ال�ظيفة والدخل( اأو ق�ة اجل�ع. 

وج�د  عدم  فهي  العمل  ل�س�ق  الثانية  اخل�س��سية  اأما 

تناظر يف الق�ة بني العمال واأ�سحاب العمل، واخلطر ال�سديد 

للعمل  قان�ن  ق�ساء. ففي ظل غياب  والإ للتهمي�ش  التعر�ش  يف 

جتماعية، يك�ن العمال يف م�قع �سعيف اأ�ساًل، حيث  واحلماية الإ

ل ي�جد اأمامهم بدياًل عن العمل من اأجل ك�سب العي�ش؛ وهم 

م�سطرون لبيع خدمات العمل حتت اأي ظرف وباأي ثمن كان. 

باملقابل، ميتلك اأ�سحاب العمل عادة خمزونًا من امل�ارد و�سبل 

احلركة. وهم عادة يتمتع�ن براأ�ش املال وببدائل عندما يتعلق 

وميكنهم  باآخر،  عامل  ا�ستبدال  فيمكنهم  �ستخدام.  بالإ مر  الأ

وميكنهم  اأخرى،  �سركة  مع  العمل  على  الباطن  من  التعاقد 

تركيب معدات م�فرة للعمالة بحيث تقل حاجتهم اإىل العمال، 

اأجل  ومن  اأخرى.  ا�ستخدامات  يف  مالهم  راأ�ش  ي�سغل�ا  اأن  اأو 

حتقيق الت�ازن يف ميزان الق�ى غري املت�ساوي، ينبغي التدخل يف 

�س�ق العمل من اأجل حت�سني ق�ة التفاو�ش لدى العامل، اإما من 

خالل اأحكام عامة حمائية، اأو من خالل اإيجاد نظام للتنظيم 

وبالرغم من مثل هذه  ولكن،  واملفاو�سة اجلماعية.  اجلماعي 

اخلط�ات الت�س�يبية حلالة عدم ت�ازن الق�ى يف �س�ق العمل، 

“من  �ستيجليتز:  ي�سفها  وكما  �سيئ.  و�سع  يف  العمال  يظل 

�سهل بكثري على �ساحب العمل اأن ي�ستبدل عماًل   م�ساك�سني،  الأ

من اأن ي�ستبدل العمال �ساحب عمل م�ساك�ش، وخ�س��سًا عندما 

يك�ن معدل البطالة مرتفعًا”)�ستيجليتز 2001(.

اأكرب  ب�سكل  العمل  �ساحب  ل�سالح  الق�ى  ميزان  ومييل 

العاملية. فتظهر  �س�اق  الأ اأمام  قت�ساد مفت�حًا  الإ عندما يك�ن 

اخلارج.  اإىل  واخلدمات  نتاج  الإ نقل  كاإمكانية  جديدة،  بدائل 

على  مت�فر،  ه�  العامل  اأنحاء  اإىل  الهجرة  خيار  فاإن  بالطبع، 

على  باهظ  ثمن  مقابل  ولكن  العمال،  لبع�ش  بالن�سبة  قل  الأ

جتماعية. اإن قدرة راأ�ش املال على  م�ست�ى متزيق العالقات الإ

احلركة هي ب�سكل عام اأكرب من قدرة العمل عليها.

قت�ساد الكال�سيكي يكاد  �ستغراب ه� اأن الإ ومما يثري الإ

ل يذكر فكرة اإعطاء العامل مزيدًا من حرية التحرك الذاتية 

اأكرث م�ساواة. كان  �ستخدام  العمل، وجعل عالقات الإ يف �س�ق 

من املت�قع اأن ترحب العقلية الليربالية اجلديدة بفكرة حتقيق 

الليرباليني  ن  لأ �ستخدام،  الإ عالقات  يف  للق�ى  اأكرب  تناظر 

رادة احلرة للمتعاقدين وا�ستقاللية  يركزون على اأهمية وج�د الإ

طراف الفاعلة يف بناء عالقات اأ�سيلة يف ال�س�ق.  الأ

ويتفاقم تعّر�ش العمال ويزداد اعتمادهم عندما يك�ن�ن 

جتارية،  �سلعة  كاأي  �ستخدام  الإ التقليدي  قت�سادي  الإ الفكر 

ع �س�ق العمل لنف�ش مبادئ وق�انني العر�ش والطلب التي  وُيخ�سِ

املذهب  نظر  وجهة  تختلف  باملقابل،  اأخرى.  اأ�س�اق  اأي  حتكم 

لقد  كبريًا.  اختالفًا  التقليدي  وغري  امل�ؤ�س�ساتي  قت�سادي  الإ

 1944 لعام  فيالدلفيا  يف  الدولية  العمل  منظمة  اإعالن  ن�ش 

على »اأن العمل ه� لي�ش �سلعة«. ي�ستتبع ذلك اأن �س�ق العمل ه� 

�س�ق ذو خ�س��سية. فه� ل يعمل ك�س�ق البطاطا اأو الف�لذ اأو 

قت�سادية لهذا الراأي ه� اأن  �س�ش املنطقية الإ احلا�س�ب. من الأ

�ستخدام ل ي�فر مقاباًل اأكيدًا. فاأ�سحاب العمل الذين  عقد الإ

ل�ن عاماًل يعرف�ن عادة ثمن اخلدمات العمالية، ولكنهم  ي�سغِّ

ه�  فالعمل  بال�سبط.  عليه  �سيح�سل�ن  الذي  ما  يعرف�ن  ل 

لي�ش منتجًا جاهزًا بل ه� »قدرة اإنتاجية«، مرتبطة باإن�سان له 

»ل  بينما  العامل،  ينبغي حتفيز  واجتماعية.  احتياجات فردية 

�ساءة جيدة، اأو اإن كانت هناك  يكرتث الف�لذ فيما اإن كانت الإ

مراحي�ش اأو اأزهار يف الغرفة. ل ينبغي حتفيز الف�لذ لكي يعطي 

وتعاونه  العامل،  اإنتاجية  تعتمد   .)2001 )�ستيجليتز  اإنتاجًا« 

جر ُيعترب  واإبداعيته على طريقة معاملته اأو معاملتها: اإن كان الأ

للمعي�سة،  كافيًا  كان  واإن  ال�ظيفة،  ملتطلبات  بالن�سبة  من�سفًا 

كاف،  دخل  لك�سب  ثالثة  اأو  ثانية  ل�ظيفة  حاجة  هناك  اأن  اأم 

وىل؛  الأ ال�ظيفة  يف  املبذولة  اجله�د  الغالب  يف  تنق�ش  بحيث 

اإن كان العامل يتلقى اأجرًا م�ساويًا عن عمل ذي قيمة مت�ساوية؛ 

ج�ر ُتدفع بالفعل لقاء العمل الذي مّت وما اإن كان  واإن كانت الأ

ج�ر؛ اإن كان العامل يعاين من التمييز  هناك تاأخري يف دفع الأ

اإن  الرتقيات؛  اأو  التدريب  تلّقي  اأو  البحث عن عمل،  يف جمال 

�ستخدام اآمنًا؛ اإن  كانت ال�ظيفة اآمنة اأم غري اآمنة؛ اإن كان الإ

كان من املمكن اإي�سال ال�سكاوى والتظلمات، واإن كانت هناك 

الدعم  لت�فري  ونقابات  نزاعات  ن�س�ء  حالة  يف  قان�نية  حماية 

وامل�ساندة؛ اإن كانت النقابة حرة وم�ستقلة اأم ل؛ اإن كانت �ساعات 

العمل عادية اأم ط�يلة جدًا؛ اإن كان العامل يتلقى التدريب يف 

�ستخدام ي�فر فر�ش  بداية العمل واملهارات الالزمة؛ اإن كان الإ

يعتمد  العامل  يقدمه  ما  فاإن  باخت�سار،  اإلخ.  املهني؛  التقدم 

التمثيل  وعلى  العمل،  وبيئة  وظروف  �ستخدام،  الإ �سروط  على 

ما  على  داء  الأ ويعتمد  اإلخ.   العملية  جممل  وعلى  اجلماعي 

درجت منظمة العمل الدولية على ت�سميته بالعمل »الالئق«، وه� 

اأمر غري معروف يف �س�ق الب�سائع. اإن عقد العمل ل يتعلق فقط 

بالفعالية يف التخ�سي�ش allocative efficiency  )وهي 

قت�سادية الكال�سيكية اجلديدة(، بل  �سا�سي للنظرية الإ الهم الأ

ن�ساف  الإ يت�قف على  الذي  مر  الأ نتاجية كذلك،  الإ بالفعالية 

قل يف �س�ق العمل  جتماعية. هذا ه� احلال على الأ والعدالة الإ
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الرتويج: تت�سمن معايري العمل الدولية �سيا�سات تهدف 

ختيار، واإىل  �ستخدام الكامل، واملنِتج، وحرية الإ اإىل حتقيق الإ

املهنيني  والتدريب  التعليم  خالل  من  الب�سرية  امل�ارد  تنمية 

�سخا�ش  ر�ساد املهني، واإعادة التاأهيل املهني، وا�ستخدام الأ والإ

ت�ظيف  ومكاتب  عامة،  ت�ظيف  مكاتب  ت�فري  واإىل  املع�قني، 

والإح�سائيات  خرى،  الأ والرفاه  الرعاية  ومرافق  مبقابل، 

دارة العمالية. العمالية، والتفتي�ش العمايل والإ

ميكن ملعايري العمل الدولية اأن ت�قف اأية مناف�سة هدامة 

�سقف  اأو  اأدنى  حد  و�سع  خالل  من  وذلك  العمل،  �س�ق  يف 

قيمة  عن  تقل  اأج�ر  دفع  مينع  مما  العمالة،  من  �ستفادة  لالإ

�ستغالل و«الكدح«. كما  فراط يف ت�سغيل العمال، والإ العمل، والإ

ميكن للمعايري اأن ترّوج يف نف�ش ال�قت املناف�سة البناءة، مبعنى 

العمالية  املمار�سات  قاعدة  على  العمل  اأ�سحاب  بني  املناف�سة 

املناف�سة  وت�سبح  القمة(.  نح�  )ال�سباق  والفعالة  اجليدة 

البّناءة اأي�سر لدى حتديد املتطلبات التي تقت�سي التعاون بثقة، 

�سلمي،  ب�سكل  وف�ّش اخلالفات  امل�ساكل،  امل�سرتك يف  والبحث 

ر امل�ارد العمالية وت�ستعملها  واملطالبة ب�سيا�سات واإجراءات ُتط�ِّ

ذات  اأو  املعّر�سة  العمالية  الفئات  ذلك  يف  مبا  كامل،  ب�سكل 

حتياجات اخلا�سة.  الإ

تق�ي  والرتويج  واحلماية  بامل�ساركة،  املتعلقة  املعايري  اإن 

املعايري  تطبيق  ي�سهل  املعايري  اأن�اع  اأحد  فاحرتام  الطرفني. 

من  الثالثة  ن�اع  الأ طبقت  التي  الدول  حققت  خرى.لقد  الأ

املعايري نتائج اجتماعية واقت�سادية م�ؤاتية. وتعترب دول �سمايل 

ت�ؤدي  املعايري قد  اأن  اأوروبا من�ذجًا جيدًا )املربع 4،1(. غري 

اإىل تفاعل من الن�ع ال�سلبي كذلك. فعلى �سبيل املثال، عندما 

اجلماعية،  املفاو�سة  تغطية  ت�سعف  �سعيفة،  النقابات  تك�ن 

اأو  وي�سعف،  نخفا�ش،  الإ اإىل  ج�ر  لالأ دنى  الأ احلد  ومييل 

اأنه يف ظل غياب  جتماعي. كما يحدث  حتى يغيب ال�سمان الإ

فر�ش  يف  احلك�مة  تفرط  اجلماعية،  واملفاو�سة  النقابات 

ن�سبة  بارتفاع  جتماعي  الإ ال�سمان  غياب  ويرتبط  نظمة.  الأ

عدم امل�ساواة يف �س�ق العمل، كما اأنه غالبًا ما يرتبط بارتفاع 

الكثري من  �سع�بة حتقيق  يزيد من  الذي  مر  الأ الفقر،  معدل 

عر�ش  ال�سياق  هذا  يف  وميكن  جتماعية.  والإ العمالية  املعايري 

حالة متعلقة بالهجرة. فقد تبني اأن عدم تطبيق واإنفاذ معايري 

العمل يف دول املق�سد ودول املن�ساأ على حد �س�اء، ي�سنح املجال 

اأمام ا�ستغالل املهاجرين، وبالتايل يفتح الباب على م�سراعيه 

اأمام العمل اجلربي. اإن اإبداء اللي�نة اأمام تقييد حرية احلركة 

وال�سالمة  ال�سحة  غياب  اأو  و�سعف  الط�يلة  العمل  و�ساعات 

ج�ر وامل�سكن غري الالئق اإلخ.. كل هذا  املهنيتني وعدم دفع الأ

مقّيدين  كان�ا  اإن  اأو  اأر�سًا  ول ميلك�ن  وفقراء،  متعلمني،  غري 

على  احل�س�ل  على  القدرة  لديهم  تك�ن  ل  عندما  اأو  ين،  بالدَّ

دخار. كما ل يقت�سر هذا التعّر�ش على  ت�سهيالت التم�يل والإ

العاملني باأجر والذين يعتمدون على �ساحب العمل. فه� ميتد 

حل�سابهم  كالعاملني  امل�ستقلني،  العاملني  من  العديد  لي�سمل 

مع  متناظرة  غري  تعاقدية  عالقات  لديهم  والذين  اخلا�ش، 

املقاول. وه� ي�سمل اأي�سًا اأ�سحاب العمل، خ�س��سًا يف امل�ؤ�س�سات 

من  كمتعاقدين  يعمل�ن  والذين  ال�سغر،  والبالغة  ال�سغرية 

�سروط  عليهم  متلي  اأن  ميكنها  اأخرى  م�ؤ�س�سات  مع  الباطن 

من  خا�سة  جمم�عات  هناك  واأخريًا،  معها.  العمل  عالقات 

حتياجات  الإ ذوي  فيهم  مبن  خا�ش،  ب�سكل  �سني  املعرَِّ العمال 

من  واملهاجرين.  واملع�قني  وال�سباب  كالن�ساء  اخلا�سة، 

املرجح اأن يتعّر�ش ه�ؤلء للحرمان، بل اأن يتم ا�ستثناوؤهم من 

�ستخدام، ما مل يح�سل�ا على احلماية اخلا�سة والت�سجيع. الإ

ال�ظائف الرئي�سية ملعايري العمل الدولية 

من اأجل ت�س�يب العي�ب الهيكلية املذك�رة اأعاله يف �س�ق العمل، 

)�سينجنربجر  التالية  ال�ظائف  العمل خلدمة  معايري  ممت  �سُ

:)1994

النقابية  احلرية  الدولية  العمل  معايري  ت�فر  امل�ساركة: 

اجلماعية،  املفاو�سة  يف  واحلق  العمل،  �سحاب  ولأ للعمال 

والتعاون  وامل�ساركة  ال�طني،  امل�ست�ى  على  الثالثي  والت�ساور 

على م�ست�ى امل�سروع.

قيام  من  العمال  الدولية  العمل  معايري  حتمي  احلماية: 

كما  ال�سلطة،  ا�ستخدام  باإ�ساءة  الدولة  اأو  العمل  اأ�سحاب 

وهي  خرين.  الآ العمال  من  الهدامة  املناف�سة  من  حتميهم 

والتمييز يف  والق�سري،  والعمل اجلربي  طفال،  الأ حتظر عمل 

�ستخدام واملهنة. كما اأنها ت�سع حدًا اأق�سى ل�ساعات العمل،  الإ

م�مة.  الأ واإجازات  املدف�عة،  جازات  ولالإ للراحة،  اأدنى  وحدًا 

الليليني  والعمال  وال�سباب  للن�ساء  خا�سة  حماية  ت�فر  وهي 

�سليني والقبليني،  والعاملني يف املنازل واملهاجرين وال�سكان الأ

كما ت�فر احلماية للمجم�عات اخلا�سة من العمال، كالبحارة 

�سماك وعمال املزارع. وهي ت�سرتط  وعمال امل�انئ و�سيادي الأ

منتظم،  ب�سكل  ج�ر  الأ لدفع  وتدع�  ج�ر،  لالأ اأدنى  حد  تثبيت 

وحتمي مطالبات العمال يف حالة اإع�سار �ساحب العمل. وت�فر 

مرا�ش املهنية، واحلماية للعامل يف  احلماية �سد احل�ادث والأ

�ستخدام والبطالة والتقدم  حالت املر�ش اأو العجز اأو اإنهاء الإ

يف ال�سن. 
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معايري  ت�سكل  اأن  تكفل  كلها  الدولية،  العمل  منظمة  جتمعها 

التعامل  كيفية  ح�ل  الدولية  للمعرفة  م�ست�دعًا  الدولية  العمل 

الرتاكمية  العاملية  احلكمة  جت�سد  وهي  العمالية.  الق�سايا  مع 

�ستفادة من العمالة، بحيث جتمع كل التجارب اخلا�سة  ح�ل الإ

برتتيبات العمل، اجليدة منها وال�سيئة. وهي تلعب دور خارطة 

قت�ساديات النا�سئة والتي ت�اجه التاأثريات العمالية  الطريق لالإ

والعمال  العمل  )اأ�سحاب  الثالثية  الرتكيبة  اإن  للتجارة. 

ملنظمة  التابعة  والرقابية  الت�سريعية  للهيئات  واحلك�مات( 

العمل الدولية، تكفل اأن يتم، لدى ت�سميم املعايري، اأخذ القابلية 

فعاليتها  اإىل  �سافة  بالإ عتبار،  الإ عني  يف  واإدارتها  لتطبيقها 

اأنحاء العامل يف هذه الهيئات،  التكلفة. تتمثل جميع  من حيث 

وامل�ؤ�س�سات  و�ساع،  الأ التن�ع يف  اإىل  لتفات  الإ مما ميكنها من 

اإىل  بال�سرورة  ت�ؤدي  ل  جراءات  الإ اإن  املحلية.  حتياجات  والإ

النتيجة نف�سها يف كل دولة من الدول، غري اأنها ت�ؤّمن ال�سم�لية 

والعاملية يف و�سع املعايري وتطبيقها.

عامة.  عاملية  �سلعة  العاملية  العمل  معايري  اعتبار  ميكن 

فهي نتاج فر�ش تعّلم م��سعة على امل�ست�ى الدويل، حتت�ي على 

خالل  من  تت�فر  والتي  العملية،  واخلربة  واملعرفة  املعل�مات، 

قت�سادية اأنه  منظمة العمل الدولية. من املعروف يف الق�اعد الإ

اأو  نظمة احلك�مية،  الأ �سلٍع عامة يف ظل غياب  اإنتاج  ل ميكن 

اأنه ل ميكن اإنتاجها باملعدلت املثلى. اإن ال�سلع العامة مت�فرة 

طراف لها ل يح�ل دون ا�ستخدامها  للجميع، وا�ستهالك اأحد الأ

من قبل طرف اآخر، وهي تت�فر جمانًا. لقد خُل�ش تقرير للبنك 

الدويل ح�ل »�سن هج�م على الفقر« اإىل الق�ل »اأن الكثري من 

التحديات التي ت�اجه الدول الفقرية لها حل�ل تتعلق باإنتاج �سلع 

عامة دولية« )البنك الدويل 2000(.

اإن معايري العمل الدولية، ب��سفها �سلعًا عامة دولية، اإمنا 

ت�سيف قيمة ملعايري العمل ال�طنية. وهي م�سدر اإلهام للتحرك 

تفاقية  الإ ق�اعد  انبثقت  فمثاًل،   .)1979 )فالتيك��ش  ال�طني 

ملنظمة   )1945(  )47( رقم  تفاقية  والإ  )1919(  )1( رقم 

الي�مية  العمل  ل�ساعات  ق�سى  الأ احلد  ح�ل  الدولية،  العمل 

�سب�عية، من جتارب عدة دول يف �ساعات عمل ط�يلة جدًا  والأ

اإنتاجيتهم،  انخف�ست  بحيث  العمال  قدرات  ت�ستنفذ  كانت 

فكان�ا ُيجرَبون على التقاعد املبكر. اإن �ساعات العمل الط�يلة 

جدًا ت�سر بالفرد وباملجتمع، الذي قد ي�سطر اإىل اإعالة العامل 

العاجز عن العمل. اإذن، فاإن وج�د معيار يحدد �ساعات العمل 

�سحاب العمل، الذين قد يتم  قد يعترب دلياًل مفيدًا للعمال ولأ

اإغراوؤهم اأو اإجبارهم، بفعل املناف�سة ال�سديدة بني العمال، على 

مر الذي ي�ؤدي اإىل تبعات  متديد �ساعات العمل يف �سبابهم، الأ

لي�ش  الذين  النظاميني  غري  املهاجرين  �س�ق  ت��سيع  يف  ي�سهم 

اأمامهم خيار �س�ى العمل يف ظل �سروط غري حمتملة اأو مقب�لة 

�ستخدام القان�ين.  يف جمال الإ

معايري العمل الدولية ك�سلع عامة عاملية

العمل  مبعايري  املرتبطة  نظمة  الأ اإىل  النا�ش  من  الكثري  ينظر 

قت�ساد  الدولية على اأنها قي�د تفر�ش على امل�ؤ�س�سات وعلى الإ

املعايري.  و�سع  عملية  اأ�سل  تتجاهل  النظرة  هذه  اإن  ككل. 

ع��سًا عن ذلك، يجدر النظر اإىل معايري العمل على اأنها اآلية 

م�ؤ�س�ساتية للت��سط بني امل�سالح ال�سيقة للمن�ساآت، وامل�سالح 

وراأ�ش  العمل  م�سالح  وبني  ككل،  واملجتمع  لالقت�ساد  �سمل  الأ

العمال،  من  وامل�ستقبلي  احلايل  اجليلني  م�سالح  وبني  املال، 

نتاج  هي  املعايري  اإن  البلدان.  خمتلف  م�سالح  بني  واأخريًا 

اجله�د الهادفة اإىل الت�فيق بني هذه امل�سالح املتناق�سة.

مل تكن املعايري لت��سع ل�ل احلاجة اإليها. تبداأ عملية و�سع 

املعايري يف منظمة العمل الدولية باملالحظة والإعرتاف ب�ج�د 

م�سكلة عمالية ملّحة ومنت�سرة يف عدد كاف من الدول، بحيث 

التابعة  الثالثية  الت�سريعية  الهيئات  اأعمال  جدول  على  ت��سع 

ملنظمة العمل الدولية. بعد اإجراء مناق�سات مكّثفة ح�ل م�سدر 

بالعمل  قرار  يتخذ  قد  لها،  املمكنة  واحلل�ل  امل�سكلة  وطبيعة 

باجتاه و�سع اأداة معيارية ملنظمة العمل الدولية، اأي اإما اتفاقية 

م�ؤمتر  اأع�ساء  ثلثي  باأكرثية  داة  الأ اعتماد  مت  فاإن  ت��سية.  اأو 

العمل الدويل، عندها حتال اإىل ال�سلطات الت�سريعية ال�طنية 

من اأجل امل�سادقة عليها. عادة ما يتح�سن فهم الق�سية واأف�سل 

ع�ساء يف منظمة  التعامل معها من خالل قيام الدول الأ �سبل 

جلان  خالل  من  التطبيق  ومتابعة  بتطبيقها،  الدولية  العمل 

اتفاقيات  اإحدى  تطبيق  يف  ما  دولة  اأخفقت  اإن  اأما  اخلرباء. 

للمراجعة،  ممار�ساتها  تخ�سع  عندئٍذ  الدولية،  العمل  منظمة 

اإ�سدار ت��سيات ح�ل طرق التغلب على  والتي ت�ؤدي عادة اإىل 

نتهاك.  امل�ساكل التي تكمن خلف الإ

على  ب��س�ح  الدولية  العمل  معايري  و�سع  عملية  تدل 

اأنها اأدوات ات�سال دولية للتعّلم وحل امل�ساكل العابرة للقارات 

الدولية عادة هدفًا عامًا،  العمل  ب�سكل متبادل. حتدد معايري 

عن  تنبثق  والتي  بتحقيقه،  الكفيلة  دوات  والأ ال�سبل  وحتدد 

احلل،  ووجدت  للم�سكلة  تعر�ست  التي  الدول  جتارب  جمم�ع 

املعل�مات  اإن جمع  للتكيف معها.  قل طريقة  الأ اأو وجدت على 

الذي  امل�ستفي�ش  والبحث  املعيار،  و�سع  ت�سبق  التي  املرحلة  يف 

يجري بعد ذلك على م�ست�ى الدول، ثم التغذية الراجعة التي 
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طفال، والذي تعرب  طفال، والق�ساء على اأ�س�اأ اأ�سكال عمل الأ الأ

تفاقية رقم 182 لعام  تفاقية رقم 138 لعام )1973( والإ عنه الإ

)1999( ملنظمة العمل الدولية. اإن جمع املعل�مات والتجارب، 

وت�ثيقها ون�سرها، وت�فري م�ساعدات التعاون التقني كجزء من 

طفال،  الأ عمل  زالة  لإ العاملي  الدولية  العمل  منظمة  برنامج 

لدى  املت�فرة  والقدرات  وال�سبل  اجلاهزية،  وتعزز  تغني  اإمنا 

تعزز  امل�سكلة. وهي  اأجل معاجلة  املعنية من  املحلية  طراف  الأ

اأنها  كما  اإخفائها،  بدل  امل�سكلة  ب�ج�د  قرار  الإ احتمالت 

ر�ساد واملمار�سات  الإ باإمكانية م�اجهتها، وت�فر  القناعة  تثبت 

طفال. النم�ذجية ملكافحة عمل الأ

جت�سد معايري العمل الدولية احلكمة القائلة باأن املكا�سب 

خطرية فيما بعد. هناك تقارير يف اأيامنا هذه، ت�سري اإىل وج�د 

مهند�سني �سباب لربجميات احلا�س�ب ممن ل يريدون اأية قي�د 

نظمة  على مدة عملهم وبرامج مل�اعيده. فهم يعتربون غياب الأ

مثل  مثلهم يف ذلك  الق�انني،  التحرر من   - ن�عًا من احلرية 

قت�ساديني امل�ؤيدين ملبادئ احلرية. اإن معايري العمل، كاحلد  الإ

من عدد �ساعات العمل، ت�فر ن�عًا اآخرًا من احلرية - احلرية 

�سن  طيلة  العمل  على  القدرة  على  املحافظة  من  متّكن  التي 

العمل. لذا، ل يجب النظر اإىل معايري العمل الدولية باعتبارها 

اأداة »م�سادة للحرية اأو لل�س�ق«.

ال�طني  امل�ؤ�س�ساتي عرب  التعلم  خرى على  الأ مثلة  الأ من 

عمل  مكافحة  الدولية  العمل  منظمة  �سياق  يف  يتم  الذي 

قت�ساديات اأوروبا ال�سمالية داء الرفيع لإ املربع 4.1: املزج بني معايري امل�ساركة واحلماية والت�سجيع: الأ

ال�سمالية قد طبقت فعليًا جميع معايري  اأوروبا  اأخرى من  اأن الدمنارك ودوًل  الدولية  العمل  اأجرتها منظمة  اأظهرت درا�سة 

وىل  خرى. فهي حتل اإما يف املرتبة الأ جتماعي متف�ق على جميع البلدان الأ قت�سادي والإ العمل الدولية تقريبًا، واأن اأداءها الإ

ن�سبة  باأعلى  تتمتع  فهي  تقريبًا.  اقت�سادي  اأو  اجتماعي  م�ؤ�سر  اأي  يف  ال�سناعية  الدول  قائمة  �سمن  وىل  الأ من  القريبة  اأو 

من التنظيم اجلماعي) النقابات، واحتادات اأ�سحاب العمل، وتغطية املفاو�سة اجلماعية(، والعالقات ال�سناعية ال�سليمة، 

ج�ر واملداخيل، واأعلى  ج�ر، واأقل ن�سبة من عدم امل�ساواة يف الأ ج�ر ن�سبة اإىل معدل الأ جتماعي، واأعلى حد اأدنى لالأ واحل�ار الإ

جتماعي  قت�سادي والإ نفاق على �سيا�سات �س�ق العمل الن�سطة. وينعك�ش اأداوؤها الإ ن�سبة من احلماية للدخل، واأكرب مبلغ من الإ

معدلت  واأعلى  ال�سكان،  لعدد  بالن�سبة  ا�ستخدام  معدلت  واأعلى  العمل،  ق�ة  مل�ساركة  معدل  باأعلى  متتعها  يف  اأي�سًا  املتف�ق 

�ستخدام، والفقر،  لن�ساط �س�ق العمل للن�ساء والرجال، وامل�ساواة على اأ�سا�ش اجلن�ش، ومعدلت منخف�سة للبطالة ونق�ش الإ

احلقيقية،  ج�ر  الأ وبارتفاع  الإجمايل،  املحلي  للناجت  مرتفع  من�  ومعدل  ال�ساعة،  يف  العمل  نتاجية  لإ مرتفعة  من�  ومبعدلت 

وبا�ستقرار يف  اإيجابيني،   current account balance وميزان ح�سابات جارية  الت�سخم، ومبيزان جتاري  وانخفا�ش 

جتماعية  فات الإ ت�سالت، وبانخفا�ش معدلت اجلرمية، والف�ساد والآ املالية العامة، وبانت�سار وا�سع لتكن�ل�جيا املعل�مات والإ

بحاث التي اأجرتها منظمة العمل الدولية م�ؤخرًا على 90 دولًة، اأن كاًل  خرى)اإيجر و�سينجنربجر، حترير 2002(. واأكدت الأ الأ

قت�سادي، والذي يتم قيا�سه ب�ا�سطة رقم  من الإ من ال�س�يد وفنلندة والرنويج والدمنارك قد حققت اأف�سل اأداء يف جمال الأ

من ال�ظيفي، واأمن املهارات،  �ستخدام والأ قيا�سي مركب composite index، يغطي كاًل من اأمن �س�ق العمل، وحماية الإ

والعمل، والتمثيل والدخل. وبا�ستثناء كندا، فاإن اأعلى 15 دولة يف القائمة كانت دوًل اأوروبية )منظمة العمل الدولية، 2004 

ب(. 

جتماعي يف اأوروبا ال�سمالية بالنهيار، بل اأنها اأظهرت  ب دولة الرفاه الإ وبعك�ش الت�قعات التي و�سعت يف الت�سعينات، مل ُت�سَ

قت�ساد. وينعك�ش  �سرار بالإ مرونة كبرية. مل ي�ؤد ارتفاع معدلت ال�سرائب ال�سروري لتم�يل معايري العمل ودولة الرفاه، اإىل الإ

مم  وروبا ال�سمالية يف الرتتيب املتقدم الذي ح�سلت عليه يف الرقم القيا�سي للتنمية الب�سرية يف برنامج الأ النجاح التنم�ي لأ

املتحدة الإمنائي. ففي اآخر ترتيب ملا جمم�عه 173 دولة، ، وللدول الثالثة واخلم�سني التي ح�سلت على رقم قيا�سي مرتفع 

رقام املرتفعة. حتل  على �سمن جمم�عة الدول ذات الأ للتنمية الب�سرية، تبنّي اأن جميع دول اأوروبا ال�سمالية تقع يف املجال الأ

العا�سرة  يف  وفنلندة  ال�سابعة،  املرتبة  يف  اأي�سلندة  حتل  ثم  ثانية،  ال�س�يد  وحتل  اأجمع،  العامل  يف  وىل  الأ املرتبة  يف  الرنويج 

مم املتحدة الإمنائي 2002(. والدمنارك يف املرتبة الرابعة ع�سرة )برنامج الأ
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فاإن  ال�سياق،  يك�ن دوليًا كذلك. ويف هذا  اأن  ينبغي  فاإن حلها 

التي جتد  فالبلد  البيئية.  املعايري  وظيفة  ت�ازي  العمل  معايري 

من  عليها  يهب  الذي  الكرب�ن  اأوك�سيد  بثاين  مليئًا  ه�اءها 

اأرا�سي الغري، اأو جتد اأنهارها مل�ثة بفعل انبعاث امل�اد ال�سامة 

يف بلدان اأخرى، يجب اأن ت�سعى للت��سل اإىل اتفاقية دولية اإن 

كان للق�سية اأن حتل ب�سكل �سلمي. يحدث مثل هذا التل�ث، اأو 

الت�سرب عرب احلدود ال�طنية يف جمال العمل اأي�سًا. مع ظه�ر 

الع�سرين،  القرن  الثاين من  الن�سف  للع�ملة يف  الثانية  امل�جة 

جتماعي« ب�سكل  ات�سع نطاق الت�سرب عرب احلدود اأو »التل�ث الإ

التعامل معه بطرق عالجية عندما يقع ال�سرر،  كبري. وميكن 

ف�سل ت�قعه والتعامل معه ب�سكل وقائي من خالل  ولكن من الأ

ومطبقة.  مقب�لة  تك�ن  دولية،  اجتماعية  اأو  عمالية  معايري 

يحظى  املعايري  مبداأ  اأن  يبدو  �سباب،  الأ عن  النظر  وب�سرف 

يع�د  قد  العمل.  جمال  يف  عنه  البيئي  املجال  يف  اأو�سع  بقب�ل 

على  التاأثري  اإىل  مييل  البيئي  التل�ث  اأن  اإىل  بب�ساطة  ال�سبب 

جميع النا�ش، اأغنياء كان�ا اأم فقراء، اأق�ياء كان�ا اأم �سعفاء، 

جتماعي اإىل  ب�سكل مت�ساٍو حلد ما، بينما مييل تاأثري التل�ث الإ

�سعف يف املجتمع.   اأن يرتكز على املجم�عات الأ

يف النهاية، فاإن معايري العمل الدولية هي اأداة لتح�سني 

»الع�امل  من  اأو  ال�سلبية،  جتماعية  الإ متدادات  الإ من  البالد 

ال�سلبية  فعال  والأ ال�سيا�سات  متنع  فهي  ال�سلبية«.  اخلارجية 

فيما  اأو  البلدان  داخل  املناف�سني،  على  �سار  اأثر  لها  والتي 

بينها. غري اأن ملعايري العمل الدولية اأي�سًا اأثر اإيجابي يتمثل يف 

منظمة  تركيبة  داخل  والقائمة  املتبادل،  الدويل  التعّلم  عملية 

اإىل  ت�ؤدي  والتي  اأخرى،  دولية  منظمات  اأية  اأو  الدولية  العمل 

العمالية اجليدة. جتتمع  واملمار�سات  املفيدة  انت�سار اخلربات 

التقارب  عملية  ت�سجع  بحيث  للمعايري  �سا�سيتان  الأ ال�ظيفتان 

باجتاه  اأي  على،  الأ باجتاه  واملعي�سة  العمل  �سروط  يف  الدويل 

على. الدول ذات املعايري الأ

جتماعية وال�سيا�سية قت�سادية والإ ب( الفوائد الإ

ق�سام التالية وبقدر كبري من التف�سيل، اأهم  نناق�ش يف الأ

جتماعية وال�سيا�سية املتاأتية عن تبني  قت�سادية والإ املكا�سب الإ

متثال لها. �ستى اأن�اع معايري العمل الدولية والإ

نتاجية  اإطالق العنان للق�ى الإ

ت�سكل احلاجة اإىل جعل العمل اأكرث اإنتاجية اأحد اأكرب حتديات 

ح�ساب  على  تاأتي  قد  العمالية،  املمار�سات  يف  املدى  ق�سرية 

التنمية.  ت�اجه  التي  املدى  بعيدة  العقبات  اأو  املخاطر اجلدية 

وتعر�ش درا�سة م�سحية قامت بها م�ؤخرًا منظمة العمل الدولية 

فقد  النظر هذه.  وجهة  طفال  الأ لعمل  قت�سادي  الإ ثر  الأ ح�ل 

طفال  الأ عمل  يزيد  الق�سري،  املدى  على  اأنه  الدرا�سة  وجدت 

�سرة بن�سبة 20%، وهي ن�سبة كبرية من اأجل حت�سني  من دخل الأ

يدمي  طفال  الأ فاإن عمل  البعيد،  املدى  اأما على  البقاء؛  فر�ش 

جتماعية  قت�سادي والتنمية الإ نه يبطئ النم� الإ �سرة لأ فقر الأ

بعيدي املدى، وذلك نتيجة لنخفا�ش تك�ين راأ�ش املال الب�سري 

)جايل 2001(.

 اأما املثال الثالث على عملية التعلم عرب احلدود فه� يتعلق 

جتماعي. ففي املجتمعات التقليدية، تعتمد اأنظمة  بال�سمان الإ

الدعم والتكافل الب�سري يف حالت املر�ش، اأو العجز، اأو فقدان 

ال�ظيفة، اأو التقدم يف ال�سن على �سلة القربى. فالعائلة املمتدة 

الدعم  ت�فر  بعد،  الأ القرابة  حتى  اأو  اأجيال،  ثالثة  اأو  جليلني 

املتبادل. يعمل ال�سغار لتاأمني اأ�سباب العي�ش لكبار ال�سن. اإل اأن 

نهيار يف  العالقات العائلية املمتدة تتجه نح� ال�سعف اأو حتى لالإ

ظل الت�سنيع، مع ن�س�ء العائلة ال�سغرية الن�وية. نتيجة لذلك، 

نح�  متيل  القربى  �سلة  على  املبنية  جتماعية  الإ احلماية  فاإن 

جتماعي  ال�سعف، وتن�ساأ احلاجة اإىل اأنظمة جديدة لل�سمان الإ

الدول،  من  العديد  خا�ست  وقد  بتنظيمها.  الدولة  تق�م 

خالل  هذه  التح�ل  عملية  النا�سئة،  قت�ساديات  الإ وخ�س��سًا 

العق�د الثالثة املا�سية. فقد قامت حك�ماتهم بدرا�سة التجارب 

للحماية  جماعية،  اأو  عامة  وا�سعة،  اأنظمة  اإن�ساء  يف  العاملية 

جتماعية. وقامت املنظمات الدولية بت�فري امل�ساعدة، بينما  الإ

جتماعي  �سكلت اتفاقية منظمة العمل الدولية ح�ل ال�سمان الإ

�سالح يف هذا املجال.  القاعدة التي ت�جه جه�د الإ

نها ت�سكل  كذلك فاإن معايري العمل الدولية ت�سيف قيمة لأ

عمال  اأدوات حلل النزاعات الدولية على امل�سالح. فهي معنية بالأ

التي تق�م بها اإحدى الدول، والتي ميتد اأثرها ب�سكل �سلبي على 

جتماعية  الإ ال�سلبيات  هذه  مثل  على  مثلة  الأ من  اأخرى.  دول 

»الكال�سيكية«  اإىل اخلارج احلالة  يت�سرب  اأو  اأثرها  التي ميتد 

خرى منخف�سة  ج�ر والتكاليف العمالية الأ املتمثلة يف اإبقاء الأ

مع  باملقارنة  امليزات  اأجل احل�س�ل على  ب�سكل م�سطنع، من 

خراج  الدول املناف�سة، اأو ا�ستخدام م�اد �سامة رخي�سة الثمن لإ

ولكنها  خطرة  غري  م�ادًا  ي�ستخدم  ال�س�ق،  من  اآخر  مناف�ش 

اأغلى ثمنًا. ت�سف النقابات عادة هذه املمار�سات »باملمار�سات 

طبيعة  كانت  ولئن  العادلة«.   غري  »التجارة  و  العادلة«  غري 

�ستثمار عرب احلدود،  امل�سكلة العمالية دولية ب�سبب التجارة والإ
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اجليد،  العمل  �ساحب  من  اأقل  اأ�سعارًا  ال�سيئ  العمل  �ساحب 

العمل  �ساحب  من  اأقل  اأ�سعارًا  �س�اأ  الأ العمل  �ساحب  ويعر�ش 

ميكن  والذي  ج�ر،  لالأ اأدنى  حد  غياب  ظل  ويف  ال�سيئ.” 

ميكن  اجلماعية،  تفاقيات  الإ اأو  الت�سريع  طريق  عن  حتديده 

مر الذي مينع  لل�سركات املتخلفة تكن�ل�جيًا واإداريًا اأن تبقى، الأ

ال�س�ق.  كرث فعالية وتقدمًا من زيادة ح�ستها يف  الأ ال�سركات 

ج�ر  لالأ دنى  الأ للحد  معايري  و�سع  اأن  حيث  �سحيح،  والعك�ش 

غري  اأو  القادرة  غري  فال�سركات  �سفل.  الأ نح�  املرونة  مينع 

امل�ستعدة لتلبية املعيار، �ستخرج من ال�س�ق. يجب على املن�ساآت 

بّناءة ومبدعة،  اأخرى  تناف�سية بطرق  لتحقيق ميزة  ت�سعى  اأن 

دنى  دنى. اإن احلد الأ اأي يف �سروط العمل التي تتعدى احلد الأ

ج�ر يعزز الفعالية عن طريق ال�سغط على اأ�سحاب العمل  لالأ

دارة والتكن�ل�جيا واملنتجات والعمليات،  لكي يق�م�ا بتح�سني الإ

ف�سل،  الأ بال�سكل  عمالهم  ا�ستخدام  على  حثهم  طريق  وعن 

وذلك عن طريق حت�سني �سيا�سات اإدارة امل�رد الب�سرية. اإذن، 

ج�ر.  دنى لالأ هناك فائدتان اقت�ساديتان ل��سع اأر�سية للحد الأ

املناف�سة  ويح�ل  العمل،  �س�ق  من  الهدامة  املناف�سة  يزيل  فه� 

ج�ر  دنى لالأ اإىل �س�ق املنتجات ون�عيتها. ميكن اعتبار احلد الأ

“الفعالية  “للفعالية الديناميكية”، التي تتعدى  مبثابة املحّفز 

يف  الغريب  التقليدية.  النظرية  عليها  تن�ش  التي  ال�ساكنة” 

ميتدح�ن  ما  عادة  الذين  ال�س�ق،  اأ�س�ليي  جند  اأننا  مر  الأ

اأداة  �سد  يجادل�ن  ت�ساحبها،  التي  واملناف�سة  ال�س�ق  ف�سائل 

ج�ر، والتي تق�ي املناف�سة يف ال�س�ق، ل�سالح  دنى لالأ كاحلد الأ

ال�سركات  عمال وال�ظائف، من  التي تنتزع الأ ال�سركة املنتجة 

داء ال�سعيف يف ال�س�ق. كذلك من امل�ستغرب اأن نالحظ  ذات الأ

�سخا�ش الذين يجادل�ن عادة �سد احلماية، يعتنق�ن  اأن نف�ش الأ

“احلمائية” يف معر�ش دفاعهم عن ا�ستمرار وج�د ال�ظائف 
نتاجية املتدنية.      ذات الإ

على  ال�سائد  الفكر  اأ�سحاب  من  قت�سادي�ن  الإ يعرت�ش 

يك�ن هذا احلد  ج�ر، وخ�س��سًا عندما ل  اأدنى لالأ و�سع حد 

النم�  على  ال�سلبية  التاأثريات  قاعدة  على  منخف�سًا،  دنى  الأ

دنى  الأ ارتفاع احلد  اأن  اإىل  �سارة  الإ �ستخدام. كذلك متت  والإ

دفع  من  التهرب  اإىل  ي�ؤدي  قد  ج�ر  الأ ملعدل  بالن�سبة  ج�ر  لالأ

يف  �ش.144(.   ،2005 الدويل  )البنك  ج�ر  لالأ دنى  الأ احلد 

ثار ال�سارة لفر�ش  تنب يف اإحدى الدرا�سات التجريبية ح�ل الآ

را�سخة  اأ�س�ش  وج�د  عدم  بالقان�ن،  ج�ر  لالأ دنى  الأ احلد 

ج�ر  دنى لالأ للمخاوف القائمة جتاهها. ل يعقل حتميل احلد الأ

 .)1995 وكروجر  )كارد  والبطالة  العمالة  انخفا�ش  م�س�ؤولية 

تختفي  قد  ال�س�ق،  من  الفعالة  غري  املن�ساآت  خلروج  نتيجة 

�ستخدام. فالعمل غري املنتج  الع�سر، اإىل جانب رفع م�ست�ى الإ

ي�سكل عقبة اأ�سا�سية اأمام النم�، وخ�س��سًا يف العامل النامي، 

حيث ي�سكل العامل�ن الفقراء ما معدله 30 % من ال�سكان. 

نتاجية ب�سكل كبري يف الدول  كما اأن هناك فر�سة لتح�سني الإ

ال�سناعية. يف تقرير اأعدته م�ؤخرًا �سركة »براودف�ت« 

�ست�سارية الربيطانية ح�ل ت�سع دول هي النم�سا واأ�سرتاليا  الإ

وفرن�سا واأملانيا وهنغاريا وجن�ب اأفريقيا واأ�سبانيا واململكة 

املتحدة وال�ليات املتحدة، تبني اأن ما بني 38 و43% من 

دارة. وتبني اأن ج�انب  اإجمايل وقت العمل ُيهدر نتيجة ل�س�ء الإ

داريني و�سعف  اخللل تت�سمن نق�ش التخطيط والرقابة الإ

�سراف والت�سال. الإ

اآلية  اأنها  على  الدولية  العمل  معايري  اإىل  النظر  ميكن 

هي  قت�سادية  الإ ف�ظيفتها  نتاجية.  الإ الفعالية  لتعزيز  واأداة 

امل�ساعدة على ت�سكيل اإطار العمل القان�ين وامل�ؤ�س�ساتي لتنمية 

ن�ساف والعدالة يف عملية العمل،  الب�سرية، و�سمان الإ امل�ارد 

من  الت�قع،  على  والقدرة  للتثبت  اإجراء  ك�نها  اإىل  �سافة  بالإ

�سحاب العمل. ت�ساعد  نتاجية للعمال ولأ اأجل اإطالق الطاقة الإ

فراط يف ا�ستعمال الطاقة العمالية اأو نق�ش  املعايري على جتنب الإ

فراد واملجم�عات ال�سعيفة يف  ا�ستعمالها، وجتنب ا�ستغالل الأ

�س�ق العمل.  

ثر املفيد ملعايري العمل الدولية على  يتزايد الإعرتاف بالأ

والتنمية  التعاون  منظمة  ن�سرت   ،2000 عام  ففي  نتاجية.  الإ

التجريبية  الدرا�سات  تقرير عن  نتائج  قت�سادي  الإ امليدان  يف 

75 دولة متقدمة  �سا�سية على  اأثر جميع معايري العمل الأ ح�ل 

العمل  معايري  بتق�ية  تق�م  التي  الدول  اأن  تبني  وقد  ونامية. 

قت�سادية عن طريق  �سا�سية ت�ستطيع اأن ترفع من فعاليتها الإ الأ

امل�سجعة  البيئة  واإيجاد  العمل  ق�ة  لدى  املهارات  م�ست�ى  رفع 

بتكار )منظمة التعاون والتنمية يف امليدان  نتاجية والإ لزيادة الإ

قت�سادي 2000(. الإ

ت�سجع  لكي  للمن�ساآت  الدولية زخمًا  العمل  تعطي معايري 

اأر�سية  وج�د  بدون  للم�ارد.  الفعال  �ستخدام  والإ الكفاءة 

يطراأ  قد  خرى،  الأ �ستخدام  الإ �سروط  وت�فري  للدفع  م�ؤثرة 

اإىل  ي�ؤدي  مما  ال�س�ق،  يف  املعرو�سة  ج�ر    الأ على  انخفا�ش 

منذ  ل�لبي.  ب�سكل  التع�ي�سات  تراجع  واإىل  الرواتب  انخفا�ش 

اأر�سية  وج�د  همية  لأ اإدراك  وهناك  ال�قت  من  ط�يلة  فرتة 

ال�سهري  تعليقه  يف  ت�سر�سل  ون�ست�ن  قال  �ستخدام.  الإ ل�سروط 

ج�ر يف  اأدنى لالأ املتعلق باجلدل اخلا�ش ح�ل عدم وج�د حد 

 Trade Boards  بريطانيا وبعر�ش قان�ن املجال�ش التجارية

“.. يعر�ش   :1909 Bill اأمام جمل�ش العم�م الربيطاين عام 
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مر من و�سعهم التناف�سي. وعلى العك�ش من ذلك، فاإن  هذا الأ

وظائفهم  فقدان  من  ال�سمان  اأحكام  حتميهم  الذين  العمال 

نتاجية ويك�ن�ن اأكرث  رجح كاملي الإ ومداخيلهم، يك�ن�ن على الأ

تعاونًا يف ابتكار �سبل للت�فري يف العمالة.

اإن التعاون داخل املن�ساآت وفيما بينها ه� مفتاح الفعالية 

اأن  الي�م  امل�ؤ�س�ساتي  قت�ساد  الإ املعروف يف عامل  والنم�. ومن 

عادة عالقات  تتطلب  والتي  الثقة  على  ُيبنى  اأن  يجب  التعاون 

را�سخة ووطيدة، مبا فيها عالقات ا�ستخدام وطيدة ورا�سخة. 

حيث  بحت،  تناف�سي  �س�ق  نظام  ظل  يف  التعاون  يح�سل  ولن 

فقط،  الذاتية  م�ساحلها  لتحقيق  الفاعلة  طراف  الأ ت�سعى 

واتخاذ “اخليارات الر�سيدة” ب�سكل فردي.

وجه  وعلى  غيابه،  اأو  نتاج  الإ يف  التعاون  وج�د  اإن   

بني  فيما  والتعاون  دارة،  والإ العمال  بني  التعاون  اخل�س��ش 

قت�سادية،  الإ النتائج  يف  ال�سديد  التباين  يف�سر  قد  املن�ساآت، 

حتى فيما بني املن�ساآت التي تتمتع بنف�ش احلجم من مدخالت 

من  اأكرب  هي  نتاجية  فالإ التكن�ل�جيا.  نف�ش  وت�ستخدم  نتاج  الإ

لع�امل  مثل  الأ املزج  مبعنى  التخ�سي�ش”،  يف  “فعالية  جمرد 

قت�سادي املعياري  الن�سبية. فالنم�ذج الإ �سعار  تبعًا لالأ نتاج  الإ

نتاج بطريقة اأكرث ميكانيكية. وكما يف  مييل اإىل النظر اإىل الإ

ناحية،  يف  وامل�اد  والعمل  املال،  راأ�ش  ي��سع  اللحم،  مطحنة 

خرى. ل يبذل الكثري من  فيخرج املُنتج املتح�ل من الناحية الأ

نتباه اإىل ما يجري خالل عملية حت�ل املدخالت من امل�ارد.  الإ

�س�د. فتبقى عملية العمل احلقيقية يف ال�سندوق الأ

قت�ساد املعياري ل ينظر  حيان اأن الإ يظهر يف كثري من الأ

احلكاية  يف  فكر  بتكار.  والإ نتاجية  لالإ جتماعية  الإ �س�ش  الأ يف 

التالية:  ابتداء من عام 2001، قام العمال ال�سيني�ن بتفكيك 

وقام�ا  اأملانيا،  يف  دورمت�ند،  مدينة  يف  مغلق  ف�لذ  م�سنع 

ب�سحنه ح�ل العامل لي�سل اإىل ال�سني حيث اأعيد تركيبه عام 

2004. ن�سح اخلرباء باأن نقل امل�سنع غري جمد من الناحية 

�سيك�ن  وحديث  جديد  م�سنع  بناء  اأن  معتقدين  قت�سادية،  الإ

العملية  باأن  مقتنعني  كان�ا  ال�سينيني  اأن  غري  فعالية.  اأكرث 

اإىل  ي�سري  قت�سادي  الإ فمنطقهم  املبذول.  اجلهد  ت�ستحق 

املكا�سب الكبرية من املعرفة العملية واخلربة يف الت�سغيل التي 

تتحقق كنتيجة ثان�ية عن العمل امل�سرتك للعمال ال�سينيني مع 

اأن  ويبدو  ل�سن�ات ط�يلة.  امل�سنع  �سّغل�ا  الذين  ملان  الأ العمال 

جناح ال�سينيني يف اإعادة اإطالق امل�سنع وت�سغيله ب�سكل �سل�ش 

ي�ؤكد �سحة تفكريهم.

نتاجية  الإ حتفيز  يف  حا�سمة  العمل  فمعايري  باخت�سار، 

داء ال�سعيف، كما تقدم  بطريقتني: فهي ت�سع عقبات اأمام الأ

بع�ش ال�ظائف. لكن هذا ل يعني انخفا�سًا يف اإجمايل معدل 

فعالية.  كرث  الأ املن�ساآت  نح�  الطلب  يتح�ل  حيث  �ستخدام،  الإ

ول ميكن حل م�سكلة النق�ش يف ال�ظائف املنتجة عرب تخفي�ش 

امل�ؤثر  الكلي  الطلب  طريق  عن  عالجها  يجب  بل  ج�ر،  الأ

وال�سيا�سات املالئمة على م�ست�ى �س�ق العمل. يف ال�اقع، ميكن 

ج�ر اأن يق�ي الطلب على العمل، وبالتايل على  دنى لالأ للحد الأ

�ستخدام، عن طريق اإعادة ت�زيع الدخل اإىل الفقراء، الذين  الإ

.)1995 )ويلكين�س�ن  مداخيلهم  من  مرتفعة  ن�سبة  ي�ستهلك�ن 

البطالة  وانخفا�ش  �ستخدام  الإ ارتفاع  فاإن  ذلك،  على  عالوة 

وي�لدان  جتماعي  الإ الرفاه  نفقات  يف  الت�فري  اإىل  ي�ؤديان 

مزيد  حتفيز  يف  ا�ستخدامها  ميكن  اإ�سافية  �سريبية  عائدات 

من النم�. 

اأظهرت درا�سة ا�ستخدمت بيانات من30 دولة، معظمها يف 

ج�ر ي�ساهم  دنى لالأ اأفريقيا واأمريكا الالتينية، اأن رفع احلد الأ

على  يذكر  �سلبي  اأثر  له  يك�ن  اأن  دون  الفقر  حدة  تخفيف  يف 

�ستخدام. كما مل تظهر اأية دلئل على اأن ن�سبة احلد  معدل الإ

قت�ساد غري  ج�ر ت�ؤثر على حجم الإ ج�ر اإىل معدل الأ دنى لالأ الأ

النظامي يف اأمريكا الالتينية. ت�ؤيد نتائج الدرا�سة وجهة النظر 

ج�ر، اأي حتديد اأر�سية لها، لي�ش  القائلة اأن عدم املرونة يف الأ

�ستخدام غري النظامي  ه� ال�سبب الرئي�سي للحجم الكبري لالإ

يف تلك املنطقة )�ساجيت 2000(.

اأدنى  اأن حتديد حد  ل�  اأكرب  ب�سكل  نتاجية  الإ تتعزز  كما 

�ستخدام والعمل مبا يكبح املناف�سة الهدامة، ترافق  ل�سروط الإ

البناءة. من بني هذه  املناف�سة  لت�سجيع  اإجراءات م�سممة  مع 

ال�ظائف  وت�سميم  املهني  التدريب  ت�فري  الهامة  جراءات  الإ

الذي يهدف اإىل ال�ستفادة من املهارات املت�فرة يف ق�ة العمل 

كثريًا  ال�ظائف.  يف  املهارات  حمت�ى  وزيادة  كامل،  ب�سكل 

خالل  تلقائي  ب�سكل  ما  مبن�ساأة  اخلا�سة  املهارات  ترتاكم  ما 

عملية العمل، بينما يتطلب تك�ين املهارات العامة والتي ميكن 

ا�ستخدامها يف اأي مكان للعمل ن�عًا من التنظيم. ويف ظل غياب 

نهم  نظمة، يرتدد اأ�سحاب العمل يف دفع تكاليف التدريب لأ الأ

�ستثمار.  يخ�س�ن من خ�سارة العائد على الإ

نتاج الذي يت�سم بدرجة عالية من  نتاجية يف نظام الإ اإن الإ

التق�سيم يف العمل، تعتمد ب�سكل كبري على درجة التعاون القائم 

دارة. يتمف�سل هذا التعاون  فيما بني العمال، وبني العمال والإ

ال�ظيفي.  من  بالأ العمال  فيها  ي�سعر  التي  الدرجة  مع  بدوره 

فالعمال الذين يتناف�س�ن با�ستمرار مع زمالئهم على ال�ظيفة، 

اأو الذين ي�سعرون باخلطر من الفائ�ش يف العمالة، لن مييل�ا 

اأن ُي�سعف  خرين مبعارفهم ومهاراتهم، خ�سية  اإ�سراك الآ اإىل 
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جر.  مثل من اأجل اتخاذ قرار ح�ل هذا الأ جراء الأ العمل ه� الإ

املن�سف  باأنف�سهم ما ه�  النا�ش يقررون  فاإن  يف هذه احلالة، 

بني  للت�فيق  ال�سبل  اأف�سل  هي  اجلماعية  »املفاو�سة  واملعق�ل. 

نتاجية.  الإ مكانيات  الإ وبني  جتماعي  الإ التقدم  نح�  التطلعات 

عتبار  وهي عملية �سديدة املرونة قادرة على اأن تاأخذ يف عني الإ

الظروف ال�سديدة التباين داخل البلدان وفيما بينها« )بري�سي 

متعددة  الهيكليات  على  خا�ش  ب�سكل  هذا  وينطبق   .)1995

امل�ست�يات للتفاو�ش - اأي على امل�ست�يات ال�طنية، والقطاعية 

اإىل  تفاقيات  الإ ال�سركات - حيث ميكن م�اءمة  وعلى م�ست�ى 

كل  على  ال�سائد  قت�سادي  الإ ال�سياق  واإىل  اخلا�سة  الق�سايا 

م�ست�ى من م�ست�يات التفاو�ش.

يف تقريره ال�سادر يف عام 1995 ح�ل »العمال يف عامل 

تنظيم  ي�جد  ل  حيث  اأنه  اإىل  الدويل  البنك  اأ�سار  يتكامل«، 

نظمة احلك�مية  جماعي ل�س�ق العمل يف الدول النامية، تتجه الأ

فراط. »يف ظل غياب نقابات حرة ومفاو�سة جماعية،  الإ اإىل 

اإىل عمال  بال��س�ل  بـاأنها ملزمة  الكثري من احلك�مات  ت�سعر 

مزايا  العمال  ومنح  العمل  تنظيم  النظامي من خالل  القطاع 

التي حتتاج  ب�سكل خا�ش على احلك�مات  ينطبق هذا  خا�سة. 

اأجل  من  الق�ية  احل�سرية  اجلماعات  من  �سيا�سي  دعم  اإىل 

الت�س�هات  احتدام  مر  الأ هذا  نتائج  من  ال�سلطة.  يف  البقاء 

النقابات«  التي قامت بقمع  الدول  العمل يف كثري من  يف �س�ق 

)البنك الدويل 1995(.

يجابية  الإ النتائج  اإىل  املناطق  العديد من  ت�سري خربات 

جتماعية.  والإ قت�سادية  الإ التنمية  على  اجلماعية  للمفاو�سة 

ن�سبة  باأعلى  تتمتع  التي  ال�سمالية  اأوروبا  دول  اأن  ذكرنا  وقد 

يف  حتل  اجلماعية  للمفاو�سة  تغطية  واأعلى  نقابية  ع�س�ية 

تقريبًا.  قت�سادي  الإ داء  الأ م�ؤ�سرات  جميع  يف  املراتب  اأعلى 

النامية  الدول  يف  التجريبية  للدرا�سات  م�سح  يف  تبني  وقد 

لتطبيق  قت�سادي  الإ التاأثري  اأن   1996 عام  اأجري  واملتقدمة 

كمعدل،  اإيجابيًا.  كان  اجلماعية  واملفاو�سة  التجمع  يف  احلق 

ارتفع الناجت املحلي الإجمايل بن�سبة 3.8% �سن�يًا قبل اإدخال 

هذه التح�سينات، وارتفع بن�سبة 4،3% بعد اإدخالها. ويف نف�ش 

الع�امل  تاأثري  مع  باملقارنة  طفيفًا  املعايري  تاأثري  كان  ال�قت، 

التجارة  و�سروط  امل�اد اخلام  واأ�سعار  كالتكن�ل�جيا،  خرى،  الأ

قت�سادي 1996(. )منظمة التعاون والتنمية يف امليدان الإ

قت�سادية  الإ التنمية  حت�سن  اإىل  ت�سري  دلئل  تت�فر  كما 

الدول  املفاو�سة اجلماعية من درا�سة احلالت يف  اإدخال  بعد 

النامية )اأنظر املربع 4،2(.

ه�  والتعاون  نتاجية.  الإ لتعزيز  م�ؤ�س�ساتية  ومتطلبات  ح�افز 

اأحد اأهم هذه احل�افز.

ال�سليمة  ال�سناعية  والعالقات  اجلماعي،  التنظيم  ف�ائد 

جتماعي واحل�ار الإ

تفاقيات اجلماعية  جتماعي والإ اإن م�ساركة العمال، واحل�ار الإ

عمال ت�ساعد على  بني النقابات العمالية واحتادات اأ�سحاب الأ

�ستفادة من العمالة وعلى احلكم ال�سالح يف �س�ق العمل.  الإ

فم�ساركة العمال هي حق اأ�سا�سي وبعد هام للدميقراطية 

نتاجية  يف مكان العمل. ويف نف�ش ال�قت، فهي اآلية لتعزيز الإ

والبتكار واأداء امل�سروع والتناف�سية. ميكن للت�ساور والتفاو�ش 

قت�سادية  اأن ي�ّفقا بني امل�سالح املت�ساربة واملخاوف الإ

قت�سادية  جتماعية بطرق ح�سارية وبّناءة من الناحيتني الإ والإ

جتماعية. طاملا دّلل التاريخ العمايل على اأنه يف ظل  والإ

غياب قن�ات ف�ش لنزاعات نظامية ومعرتف بها ومبنية على 

الق�انني اأو التفاقيات، فاإن العمال يتجه�ن نح� اللج�ء اإىل 

التحرك باأ�سكال غري نظامية و�سرية، وغالبًا ما ت�ؤدي اإىل 

التمزق وتخرج عن نطاق ال�سيطرة، وذلك من اأجل التعبري 

عن عدم ر�ساهم عن الظلم الذي يرونه.

وظروف  �ستخدام  الإ �سروط  اجلماعية  التفاقيات  تثبت 

عمال.  الأ ظروف  واحت�ساب  ت�قع  من  ميكن  مما  العمل، 

العمل  العمل طيلة مدة عقد  عمال يعرف�ن تكلفة  فاأ�سحاب الأ

قل، كما يعرف�ن �سروط جميع املناف�سني الذين ت�سملهم  على الأ

قرارات  تخاذ  لإ ال�سروري  اليقني  ي�فر  هذا  كل  تفاقية.  الإ

�س�ل  الأ اأحد  جتماعي ه�  الإ ال�سلم  اأن  �سليمة. كما  ا�ستثمارية 

حت�سن  قد  العمال  وم�ساركة  القّيمة.  �ستثمارية  والإ نتاجية  الإ

القدرات  اإطالق  اإىل  دارية: فهي متيل  الإ القرارات  ن�عية  من 

بداعية لعدد اأكرب من النا�ش من اأجل اإيجاد احلل�ل  العقلية والإ

للعمال  كان  فل�  بتكارات.   الإ اأو  بالتعديالت  املتعلقة  للم�ساكل 

فاإن  �ستخدام،  الإ �سروط  حتديد  ويف  العمل  تنظيم  يف  راأي 

اإن  تفاقية.  الإ �سروط  وتطبيق  احرتام  اإمكانية  من  يزيد  هذا 

ج�ر اأكرث �سفافية،  املفاو�سة اجلماعية جتعل عملية حتديد الأ

بالن�سبة  وكذلك  مبا�سر،  ب�سكل  املعنية  طراف  لالأ بالن�سبة 

من  كثري  يف  لها  ُينظر  والتي  املفاو�سة،  اإن  و�سع.  الأ للجمه�ر 

حيان على اأنها طق��ش مكلفة وبالية، اإمنا ت�سجع على الت��سل  الأ

قت�سادية  اإىل حل و�سط مبني على التقييم الدقيق للظروف الإ

»اأجر  بتحديد  مر  الأ يتعلق  وعندما  املحيطة.  جتماعية  والإ

واأ�سحاب  العمال  التفاو�ش عادة بني  للمعي�سة«، يك�ن  منا�سب 
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البلد  حققها  التي  الباهرة  قت�سادية  الإ النجاحات  واحلك�مة 

جتماعي ال�سامل الذي يجري  خري، باحل�ار الإ خالل العقد الأ

�سمن اإطار عمل ثالثي )املربع 4،4(.

جتماعي اأطرافا  وتتطلب املفاو�سة اجلماعية واحل�ار الإ

فاعلة م�ستقلة. من هنا، فاإن احلرية النقابية وعدم التدخل يف 

واأ�سحاب  العمالية  للتنظيمات  الداخلية  وال�س�ؤون  ال�سيا�سات 

العمل، اأو من اأي طرف اآخر، هي �سروط م�سبقة اأ�سا�سية جدًا. 

التاأثري  عن  كبري  ب�سكل  النقابات  وتاأثري  دور  يختلف 

فمن  الكال�سيكي�ن.  قت�سادي�ن  الإ لها  ين�سبه  الذي  ال�سلبي 

قت�ساد،  الإ بقية  اإعاقة  نح�  النقابات  تتجه  نظرهم،  وجهة 

يف  والتدخل  واملنتجات،  العمل  �س�قي  يف  املناف�سة  وتخفيف 

مبا  ج�ر  الأ برفع  متهمة  وهي  اأخرى.  بطرق  قت�ساد  الإ فعالية 

مينع  مما  ج�ر،  الأ مروحة  وبت�سييق  التناف�سي  معدلها  يتعدى 

  labour market clearing العمل  �س�ق  يف  الت�سفية 

عك�سيًا  اأثرًا  اجلماعية  للمفاو�سة  يك�ن  قد  ال�اقع،  يف   .

الت�سفية  عملية  حت�سن  قد  فهي  ال�س�ق.  يف  للت�س�هات  متامًا 

والتعديالت يف ال�س�ق. ففي ظل عالقة من الثقة امل�ستدامة بني 

العمال واأً�سحاب العمل، ل ي�ستخدم اأي طرف ق�ته الكاملة يف 

ال�س�ق بطريقة انتهازية. بل مييل الطرفان نح� ممار�سة �سبط 

ج�ر اإىل  النف�ش يف ال�س�ق. نادرًا ما ترفع النقابات العمالية الأ

ق�سى الذي ي�سمح به �س�ق العمل ال�سيق خالل فرتة  احلد الأ

يخّف�ش  ل  قد  عمال،  الأ يف  الرتاجع  اأوقات  ويف  زدهار.  الإ من 

ج�ر اأو ي�سّرح�ا عمالهم من اخلدمة مبجرد  اأ�سحاب العمل الأ

نتائج  حتقيق  اإىل  ت�سري  التي  الدلئل  من  يكفي  ما  ثمة 

على  الثالثي  جتماعي  الإ للح�ار  نتيجة  اإيجابية  اقت�سادية 

قليمي. ففي كثري من احلالت، اأدى الت�افق  امل�ست�ى ال�طني والإ

ا�ستقرار  اتفاقيات ح�ل  اإىل  الثالثة  طراف  الأ جتماعي بني  الإ

املثال،  �سبيل  على  والتناف�سية.  �ستخدام  والإ الكلي،  قت�ساد  الإ

طراف الثالثة يف كل من  بلغاريا  �ساهم الت�ساور والتفاو�ش بني الأ

ال�سل�فاك يف  وب�لندة وجمه�رية  الت�سيك وهنغاريا  وجمه�رية 

حتقيق انتقال �سلمي نح� اقت�ساد ال�س�ق والتعددية ال�سيا�سية. 

وقد اأثبت اأنه اأداة هامة للت�فيق بني امل�سالح املتباعدة لكل من 

الت�سريعات  تبني  واحلك�مة يف جمال  العمل  واأ�سحاب  العمال 

جتماعية  الإ واحلماية  العمل  �س�ق  �سيا�سات  وو�سع  العمالية 

وحتقيق  اجلماهريية  والتظاهرات  �سرابات  الإ حّل  اأو  ومنع 

اأ�سري  كما   .)1995 )كايل�  الكلي  قت�سادي  الإ يف  ا�ستقرار 

جتماعي  الإ احل�ار  طريق  عن  جدًا  اإيجابية  نتائج  حتقيق  اإىل 

ال�طني الثالثي يف الباربادو�ش )اأنظر املربع 4،3(. اأما احل�ار 

وايرلندة  والدمنارك  النم�سا  من  كل  يف  ال�طني  جتماعي  الإ

اإىل  وال��س�ل  اقت�سادي  انتعا�ش  خلق  يف  جنح  فقد  وه�لندة 

�س�ق  حترير  عن  وع��سًا  البطالة.  من  منخف�سة  معدلت 

ال�سمان  �سيا�سات  واإ�سالحات  اجلديدة  نظمة  الأ فاإن  العمل، 

ال�سركاء  بني  التفاو�ش  طريق  عن  حتققت  والتي  جتماعي،  الإ

جتماعيني واحلك�مة، قد مهدت الطريق اأمام حت�سن القدرة  الإ

 .)2000 )اأوير  �ستخدام  الإ وانتعا�ش  التعديالت،  اإجراء  على 

العمل  واأ�سحاب  العمال  منظمات  من  كل  تف�سر  فنلندة،  ويف 

املربع 4.2: حت�سن اأحوال العمال والتناف�سية يف قطاع زراعة الفاكهة يف الربازيل

ظهر خالل الت�سعينات من�ذج وا�سح لعملية مفيدة للجميع وذات نتائج اإيجابية على العمال وعلى اأ�سحاب العمل يف منطقة 

والتي حققت حت�ًل مع جناح جه�دها يف ت�سدير  الفقر،  يلّفها  ال�اقعة يف �سمال الربازيل، وهي منطقة  برتولينا-خ�ازيرو 

الفاكهة ذات اجل�دة الرفيعة اإىل اأوروبا وال�ليات املتحدة.  فقد ح�سل العمال يف منطقة برتولينا-خ�ازيرو على تعهد ر�سمي 

ج�ر زائد 10% عن طريق  دنى لالأ من اأ�سحاب املزارع بامل�افقة على اللج�ء با�ستمرار اإىل املفاو�سة اجلماعية، وبدفع احلد الأ

طفال وال�سحة  ول. كما ح�سل�ا على تعهد باحرتام الق�اعد اخلا�سة بعمل الأ تفاق الأ عق�د ا�ستخدام نظامية، وذلك بعد الإ

2002(. وانتقل من�ذج  منطقة برتولينا - خ�ازيرو اإىل منطقة اأخرى ت�سّدر البطيخ يف �سمال �سرق  وال�سالمة )داميناين 

قل بدون نزاع، ل�ل جناح من�ذج برتولني-خ�ازيرو.  البالد - تدعى ري� جراندي دو ن�رد - وه� تط�ر ما كان ليحدث، على الأ

لقد حققت هذه الق�سة مكا�سب كبرية للعمال، كما زادت من تناف�سية اأ�سحاب العمل يف ال�س�ق الدويل.

كذلك يظهر من�ذج برتولينا-خ�ازيرو اأنه ميكن التغلب على النزاع غري املثمر بني راأ�ش املال والعمل يف اأمريكا الالتينية، حيث 

كثريًا ما و�سلت اإ�سالحات الت�سريعات العمالية اإىل طريق م�سدود على امل�ست�ى ال�طني، وذلك ب�سبب غياب امل�ؤ�س�سات الدائمة 

التي تعمل على اإدارة النزاع على ذلك امل�ست�ى )تيندلر 2002(.
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اأداة  ت�سكل  اأن  ميكنها  بل  فح�سب،  قت�سادية  الإ الدميقراطية 

خالل  فمن  اأي�سًا.   ال�سيا�سية  الدميقراطية  اإر�ساء  يف  م�ؤثرة 

املحاباة  متنع  اأن  ميكنها  م�ازية،  ق�ة  بتط�ير  النقابات  قيام 

اأو اأن تراقبها. وهي بذلك اإمنا ت�سهم يف احلكم ال�سالح. وقد 

من  بيانات  م�ستخدمة  دول  عدة  �سملت  جتريبية  درا�سة  دلت 

ع�ام 1985-94 على اأن احلرية النقابية  الفرتة ال�اقعة بني الأ

الف�ساد، والذي جرى قيا�سه  ترتبط بعالقة تبادلية مع تراجع 

الدولية.  ال�سفافية  ملنظمة  للف�ساد  القيا�سي  الرقم  با�ستخدام 

كما وجدت دلئل ت�سري اإىل وج�د عالقة اإح�سائية اإيجابية بني 

معايري العمل، والدميقراطية واحلرية ال�سيا�سية )بايل 2000(. 

ج�ر )رودريك  وترتبط الدميقراطية بدورها اإيجابيًا بارتفاع الأ

قت�سادية، كما اأن التنمية  1999(. وت�سهم احلرية بالتنمية الإ

قت�سادية.  عباء الإ متنح احلرية عن طريق تخفيف القي�د والأ

وقد عربت فكرة اأمارتيا �سن ح�ل »التنمية كحرية«  اأبلغ تعبري 

عن العالقة املفه�مية بني احلرية والتنمية )�سن 1999(. اأما 

مدى التاأثري الن�سبي لكل من الدميقراطية واحلريات ال�سيا�سية 

ج�ر والدخل بدقة، فهي م�ساألة ل  وحرية التجمع على ت�زيع الأ

تزال قيد البحث. وقد وجد بايل، تاأييدًا لدرا�سة رودريك، اأن 

وخل�ش  الدميقراطية.  من  اأق�ى  مبا�سرًا  تاأثريًا  العمل  ملعايري 

اإىل ال�ستنتاج باأن الدول الدميقراطية قد تدفع بالفعل اأج�رًا 

من  مبا�سر  غري  ب�سكل  يعمل  الدميقراطية  تاأثري  ولكن  اأعلى، 

خالل تطبيق معايري العمل )بايل 2000(.

اإنكار حقيقة وج�د منظمات وجماعات عمالية  ل ميكن 

غراء كبري حني  ا�ستغلت ق�تها التفاو�سية بطرق انتهازية. فالإ

�ستعا�سة  تن�ساأ الق�ة التفاو�سية الن�سبية عن عدم القدرة على الإ

عن املهارات التي ميلكها العمال اأو عن املنتجات القابلة للتلف. 

جراءات التقييدية« كذلك ي�جد ما ي�سمى »بالإ

للبطالة«  جتنبًا  العمل  �ساعات  »حتديد  و 

هذه  مثل  من�ساأ  اإن  هنالك.  اإىل  وما    featherbedding

اأن ي�ستطيع�ا القيام بذلك. اإن مثل هذا ال�سل�ك ه� لي�ش دلياًل 

على وج�د عي�ب يف ال�س�ق،  ول ه� جزء من العمل اخلريي، 

والثقة  اجلماعي  التحرك  ميزات  ي�ستغل  جيد  اقت�ساد  ه�  بل 

املتبادلة. 

اإىل احت�اء  العمل  ل�س�ق  التنظيم اجلماعي اجليد  يتجه 

بها.  الت�سبب  عن  ع��سًا  الت�سخم  عن  الناجمة  ال�سغ�ط 

ت�س�يات  ت�سببه  والذي  التكلفة  �سغط  عن  الناجم  فالت�سخم 

ولي�ش يف  الالمركزي،  التفاو�ش  ج�ر يحدث غالبًا يف حالة  الأ

ظل الهياكل التفاو�سية املن�سقة )تراك�سلر وكيتل 1997(. ويف 

ج�ر ملجم�عة  ظل وج�د مفاو�سة م�سرذمة، فاإن كل زيادة يف الأ

تفاو�سية ما، هي يف ال�اقع عبارة عن ارتفاع يف اأ�سعار جمم�عة 

يف  منف�سلة  جمم�عة  كل  جنحت  ل�  وحتى  اأخرى.  تفاو�سية 

حماية رواتبها من اأثر الت�سخم على املدى الق�سري، فاإن التاأثري 

من  الزيادة.  ميت�ش  مبا  �سعار  الأ ارتفاع  ه�  املدى  بعيد  العام 

ناحية اأخرى، ل� اأن اأية جمم�عة قامت بالتنازل ب�سكل اإفرادي 

ج�ر ل�سالح �سبط الت�سخم، فهي بب�ساطة �ستفيد  عن زيادة الأ

ع�سائها  ج�ر احلقيقية لأ خرى على ح�ساب الأ كل املجم�عات الأ

هي. وميكن جتنب هذا ال��سع اإن جرى تن�سيق عملية التفاو�ش 

�ش.667(.   ،2000 )ويلكين�س�ن  مركزي  ب�سكل  ج�ر  الأ على 

وت�ؤيد اإحدى درا�سات منظمة العمل الدولية هذا املنطق. فقد 

وجدت الدرا�سة اأن الت�سخم يف اأ�سعار امل�ستهلك بلغ 250% بني 

ع�ام 1990-98 يف الدول التي تعاين من �سعف يف م�ست�يات  الأ

التي  الدول  يف  فقط   %25 الت�سخم  معدل  بلغ  بينما  التن�سيق، 

فيها درجة معتدلة من التن�سيق، و مل يتعدَّ معدل الت�سخم %5 

يف الدول التي تتمتع بدرجات عالية من التن�سيق )منظمة العمل 

الدولية 2000(.

منظ�ر  من  وحتركاتها  النقابات  اإىل  النظر  عدم  يجب 

اقت�سادي �سيق ح�سريًا. فحيث ُتكفل احلرية النقابية، وتك�ن 

يف  اأ�سا�سيًا  عن�سرًا  ت�سكل  ل  فاإنها  ومتثيلّية،  حرة  النقابات 

جتماعي الوطني يف الباربادو�ش املربع �.4: ق�سة جناح من البحر الكاريبي: احلوار الإ

�سحاب العمل والنقابات العمالية، اإىل الت��سل اإىل »بروت�ك�لت اجتماعية« خالل  جتماعي بني احلك�مة والإحتادات ال�طنية لأ اأدى الت�افق الإ

نتاجية وبناء �سراكة اجتماعية واقت�سادية م�ستدامة. وكانت  ج�ر، وتعزيز الإ قت�سادي، و�سبط الأ �ستقرار الإ الت�سعينات، تهدف اإىل حتقيق الإ

قت�سادي مبعدل 4% ملدة  قت�سادي الذي �سهدته الثمانينات فح�سب، بل اتخذت البالد م�سارًا من النم� الإ النتائج باهرة. فلم ينعك�ش التده�ر الإ

ثماين �سن�ات متعاقبة بعد عام 1993. وانخف�ش معدل البطالة من 21،9% عام 1994، اإىل 9،8% عام 1998؛ كما انخف�ش الت�سخم انخفا�سًا 

نتاجية، وانخف�ش  ج�ر ال�سناعية احلقيقية ب�سكل مطرد منذ عام 1996 نتيجة لرتفاع الإ حادًاً اإىل معدل يقل عن 3% منذ عام1995؛ وارتفعت الأ

ب�سكل ملح�ظ عدد ون�سبة اأيام العمل املفق�دة )فا�س�يني 2001(.
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املهارات  وذات  املنخف�ش،  الدخل  ذات  املجم�عات  متفاوتة، 

العمل.  عن  والعاطلني  املحرومة  واملجم�عات  املنخف�سة، 

واقت�سر عمل بع�سها على املفاو�سة اجلماعية، بينما انخرطت 

نقابات اأخرى يف ح�ار وطني واجتماعي مع احلك�مة، واأ�سحاب 

العمل، واأحيانًا مع جمم�عات اأخرى يف م�ساعيها الهادفة حلل 

جتماعية العامة. وقد تبني اأي�سًا  قت�سادية والإ بع�ش امل�سائل الإ

اأن التنظيم امل�حد والتحرك اجلماعي املن�سق للنقابات يف�سي 

اإىل نتائج اقت�سادية اأف�سل من املناف�سة واخل�س�مة فيما بني 

النقابات )اآيت وتزانات��ش 2002(.

يف  التنمية  يف  النقابات  باإ�سهام  اإقرار  ثمة  عام،  ب�سكل 

والذي  مثاًل،  الدويل،  فالبنك  قبل.  ذي  من  اأكرث  هذه  اأيامنا 

يركز  �سيق  اقت�سادي  منظ�ر  من  النقابات  على  حكم  طاملا 

وجهة  اإىل  اأخريًا  خُل�ش  قد  امل�سر،  حتكاري  الإ �سل�كها  على 

تقرير  يق�ل  النقابات.  وتاأثري  لدور  وت�ازنًا  �سم�لية  اأكرث  نظر 

حجر  ت�سكل  احلرة  النقابات  »اإن   :1995 لعام  العاملي  التنمية 

الزاوية يف اأي نظام م�ؤثر للعالقات ال�سناعية التي ت�سعى نح� 

اأج�ر  نح�  العمال  وتطلعات  ال�سركات  احتياجات  بني  امل�ازنة 

النقابات  لن�ساطات  و«ميكن  للعمل«،  اأف�سل  و�سروط  مرتفعة، 

ا�ستقرارها،  وعدم  �سعفها  بل  النقابات،  ق�ة  لي�ش  املمار�سات 

النقابات واحتادات  الربيطانية ح�ل  امللكية  الهيئة  ت�سرح  كما 

يف  اأو   ،)1968 العظمى  بريطانيا  )اأنظر  العمل  اأ�سحاب 

قت�سادي  الإ الفكر  يتجه  النقابات.  التناف�ش واخل�س�مات بني 

يعتربها  بحيث  احلالت،  هذه  مثل  تعميم  نح�  الكال�سيكي 

ا�ستخدام ق�تها  ت�سيء  النقابات كمنظمات  حجة رئي�سية �سد 

يف  ال�س�ق.  يف  والت�س�هات  نق�سامات  الإ حداث  لإ حتكارية  الإ

حيان، تتعدى الق�ة الحتكارية لناحية ال�سراء، والتي  معظم الأ

عالوة  للنقابات.  حتكارية  الإ الق�ة  العمل،  اأ�سحاب  بها  يتمتع 

حتكارية قد تقل�ست كثريًا خالل  على ذلك، فاإن هذه الق�ة الإ

العق�د املا�سية، نتيجة املناف�سة ال�سديدة يف �س�ق املنتجات يف 

قت�ساديات املفت�حة. واأخريًا، فاإن فكرة غياب الق�ة يف �س�ق  الإ

العمل هي فكرة مراوغة. اإن املطلب ال�اقعي ه� حتقيق ت�ازن 

يف ميزان الق�ى ع��سًا عن حم� هذه الق�ة. 

و”كلية”  “�ساملة”  ا�سرتاتيجيات  النقابات  تبنت  وقد 

اأهدافها. فقد اعتمدت على  يف م�ساعيها الهادفة نح� حتقيق 

ك�سب  اأجل  من  الق�ة”  “نقاط  على  اأو  العري�سة”  “اجلبهة 
بدرجات  راعت  كما  العمل.  و�سروط  ج�ر  الأ يف  حت�سينات 

جتماعي بتكار: تاأثري احلوار الإ املربع 4.4: القدرة الفنلندية الفائقة على الإ

املتن�عة  اجلملة  فنلندة  يف  القائم  والنقابات  عمال  الأ اأ�سحاب  ومنظمات  احلك�مة،  بني  الثالثي  جتماعي  الإ احل�ار  يتعدى 

ويتفق  الثالثة،  طراف  الأ وتتفق  الهامة.  قت�سادية  الإ ال�سيا�سات  اإىل ق�سايا  لي�سل  جتماعية،  الإ وال�سيا�سات  العمل  اأم�ر  من 

جتماعية  جمايل للبلد، والتنمية الإ قت�ساد الإ معهم املراقب�ن الدولي�ن، على اأن هذا احل�ار قد اأثمر منافع كبرية ل�سالح الإ

اتفاق مع  اإىل  العمل  اأ�سحاب  النقابات ومنظمات  ت��سلت  املثال،  �سبيل  فعلى  الدويل.  املجتمع  البلد يف  ومكانة  وال�سيا�سية، 

جتماعي ال�طني  �ستقرار يف املداخيل والنفقات لنظام التاأمني الإ احلك�مة على ت�سكيل �سناديق اأزمات ت�ستخدم لتحقيق الإ

عمال. وت�ساعد هذه ال�سناديق البلد على جتنب ال�ق�ع يف عجز يف املاليةالعامة خالل فرتات الرك�د. وعلى  من خالل دورة الأ

التعليمية، كما ت�سع  لل�سيا�سات  التي ت�سع ت�جيهات  ال�طنية  اللجنة  العمل هم جزء من  واأ�سحاب  العمال  فاإن  اآخر،  �سعيد 

متحانات. ولهم راأي يف ال�سيا�سات ال�سناعية، وذلك بعدة طرق من بينها ع�س�يتهم يف املجل�ش ال�طني  املناهج واملعايري لالإ

للعل�م والتكن�ل�جيا. كما اأن ارتفاع ن�سب الع�س�ية بحيث تبلغ 90%، والتغطية ال�ا�سعة للمفاو�سة اجلماعية تعّزز من قدرتهم 

على لعب دور م�ؤثر يف و�سع ال�سيا�سات ال�طنية. 

قت�ساد،  الإ يف  والتحديث  بتكار  الإ على  ال�طنية  القدرات  من  ال�ا�سعة  ال�ستفادة  من  فنلندة  الثالثية  امل�ساورات  مكنت  لقد 

خالل  حققت  وقد  واملعل�مات.  ت�سالت  الإ تكن�ل�جيا  عامل  يف  رائدة  وفنلندة  جتماعي.  الإ التما�سك  على  حافظت  بطريقة 

ع�ساء يف  الأ للدول   2003 اأجري يف عام  لتقييم  وتبعًا  ال�سناعية.  الدول  بني  نتاجية  الإ اأعلى معدلت يف حت�سن  الت�سعينات 

قت�سادي، فقد حقق تالميذها اأعلى م�ست�ى من الرباعة يف القراءة والريا�سيات. وخالل  منظمة التعاون والتنمية يف امليدان الإ

قت�ساد الفنلندي على اأنه  �ستخدام العاملي World Employment Forum  الإ العامني 2002 و2003، �سنف منتدى الإ

كرث تناف�سية يف العامل.  قت�ساد الأ الإ
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اأجزاء اآ�سيا، وبني 4 حالت يف الدول املتقدمة. 

 %4 فقدان  يتم  اأنه  الدولية  العمل  منظمة  قدرت  وقد 

من الناجت املحلي الإجمايل يف العامل نتيجة حل�ادث واأمرا�ش 

العبء  من  ك�سرًا  اإل  تاأخذ  ل  احل�سابية  العملية  وهذه  املهنة. 

هم لهذه  قت�سادي الكلي يف احل�سبان. اأما ال�سبب املنف�سل الأ الإ

مرا�ش الع�سلية - العظمية، مثل  قت�سادية فه� الأ اخل�سائر الإ

العمل.  ن�سبيًا عن  اأيام غياب ط�يلة  ت�سبب  والتي  اآلم الظهر، 

�سابات  وتت�فر تقديرات �ساملة وتف�سيلية لتكلفة احل�ادث والإ

مرا�ش املتعلقة بالعمل يف اململكة املتحدة. ففي عام 1996،  والأ

ُقدرت التكلفة الفردية على العمال ب8 بلي�ن، وقدرت التكلفة 

على اأ�سحاب العمل ب5-10 بلي�ن دولر، بينما ُقدرت التكلفة 

قت�ساد ب6،4-15،5 بلي�ن دولر. وتت�سمن بن�د التكلفة  على الإ

عن  والتع�ي�سات  الطبي،  التاأهيل  واإعادة  الرعاية  ال�ا�سحة 

ولية  الأ امل�اد  يف  واخل�سائر  مالك،  الأ على  وال�سرر  العجز، 

عانات. وتت�سمن  طفاء وتكاليف اإدارة الإ وال�سرطة وخدمات الإ

التكاليف غري املرئية اأو غري املبا�سرة فقدان القدرة على العمل 

�سافية  الإ وامليزات  ج�ر  الأ وخ�سارة  �ستخدام  الإ على  والقدرة 

رباك يف مكان العمل واإعادة التدريب لق�ة  نتاج والإ وخ�سارة الإ

و�سمعة  اأ�س�اق  يف  وخ�سارة  والغياب  الت�ظيف  واإعادة  العمل 

املن�ساأة. 

قت�سادية اجل�سيمة الناجتة  ت�سري اخل�سائر الب�سرية والإ

زيادة  اأهمية  اإىل  بالعمل  املتعلقة  مرا�ش  والأ احل�ادث  عن 

منظمة  ا�سرتاتيجية  وتتعلق  ال�قاية.  اإجراءات  يف  �ستثمار  الإ

بتطبيق  املهنيتني  وال�سحة  بال�سالمة  اخلا�سة  الدولية  العمل 

اتفاقيات املنظمة ذات ال�سلة، واإنفاذ املعايري والبحث وتط�ير 

واخلدمات  التفتي�ش  اأنظمة  وتط�ير  الت�جيهات  و  امل�ؤ�سرات 

ال�ست�سارية واملعل�ماتية واملنا�سرة من خالل التدريب والرتويج 

وال�سالمة  ال�سحة  معايري  اإن  التقني.  والتعاون  وال�سراكات 

بالتفاوت  هذا  ويتبني  العمل.  �سالمة  من  حُت�ّسن  املهنيتني 

ذات  الدول  بني  املميتة  احل�ادث  ن�سب  يف  القائم  ال�سديد 

قت�سادية املت�سابهة. فقد اأظهرت درا�سة اأجرتها  الهيكليات الإ

منظمة العمل الدولية اأن معدلت ال�فيات يف الدول التي متر يف 

مرحلة انتقالية يف اأوروبا ال��سطى وال�سرقية تبلغ �سعف املعدل 

وروبي وثالثة اأ�سعاف املعدل يف دول  القائم يف دول الإحتاد الأ

اأوروبا ال�سمالية. 

على  جمٍد  العمل  مكان  يف  ال�سالمة  يف  �ستثمار  الإ اإن 

التي  الدرا�سات  دلت  فقد  واملجتمع.  وال�سركة  الفرد  م�ست�ى 

ل�زان  ومعهد  العاملي  قت�سادي  الإ املنتدى  م�ؤخرًا  اأجراها 

 Lausanne Institute of Management دارة  لالإ

نتاجية. فالنقابات  اأن ت�سجع على حتقيق مزيج من الفعالية والإ

ت�فر  امل�سنع،  م�ست�ى  فعلى  هامة.  خدمات  ع�سائها  لأ ت�فر 

النقابات للعمال ال�س�ت اجلماعي. وحتّد النقابات، من خالل 

دارة،  حتقيق الت�ازن يف م�ازين الق�ى القائمة بني العمال والإ

نتقامي. ومن خالل  اأو الإ �ستغاليل  اأو الإ من ال�سل�ك التع�سفي 

من  تقلل  اإمنا  فهي  والتحكيم،  ال�سكاوى  جراءات  لإ اإر�سائها 

دوران اأو ا�ستبدال ق�ة العمل وتعزز ال�ستقرار يف مكان العمل -

وهي �سروط حتقق جمتمعة حت�سنًا عامًا يف العالقات ال�سناعية 

وتعزز من اإنتاجية العمال« )البنك الدويل 1995(.

نتاجية: ال�سالمة يف العمل م�سدر اآخر لتح�سني الإ

من  الأ من  يتجزاأ  ل  جزءًا  املهنيتان  وال�سحة  ال�سالمة  ت�سكل 

املهنيتني  وال�سحة  ال�سالمة  فاإن  ال�قت،  نف�ش  ويف  ن�ساين.  الإ

لهما اأهمية اقت�سادية بالغة: فغيابهما يحّمل امل�ظفني واأ�سحاب 

متنع  التي  نظمة  الأ فاإن  اإذن  باهظة.  تكاليف  واملجتمع  العمل 

لل�سركات ولالقت�ساد  مرا�ش املهنية هي مربحة  احل�ادث والأ

ككل. فاأثرها يتمثل يف نقل تكلفة معايري ال�سالمة وال�سحة اإىل 

داخل ال�سركات، بدًل من حت�يلها اإىل العمال اأو اإىل اجلمه�ر.

ح�ايل  يقع  �سنة  كل  يف  اأنه  الدولية  العمل  منظمة  تقدر 

احلالة  يف  مهني.  مر�ش  حالة  و160  عمل  حادث  ملي�ن   270

الناجمة  ال�فيات  عدد  ويبلغ  يقتل.  اأن  للعمل  ميكن  الق�س�ى، 

رجح  عن العمل ح�ايل 2،2 ملي�ن �سن�يًا. هذا العدد ه� على الأ

اأقل من العدد الفعلي لل�فيات اأثناء العمل. فما من دولة ت�سجل 

لها.  التع�ي�سات  وتقدم  العمل  واأمرا�ش  ح�ادث  حالت  جميع 

فاملعل�مات الإح�سائية قليلة يف الدول النامية، حيث تك�ن ن�سبة 

كثيفة  عمال  الأ انت�سار  ب�سبب  وذلك  اأعلى،  املعر�سني  العمال 

العمالة، ودرجات احلرارة والظروف املناخية التي تك�ن اأكرث 

تطلبًا. كما تك�ن ن�سبة املعرفة وال�عي اإزاء املخاطر، وبالتايل 

)كاملالريا  املعدية  مرا�ش  الأ وتكرث  اأ�سعف،  ال�قاية،  اأ�ساليب 

والفريو�سية(  البكتريية  واللتهابات  ال�بائي  الكبد  والتهاب 

قت�ساد غري النظامي والبعيد عمليًا  ويرتفع عدد العاملني يف الإ

املتعلقة  ال�فاة  حالت  معظم  اإن  للحماية.  اإجراءات  اأية  عن 

ا�ستخدام  ب�سبب  ال�سرطان  �سابة مبر�ش  الإ بالعمل ناجتة عن 

وامل�اد  امل�سرطنة  غربة  والأ والكيماويات  �سب�ست��ش،  الأ مادة 

وعية  امل�سعة وعادمات الديزل ومن اأمرا�ش القلب وال�سرايني والأ

الدم�ية. وتتفاوت معدلت ال�فيات الناجتة عن ح�ادث العمل 

21 حالة  املختلفة، بحيث ترتاوح بني  املناطق  ب�سكل كبري بني 

وفاة لكل 100،000 عامل يف اأفريقيا جن�ب ال�سحراء ويف بع�ش 
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يتعاون�ا يف تطبيقه.  اأو  يقبل�ا  لن  رجح  الأ فاإنهم على  للتغيري، 

ا�ستعدادًا  اأكرث  ه�  من  الآ العامل  فاإن  اإيجابية،  اأكرث  بكلمات 

للمجازفة والتعاون من اأجل التغيري. لذلك، فاإن معايري العمل 

نفتاح امل�ستدام، بل هي اإحدى  احلمائية ل ت�سكل عقبة اأمام الإ

الع�ملة  من  وىل  الأ امل�جة  انتهت  لقد  امل�سبقة.  متطلباته  اأهم 

ب�سكل فظٍّ يف معظم بلدان اأوروبا خالل الع�سرينات ب�سبب عدم 

ثر  ي طرق لتح�سني بلدانهم من الأ معرفة احلك�مات ال�طنية لأ

الب�سائع.  جراءات احلمائية يف �س�ق  للتجارة �س�ى الإ ال�سلبي 

كالهجرة  نفتاح،  لالإ جتماعية  الإ املخاطر  احت�اء  يتم  ومل 

جتماعية يف  ال�ا�سعة واحلمائية، اإل بعد اأن مت بناء احلماية الإ

بتاأ�سي�سها. من هنا، ينبغي  التي قام�ا  جتماعي  الإ الرفاه  دول 

جتماعية  كبديل اإيجابي للحمائية التي  النظر اإىل احلماية الإ

تتخذ �سكل التعريفات اجلمركية، ونظام احل�س�ش )الك�تا(، 

املنظ�ر،  املنتجات. ومن هذا  �س�ق  �سترياد يف  الإ والقي�د على 

اأداة  بك�نها  الدولية  العمل  ملعايري  امل�جهة  التهمة  ت�سقط 

حمائية. وينبغي اأن ُينَظر اإىل املطالبة بالت��سل اإىل اتفاقيات 

اأنها  على  العمل  معايري  ح�ل  عليها  ومتفق  طراف  الأ متعددة 

فيما  احلرة.  التجارة  ل�سيا�سات  واحلتمية  الطبيعية  النتيجة 

ري  اإذا مت ا�ستيعاب هذه النقطة، فاإن اجلدل الدائر بني ُمنظِّ

ري »التجارة العادلة« �سينتهي، وينطلق  »التجارة احلرة« ومنظِّ

عاملي«  اقت�ساد  ظل  يف  العمل  »معايري  ح�ل  بذاته  قائم  جدل 

)لجنيل 1995(.  

دلة القاطعة ل�سالح الدعاء القائل  هناك القليل من الأ

العمل.  �س�ق  يف  م�سرة  اآثارًا  والدخل  �ستخدام  الإ حلماية  باأن 

يف تقييم للدرا�سات التي األقت بالل�م على �سالبة �س�ق العمل 

فيها  )مبا  ال�سناعية  الدول  يف  البطالة  معدل  ارتفاع  يف 

�ستنتاج اأن هذه  اإحدى درا�سات �سندوق النقد الدويل(، مت الإ

نتائجها  واأن  تعاين من م�ساكل يف منهجياتها،  بحاث كانت  الأ

الن�ع  اأدلة من  لي�ست  بالتاأكيد  “اإنها  متناق�سة وغري حا�سمة. 

الذي ينبغي للحك�مات ا�ستخدامه يف �سنع ال�سيا�سات العامة” 

اأكرث  اإحدى  اأجريت  وقد  �ش.159(.   ،2004 واآخرون،  )بيكر 

)منظمة  ال�سناعية  الدول  يف  �سم�لية  التجريبية  الدرا�سات 

قامت  والتي   ،)1999 قت�سادي  الإ امليدان  والتنمية يف  التعاون 

القي�د  بدرجة  قيا�سه  مت  والذي  ال�ظيفي،  من  الأ اأثر  بتقييم 

�ستخدام ، ومتطلبات الإخطار، وتع�ي�سات نهاية  على اإنهاء الإ

ع�ساء. وقد تبني،  اأداء �س�ق العمل يف الدول الأ اخلدمة، على 

نف�سها  املنظمة  كانت  الذي  وللراأي  النظرية،  للت�قعات  خالفًا 

العمالية  لت�سريعات احلماية  ال�سارة  التبعات  به ح�ل  تتم�سك 

اأن   ،)1994 قت�سادي  الإ امليدان  والتنمية يف  التعاون  )منظمة 

IMD  على وج�د عالقة اإيجابية وق�ية جدًا بني اإنفاق ال�سركة 
ال�سركة  اأداء  وبني  العمل،  مكان  يف  وال�سحة  ال�سالمة  على 

مراتب  وبني  العمل  يف  ال�سالمة  معايري  بني  وكذلك  عمالها،  لأ

اأ�سرتاليا  الدلئل يف  ت�سري  العاملي.  التناف�سية  الدول يف م�ؤ�سر 

اإىل اأن اأداء ال�سركات التي تتمتع باإدارة ممتازة ل�س�ؤون ال�سحة 

وال�سالمة كان اأف�سل ب�سكل ملح�ظ من اأداء ال�سركات العادية 

وكما عرب  �سن�ات.  ثماين  املايل خالل مدة  اأ�سرتاليا  �س�ق  يف 

م�سروع  اإىل  تنظر  كنت  “ل�  العمل:  يف  ال�سالمة  خرباء  اأحد 

العمل  ناحية  اإليه من  يدخل  مغلق،  اأ�س�د  اأنه �سندوق  على  ما 

فاإن  خرى،  الأ الناحية  من  النهائية  املنتجات  وتخرج  وامل�اد، 

وال�سحة ه�  ال�سالمة  الرتكيز على  لدى  ما يجب عليك عمله 

اأن   - داخله  ما يجري يف  مليًا يف  والنظر  ال�سندوق  فتح هذا 

لن  فاإنك  تق�م بذلك،  و كل �سلة. وعندما  تتفح�ش كل مكّ�ن 

�ستكت�سف  بل  وال�سحة فح�سب،  بال�سالمة  تتعلق  جتد خماطر 

نتاجية. و�ستكت�سف  ن�اق�ش واختناقات يف النظام تقلل من الإ

املنتجات  يف  العي�ب  تن�ساأ  اأين  اأو  امل�اد،  هدر  يتم  اأين  بدقة 

نتاجية واجل�دة هما  والتي تقلل من ج�دتها. اإذن، فتح�سني الإ

نتيجتان ثان�يتان لتح�سني عملية ال�سالمة” )ه��سكني 2000(. 

دارية امل�سرتكة عادة  قد ي�سيف املرء اأن للعمليات العمالية - الإ

تاأثريًا كبريًا على حت�سني البحث عن املخاطر ال�سحية وم�اطن 

زالتها.  عدم الفعالية، وكذلك يف اإيجاد اأف�سل احلل�ل لإ

جتماعية تعزز املرونة والقدرة على اإجراء التعديالت  احلماية الإ

يف �س�ق العمل

حالة  يف  للعمال  احلماية  الدولية  العمل  منظمة  اأدوات  ت�فر 

اإنهاء ا�ستخدامهم، واحلماية ملداخيلهم يف حالة فقدان العمل 

م�مة والتقدم يف ال�سن. اإن حماية  والبطالة واملر�ش والعجز والأ

�ستخدام وحماية الدخل هي مك�نات اأ�سا�سية لتحقيق املرونة  الإ

ال�سروري  من  ال�قت،  نف�ش  ويف  العمل.  �س�ق  داء  لأ الالزمة 

قت�سادية  ت�ّفر املرونة الالزمة للتعديل من اأجل اإنتاج ال�سبل الإ

على  يعتمدان  واملرونة  من  الأ فاإن  هنا،  من  ال�سمان.  لتم�يل 

بع�سهما البع�ش. 

ينفتح  عندما  اأكرب  اأهمية  جتماعية  الإ احلماية  تكت�سب 

�س�اق العاملية، ويتعر�ش بالتايل اإىل  قت�ساد ال�طني على الأ الإ

عدوى  انتقال  خالل  من  )مثاًل  التقّلب  خماطر  من  اأكرب  قدر 

قت�سادية من اأي مكان يف العامل(، وكذلك تعر�سه  زمات الإ الأ

�س�اق العاملية.  لتزايد �سرعة التغرّيات يف الطلب، واملرتبطة بالأ

ال�سلبي  التاأثري  �سد  معق�ل  ب�سكل  العمال  حت�سني  يتم  مل  ما 
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)املرونة  وال�سرف  الت�ظيف  من  بال�سرورة  تن�ساأ  اأن  يجب  ل 

العددية(. فامل�سانع قادرة لدرجة كبرية على التكيُّف مع التغريُّ 

“املرونة ال�ظيفية”،  يف متطلبات ال�ظيفة والطلب من خالل 

مبا يف ذلك التدريب على املهارات اأو اإعادة التدريب، واإجراء 

عن  البحث  اأو  العمل،  تنظيم  واإعادة  الداخلية،  التنقالت 

الداخلية  التعديالت  هذه  مثل  اإن  جديدة.  وعمليات  منتجات 

ت�سمح لل�سركة باملحافظة على “راأ�ش املال الب�سري” املتج�سد 

�سة. ل�س�ء احلظ، طاملا جتاهل  لزامية واملتمرِّ يف ق�ة العمل الإ

الكبري  القدر  كامل،  �سبه  جتاهاًل  العادي  قت�سادي  الإ الفكر 

من التكيُّف لدى العمال وال�ظائف، والذي ينتج عن التغيريات 

امل�ست�ى  على  واملن�ساآت،  ال�سركات  داخل  وامل�ستمرة  ال�سغرية 

التكيف  هذا  ي�سكل  امل�ظفني.  مالك  م�ست�ى  وعلى  التنظيمي 

عادة  التغيريات  هذه  حتدث  العمل.  �س�ق  يف  التعديالت  جلَّ 

ج�ر اأو �ساحب العمل اأو الفئة املهنية  بدون تغيري يف درجات الأ

يف  ينظر  نه  لأ املحلِّل  عن  يغيب  الذي  مر  الأ ال�سناعية،  اأو 

الإح�ساءات املت�فرة فقط. لن تك�ن التعديالت اجلزئية جمدية 

�ستخدام. فيما ل�  �ستمرارية يف عالقات الإ �ستقرار والإ بدون الإ

جر يف كل مرة يتم  كان من ال�سروري اإعادة التفاو�ش على الأ

نقل العامل اإىل وظيفة م�ؤقتة اأو يحلُّ حمل زميل مري�ش، فاإن 

جرائية ملثل هذه املمار�سات �ستح�ل دون تطبيقها.   التكلفة الإ

�ستثمار يف ق�ة عمل م�ستقرة وم�ستمرة اأكرث  قد يك�ن الإ

ن  �ستثمار يف ق�ة عمل عر�سية وعابرة، بب�ساطة لأ ربحية من الإ

عتقاد  �ستثمار اأكرب بكثري. يف ال�اقع، وبعك�ش الإ العائد على الإ

�ستخدام  �ستقرار بعيد املدى يف عالقات الإ ال�سائد، مل ينخف�ش الإ

قت�سادي خالل  يف دول منظمة التعاون والتنمية يف امليدان الإ

اأن  بالعمل. بل  حتفاظ  الإ الت�سعينات، والذي مت قيا�سه مبعدل 

ال�ستقرار ال�ظيفي ازداد يف معظم الدول، مبا فيها ال�ليات 

اأر�ش  اأنها  على  حيان  الأ من  كثري  يف  ر  ت�س�َّ والتي  املتحدة، 

منافع  ت�جد  كما   .)2000 وكازي�ش،  )اأوير  العددية  املرونة 

�ستقرار يف ال�ظائف  كلية لل�سيا�سات التي تهدف اإىل حتقيق الإ

اإىل  ت�ؤدي  فهي  جتماعية.  الإ واملع�نات  �ستخدام  الإ واأمناط 

دورة  مراحل  عرب  الكلي  الطلب  وا�ستقرار  �ستهالك،  الإ تهدئة 

جتماعي. اإذن ت�جد  عمال املختلفة واملحافظة على ال�سلم الإ الأ

جتماعية، ل ميكن مالحظتها  اقت�ساد احلماية الإ حلقة اأو�سع لإ

ثار املحلية للحماية. مبجرد النظر يف الآ

داء ال�سليم  جتماعية هي م�ساألة حي�ية لالأ اإن احلماية الإ

�سد  التاأمني  غياب  ظل  ففي  اآخر.  جانب  من  العمل  ل�س�ق 

على  عادة  وظائفهم  يفقدون  الذين  العمال  ُيجرب  البطالة، 

القب�ل باأية وظيفة اأخرى معرو�سة ب�سرف النظر عن تنا�سبها 

جراءات احلمائية مل يكن لها اأي اأثر، اأو اأن اأثرها كان طفيفًا  الإ

�ستخدام، واإجمايل البطالة. من ناحية اأخرى،  على معدلت الإ

�ستخدام زادت من عدد ال�ظائف  كرث ت�سددًا لالإ فاإن احلماية الأ

�ستخدام الذاتي، كما قلَّلت ب�سكل طفيف من  امل�ستقرة ومن الإ

خرية  دوران اأو ا�ستبدال العمالة. ميكن اعتبار هذه النتيجة الأ

كرث  �ستخدام الأ عتبار اأن الإ اإيجابية، ل� اأن املرء اأخذ يف عني الإ

يف  �ستثمار  بالإ العمل  اأ�سحاب  قيام  احتمال  ز  يعزِّ ا�ستقرارًا 

اأجرتها  اأخرى  درا�سة  اأدت  وقد  اأكرب.  ب�سكل  العمال  مهارات 

ح�ل  قت�سادي  الإ امليدان  يف  والتنمية  التعاون  منظمة  م�ؤخرًا 

اإيجابي.  ف�ائد ت�سريعات احلماية العمالية اإىل تقييمها ب�سكل 

قيمتها  من  اأكرب  تك�ن  قد  ما  ل�ظيفة  جتماعية  الإ القيمة  “اإن 
ل�ساحب  منتجة  غري  ال�ظيفة  ت�سبح  قد  هنا  اخلا�سة..من 

فاإنه  لذا،  للمجتمع.  امل�ارد  بع�ش  تخلق  تظل  ولكنها  العمل، 

بكثري  اأكرث  الت�سريح  عمليات  �ستك�ن  احلك�مة،  تدخل  وبدون 

قت�سادية”  والإ جتماعية  الإ الناحيتني  من  مرغ�ب  ه�  مما 

قت�سادي 2004(. )منظمة التعاون والتنمية يف امليدان الإ

اأمريكا  يف  م�ؤخرًا  جرت  اأخرى  درا�سة  بينت  كذلك 

ازدياد  حدوث  ال�ظيفي  من  الأ اأحكام  تاأثري  ح�ل  الالتينية 

اإىل  اأي�سًا  خُل�ست  اأنها،  غري  بال�ظيفة.  حتفاظ  الإ مدة  يف 

�ستخدام  الإ قّللت من  قد  ال�ظيفي  من  الأ اأنظمة  اأن  �ستنتاج  الإ

ا�ستخدام  على  �سلبي  ب�سكل  واأثرت  املنطقة،  تلك  يف  الكلي 

عدم  زيادة  يف  اأ�سهم  مما  املهم�سة،  واملجم�عات  ال�سباب 

امل�ساواة يف �س�ق العمل )هيكمان وباجي-�سريا 2001(. ينبغي 

على  فيجب  الدرا�سة.  هذه  نتائج  تف�سري  عند  احلذر  ت�ّخي 

اأمريكا  من يف �س�ق العمل يف  اأن الأ عتبار  اأن ياأخذ يف الإ املرء 

الالتينية يقت�سر تقريبًا على احلماية من الت�سريح. قليلة جدًا 

البطالة.  �سد  م�ساعدات  اأو  تاأمينات  تقدم  التي  الدول  هي 

هي  والتي  احلماية،  يف  امل�ساواة  انعدام  مر  الأ هذا  ر  يف�سِّ وقد 

لي�ست خطاأ احلماية نف�سها، بل هي نتيجة لنق�ش التغطية لق�ة 

العمل. على م�ست�ى ال�سيا�سات، ل يجب اأن ي�ؤدي هذا اإىل اإزالة 

جتماعية. من ال�ا�سح اأن تفكيك احلماية العمالية  احلماية الإ

بل  العمل.  �س�ق  م�ت  ي�قف  مل  الت�سعينات  يف  رجنتني  الأ يف 

ال�ظيفي  من  الأ ل  تكمِّ اأن   لل�سيا�سات  ينبغي  ذلك،  عن  ع��سًا 

باأمن يف املداخيل، من اأجل الت��سل اإىل رزمة كاملة اأكرث ت�ازنًا 

جتماعية.  وتاأثريًا للحماية الإ

حماية  فاإن  ال�سائد،  الفكر  اقت�ساديي  راء  لآ وخالفًا 

و�سيلة  اأنها  بل  والعمالة،  املرونة  تعيق  ل  والدخل  �ستخدام  الإ

للتغيريات  تبعًا  العمل  �س�ق  يف  امل�ؤثرة  التعديالت  لتعزيز 

الكمية والن�عية يف الطلب على العمالة. اإن مرونة �س�ق العمل 
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امل�ساواة  من  مزيد  خالل  من  الكلي  الطلب  وتدمي  دخار،  الإ

من  العامة  ال�سرائية  القدرة  يف  �ستقرار  والإ الدخل،  ت�زيع  يف 

عمال. وهي تخفف م�ست�ى الفقر. وهي ت�سهم يف  خالل دورة الأ

جتماعي وال�ستقرار ال�سيا�سي.  جتماعي والتما�سك الإ ال�سلم الإ

جتماعية، بخالف  وقد خل�ست درا�سة لتقدير اآثار املع�نات الإ

اإعانات التقاعد، على تخفيف حدة الفقر يف 13 دولة من دول 

ن�سبة  من  خففت  قد  املع�نات  هذه  اأن  اإىل  وروبي،  الأ الحتاد 

الفقر، من معدل 26% اإىل 17% )ي�رو�ستات 2001(.  

قت�سادي ج�ر واملداخيل والنم� الإ امل�ساواة يف الأ

ج�ر  الأ يف  الكبري  التباين  ن�ساأ  الثاين،  الف�سل  يف  اأ�سرنا  كما 

وفيما  الدول  داخل  املا�سية،  القليلة  العق�د  خالل  والدخل 

التباين  تزايد  وقد  فقط.  قليلة  ا�ستثناءات  عدا  فيما  بينها، 

عادية  ظاهرة  ه�  التباين  اإن  درامي.  ب�سكل  الدول  بع�ش  يف 

اجلديدة،  الكال�سيكية  قت�سادية  الإ النظريات  يف  وطبيعية 

 wage ج�ر  الأ اإن مروحة  �س�اق.  الأ داء  لأ تعترب �سرورة  وهي 

لية الرئي�سية لت�سفية اأ�س�اق  differentials  وتغريها هي الآ
كنتيجة  والرثوات  املكا�سب  يف  الف�ارق  اإىل  وينظر  العمل؛ 

يعتمد  للتجارة  واحلافز  الناجت؛  يف  احلدية  امل�ساهمة  لتباين 

على التباين يف امليزتني الن�سبية والتناف�سية فيما بني البلدان. 

ي�جد  ل  واملداخيل  ج�ر  الأ تفاوت  مدى  عن  النظر  ب�سرف 

اأن  ن الفرتا�ش ه�  اأي اعتبار للعدالة، وذلك بب�ساطة لأ عادة 

“ال�سيا�سي”  التدخل  اإن  وعادلة.  فّعالة  هي  ال�س�ق  خمرجات 

يف  بالفعالية  يتعلق  فيما  اأ�س�اأ،  م�ر  الأ يجعل  اإمنا  لية  الآ بهذه 

جتماعية.   نتاج وبالعدالة الإ الإ

وفيما  الدول  داخل  ال�سديدة  جتماعية  الإ الف�ارق  اإن 

بينها هي نتاج التباين يف الق�ة اأكرث من ك�نها نتاجًا للحاجة 

قت�سادية. يف ال�اقع، يعمل “ال�س�ق احلر” غري املحرر من  الإ

اأكرب  ميلك  الذي  ق�ى  الأ فالطرف  قت�سادية.  الإ الق�ة  خالل 

�سعف. من هنا، تكرب الفج�ة  احتياطي يفر�ش اإرادته على الأ

ازدياد  “مع  ق�ياء.  الأ ق�ة  ازدياد  مع  غنياء  والأ الفقراء  بني 

الب�سائع  من  اأكرث  ه�  ما  ي�سرتوا  اأن  ميكنهم  ثراء،  غنياء  الأ

ل�  فيما  وه�،  ال�سيا�سي؛  النف�ذ  ي�سرتي  فاملال  واخلدمات. 

)كروجمان  اأي�سًا”  الفكري  النف�ذ  ي�سرتي  مبهارة،  ا�ستخدم 

ق�ى  بها  لتلعب  الت�زيعية  املخرجات  ترك  فاإن  لذا،   .)2002

رباح  والأ ج�ر  الأ يف  امل�ساواة  عدم  من  اأكرب  قدرًا  ي�ّلد  ال�س�ق 

القائمة يف  الف�ارق  ن  لأ بب�ساطة  وال�سرائب، وذلك  واملداخيل 

والتعليم  واملال  ر�ش  الأ فيها  مبا  واملجم�عات  فراد  الأ م�ارد 

قامة.  الإ حمل  اأو  الراتب  اأو  مهاراتهم  م�ست�ى  اأو  مهنتهم  مع 

وهكذا، فاإنهم اإما يجدون ب�سرعة وظيفة يف مكان �سكناهم، اأو  

عانات ال�قت ملن  ينتقل�ن اأو يت�سرب�ن من �س�ق العمل. ت�فر الإ

لي�ش لديهم وظيفة لكي يبحث�ا عنها، وبالتايل فهي ت�فر لهم 

تكلفة  عانات  الإ ت�فر  وقد  منا�سب.  يجاد عمل  لإ اأف�سل  فر�سة 

نتقال اإىل مكان اآخر.  اإجراءات تعلم مهارات جديدة وتكلفة الإ

كما اأنها قد تخلق تنا�سبًا اأف�سل بني العر�ش والطلب. بكلمات 

جتماعي يعلِّق احلاجة امللحة لدى العامل  اأخرى، فاإن ال�سمان الإ

امُتدحت  وقد  الظروف.  من  ظرف  اأي  حتت  وظيفة  اأي  خذ  لأ

العمل  �س�ق  جعل  باجتاه  هامة  خط�ة  باعتبارها  غاثة  الإ هذه 

اأكرث ح�سارًة )ب�لنيي 1944(. وهذا يعترب تقدمًا باملقارنة مع 

اأيام اآدم �سميث وكارل مارك�ش، وكالهما كانا ينظران اإىل �س�ق 

العمل على اأنه عر�ش كامل املرونة للعمل، اأي عدد غري حمدود 

ي�ؤدي  مما  البع�ش،  بع�سهم  مع  يتناف�س�ن  الذين  العمال  من 

دنى  الأ احلد  اإىل  العمل  من  الدخل  تخفي�ش  اإىل  بال�سرورة 

لية املحبطة  جتماعي هذه الآ الالزم للعي�ش. ي�قف ال�سمان الإ

ل�س�ق العمل. فه� ي�سلح حالة انعدام الت�ازن يف الق�ى يف �س�ق 

�ستقاللية. العمل ويزود العامل بعن�سر من احلرية والإ

من  اله�اج�ش  �س�لي�ن  الأ قت�سادي�ن  الإ وتنتاب 

التي  نظمة  والأ الق�اعد  عن  الناجمة  العمل،  “�سالبة” �س�ق 
وهم  اجلماعية.  العق�د  عن  اأو  العمل  قان�ن  عليها  ين�ش 

“بالتحرير” من اأجل حمِ� ما يعتربونه جم�دًا. غري  يطالب�ن 

اأنه لي�ش وا�سحًا على الإطالق ما اإذا كان خلّ� �س�ق العمل من 

املرونة.  مزيد من  اإىل  ي�ؤدي  اأو جماعي خا�ش  عام  تدخل  اأي 

متفق  اأنظمة  اأو  ق�اعد  غياب  ظل  يف  اأنه  على  التجربة  تدلنا 

اأو  دفاعية  ممار�سات  ظه�ر  اإما  ن�سهد  فاإننا  للحماية،  عليها 

تقييدية )مثل ال�سالحية الق�سائية jurisdiction اأو التفرد  

demarcation اأو اأدوات اأخرى تدعى الرقابة على ال�ظائف 
job control( اأو ظه�ر ممار�سات اإدارية تتجه نح� اإيجاد 
التي  الق�اعد  اأن  كروزيري  بني  العمل.  ا�ستخدام  يف  ال�سالبة 

اأوجدتها  التي  نف�سها  الق�اعد  تلك  دارية هي  الإ املرونة  منعت 

فاإن  حيان،  الأ من  كثري  يف   .)1963 )كروزيري  نف�سها  دارة  الإ

�ستخدام، والتي تن�ش عليها  قدمية اأو ق�اعد حماية الإ ق�اعد الأ

الق�اعد  وتن�سيق  جتميع  من  انبثقت  اجلماعية،  التفاقيات 

امل��س�ع  املهم يف  اإدارية.  اإجراءات  �سكل  اأ�ساًل على  امل�ج�دة 

هنا ه� اأنه ل ت�جد �س�ق للعمل بدون ق�اعد. لكن الفرق ه� يف 

اأنها  اأو  اإذا كان متفقًا عليها  من�ساأ وامتداد هذه الق�اعد، وما 

تفر�ش ب�سكل اأحادي اجلانب. 

حتفز  فهي  اأخرى.  هامة  ف�ائد  جتماعية  الإ وللحماية 
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مكا�سب ومزايا اإ�سافية كبرية، بغ�ش النظر عما اإذا كان�ا قد 

حقق�ا النجاح اأم الف�سل لل�سركة. 

عدالة،  اأكرث  �ستخدام  والإ الدخل  ت�زيع  جعل  اأجل  ومن 

ينبغي حتقيق الت�ازن بني عالقات الق�ى يف �س�ق العمل، وذلك 

من خالل التنظيم اجلماعي )والذي يتحقق عن طريق احلرية 

خالل  من  وكذلك  اجلماعية(،  املفاو�سة  يف  واحلق  النقابية 

يف  املع�نات  من  خرى  الأ �سكال  والأ جتماعي  الإ ال�سمان  ت�فري 

الدخل. وميكن تف�سري جزء كبري من التباين القائم بغياب اأو 

ج�ر واملداخيل  �سعف النقابات. وبالعك�ش، يك�ن التباين يف الأ

املفاو�سة  تتمتع  وحيث  ق�ية،  النقابات  تك�ن  عندما  حدة  اأقل 

عالقات  عن  النظر  ب�سرف  وذلك  وا�سعة،  بتغطية  اجلماعية 

العر�ش والطلب يف �س�ق العمل. يف كثري من البلدان، نا�سلت 

الت�سامن” واملحافظة  “اأج�ر  اإىل  ال��س�ل  اأجل  النقابات من 

عليها، والتي تقلل من الف�ارق بني العمال واملجم�عات العمالية. 

املتبادلة  العالقة  اأن  تبني  بلدان،  عدة  يف  اأجريت  درا�سة  ويف 

اجلماعية  املفاو�سة  يف  التن�سيق  وبني  ج�ر  الأ يف  امل�ساواة  بني 

كانت اإيجابية )على م�ست�ى ملح�ظ وه�1 باملائة(. اأما الدول 

بلغ معدل معامل جيني  التن�سيق فقد  التي فيها قدر كبري من 

فيها اأقل من 30 باملائة بقليل، بينما بلغ معدل م�ؤ�سر جيني يف 

 45 من  اأكرث  التن�سيق  من  �سعيف  تت�سم  مب�ست�ى  التي  الدول 

)منظمة العمل الدولية 2000ه(. كما خل�ش م�سح اأجراه البنك 

الدويل م�ؤخرًا اإىل نتائج م�سابهة مفادها اأن “كثافة النقابات 

التباين  يف  وانخفا�ش  ج�ر  الأ ت�زيع  يف  بان�سغاط  ترتبط 

ترتبط  النقابات،  لكثافة  وبالن�سبة  اأخريًا،  املكا�سب)...(  يف 

املكا�سب”  يف  التباين  بانخفا�ش  للمفاو�سة  ال�ا�سعة  التغطية 

)اآيت وتزانات��ش 2001(. ب�سكل عام، فاإن م�ست�يات التباين هي 

اأكرب بكثري يف الدول النامية منها يف الدول املتقدمة، كما يبدو 

اأن هذا التباين يتزايد يف الكثري من الدول النامية )بيت�سريمان 

اأن يق�ل البنك  2002(. وبناء على هذه النتائج، من املنطقي 

الدويل يف تقرير التنمية العاملية الذي يحمل عن�ان “مكافحة 

تخفيف  يف  النجاح  اأن    Attacking Poverty الفقر” 

الفقر يتطلب متكني الفقراء، والدميقراطية الت�ساركية، وبناء 

التحالفات بني الفقراء وغري الفقراء، ومنظمات ق�ية للمجتمع 

املدين، تعترب النقابات اأهمها )البنك الدويل 2001(.

الذين  العمال  حت�يل  اإىل  النامية  الدول  يف  حاجة  ثمة 

جماعات  اإىل  العمل  اأ�س�اق  من  دنى  الأ اجلانب  يف  يحت�سدون 

دنى  غري متناف�سة. وميكن حتقيق هذا عن طريق رفع احلد الأ

�سخا�ش  جتماعية، واإيجاد م�ؤ�س�سات حماية جديدة لالأ ج�ر الإ لالأ

العاملني يف ظل عالقات مرنة يف ال�س�ق، وت�سهيل تكاف�ؤ الفر�ش 

وال�سلطة واحلق�ق، تعطي من ميلك قدرًا اأكرب منها ميزة على 

من ميلك قدرًا اأقل.

قت�سادي التقليدي ح�ل  ميكن الت�سكيك بنظرة الفكر الإ

درا�سات  اإحدى  جتد  مل  جتريبية.  اأر�سية  على  امل�ساواة  عدم 

ومدعمة  ق�ية  عالقة  م�ؤخرًا  اأجريت  التي  التجريبي  البحث 

قت�سادي  الإ النم�  وبني  ج�ر  الأ يف  التباين  بني  باإح�ساءات، 

)ك��سريا 2002(. من ناحية اأخرى، فقد اأظهر فان در ه�فن 

قت�سادي  الإ النم�  بني  العالقة  يف  الدخل  ت�زيع  يتدخل  كيف 

 2 يبلغ  للفرد  من�  معدل  “مع  الفقر:  حدة  من  التخفيف  وبني 

باملائة،.. فاإن البلد الذي يت�سم بقدر كبري من التباين )معامل 

جيني ي�ساوي

0،6( تقلل من ن�سبة �سكانها الذين يعي�س�ن حتت الفقر 

من  قليل  بقدر  يت�سم  الذي  البلد  اأن  غري   .%60 اإىل   %64 من 

التباين )معامل جيني ي�ساوي 0،3( فه� يخف�ش ن�سبة الفقراء 

فاإن  التباين قلياًل،  باملائة. لذا، وعندما يك�ن   33 اإىل   40 من 

النم� �سيخفف الفقر ب�سكل اأ�سرع مما ل� كان التباين كبريًا ) 

فان در ه�فن 2000 ب، �ش. 17(.

قت�سادي  الإ النم�  القائمة بني  ال�سالت  تبني  كما ميكن 

قت�ساد  و�سع لالإ وت�زيع الدخل اإذا نظر املرء اإليها من املنظ�ر الأ

التما�سك  على  ت�ؤثر  واملداخيل  ج�ر  الأ فمروحة  ال�سيا�سي. 

ج�ر  الأ انخفا�ش  اأن  ل�حظ  املتحدة،  ال�ليات  يف  جتماعي.  الإ

مريكيني  ج�ر، قد منع الأ دنى من نطاق الأ الن�سبية يف اجلزء الأ

خرى من  الأ املهاجرة  واملجم�عات  لتينية  اأمريكية  اأ�س�ل  من 

مريكية، واأن املناف�سة التنازلية  نخراط يف الطبقة ال��سطى الأ الإ

قدم عّر�ست  حدث واملهاجرين الأ ج�ر بني املهاجرين الأ يف الأ

جانب  الأ كراهية  خلطر  العهد  احلديثة  املهاجرة  املجم�عات 

ت�سجيل  ميكن  كما   .)2002 )بريدي  ال�سيا�سي  والتطرف 

لي�ست  امل�ساواة  فاإن  باخت�سار،  اأوروبا.  يف  نف�سها  املالحظات 

فح�سب،  قت�سادية  الإ الفعالية  من  مزيد  لتحقيق  هامة  و�سيلة 

وال�ستقرار  جتماعي  الإ التكامل  اأجل  من  �سرورية  اأنها  بل 

ال�سيا�سي اأي�سًا.

وميكن تف�سري التباين يف وجهات نظر خمتلف النظريات 

والتي  جتماعية،  الإ الق�ة  بدور  امل�ساواة  ح�ل  قت�سادية  الإ

ت�سبب من منظ�ر الكال�سيكية اجلديدة الختالل ال�ظيفي يف 

�س�اق، ولكنها يف ال�اقع را�سخة يف اأي من عالقات ال�س�ق.  الأ

لي�ش من املجدي اجتثاث عالقات الق�ى ملجرد تغيريها. فم�اقع 

عمال اململة، وال��سخة واخلطرة  الق�ى تف�سر �سبب ك�ن اأج�ر الأ

منخف�سة، بينما تك�ن اأج�ر ال�ظائف اجليدة هي مرتفعة. كما 

تلقي  يف  حيان  الأ من  كثري  يف  املدراء  جناح  �سبب  تف�سر  اأنها 
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اأن حتقق معدل من� اقت�سادي للفرد يزيد  �ستخدام واملهنة  الإ

اأفريقيا  يف  باملائة   100 من  واأكرث  اآ�سيا،  جن�ب  يف  باملائة   50

تبنّي يف  ب�سكل عام،  الذي حتقق.  النم�  ال�سحراء عن  جن�ب 

الدرا�سة اأن حت�سني قدرة املراأة يف الدول النامية على احل�س�ل 

اإىل  ي�ؤدي  والتم�يل  ر�ش  والأ املهني،  والتدريب  التعليم،  على 

نتاجية )البنك  حت�ّسن خمرجات �س�ق العمل واإىل من� اأعلى لالإ

ظل  يف  قت�سادي  الإ النم�  ارتفاع  م�سدر  اإن   .)2000 الدويل 

ف�سل  �ستخدام الأ نظام تكاف�ؤ الفر�ش وا�سح. فه� ميّكن من الإ

من  ويزيد  واخلربات،  واملهارات  واملعارف  للم�اهب  كرب  والأ

ا�ستعداد العمال لبذل اجلهد لدى �سع�رهم باملعاملة املت�ساوية. 

حمددة،  جمم�عات  قدرة  حت�سني  فاإن  ذلك،  على  عالوة 

من  يزيد  العمل  �س�ق  اإىل  ال��س�ل  على  املع�قني  اأو  كالن�ساء 

يف  نتاجية  الإ يلي  رئي�سي  عن�سر  وه�  �ستخدام،  الإ معدلت 

همية بالن�سبة لنم� الناجت املحلي الإجمايل. الأ

�ستخدام واملهنة يف اتفاقية منظمة  التمييز يف الإ يعرف 

فاإن   ،1 للمادة  وتبعًا   .1958 لعام   111 رقم  الدولية  العمل 

التمييز يت�سمن:

) اأ ( اأي تفريق اأو ا�ستبعاد اأو تف�سيل يق�م على اأ�سا�ش العرق 

�سل  اأو الل�ن اأو اجلن�ش اأو الدين اأو الراأي ال�سيا�سي اأو الأ

جتماعي، ويك�ن من �ساأنه اإبطال اأو  �سل الإ ال�طني اأو الأ

�ستخدام  اإ�سعاف  تطبيق تكاف�ؤ الفر�ش اأو املعاملة يف الإ

واملهنة؛

)ب( اأي متييز اأو ا�ستبعاد اأو تف�سيل اآخر يك�ن من اأثره اإبطال 

�ستخدام  اأو اإ�سعاف تطبيق تكاف�ؤ الفر�ش اأو املعاملة يف الإ

مع  الت�ساور  بعد  املعنية  الع�س�  الدولة  حتدده  واملهنة 

اإن  العمال،  ومنظمات  العمل  �سحاب  لأ منظمات  ممثلي 

وجدت، ومع هيئات خمت�سة اأخرى؛

لقد زادت »الفر�سة« القائمة للتمييز �سد العمال ب�سكل كبري مع 

هجرتهم. وكما ذكر يف الف�سل الثاين، من املرجح اأن ي�ستمر 

�سغط الهجرة يف امل�ستقبل املنظ�ر. اإن كل بلد من بلدان العامل 

الي�م ه� اإما م�سدر اأو ممر اأو مق�سد للمهاجرين. والكثري من 

ي�سبح  يكاد  اأو  اأ�سبح،  كما  معًا.  الثالثة  البلدان هي احلالت 

واللغات  عراق  والأ ثنيات  والإ الثقافات  متعدد  تقريبًا،  بلد  كل 

والديانات. تزيد اإمكانية التمييز على اأ�سا�ش اجلن�ش مع ارتفاع 

م�ساركة الن�ساء يف ق�ة العمل، كما تزيد اإمكانية التمييز على 

مر كذلك،  اأ�سا�ش ال�سن ب�سبب تقدم �سن ال�سكان. واإن كان الأ

تبعًا  بدونّية  معاملتهم  اأو  العمال  ا�ستبعاد  وتكلفة  حجم  فاإن 

اأو  اللغة  اأو  الديانة  اأو  ثنية  الإ العرقاأو  اأو  اجلن�ش  اأو  للجن�سية 

ال�سن اإلخ... ه� يف ارتفاع.

جراءات  الإ هذه  اإن  العمل.  �س�ق  داخل  واحلركة  ال��س�ل  يف 

جتماعية،  الإ ج�ر  لالأ مطلقة  اأر�سية  ت�ازي  جمتمعة  الثالثة 

قت�ساد العاملي.  مان ولت�ّفر الفر�ش للجميع يف الإ ول�سبكات الأ

دنى  جتماعي الالزم من اأجل ت�فري احلد الأ نفاق الإ ينبغي لالإ

ال�سحية  والرعاية  البتدائي،  التعليم  فيها  مبا  احلق�ق،  من 

يحدد  اأن  منة،  الآ والبيئة  املدنية  عانات  والإ واملاأوى،  ولية،  الأ

“�سعرًا احتياطيًا” ل ميكن �سراء العمل مبا ه� اأقل منه، بغ�ش 
قاليم  النظر عن �سغ�ط العر�ش والطلب. لقد جنحت بع�ش الأ

يف  قدمًا  امل�سي  يف  الهندية،  كريال  ك�لية  النامية،  الدول  يف 

احلقيقي  الك�سب  يف  ملح�ظًا  ارتفاعًا  وحققت  الإجتاه،  هذا 

لل�سكان الريفيني )ج�زي 2002(.

ج�هري  ب�سكل  والرثوة  الدخل  يف  امل�ساواة  ترتبط 

جتماعي.  الإ والتما�سك  جتماعية  الإ عراف  والأ بالدميقراطية 

وهي حتّفز عملية ن�س�ء طبقة و�سطى كبرية يف املجتمع، والتي 

اإن  ال�سيا�سي.  وال�ستقرار  الدميقراطي  احلكم  عماد  هي 

م�ست�يات الدخل اجلماهريي الكافية للعي�ش الكرمي حترر النا�ش 

من القلق ب�ساأن الكفاف الي�مي والبقاء، ومتّكنهم من امل�ساركة 

يف احلياة ال�سيا�سية. باملقابل، فاإن التباين ال�سديد يف الدخل 

والرثوات مييل نح� الت�سبب يف التقلب ال�سيا�سي، اإما من خالل 

والتي  ال�سيا�سية،  وال�سلبية  الالمبالة  اأو  جتماعية  الإ القالقل 

قت�سادي. ي�سكل عدم ال�ستقرار ال�سيا�سي  بدورها تعيق النم� الإ

الف�ارق  فاإن  واأخريًا،  الداخلي.  �ستثمار  لالإ رئي�سيًا  رادعًا 

ج�ر واملداخيل ترتبط عادة بانخفا�ش يف معدلت  الكبرية يف الأ

�ستثمار املحلي. وت�ستفيد الكثري من الدول النامية  دخار والإ الإ

قت�ساد املحلي.  الإ ي�ساعد على تق�ية  نه  التباين لأ من تخفيف 

�ستثمار، مما  دخار والإ فه� يزيد من احتمالت رفع معدلت الإ

عتماد على راأ�ش املال اخلارجي. يقلل الإ

جتماعي: دماج الإ امل�ساواة يف املعاملة والإ

قت�سادي  عمال وللنم� الإ جيد لالأ

اإن اأحد اأهم طرق تفجري الطاقات الكامنة من اأجل رفع م�ست�ى 

يف  واملعاملة  الفر�ش  يف  التكاف�ؤ  حتقيق  ه�  قت�سادي  الإ النم� 

تفاقية  �ستخدام واملهنة، وذلك من خالل اإلغاء التمييز )تبعًا لإ الإ

جر  الأ يف  امل�ساواة  و�سمان   ،)111 رقم  الدويل  العمل  منظمة 

الدويل  العمل  منظمة  )اتفاقية  مت�ساوية  قيمة  ذي  عمل  عن 

رقم 100(. وقد بينت درا�سة اأجراها البنك الدويل اأنه خالل 

الفرتة ال�اقعة بني 1960-1992، كان من املمكن للم�ساواة يف 

التعليم والتدريب املهني بني الن�ساء والرجال وعدم التمييز يف 
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يتزايد ال�سغط على اأ�سحاب العمل للت�قيع على برنامج التن�ع. 

ت�جيهيتني  لئحتني  �سريان  �سيبداأ   ،2006 العام  من  اعتبارًا 

الدول  جميع  على  اأن  تقت�سيان  واللتني  وروبية،  الأ للمف��سية 

وروبي اإدماج ما ل يقل عن �ستة بن�د يف  ع�ساء يف الإحتاد الأ الأ

عاقة  ق�انينهم اخلا�سة مبناه�سة التمييز: اجلن�ش والعرق والإ

واملي�ل اجلن�سية والدين اأو املعتقد وال�سن.

قت�سادي   نفتاح الإ جتماعي وا�ستدامة الإ القب�ل الإ

ت�سكل التجارة الدولية وتدفقات راأ�ش املال عرب احلدود اأدوات 

ل  الثاين،  الف�سل  ه� مبني يف  وكما  اأنها،  للتنمية. غري  هامة 

فال�س�ؤال  للجميع.  اأو  تلقائي  ب�سكل  املن�س�دة  املخرجات  تعطي 

اأو  نتاج الدولية ت�سجع  اأو �سبكات الإ اإن كانت التجارة  ح�ل ما 

قت�ساديات  تعيق التنمية املحلية، اأو اإذا كانت ت�ؤدي اإىل تقارب الإ

�ستثمار  جابة. فالإ ال�طنية اأم تباعدها ه� �س�ؤال غري حمدد الإ

�ستخدام  والإ للنم�  مفيدًا  بال�سرورة  لي�ش  املبا�سر  اخلارجي 

قت�سادية  الإ نتائجه  وتعتمد  الفقر.  ولتخفي�ش  العمل  و�سروط 

وعلى  امل�ستثمرين،  وممار�سات  �سيا�سات  على  جتماعية  والإ

احل�افز  على  ال�سيا�سات  هذه  ت�ؤثر  امل�سيفة.  الدولة  �سيا�سات 

نتاج  الإ قن�ات  يف  البلد  م�قع  وعلى  اخلارجي،  �ستثمار  لالإ

تدفق  هل  املبا�سر:  اخلارجي  �ستثمار  الإ عن  الناجتة  الدولية 

وحيازة  ندماجات  الإ لعمليات  م�جه  احلدود  عرب  املال  راأ�ش 

اإنتاج جديد  يجاد  اأو لإ قامة  اأنه م�جه لإ اأم  ال�سركات القائمة، 

ذي  نتاج  الإ على  �ستثمار  الإ يقت�سر  هل  خ�سراء«(؛  )»اأرا�سي 

مراحل  يت�سمن  اأنه  اأم  املنخف�ستني،  امل�سافة  والقيمة  التكلفة 

اإنتاج ذات قيمة م�سافة مرتفعة وت�لد دخاًل مرتفعًا؛ هل حتدث 

نتاج؛ هل  التدفقات روابط حملية يف مرحلتي ما قبل وما بعد الإ

املحلي،  للبيع  اأم  للت�سدير  املنتجة حمليًا خم�س�سة  الب�سائع 

كل هذه  املحلي.  �ستهالك  الإ كافية مبا ميكن من  ج�ر  الأ وهل 

قت�ساديات  نها ت�سع ال�سركات والإ الع�امل ت�ؤثر على التنمية لأ

حتدد  وهي  ديناميكية،  تعلم  منحنيات  على  باآخر  اأو  ب�سكل 

�ستثمار  لالإ ينبغي  عتمادية.  والإ املحلية  �ستقاللية  الإ مقدار 

كان  اإن  ال�سناعة  �س�ية  رفع  يف  ي�سهم  اأن  املبا�سر  اخلارجي 

ويل  الأ نتاج  الإ اأن  يعني  وهذا  منه.  ت�ستفيد  اأن  املتلقية  للدولة 

للت�سدير من خالل  كاملعاجلة  املنخف�سة،  امل�سافة  القيمة  ذو 

جتميع قطع ومك�نات )م�ست�ردة( – كما كان احلال يف بدايات 

ل  وكما  اآ�سيا،  �سرق  جن�ب  يف   (EPZs) الت�سدير  مناطق  

يجب   ،- املك�سيكية  ماكيالدورا�ش  من  الكثري  يف  يجري  يزال 

اأن ي�ؤدي اإىل اأمناط اأكرث تقدمًا للتكامل الدويل، كالتعاقد من 

ومع ذلك، هناك فر�سة اأي�سًا لقب�ل التن�ع يف ق�ة العمل 

اأن  اجليدة  دارة  لالإ ميكن  وجه.  اأف�سل  على  منه  وال�ستفادة 

جتري الإختالف بني امل�ظفني ل�سالح ال�سركة. لقد تدل التجربة 

ي�ؤدي  فه�  عمال.  لالأ مفيد  العمل  ق�ة  يف  التن�ع  اأن  ال�اقعية 

ب��س�ح اإىل فعالية اأكرب. يبدو اأن ال�سركة التي ت�ّظف م�ظفني 

�سبابًا اإىل جانب الكبار يف ال�سن، وتدمج بني العمال املحليني 

جانب، اأو بني العمال املتحدرين من خلفيات ثقافية خمتلفة،  والأ

حت�سل على اأفكار جديدة، وزبائن جدد، وتك�ن احل�افز لدى 

العاملني اأكرب، وحتقق �سرعية اجتماعية اأكرب. وميكن اجتذاب 

ق�ة  تعدد اجلن�سيات يف  كان  اإن  ال�سركة  ملنتجات  زبائن جدد 

العمل ي�سّهل ال��س�ل اإىل اأ�س�اق جديدة من خالل تلبية اأذواق 

اعتناق  »اإن  البلدان.  اأكرب من  الزبائن يف عدد  اأكرب من  عدد 

التن�ع ل ي��سع و يغني جملة امل�اهب املت�فرة لل�سركة فح�سب، 

بل اأنه ي�فر الفر�سة لت��سيع اآفاق ال�سركة من خالل احل�س�ل 

على طرق جديدة يف التفكري ويف روؤية العامل«، كتب ال�سري ج�ن 

ب�ند، رئي�ش جمل�ش اإدارة البنك الربيطاين، وه� ثالث اأكرب بنك 

امل�ؤ�س�سة  اإن   .)2005 �سباط   21 تاميز،  )فاينن�سال  العامل  يف 

نتفاع من القدرات املختلفة مل�ستخدميها الكبار  التي تنجح يف الإ

بتكار واملناف�سة من امل�ؤ�س�سة  وال�سغار تك�ن اأكرث قدرة على الإ

التن�ع  يرتبط  كما  البغي�سة.  النمطية  بال�س�ر  تتم�سك  التي 

اجلماعيني،  بتكار  والإ داء  الأ بتح�سن  العمل  مكان  يف  العرقي 

العمال  خمتلف  بني  املالئمة  ت�سال  الإ قن�ات  ت�فر  �سريطة 

بني  النزاع  يظهر  �سعيفًا،  ت�سال  الإ يك�ن  عندما  املدراء.  اأو 

املجم�عات. على �سبيل املثال، عندما تك�ن التع�ي�سات مبنية 

ت�سال،  الإ يف  امل�ساكل  فاإن  العمل،  جمم�عة  اأداء  اأ�سا�ش  على 

والناجمة عن اختالف اللغة اأو اأي اختالفات اأخرى، قد ت�ؤدي 

قل. ولكن م�ساكل  اإىل انخفا�ش الرواتب، ب�سكل م�ؤقت على الأ

الظروف  خلق  يجب  اأنه  يعني  وهذا  للحل.  قابلة  ت�سال  الإ

�ستفادة من التن�ع العرقي يف فرق العمل، باملقارنة  املالئمة لالإ

ق�ة  يف  التن�ع  بدعم  املتعلق  ال�س�ؤال  اإن  املتجان�سة.  الفرق  مع 

خالقية  العمل، وما اإن كان املنطق التجاري يت�افق مع احلجة الأ

وىل. ولكن،  دارة بالدرجة الأ ملنع التمييز، له� �س�ؤال يع�د اإىل الإ

واملعاملة،  الفر�ش  تكاف�ؤ  مثل  العمل،  معايري  اأن  الق�ل  ينبغي 

اأنها  بل  فح�سب،  عمال  الأ احتياجات  تلبية  اأجل  من  ت��سع  مل 

تكن  فاإن مل  اأي�سًا.  ال�طني  قت�ساد  الإ منفعة  اأجل  من  وجدت 

العرقية  قليات  الأ اإدماج  من  عمال  لالأ نهائية  منافع  اأية  هناك 

دماج على املجتمع  �ستخدام، فقد يع�د هذا الإ اأو املع�قني يف الإ

احلجة  م�ساندة  على  ت�ساعد  اأن  نظمة  لالأ ميكن  بالفائدة. 

قت�سادية الكلية امل�ؤيدة للتن�ع. ففي اأوروبا على �سبيل املثال،  الإ
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اخلارجي على تلبية اجل�دة املطل�بة وت�سليم املدخالت املحلية 

�ستثمارات  الإ منافع  من  الكاملة  ال�ستفادة  تقت�سي  وقتها.  يف 

اخلارجية املبا�سرة وج�د �سيا�سات حملية خا�سة وعامة داعمة، 

جتماعية  والإ قت�سادية  الإ التحتية  البنية  من  عنها  ينتج  وما 

وامل�ؤ�س�ساتية يف الدولة امل�سيفة. 

التنم�ية  القدرة  تعزز  التي  املحلية  لل�سيا�سة  ينبغي 

جيدًا  اأداء  تت�سمن  اأن  املبا�سرة  اخلارجية  �ستثمارات  لالإ

داء  والأ العمل.  �س�اق  ولأ املنتجات  �س�اق  ولأ املالية،  �س�اق  لالأ

اجليد لل�س�ق ل َينتج تلقائيًا عن حترير ال�س�ق واخل�سخ�سة. 

ال�اقع ه� اأن ال�س�ق “املُ�ؤاتي” يتطلب ن�عًا ودرجة منا�سبني من 

التنظيم، ومن امل�ؤ�س�سات، واإنفاذ القان�ن بفعالية، واخلدمات 

واملالية،  امل�سرفية  اخلدمات  فيها  مبا  واخلا�سة،  العامة 

امل�ا�سالت  فيها  )مبا  التجارية  واخلدمات  املنتجني  وخدمات 

العمل  معايري  اإن  العمل.  اأ�س�اق  وخدمات  ت�سالت(،  والإ

جيدة،  حملية  اجتماعية  حتتية  بنية  باإقامة  اخلا�سة  الدولية 

جتماعية  �س�اق العمل، وترتيبات احلماية الإ و�سيا�سات ن�سطة لأ

التي من �ساأنها تخفيف حدة تاأثري فقدان ال�ظائف واملداخيل، 

�ستثمارات اخلارجية  الإ اأجل جعل  بدَّ منها من  هي �سرورة ل 

املبا�سرة مقب�لة وم�ستدامة. 

يتزايد العرتاف باأن “راأ�ش املال الب�سري” و”راأ�ش املال 

الدول  وازدهار  اللذان يحددان م�ست�ى من�  جتماعي” هما  الإ

�ستثمار  اإن ن�سبة الإ اأيامنا هذه، اأكرث من امل�ارد الطبيعية.  يف 

�ستثمار يف راأ�ش املال الب�سري  يف البنية التحتية املادية اإىل الإ

قد  العمل(  اأ�س�اق  ومهارات  والتعليم،  ال�سحة،  )مبا يف ذلك 

داء اجليد. كذلك فقد  خرية يف الدول ذات الأ حت�لت ل�سالح الأ

جتماعي  الإ والتما�سك  جتماعي  الإ ال�سمان  من  كل  حتديد  مت 

تعزيز  اأجل  من  �سرورات  باعتبارها  جتماعي  الإ وال�سلم 

نتاجية والتنمية املت�ازنة، والديناميكية وامل�ستدامة.  الإ

قت�سادية الناجمة  جتماعية والإ للح�س�ل على املكا�سب الإ

نتاجية  ج�ر مع ارتفاع الإ �ستثمار، من املهم اأن ترتفع الأ عن الإ

هذا  اإن  املبا�سرة.  اخلارجية  لال�ستثمارات  امل�سيفة  الدول  يف 

العمالة  من  ال�ستفادة  لتح�سني  احل�افز  املن�ساآت  �سيعطي 

ال�سطراب  ولتجنب  اأعلى  ا�ستهالكية  قدرة  ولت�ليد  لديها، 

�سنغاف�رة  من�ذج  ويعر�ش  املحلية.  العمل  ق�ة  بني  جتماعي  الإ

حالة لل�سيا�سات احلك�مية التدخلية الداعمة لتقدم ال�سناعة. 

تقم  مل  ال�سادرات،  وجناح  التناف�سية  ت�سجيع  اأجل  فمن 

احلك�مة بال�سغط لتخفي�ش تكلفة العمالة. بل على العك�ش من 

من  متعمد،  ب�سكل  معينة  فرتات  يف  ُترفع  ج�ر  الأ كانت  ذلك، 

على.  الأ باجتاه  ال�س�ق  يف  النتقال  على  املن�ساآت  حتفيز  اأجل 

الباطن حمليًا  ل�سناعة القطع واملك�نات، وت�فري املنتج باأكمله 

باجلملة،  نتاج  الإ من  نتقال  والإ منف�سلة،  بن�د  اإنتاج  من  بدًل 

ذواق اخلا�سة  اإىل اإنتاج �سلع ذات ج�دة اأعلى واأكرث مالءمة لالأ

للزبائن. و�سمن مفه�م اأكرث �سم�لية، فاإن رفع ال�س�ية يتطلب 

همية  والأ املرتفعة  امل�سافة  القيمة  ذات  ن�سطة  الأ ا�ستيعاب 

وت�سميم  بحاث  الأ مثل  نتاج،  الإ قبل  ما  ملراحل  ال�سرتاتيجية 

لت  لالآ املحلي  الت�فر  وكذلك  املنتج،  واختبار  وتط�ير  املنتج 

ما  مراحل  تت�سمن  وكذلك  الراأ�سمالية(؛  )الب�سائع  واملعدات 

نتاج، كالت�س�يق والت�زيع والتم�يل. بكلمات اأخرى، فهذا  بعد الإ

اإنتاج  اأن�سطة  اإىل  املعرفة  ا�ستخدام  اأن�سطة  نتقال من  الإ يعني 

رتقاء من ن�سبة �سغرية اإىل ن�سبة كبرية من عملية  املعرفة، والإ

اإ�سافة القيمة. 

ونكتاد عام  تبعًا لتقرير التجارة والتنمية ال�سادر عن الأ

التكن�ل�جيا  قطاعات  يف  امل�ساركة  النامية  الدول  فاإن   ،2002

الرفيعة Hi-tech ل تعمل يف القطاعات التي ت�ستلزم كثافة يف 

بحاث  نتاجية، كالأ املهارات والتكن�ل�جيا من جممل العملية الإ

والتط�ير للمنتجات. بالتايل، فاإن م�ساهمتها بالقيمة امل�سافة 

العمالة  وهي  �سعف،  والأ ندرة  قل  الأ الع�امل  تكلفة  حتددها 

تتمتع  والتي  النادرة  الع�امل  جتني  باملقابل،  املاهرة.  غري 

دارة واملعرفة العائدات  ب�سه�لة التحرك دوليًا، كراأ�ش املال والإ

�سا�سية  الأ الق�سية  اإن   .)2002 ونكتاد  جانب )الأ الأ �سحابها  لأ

النظام  يف  ال�سيا�سات  م�ست�ى  على  النامية  الدول  ت�اجه  التي 

التجاري ل تكمن ب�سكل اأو باآخر يف حترير التجارة، بل تكمن يف 

قت�سادية من  كيفية ا�ستخراج العنا�سر التي ت�سجع التنمية الإ

ن، وفيما عدا  م�ساركة هذه الدول يف النظام التجاري. حتى الآ

نتاج الدولية قد تط�رت ب�سكل  ب�سعة ا�ستثناءات، فاإن نظم الإ

نتاج ذات القيمة امل�سافة املنخف�سة يف الدول  يركز مراحل الإ

ن�سطة ذات القيمة امل�سافة املرتفعة يف  النامية، بينما ترتكز الأ

اإن تق�سيم العمل هذا ي�ساعد على فهم �سبب  الدول املتقدمة. 

ات�ساع الفج�ة يف الدخل بني الدول النامية والدول املتقدمة بدًل 

ال�سائد،  قت�سادي  الإ الفكر  اأ�سحاب  ت�قع  كما  ت�سييقها،  من 

وذلك على الرغم من ارتفاع ح�سة الدول النامية من تدفقات 

�ستثمارات اخلارجية املبا�سرة. الإ

�ستثمارات  الإ تدفقات  تاأثري  اأن  على  جماع  الإ يتزايد 

اخلارجية املبا�سرة على التنمية الداخلية، مبا يف ذلك اآفاق رفع 

ال�س�ية ال�سناعية، يعتمد على ت�فر بيئة م�ؤاتية يف ال�سيا�سات 

اخلارجية  �ستثمارات  الإ جذب  يف  حا�سم  عامل  وهذا  املحلية. 

قدرات  على  ال�قت  نف�ش  يف  ي�ؤثر  اأنه  كما  بها.  والحتفاظ 

�ستثمار  الإ مل�ساريع  املحليني  واملزّودين  الباطن  من  املتعاقدين 
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املربع 4.5: ال�سالت بني التجارة ومعايري العمل الدولية: نتائج الدرا�سات التجريبية احلديثة

�سا�سية وبني التجارة. فقد بني م�سح اأجرته منظمة التعاون والتنمية  بحثت الدرا�سات التجريبية احلديثة يف ال�سالت بني معايري العمل الدولية الأ

قت�سادي اأن الدول ذات املعايري املنخف�سة ل تتمتع باأداء ت�سديري اأف�سل من الدول ذات املعايري املرتفعة. ومل تظهر اأي دلئل على اأن  يف امليدان الإ

احلرية النقابية تراجعت يف الدول التي قامت بتحرير التجارة، اأو اأن هذه احلق�ق اأعاقت حتقيق مزيد من التحرير يف التجارة. وقد دلت النتيجة 

�سا�سية« واأن احرتام حق�ق العمال  �سالحات التجارية الناجحة وامل�ستدامة والتح�سينات يف املعايري الأ ق�ى على وج�د »ارتباط اإيجابي بني الإ الأ

�ستثمار يف راأ�ش املال الب�سري واملادي«. كمعدل، فاإن الدول التي ح�سنت من حق حرية التجمع �سهدت  نتاجية من خالل الإ »قد ي�سكل حافزًا لرفع الإ

ارتفاعًا يف الناجت املحلي الإجمايل من 3،8 باملائة اإىل 4،3 باملائة، ومن�ًا يف خمرجات ال�سناعة من 2،4 باملائة اإىل 3،6 باملائة خالل خم�ش �سن�ات 

ثار ال�سارة خالل النتقال  قت�سادي، 1996(. وتخفف معايري العمل الدولية من الآ من تطبيق التغيريات )منظمة التعاون والتنمية يف امليدان الإ

�سا�سية، فهي ت�ا�سل تلّقي  اإىل التجارة املحررة، وقد ت�سهل التعديالت الناجمة عن التحرير. اأما الدول التي ل يتم فيها احرتام معايري العمل الأ

جنبية. وي�ستمر امل�ستثمرون بالبحث عن م�اقع تتمتع مبهارات  �ستثمارية العاملية، وهي ل ت�فر مالذًا لل�سركات الأ ح�س�ش �سغرية من التدفقات الإ

داء التجاري؛ فاملخاوف ب�ساأن »ال�سباق نح� القاع« هي  �سا�سية وبني الأ عمالية عالية. وقد وجدت بع�ش الدرا�سات عالقة �سلبية بني املعايري غري الأ

ج�ر )منظمة التعاون والتنمية يف امليدان  �ستخدام والتباين يف الأ راء ب�ساأن تاأثري التجارة على اأمناط الإ رجح«؛ وي�ستمر اختالف الآ »مبالغ بها على الأ

قت�سادي 2000اأ(. وا�ستنتجت درا�سة اأجراها البنك الدويل بالرتكيز على �سرق اآ�سيا اأنه »ل ي�جد دلئل يف �سرق اآ�سيا م�ؤيدة ملق�لة اأن حت�سني  الإ

�سا�سية ت�ؤثر ب�سكل غري من�سف على التناف�سية ال�سناعية. على العك�ش من ذلك متامًا، ت�سري الدلئل اإىل اأن دول �سرق اآ�سيا  معايري البيئة والعمل الأ

�ستثمارية. قد تك�ن املقاومة ال�سارية التي يظهرها العديدون يف  �سرار ب�سادراتها وتدفقاتها الإ قادرة على رفع معايريها البيئية والعمالية بدون الإ

و�سع للتنمية، هي يف غري حملها )البنك الدويل 2003(. املنطقة جتاه اأخذ هذه الق�سايا بالعتبار �سمن ال�سرتاتيجيات الأ

ي  ع�ام 1980-1999 القليل من الدعم لأ ووجدت درا�سة اقت�سادية قيا�سية اأجريت على عينة مك�نة من 100 دولة خالل الفرتة ال�اقعة بني الأ

خط�ة من الت�سل�سل املنطقي التايل: )1( ترف�ش الدول امل�سادقة على اتفاقيات منظمة العمل الدولية بحيث )2(ميكنها تخفي�ش �سروط العمل لكي 

�ستثمارات اخلارجية املبا�سرة التي ت�سعى اإىل العمل الرخي�ش )فالناجان  )3( تخف�ش تكاليف العمل لكي)4(تزيد من �سادراتها و)5( جتتذب الإ

.)2002

�ستثمارات اخلارجية املبا�سرة  �سا�سية على تكاليف العمالة والإ ووجدت درا�سة اأجرتها منظمة العمل الدولية ح�ل تاأثري معايري العمل الدولية الأ

دنى، واأن جميع الدلئل  جانب يف�سل�ن الدول ذات املعايري الأ يف 127 دولة اأنه »ل ت�جد اأية اأدلة �سلبة ت�ؤيد املق�لة التقليدية باأن امل�ستثمرين الأ

ذات القيمة الإح�سائية ت�سري اإىل الجتاه املعاك�ش متامًا«. تنبع قيمة هذه الدرا�سة من ا�ستخدامها مل�ؤ�سرات حلق�ق العمل مت و�سعها حديثًا، والتي 

طفال، والعمل اجلربي، وامل�ساواة على اأ�سا�ش اجلن�ش. وقد ركزت هذه امل�ؤ�سرات على  تت�سمن احلرية النقابية وحرية املفاو�سة اجلماعية، وعمل الأ

حق�ق العمال على امل�ست�ى العملي بدًل من الرتكيز على الت�سريعات العمالية. فعلى �سبيل املثال، وبالن�سبة للحرية النقابية، مت ا�ستخدام رقم قيا�سي 

لعدد و حّدة النتهاكات لهذا احلق )ك��سريا 2001 و2002(.

طفال بقدر  داء الت�سديري للدول التي يعمل فيها الأ قت�سادية القيا�سية من عدة بلدان واملبنية على عينة كبرية من الدول، اأن الأ وبينت الدلئل الإ

داء الت�سديري للدول التي حت�سل فيها انتهاكات اأكرث  2004 ب(. بينما الأ اأقل، والتي تتمتع بق�ة عمل اأكرث تعليمًا، ه� اأف�سل)ك��سريا و�سارنا 

للحق�ق النقابية لي�ش اأف�سل )ك��سريا و�سارنا 2004 ب(.

جرى يف اأوا�سط الت�سعينات م�سح لب�سع مئات من املدراء العاملني يف �سركات متعددة اجلن�سيات وخرباء دوليني ح�ل العامل، لتحديد املعايري التي 

وىل،  �س�اق يف الدولة امل�سيفة والربحية يف املرتبة الأ هميتها. وقد حّل من� وحجم الأ �ستثمارات اخلارجية املبا�سرة تبعًا لأ يحدد مب�جبها مق�سد الإ

جتماعي يف البالد، ثم ن�عية عر�ش العمل، والبيئة القان�نية والتنظيمية، ون�عية البنية التحتية املادية وخدمات  تبعها ال�ستقرار ال�سيا�سي والإ

املنتجني واخلدمات التجارية. ومل يكن البحث عن تكاليف منخف�سة للعمالة من بني احل�افز املهمة )حامت 1997( فيما يلي ترتيب املعايري التي 

�ستثمارات اخلارجية املبا�سرة وجمم�ع النقاط التي ح�سلت عليها: ُت�ستخدم من قبل امل�ستثمرين لتحديد م�اقع الإ
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جتماعية يف العمل ال�طني ه� ك�نها قادرة على التاأثري خالل  الإ

خرى  فرتة ق�سرية من الزمن ن�سبيًا باملقارنة مع املحددات الأ

للرفاهة ال�طنية، كالع�امل الدميغرافية اأو امل�ارد املالية، والتي 

تظل ثابتة ن�سبيًا على املدى الق�سري. 

العالقة بني  اأجريت ح�ل  التي  الدرا�سات  بينت  اإجماًل، 

العمل  ومعايري  املبا�سرة  اخلارجية  �ستثمارات  والإ التجارة، 

الدولية،  العمل  معايري  بني  اإيجابية  �سالت  وج�د  الدولية 

�ستثمارات اخلارجية  �سا�سية منها،  وبني اأداء الإ وخ�س��سًا الأ

املبا�سرة )املربع 4،5(. وقد دح�ست معظم الدرا�سات املق�لة 

مب�جبه  حتظى  والذي  القاع”،  نح�  “�سباق  بن�س�ء  التقليدية 

يف  التف�سيلية  باملعاملة  املنخف�سة  العمل  معايري  ذات  الدول 

ع�ام 1988-1980،  ج�ر احلقيقية ال�سهرية بني الأ وارتفعت الأ

نتاجية  من 380 دولر اإىل 620 دولر. وبلغ النم� ال�سن�ي يف الإ

ج�ر، قامت احلك�مة بت�سجيع  �سافة اإىل �سيا�سة الأ 4،3%. وبالإ

فيها  مبا  العمالة،  اإنتاجية  حتفيز  اإىل  تهدف  اأخرى  اإجراءات 

جتماعي. لقد لعبت  التعليم والتدريب املهني و�سيا�سة الرفاه الإ

ال�سريع  النتقال  يف  رئي�سيًا  دورًا  العمالية  احلك�مية  ال�سيا�سة 

العمايل  والفائ�ش  املنخف�سة  ج�ر  الأ مرحلة  من  ل�سنغاف�رة 

تت�سم  مرحلة  اإىل  للت�سدير،  العمالة  كثيفة  بطرائق  نتاج  والإ

باأج�ر مرتفعة، ونق�ش يف العمالة، تنتج ب�سكل متزايد، �سناعة 

وخدمات كثيفة املهارات وكثيفة راأ�ش املال )ليم1990(.

من بني اأ�سباب اأهمية �سيا�سات اأ�س�اق العمل وال�سيا�سات 

هميةاملعياراملرتبة النقاط تبعاً لالأ

�س�اق1 4.2من� الأ

�س�اق2 4.1حجم الأ

4.0اآفاق الربحية3

جتماعي4 3.3ال�ستقرار ال�سيا�سي والإ

3.0ج�دة العمالة5

3.0البيئة القان�نية والتنظيمية6

2.9ن�عية البنية التحتية7

2.9البيئة ال�سناعية واخلدماتية8

2.4تكلفة العمالة9

2.3احل�س�ل على التكن�ل�جيا10

2.2اخل�ف من احلمائية11

2.0ال��س�ل اإىل امل�ارد املالية12

ولية13 2.0ال��س�ل اإىل امل�اد الأ

امل�سدر: حامت 1997.

مريكية متعددة اجلن�سيات اجتاهًا مماثاًل. ففمعظم ا�ستثماراتها كانت يف بلدان تتمتع  وقد اأظهرت نتائج درا�سة اأخرى جرت م�ؤخرًا ح�ل ال�سركات الأ

�س�اق العمل )ك�ك ون�ب(. من ناحية اأخرى، فقد ذكر يف م�سح اأجرته م�ؤ�س�سة فراونه�فر ح�ل ال�سركات  مبهارات يف �س�ق العمل وباأنظمة متقدمة لأ

�س�اق والقرب  همية ال��س�ل اإىل الأ عمال اإىل بلدان اأخرى. وتبع ذلك يف الأ نتاج ه� اأهم �سبب لنتقال الأ املت��سطة احلجم يف اأملانيا، اأن انخفا�ش تكلفة الإ

�ستثمار يف  من زبائن كبار)»دي زيت«، 14 ني�سان 2005(. قد تك�ن هذه النتيجة املختلفة ناجمة عن حقيقة ك�ن الكثري من ال�سركات قد بداأت لت�ها بالإ

قت�سادية ال�سافية لالنتقال. اخلارج وقد تك�ن و�سعت افرتا�سات مغل�طة ب�ساأن امليزات الإ
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كثري  يف  خرى  الأ �سا�سية  الأ الدولية  العمل  ومعايري  النقابية 

 )2002 من هذه املناطق )الحتاد الدويل للنقابات احلرة  

وت�سري الدرا�سات املت�فرة وامل�سار اإليها اأعاله اإىل وج�د عالقة 

التعامل  ينبغي  �سببية.  اإىل عالقة  بال�سرورة  ولي�ش  اإح�سائية 

عدم  عند  بدائل  ا�ستخدام  مت  نه  لأ النتائج  تف�سري  مع  بحذر 

ت�فر معل�مات اإح�سائية مبا�سرة ح�ل �سروط العمل، وكذلك 

املثال،  �سبيل  فعلى  امل�ؤ�سرات.  معاين  يف  الغم��ش  ب�سبب 

فقط  يعتمد  ل  ما  بلد  يف  النقابية  للحرية  النتهاكات  فمعدل 

وج�د  على  اأي�سًا  بل  احلقيقية،  النتهاك  ح�ادث  عدد  على 

بالنتهاك.  التهم  ت�جه  التي  كالنقابات  غيابها،  اأو  امل�ؤ�س�سات 

�ستثمار  الإ ا�سرتاتيجيات  اأن  على  تدل  م�ؤ�سرات  ت�جد  كذلك 

يبدو  مثاًل،  قت�سادية.  الإ القطاعات  مع  للعالقة  تبعًا  ترتاوح 

اأن ا�سرتاتيجيات انخفا�ش تكلفة العمالة ت�س�د يف ال�سناعات 

ت�ساو  اأظهر  وقد  حذية.  والأ لب�سة  الأ ك�سناعة  العمالة،  كثيفة 

وكانب�ر)2000( ظه�ر “�سباق نح� القاع من القاع” على وجه 

التحديد بني الدول ال�سغرية التي ل ميكنها التاأثري على �سروط 

اأن مثل هذا ال��سع ه�  اإىل الق�ل  التجارة. ولكنهما ي�سارعان 

لي�ش و�سعًا حتميًا بال�سرورة. فعلى �سبيل املثال، وعلى حد ق�ل 

كيمربيل اإلي�ت، فعندما واجهت ك��ستاريكا املناف�سة املتزايدة 

قامت  املنخف�سة،  ج�ر  الأ ذات  التقليدية  ال�سناعات  يف 

ولرتفاع  بها،  تتمتع  التي  ال�سيا�سي  ال�ستقرار  بالرتويج حلالة 

�ستثمارات اخلارجية  الإ اأجل جذب  لديها من  التعليم  معدلت 

ذات  خرى  الأ والقطاعات  لكرتونيات  الإ جمال  يف  املبا�سرة 

القيمة امل�سافة املرتفعة. اإذن، فقد اختارت ك��ستاريكا اخلروج 

)اإلي�ت  ذلك  القاع وجنحت يف حتقيق  نح�  ال�سباق  حلبة  من 

.)2003

اأما فيما يتعلق باحلجج الرئي�سية يف هذا الق�سم، يجدر 

تن�سجم مع  التجريبية  بحاث  الأ نتائج  اأن  بدء  بادئ ذي  الق�ل 

رادعًا  ي�سكل  ل  العمالة  تكلفة  ارتفاع  اأن  القائلة  النظر  وجهة 

طريق  عن  رتفاع  الإ هذا  تع�ي�ش  ميكن  نه  لأ للم�ستثمرين 

واملنافع  املنتج،  يف  البتكار  م�ست�ى  وارتفاع  نتاجية،  الإ ارتفاع 

اأن  اإىل  ت�سري  دلئل  اأية  ت�جد  ل  ثانيًا،  خرى.  الأ قت�سادية  الإ

يف  الندماج  يف  دولة  اأي  جناح  اأمام  عقبة  ت�سكل  النقابات 

قت�ساد العاملي.  الإ

�ستخدام العالقة بني معايري العمل الدولية ومعدلت الإ

 1964 لعام   122 رقم  والت��سية   122 رقم  التفاقية  ت�سكل 

�سيا�سات  ح�ل  الدولية  العمل  ملنظمة  �سا�سية  الأ املعايري 

فهي  �سيء،  على  دلت  اإن  وهي  اخلارجي.  �ستثمار  والإ التجارة 

تدل اأن الدول التي تطبق معايري العمل الدولية هي اأكرث قدرة 

على جذب راأ�ش املال اخلارجي وال�ستفادة من زيادة التجارة.  

م�سدر  اأن  اإىل  بالنظر  مفاجئة  بالكاد  هي  النتيجة  هذه  اإن 

هي  كانت  املبا�سرة  اخلارجية  �ستثمارات  الإ تدفقات  ومق�سد 

الدول املتقدمة ذات معايري العمل املرتفعة ن�سبيًا. ولكن هناك 

ا�ستثناءات. فت�جد دول متتع باأداء جتاري جيد وتدفقات كبرية 

�سا�سية ،  اإليها، رغم اأنها غري ملتزمة مبعايري العمل الدولية الأ

حيان بالفعل �سباق نح� القاع. يف ال�اقع،  وقد حدث يف بع�ش الأ

الدول  من  عدد  يف  النقابية  للحق�ق  انتهاكات  وج�د  ل�حظ 

واإندوني�سيا،  ال�سني،  بينها  من  اجلن�ب،  يف  الهامة  امل�سّدرة 

واإيران، وماليزيا، و�سنغاف�رة وتايلندة، والتي تبلغ ح�ستها يف 

ع�ساء  جمالية 40% من ح�سة الدول غري الأ التجارة العاملية الإ

)منظمة  قت�سادي  الإ امليدان  يف  والتنمية  التعاون  منظمة  يف 

تلقت  كما   .)1996 قت�سادي  الإ امليدان  يف  والتنمية  التعاون 

�ستثمارات اخلارجية  هذه الدول تدفقات مرتفعة ن�سبيًا من الإ

متلقية  دولة  اأكرب  ال�سني يف احلقيقة  اأ�سبحت  لقد  املبا�سرة. 

خرية. لراأ�ش املال اخلا�ش اخلارجي خالل ال�سن�ات الأ

الدولية  العمل  معايري  بني  ال�سلة  درا�سة  وميكن 

اإىل  النظر  وهي  اأخرى،  بطريقة  �ستثمارية  الإ والقرارات 

�سلية،  �ستثمارات اخلارجية املبا�سرة من بلدانها الأ تدفقات الإ

�سلية.  الأ م�اطنها  يف  ال�سركات  بقاء  اأ�سباب  اإىل  وحتديدًا 

ع�ساء  الأ الدول  من  دولة   18 على  اأجريت  درا�سة  وجدت  وقد 

اأن حجم  قت�سادي،  الإ امليدان  والتنمية يف  التعاون  منظمة  يف 

التي تتمتع  �ستثمارات كان منخف�سًا ن�سبيًا من الدول  الإ تدفق 

بكثافة مهارات عالية يف ق�ة العمل، والدول التي فيها حك�مات 

العمل  فيها  يتكثف  التي  الدول  وكذلك  اجتماعية،  دميقراطية 

�سرابات )األدر�س�ن 2004(. النقابي وتنخف�ش فيها حدة الإ

بني  العالقة  ح�ل  التجريبية  الدرا�سات  نتائج  اأن  ومبا 

تطابقًا  متطابقة  لي�ست  هي  والتجارة  الدولية  العمل  معايري 

ن. فال يزال  كاماًل، ل ينبغي و�سع ا�ستنتاجات نهائية ب�ساأنها الآ

هناك ت�سارب. على �سبيل املثال، بينت درا�سة منظمة التعاون 

�ستثمارات  الإ تدفقات  اأن  قت�سادي  الإ امليدان  يف  والتنمية 

حترتم  ل  التي  الدول  اإىل  م�جهة  لي�ست  املبا�سرة  اخلارجية 

الدرا�سة  اأ�سارت  ال�قت،  نف�ش  ويف  للعمال.  �سا�سية  الأ احلق�ق 

الق�انني  نطاق  خارج  تعمل  التي  الت�سدير  مناطق  من�  اإىل 

يف   5،174 املناطق  هذه  عدد  بلغ  فقد  ال�طنية.  نظمة  والأ

 43 1986. ويعمل فيها ح�ايل  176 يف عام  2002 مقابل  عام 

احلرية  انتهاكات  بت�ثيق  النقابات  قامت  طاملا  عامل.  ملي�ن 
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والدينية. وه� مييل اإىل تغذية الالمبالة ال�سيا�سية والتطرف. 

ب�سكل  الفقرية  الدول  يف  �ستخدام  الإ ونق�ش  البطالة  ترتبط 

ملح�ظ باملعاناة ال�سديدة التي تاأخذ �سكل اجل�ع احلاد و�س�ء 

طفال، وظروف املعي�سة املزرية. كل  التغذية، وا�ستغالل عمل الأ

اجل�سدي  والنحطاط  ال�سحي،  ال��سع  تراجع  اإىل  ي�ؤدي  هذا 

والعقلي واإىل ال�فيات املبكرة. 

الدول  من  الكثري  يف  العمالة  يف  الكبري  الفائ�ش  ي�سكل 

الدولية. فه�  العمل  اأمام تطبيق معايري  رئي�سية  النامية عقبة 

اأ�سحاب  ل�سالح  العمل  �س�ق  يف  القائمة  الق�ى  معادلة  مُييل 

ن يك�ن مط�اعًا و�سهل ال�ستغالل.  �ستخدام لأ العمل. ومَييل الإ

طاملا اأن فائ�ش العمالة مت�فر ب�سكل كبري، �سيك�ن من ال�سعب 

العمل احل�افز  اأ�سحاب  لدى  تت�فر  ولن  ج�ر،  الأ رفع معدلت 

الكافية لال�ستثمار يف العمالة جلعلها اأكرث اإنتاجية. ثمة خطر 

والفقر،  ج�ر،  الأ انخفا�ش  من  مغلقة  دائرة  يف  ال�ق�ع  من 

وارتفاع النم� ال�سكاين. اإن فقدان ال�ظائف على نطاق وا�سع، 

فراط يف التنظيم، ه� ال�سبب النهائي لت��سع “القطاع  ولي�ش الإ

غري النظامي”. ومبجرد انت�سار ال��سع غري النظامي، ي�سبح 

اأحد  فتجاوز  اإر�سائها.  اإعادة  اأو  املعايري  اإر�ساء  ال�سعب  من 

مما  خرى،  الأ اجل�انب  ي�سعف  الدولية  العمل  معايري  ج�انب 

ي�ؤدي اإىل حلقة مفرغة من التاآكل الرتاكمي. 

ج�ر  الأ على  ال�سغ�ط  على   )2004( فرميان  و�سدد 

دنى، والناجمة عن م�ساعفة عر�ش العمالة العاملي  بالجتاه الأ

قت�ساد  الذي تفاقم بفعل الع�ملة. يف عام 1985، كانت دنيا الإ

العاملي تتك�ن من 2،5 بلي�ن ن�سمة. اأما يف عام 2000، ونتيجة 

الذاتي الكتفاء  �سيا�سة  عن  الهند  وابتعاد  ال�سي�عية،  لنهيار 

، وحت�ل ال�سني اإىل راأ�سمالية ال�س�ق، فاإن دنيا   autarky
العمل  ق�ة  وتتك�ن  ن�سمة.  بلي�ن   6،6 ت�سم  العاملي  قت�ساد  الإ

العاملية من 2،9 بلي�ن عاماًل، بينما كانت ل تتعدى 1،5 بلي�ن 

العمالة. وهي تهدف اإىل حتقيق عمالة كاملة ومنتجة وخمتارة 

للتاأّهل،  املتاحة  الق�س�ى  الفر�سة  عامل  لكل  �سيك�ن  بحرية. 

للعمل  ومقدراتها،  ومقدراته  مهاراتها  اأو  مهاراته  وا�ستخدام 

واإجراءات  �سبل  وتت�سمن  متييز.  بدون  منا�سبة  وظيفة  يف 

ال�طني  امل�ست�يني  على  تتخذ  والتي  �ستخدام،  الإ ت�سجيع 

وال�سيا�سات  الكلي،  قت�ساد  الإ يف  الت��سع  و�سيا�سات  والدويل، 

املهني،  والتدريب  والتعليم  املبا�سرة،  وغري  املبا�سرة  العمالية 

والريفية،  ال�سناعية  العمالة  وت�سجيع  الهيكلية،  وال�سيا�سات 

يف  ومنظماتهم  والعمال  العمل  �سحاب  لأ الن�سط  والنخراط 

خرى  الأ التفاقيات  وتت�سمن  وتطبيقها.  ال�سيا�سات  و�سع 

حكام اخلا�سة بتنمية امل�ارد الب�سرية،  ملنظمة العمل الدولية الأ

وقد  الت�ظيف.  ووكالت  واخلا�سة،  العامة  العمالة  وخدمات 

منظمة  �سيا�سات  على  املختلفة  العاملية  التفاقيات  اأكدت 

لتزام 3 يف اإعالن  �ستخدام، مبا فيها الإ العمل الدولية ح�ل الإ

جتماعية  ك�بنهاجن الذي تبناه م�ؤمتر القمة العاملي للتنمية الإ

لفية ب�سكل خا�ش  التي انعقدت عام 1995. كما يركز اإعالن الأ

على ت�سجيع عمالة ال�سباب. 

اإن العمالة هي اأمر مركزي يف اأي جه�د تهدف للتنمية. 

بها  والعرتاف  الذات  باحرتام  ح�سا�ش  الإ فراد  الأ متنح  فهي 

وغالبًا  رزق،  م�سدر  لهم  تكفل  اأنها  كما  للمجتمع،  وبالفائدة 

خرين.  الآ اأبناء املجتمع  والتفاعل مع  للم�ساركة  اأداة  ت�سكل  ما 

اأكرث  العمالة  م�ساكل  اأ�سبحت  فقد   ،2،1 الف�سل  اأ�سار  وكما 

وبعيدًا  خرية.  الأ العق�د  خالل  العامل  اأجزاء  معظم  يف  حدة 

ال�ظائف  فقدان  لنت�سار  فاإن  والدخل،  املخرجات  فقدان  عن 

فات،  اآثارًا اجتماعية و�سيا�سية اأو�سع. فه� يرتبط بجملة من الآ

دمان على الكح�ل. وه�  كارتفاع معدلت الطالق، والنتحار والإ

ي�ؤدي اإىل النحراف ال�سل�كي، وخ�س��سًا فيما بني ال�سغار يف 

ثنية  ال�سن. وه� يفاقم من اجلرمية والعنف، ومن النزاعات الإ

قت�ساد الكلي جتماعية  وال�ستقرار يف الإ املربع 4.6: املوؤ�س�سات الإ

قت�ساد الكلي يف م�اجهة الظروف اخلارجية امل�سطربة ه� اأهم عامل ت�سّبب يف تن�ع اأداء العامل  اإن القدرة على املحافظة على ال�ستقرار يف الإ

قت�سادية الكلية للتكيف مع ال�سدمات التي حدثت يف اأواخر ال�سبعينات  النامي ما بعد عام 1975. فالدول التي عجزت عن تعديل �سيا�ساتها الإ

جتماعية وال�سيا�سية غري مالئمة  نتاجية. يع�د انهيار هذه الدول اإىل ك�ن م�ؤ�س�ساتها الإ والثمانينات، انتهى بها املطاف اإىل انهيار درامي يف من� الإ

دارة النزاعات. ويف ظل  قت�ساد الكلي- حيث اأنها كانت جمتمعات ل تت�فر فيها م�ؤ�س�سات ق�ية لإ جراء امل�ساومات الالزمة لتحقيق التعديل يف الإ لإ

جتماعية ، تتاأخر التعديالت اخلا�سة بال�سيا�سات، والالزمة من اأجل اإعادة اإر�ساء  غياب م�ؤ�س�سات ال��ساطة لف�ش النزاعات فيما بني املجم�عات الإ

خرى، باإعاقة تطبيق ال�سيا�سات املالية العامة وال�سيا�سات  جتماعية الأ قت�ساد الكلي. فيق�م العمال واأ�سحاب العمل واملجم�عات الإ الت�ازن يف الإ

داء احلك�مي )البريوقراطي(  اخلا�سة باأ�سعار ال�سرف... ت�سري الدلئل اإىل اأن امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية الت�ساركية، واحلريات املدنية وال�سيا�سية، والأ

جتماعي...ميكنها اأن تراأب هذا ال�سدع )رودريك 1999(. الرفيع، و�سيادة القان�ن، واآليات التاأمني الإ
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والدويل.  ال�طني  امل�ست�يني  على  جتماعية،  والإ قت�سادية  الإ

بال�سكل  ا�ستفادت  التي  الدول  اأن   )1999( رودريك  اأظهر 

قت�ساد العاملي هي تلك الدول التي  ف�سل من الندماج يف الإ الأ

قت�ساد  جتماعية بتحقيق ال�ستقرار يف الإ ف��ست امل�ؤ�س�سات الإ

الكلي )اأنظر املربع 4،6(.

العاملي  ال�سعيد  العمالة على  النم� يف  اأجل حتقيق  ومن 

جتماعية.  قت�سادية والإ ل بد من تغيري هائل يف ال�سيا�سات الإ

داخل  الق�ى  م�ازين  يف  حت�ل  حدوث  بدون  يتحقق  لن  وهذا 

البلدان وفيما بينها )اأنظر الف�سل اخلام�ش(. نحن بعيدون كل 

البعد عن حدوث جهد دويل من�سق ملتابعة �سيا�سات اقت�سادية 

ومالية تعزز النم� والعمالة. وهذا ه� احلال حتى داخل الحتاد 

قت�سادية  كرث تكاماًل من الناحيتني الإ وروبي، وهي املنطقة الأ الأ

لتحرير  ونتيجة   .)4،7 املربع  )اأنظر  العامل  يف  وال�سيا�سية 

حتفيز  ال�سعب  من  بات  فقد  املال،  وراأ�ش  املنتجات  �س�قي 

الطلب على العمالة داخل دولة ما من خالل ال�سيا�سات املالية 

من  ُيخ�سى  اأخرى،  اأم�ر  بني  فمن  التقليدية.  والنقدية  العامة 

ثر الت��سعي لتخفي�ش معدلت الف�ائد ب�سكل اأحادي من  اأن الأ

طرف اإحدى الدول، قد ُيحَبط بفعل تدفق راأ�ش املال اإىل خارج 

العقبة عن طريق حت�سني  التغلب على هذه  الدولة. يجب  تلك 

مل  اإن  الدويل،  امل�ست�ى  على  ال�سيا�سات  وتطبيق  و�سع  عملية 

من�سق  ت��سع  �سيا�سات  وج�د  مر  الأ هذا  ويتطلب  العاملي.  نقل 

الهند�سي  الت�سميم  اإ�سالح  يتطلب  كما  الكلي،  قت�ساد  الإ يف 

الفقرية،  الدول  على  الدي�ن  عبء  تخفيف  و  الدويل،  املايل 

اإعادة  ينبغي  التنمية.  عملية  لتم�يل  الكافية  ال�سبل  وت�فري 

�ستثمارات اخلارجية املبا�سرة  ملنفعة الدول الفقرية،  ت�جيه الإ

واملناطق املحرومة داخل البلدان. ففي ظل امل�جة الكربى من 

عاماًل قبل 15 �سنة. اإن تزايد العر�ش العاملي يثري م�سكلة اأمام 

قت�سادية الكلية العاملية  دارة الإ نه ويف ظل غياب الإ العمالة، لأ

املنا�سبة، مل يحدث ارتفاع متكافئ يف الطلب. اإذن، فالفائ�ش 

ج�ر واملزايا. الناجم ي�سغط على الأ

بطرق  العمل  مبعايري  م�سر  العمالة  فر�ش  نق�ش  اإن   

غري مبا�سرة. فه� يعيق على �سبيل املثال اإعادة اإعمار املناطق 

التي تعر�ست لك�ارث، وخ�س��سًا تلك التي عانت من نزاعات 

نح�  امل�ساعي  اإجها�ش  اإىل  بدوره  ي�ؤدي  مر  الأ هذا  م�سلحة. 

اإيجاد م�ؤ�س�سات اجتماعية. “ما الفائدة من نزع اأ�سلحة ال�سبان 

مدنية  وظائف  اأو  منا�سبة  مدار�ش  تت�فر  مل  اإن  وت�سريحهم 

ملاين يف  اأمام الربملان الأ األقاه  اأنان، يف خطاب  لهم؟” )ك�يف 

28 �سباط 2002(.

قد يع�د ال�سبب يف وج�د فائ�ش يف العمالة بحد ذاته اإىل 

طفال، والعمل اجلربي، وانخفا�ش  �سعف معايري العمل. فعمل الأ

ع�امل  كلها  جتماعي،  الإ ال�سمان  وانعدام  احلقيقية،  ج�ر  الأ

�ستخدام. فهي تت�سبب يف مزيد  متيل نح� زيادة العر�ش يف الإ

جتماعية،  الإ واحلماية  احلقيقية  ج�ر  الأ يف  نخفا�ش  الإ من 

بحيث  طفال،  الأ واإىل مزيد من عمل  الفقر  م�ست�ى  رفع  واإىل 

تنتهي اإىل ال�ق�ع يف فخ م�ستدام من فائ�ش العر�ش يف العمالة 

اأقاليم  اأو  وانخفا�ش يف معايري العمل. قد تقع مناطق حملية، 

العمل  فقدان  من  املت�ا�سلة  احللقة  قب�سة  يف  باأكملها  اأمم  اأو 

من  يقلل  مما  اأ�سكاله،  مبختلف  جتماعي  الإ والتده�ر  ويل،  الأ

فيها  يرتاجع  التي  املناطق  اإن  قت�سادي.  الإ النتعا�ش  فر�ش 

�ستثمارات  الإ جذب  يف  فر�سها  تقّل  جتماعي  الإ التما�سك 

وبالتايل خلق وظائف جديدة.

ال�سيا�سات  تن�سيق  الدولية  العمل  معايري  ت�سجيع  يتطلب 

وروبي املربع �.4: ال�سيا�سات التقدية و�سيا�سات املالية العامة التقييدية يف الحتاد الأ

وروبية-من اأنه وبح�سب  هداف املعلنة ل�سرتاتيجية العمالة الأ وروبي اإىل العمالة الكاملة-وه� اأحد الأ تن�ساأ امل�ساكل اخلا�سة ب��س�ل دول الحتاد الأ

خرى، كالنم�  الأ قت�سادية  الإ هداف  الأ اأما  �سعار.  الأ ال�ستقرار يف  بتحقيق  وروبي ملزم  الأ املركزي  البنك  فاإن   ،1992 لعام  معاهدة ما�سرتيخت 

اأما القرار املتعلق مبتى يتم ا�ستيفاء هذا  �سعار.  اإل بعد حتقيق ال�ستقرار يف الأ اأدنى، ول ينظر فيها  تاأتي يف مرتبة  قت�سادي والعمالة، فهي  الإ

وروبي ولقراره امل�ستقل. ويق�م البنك بتحديد معدلت الف�ائد تبعًا لذلك. لقد دلت التجربة على اأن هدف  ال�سرط، فه� يع�د للبنك املركزي الأ

2. وت�سري اخلربة  �سعار امل�ستهلك اإىل  تخفي�ش الت�سخم يتم تف�سريه ب�سكل �سيق جدًا، بحيث يحّدد الهدف بال��س�ل بالرقم القيا�سي املن�سق لأ

�سافة اإىل  عمال  cyclical upswings. بالإ الط�يلة للدول ال�سناعية اإىل اأن الت�سخم �سيتجاوز يف النهاية 2 باملائة يف الزيادة الدورية لرقم الأ

وروبي لعام 1997 ي�سع �سروطًا تقييدية على ال�سيا�سات املالية العامة على امل�ست�ى ال�طني، مثاًل عن طريق حتديد  ذلك، فاإن ميثاق ال�ستقرار الأ

وروبي على الدخ�ل يف دورة  العجز امل�سّرح به يف امل�ازنة ال�طنية اجلارية ب3 باملائة. يف ال�اقع، متيل هذه القاعدة اإىل اإجبار دول الحتاد الأ

م�سبقة  pro-cyclical، واإىل اإتباع نظام �سيا�سة مالية عامة ي�ؤدي على املدى البعيد اإىل انخفا�ش الت�سخم، والذي ميكن اعتباره ال�سبب الرئي�سي 

وروبي يف املا�سي القريب. داء املتعلق بالعمالة يف دول الحتاد الأ لعدم حتقيق من� ق�ي ول�سعف الأ
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قت�سادية.  مبعايري العمل الدولية ل تتحدد فقط عرب املتغريات الإ

التقدم  حتقيق  يف  ال�سيا�سية  رادة  ولالإ لل�سيا�سات  جمال  ثمة 

العمل  معايري  ب��سع  الثابت  لتزام  الإ خالل  من  جتماعي  الإ

الدولية وتطبيقها. ما من �سك يف اأن امل�ساعي لتحقيق اأهداف 

الناحية  من  جمدية  تك�ن  اأن  يجب  جتماعية  الإ ال�سيا�سات 

ج�ر  قت�سادية. ففيما عدا اإعادة ت�زيع الدخل، ل ميكن لالأ الإ

نتاجية على املدى البعيد،  احلقيقية اأن ترتفع ب�سكل اأ�سرع من الإ

وقد ل متتلك الدول الفقرية امل�ارد الكافية لت�فري نف�ش املعايري 

قادرة  تك�ن  ل  وقد  ال�سناعية.  الدول  يف  القائمة  جتماعية  الإ

اأو  العجز،  اأو  التقاعد  اإعانات  من  امل�ست�ى  نف�ش  ت�فري  على 

م�مة نف�سها. كما اأن معدات ال�سالمة املتقدمة  منح اإجازات الأ

الدول. وبهذا  ال�سالمة قد ل تك�ن يف متناول هذه  وم�ؤ�س�سات 

تعتمد  الهامة  الدولية  العمل  اأن معايري  العتبار  املعنى، ميكن 

على حالة التنمية اخلا�سة بالبلد. ولكن منظمة العمل الدولية 

قد اعرتفت بهذا على مدى تاريخها الط�يل. يف ال�اقع ل ت�جد 

مطالبة عامة، وبالتاأكيد لي�ش من طرف منظمة العمل الدولية، 

ح�ل اإمكانية اأو �سرورة جتان�ش املعايري الهامة يف كل البلدان 

ب�سكل مطلق على نف�ش امل�ست�ى وب�سكل ف�ري. لذا، ميكن تف�سري 

�سا�سية، باملعنى الن�سبي، اأي  هذه املعايري، وخالفًا للمعايري الأ

جتماعي وبت�فري امل�ارد  نفاق الإ ية دولة اأن تلتزم بالإ اأنه ميكن لأ

جتماعي بن�سبة مماثلة من الناجت املحلي الإجمايل.  لالرتقاء الإ

ما من �سبب مينع اأية دولة من حتديد اأهدافها وجدولها الزمني 

جتماعية ب�سكل ين�سجم  من اأجل حتقيق ارتقاء يف معايريها الإ

يك�ن  حيان،  الأ من  كثري  يف  قت�سادية.  الإ م�اردها  حت�سن  مع 

التباين يف ت�زيع الدخل والرثوات ه� العقبة اأمام رفع م�ست�ى 

�سا�سية اأكرث من معدل الدخل. املعايري الأ

القائلة  التقليدية  قت�سادية  الإ النظر  ينبغي رف�ش وجهة 

الدولية،  العمل  معايري  م�ست�ى  رفع  اأو  اإدخال  ميكن  ل  باأنه 

الدول  اأو متى حققت  اإن حققت،  اإل  الهامة،  املعايري  مبا فيها 

الفقر  ي�سبح  اأن  اإىل  اأو  التنمية،  من  اأعلى  م�ست�ى  الفقرية 

املرء:  ي�ساأل  قد  الدول.  لهذه  التاريخ  حكم  يف  النطاق  ال�ا�سع 

�سروط  حت�سني  اإىل  ذاته  بحّد  قت�سادي  الإ النم�  �سي�ؤدي  هل 

اأو  لباك�ستان،  ينبغي  هل  للعمال؟  املعي�سة  وظروف  العمل 

تبلغ م�ست�يات الدخل فيها  اأو ج�اتيمال النتظار حتى  م�سر، 

العمل  اأن متتثل ملعايري  اأو كندا، قبل  ال�س�يد،  القائمة يف  تلك 

واحلد  طفال  الأ وعمل  ج�ر،  لالأ دنى  الأ باحلد  املتعلقة  الدولية 

باأن ثمار النم� قد  جتماعية؟ تفيد التجربة  دنى للحماية الإ الأ

للعمال.  تلقائيًا  تعطى  ل  قد  املنافع  واأن  متباين  ب�سكل  ُت�زع 

هي  العمل  معايري  فاإن  التقليديني،  لالقت�ساديني  بالن�سبة 

وىل، حتركت  احلركة الدولية لراأ�ش املال قبل احلرب العاملية الأ

من  تقريبًا،  ح�سري  ب�سكل  املبا�سرة  اخلارجية  �ستثمارات  الإ

قل مناء، والتي  الدول الدائنة والغنية براأ�ش املال، اإىل الدول الأ

كانت تفتقر لراأ�ش املال. اأما مق�سد امل�جة احلالية للع�ملة فه� 

كرثية ال�ساحقة من عمليات تداول  يختلف اختالفًا ملح�ظًا. فالأ

كرث مناء ونح� بع�ش  راأ�ش املال عرب احلدود م�جهة نح� الدول الأ

نتاجية،  قت�ساديات النا�سئة. من خالل تق�ية عملية تعزيز الإ الإ

ميكن ملعايري العمل الدولية اأن حتبط ال�سغ�ط الت�سخمية، واأن 

تخلق بالتايل ف�سحة اأكرب ل�سيا�سات الطلب امل�جهة نح� النم�. 

التي تقلل من  املرتفعة  الف�ائد  اأن معدلت  ولئن كان �سحيحًا 

النم� تتاأتى عن ارتفاع التاأمني على املخاطر والذي يت�جب على 

جتماعي،  واإن  الدولة دفعه نتيجة عدم ال�ستقرار ال�سيا�سي والإ

كان من ال�سروري يف ظل هذه الظروف رفع معدلت الربحية 

على  للتغلب  خياران  فهناك  اإذن  �ستثمار،  الإ تاأمني  اأجل  من 

ول ه� قب�ل املزيد من التباين يف ت�زيع الدخل  هذه العقبة: الأ

مر الذي يخف�ش ب��س�ح من معدل النم� املحتمل  ال�ظيفي، الأ

يرفع  مما  ال�سيا�سي،  وال�ستقرار  جتماعي  الإ التما�سك  ويهدد 

ت�سجيع  فه�  الثاين  اخليار  اأما  الف�ائد.  معدلت  اأخرى  مرة 

معايري العمل من اأجل التخفيف من عدم ال�ستقرار.   

على  ي�ساعد  اأن  الت��سع  �سريع  عاملي  لقت�ساد  ميكن 

تق�ية النم� وتي�سري مهمة خلق فر�ش العمالة، وت�فري احلماية 

جتماعية، والتخفيف من حدة الفقر،  جتماعية واخلدمات الإ الإ

هي  تظل  املحلية  التنمية  اأن  غري  البيئية.  ال�ستدامة  وحتقيق 

امل�سدر الرئي�سي خللق ال�ظائف يف معظم الدول النامية، بل 

ال�سغرية  امل�ؤ�س�سات  ت�سجيع  اإن  اأي�سًا.  ال�سناعية  الدول  يف 

والبنية  البيئة  لتنمية  اخلا�سة  والربامج  ال�سغر،  والبالغة 

التحتية )مبا فيها �سق الطرق، والري، والتمديدات ال�سحية، 

والثقافة،  التعليم،  املجتمع يف جمالت  املباين خلدمة  وت�سييد 

ت�سالت( كلها مك�نات هامة ل�سرتاتيجية �ساملة  والرتفيه والإ

�ستخدام العاملي ملنظمة العمل  للعمالة )غاي 1999؛ منتدى الإ

الدولية 2001(. ميكن ت�سميم مثل هذه الربامج بحيث تنا�سب 

الريفية.  املناطق  يف  وخ�س��سًا  امل��سمية،  العمالة  احتياجات 

كل  يف  ال�سبعينات  خالل  جدواها  الربامج  هذه  اأثبتت  وقد 

من  كل  يف  الثالثينات  وخالل  وال�سني،  واإثي�بيا،  الهند،  من 

الت�سيلي، وال�ليات املتحدة واأوروبا.  

ج( املعايري كو�سيلة وغاية للتنمية

النه��ش  فر�سة  فاإن  التقليدية،  قت�سادية  الإ للنظرية  خالفًا 
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امل�ارد،  وا�ستنزاف  امل�سرة،  اخلارجية  الع�امل  تكاليف  اأي�سًا 

جهاد وامل�ساكل ال�سحية الناجمة عن  نفاق على معاجلة الإ كالإ

اجلرمية  تق�سي  على  العام  نفاق  والإ املرتدية،  العمل  �سروط 

ومنعها، وعلى تنظيف التل�ث البيئي، واإ�سالح ال�سرر الناجم 

من  تزيد  ل  ا�ستثمارات  هذه  �سابه.  وما  ال�سري  ح�ادث  عن 

�ستهالك امل�ستقبلي، ولكنها �سرورية من اأجل اإدامة  اإمكانية الإ

�سافة اإىل ذلك، فاإن  �ستهالك احلايل. بالإ م�ست�ى معني من الإ

داء  حياة العمل قد تنط�ي على تكاليف تغيب عن م�ؤ�سرات الأ

العادية، كعدم ت�فر ال�قت لق�سائه مع العائلة، وال�قت ال�سائع 

ب�سبب  �سدقاء  الأ وخ�سارة  العمل،  مكان  واإىل  من  التنقل  يف 

�سب�عية  اأيام الراحة الأ الهجرة من اأجل العمل، وخ�سارة اأحد 

جتماعية.  ك�قت م�سرتك للحياة الإ

لقد �سدد اقت�سادي التنمية الرائد اأمارتيا �سن على 

احلاجة اإىل مقاربة اجتماعية �ساملة للتنمية)�سن 2000(. 

فه� يدع� اإىل فهم جديد لفكرة التنمية يك�ن مبنيًا على 

جتماعية  قت�سادية، والإ التفاعل والتق�ية املتبادلة للحريات الإ

وال�سيا�سية. فاحلرية ل تعني جمرد غياب القي�د، بل هي 

تعني املقدرة الفردية واجلماعية على الختيار والفعل. وينبغي 

لتحليل ق�سايا و�سيا�سات التنمية اأن يحيط مب�سالح متن�عة. 

بالن�سبة ل�سن، فاإن احلاجة اإىل التنازل عن اأحد ال�س�ؤون 

العمالية من اأجل �ساأن اآخر، اأو ال�سطرار اإىل املبادلة بني 

حيان مبالغ به ومبني على  العدالة والفعالية ه� يف معظم الأ

م�ر. على �سبيل املثال، ل ينبغي  منطق بدائي يف حتليل الأ

قيا�ش كمية العمل مقابل ن�عيته. اإذ لي�ش من املقب�ل الدع�ة 

كرب �سنًا من اأجل زيادة فر�ش العمل  للتقاعد املبكر للعمال الأ

اأمام العمال ال�سباب. اإن عالج البطالة ل يجب اأن يك�ن �سببًا 

للتنازل عن �سروط العمل املعق�لة ملن لديهم عمل. وحماية 

بقاء على العاطلني عن  العاملني يجب األ ت�سكل ذريعة لالإ

جتماعي. يجب اإتباع �سيا�سات  ق�ساء الإ العمل يف حالة من الإ

تتجنب تف�سيل جمم�عة على ح�ساب اأخرى، اأو جيل على اآخر. 

ميكن لل�سيا�سات واملمار�سات اجليدة اأن ت�فق بني كل هذه 

قت�سادي�ن وال�سيا�سي�ن �سرورة  التنازلت التي يعتربها الإ

حتمية ل مفر منها.

قت�سادية. وينظر للمعايري على اأنها  نتيجة اأو خُمرج للتنمية الإ

املعاك�سة  النظر  وجهة  اأما  للتنمية.  بالن�سبة  خارجية  ع�امل 

نًا هامًا  اأنه ينبغي اعتبار معايري العمل الدولية مك�ِّ فهي تق�ل 

يف العملية التنم�ية. فهي جزء ل يتجزاأ من التنمية. وهي و�سيلة 

وغاية يف اآن معًا، وهي مدخالت وخمرجات للتنمية يف ال�قت 

نف�سه. وهي ت�فر الظروف امل�ؤاتية ملزيد من الفعالية يف النم�، 

مر  ولت�زيع عادل للدخل، مما يجعل البلد يتقدم اقت�ساديًا، الأ

منطق  ثمة  اأعلى.  اجتماعية  ملعايري  �س�ش  الأ بدوره  ي�سع  الذي 

اقت�سادي جيد حتى يف تطبيق املعايري املكلفة، فيما ل� اأُخذت  

جملة وا�سعة من العتبارات يف احل�سبان. اإذن ل ينبغي للدول 

و�سع  يف  خفاقها  لإ كاأعذار  قت�سادية  الإ العقبات  ت�ستخدم  اأن 

معايري العمل الدولية.  

قت�سادية اإىل نتائج �سلبية  كثريًا ما تت��سل التحليالت الإ

التنمية من  اإىل  تنظر  نها  لأ الدولية  العمل  تاأثري معايري  ب�ساأن 

م�ؤ�سرات  يف  النظر  اإىل  املحلل�ن  مييل  ن�سبيًا.  �سيق  منظ�ر 

نتاجية،  �سهلة القيا�ش، كالنم� يف الناجت املحلي الإجمايل، والإ

املنافع  اأو�سع يف  اأنه ت�جد حلقة  اإلخ. غري  والتجارة،  والدخل، 

ال�ظيفي،  والكتفاء  العادلة،  كاملعاملة  املعايري،  من  املتاأتية 

جتماعي،  لم الإ جتماعية، وال�سِّ والثقة، وامل�سروعية، والعدالة الإ

جتماعي وخمرجات اأخرى ي�سعب قيا�سها، والتي  والتما�سك الإ

يام ا�سم الع�امل »اللينة« يف التنمية  يطلق عليها البع�ش يف هذه الأ

ينتزع  دورها  فاإن  احلظ،  حل�سن  جتماعي«.  الإ املال  »راأ�ش  اأو 

�سافة اإىل  املزيد من العرتاف من قبل اقت�ساديي التنمية. بالإ

ذلك، فاإن معايري العمل الدولية ت�سهم بعدة طرق يف ا�ستدامة 

اأنه »تلبية احتياجات  مر الذي مت تعريفه على  التنمية، وه� الأ

جيال املقبلة للخطر«  اجليل احلايل بدون تعري�ش احتياجات الأ

)اأنظر التقرير ح�ل »م�ستقبلنا امل�سرتك«، 1987(. اإذا اأُخذت 

�سم�لية التنمية وا�ستدامتها يف عني العتبار، فاإن كفة امليزان 

ترجح ل�سالح معايري العمل الدولية.  

ب�ساأن  القيا�سية  قت�سادية  الإ امل�ؤ�سرات  ت�سللنا  قد 

الناجت  معدل  فارتفاع  والتنمية.  قت�سادي  الإ داء  الأ حقيقة 

املحلي الإجمايل للفرد، ل ي�سري بال�سرورة اإىل ارتفاع املنفعة 

فه�  ال�سرائية.  القدرة  يف  بالتعادل  قيا�سه  مت  ل�  حتى  الكلية، 

يت�سمن ا�ستهالك الب�سائع واخلدمات املفيدة، ولكنه يت�سمن 
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ميكن ال�ستنتاج من التحليالت النظرية والتجريبية اأعاله، اأنه 

ل ت�جد اأي اأ�سباب اقت�سادية قاهرة حت�ل دون دعم وت�سجيع 

معايري العمل الدولية ب�سكل حازم. بل على العك�ش من ذلك، ميكن 

قت�سادية.  تقدمي حجج وا�سحة على اأن املعايري تعزز التنمية الإ

مر �سحيحًا ب�جه خا�ش فيما ل� نظر املرء اإىل ما  ويبدو هذا الأ

وَتبنّي جملة  التعريف،  ال�سيقة  واملنافع  التكاليف  اأبعد من  ه� 

والتي  الدولية،  العمل  معايري  حتملها  التي  ال�ا�سعة  التاأثريات 

جتماعي،  الإ وال�سلم  كالثقة،  قت�سادي،  الإ النم�  ل�سالح  تعمل 

اأن  واملداخيل. غري  ج�ر  الأ وامل�ساواة يف  ال�سيا�سي  وال�ستقرار 

هذه القناعة تثري �س�ؤاًل حمريًا: لئن كانت معايري العمل الدولية 

بل حتّفز  ال�سليم،  قت�سادي  الإ للمنطق  معاك�ش  ب�سكل  تعمل  ل 

قت�سادية، فلماذا ل ن�سهد تقدمًا اأ�سرع يف تطبيقها؟  التنمية الإ

وب�سكل اأكرث حتديدًا، ملاذا ي�ستهان باحلرية النقابية يف كثري من 

حيان، اإن كان من املمكن اإظهار قدرة النقابات على حتفيز  الأ

جتماعي،  الإ وال�ستقرار  الديناميكية،  قت�سادية  الإ الفعالية 

عمل  ي�ستمر  ملاذا  وال�سيا�سية؟  قت�سادية  الإ والدميقراطية 

َي�سلب ال�سغار  طفال على هذا ال�سكل الكبري حتى واإن كان  الأ

التعليم وال�سحة اجليدة، وينزع اإىل تقليل قدرتهم على العمل 

للبلد؟ عالوة  النم�  اإمكانية  يقلل  دائم، مما  ب�سكل  وقدراتهم 

جتماعية الكلية وال�ساملة ت�سكل  على ذلك، اإن كانت احلماية الإ

اإذن ل تتبنى  اإيجابيًا للحمائية يف �س�ق املنتجات، ملاذا  بدياًل 

لدى  امل�ساعر احلمائية  ت�سك� من  التي  العديدة  النامية  الدول 

اأعطى  لقد  جتماعية؟  الإ للحماية  �سيا�سات  ال�سناعية  الدول 

خري: »ينظر  جابات على هذا ال�س�ؤال الأ اأجيت �سينغ اإحدى الإ

العامل النامي ب�سخرية اإىل حقيقة اأن حك�مات الدول املتقدمة 

تطلب منه فر�ش معايري العمل الدولية، يف ال�قت الذي يجري 

جتماعية يف الدول ال�سناعية نف�سها«  فيه تخفي�ش احلماية الإ

مر كذلك، فعلى املرء اأن ي�ساأل ملاذا  )�سينغ 1990(. اإن كان الأ

قدمًا.  املعايري  دفع  يف  ال�سناعية  البلدان  من  الكثري  ترتدد 

ملاذا حتاول بع�ش البلدان حتى تخفي�سها؟ عندما يتم تعطيل 

جتماعي ب�سكل متعّمد يف البلدان ال�سناعية فاإن هذا  التقدم الإ

ي�سع عقبات اأمام التقدم يف العامل النامي. اإن تراجع املعايري 

العاملية  املناف�سة  من  يكثف  املرتفعة  ج�ر  الأ ذات  البلدان  يف 

جتماعية. كذلك، ميكن للدول  ج�ر واملناف�سة الإ الهدامة يف الأ

اإىل  ت�سعى  اأنها  طاملا  البع�ش  بع�سها  تنمية  تعيق  اأن  النامية 

حتقيق امليزة التناف�سية عن طريق خف�ش املعايري.  طاملا ظلت 

الف�ارق ال�سا�سعة يف تكاليف العمل وال�سروط التجارية �سديدة 

التباين هي التي حترك التجارة الدولية، ف�سيظل النظام الذي 

تق�م مب�جبه البلدان بالجتار باأف�سل ما تنتجه، بحيث يحقق 

التجارة، ه� جمرد حلم  ال�سافية من هذه  الف�ائد  كل طرف 

قت�ساديني. من اأحالم الإ

فيما يتعلق مبعايري العمل الدولية، كثريًا ما تزداد الفج�ة 

حيان تدعي احلك�مات،  بني الق�ل وبني الفعل. ففي كثري من الأ

اأجل  اأنها �ستكافح من  الدولية وخارجها،  العمل  داخل منظمة 

للتنمية  العاملية  القمة  ففي  الدولية.  العمل  معايري  احرتام 

جتماعية التي انعقدت يف ك�بنهاجن، وقع روؤ�ساء 115 دولة  الإ

لتزام  اأو حك�مة بكل جدية على اإعالن وبرنامج عمل يت�سمن الإ

بالعمل من اأجل حتقيق عمالة ذات ن�عية جيدة وت�سجيع معايري 

مم املتحدة يف عام  لفية لالأ الأ الدولية. ويف م�ؤمتر قمة  العمل 

التاأكيد على هذا  القادة ال�طنيني  اأكرب من  اأعاد عدد   ،2000

العمل  ملعايري  الحرتام  بتق�ية  لتزام  الإ جرى  كما  لتزام.  الإ

املنعقد  العاملية  التجارة  ملنظمة  ال�زاري  امل�ؤمتر  يف  �سا�سية  الأ

يف �سنغاف�رة عام 1996. وارتفع عدد امل�سادقات على معايري 

ب�سكل  �سا�سية،  الأ التفاقيات  على  وخ�س��سًا  الدولية،  العمل 

ن�سهد  نحن  ال�قت،  نف�ش  ويف  خرية.  الأ ال�سن�ات  يف  ملح�ظ 

امل�سادقة  على  ح�سلت  التي  للمعايري  النتهاكات  من  الكثري 

يف  تبني  كما  الالئق،  العمل  جمال  يف  الن�اق�ش  من  الكثري  و 

الف�سل الثاين. ما الذي مينع ه�ؤلء، وهم امل�س�ؤول�ن عن حت�يل 

معايري العمل الدولية اإىل حقيقة، بحكم �سالحياتهم اأو بحكم 

بد  ل  ن�سط؟  ب�سكل  بتطبيقها  يق�م�ا  اأن  من  امللزم،  الإعالن 

من وج�د عقبات ذات طبيعة �سيا�سية، وقد تك�ن هي العقبات 

الع�ملة  ت�جيه  يف  القرار  �سناع  اإخفاق  يف  تت�سبب  التي  نف�سها 

قت�سادية نح� م�سار اأكرث اعتداًل. الإ

يجابية بني معايري  من ال�ا�سح اأن العالقة امل��س�عية والإ

فيجب  التقدم.  ل�سمان  كافية  لي�ست  والتنمية  الدولية  العمل 

املن�ساآت  تدفع  اأن  ميكنها  املعايري  باأن  املعنية  طراف  الأ اإقناع 

هذه  لدى  تت�فر  اأن  وينبغي  مام،  الأ اإىل  برمته  قت�ساد  والإ

طراف النية والق�ة للتحرك تبعًا لذلك. وهي بحاجة اإىل اأن  الأ

دارية  تعمل ب�سكل من�سق وتعاوين، واأن ت�ظف قدراتها الفنية والإ

اإن  للمعايري.  املطابقة  جتماعية  الإ ال�سيا�سات  وتطيق  يجاد  لإ

5- كيف ننه�ش مبعايري العمل الدولية
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ت�سر باقت�ساد البالد)الحتاد الدويل للنقابات احلرة 2004(. 

وقد مت تقييد احلرية النقابية ب�سكل جلي يف مناطق الت�سدير 

املبا�سرة. يف احلقيقة  �ستثمارات اخلارجية  الإ اأجل جذب  من 

اأنه قد يك�ن هناك تباعد �سخم بني وجهات النظر املختلفة. 

ج�ر  فبينما قد تعتقد ال�سلطات املحلية اأن التكلفة املنخف�سة لالأ

عمال، قد يبحث  نظمة العمالية اأو قمعها �سيجذب الأ وغياب الأ

لقب�ل  ا�ستعداد  على  يك�ن�ا  فقد  اآخر.  �سيء  عن  امل�ستثمرون 

نتاج فيما ل� ت�فر ال�ستقرار ال�سيا�سي، والبنية  تكلفة اأعلى لالإ

واخلدمات  الب�سائع  على  املحلي  والطلب  املالئمة،  التحتية 

العمل  )منظمة  ال�سليمة  ال�سناعية  والعالقات  املنتجة، 

امل�سحية  الدرا�سة  نتيجة  نذكر هنا  اأن  بد  ل  2000اأ(.  الدولية 

اأهم  بني  من  تكن  مل  العمل  تكلفة  اأن  بّينت  التي  للم�ستثمرين 

�ستثمارات  الع�امل التي ُيتخذ مب�جبها القرار ح�ل مق�سد الإ

اخلارجية املبا�سرة )حامت 1997(.

خر للرتدد يف تبني اأو حت�سني املعايري فه�  اأما امل�سدر الآ

اأو عن جم�دهم،  و�ساع،  الأ العمل عن  اأ�سحاب  ينبع من ر�سا 

وزير  يل  قال  لقد  للمعايري.  احلقيقي  للمعنى  جهلهم  حتى  اأو 

اأراد من �سناعة  اأنه  الرائدة  وروبية  الأ الدول  اإحدى  العمل يف 

املن�س�جات يف بلده اأن تخفف من م�ست�ى الغبار غري ال�سحي 

قام  الذين  املنتج�ن  قاوم  وقد  الن�سيج.  م�سانع  من  املنبعث 

م�سانعهم  �سيغلق�ن  اأنهم  بحجة  الطلب،  هذا  مب�اجهتهم 

جهزة  الأ لرتكيب  �سافية  الإ التكلفة  حتمل  اإىل  ا�سطروا  اإن 

التكلفة  اأحد املنتجني على حتمل  النتيجة، وافق  احلمائية. يف 

م�ؤاتية على غري ما  النتيجة  وكانت  الالزمة.  املعدات  وتركيب 

امل�سنع  ذلك  يف  العمالة  اإنتاجية  ارتفعت  فقد  مت�قعًا.  كان 

املر�ش،  ون�سبة  الغياب،  ن�سبة  انخفا�ش  ب�سبب  ملح�ظ  ب�سكل 

وحت�سن  ال�سحية  و�ساع  الأ ن  حت�سُّ نتيجة  داء  الأ ن  وحت�سَّ

فاق  التكلفة  الت�فري يف  اإن  نتاج.  الإ على  العمال  لدى  احل�افز 

ت�ظيف  فر�ش  حت�سنت  بينما  �سافية،  الإ �ستثمارية  الإ التكلفة 

العمل.  بيئة  حت�سن  ب�سبب  بهم  والحتفاظ  اجليدين  العمال 

وعندما علم وزير العمل بامل��س�ع، طلب من امل�سنع املحظ�ظ 

خرين لتخاذ نف�ش اإجراءات التح�سني. غري  دع�ة املنتجني الآ

نها �سعرت اأن امليزة التناف�سية  اأن اإدارة امل�سنع اأبدت ترددًا، لأ

التي حققتها من البتكار قد ت�سيع اإن قام املناف�س�ن برتكيب 

نف�ش املعدات امل�سادة للغبار التي ي�ستخدمها امل�سنع. عندئٍذ، 

حترك ال�زير لكي ي�سمن ا�ستخدام نف�ش املعدات يف كل مكان 

جراء  الإ لهذا  قت�سادية  والإ ن�سانية  الإ املنفعة  تعميم  اأجل  من 

يف ال�سناعة باأكملها. تعر�ش هذه احلالة الق�سية الكال�سيكية 

فراد  الأ م�سالح  اأن  يعني  مما  اجلماعي«،  التحرك  »مل�ساكل 

التم�سك باملعايري على ال�سعيد العاملي ي�سبح �ساأنًا من �س�ؤون 

احلكم ال�سالح. وه� يتطلب ما ل يقل عن عهد اجتماعي عاملي. 

للحكم  ال�سرورية  امل�سبقة  ال�سروط  اأن  الق�ل  ن�ساف  الإ من 

ماكن. اأما احلك�مات،  ال�سالح لي�ست مت�فرة يف الكثري من الأ

فاإن ح�س�رها الي�م قد يك�ن اأ�سعف من ح�س�رها قبل ب�سعة 

خلقها  التي  اجلديدة  احلقائق  اإىل  جزئيًا  يع�د  وهذا  عق�د، 

قت�ساد الدويل، بق�سد اأو بدون ق�سد. من هنا فال�س�ؤال ه�:  الإ

ما الذي ينبغي عمله من اأجل خلق بيئة م�ؤاتية لتطبيق معايري 

العمل الدولية؟

يناق�ش  وه�  �سئلة.  الأ هذه  ملعاجلة  الف�سل  هذا  ي�سعى 

العقبات الرئي�سية التي تعيق تقدم معايري العمل الدولية، كما 

يعر�ش اإطار عمل منا�سب للنه��ش باملعايري. 

اأ( العقبات الرئي�سية

يدي�ل�جيات النظرة اخلاطئة وامل�سالح الرا�سخة والإ

جديدة  اإيدي�ل�جيات  ظه�ر  اإىل  قت�سادية  الإ الع�ملة  ادت  لقد 

حتاول ت�س�يغ امل�سالح الرا�سخة وجعلها مقب�لة يف اأعني النا�ش. 

احلديث.  م��س�ع  امل�سالح  هذه  ح�ل  ب�سدة  راء  الآ وتختلف 

فبينما مل جتد الدرا�سات ال�ستطالعية التجريبية التي اقتب�سنا 

منها اأعاله اأية دلئل قاطعة على وج�د »حروب عطاءات عاملية« 

ثمة  املال اخلارجي،  راأ�ش  على  املتناف�سة  بني احلك�مات  فيما 

خطر دائم من اندلع مثل هذه احلروب براأي اأحد املراقبني من 

»ال�سباق  اإن  قت�سادي.  الإ امليدان  يف  والتنمية  التعاون  منظمة 

نح� القاع« ل يعتمد على الجنذاب احلقيقي للم�ستثمرين اإىل 

دنى. فمجرد وج�د هذه النظرة،  البلدان ذات معايري العمل الأ

يف   .)2000 )اأومان  كاِف  اأمر  ه�  خاطئة،  اأم  كانت  �سحيحة 

للحماية  ثر »احلقيقي«  الأ القرار ما ه�  النهاية، ل يهم �سناع 

جتماعية على التجارة، بل يهمهم ما اإن كان ُينَظر اإىل مثل  الإ

قد  والتناف�سية.  نتاجية  والإ املرونة،  اأمام  كعقبة  احلماية  هذه 

ت�س�د هذه النظرة يف اأعني امل�ستثمرين والزبائن املحتملني من 

قليمية  اخلارج، اأو يف اأعني احلك�مات ال�طنية اأو ال�سلطات الإ

�ستثمارات وال�سفقات نح�ها. وهكذا  التي ت�سعى اإىل جذب الإ

اأنه  م��س�فيني  وغندي  الأ الرئي�ش  اعرتف  املثال،  �سبيل  على 

لب�سة  الأ م�سنع  يف  �سراب  بالإ قمَن  عاملة   265 ب�سرف  قام 

�سراب  نه �سعر اأن هذا الإ ول 2003، لأ »تراي�ستار« يف ت�سرين الأ

اجلزائر،  من  كل  يف  احلك�مات  اأن  كما  امل�ستثمرين.  �سيثني 

�سرابات التي  وم�ري�سي��ش، وب�روندي تتمتع ب�سالحية منع الإ
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عمال. ل يكفي وج�د مقاولني ممن يتمتع�ن ببعد النظر  اإىل الأ

ق املعايري على نطاق وا�سع.  كاأفراد، لكي ُتطبَّ

مل�سلحة  املعادية  يدي�ل�جيات  الإ هيمنت  ن،  الآ حتى 

املجتمع على ن�سبة ل باأ�ش بها من �سيا�سات الع�ملة. وت�سعى هذه 

يدي�ل�جيات اإىل حماولة دفع امل�سالح الرا�سخة حتت غطاء  الإ

التقاليد،  مع  ين�سجم  مبا  العمل  اأو  العامة،  امل�سلحة  خدمة 

ا�سُتخدمت  الذي ل مفر منه. وقد  واقع احلياة  التعامل مع  اأو 

احلر  لل�س�ق  ترّوج  التي  اجلديدة  الليربالية  يدي�ل�جية  الإ

النه��ش  ف�سل، كحجة �سد فكرة  الأ العاملي  النم�ذج  باعتباره 

�سا�ش  الأ يدي�ل�جية  الإ هذه  و�سكلت  الدولية.  العمل  مبعايري 

النظري الذي ُبني عليه ما �سمي »اإجماع وا�سنطن«، والذي ي�جه 

جملة  وتت�سمن  الدولية.  املالية  امل�ؤ�س�سات  واأعمال  �سيا�سات 

جماع حترير التجارة، وت�سجيع امل�ؤ�س�سات  املبادئ اخلا�سة بالإ

ال�سريبي،  �سالح  والإ العامة،  املالية  و�سبط  الدولية،  املالية 

�س�اق  والتحرير املايل، واأ�سعار ال�سرف التناف�سية، وحترير الأ

نظمة و�سمان حق�ق امللكية. من الأ

حجة »احلمائية املقّنعة«

اإن اإحدى الدعاءات املاأل�فة التي ي�س�قها ممثل� العامل النامي 

�سد  التحديد  وجه  وعلى  الدولية،  العمل  معايري  اإنفاذ  �سد 

»�سكاًل  اأو  مقنعة«،  »حمائية  ت�سكل  اأنها  هي  بالتجارة،  ربطها 

العامل  بلدان  طرف  من  اجلديدة«،  الك�ل�نيالية  من  جديدًا 

كرث ثراًء بحماية وظائفها عن طريق  ول. �سرتغب الدول الأ الأ

اأنها تريد فر�ش  اأو  اإليها،  النامي  اإدخال منتجات العامل  عدم 

وتقاليد  ثقافات  فيها  ت�س�د  التي  البلدان  على  الغربية  القَيم 

خمتلفة. ينبغي ت�ّخي احلذر لدى فك خي�ط هذا الدعاء. يف 

قت�ساديات  الإ وكذلك  املتقدم-  ال�سناعي  العامل  اأن  احلقيقة 

واإىل  ال�سترياد،  على  قي�د  فر�ش  اإىل  جلاأت  قد  النا�سئة- 

وت�سجيع  حلماية  اأخرى  �سبل  واإىل  الكبرية،  عانات  الإ تقدمي 

قت�سادية املحلية املختلفة. اإن احلمائية هي واقع  القطاعات الإ

ي�قع اأ�سد ال�سرر بالدول النامية) اأنظر الف�سل 2 ب(. ولكن 

معايري  على  امل�س�ؤولية  ُتلقى  اأن  ينبغي  ل  هذا،  يحدث  حيثما 

ال�سرح  جرى  وكما  ذلك،  من  العك�ش  على  بل  الدولية.  العمل 

املنتجات جتري يف  �س�ق  فاإن احلمائية يف  الثاين،  الف�سل  يف 

ظل غياب معايري العمل الدولية اأكرث مما جتري يف وج�دها. ل 

�سباب  عة كذريعة لتم�يه الأ ينبغي ا�ستخدام حجة احلمائية املقنَّ

حيان  خرى التي حت�ل دون المتثال باملعايري. يف كثري من الأ الأ

قد تع�د اأ�سباب مقاومة املعايري اإىل ال�سيا�سة ال�طنية. »عندما 

يك�ن  قد  العام  العمل  واأن  بال�سرورة،  تتطابق  ل  واجلماعات 

�سروريًا من اأجل الت�فيق بني الثنني.

م�سانع  اأ�سحاب  بّرر  الهند:   من  اآخر  مثال  يف  لننظر 

لب�سة انخفا�ش ن�سبة الن�ساء العامالت يف عدد من امل�سانع  الأ

يفقدن  فهن  وبالتايل  ال�لدات،  ب�سبب  املتكرر  الن�ساء  »لغياب 

ل�ساعات  العمل  ال�سيدات  على  ال�سعب  من  اأن  كما  التدريب، 

74(. كان )و ل يزال(  2002، �ش.  و�ستامليكر  ط�يلة« )�ستال 

بع�ش اأ�سحاب العمل يف الدول ال�سناعية الغربية ي�ؤمن�ن مبثل 

خر اأن امل�ساواة على اأ�سا�ش  راء، فيما اكت�سف البع�ش الآ هذه الآ

ميكن  ل  عقبات  يف  تت�سبب  ل  واملهنة  �ستخدام  الإ يف  اجلن�ش 

فحيث  بال�سرورة.  اقت�سادية  اإعاقات  تخلق  ول  عليها  التغلب 

املخاوف  كبرية  بدرجة  اختفت  املعاملة،  يف  امل�ساواة  حتققت 

ب�ساأن ال�سيئات التناف�سية. 

قت�سادية ذريعة جديدة للت�ساهل يف ال�سل�ك  ت�فر الع�ملة الإ

التمييزي القدمي اأو اجلديد وامل�اقف ال�سيقة واملحدودة جتاه 

احلك�مات،  حتى  بل  عمال،  الأ فاأ�سحاب  جتماعي.  الإ التقدم 

باأن  لالدعاء  كحجة  الدولية  املناف�سة  احتدام  اإىل  ي�سريون 

جتماعية، اأو اأنه يجب  قت�ساد املفت�ح ل ي�سمح بالتح�سينات الإ الإ

تخفي�ش املقايي�ش ال�سائدة اإن كان للبالد اأن تظل تناف�سية على 

املبا�سرة  اخلارجية  �ستثمارات  الإ جتذب  واأن  الدويل  امل�ست�ى 

التي  باخلريات  ال�ع�د  مع  تتناق�ش  احلجة  هذه  اأن  )لحظ�ا 

�ستجلبها الع�ملة!(.

العمل  معايري  تخفي�ش  يربر  حيان،  الأ من  كثري  يف 

امل�ستقل.  املحلي  التحرك  على  القدرة  فقدان  اإىل  �سارة  بالإ

اإعفاء احلك�مات  اإيفانز كيفية انتقال عدوى  وقد عر�ش ج�ن 

املحافظني  حك�مة  »كانت  جتماعية:  الإ امل�س�ؤولية  من  لنف�سها 

يف بريطانيا )1979-97( اإحدى اأ�سر�ش احلك�مات يف الدع�ة 

وذلك  العمل،  اأ�س�اق  وحترير  النقابات  �سعاف  لإ احلاجة  اإىل 

من اأجل جماراة من�ذج التناف�سية القائم يف مكان غري حمدد 

يف �سرقي اآ�سيا. ولكن يف عام 1997، بررت احلك�مة التي كانت 

اآنذاك، حماولتها لتقييد حق�ق النقابات بالق�ل  حتكم ك�ريا 

اأجل  من  العمل  معايري  لتخفي�ش  ك�ريا م�سطرة  اأن جمه�رية 

وقف امل�سانع الك�رية من النتقال اإىل �سك�تلندة و�ساوث ويلز- 

)اإيفانز  بريطانيا«  يف  املرنة  العمل  �ساعات  جتذبهم  الذين 

التي  الفردية  النتهازية  اأن  على  املثال  هذا  يدل   .)2002

�سارة اإىل املناف�سة الدولية قد تقّ��ش التقدم  ع ب�ا�سطة الإ ُت�سرَّ

جتماعي.  الإ

جتماعية للمناف�سة،  ر�سية الإ ل بد من اتفاقية دولية حتدد الأ

العمل  ملعايري  قت�سادية  الإ امليزات  نقل  من  التمكن  اأجل  من 
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ج�ر ال�سينية �ستظل اأقل. اإن  ن الأ ج�ر/املعايري املنخف�سة لأ الأ

ف�سل مل�اجهة املخاطر التناف�سية هي حت�سني امل�ارد  املقاربة الأ

)اأنظر  لب�سة  والأ الن�سيج  م�سانع  يف  العمل  و�سروط  الب�سرية 

الف�سل اخلام�ش-د اأدناه(. 

ول�يات ال�سيا�سية ل�سالح معايري  ميكن تغيري امل�اقف والأ

لي�ست  هي  الق�ية  الرا�سخة  امل�سالح  فحتى  الدولية.  العمل 

ع�سيَّة على التغيري، ول ت�سكل بال�سرورة عقبة اأمام التقدم يف 

قت�سادية  معايري العمل الدولية، اإذا ات�سح اأن قطف الثمار الإ

هذا  ويتجلى  بدونها.  ممكن  ه�  مما  اأكرث  املعايري  مع  ممكن 

اجليد  داء  الأ ذات  والدول  جدًا  الناجحة  امل�سانع  يف  ب��س�ح 

اإدراك  فاإن  احلظ،  ل�س�ء  الدولية.  العمل  ملعايري  متتثل  التي 

اأهمية وف�ائد التعاون داخل البلدان وفيما بينها ياأتي يف الغالب 

متاأخرًا، وبعد اأن يك�ن ال�سرر الفادح قد وقع. كان ل بد للحرب 

وروبية،  الأ الدول  يف  اأعقبتها  التي  وللث�رات  وىل،  الأ العاملية 

بني  وا�سع  اإجماع  اإىل  الت��سل  يتم  لكي  البل�سفية،  ولن�س�ء 

اأ�سحاب العمل، والعمال واحلك�مات على اإقامة منظمة العمل 

�سروط  باأ�س�اأ  اخلا�سة  التفاقيات  اأوىل  اإىل  والت��سل  الدولية 

مع  للراأ�سمالية  كخ�سم  ال�سي�عية  �سق�ط  اأ�سعف  لقد  العمل. 

رادة  الإ معه  و�سعفت  جماع،  الإ هذا  الع�سرين  القرن  نهايات 

جتماعية العاملية قدمًا. كذلك، كان ل بد من  هداف الإ بدفع الأ

قت�سادي الكبري يف الثالثينات لكي تبدي احلك�مات  الرك�د الإ

الكاملة وذلك عرب  العمالة  ا�ستعدادًا لتحّمل م�س�ؤولياتها جتاه 

املبادرة اإىل اإدارة الطلب الكلي. غري اأن ال�س�ؤال ه� ما اإن كان 

ياأتي  الدولية  العمل  معايري  وت�سجيع  العام لحرتام  ال�ستعداد 

يف  الدوري  جتماعي  الإ التقدم  على  طالع  )لالإ دوري  ب�سكل 

ال�ليات املتحدة اأنظر ك��سان ون�ردلند 1989(، واأي�سًا ما اإن 

�سيا�سية كربى  اأو  اقت�سادية  كارثة  ال�سروري حدوث  كان من 

النتظار  علينا  يجب  هل  دويل.  اتفاق  اإىل  الت��سل  يتم  حتى 

حتى حتدث نكبة اجتماعية اأو �سيا�سية مدوية  لكي نرى جه�دًا 

العقل  ينت�سر  اأم  عاملية؟  اجتماعية  ق�اعد  نفاذ  لإ تبذل  فعلية 

يف  الكارثة  حدوث  مينع  عاملي  اجتماعي  ميثاق  اإىل  بالت��سل 

ال�قت املنا�سب؟

للمنظمات  املن�سقة  غري  عمال  والأ املتعار�سة  ال�سيا�سات 

الدولية

اقت�سادية  ا�سرتاتيجية  عن  الي�م  البعد  كل  بعيدون  نحن 

حتقيق  دعم  على  وقادرة  ومن�سقة  من�سجمة،  واجتماعية 

جه�د  ت�جد  ل  والدويل.  ال�طني  ال�سعيدين  على  املعايري 

تق�م احلك�مات ال�ستبدادية بقمع التنظيمات العمالية، يك�ن 

)كرغبة  املحلية  ال�سيا�سية  العتبارات  ه�  الغالب  يف  احلافز 

من  اأكرث  لنف�سها(  بال�سلطة  بالحتفاظ  املعينة  النخب  اإحدى 

التناف�سية  على  )املحافظة  اخلارجية  قت�سادية  الإ العتبارات 

الدولية يف جمال ال�سادرات(« )ليم، 1990(. يف ال�اقع، فاإن 

عددًا ل باأ�ش به من حك�مات الدول النامية تنظر اإىل النقابات 

قامت  وبالتايل  نظامها،  اأو  �سلطتها  تهدد  �سيا�سية  كمعار�سة 

بتقييد احلرية النقابية. فبالن�سبة حلك�مات ال�سني، وميامنار، 

واإندوني�سيا، ل تزال �س�رة حركة الت�سامن العمالية يف ب�لندة، 

نهاية  يف  ال�سي�عية  احلك�مة  �سق�ط  �سرارة  اأ�سعلت  والتي 

الثمانينات ماثلة اأمامها. يف �س�ء هذا ال�اقع، فاإن قمع احلق�ق 

نتاجية بقدر ما يتعلق باملحافظة  �س�اق والإ العمالية ل يتعلق بالأ

غري  اعتبارها  ميكن  حك�مية  م�ؤ�س�سات  ِقَبل  من  ال�سلطة  على 

�سرعية  �سمن روؤية وا�سعة للم��س�ع )ما�سك��ش 2004(.

املقّنعة  احلمائية  ب�ساأن حجة  الت�س�ؤلت  كما ميكن طرح 

من منطلِق اآخر. فالكثري من منتجات الدول النامية ل تناف�ش 

الب�سائع  با�ستثناء  ال�سناعية.  الدول  يف  امل�سنعة  املنتجات 

من  كبرية  اأجزاء  فاإن  اجل�دة،  والفائقة  التميز  ال�سديدة 

لكرتونيات  لعاب والإ حذية، والأ لب�سة، والأ �سناعات الن�سيج، والأ

ج�ر املنخف�سة. واملناف�سة  قد انتقلت بالفعل اإىل الدول ذات الأ

قت�سادية هي اأكرث حدة  على التكلفة يف كثري من القطاعات الإ

واجلن�ب.  ال�سمال  بني  املناف�سة  من  النامية  الدول  بني  فيما 

اأكرث  اجلريان«  »اإفقار  ا�سرتاتيجيات  النامية  الدول  ت�اجه 

امل�ستثمرون  فيها  يق�م  والتي  ال�سناعية،  الدول  ت�اجهها  مما 

ج�ر املنخف�سة  واملنتج�ن وامل�سرتون ب��سع اإحدى الدول ذات الأ

ج�ر  الأ على  ي�سغط�ن  بحيث  خرى،  الأ الدول  م�اجهة  يف 

و�سروط العمل ب�سكل مت�ا�سل. اإن ان�سمام ال�سني اإىل منظمة 

التجارة العاملية يف عام 2001، وانتهاء ثالثني عامًا من اتفاقية 

ر  احلماية القدمية ح�ل الن�سيج واملالب�ش يف عام 2004، قد �سعَّ

املناف�سة بني الدول النامية. ففي ظل انتهاء احل�س�ش)الك�تا( 

وتايلندة،  وكمب�ديا،  الفيليبني،  مثل  دول  ت�سعر  الن�سيج،  يف 

وتركيا  واملغرب،  وم�ري�سي��ش،  وبنغالد�ش،  و�سريالنكا، 

لل�سناعات  وال�سريع  ال�سخم  الت��سع  من  باخلطر  واملك�سيك 

ال�سينية، وقد طالبت بفر�ش قي�د جديدة على جتارة املالب�ش. 

تتمتع ال�سني كع�س� يف منظمة التجارة العاملية ب��سعية الدولة 

من  �سخم  ملجمع  امتالكها  ومع  التجارة،  يف  رعاية  كرث  الأ

اأرخ�ش  عر�ش  من  �ستتمكن  فاإنها  جر،  الأ املنخف�سة  العمالة 

مع  باملقارنة  العمالة  كثيفة  بطرائق  املنتجة  للب�سائع  �سعار  الأ

جميع الدول قاطبة. ل ميكن لهذه الدول اأن تتبنى ا�سرتاتيجية 
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فيها  اإىل درجة فقدت  الدولية  املالية  امل�ؤ�س�سات  ن�سيحة  على 

العامة،  اخلدمة  رواتب  تخفي�ش  مت  فقد  قدراتها.  من  الكثري 

والتي اعتربها البنك الدويل مرتفعة جدًا، مما جعل اخلدمة 

اإىل تراجع  اأدى  حيان، مما  العامة غري جذابة يف كثري من الأ

م�ست�ى الكفاءة الالزمة للعمل العام )معهد البنك

ن�سبة  وهاجرت   .)1999 الدويل  العمل  ومكتب  الدويل 

مما  اجلن�ب،  دول  من  العديد  من  العمال  اأمهر  من  كبرية 

اأ�سعف قدرات وفعالية ال�زارات واخلدمة املدنية. وقد كان لهذا 

تتطلب  نها  لأ الدولية،  العمل  معايري  على  �سلبية  تبعات  ال��سع 

عاملني متخ�س�سني لت�سميم ال�سيا�سات، ودوائر تفتي�ش كف�ءة، 

واإدارات اأخرى للرقابة على امل�سانع ولتخاذ الإجراءات اخلا�سة 

ملكافحة التهرب من املعايري وفر�ش العق�بات على منتهكيها.

لل�سروط  لالن�سياع  م�ستعدة  تكن  مل  التي  الدول  اأما 

يف  تخفق  مل  فهي  الدولية،  املالية  للم�ؤ�س�سات  قت�سادية  الإ

بل مل  التنم�ية فح�سب،  امل�ساعدات  اأو  التم�يل  على  احل�س�ل 

رجح احل�س�ل على التم�يل اخلا�ش من �س�ق راأ�ش  ُيَتح لها على الأ

قل اإىل دفع مبالغ اأعلى للتاأمني.  املال، اأو ا�سطرت على الأ

امل�ؤ�س�سات  بها  قامت  التي   عمال  والأ التاأييد  اأ�سر  لقد 

نظمة عن اأ�س�اق العمل بق�سية  زالة القي�د والأ املالية الدولية لإ

املعايري  تنفيذ  ال�سعب  من  والدولية.  ال�طنية  العمل  معايري 

قت�ساديني  الإ اأن  رغم  اأنظمة،  فيها  ت�جد  ل  عمل  اأ�س�اق  يف 

التقليديني يّدع�ن اأن هذا �سي�ؤدي اإىل اأعلى م�ست�يات الرفاه. 

احلقيقة هي اأنه ل ت�جد اأ�س�اق عمل بدون ق�اعد يف اأي مكان 

يف العامل. ولكن تختلف اأ�س�ل هذه الق�اعد وطبيعتها. فهي قد 

تك�ن نا�سئة عن اتفاق ثنائي اأو ثالثي، اأو مفرو�سة من جانب 

بال�سيا�سة  اخلا�ش  القرار  اتخاذ  م�ست�ى  تخفي�ش  اإن  واحد. 

ا�ستخدام  اأمر  واعتبار  الفردية،  املن�ساأة  م�ست�ى  اإىل  العمالية 

دارة، ل ي�ؤدي على الإطالق  امل�ارد العمالية امتيازًا من حق الإ

اإىل �س�ق عمل غري م�س�ه اأو مقّيد.

من  ن�سبيًا  اأكرب  قدرًا  الدولية  املالية  امل�ؤ�س�سات  اأبدت 

خرية.  الأ ال�سن�ات  خالل  للع�ملة  جتماعي  الإ بالبعد  الهتمام 

ال�سيا�سات  ق�سايا  اإىل  الهتمام  من  اأكرب  قدرًا  اأولت  فهي 

 ،1999 جتماعية، وخ�س��سًا للمعركة �سد الفقر. منذ عام  الإ

اإعفاء  على  للح�س�ل  التاأهل  يف  ترغب  التي  الدول  من  يطلب 

البنك  من  جديدة  خمف�سة  قرو�ش  تلقي  يف  اأو  الدي�ن،  من 

الفقر. مع حل�ل  ا�سرتاتيجية احلد من  اأن تقدم ورقة  الدويل 

37 دولة قد اأجنزت ال�رقات ال�سرتاتيجية  2004، كانت  عام 

16 دولة قد قدمت  للحد من الفقر اخلا�سة بها، بينما هناك 

و�سع  عملية  تك�ن  اأن  يفرت�ش  البنك.  اإىل  مرحلية  اوراق 

دولية من�سقة لتق�ية النم� والعمالة. فلم حتقق جمم�عة الدول 

ال�سناعية الثماين، والتي متثل اأق�ى الدول يف العامل �سيا�سيًا 

متعدد  النظام  هذا  �سمن  ونالحظ  يذكر.  جناحًا  واقت�ساديًا 

واإيدي�ل�جية بني خمتلف  �سيا�سية  طراف، وج�د اختالفات  الأ

من  املتحدة  مم  الأ منظمات  التحديد  وجه  وعلى  ال�كالت، 

فيها  اأخرى، مبا  ناحية  من  الدولية  املالية  وامل�ؤ�س�سات  ناحية، 

قليمية  �سندوق النقد الدويل، والبنك الدويل، وبن�ك التنمية الإ

واخت�سا�سات  �سلطات  يف  ازدواجية  هناك  اأخرى.  ناحية  من 

وبراجمها  من�سجمة،  دائمًا  لي�ست  و�سيا�ساتها  املنظمات،  هذه 

ونتيجة لذلك،  للتن�سيق.  حيان  الأ تفتقر يف كثري من  واأعمالها 

تتلقى احلك�مات ال�طنية ن�سائح متناق�سة من ال�كالت الدولية 

املختلفة. متيل الكثري من احلك�مات اإىل تبني ال�سيا�سات التي 

اإن  عما  النظر  بغ�ش  الدولية،  املالية  امل�ؤ�س�سات  بها  تن�سحها 

ت�فر  املنظمات  هذه  ن  لأ بب�ساطة  وذلك  ل،  اأم  تعجبها  كانت 

كرب، الذي تك�ن احلك�مات يف الغالب بحاجة  الدعم املايل الأ

املتعار�سة  ال�سيا�سات  تعك�ش  حيان،  الأ من  كثري  يف  له.  ما�سة 

للمنظمات الدولية اخلالفات القائمة داخل احلك�مات ال�طنية 

ال�سيا�سات  ت�سكل  ل  البلدان،  غالبية  ففي  ال�سيا�سات.  حيال 

متكاملة.  �سيا�سية  رزمة  من  جزءًا  جتماعية  والإ قت�سادية  الإ

اأو  املالية  جتماعية، تختلف م�اقف وزراء  الإ لل�سيا�سة  بالن�سبة 

روؤ�ساء البن�ك ال�طنية، والذين هم معني�ن بال�ستقرار املايل، 

قت�ساد املعنيني بت�سجيع التجارة، اأو وزراء  عن م�اقف وزراء الإ

جتماعية والذين مهمتهم هي ت�سجيع املعايري  العمل وال�س�ؤون الإ

يحمل�ن  ال�زراء  ه�ؤلء  نرى  اأن  يف  اإذن  عجب  ل  جتماعية.  الإ

دارة يف  معهم م�اقفهم املتباعدة من ال�سيا�سات اإىل جمال�ش الإ

املنظمات الدولية، مع اأنهم اأع�ساء يف احلك�مة نف�سها.

مل تكن منظ�مة �سيا�سات البنك الدويل و�سندوق النقد 

ملعايري  عام  ب�سكل  داعمة  خريين  الأ العقدين  خالل  الدويل 

�سبيل  على  )اأنظر  خرى  الأ العمل  ومعايري  الدولية  العمل 

الثمانينات،  اأوائل  من  فابتداء   .)2000 ه�فن  در  فان  املثال 

الهيكلي«،  التعديل  »برامج  �سمي  ما  املنظمتان  هاتان  نا�سرت 

من  كل  من  قرو�ش  على  للح�س�ل  �سرطًا  بها  لتزام  الإ وجعلتا 

التعديل  برامج  اإن  الدويل.  والبنك  الدويل  النقد  �سندوق 

املالية  م�ست�ى  وعلى  نقدي  تق�سف  لتحقيق  م�جهة  الهيكلي 

العامة بهدف حتقيق ال�ستقرار، وتخفيف دور احلك�مة الذي 

�سالح  اعترب غري فعال وفا�سد. وت�سمنت �سيا�سات التعديل الإ

يف  العمل.  اأ�س�اق  عن  القي�د  واإزالة  اخل�سخ�سة  نح�  امل�جه 

انتقالية،  مرحلة  يف  متر  التي  والدول  النامية  الدول  من  كثري 

دارة العامة احلك�مية بناء  وخ�س��سًا يف اأفريقيا،  تقل�ست الإ
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�س�ق  مرونة  ح�ل  �سيا�ساتهم  اأن  كما  �سا�سية.  الأ وغري  الهامة 

العمل ل تتقارب ب�سكل كبري مع خط�ط �سيا�سات منظمة العمل 

حتديد  �سد  الدولية  املالية  امل�ؤ�س�سات  جادلت  طاملا  الدولية. 

حماية  و�سد  العمل  �ساعات  عدد  وحتديد  ج�ر،  لالأ اأدنى  حد 

�س�ق  يف  ت�سلبًا  باعتبارها  بها  ونددت  واملداخيل،  �ستخدام  الإ

العمل وقي�دًا حك�مية. ورغم اأن �سندوق النقد الدويل ل يعترب 

�سيا�سات �س�ق العمل جزءًا من نطاق عمله ولي�ش له ولية عليه، 

الن�سائح  ت�جيه  من  ال�سندوق  يف  العاملني  مينع  ل  هذا  فاإن 

ج�ر،  دنى لالأ ج�ر، واحلد الأ املعادية للمفاو�سة املركزية على الأ

حاد.  ب�سكل  انخفا�سها  عند  حتى  قيا�سي  برقم  ج�ر  الأ وربط 

واجته ال�سندوق اإىل اإعطاء ن�سائح من »مقا�ش م�حد«  للجميع 

ن اإ�سالحات �س�ق العمل، ب�سبب اإخفاقه يف فهم حقيقة اأن 
ب�ساأ

الدول املختلفة حتتاج اإىل �سيا�سات خمتلفة. 

اإزاء  اإيجابية  اأكرث  الدويل  البنك  م�قف  اأ�سبح  وبينما 

�سا�سية، فاإن تبّنيه حلق�ق العمال يتباين ب�سدة  معايري العمل الأ

معايري  جتاه  النظر  وجهات  اإن  طر.  والأ الدوائر  خمتلف  بني 

العمل الدولية لي�ست دائمًا من�سجمة داخل املنظمة. فمبا�سرة 

معايري  املت�سمنة يف  »املبادئ  اأن  الدويل  البنك  ت�سريح  عقب 

الدويل  البنك  ر�سالة  يف  ت�سهم  اأن  ميكنها  �سا�سية  الأ العمل 

قت�سادي ويف  التنم�ية..)واأنه ميكن لها( اأن ت�سهم يف النم� الإ

الفقراء«  ي�اجهها  التي  العمل  مكان  يف  املخاطر  من  التقليل 

للبنك  اأخرى  مطب�عة  اأكدت  فقد   ،)2001 الدويل،  )البنك 

الدويل »اأن الدول النامية متتلك حجة جيدة باأن معايري العمل 

البلدان  �سد  امل�جهة  احلمائية  من  جديدًا  �سكاًل  ت�سبح  قد 

الفقرية- والتي قد

الفقر،  زيادة  اإىل  ي�ؤدي  لل�سخرية  مثري  تاأثري  لها  يك�ن   

طفال« )ك�ليري ودولر 2002(. فاعرتاف  وبالتايل اإىل عمل الأ

كبار امل�س�ؤولني بحق�ق العمال ل ُيرتجم بال�سرورة اإىل فعل على 

ين�سجم  الفعلي ل  والعمل  دنى.  الأ ال�ظيفية  امل�ست�يات  م�ست�ى 

دائمًا مع النتائج والت��سيات التي يت��سل اإليها الباحث�ن. على 

الذي   2001-2000 العاملي  التنمية  تقرير  وجد  املثال،  �سبيل 

كبري  ب�سكل  امل�ساواة  انعدام  اأن  ما،  درجة  اإىل  تقدميًا  يعترب 

قت�سادي، ولكن عمليًا، ل ت�جد اإ�سارات تدل على  يعيق النم� الإ

عادة ت�زيع الدخل العمايل.  اأن البنك ي�سجع �سيا�سات داعمة لإ

وممثليهم،  الفقراء  متكني  اإىل  نف�سه  التقرير  يف  البنك  يدع� 

ولكن ل يزال يتعني روؤية خط�ات ملم��سة يف هذا الجتاه. 

عدلت  قد  الدولية  املالية  امل�ؤ�س�سات  اأن  ال�ا�سح  من 

وطاأة  حتت  وذلك  العام،  القطاع  خ�سخ�سة  جتاه  �سيا�ساتها 

يف  ال�سيئة  التجربة  فيها  مبا  اخلا�ش،  القطاع  اإخفاقات 

الوراق ال�سرتاتيجية للحد من الفقر ملكًا للحك�مات ال�طنية 

الدويل  البنك  تعهد  وقد  فيها.  املدين  املجتمع  اإ�سراك  يتم 

وراق  الأ هذه  وتنفيذ  ت�سميم  يف  النقابات  واإ�سراك  مب�ساورة 

ال�سرتاتيجية للحد من الفقر، غري اأن امل�ساركة كانت حمدودة 

والدولية  ال�طنية  النقابات  ا�ستكت  وقد  العملية.  الناحية  من 

من اأنها اإما ُت�ستثنى اأو ُت�ست�سار �سكليًا فقط يف اإعداد ال�رقات 

حت�سن  اإىل  التقارير  اأ�سارت   ،2003 عام  منذ  ال�سرتاتيجية. 

م�ساركة النقابات يف هذه العملية. 

مان  تظهر ق�سايا ت�سجيع التعليم، وال�سحة، و�سبكات الأ

الدولية  املالية  امل�ؤ�س�سات  برامج  يف  بارز  ب�سكل  الإجتماعي 

اخلا�سة باحلد من الفقر. من ناحية اأخرى،  مل تعط العمالة، 

ب��سفها مك�ن ا�سرتاتيجي هام يف مكافحة الفقر، اأول�ية م�سابهة 

يف رزمة ال�سيا�سات اخلا�سة بامل�ؤ�س�سات املالية الدولية. مل يخل�ش 

البنك الدويل اإىل ال�ستنتاج التايل حتى عام 2001، عندما قال: 

�سل الرئي�سي اأو ال�حيد  حيان الأ »مبا اأن العمل ه� يف كثري من الأ

اآمن  ا�ستخدام  على  العادل  احل�س�ل  فاإن  الفقراء،  اأيدي  يف 

جر ي�سكل اأحد اأهم ج�انب تخفيف املخاطر« )ه�لزمان  وجيد الأ

وج�يرجن�سن 2001(. غري اأن ال�رقات ال�سرتاتيجية للحد من 

تت�سمن  ول  �ستخدام،  بالإ خا�سة  اأهدافًا  عادة  حتدد  ل  الفقر 

ج�ر و�سروط العمل، والتي قد تك�ن اأ�سا�سية  �سيا�سات لتح�سني الأ

من اأجل تخفيف حدة الفقر. 

خرية، تبنت امل�ؤ�س�سات املالية الدولية  خالل ال�سن�ات الأ

�سا�سية.  تدريجيًا م�قفًا اأكرث ودية جتاه معايري العمل الدولية الأ

الدولية لإعالن  العمل  1999، وعقب اعتماد منظمة  ففي عام 

الدويل  البنك  اأو�سح  العمل،  يف  �سا�سية  الأ واحلق�ق  املبادئ 

م�قفه: »لقد اتخذ البنك م�قفًا ل ي�س�به اللتبا�ش ح�ل ثالثة 

والتمييز(  اجلربي  والعمل  طفال،  الأ )عمل  اأ�سا�سية  معايري 

مراجعة  وبعد  قت�سادية«.  الإ التنمية  مع  وتن�سجم  تتفق  والتي 

للنقابات  قت�سادية  الإ ثار  الآ ح�ل  التجريبية  الدرا�سات 

واملفاو�سة اجلماعية )اآيت وتزانات��ش 2002(، اعرتف البنك 

يجابي لهذه امل�ؤ�س�سات يف التنمية والتخفيف من حدة  بالدور الإ

الدولية  العمل  معايري  جميع  ي�ؤيد  اأنه  ن  الآ يّدعي  وه�  الفقر. 

يف  اإلزاميًا  عن�سرًا  املعايري  هذه  يجعل  مل  اأنه  اإل  �سا�سية.  الأ

لتزام الكالمي  �سيا�ساته الت�سغيلية. ومل يتعّد البنك الدويل الإ

عملية  خط�ات  يّتخذ  ومل  �سا�سية،  الأ الدولية  العمل  مبعايري 

اإل مرات معدودة، كعق�د ال�سراء اخلا�سة بالبنك،  لت�سجيعها 

الدولية  التم�يل  م�ؤ�س�سة  طريق  عن  القرو�ش  ملنح  ك�سرط  اأو 

و�سندوق  الدويل  البنك  يزال  ل  له. عالوة على ذلك،  التابعة 

النقد الدويل يبديان التحفظات اأو املعار�سة �سد معايري العمل 
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نفاذ التفاقيات. املعايري، مل مُتنح هذه املنظمة �سلطة اأكرب لإ

مل يحرز امل�ؤمتر ال�زاري الرابع ملنظمة التجارة العاملية 

2001، حيث مت التفاق على  املنعقد يف الدوحة/قطر يف عام 

ج�لة من املفاو�سات التجارية )اأهداف الدوحة التنم�ية( ول 

ربط  ح�ل  تقدم  اأي  عام2003،  يف  كانك�ن/املك�سيك  م�ؤمتر 

�سا�سية بالتجارة، اأو ح�ل التعاون بني  معايري العمل الدولية الأ

منظمة التجارة العاملية ومنظمة العمل الدولية. اإن هذا امل�قف 

اخلا�ش بال�سيا�سات يثري الت�ساوؤل ح�ل التكاف�ؤ يف املعاملة بني 

حق�ق العمال وحق�ق امللكية، حيث اأن منظمة التجارة العاملية 

قد �سمحت بالربط بني العق�بات التجارية وبني حق�ق امللكية 

من  الفكرية  �س�ل  والأ املال  راأ�ش  حماية  يجب  ملاذا  الفكرية. 

ال�سرقة، وامل�سادرة، والتقليد، حتت طائلة العق�بات التجارية، 

يف  العمال  حماية  العاملية  التجارة  ملنظمة  ميكن  ل  بينما 

�سا�سية؟ )اإلي�ت وفرميان 2003(. ممار�ستهم حلق�قهم الأ

قت�سادي ملدة  ظلت منظمة التعاون والتنمية يف امليدان الإ

ط�يلة من الزمن غري متحم�سة ملعايري منظمة العمل الدولية. 

العمل  معايري  مع  ان�سجامًا  اأكرث  هي  �سيا�ساتها  فاإن  ن،  الآ اأما 

املذك�رة  لال�ستطالعات  كنتيجة  رمبا  �سا�سية،  الأ الدولية 

اأعاله التي قامت بها املنظمة، والتي وجدت اأن املعايري ل تعيق 

يف  ن�سبي  تغري  على  م�ؤ�سرات  ت�جد  هنا،  من  التجارة.  ت��سع 

ت�جهات اأق�ى املنظمات الدولية ل�سالح معايري العمل الدولية 

م�ؤيدة  هي  املنظمات  هذه  اأن  يعني  ل  هذا  لكن  �سا�سية.  الأ

وم�ؤمنة مبعايري العمل. يعتقد ج�زيف �ستيجليتز، احلائز على 

الكال�سيكي  قت�ساد  الإ اأن   ،2001 لعام  لالقت�ساد  ن�بل  جائزة 

اجلديد الذي يغذي جزءًا كبريًا من �سيا�سات امل�ؤ�س�سات املالية 

قد  قت�سادي،  الإ امليدان  يف  والتنمية  التعاون  ومنظمة  الدولية 

»وفر ق�سطًا كبريًا من الراحة لل�سيا�سيني الذين لديهم برنامج 

اأعمال خمتلف« )�ستيجليتز 2001(. بعد اإنهاء فرتة عمله لثالث 

 ،2000 عام  يف  الدويل  البنك  يف  رئي�سي  كاقت�سادي  �سن�ات 

ال�قت،  ذلك  »...خالل  اأنه  ال�ستنتاج  اإىل  �ستيجليتز  خل�ش 

فاإن ق�سايا �س�ق العمل قد اأثريت، ولكن نادرًا، ويف الغالب من 

ب�سكل  اإليها  نظر  فقد  اآنذاك،  وحتى  اقت�سادي �سيق،  منطلق 

الكال�سيكيني  قت�ساديني  الإ عد�سة  خالل  من  وذلك  اأ�سيق، 

اجلدد« )�ستيجليتز 2000(. 

وقات ال�سعبة للنقابات  الأ

�سروط  بتح�سني  املعني  الرئي�سي  الطرف  هي  النقابات  تظل 

زخمًا  يعطي  اأن  املنظم  للعمل  ينبغي  اأنه  يعني  وهذا  العمل. 

الف�سائح  واندلع  الطاقة،  اإمدادات  كاليف�رنيا يف خ�سخ�سة 

اأخرى.  اأماكن  ويف  مريكية  الأ ال�سركات  كربى  يف  والنهيارات 

ففي درا�سة جديدة للبنك الدويل ح�ل »اإ�سالح البنية التحتية: 

 ،)2004 الدويل  )البنك  واملناف�سة«  نظمة  والأ اخل�سخ�سة، 

غري  و«بحما�سة  اأنه،  الذاتي،  النقد  ي�سبه  مبا  البنك  اعترب 

اأعمى  ب�سكٍل  اخل�سخ�سة  باجتاه  اأحيانًا  دفع  قد  عقالنية«، 

النقد  �سندوق  اأو  الدويل  البنك  يعد  مل  عقائدية.  وبطريقة 

الدويل ينظران اإىل القطاع اخلا�ش على اأنه جيد باملطلق، واإىل 

القطاع العام على اأنه �سيء ب�سكل عام. وبينما كانا يف ال�سابق 

�ستخدام العام، فقد اقرتحا لحقًا ا�ستثناء  يحبذان ت�سييق الإ

يف  التخفي�ش  من  وال�سحة(  )التعليم  جتماعية  الإ القطاعات 

لبناء  منا�سرته  عن  ما  حلد  البنك  تراجع  كما  امل�ازنات. 

برامج  اأ�سا�ش  على  كبري  ب�سكل  التقاعد  برامج  اإ�سالحات 

التقاعد اخلا�سة. 

الدولية  العمل  املتعلق مبعايري  الغم��ش  وميكن مالحظة 

الثالث  ال�زاري  م�ؤمترها  ففي  العاملية.  التجارة  منظمة  يف 

ول 1996، قام اأع�ساء املنظمة  املنعقد يف �سنغاف�رة يف كان�ن الأ

�سا�سية. وجاء  ب�سياغة �سيا�سة تتعلق مبعايري العمل الدولية الأ

ن�ش اإعالن امل�ؤمتر على النح� التايل:

�سا�سية  » اإننا جندد التزامنا بالعرتاف مبعايري العمل الأ

املعرتف بها عامليًا. اإن منظمة العمل الدولية هي الهيئة �ساحبة 

ونحن  معها،  والتعامل  املعايري  هذه  و�سع  يف  الخت�سا�ش 

النم�  باأن  ن�ؤمن  نحن  بت�سجيعها.  املتعلق  لعملها  دعمنا  ن�ؤكد 

قت�ساديني، اللذين يعززهما ازدياد التجارة ومزيد  والتنمية الإ

اإننا  املعايري.  هذه  ت�سجيع  يف  ي�سهمان  للتجارة،  التحرير  من 

غرا�ش حمائية، ون�افق على  نرف�ش ا�ستخدام معايري العمل لأ

ذات  البلدان  التحديد  وجه  وعلى  للبلدان،  الن�سبية  امليزة  اأن 

ج�ر املنخف�سة، ينبغي األ ت��سع حمل الت�ساوؤل باأي �سكل من  الأ

مانتني العامتني لكل  �سكال. ويف هذا ال�سياق، نالحظ اأن الأ الأ

من منظمة التجارة العاملية ومنظمة العمل الدولية �ست�ا�سالن 

تعاونهما القائم«.

منظمة  بني  ت�سغيلي  تعاون  ي�جد  ل  ال�اقع  يف  اأنه  اإل 

اأن  من  الرغم  على  الدولية،  العمل  ومنظمة  العاملية  التجارة 

كيل�مرتين  من  اأكرث  يبعد  ل  منهما  لكل  العامة  مانة  الأ مكتب 

خر. »لقد اأدى الطريق امل�سدود لل�سلة بني التجارة  اثنني عن الآ

ومعايري العمل اإىل انقطاع كامل يف احل�ار ح�ل ال�سيا�سات بني 

املنظمتني« )هاجن 2003 اأ(. قد يرغب املرء يف معرفة ال�سبب 

يف اأنه، وعلى الرغم من اإعالن وزراء التجارة باأن منظمة العمل 

�سا�سي و�ساحب الخت�سا�ش يف مراقبة  الدولية هي الطرف الأ
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يف  اإليها  ي�سار  التي  النجاحات  بع�ش  من  الرغم  )على  فعلي 

رجنتني، والفيليبني،  التنظيم النقابي لهذا القطاع يف كل من الأ

من  الدول  بع�ش  يف  قان�نيًا  النقابات  متنع  والهند(.  وغانا 

الدول  من  كثري  ويف  النظامي.  غري  القطاع  عمال  تنظيم 

تتمتع  ول  امل�ستقلة  النقابات  مع  تت�ساهل احلك�مات  ل  النامية 

حت�سن  من  الرغم  وعلى  العمل.  اأ�سحاب  بثقة  النقابات  هذه 

رقمي  الدولية  العمل  منظمة  اتفاقيتي  على  امل�سادقات  �سجل 

اجلماعية  املفاو�سة  يف  واحلق  النقابية  احلرية  ح�ل  و98   87

العامل  عمال  ن�سف  ح�ايل  يزال  ل  خرية،  الأ ال�سن�ات  خالل 

اأكرب  فبع�ش  التفاقيتني.  هاتني  مب�جب  باحلماية  يتمتع�ن  ل 

حق�ق  معياَري  على  ت�سادق  مل  ال�سكان  عدد  حيث  من  الدول 

اأنظر منظمة العمل الدولية  �سا�سّيني )لهذا الغر�ش  العمال الأ

واملك�سيك  والهند،  وال�سني،  كالربازيل،   ،)23 �ش.  اأ،   2004

التابعة  النقابية  املتحدة. لقد عاجلت جلنة احلرية  وال�ليات 

الكثري  خرية  الأ الع�سر  ال�سن�ات  خالل  الدولية  العمل  ملنظمة 

واآ�سيا  اأفريقيا،  يف  معظمها  النقابية،  للحق�ق  النتهاكات  من 

اختفاء  اأو  مقتل  النتهاكات  هذه  وتت�سمن  الالتينية.  واأمريكا 

والت�قيف،  والعتقال  اجل�سدية،  والعتداءات  نقابيني، 

بعاد الق�سري، وفر�ش القي�د على حرية احلركة، وانتهاك  والإ

اأو  النقابات  واأمالك  مقرات  على  وال�ستيالء  التجمع،  حرية 

ن�سطة النقابية،  تدمريها، والطرد اأو تعليق الع�س�ية اأو تعليق الأ

قيام  و  النقابات،  على  الهيمنة  العمل  اأ�سحاب  وحماولت 

احلك�مات باإعالن حالة الط�ارئ وتعليق احلريات املدنية )من 

اأجل الطالع على تقرير �سامل ح�ل انتهاكات احلرية النقابية، 

اأنظر منظمة العمل الدولية 2000اأ؛ والتقارير ال�سن�ية لالحتاد 

الدويل للنقابات احلرة ح�ل انتهاكات احلق�ق النقابية يف كل 

بلد(.

اإن قمع التنظيمات العمالية اأو ال�سيطرة اخلارجية عليها 

يعيق حت�سن معايري العمل ال�طنية ب�سكل مبا�سر وغري مبا�سر. 

اأخرى  اأية هيئة  حيان  الأ فب�سكل مبا�سر، ل ت�جد يف كثري من 

غياب  يف  نه  لأ مبا�سر  غري  وب�سكل  العمال،  م�سالح  ملتابعة 

ل  اأو  ج�ر،  الأ ترتفع  ول  الق�انني،  تطبق  ل  ما  كثريًا  النقابات 

نتاجية. ونتيجة لذلك، يظل  ترتفع ب�سكل متكافئ مع ارتفاع الإ

ن تك�ن  �ستثمار يف ق�ة العمل هزياًل، ومتيل �ساعات العمل لأ الإ

ط�يلة، وترتاجع �سروط العمل.

ال�سع�بات  يف  قت�سادية  الإ الع�ملة  �ساهمت  لقد 

اأقيمت  املثال،  �سبيل  فعلى  النقابات.  ت�اجهها  التي  التنظيمية 

�ستى  يف  الت�سدير  مناطق  اأو  اخلا�سة  قت�سادية  الإ املناطق 

اأجل جذب امل�ستثمرين. وقد بقي الكثري من  اأنحاء العامل من 

لت�سجيع معايري العمل الدولية. يف احلقيقة اأن احلركة النقابية 

رئي�سيًا  هدفًا  العاملية  جتماعية  الإ العدالة  و�سعت  قد  الدولية 

لها للقرن احلادي والع�سرين )اأنظر الحتاد الدويل للنقابات 

احلرة 2000(.

والدويل  ال�طني  ال�سعيدين  على  النقابات  ق�ة  هي  ما 

الناحيتني  من  ال�ستجابة  من  متكنت  درجة  ي  ولأ حاليًا؟ 

العاملية  قت�سادية  الإ للحقائق  والتنظيمية  ال�سرتاتيجية 

اجلديدة؟ ت�سم احلركة النقابية يف ع�س�يتها 180 ملي�نًا على 

الكثري.  ال�سيء  يعني  ل  الرقم  هذا  اأن  غري  العاملي.  امل�ست�ى 

انخفا�ش  اأو  وارتفاع  البلدان،  داخل  النقابات  ع�س�ية  فكثافة 

كرث اأهمية. من بني 92 دولة تت�فر  ع�ساء هي الع�امل الأ عدد الأ

ن�سبة   1995 عام  يف  النقابات  ع�س�ية  تتعّد  مل  رقام،  الأ فيها 

50% اإل يف 14 دولة منها؛ وبلغت الن�سبة اأقل من 20 % يف 48 

دولة )منظمة العمل الدولية 1997(. وبلغت ع�س�ية النقابات 

ما  ثم  الثمانينات،  اأوا�سط  يف  البلدان  من  العديد  يف  ذروتها 

لبثت اأن انخف�ست يف كثري من مناطق العامل منذ ذلك احلني. 

منظمة  لدى  عنها  كافية  معل�مات  تت�فر  دولة   58 بني  ومن 

دولة   42 يف  النقابات  كثافة  انخف�ست  فقد  الدولية،  العمل 

منها، بينما ظلت م�ستقرة يف 4 دول، وارتفعت يف 12 دولة )مبا 

وفنلندة(.  ك�ريا،  وجمه�رية  اأفريقيا،  وجن�ب  الربازيل،  فيها 

اأ�سحاب العمل  من ناحية اأخرى، �سهدت الكثري من منظمات 

ارتفاعًا يف ع�س�يتها خالل الت�سعينات )منظمة العمل الدولية 

2000ب(. 

مبجرد  الفعلي  النقابات  اأثر  قيا�ش  ميكن  ل  جمددًا، 

النظر يف ن�سبة التنظيم فيها. فعلى �سبيل املثال، كانت الكثافة 

نه كان مت�قعًا  التنظيمية مرتفعة يف الدول ال�سي�عية ال�سابقة لأ

ن النقابات  من امل�ظفني اأن يك�ن�ا اأع�ساء يف النقابة، وكذلك لأ

جتماعي وخدمات الرفاه. بعد  كانت تلعب دورًا يف ال�سمان الإ

نظمة ال�سي�عية، انعك�ست التعددية واحلركة النقابية  انهيار الأ

امل�ستقلة بانخفا�ٍش يف م�ست�يات الع�س�ية امل�سجلة. غري اأن هذا 

ل يعني �سعف احلركة النقابية فعلى العك�ش من ذلك، فه� يعك�ش 

 2004 الدولية  العمل  التنظيمات احلقيقية )منظمة  تط�رًا يف 

اأ، �ش.53(. ولكن من ال�سحيح الق�ل اأن احلركة النقابية قد 

مرت يف اأوقات ع�سيبة يف اأجزاء كثرية من العامل. باملقارنة مع 

اأيام الذروة التي امتدت من اخلم�سينات اإىل الثمانينات، حني 

بلغت النقابات اأعلى م�ست�يات التنظيم والق�ة التفاو�سية، فهي 

ن يف و�سع دفاعي لدرجة كبرية. يع�د ال�سبب يف  جتد نف�سها الآ

�سعف النقابات يف كثري من الدول النامية اإىل الت��سع ال�سريع 

قت�ساد غري النظامي حيث ل ي�جد للنقابات م�طئ قدم  يف الإ
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اجلماهريية  كاملنظمات  النقابات،  واجهت  وقد  م�ؤخرًا(. 

ال�سن.  يف  ال�سغار  ع�ساء  الأ جذب  يف  �سع�بات  خرى،  الأ

فالنقابات كانت اأبطاأ من راأ�ش املال اأو اأ�سحاب العمل يف اقتناء 

وبحكم  البالد.  عرب  للتحرك  الالزمة  التكن�ل�جية  ال��سائل 

ك�نها منظمات دميقراطية مبنية على مبداأ التجمع فهي متيل 

امل�ؤ�س�سات  ت�ستغرق  مما  التح�ل  يف  اأط�ل  وقت  ا�ستغراق  اإىل 

قت�سادية.  الإ

ومتثيل  تنظيم  ي�جد  الف�ارق،  من  الرغم  على  ولكن 

فقد  والعاملي.  قليمي  الإ امل�ست�يني  على  وطني  عرب  نقابي 

على  يزيد  ما  منذ  الدولية  النقابية  املنظمات  اأوىل  تاأ�س�ست 

احلرة  للنقابات  الدويل  الحتاد  من  كل  يعمل  والي�م،  القرن. 

 World Labour للعمل  العاملي  والحتاد    ICFTU
 ،2004 عام  ويف  عاملي.  نطاق  على   Confederation of
اتفق الحتادان على العمل باجتاه ال�حدة التنظيمية من اأجل 

قت�ساد  الإ يف  العمال  وم�سالح  حلق�ق  الفاعل  التمثيل  �سمان 

 113 يف  ع�س�  ملي�ن   26 للعمل  العاملي  الحتاد  ي�سم  العاملي. 

كرب،  بلدًا. اأما الحتاد الدويل للنقابات احلرة، وه� الحتاد الأ

في�سم 233 نقابة من 152 بلدًا ت�سم يف ع�س�يتها 151 ملي�ن 

“كاملنظمة  اإقليمية،  منظمات  الحتاد  لهذا  وت�جد  عاماًل. 

قليمية للعمال”،  مريكية الإ قليمية”، و”املنظمة الأ فريقية الإ الأ

�سيا واملحيط الهادئ”. كما ت�جد بع�ش  قليمية لآ و”املنظمة الإ

الحتاد  من  جزءًا  لي�ست  التي  قليمية  الإ النقابية   الهيئات 

وروبية”، و”اللجنة  الدويل ب�سكل ر�سمي، “كاحتاد النقابات الأ

يف  والتنمية  التعاون  ملنظمة  التابعة  ال�ست�سارية”  النقابية 

واملهنية  القطاعية  النقابات  �سكلت  كما  قت�سادي.  الإ امليدان 

“اأمانات عامة دولية للنقابات”، والتي اأعيدت ت�سميتها يف عام 
 Global Union العاملي”  النقابات  “احتاد  با�سم   2002

Federations . هذه الحتادات هي منظمات م�ستقلة ذاتيًا 
على  )لالطالع  احلرة  للنقابات  الدويل  بالحتاد  ومرتبطة 

م�جز ح�ل احتاد النقابات العاملي، اأنظر بينت 2003 والحتاد 

الدويل للنقابات احلرة 2004(.

تق�م كل هذه املنظمات العمالية الدولية بجمع املعل�مات 

وال�ثائق ح�ل امل�ا�سيع ذات الهتمام امل�سرتك وتق�م مب�ساعدة 

اأع�سائها من النقابات ال�طنية. وهي تي�سر العالقات الثنائية 

بني النقابات ال�طني وبني اللجان العمالية يف فروع ال�سركات 

دانة  لإ جزئيًا  دولية،  بحمالت  قامت  وقد  اجلن�سيات.  متعددة 

ملعايري  خرى  الأ والنتهاكات  اجلربي  والعمل  طفال،  الأ عمل 

الفروع  الدولية  النقابية  الهيئات  ن�سحت  كما  الدولية.  العمل 

ق�اعد  ح�ل  بالتفاو�ش  اجلن�سيات  متعددة  لل�سركات  ال�طنية 

اأن  افرتا�ش  على  النقابات”  من  “خالية  الت�سدير  مناطق 

وقد  املرونة.  ومن  للتكاليف  التناف�سية  امليزة  من  �سيزيد  هذا 

تراوحت ال�سرتاتيجيات املعادية للنقابات يف مناطق الت�سدير 

اأنظر  ال�ثائق  على  املبا�سر)لالطالع  القمع  اإىل  التجنب  من 

احلالت،  بع�ش  يف  2002اأ(.  احلرة  للنقابات  الدويل  الحتاد 

ال�سركات  من  النقابية  احلق�ق  تقييد  اأجل  من  ال�سغط  جاء 

ين�ساأ  قد  ال�سغط  مثل هذا  لكن  متعددة اجلن�سيات.  جنبية  الأ

عن احلك�مات التي تعتقد اأن غياب النقابات وال�سغ�طات يف 

�ستثمارات اإىل البالد. ج�ر يجذب الإ جمال الأ

ق�ة  على  طرق  وبعدة  �سلبيًا  اأثرت  الع�ملة  فاإن  كذلك 

اأو  النقابات، وبالتايل على املفاو�سة اجلماعية، ب�سكل مبا�سر 

غري مبا�سر. من بني هذه الطرق اخل�سخ�سة، وتزايد اللج�ء 

اإىل التعاقد مع اأطراف خارجية ونقل العمل اإىل خارج البالد، 

ينخف�ش  حيث  نتاج؛  الإ ووحدات  ال�سغرية  ال�سركات  وت��سع 

اأمام  الع�ملة خيار اخلروج  النقابي. لقد و�سعت  التمثيل  ن�سبيًا 

نتاج واخلدمات ب�سه�لة  راأ�ش املال القابل للتنقل. ميكن نقل الإ

�سعاف  التهديد بالنتقال يكفي لإ اإن جمرد  اآخر.  اإىل  بلد  من 

احلمالت  ويجعل  العمالية،  للمنظمات  التفاو�سية  القدرة 

التنظيمية اأكرث �سع�بة. من بني اأف�سل احلالت التي مت ت�ثيقها 

حالة ال�ليات املتحدة )اأنظر املربع 5،1(.

على  املحافظة  اإىل  الهادفة  اجله�د  تراجع  فاإن  كذلك 

الت��سعية  ال�سيا�سات  طريق  عن  للعمالة  مرتفعة  م�ست�يات 

�س�اق  لالقت�ساد الكلي قد اأ�سر بالنقابات. ونتيجة لتحرير الأ

العامة  املالية  ال�سيا�سات  يف  التن�سيق  غياب  ظل  ويف  املالية، 

اأن  ميكنه  قت�ساد  الإ لتحفيز  احلك�مي  نفاق  الإ فاإن  الدولية، 

م�ال  ي�ؤدي اإىل انخفا�ش قيمة العملة ال�طنية، وبالتايل تهدر الأ

امل�ست�ردة.  الب�سائع  �سراء  قت�ساد على  الإ يتم �سخها يف  التي 

قت�سادي خالل العقدين  من ال�ا�سح اأن تباط�ؤ معدلت النم� الإ

خرية مل يعمل ل�سالح العمال. فقد ترافق  اأو العق�د الثالثة الأ

مر الذي اأ�سعف  انخفا�ش النم� مع ارتفاع معدلت البطالة، الأ

للنم�  كان  فقد  ذلك،  على  عالوة  النقابات.  ع�س�ية  بدوره 

البطيء تبعات �سلبية على ت�زيع املكا�سب. فبا�ستثناء عدد قليل 

اأ�سعف  التباين يف املكا�سب مما  البلدان، فقد ارتفع  جدًا من 

اأن تراجع ع�س�ية النقابات قد زاد بدوره  العمل النقابي. كما 

من هذا التباين. 

جزئيًا،  الداخلية  التنظيمية  �سباب  الأ من  جملة  هناك 

والتي ت�سعف ق�ة ونف�ذ النقابات. فالنقابات مل تنجح يف كل 

مكان يف تنظيم وت��سيع القطاعات الع�سرية، كقطاع املعل�مات 

هناك  حدث  قد  �سراب  الإ من  �سكاًل  اأن  )رغم  ت�سالت  والإ
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)اأنظر املربع 5،2(، وبادي�ش اأنيلني، و�س�دا فابريك )با�سف( 

وداميلر-كراي�سلر.

النقابات  احتاد  بها  يق�م  التي  الهامة  ن�سطة  الأ ومن 

طار العاملية«، والتي يتم التفاو�ش  العاملي ما ي�سمى »اتفاقيات الإ

اأن�سطتها  بخ�س��ش  اجلن�سيات  متعددة  ال�سركات  مع  عليها 

دنى من معايري  طار باإر�ساء احلد الأ الدولية. تق�م اتفاقيات الإ

اأوىل  اإىل  الت��سل  مت  وقد  جتماعي.  الإ احل�ار  وعملية  العمل 

هذه التفاقيات بني الحتاد الدويل لعمال ال�سناعات الغذائية 

 ،(IUF) والتبغ  الطعام  وتزويد  واملطاعم  والفنادق  والزراعة 

يف  اجلن�سيات  متعددة  الفرن�سية  الغذائية  دان�ن  �سركة  وبني 

تدريب  جمال  يف  التعاون  التفاقية  هذه  وتغطي   .1988 عام 

واحلق�ق  اجلن�ش،  اأ�سا�ش  على  وامل�ساواة  واملعل�مات،  العمال، 

من   30 ح�ايل  اإىل  الت��سل  مت  وقد  �ستخدام.  والإ النقابية 

3 ماليني م�ظف  اأكرث من  تغطي  ن،  الآ طار حتى  الإ اتفاقيات 

)اأنظر اجلدول 5،1 يف الق�سم 5،4 اأدناه(.

جماعات  بت�سكيل  العاملية  النقابية  املنظمات  قامت  وقد 

كاجتماعات  النف�ذ،  ذات  احلك�مات  لدى  والتاأثري  ال�سغط 

منظمة  واجتماعات  الثمانية،  ال�سناعية  الدول  جمم�عة 

اأجل  من  وذلك  خرى،  الأ ال�سيا�سية  والقمم  العاملية  التجارة 

على  التاأثري  حاولت  كما  الدولية.  العمل  مبعايري  النه��ش 

الدولية.  العمل  معايري  احرتام  اعتبارها  يف  اآخذة  م�سلكية، 

ينبغي للعمل النقابي، كاملفاو�سة اجلماعية مثاًل، اأن يتكيف مع 

ال�س�ق املع�مل. وقد بذلت اجله�د للت��سل اإىل اتفاقيات عمالية 

بينها  ومن  باأخرى.  اأو  بدرجة  بالنجاح  تكللت  والتي  دولية، 

واحلد  ج�ر،  الأ كاتفاقية  جماعية،  قطاعية  اتفاقيات  ب�سعة 

خرى التي مت الت��سل اإليها  دنى للمعايري، و�سروط العمل الأ الأ

يف قطاع ال�سحن بني الحتاد الدويل لعمال النقل وبني اللجنة 

عمال البحرية يف عام 2000. وبداأ احتاد  �سحاب الأ الدولية لأ

بت�سكيل  ال�طني،  امل�ست�ى  على  واأع�ساوؤه  العاملي،  النقابات 

ال�سركات من  GUN على م�ست�ى  العاملية  النقابية  ال�سبكات 

للقارات.  العابرة  للم�سركات  امل�ازية  العمالية  الق�ة  بناء  اأجل 

لتبادل املعل�مات واخلربات  اأدوات هامة  ال�سبكات  ت�سكل هذه 

فيما بني النقابات، مبا فيها تلك القادمة من البلدان البعيدة 

عن املركز، ح�ل ا�سرتاتيجيات وممار�سات ال�سركات متعددة 

العالقات  يف  النقابات  ممثلي  كفاءة  لرفع  ك�سبيل  اجلن�سيات 

النظر  وجهات  يف  الت�افق  اإن  اجلن�سيات.  متعددة  ال�سناعية 

العمل  وحدات  جميع  يف  النقابات  ممثلي  جميع  حتركات  ويف 

النقابات  ميّكن  اجلن�سيات،  متعددة  ال�سركات  لإحدى  التابعة 

مت  وقد  البع�ش.  بع�سها  �سد  ا�ستغاللها  مقاومة  من  املحلية 

ن�ستله  �سركات  من  كل  يف  العاملية  النقابية  ال�سبكات  ت�سكيل 

ن�سطة التنظيمية النقابية: حالة الوليات املتحدة املربع 5.1: اأثر حرية حركة راأ�ش املال على الأ

خري يف تنقل راأ�ش املال اأثر بالغ وج�سيم على حجم وطبيعة احلمالت التنظيمية النقابية. فقد هدد عدد متزايد من اأ�سحاب العمل  كان للت�سارع الأ

ن�سطة النقابية. ففي 18 باملائة من احلمالت التي ترافقت مع التهديد، هّدد �ساحب العمل  بالإغالق و/اأو نقل اأعمالهم اإىل بلد اآخر ردًا على الأ

مبا�سرة بالنتقال اإىل بلد اآخر اإذا جنحت النقابة يف النتخابات) اخلا�سة بت�سكيل نقابة.WS(. وقد ذكرت املك�سيك اأكرث من غريها يف جمال 

التهديدات بالإغالق. اإجماًل، قام اأكرث من ن�سف اأ�سحاب العمل بالتهديد باإغالق كل امل�سنع اأو جزء منه خالل تنظيم احلمالت. وكانت ن�سبة  

ت�سالت، وبيع اجلملة والت�زيع، بحيث بلغت 68 باملائة، باملقارنة مع 36 باملائة  التهديدات اأعلى ب�سكل ملح�ظ يف القطاعات املتنقلة، كالت�سنيع، والإ

خرى. ن�ساءات، والرعاية ال�سحية، والتعليم واخلدمات الأ يف القطاعات غري املتنقلة مثل الإ

ال�سن�ات  التنظيمية خالل  اأن�سطتها  نقلت تركيز  النقابات قد  اأن  الرغم من  بن�سب مرتفعة خالل تنظيم احلمالت على  التهديدات  وقد حدثت 

وال�سناعات  لكرتونية،  الإ واملكّ�نات  واملالب�ش،  كالن�سيج  م�ال،  الأ روؤو�ش  وهروب  التجاري  بالعجز  تاأثرًا  كرث  الأ ال�سناعات  خرية من  الأ اخلم�سة 

الغذائية وت�سنيع املعادن، حيث بلغ التهديد باإغالق امل�سانع خالل احلمالت التنظيمية معدًل يزيد على 70 باملائة. 

وقد اأثرت التهديدات بالإغالق اأو بنقل امل�سانع ب�سكل كبري على تق�ي�ش اجله�د التنظيمية للنقابات. فقد بلغت ن�سبة جناح النقابات يف النتخابات 

51 باملائة يف  38 باملائة يف ظل تهديدات �ساحب العمل، باملقارنة مع  مب�جب اإجراءات النتخاب والعتماد للمجل�ش ال�طني للعالقات العمالية 

دنى، حيث بلغت 32 باملائة. وقد تبني اأن التهديدات بالإغالق غري مرتبطة  غياب التهديدات. وكانت ن�سبة النجاح يف ال�سناعات املتنقلة هي الأ

بال��سع املايل لل�سركة.  

امل�سدر: برونفنربنر 2000.
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من املنظمات غري احلك�مية هي لي�ست احتادات ذات ع�س�ية، 

باحرتام  ملزمة  ولي�ست  اأع�سائها،  اأمام  م�ساءلة  لي�ست  وهي 

العمل  مبعايري  مر  الأ يتعلق  عندما  اأنه  اإل  اجلماعية.  العق�د 

الدولية، ميكن للنقابات اأحيانًا اأن تقيم �سراكات مع منظمات 

غري حك�مية واأن تنخرط يف حتالفات عمل )اأنظر الق�سم 5،ب 

اأدناه(.

واملفاو�سة  النقابي  التنظيم  عملية  تظل  عام،  ب�سكل 

اجلماعية، مثلها مثل اأنظمة �س�ق العمل، �ساأنًا داخليًا للبالد. 

وال�سغ�ط  الع�ملة  لتحديات  نتيجة  اأنه  ال�ستنتاج  اأنه ميكن  اإل 

فاإن  العمل،  و�سروط  العمال  حق�ق  على  تفر�سها  التي  الق�ية 

و�ساق  نقابية عاملية جار على قدم  بناء حركة  اأجل  العمل من 

وما انفكَّ يزداد ق�ة. اإن ال�سبكات النقابية العاملية والتفاقيات 

نتاج  اجلماعية العاملية هي الرد احلتمي وامل�ؤثر على �سبكات الإ

اأجل  من  الي�م  القائمة  اجله�د  اإن  العاملية.  �س�اق  والأ العاملية 

ت�سكيل منظمات عمالية جماعية عاملية مماثلة للجه�د ال�سابقة 

�سيا�سات واأعمال امل�ؤ�س�سات املالية الدولية جلعلها تنفتح على 

�سا�سية والق�سايا  الق�سايا النقابية، واأن ت�سيف معايري العمل الأ

التزم  احلقيقة،  يف  اأعمالها.  برامج  على  خرى  الأ جتماعية  الإ

كل من البنك الدويل و�سندوق النقد الدويل مب�ا�سلة احل�ار 

ب�سكل منتظم مع احلركة النقابية العاملية. وقد عقد منذ عام 

امل�ست�ى وعلى م�ست�يات  العديد من الجتماعات رفيعة   1999

خمتلفة. عالوة على ذلك، فقد ازدادت امل�ساورات بني النقابات 

امل�ست�ى  على   Bretton Woods وودز  بريت�ن  ومنظمات 

ال�طني.  

لقد اأعادت احلركة النقابية، وكذلك منظمات اأ�سحاب 

غري  املنظمات  اأن�اع  خمتلف  مع  عالقاتها  يف  النظر  العمل 

احلك�مية )مبا فيها الكنائ�ش، واجلمعيات اخلريية، والعاملني 

وروابط  والتعاونيات  املهاجرين،  ومنظمات  جتماعيني،  الإ

العاطلني عن العمل( والتي تعمل، اأو تدعي اأنها تعمل مل�سلحة 

العمل، فالكثري  اأ�سحاب  للنقابات ولحتادات  العمال. وخالفًا 

املربع 5.2: ال�سبكة النقابية العاملية يف ن�ستله

اإن �سركة ن�ستله هي اأكرب �سركة غذائية يف العامل، حيث يبلغ حجم اأعمالها ح�ايل 90 بلي�ن فرنك �س�ي�سري، ويعمل فيها اأكرث من 250،000 عامل. 

م لل�سركة. وقد مرت عملية اإن�ساء  نتاج تقع يف 58 بلدًا. وينتج 2% فقط من اإجمايل منت�جها يف �س�ي�سرا، وهي البلد الأ ولدى ال�سركة 508 م�اقع لالإ

�سبكة نقابية عاملية يف ن�ستله على اأيدي الحتاد الدويل لعمال ال�سناعات الغذائية IUF  يف عدة مراحل، ابتداء من تاأ�سي�ش جمال�ش ال�سركة يف 

قليمية يف اأمريكا الالتينية واآ�سيا واملحيط  اأوروبا خالل ال�سبعينات، واملبا�سرة باإ�سافة �سبكة اأمريكا ال�سمالية يف عام 1987، واجتماعات ال�سبكة الإ

الهادئ خالل الت�سعينات، واأخريًا اجتماع ال�سبكة النقابية العاملية لن�ستله يف مانيال عام 1999 والذي خل�ش اإىل اإعالن مانيال، وه� عبارة عن اتفاق 

لتزام بها يف جميع م�سانعها القائمة يف جميع اأنحاء العامل.  �سا�سية التي ينبغي ل�سركة ن�ستله الإ فيما بني ال�ف�د العمالية على املبادئ الأ

وين�ش اإعالن مانيال على اأن جلميع م�ظفي ن�ستله احلق يف:

• النتظام يف النقابات بحرية والتفاو�ش اجلماعي مع ال�سركة؛
ف�سل املمار�سات الدولية؛ • احل�س�ل على بيئة عمل اآمنة و�سحية تبعًا لأ

خطار بالتغيريات، والت�ساور من خالل ممثلي النقابات ب�ساأن اأثر اإدخال تقنيات جديدة على مكان العمل؛ • مهلة معق�لة لالإ
• ت�فري التدريب املنا�سب لل�ظيفة، وت�فري مزيد من التدريب مبا ميّكن العمال من التقدم داخل ال�سركة؛

• ا�ستخدام اآمن ولئق. يجب اأن تك�ن اإجراءات اإعادة الهيكلة خا�سعة للتفاو�ش امل�سبق مع ممثلي النقابات؛
• اأ�سب�ع عمل وبرنامج عمل ي�سمح بحياة عائلية واجتماعية �سليمة؛

عمال، واإتاحة احل�ار مع �سناع القرار داخل ال�سركة؛ • ت�فري املعل�مات الكاملة ح�ل التط�رات يف الأ
�سل ال�طني،  عاقة، اأو املي�ل اجلن�سية، اأو الأ • امل�ساواة يف املعاملة واحلرية من التمييز القائم على اأ�سا�ش اجلن�ش، اأو العرق، اأو ال�سن، اأو الدين، اأو الإ

جتماعي. ينبغي التفاو�ش مع ممثلي النقابات لتخاذ خط�ات حمددة واإيجابية لت�سجيع تكاف�ؤ الفر�ش. �سل الإ اأو اخليار ال�سيا�سي اأو الأ

من وجهة النظر النقابية، �سي�ستمر العمل على اإعالن مانيال بعدة اجتاهات يف امل�ستقبل. فالإعالن يجب اأن ي�ستخدم يف: )1( و�سع قائمة جرد 

جتماعية على م�ست�ى  دنى من املعايري الإ دارة؛ )2( الرتويج داخل ال�سركة من اأجل ت�سجيع النقا�ش ح�ل احلد الأ باملمار�سات غري املقب�لة وعي�ب الإ

دارة. �سركة ن�ستله؛ و)3( ي�سكل الإعالن قاعدة امل�اقف التفاو�سية امل�سرتكة يف م�اجهة الإ

امل�سدر: روب 2004
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ملعايري  الفعلي  المتثال  بال�سرورة  تعني  ل  امل�سادقة  اأن  اإل 

العمل الدولية، واملمار�سات الفعلية على م�ست�ى البلد ل تك�ن 

دائمًا من�سجمة مع قان�ن العمل الدويل. 

اأن امل�سادقة على معايري  ثمة تف�سريات عديدة حلقيقة 

داء العمايل.  العمل الدولية ل تنعك�ش ب�سكل مبا�سر يف حت�سن الأ

اأوًل، اإن امل�سادقة هي لي�ست ال�سبيل ال�حيد لاللتزام مبعايري 

الثالث  الف�سل  اأ�سار  وكما   ثانيًا،  واإنفاذها.  الدولية  العمل 

امل�سادقة  زمن  ناحية  من  البلدان  بني  كبري  تفاوت  هناك  ج، 

و�ساع  الأ ت�سبح  حتى  تنتظر  البلدان  فبع�ش  التفاقيات.  على 

منظمة  اتفاقيات  ملقت�سيات  مطابقة  لديها  الفعلية  العمالية 

باأن  علم  على  وهي  اأخرى  دول  ت�سادق  بينما  الدولية،  العمل 

�سروط العمل لديها هي اأقل بكثري من املعايري الدولية، على اأمل 

وال�اقع.  املعيار  الفج�ة بني  اأن تتمكن ب�سكل تدريجي من �سد 

لتزام  ثالثًا، اإن امل�سادقة على معايري منظمة العمل الدولية والإ

بها هما اأمران ط�عيان. ل ميكن ملنظمة العمل الدولية اأن تفر�ش 

ع�ساء، وقدرتها على فر�ش العق�بات  معايريها على الدول الأ

يف حالة النتهاكات هي �سعيفة. فبا�ستثناءات قليلة، ل ُتطبَّق 

اأية عق�بات فعلية عندما ل يتم احرتام التفاقيات امل�سادقة.

حالت  يف  القان�نية  للمرجعية  الن�سبي  ال�سعف  ين�ساأ 

انتهاك معايري العمل الدولية من طبيعة منظمة العمل الدولية 

ع�ساء  كمنظمة تط�عية. فقد اعتقد م�ؤ�س�س� املنظمة اأن الدول الأ

�ستتجنب الت�س�يت على اعتماد التفاقيات اأو امل�سادقة عليها 

اإن هي ُجعلت اإلزامية. اإن منظمة العمل الدولية بعيدة كل البعد 

فهي  العاملية.  جتماعية  الإ وال�س�ؤون  العمل  وزارة  تك�ن  اأن  عن 

يف ت�سكيل نقابات م�حدة على امل�ست�ى ال�طني، ردًا على ت��سع 

اأ�س�اق املنتجات اإىل امل�ست�ى ال�طني.

ب( اإطار العمل الداعم لت�سجيع معايري العمل 

الدولية

على  للح�س�ل  امل�ؤاتي  امل�ؤ�س�ساتي  ال�سكل   5،1 الر�سم  يعر�ش 

�سروط عمل وطنية تلبي معايري العمل الدولية. وقد مت ا�ستخال�ش 

ال�سابق  التحليل  من  كبري  ب�سكل  الر�سم  يف  املحددة  العنا�سر 

العجز  مكامن  اإىل  �سافة  بالإ الدولية،  العمل  معايري  ملنافع 

ال�سيا�سية والتنظيمية التي تعيق تطبيق املعايري.

ج�ر،  تعتمد �سروط العمل الفعلية يف بلد ما، اأي م�ست�ى الأ

وال�سالمة  وال�سحة  جتماعي،  الإ وال�سمان  �سافية،  الإ واملزايا 

املهنيتني، اإلخ. على الع�امل التالية:

اإطار العمل املعياري

اإن �سروط العمل الفعلية يف بلد ما تتحدد يف القان�ن ال�طني 

ومدى مطابقته ملعايري العمل الدولية. ير�سد قان�ن العمل وي�جه 

طراف املعنية  �سل�ك احلك�مات، واأ�سحاب العمل، والنقابات والأ

�ستخدام ورفاه  خرى التي ت�سرتك يف امل�س�ؤولية عن �سروط الإ الأ

الدولية  العمل  لتزام مبعايري  الإ نيتها  الدول عن  تعلن  العمال. 

اأي  من خالل امل�سادقة على اتفاقيات منظمة العمل الدولية، 

جعل ق�انني العمل ال�طنية من�سجمة مع قان�ن العمل الدويل. 

قت�ساديال��سع املعريف، وال�سيا�سي وامل�ؤ�س�سياإطار العمل املعياري داء الإ الأ

     

املعرفة ب�ساأن معايري العمل الدولية

ول�يات ال�سيا�سية رادة ال�سيا�سية/الأ الإ

تق�ية امل�ؤ�س�سات العمالية

تكامل وتن�سيق ال�سيا�سات 

داريتان القدرة والكفاءة الإ

نتاجية م�ست�ى الإ

ج�ر والدخل ت�زيع الأ

�ستخدام)العمالة الفائ�سة( م�ست�ى الإ

من� الناجت املحلي الإجمايل

العمل   معايري 

الدولية

العمل  معايري 

ال�طنية

Í

�سروط العمل الفعلية

الر�سم 5.1: البيئة املوؤاتية حلرتام معايري العمل الدولية
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الرفاه.  مل�ست�ى  كرافعة  النهاية  يف  تعمل  فاملعايري  هنا،  من 

ج�ر  ال�سديد يف الأ التباين  اأن  اأظهرنا  عالوة على ذلك، فقد  

واملداخيل يعيق النم� وي�سّبب الفقر، بحيث اأن تغيري الت�زيع يف 

قت�سادي. اإن  املداخيل ميكنه اأن ي�فر اآفاقًا اإ�سافية للتح�سن الإ

م�ست�ى  التحديد  وجه  وعلى  جتماعي  الإ ال�سمان  تغطية  مدى 

ب�سكل  يتحدد  جتماعية، ل  الإ جتماعية واخلدمات  الإ عانات  الإ

نفاق العام  ح�سري تبعًا مل�ست�ى التنمية يف البالد. فم�ست�ى الإ

جتماعي يعتمد لدرجة ل باأ�ش بها على ال�سيا�سة املّتبعة، والتي  الإ

للبالد.  ال�سيا�سية  ول�يات  والأ ف�سليات  الأ على  بدورها  تعتمد 

اإح�سائية  مر بحقيقة عدم وج�د عالقة �سببية  يتجلى هذا الأ

وثيقة بني معدل الفرد من الناجت املحلي الإجمايل وبني ن�سبة 

جتماعي للناجت املحلي الإجمايل. مرة اأخرى، ميكن  نفاق الإ الإ

قت�ساد على م�سار اأعلى  جتماعية اأن ي�سع الإ لت�فري احلماية الإ

من النم� واأن يح�سن ن�عية النم�. وهذا يعني اأن فر�ش تقدم 

معايري العمل الدولية تبدو اأف�سل عندما ُينظر اإليها من منظ�ر 

حت�سني  اأن  الق�ل  ال�سحيح  من  وبينما  باخت�سار،  ديناميكي. 

�سروط العمل يجب اأن يك�ن جمديًا من ناحية اقت�سادية، فاإن 

الدخل،  ت�زيع  اإعادة  وعن  املعايري  عن  الناجم  الق�ي  النم� 

قت�سادية. ميكنه اأن  ي�سكل رافعة لهذه اجلدوى الإ

املتطلبات ال�طنية والدولية للحكم ال�سالح

ل تتحدد �سروط العمل يف بلد ما فقط عن طريق قان�ن العمل 

وجدوى  معياري  عمل  اإطار  ف�ج�د  قت�سادي«.  الإ »القان�ن  اأو 

ملمار�سة  كافيني  ولكن غري  �سروريان  �سرطان  هما  اقت�سادية 

امل�سبقة  ال�سروط  من  عدد  هناك  الدولية.  العمل  معايري 

املعرفية، وال�سيا�سية وامل�ؤ�س�سية الالزمة من اأجل التقدم، والتي 

ميكن اعتبارها عنا�سر احلكم ال�سالح مبعناه ال�ا�سع.

الدولية  العمل  مبعايري  النه��ش  عملية  تبداأ  اأن  ينبغي 

بزيادة املعرفة مبعناها، ودورها، واأثرها ون�سر هذه املعرفة بني 

خمتلفة  م�سادر  عدة  هناك  و�سع.  الأ واجلمه�ر  القرار  �سّناع 

اآراء  اإن  الدولية.  العمل  مبعايري  اخلا�سة  واخلربات  للمعرفة 

لتاأثريها  وتقييمهم  العمل  معايري  ح�ل  ومعل�ماتهم  املهنيني 

بحاث. فالكثري من الدرا�سات  تختلف عن النتائج  الن�سبية لالأ

التقليدية  قت�سادية  الإ النماذج  ت�جهها  القائمة  كادميية  الأ

املنحازة ب�سكل منهجي �سد معايري العمل الدولية حيث تعتربها 

م�سببة للت�سّ�هات يف ال�س�ق. ثمة �سرورة للت��سل اإىل مفاهيم 

 .)5،3 املربع  )اأنظر  اإن�سافها  اأجل  من  املعايري  ح�ل  اأف�سل 

قت�سادي التقليدي ح�ل النم�  كما �ُسرح �سابقًا، فاإن املنطق الإ

وقد  اقت�سادية.  اأو  قان�نية  بطرق  معايريها  ت�ستطيع فر�ش  ل 

طراف  باءت بالف�سل كل املحاولت املتكررة يف النظام متعدد الأ

لربط معايري منظمة العمل الدولية بالتجارة، وفر�ش عق�بات 

الدولية  التجارة  من  با�ستثنائها  تتمثل  املنتهكة  الدول  على 

)اأنظر الف�سل اخلام�ش ج(. يف ال�اقع ل ميكن ملنظمة العمل 

هذه  اأثبتت  وقد  املعن�ية.  العق�بات  اإىل  اللج�ء  �س�ى  الدولية 

العق�بات فعاليتها يف عدد من احلالت. كذلك ميكن للمنظمة 

امل�ساعدة  تطلب  التي  للدول  التقني  والدعم  ر�ساد  الإ ت�فر  اأن 

ت�سكل  بالفعل.  بذلك  تق�م  وهي  املعايري،  وتطبيق  اعتماد  يف 

التقارير العاملية ح�ل المتثال الفعلي لالتفاقيات قاعدة لتقييم 

منظمة  تقدمهما  اللذين  التقني  والتعاون  امل�ساعدات  فعالية 

واحلق�ق  املبادئ  اإعالن  متابعة  معر�ش  يف  الدولية.  العمل 

تقارير ح�ل  املنظمة  و�سعت   ،1998 لعام  العمل  �سا�سية يف  الأ

كل من احلرية النقابية )حزيران 2000(، واإلغاء جميع اأ�سكال 

الفعلي  لغاء  والإ  ،)2001 )حزيران  والق�سري  اجلربي  العمل 

�ستخدام  طفال )حزيران 2002(، واإلغاء التمييز يف الإ لعمل الأ

واملهنة )حزيران 2003(. وقد بداأت دورة جديدة من التقارير 

العاملية يف عام 2004 بتقرير ح�ل احلرية النقابية واملفاو�سة 

العمل  ح�ل  بتقرير  وا�ستمرت   ،)2004 اجلماعية)حزيران 

اجلربي )حزيران 2005(.

قت�سادية اجلدوى الإ

الفعلي  الدولية والتح�سني  العمل  اأن يك�ن تطبيق معايري  يجب 

فعلى م�ست�ى  قت�سادية.  الإ الناحية  العمل جمديًا من  ل�سروط 

اأن  احلقيقية  ج�ر  الأ ملعدل  ميكن  ل  الدخل،  ت�زيع  من  معني 

لفرتة  نتاجية  الإ يف  التح�سن  معدل  من  اأكرب  ب�سرعة  يتحرك 

ط�يلة من الزمن، اإن كنا نريد جتنب �سغط ت�سخم التكاليف. 

نتاجية  ج�ر تت�ساوى مع الإ غري اأن ت�زيع الدخل لي�ش ثابتًا. فالأ

على م�ست�ى امل�سنع فقط، ولي�ش بال�سرورة على م�ست�ى الفرد 

)دي�سينج 2002(. عالوة على ذلك، �سحيح اأن اإعانات ال�سمان 

اأن  ينبغي  العمل  مكان  يف  ال�سالمة  يف  �ستثمار  والإ جتماعي  الإ

ل نفقاته يف وقت ما، فاإنه  تك�ن يف م�ست�ى ت�ستطيع البلد حتمُّ

امل�ساألة.  العقائدية ح�ل هذه  النظر  نتجنب وجهات  اأن  ينبغي 

قت�سادية ل يعني اأنه  و�ساع الإ اإن اعتماد �سروط العمل على الأ

لي�ش يف و�سعنا فعل اأي �سيء لتح�سينها. وكما ذكر يف الف�س�ل 

من  ن  التي متكِّ لية  الآ نتاجية  الإ ي�سكل حت�سني  بينما  ال�سابقة، 

فاإن  خرى،  الأ جتماعية  الإ املنجزات  حتقيق  ومن  ج�ر  الأ رفع 

نتاجية.  تطبيق معايري العمل قد ي�سكل م�سدرًا هامًا لتح�سني الإ
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عقبات  اإىل  يتح�ل  اأن  ميكن  جتماعية  الإ لل�سيا�سة  املزع�م 

يف  اأنف�سها  البلدان  جتد  عندما  مثاًل،  هذا،  يحدث  ع�سرية. 

الت�ازن  اإهمال  ب�سبب  و�سيا�سية  اجتماعية  انتفا�سة  م�اجهة 

عدم  ب�سبب  البلد  امل�ستثمرون  يتجنب  عندما  اأو  جتماعي،  الإ

جتماعي اأو ب�سبب اعتقادهم بذلك. وب�سبب  ت�فر ال�ستقرار الإ

ال�سيا�سي�ن  مييل  جزئيًا،  النتخابية  للدورات  الن�سبي  الق�سر 

جناحات  حتقيق  يت�قع�ن  التي  للق�سايا  ول�ية  الأ اإعطاء  اإىل 

�سريعة فيها، ع��سًا عن الف�ائد بعيدة املدى اأو امل�ؤجلة، واملتاأتية 

�ستثمار يف تطبيق معايري العمل الدولية. وحلد ما، ميكن  عن الإ

احلك�مية  ال�سيا�سات  لدى  مد  الأ ق�سرية  الت�جهات  م�اجهة 

املدين،  املجتمع  بها  يتمتع  التي  كرب  الأ الدمي�مة  طريق  عن 

وخ�س��سًا املنظمات العمالية ومنظمات اأ�سحاب العمل، والتي 

ل تخ�سع ملقت�سيات الدورة ال�سيا�سية.  

يتطلب اجلهد  مام  الأ اإىل  الدولية  العمل  اإن دفع معايري 

امل�ستدام والإخال�ش للمبادئ. من ال�سروري احرتام التفاقيات 

الدولية حتى ل� بدت معاك�سة للم�سالح اأو الهم�م املحلية. لنتذكر 

اتفاقيات  من  اتفاقية  اأول  تطبيق  لدى  ن�ساأت  التي  ال�سعاب 

ق�سى ل�ساعات العمل. فقد  منظمة العمل الدولية ح�ل احلد الأ

تطبيق  يعيق  قت�سادي  الإ وال�ستقرار  والعمالة  قت�سادي،  الإ

مغالطات  من  ال�سيا�سات  تطهري  يجب  الدولية.  العمل  معايري 

العر�ش  ناحية  على  املعتمدة  قت�ساد  والإ النقدية  قت�ساد  الإ

)لالطالع على حتليل م�جز للمغالطات الرئي�سية يف املذاهب 

قت�سادية، اأنظر ويلكين�س�ن 2000(. الإ

لن تزدهر معايري العمل الدولية بدون ت�فر اإرادة �سيا�سية جلية 

والدويل،  ال�طني  امل�ست�يني  على  ال�سيا�سات  �سناع  كبار  لدى 

يف  املعايري  هذه  حتقيق  اأجل  من  املنا�سبة  ول�ية  الأ واإعطاء 

اأعاله،  مبنّي  ه�  وكما  جتماعية.  والإ قت�سادية  الإ ال�سيا�سات 

اأو  فاإن الإعالن عن الن�ايا، واإن جاء على ل�سان روؤ�ساء الدول 

املعايري  جلعل  احلازم  العمل  بال�سرورة  يتبعه  ل  احلك�مات، 

حد  على  والفقرية  الغنية  الدول  على  هذا  ينطبق  حقيقة. 

�س�اء.

امل�سداقية.  يف  الثغرة  هذه  ل�ج�د  اأ�سباب  عدة  هناك 

اأوًل، ل يزال ُينظر اإىل معايري العمل الدولية كق�سية اأخالقية 

همية باملقارنة مع الق�سايا  »ي�سرية« تقع على م�ست�ى اأقل من الأ

قت�سادية »الع�سرية«. هذه النظرة حمدودة وق�سرية  املالية والإ

الُي�سر  اأن  التي تظهر  التاريخية  التجربة  النظر. فهي تتجاهل 

املربع �.5: احلاجة اإىل اأبحاث اأكرث واأف�سل حول معايري العمل الدولية 

تع�د  التي  الف�ائد  ظهار  ينبغي بذل مزيد من اجله�د لإ للتنمية،  وو�سيلة  الدولية غاية  العمل  وامل�ؤثرة ل ترى يف معايري  املعنية  طراف  الأ اأن  مبا 

بحاث من الرتكيز على املعايري باعتبارها ت�س�هات يف ال�س�ق، اإىل  قت�ساد على امل�ست�يني الكلي وال�حدي بف�سل املعايري. يجب حت�ل الأ على الإ

اأدوات داعمة لل�س�ق، ومن �سيئة ن�سبية اإىل ميزة ن�سبية. يجب �سرح فكرة املعايري ك�سلع عامة. يجب اأن ت�سبح مفاهيم الثقة، والتعاون، والفعالية 

اأفكارًا مركزية يف نظرية حم�ّسنة ح�ل معايري العمل الدولية. وقد  جتماعي، وال�ستقرار ال�سيا�سي  اجلماعية، والفعالية الديناميكية، وال�سلم الإ

بحاث ح�ل منافع املعايري. وميكن جمع وت�ثيق  خرية املا�سية. يجب ت��سيع وحت�سني الأ جرى بع�ش التحرك ال�اعد يف هذا املجال خالل ال�سن�ات الأ

قت�سادية والدول. تت�فر بع�ش ال�ثائق واحلالت ولكنها متفرقة.  اأمثلة عن تطبيقات معايري العمل الدولية على م�ست�ى امل�ساريع، والقطاعات الإ

غالبًا ما تنتج هذه امل�اد عن اإعادة قراءة احلالت التي مت تط�يرها لهذا الغر�ش. لذا، هناك حاجة لتط�ير حالت درا�سية جديدة وحم�سنة من 

اأجل تبيان والتدليل على منافع املعايري. ميكن ا�ستخدام مثل هذه امل�اد من اأجل اإثارة ال�عي فيما بني العمال وامل�س�ؤولني احلك�ميني. كما اأنها تفيد 

يف احلمالت الإعالمية. 

التي عر�ست يف  الدرا�سات  وبا�ستثناء  ن،  الآ لغاية  املعايري.  بتاأثري  التجريبية اخلا�سة  التحليالت  امل�ستخدمة يف  املنهجيات  كذلك ميكن حت�سني 

الف�سل الثالث، فاإن عددًا قلياًل من الدرا�سات يعتمد على التحليل ذي املتغريات املتعددة. اإن العالقة ال�سببية الب�سيطة بني قيا�ش معايري العمل 

قت�سادية. على �سبيل املثال، لكي نقي�ش امل�ساهمة  قت�سادي ل تق�ل لنا ال�سيء الكثري عن الدور الذي تلعبه املعايري يف النتائج الإ داء الإ وقيا�ش الأ

احلدية للمعايري يف اأداء التجارة، يجب اأن نقارن اأداء كل دولة بخط قاعدي من الت�قعات ح�ل ما ينبغي لهذه الدولة الجتار به، بناء على الع�امل 

التي متتلكها وعلى حمددات اأخرى للتجارة. 

بحاث امل�ستقبلية اأن ت�يل عناية اأكرب للدول النامية، وخ�س��سًا  بحاث املت�فرة ح�ل معايري العمل على الدول ال�سناعية. يجب على الأ تركز معظم الأ

لالختبار  ومنا�سبة  قيا�سية  م�ؤ�سرات  على  مبنية  تك�ن  للمقارنة،  وقابلة  م�ث�قة  اإح�سائية  بيانات  تت�فر  اأن  يجب  وامل�ستبعدين.  الفقراء  للعمال 

التجريبي.
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والنقد  املال  وراأ�ش  الب�سائع،  اأ�س�اق  فتحت  التي  فاحلك�مات 

عليها  �س�اق.  الأ لتحرير  ال�سلبية  ثار  الآ م�اجهة  عن  م�س�ؤولة 

قل اأن تكفل احلق�ق النقابية لكي ت�سمن وج�د التنظيم  على الأ

اجلماعي احلي�ي اإىل الدرجة التي متكنه من حتقيق الت�ازن 

مع هيكل الق�ى يف �س�ق العمل. 

ميكن للنقابات اأن تعزز ق�تها وفعاليتها من خالل التعاون 

جمال  يف  تن�سط  التي  خرى  الأ احلك�مية  غري  املنظمات  مع 

جتماعية )اأنظر املربع 5،4(. ال�سيا�سات العمالية والإ

ومن ال�سروط امل�سبقة الهامة لدفع معايري العمل الدولية 

جتماعية  قت�سادية والإ قدمًا حتقيق التكامل بني ال�سيا�سات الإ

�سمن رزمة �سيا�سات متما�سكة، بحيث ُيعاَمل كالهما على قدم 

ال�سيا�سات  يف  التفكري  يتاأخر  حيان  الأ من  كثري  يف  امل�ساواة. 

جتماعية، اأو ت��سع يف املقعد اخللفي، فيما حتتل ال�سيا�سات  الإ

طراف،  قت�سادية مقعد ال�سائق. و�سمن املنظ�مة متعددة الأ الإ

واأقدرها  امل�ؤ�س�سات  اأق�ى  اأي  الدولية،  املالية  امل�ؤ�س�سات  بداأت 

�سا�سية  الأ الدولية  العمل  معايري  باإ�سهامات  بالعرتاف  ماليًا، 

نف�سها  واألزمت  الفقر،  �سد  املعركة  ويف  قت�سادي  الإ النم�  يف 

لكنها  التنم�ية.  املعايري جزءًا من ر�سالتها  كالميًا بجعل هذه 

باحرتام  م�سروطًا  قرا�ش  الإ جلعل  ن،  الآ حتى  م�ستعدة  غري 

احلك�مات حلق�ق العمال. يجب ت�سجيع معايري العمل الدولية 

وب�سكل من�سجم.  امل�ؤ�س�سات  �سا�سية يف جممل عمليات هذه  الأ

من هنا، ينبغي ال�ستمرار يف عملية مراجعة م�اقف ال�سيا�سات 

اخلا�سة بهذه املنظمات.

ثناء، �سكل حت�سني التن�سيق الدويل لل�سيا�سات  يف تلك الأ

على  املنظمات.  من  للعديد  مطلبًا  جتماعية  والإ قت�سادية  الإ

جيد  حكم  بنظام  وروبية  الأ املف��سية  طالبت  املثال،  �سبيل 

عاملي اأكرث ت�ازنًا، وذلك من خالل تعزيز اأدوات منظمة العمل 

الدولية وتق�ية العمل امل�سرتك بني املنظمات الدولية.

واقرتحت فتح ح�ار دويل رفيع امل�ست�ى مب�ساركة منظمة 

التنم�ية  واملنظمات  العاملية،  التجارة  ومنظمة  الدولية،  العمل 

مم املتحدة الإمنائي والبنك الدويل  ونكتاد، وبرنامج الأ مثل الأ

خرية  وروبية، 18 مت�ز 2001(. وجاءت الدع�ة الأ )املف��سية الأ

البعد  ح�ل  العاملية  اللجنة  من   الدولية  ال�سيا�سات  لتما�سك 

منظمة  يف  دارة  الإ جمل�ش  �سكلها  والتي  للع�ملة،  جتماعي  الإ

بارزًا من احلك�مات،  26 ع�س�ًا  الهيئة  الدولية. وت�سم  العمل 

ممن  كادميية،  الأ وامل�ؤ�س�سات  والنقابات  عمال،  الأ ومنظمات 

يعمل�ن ب�سفتهم ال�سخ�سية. وتطالب الهيئة يف تقريرها الذي 

 ،2004 �سباط  يف  وال�سادر   ، العادلة«  »الع�ملة  عن�ان  يحمل 

ب�سرورة قيام جميع املنظمات القائمة �سمن املنظ�مة متعددة 

نها  لأ تطبيقها  على  قادرة  غري  اأنها  احلك�مات  بع�ش  �سعرت 

ت اإىل ممار�ساتها القدمية يف �ساعات  ت�سر باقت�سادها. وارتدَّ

اأن  اإىل  خرى  الأ الدول  يف  باملناف�سني  اأدى  مما  ط�يلة،  عمل 

يحذوا حذوهم، وعاد اجلميع اإىل احلالة ال�سابقة من الت�ازن 

جتماعي  اإن ال�سل�ك الإ طراف ميزة.  اأي من الأ اأن يحقق  دون 

و�سع يف نظام  النتهازي وا�سع النت�سار. وه� يحب�ش املجتمع الأ

داخل  وقف�ا  �سخا�ش  الأ بع�ش  اأن  ل�  متدين.  اجتماعي  رفاه 

اأف�سل، فاإن هذا  �سالة امل�سرح لكي ي�ساهدوا امل�سرحية ب�سكل 

خرين يقف�ن اأي�سًا. يف النهاية �سيك�ن كل احل�س�ر  �سيجعل الآ

واقفًا على قدميه، وما من اأحد �سريى ب�سكل اأف�سل من غريه، 

ولكن اجلميع �سيتعب من ال�ق�ف. اإن جتنب النتهازية يتطلب 

امل�ست�ى  على  اأما  امل�ساهدين.  بني  م�سرتك  فهم  اإىل  الت��سل 

مر يتطلب عقدًا اجتماعيًا يلزم ال�سركاء لكي ينتفع  الدويل، فالأ

ممكنًا  ي�سبح  الذي  مر  الأ الرفاه،  من  اأكرب  قدر  من  اجلميع 

بف�سل املعايري. 

اإن معايري العمل الدولية بحاجة اإىل القابلية للعي�ش واإىل 

العمالية.  امل�ؤ�س�سات  معظم  اإىل  وكذلك  امل�ؤ�س�ساتي،  الدعم 

النقابات، باعتبارها الطرف املعني  امل�ؤ�س�سات هي  واأهم هذه 

العمل  اأ�سحاب  منظمات  ولكن  العمال،  بحق�ق  الرئي�سي 

نه ل ميكن تطبيق  همية لأ اجلماعية تقع على نف�ش القدر من الأ

جتماعي ال�سليم يف ظل غيابها.  املفاو�سة اجلماعية واحل�ار الإ

اأن يك�ن تطبيق معايري العمل الدولية  لي�ش من قبيل ال�سدفة 

اأوروبا، حيث جند اأعلى م�ست�يات  على اأف�سل وجه يف �سمايل 

ت�س�د  وحيث  العمل،  واأ�سحاب  العمال  بني  فيما  التنظيم  من 

جتماعي  الإ وللح�ار  اجلماعية،  للمفاو�سة  كاملة  �سبه  تغطية 

الثنائي والثالثي الفعال. هذه الدول كانت حم�سنة تقريبًا �سد 

انتهاكات معايري العمل يف ع�سر الع�ملة. 

قد تك�ن تق�ية احلركة النقابية-جزئيًا من خالل التنظيم 

لتزام مبعايري  هم يف الإ وحد والأ النقابي العاملي- هي العامل الأ

قت�سادية هي  العمل الدولية.  كما ه� مبني اأعاله، فاإن الع�ملة الإ

ال�سبب الرئي�سي الكامن خلف �سعف احلركة النقابية. اإنه ملن 

ق�سر النظر اأن ننظر اإىل تراجع القدرة التفاو�سية للعمال على 

و�سع  اأنه بب�ساطة م�سكلة عمالية، واأن نخفق يف روؤية التَِّبعات الأ

قت�ساد وباملجتمع ككل. كما ه� مبني يف الف�سل  التي تلحق بالإ

�سروري  عامل  هي  اجلماعية  العمالية  املنظمات  فاإن  الرابع، 

�سافة اإىل حتديد �سروط  قت�سادية. فبالإ وحا�سم يف التنمية الإ

�ستخدام والعمل، فهي تلعب دورًا اأكرب يف اإيجاد وحفظ ال�سلم  الإ

جتماعي وال�ستقرار ال�سيا�سي. لذا،  جتماعي، والتما�سك الإ الإ

ينبغي اأن يهتم اجلميع بقدرة املنظمات العمالية على العي�ش. 
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ن، فاإن م�سالح  خرى، بني هم�م اجلن�ب وال�سمال. حتى الآ الأ

ونف�ذ الدول الغنية والق�ية هي املهيمنة، وخ�س��سًا يف منظمات 

بالغ  ب�سكل  النامية  الدول  تاأثر  من  الرغم  على  وودز.  بريت�ن 

�سلطتها �سعيفة جدًا  فاإن  الدولية،  املالية  امل�ؤ�س�سات  بقرارات 

يف عملية اتخاذ القرار فيها. فعدد �سغري جدًا من الدول الغنية 

�سهم  نها �ساحبة الأ ميتلك ن�سبة مرتفعة من حق�ق الت�س�يت لأ

48 باملائة من حق الت�س�يت  �سا�سية يف راأ�ش املال املدف�ع.  الأ

املتحدة،  ال�ليات  من  كل  اإىل  يع�د  الدويل  النقد  �سندوق  يف 

واليابان، وفرن�سا، واململكة املتحدة، واأملانيا، ورو�سيا الحتادية 

اإىل  �س�ات  الأ من  باملائة   52 يع�د  بينما  ال�سع�دية؛  والعربية 

بقية دول العامل. اأما يف البنك الدويل، فالن�سبة هي 46 باملائة 

مم املتحدة الإمنائي 2002(. حتى  اإىل 54 باملائة )برنامج الأ

ن، يك�ن رئي�ش البنك الدويل اأمريكي اجلن�سية، بينما يك�ن  الآ

رئي�ش �سندوق النقد الدويل اأوروبي اجلن�سية. اإن كان ل�س�ت 

اجلن�ب اأن يك�ن اأعلى يف هذه امل�ؤ�س�سات، يجب تغيري معادلة 

قدر  يتحقق  بحيث  الغنية،  الدول  ل�سالح  القائمة  الت�س�يت 

اأكرب من امل�ساواة يف متثيل الدول. 

والعمالية  قت�سادية  الإ ال�سيا�سات  مع  بالتعامل  طراف،  الأ

بطريقة اأكرث متا�سكًا وتكاماًل، وذلك من اأجل ت�سجيع التنمية 

املنظمات  تطلق  اأن  يجب  جتماعية.  الإ والعدالة  قت�سادية  الإ

الدولية مبادرات من اأجل جتان�ش ال�سيا�سات حيث تعمل �س�يًا 

حتقيق  اأجل  من  وتكاماًل  ت�ازنًا  اأكرث  �سيا�سات  ت�سميم  على 

�ستثمار  ع�ملة عادلة و�سم�لية، وملعاجلة ق�سية النم� العاملي والإ

ي�سكل  للع�ملة  منتدى  اإقامة  يجب  �ستخدام.  الإ فر�ش  وخلق 

طراف املعنية ح�ل التاأثري  منربًا للح�ار املنتظم  بني خمتلف الأ

قت�ساد العاملي. وُيقرتح  جتماعي للتط�رات وال�سيا�سات يف الإ الإ

يف هذا ال�سياق تاأ�سي�ش جمل�ش اأمن اقت�سادي واجتماعي تابع 

مم املتحدة، وجمل�ش عاملي ح�ل احلكم العاملي ال�سالح. ثمة  لالأ

حاجة اإىل تعزيز الرقابة الربملانية على امل�ؤ�س�سات الدولية من 

العري�ش. يجب  �سيا�ساتها جتاه اجلمه�ر  اأجل م�ساءلتها ح�ل 

اأكرث دميقراطية، وت�ساركية،  طراف  جعل املنظ�مة متعددة الأ

جتماعي للع�ملة 2004؛  و�سفافية )اللجنة العاملية ح�ل البعد الإ

اأنظر اأي�سًا املربع 5،5(. 

اأف�سل يف  ينبغي للحكم ال�سالح العاملي اأن يحقق ت�ازناً 

املجالت  يف  كما  جتماعية،  والإ قت�سادية  الإ ال�سيا�سات  جمال 

املربع 5.4: تعزيز تاثري النقابات عرب التحالفات مع املجتمع املدين 

ال�سيا�سات  التي تن�سط يف جمال  النقابات على امل�ست�يني ال�طني والدويل عن طريق ت�سكيل حتالفات مع املنظمات غري احلك�مية  ميكن تق�ية 

جتماعية. تقل احلاجة اإىل مثل هذه التحالفات يف دول مثل جن�ب اأفريقيا، حيث النقابات ق�ية، ولديها برنامج �سيا�سات اجتماعية  العمالية والإ

وا�سعة وهي منخرطة يف و�سع ال�سيا�سات ال�طنية ب�سكل مبا�سر، اأو يف ال�س�يد، حيث تبني اأن دور املنظمات غري احلك�مية املعنية يف امل�ساواة على 

اأ�سا�ش اجلن�ش كان �سعيفًا ب�سبب انخراط النقابات بق�ة يف هذا املجال )ي�جن �س�ن 2001(. وتزيد احلاجة اإىل التحالفات يف دول مثل بنغالد�ش، 

تلعب  فيما  �سا�سية  الأ اخلدمات  تغطية  عن  الدولة  وتعجز  العمل،  ق�ة  من  �سغرية  ن�سبة  من  اأكرث  تغطي  ول  م�سرذمة  النقابية  التنظيمات  حيث 

املنظمات غري احلك�مية دورًا كبريًا يف ت�فريها. اإن دور املجتمع املدين يف اإر�ساء معايري العمل الدولية ه� كبري يف عدة دول. ففي حملة اإلغاء عمل 

طراف املعنية، مبا فيها امل�سنع�ن، والنقابات املحلية، والحتاد  طفال يف م�سنع كرات القدم يف �سيالك�ت، باك�ستان مثاًل، �سارك العديد من الأ الأ

جتماعية اإىل  الدويل للنقابات احلرة واملنظمات غري احلك�مية ومنظمة العمل الدولية. لقد اأدت م�ساركة املجتمع املدين يف �سياغة ال�سيا�سات الإ

ات�ساع الهيكلية التقليدية الثالثية للت�ساور والتفاو�ش.

عمال  ميكن للحك�مات اأن تكت�سب مزيدًا من ال�سرعية من خالل النفتاح على م�ساركة منظمات املجتمع املدين، وخ�س��سًا يف و�سع ال�سيا�سات والأ

مثلة امل�ؤثرة على ذلك مثال اإيرلندة، والذي يعترب اإحدى  اخلا�سة بالبطالة، والفقر واملجم�عات املُ�ستبعدة )باكارو 2001؛ باكارو2002(. من الأ

قت�سادية يف الت�سعينات. يع�د النجاح الباهر الذي حققته اإيرلندة يف تخفي�ش معدل البطالة والنتقال من “رجل اأوروبا الفقري” اإىل  املعجزات الإ

يرلندية:  اإحدى اأغنى الدول فيها اإىل التعاون �سمن “اإطار عمل ثالثي زائد”. وبل�سان احلك�مة الأ

اخلا�سة  جتماعية  الإ حركاتهم  واإيجاد  جتماعية،  الإ احلياة  يف  مبا�سرة  امل�ساركة  يف  امل�اطنني  قدرات  وحتمي  تعزز  الق�ية  الدميقراطية  “اإن 
بهم، وخماطبة ق�ساياهم والتحدث ب�سكل مبا�سر عن الق�سايا التي ت�ؤثر عليهم. ففي ظل دميقراطية، ق�ية ميكن للنا�ش اأن ينظروا اإىل الدولة لي�ش 

ل رئي�سي لكل عمل، بل كمجرد طرف فاعل �سمن جمم�عة اأطراف كثرية-القطاع اخلا�ش، والنقابات، واملنظمات  كج�اب لكل م�سكلة، اأو كمم�ِّ

الدينية، واملنظمات غري احلك�مية، واملنظمات الريا�سية، واملجتمع املحلي وروابط املقيمني يف البالد  Residents’ Associations ، كلها تلعب 

جتماعي” )حك�مة اإيرلندة 2000(. قت�سادي والإ دورًا حم�ريًا يف حياتنا الدميقراطية ويف �سمان ا�ستمرار التقدم الإ
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اإ�سالح التنظيم امل�ؤ�س�ساتي  ال�سروط احلياتية ل�سع�ب العامل؛ 

امل�سببة  الق�سايا  ح�ل  ت�افق  عن  البحث  يف  رادة  والإ للتم�يل؛ 

للخالف )ك�ك�ش 2004(.

العمل  معايري  فر�ش  فاإن  الثالث،  الف�سل  يعر�ش  وكما 

يف  مرتفع  فائ�ش  من  يعاين  اقت�ساد  ظل  يف  �سعيفة  الدولية 

اأمر  ه�  واملنتجة  الكاملة  العمالة  ت�سجيع  فاإن  اإذن،  العمالة. 

�سروري لتقدم اأي من معايري العمل. ولن تنجح عملية ت�سجيع 

العمالة بدون وج�د �سيا�سات اقت�سادية كلية داعمة لها. حتى 

قت�ساد الكلي. لقد  دارة الإ ن، ل ي�جد اإطار عمل م�ؤ�س�ساتي لإ الآ

العاملي، وخ�س��سًا يف  اإىل ت��سع العر�ش  �س�اق  اأدى حترير الأ

عة، غري اأن �سّناع ال�سيا�سات ال�طنية والنظام  الب�سائع امل�سنَّ

متكافئ.  ب�سكل  الطلب  رفع  يف  اأخفق�ا  قد  احلاكم  الدويل 

م�س�ؤولية  الدول،  اأق�ى  متثل  والتي  الثماين،  جمم�عة  وتتحمل 

تت�سع  اأن  يجب  الكلية  دارة  الإ اأن  ال�سياق. غري  هذا  خا�سة يف 

اإىل ما ه� اأكرب من جمم�عة الثماين. اإن رفع الطلب الكلي ه� 

جمالية. وهذا يعني عك�ش  م�ساألة تتعلق بزيادة القدرة ال�سرائية الإ

ج�ر احلقيقية  نخفا�ش يف الأ الجتاه ال�سائد نح� الرك�د اأو الإ

ال�سريبية  املناف�سة  اأن  ومبا  املداخيل.  يف  التباين  زيادة  ونح� 

فاإن  الت�زيع،  باإعادة  ال�سيا�سات اخلا�سة  تنفيذ  ت�سّعب عملية 

العاملي  امل�ست�ى  على  ال�سالح  احلكم  اإىل  احلاجة  اإن 

للنظام  ال�سيا�سي  قت�ساد  الإ العتبار  عني  يف  تاأخذ  اأن  ينبغي 

حد املراقبني، ت�جد يف بدايات القرن ال�احد  العاملي. فتبعًا لأ

والع�سرين ثالث هيئات للق�ة العاملية، والتي تتطابق من ناحية 

ما بني  القائمة  واملنظ�مة  مريكية،  الأ مرباط�رية  الإ جغرافية: 

اخلفي«  »العامل  اخللفية  يف  ويختبئ  املدين.  واملجتمع  الدول 

رهابية  الإ واملنظمات  املنظمة،  اجلرمية  فيه  ال�سفلي)مبا  اأو 

واحللقات املالية غري ال�سرعية(. 

اإن اأ�سكال الق�ة العاملية الثالثة هذه ل تقف عند حدود. 

خ�س�مها.  مقابل  �سرعيتها  لتاأكيد  مكان  كل  يف  تت�سابق  وهي 

ل�ستعادة  جدوى  كرث  الأ »ال�سبيل  هي  الدول  منظ�مة  وتظل 

الذي  كرب  الأ التحدي  ويكمن  العاملي.  اجليد  للحكم  ال�سرعية 

عن  بالتخلي  املفرطة«  مريكية  الأ »الق�ة  اإقناع  يف  ت�اجهه 

مريكية  الأ املتحدة  ال�ليات  اإعادة  ويف  »ا�ستثنائيتها«،  �سراب 

خرى...  وتعتمد  مم اإىل جانب الدول الأ اإىل ع�س�ية جمتمع الأ

اإجماًل  مريكيني  الأ نظرة  كيفية  على  تعتمد،  ما  اأكرث  النتيجة 

اإىل العامل«. ولكن على منظ�مة الدول بدورها اأن حت�ل نف�سها 

�سع�ب  على  ت�ؤثر  التي  امل�ساكل  على  الفاعل  للعمل  اآلية  اإىل 

ن�ساف يف  العامل: �سحة البيئة احلي�ية للعامل؛ حتقيق بع�ش الإ

جتماعي للعوملة املربع 5.5: اأهم التو�سيات ال�سادرة عن اللجنة العاملية حول البعد الإ

تركز الت��سيات الرئي�سية للجنة على حتقيق احلكم ال�سالح للع�ملة بهدف حتقيق قدر اأكرب من العدالة: وهي تت�سمن الت��سيات التالية:

اأق�ى للدولة الدميقراطية  يدي�ل�جيات التي �سادت يف الت�سعينات، فاإن الهيئة تتطلع اإىل دور  اإن حل م�ساكل الع�ملة يبداأ يف البيت. خالفًا لالأ  •
وامل�ؤثرة وللمجتمع املدين.

�ستثمار، والعمل والهجرة. يجب تخفيف ال�سرائب واحل�اجز  • يجب اأن حتكم الع�ملة ق�اعد اأكرث عدالة، مبا فيها الق�اعد اخلا�سة بالتجارة، والإ
الفنية الظاملة بحيث تتمكن اأقل الدول مناء من ال��س�ل اإىل اأ�س�اق الب�سائع التي متتلك فيها ميزة ن�سبية. يجب اأن يرتافق هذا مع ارتفاع م�ست�ى 

امل�ساءلة من ناحية، وتدفق امل�ساعدات ب�سكل مالئم من ناحية اأخرى.

�سراف واملتابعة العادلة  �سا�سية. ويجب زيادة امل�ارد املت�فرة لالإ • يجب تعزيز قدرة منظمة العمل الدولية على ت�سجيع احرتام معايري العمل الأ
الت�سدير،  �سا�سية يف مناطق  الأ العمل  اأجل �سمان احرتام معايري  اأق�ى من  املعايري. املطل�ب حترك  الهادفة لرتويج  وللم�ساعدات  واملالئمة 

نتاج العاملية. يجب على جميع املنظمات الدولية املعنية اأن تتحمل م�س�ؤولياتها يف الرتويج لهذه املعايري، واأن ت�سمن اأن  وب�سكل عام يف اأنظمة الإ

�سيا�ساتها وبراجمها ل تعيق حتقيقها.

قت�سادية  والإ جتماعية  الإ ر�سية  الأ باعتباره  والعائالت،  فراد  لالأ جتماعية  الإ دنى من احلماية  الأ اإثارة اجلدل ح�ل احلد  وعدم  القب�ل  يجب   •
لالقت�ساد العاملي، مبا يف ذلك ت�فري م�ساعدة تكّيف للعمال املتنقلني.

• يجب حت�سني ن�عية احلكم ال�سالح العاملي. وي�سكل ان�سجام ال�سيا�سات �سرطًا م�سبقًا هامًا لتحقيق هذا الغر�ش، وخ�س��سًا م�ساواة ال�سيا�سات 
قت�سادية. هداف املالية والإ جتماعية مع الأ الإ

جتماعي للع�ملة 2004 امل�سدر: اللجنة العاملية ح�ل البعد الإ
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وباأعداد كافية لتطبيق املعايري.

ج( احلوافز والعقبات الدولية 

امل�ؤاتي،  وامل�ؤ�س�ساتي  ال�سيا�سي  العمل  اإطار  اإيجاد  مت  ل�  حتى 

اإر�ساء معايري العمل  يظل هناك ق�سيتان ملّحتان فيما يخ�ش 

ا�ستخدامها  ينبغي  التي  التحرك  ب�سبل  تتعلق  وىل  الأ الدولية. 

لتزام  على امل�ست�يني ال�طني والدويل. هل يجب الت��سل اإىل الإ

)املكافاآت(  احل�افز  ت�فري  خالل  من  الدولية  العمل  مبعايري 

هذا  معاجلة  �ستتم  )العق�بات(؟  العقبات  و�سع  خالل  من  اأو 

ال�س�ؤال يف هذا الف�سل. اأما ال�س�ؤال الذي يليه فه� يتعلق بخيار 

طراف الفاعلة. من الذي يجب اأن يعمل، ومن الذي يجب اأن  الأ

يك�ن م�س�ؤوًل عن اإر�ساء معايري العمل الدولية؟ 

بالن�سبة ل�سبل التحرك لاللتزام مبعايري العمل الدولية، 

التنمية«،  نح�  »املتجهة  املقاربة  على  ن�سبيًا  كبري  ت�افق  ثمة 

تبادل  خالل  من  م�ؤاتية  وطنية  بيئة  اإيجاد  اإىل  ت�سعى  والتي 

قدرات  لبناء  دعمًا  التقني،  والتعاون  واخلربات،  املعل�مات 

العامة  املالية  امل�ساعدات  وت�فري  الفاعلة،  ال�طنية  طراف  الأ

واخلا�سة. اإن هذه ال�سبل منا�سبة لال�ستفادة من قدرة معايري 

منها  فادة  الإ ينبغي  والتي  امل�ساكل،  حل  على  الدولية  العمل 

الطلب  يف  التحّ�ل  مع  والعمال  امل�سانع  تكّيف  عملية  لت�سجيع 

الهيكلي  التعديل  ي�سبح  بحيث  والعاملية،  املحلية  �س�اق  الأ يف 

غري  احلك�مة  كانت  اإذا  العمل  ما  ولكن  اجتماعيًا.  مقب�ًل 

م�ستعدة للم�ساركة يف املقاربة التعاونية؟ ما العمل اإذا ا�ستمرت 

حتى  اأو  بالت�ساهل،  خرى  الأ الفاعلة  طراف  الأ اأو  احلك�مات 

العمال  حلق�ق  احلادة  النتهاكات  م�ا�سلة  على  بالتحري�ش 

ميامنار  يف  مماثلة  حالة  ظهرت  العمل؟  مكان  يف  �سا�سية  الأ

)ب�رما( على �سبيل املثال، حيث كان العمل اجلربي ي�ستخدم 

اأخرى  وانتهاكات  طفال  الأ اإىل عمل  �سافة  بالإ ب�سكل منهجي، 

�سا�سية، والذي ت�ا�سل ل�سن�ات عديدة  ملعايري العمل الدولية الأ

بدون اأية ا�ستجابة من احلك�مة لدع�ات منظمة العمل الدولية 

ومنظمات اأخرى اإىل وقف هذه املمار�سات. اأدى هذا مبنظمة 

العمل الدولية اإىل تطبيق املادة 33 من د�ست�رها يف عام 2000، 

وامل�ؤ�س�سات  املتحدة،  مم  لالأ التابعة  املنظمات  ت��سي  والتي 

املالية الدولية واحلك�مات ال�طنية باإعادة النظر يف عالقاتها 

تق�م  ل  اأنها  ت�سمن  لكي  مر،  الأ لزم  اإن  وقطعها  ميامنار،  مع 

ب�سكل غري متعمد بت�سجيع ا�ستخدام العمل اجلربي. كانت تلك 

فيها  تبنت  التي  الدولية  العمل  منظمة  تاريخ  يف  وىل  الأ املرة 

القرو�ش  اإعطاء  �سبه حظر على  ن  الآ القرار. هناك  مثل هذا 

م�اءمة معدلت ال�سرائب ومنع التهرب ال�سريبي يعتربان من 

حتقيق  اإىل  تهدف  فعالة  دولية  �سيا�سة  يف  �سا�سية  الأ املك�نات 

كاٍف  طلب  اإيجاد  اإن  جتماعية.  الإ والعدالة  والعمالة  النم�، 

املال اخلارجي  راأ�ش  لتدفقات  الذكي  ال�ستعمال  اأي�سًا  يتطلب 

تبعًا للظروف املحلية، ع��سًا عن دفعها ب�سكل اأعمى، وب�سرف 

اأم  لذلك  جاهزة  املحلية  قت�ساديات  الإ كانت  اإذا  عما  النظر 

ل. اإن انهيار �سناعة الن�سيج الزامبية الذي ُعر�ش يف الف�سل 

الثاين ه� جمرد مثال واحد من بني العديد من احلالت التي 

اقت�سادية  عقائد  على  املبنية  التجارية  ال�سيا�سات  فيها  اأدت 

م�سك�ك بها، اإىل نتائج مدمرة.

الدولية  العمل  معايري  ومتابعة  تطبيق  يتطلب  واأخريًا، 

قدرة اإدارية وكفاءة منا�سبتني. تقليديًا، كانت اإدارة ال�سيا�سات 

الدولة  واجب  الدولية  العمل  مبعايري  املتعلقة  واملمار�سات 

ال�سمان  واإدارة  العمل  اأ�س�اق  كاإدارة  العامة،  وامل�ؤ�س�سات 

اأما  العمايل.  والتفتي�ش  الرعاية  وم�ؤ�س�سات  جتماعي،  الإ

احلك�مة  انكما�ش  ت�جهات  ظل  يف  و  خرية،  الأ العق�د  خالل 

واخل�سخ�سة ال�ا�سعة النطاق، فقد ات�سع نطاق ت�فري اخلدمات 

الرعاية  ومرافق  اخلا�سة  الت�ظيف  كخدمات  اخلا�سة، 

واملرافق ال�سحية اخلا�سة. كذلك ازدادت الرتتيبات املُ�لَّدة، 

اإن  خمتلطة.  نتائجها  وجاءت  العامة-اخلا�سة.  كال�سراكات 

غري  اخلا�ش  القطاع  تف�ق  ح�ل  العقائدية  النظر  وجهات 

القطاعات  انتقال  فيها  اأدى  ذات جدوى. هناك حالت كثرية 

قت�سادية اإىل املنظمات اخلا�سة اإىل تدين ن�عية اخلدمات،  الإ

وم�ساكل خطرية تتعلق بال�سالمة، وحتى اإىل نق�ش يف العر�ش. 

دور  لعب  على  اخلا�ش  القطاع  قدرة  يف  �سك  ي�جد  ل  وبينما 

والرقابة  العامة  اخلدمات  من  معني  حجم  وج�د  فاإن  مفيد، 

وا�سعة  تغطية  �سمان  اأجل  من  منها  بد  ل  �سرورة  ه�  العامة 

النطاق وتكاف�ؤ الفر�ش واملعاملة يف ت�فري اخلدمات الداعمة. 

من اأهم �سمات ال�سلع العامة واخلدمات العامة هي اأنها تت�فر 

مما  للنا�ش،  �ستهالكية  الإ والقدرة  الدخل  عن  النظر  ب�سرف 

يكفل درجة من امل�ساواة يف م�ست�ى املعي�سة.

تتفاقم م�سكلة نق�ش القدرات واملقدرة يف تطبيق واإدارة 

النامية  الدول  يف  الدولية  العمل  مبعايري  اخلا�سة  ال�سيا�سات 

ب�سكل خا�ش. وينبغي بذل جه�د وطنية ودولية كبرية من اأجل 

املفيدة يف هذا املجال تخفيف  جراءات  الإ امل�ارد. ومن  زيادة 

املزيد من  اإنفاق  امَلدينة من  الدول  فه� ميكن  الدي�ن.   اأعباء 

اخلدمات  بناء  واإعادة  امل�ؤ�س�سات  بناء  على  العامة  م�ازناتها 

ج�ر يف اخلدمة العامة  خر فه� اإعادة الأ جراء الآ العامة. اأما الإ

اإىل م�ست�يات تناف�سية من اأجل �سمان ت�فر امل�ظفني الكف�ؤين 
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للمعايري،  العاملي  دنى  الأ انتهاك احلد  اأن يك�ن  التحرك يجب 

�سا�سية. اأي معايري العمل الدولية الأ

طراف جتماعية يف التفاقيات التجارية متعددة الأ البن�د الإ

الدولية  العمل  مبعايري  اخلا�سة  التحركات  اأبرز  بني  من 

املت�سلة بالتجارة واأكرثها اإثارة للجدل كانت حماولة و�سع بند 

اجتماعي كما ي�سمى، يف املادة احلادية والع�سرين من اتفاقية 

م�ر  الأ اإدخال  يف  وال�سبب  الدولية.  التجارة  اجلات/منظمة 

املتعلقة مبعايري العمل الدولية ه� بب�ساطة اأن منظمة التجارة 

العاملية ت�ستمل على اآلية اإنفاذ وت�فر قاعدة قان�نية للرد. ميكن 

لية من اأجل ا�ستثناء الدول التي ل حترتم معايري  ا�ستخدام الآ

�س�اق العاملية. وبا�ستثناء بند  العمل الدولية من الن�سمام اإىل الأ

داة  خا�ش بالعمل يف ال�سج�ن ورد يف اجلات، مل يتم اعتماد الأ

ن.  الآ حتى  طراف  الأ متعددة  املنظ�مة  قبل  من  هذه  العقابية 

فقد عار�ستها اأغلبية الدول النامية ومنظمات اأ�سحاب العمل، 

النامية  الدول  اأمام  الت�سدير  فر�ش  تعيق  ك�نها  قاعدة   على 

�ساءة ا�ستعمال احلمائية  وتفتح الفر�ش اأمام الدول املتقدمة لإ

واملتناق�سة  املتباعدة  راء  لالآ �سامل  عر�ش  على  )لالطالع 

منظمة  داخل  امل�ساألة  هذه  ح�ل  القائم  اجلدل  يف  طراف  لالأ

ا�ستمرت  ذلك،  ومع   .)2003 هاجن  اأنظر  الدولية،  العمل 

وخ�س��سًا  منف�سل،  ب�سكل  كل  ال�سناعية،  الدول  حك�مات 

وروبي،  الأ والربملان  مريكية،  الأ املتحدة  ال�ليات  حك�مة 

والنقابات ال�طنية والدولية وعدد من املنظمات غري احلك�مية، 

بالدع�ة اإىل ربط معايري العمل الدولية بالتجارة، واإىل اإدخال 

الدولية.  املالية  امل�ؤ�س�سات  �سيا�سات  يف  اجتماعية  ا�سرتاطات 

على �سبيل املثال، دعا الحتاد الدويل للنقابات احلرة يف م�ؤمتره 

وىل، اإىل بند اجتماعي اأو اإىل  العاملي يف عام 1996 وللمرة الأ

»بند حق�ق العمال« يف التفاقيات التجارية �سمن اإطار منظمة 

التجارة العاملية. ت�ستخدم العق�بات كمالذ اأخري بعد ا�ستنفاذ 

جميع �سبل التحرك غري الق�سرية. من املفرت�ش اأن تتمكن هيئة 

ا�ست�سارية م�سرتكة بني منظمة التجارة العاملية ومنظمة العمل 

الدولية من و�سع ت��سيات بالعق�بات التجارية التي �ست�ستخدم 

كعق�بة نهائية �سد الدولة غري املتعاونة بعد انق�ساء فرتة زمنية 

الليرباليني  التجارة  اقت�ساديي  لدعاءات  وخالفًا  حمددة. 

الدولية  العمل  معايري  ربط  تعار�ش  اجلن�ب  يف  النقابات  باأن 

فقد   ،)2004 �سرينيفا�سان  2002؛  باغ�اتي  )اأنظر  بالتجارة 

غلبية ال�ساحقة من القيادات  بينت اإحدى ال�ستطالعات اأن »الأ

التجارية  العق�بات  ا�ستخدام  ت�ؤيد  النامية«  الدول  النقابية يف 

من  ا�ستثماراتها  ب�سحب  امل�ساريع  من  العديد  وقامت  للبلد. 

عمال مع  هناك، ولكن هناك اآخرين ممن ل يزال�ن يقيم�ن الأ

ميامنار. وتبعًا لقاعدة بيانات الحتاد الدويل للنقابات احلرة، 

يف  تعمل  اجلن�سيات  متعددة  �سركة   400 على  يزيد  ما  هناك 

لالحتاد  لكرتونية  الإ ال�سفحة  )اأنظر   2002 عام  يف  البالد 

الدويل للنقابات احلرة(.

الهادف  الدويل  للتحرك  خيارات  عدة  هناك  مبدئيًا، 

لتزام باملعايري وتعزيزه. اأوًل، يجب مكافاأة الدول  للحّث على الإ

التجارية  التف�سيلية  كاملعاملة  التف�سيلية،  باملعاملة  امللتزمة 

امل�سروطة  وامل�سرتيات،  والتم�يل  الدولية  وامل�ساعدات  مثاًل، 

ا�ستخدام  اأو ميكن  �سا�سية.  الأ الدولية  العمل  بالمتثال ملعايري 

من  ال�سترياد  على  حظر  فر�ش  مثاًل  التجارية،  العق�بات 

اأن  ثانيًا،  �سا�سية.  الأ الدولية  العمل  معايري  تنتهك  التي  الدول 

طراف،  الأ اإطار عمل متعدد  والعق�بات �سمن  املكافاآت  تطبق 

النهج  اأن  الق�ل  ميكن  عام،  ب�سكل  واأحادي.  وثنائي  واإقليمي، 

اأكرب،  معن�ية  بق�ة  يتمتع  نه  لأ ف�سل  الأ ه�  طراف  الأ متعدد 

ب�سكل  املطبقة  جراءات  الإ من  ال��س�ل  على  اأو�سع  وبقدرة 

طراف عادة ما تن�سف  اأحادي اجلانب. اإن ال�سيغة متعددة الأ

�سغر ب�سكل اأف�سل.  الدول الأ

�سا�سية مع التجارة  اإن ربط اإنفاذ معايري العمل الدولية الأ

وال�سيا�سات  التناف�سية  اأن جناح ال�سرتاتيجيات  تربره حقيقة 

�سيا�سات  على  يعتمد  منف�سل،  ب�سكل  دولة  اأي  يف  العمالية 

اأكرث حتديدًا، هناك تخ�ف من  ب�سكل  و  التجاريني.  �سركائها 

األ تتمكن ال�سناعات القائمة يف دول ذات اأج�ر ومعايري عمل 

معايري  ذات  دول  من  القادمة  املناف�سة  حتمل  من  مرتفعني 

وىل،  الأ اإىل تدين معايري املجم�عة  ي�ؤدي  الذي  مر  الأ متدنية، 

جتماعي«  غراق الإ وهي احلالة التي تعك�سها م�سطلحات مثل »الإ

ال�سيا�سات  اإدماج وتن�سيق  القاع«. لذا، ينبغي  »ال�سباق نح�  اأو 

العمالية مع ال�سيا�سات واملفاو�سات التجارية. يف النهاية، فاإن 

تاأثري التجارة على حق�ق العمال وعلى اإيجاد معايري عمل دولية 

تناف�سية  ميزة  ك�سب  من  املتاجرة  الدول  منع  اأجل  من  عامة 

�سلي لتاأ�سي�ش  �سا�ش املنطقي الأ »غري عادلة« ي�سكل جزءًا من الأ

منظمة العمل الدولية. ولكن، ومبا اأنه مل ُتعَط املنظمة نف�سها 

اتفاقياتها،  انتهاك  حال  يف  العق�بات  لفر�ش  فعالة  اآلية  ي�مًا 

هي  خرى  الأ املنظمات  تفر�سها  التي  التجارية  العق�بات  فاإن 

مطل�بة من اأجل اإنفاذ الن�سياع. 

بني  ج�ر  الأ تباين  فاإن  ب،  الثاين  الف�سل  يف  �سرح  كما 

يربر  ل  ذاته  بحد  جتماعية  الإ املعايري  يف  والتفاوت  البلدان 

هذا  مثل  حمك  فاإن  املناف�سني.  �سد  دولية  خط�ات  اتخاذ 
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العمل.  �سروط  لتح�سني  �سيئًا  يحقق  ل  حتى  اأو  الكثري،  يحقق 

النامية  الدول  �سادرات  يف  نق�ش  اأي  فاإن  ذلك،  على  عالوة 

الدول  وال�سناعة يف  للعمل  ي�فر احلماية  لن  العق�بات  ب�سبب 

املتقدمة لفرتة ط�يلة. ويع�د هذا اإىل اأن الدول املتقدمة ت�اجه 

اأ�سد املناف�سة من الدول ال�سناعية اجلديدة، والتي حتقق من�ًا 

وزاميت  )�سينغ  املتقدمة  الدول  حتققه  ما  يف�ق  نتاجية  الإ يف 

2000، �ش.15(.

حدتها  ازدادت  التي  النامية  الدول  معار�سة  وبخالف 

اإدراج  تاأثري  باأن  يعرتف  اأن  للمرء  ينبغي  الت�سعينات،  خالل 

نها ل ت�سل  جتماعية يف التفاقيات الدولية حمدود، لأ البن�د الإ

الت�سدير  نطاق  خارج  تعمل  التي  قت�سادية  الإ القطاعات  اإىل 

غ��ش،  يق�ل  وكما  ثباتًا.  اأقل  عادة  العمل  �سروط  تك�ن  وحيث 

بني  التجارة  عن  والناجتة  بالتكيف  اخلا�سة  امل�ساكل  فاإن 

املتناف�سة، هي م�ساألة منف�سلة  الب�سائع  ال�سمال واجلن�ب يف 

و�سع األ وهي انخفا�ش م�ست�ى املعايري يف الدول  عن الق�سية الأ

تدين  يف  م�سكلة  ت�جد  ل  اأنه  الق�ل  �سحيحًا  لي�ش   « النامية. 

معايري العمل يف اجلن�ب طاملا اأن التجارة بني ال�سمال واجلن�ب 

ل جتري يف منتجات متناف�سة« )غ��ش 2003، �ش. 97(.

قليمية  برامج التف�سيل التجاري والتفاقيات التجارية الإ

والثنائية

لقد مت اإر�ساء عالقة بني معايري العمل الدولية وبني التجارة من 

خالل برامج التف�سيل التجاري اأحادية اجلانب وغري املتبادلة. 

املعمم  التف�سيل  اأنظمة  املتقدمة   الدول  ا�ستخدمت  وقد 

  Generalized Systems of Preferences (GSP)
واردات  على  جمركية  اإعفاءات  اأو  تخفي�سات  منح  اأجل  من 

هذه  الدولية.  العمل  ملعايري  امتثالها  مقابل  النامية  الدول 

امل�ؤاتية” يف  “البن�د  ي�سمى  ما  بف�سل  اأ�سبح ممكنًا  التف�سيل 

اتفاقية اجلات/منظمة التجارة العاملية. وتق�م كل من ال�ليات 

واأ�سرتاليا  و�س�ي�سرا،  والرنويج،  واليابان،  وكندا،  املتحدة، 

املعممة. يف عام  ف�سليات  الأ اأنظمة  وني�زيلندة بتطبيق برامج 

باأنظمة  اخلا�سة  املتحدة  ال�ليات  �سيا�سة  تعديل  مت   ،1984

بحيث   ،1974 عام  اأطلقتها  قد  كانت  التي  املعمم  التف�سيل 

باتت ت�سمح ملنتجات خمتارة بالدخ�ل باإعفاء جمركي، �سريطة 

عليها  املتعارف  العمال  حق�ق  امل�سدرة  الدولة  حترتم  اأن 

�سا�سية  عامليًا. وتت�سمن هذه احلق�ق معايري العمل الدولية الأ

العمل  و�ساعات  ج�ر،  الأ يخ�ش  فيما  مقب�لة  عمل  و”�سروط 

وال�سحة وال�سالمة” )هاريف 1996(.

ويف   .)2003 واآخرون  )جريفني  الدولية  العمل  معايري  نفاذ  لإ

الدويل  الحتاد  دعا  يطلقها،  التي  املت�ا�سلة  احلملة  معر�ش 

للنقابات احلرة اإىل مزيد من التعاون بني منظمة العمل الدولية 

ومنظمة التجارة احلرة ب�ساأن معايري العمل الدولية، كما يق�م 

الت�سريعات  ح�ل  باملعل�مات  العاملية  التجارة  منظمة  بتزويد 

املتعلقة  كتلك  �سا�سية،  الأ العمال  بحق�ق  اخلا�سة  واملمار�سات 

طفال على �سبيل املثال، �سمن �سياق  باحلرية النقابية وبعمل الأ

ب�سكل  للدول  العاملية  التجارة  منظمة  جتريها  التي  املراجعات 

للنقابات  الدويل  اأنظر الحتاد  التفا�سيل  منف�سل )ملزيد من 

وروبية اأي�سًا اإىل اتخاذ  احلرة 2004(. كما دعت املف��سية الأ

اإجراءات جتعل منظمة العمل الدولية اأكرث تاأثريًا، واإىل مزيد 

من التعاون بني منظمة العمل الدولية ومنظمة التجارة العاملية 

ب�سدة  عار�ست  ولكنها  وودز(.  بريت�ن  منظمات  بني  )وكذلك 

ا�ستخدام عق�بات �سمن اإطار منظمة التجارة العاملية. باملقابل، 

دماج )الط�عي( حلق�ق العمال يف اآلية  فاإن املف��سية تدعم الإ

ع�ساء منظمة التجارة العاملية،  مراجعة ال�سيا�سات التجارية لأ

وت�سجع املنظمة على ا�ستخدام احل�افز لت�سجيع معايري العمل 

�سا�سية. الدولية الأ

منظمة  مبنا�سدة  كادمييني  الأ من  عدد  م�ؤخرًا  قام  وقد 

اأمام  والعقبات  احل�افز  بتق�ية  ومطالبتها  العاملية  التجارة 

اإلي�ت اأن  الدول من اأجل اإنفاذ معايري العمل الدولية. واقرتح 

تق�م منظمة التجارة العاملية مبعاجلة انتهاكات معايري العمل 

فيها  مبا  بالتجارة،  وا�سح  ب�سكل  املرتبطة  �سا�سية  الأ الدولية 

 .)2001 )اإلي�ت  الت�سدير  مناطق  يف  ترتكب  التي  املخالفات 

وا�سحًا  اقت�ساديًا  منطقيًا  اأ�سا�سًا  وفرميان  اإلي�ت  ويجد 

النتهاكات  حالة  يف  تطبيقها  ينبغي  التي  التجارية  للعق�بات 

ملنظمة  فيك�ن  �سا�سية.  الأ الدولية  العمل  ملعايري  »الفا�سحة« 

اإىل  املعايري  �سعف  ي�ؤدي  حيثما  تلعبه  دور  العاملية  التجارة 

اتباع  يجدر  تنت�سر عرب احلدود.  �س�اق  الأ ت�س�هات يف  حدوث 

طراف ومن�سق يف تعريف انتهاكات معايري العمل  نهج متعدد الأ

جتارية  اإجراءات  اتخاذ  اإن  بالت�سدير.  ال�سلة  ذات  الدولية 

م�جهة �سد �سادرات حمددة مت�سلة بانتهاكات جتارية، بدل 

اإ�ساءة  باأكمله �سيجنب  بلد  اأو  فر�ش عق�بات عامة �سد قطاع 

غرا�ش حمائية  لأ العاملية  التجارة  منظمة  اإجراءات  ا�ستخدام 

)اإلي�ت وفرميان 2003(. 

غري اأن مفكرين اآخرين يرف�س�ن ب�سدة حماولت اإنفاذ 

املعايري  ي�سبب فر�ش  اأن  املرجح  العمل. فرباأيهم، من  معايري 

النامية  الدول  معظم  على  قت�سادي  الإ ال�سرر  لزامية  الإ

ل  بينما  واملت��سط،  الق�سري  املديني  يف  قل  الأ على  امل�سدرة، 
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على  )لالطالع  املعمم  التف�سيل  نظمة  لأ مبراجعة  القيام  عن 

التف�سيل املعمم  اأنظمة  خفاقات لربامج  للنجاحات والإ عر�ش 

وروبية اأنظر جريفني 2004(. اإل اأنه من ال�ا�سح  مريكية والأ الأ

اأي�سًا اأن الكثري من الدول النامية م�ستاءة من ال�سروط املرافقة 

اجلات/منظمة  لق�اعد  فتبعًا  التجارية.  امل�ساعدات  لربامج 

التجارة العاملية، فاإن التجارة الدولية ل يجب اأن تتم على اأ�سا�ش 

حكام اإنفاذ حق�ق العمال يف  متييزي. وقد اأظهر حتليل اأجري لأ

مريكية  مريكية اأن احلك�مة الأ برامج اأنظمة التف�سيل املعمم الأ

نفذت اأحكام حق�ق العمال ب�سكل اأحادي اجلانب �سمن روؤيتها 

املحلية،  وال�سيا�سات  مريكية  الأ اخلارجية  ال�سيا�سة  مل�سالح 

لالنتهاكات  وثابت  عادل  تقييم  على  بناء  تطبيقها  من  اأكرث 

املعاملة  اإلغاء  فاإن  ذلك،  على  عالوة   .)2005 )جريفني 

التف�سيلية، اأو حتى التل�يح به، قد يك�ن له اآثار غري مرغ�بة اأو 

حتى غري مق�س�دة )فان ليمت 2000(. وقد جتلى هذا عندما 

قامت ال�ليات املتحدة بفر�ش العق�بات التجارية على بنغالد�ش 

�سرف  مت  فقد   .1992 لعام  طفال  الأ عمل  ردع  قان�ن  مب�جب 

ت�فر  ب�سبب عدم  ولكن  لب�سة،  الأ العاملني يف �سناعة  طفال  الأ

وظائف بديلة لهم، فقد تظاهروا مطالبني با�ستعادة وظائفهم. 

ال�سناعة  هذه  من  اإزالتهم  تتم  اأن  على  التفاق  مت  عندئٍذ 

واملرافق  �ستخدام  الإ بت�فر  ربطها  يتم  واأن  تدريجي،  ب�سكل 

التعليمية)طاهر واآخرون 1999(. اإن الدر�ش الذي نتعلمه من 

قد  ح�ال،  الأ اأف�سل  التجارية يف  العق�بات  اأن  ه�  احلالة  هذه 

طفال، ولكنها  حتث دولة ما على تغيري �سيا�ستها جتاه عمل الأ

ل حتل امل�سكلة. املطل�ب ه� التحرك املحلي من اأجل تخفي�ش 

طفال ب�سكل مقب�ل اجتماعيًا.  عمل الأ

معايري  جمال  يف  اتباعها  ميكن  التي  ال�سيا�سات  من 

التفاقيات  بن�د ذات �سلة يف  اإدراج  بالتجارة  املرتبطة  العمل 

والثنائية.  قليمية  الإ و�سبه  قليمية  الإ �ستثمارية  والإ التجارية 

م�ؤخرًا  اأجريت  التفاقيات  لهذه  �ساملة  درا�سة  خل�ست  وقد 

حماولت  ف�سل  بعد  خيار”،  اأف�سل  “ثاين  يعترب  هذا  اأن  اإىل 

العاملية  التجارة  منظمة  يف  الدولية  العمل  معايري  اإنفاذ 

من  عقدت  التي  التفاقيات  اأهم  بني  ومن   .)2005 )جريفني 

مريكية ال�سمالية ح�ل التعاون العمايل  هذا الن�ع، التفاقية الأ

 North American Agreement on Labour
هام�ش  على  اتفاقية  وهي   ،Cooperation “NAALC”
 )NAFTA ال�سمالية)نافتا  مريكا  لأ احلرة  التجارة  اتفاقية 

لعام 1994، واخلا�سة باإنفاذ معايري العمل الدولية يف املك�سيك، 

مريكية- وال�ليات املتحدة وكندا، وكذلك التفاقية الثنائية الأ

ردنية- الأ احلرة  التجارة  واتفاقية  الن�سيج،  ح�ل  الكمب�دية 

العامل  يف  مانح  اأكرب  وه�  وروبي،  الأ الحتاد  نفذ  وقد 

اأنظمة  برامج  النامية،  الدول  ل�سالح  التجارية  ف�سليات  لالأ

1971، عقب �سدور ت��سية يف هذا  التف�سيل املعمم منذ عام 

ونكتاد يف عام 1968. منذ اأوا�سط الت�سعينات،  اخل�س��ش عن الأ

وروبي مب�ساعدة الدول التي تطبق معايري العمل  يق�م الحتاد الأ

كتع�ي�ش  تف�سيلية  منافع  تقدمي  خالل  من  �سا�سية  الأ الدولية 

وذلك  جتماعية،  الإ ال�سيا�سات  عن  الناجتة  �سافية  الإ للتكلفة 

اأنظمة  برامج  وتطبق  العمل”.  “بح�افز  اخلا�ش  بندها  حتت 

وروبي على كل من اأمريكا  التف�سيل املعمم اخلا�سة بالحتاد الأ

الالتينية، واآ�سيا، والهادئ واأفريقيا، وح��ش الكاريبي واأوروبا 

كان�ن  الك�من�لث. يف  دول  اإىل  �سافة  بالإ وال�سرقية،  ال��سطى 

�سيا�سة جديدة  وروبي  الأ تبنى الحتاد   ،2002 الثاين من عام 

ف�سليات املعممة، والتي ت�ساعف التخفي�ش اجلمركي  نظمة الأ لأ

�سافة  �سا�سية )بالإ للدول التي حترتم معايري العمل الدولية الأ

املخدرات(.  ومكافحة  ن�سان،  الإ وحق�ق  البيئية  املعايري  اإىل 

اأن تقدم  ولال�ستفادة من هذه الربامج، يجب على احلك�مات 

تطبيقها  وح�ل  املحلية  العمالية  الت�سريعات  ح�ل  معل�مات 

اأن  على  دليل  ت�فر  حال  يف  املنافع  �سحب  وميكن  ومتابعتها. 

�سا�سية. يف  املنتفع قد ارتكب خمالفة ملعايري العمل الدولية الأ

عام 2004، مت اقرتاح نظام جديد ب�ساأن ال�سيا�سات التجارية 

بني  ال�اقعة  للفرتة  اجلمركية  ف�سليات  والأ وروبي  الأ لالحتاد 

2005-2008، والتي ت�سمنت ق�اعد اأكرث مرونة و�سه�لة، حيث 

�سمت عددًا اأكرب من املنتجات املعفاة من اجلمارك بلغ 7،200 

من  تك�ن  اأن  يف�سل  الدول،  من  اأقل  عدد  على  وركزت  �سلعة، 

قل مناء، والتي تعانى ااقت�سادياتها من ال�سعف وقلة  الدول الأ

الن�سياع  لقيا�ش  م�ؤ�سرات  ا�ستخدام  �سيتم  كذلك،  التن�ع. 

�سجل  فقط  ولي�ش  �سا�سية،  الأ الدولية  العمل  ملعايري  الفعلي 

ف�سليات التجارية للدول.  امل�سادقات ملنح الأ

مل تكن نتائج برامج اأنظمة التف�سيل املعمم التي نفذتها 

جرت  حالة   63 بني  فمن  وا�سحة.  واأوروبا  املتحدة  ال�ليات 

غرا�ش حق�ق العمال يف  ع�ام 1985 و1995 لأ مراجعتها بني الأ

ف�سليات املعممة، فقد انتهت 12 حالة منها اإىل  ظل اأنظمة الأ

القرار  كان  حالة   51 مقابل  الربنامج،  منافع  تعليق  اأو  �سحب 

فيها اأن الدولة املتلقية للمنافع تتخذ خط�ات من اأجل التكفل 

)هاريف  النتظار  يف  تزال  ل  حالت  و�سبع  العمال،  بحق�ق 

1996(. منذ عام 1996، مل تعلق املنافع �س�ى يف حالة رو�سيا 

بالتحرك  الدول  من  العديد  قامت  مرات،  عدة  ويف  البي�ساء. 

�سالح قان�ن العمل اأو لتغيري ممار�ساتها العمالية عند قيام  لإ

اإعالنها  لدى  اأو  التجارية  العق�بات  بتطبيق  املتحدة  ال�ليات 
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لل�سيادة  التقليدي  فاملفه�م  “ال�سيادة”.  مفه�م  بخ�س��ش 

كان يعترب الدولة ال�طنية كيانًا م�ستقاًل ا�ستقالًل كاماًل يق�م 

بتنظيم �س�ؤونه داخل حدوده اجلغرافية بنف�سه. وتن�ش املادة 2 

مم املتحدة على اأن الدول ال�طنية هي مت�ساوية،  من ميثاق الأ

واأنه ل ميكن امل�سا�ش ب�حدة اأرا�سيها وبا�ستقاللها ال�سيا�سي، 

خرى ل يحق لها التدخل يف  مم اأو املنظمات الدولية الأ واأن الأ

لل�سالم  تهديدًا  ت�سكل  اأفعالها  كانت  اإن  اإل  الداخلية  �س�ؤونها 

العامل. عندما ت�افق دولة ما ب�سكل ط�عي على التعاون الدويل 

والذي يت�سمن املتابعة والرقابة الدوليني، كقيام هيئات دولية 

الدولية  العمل  منظمة  اتفاقيات  على  �سراف  والإ بال�ستعالم 

بال�سيادة  م�سا�سًا  عادة  يعترب  ل  هذا  فاإن  عليها،  امل�سادق 

النا�سئة  ال�طنية  احل�سا�سية  اإىل  وبالنظر  ولكن،  ال�طنية. 

البع�ش،  بع�سه  على  العامل  اعتماد  تزايد  ب�سبب  واملتزايدة 

ن�سان على وجه اخل�س��ش، فاإن  وب�سبب تزايد اأهمية حق�ق الإ

الكثري  عيه  وطراأت  اجلدل  اأثار  قد  لل�سيادة  التقليدي  املفه�م 

ذات  الدول  وواجبات  حق�ق  تعريف  واأعيد  التعديالت.  من 

ال�سيادة. فتبعًا لتقرير �سادر يف عام 2001 عن “اللجنة الدولية 

حتت  املتحدة  مم  لالأ الدول” التابعة  و�سيادة  بالتدخل  املعنية 

امل�سروطة  غري  لل�سيادة  فاإن  احلماية”،  يف  “امل�س�ؤولية  عن�ان 

للتحرك  كان  فاإن  اأخرى.  اأمة  �سيادة  تهديد  هي  حدود  مة  لالأ

قت�سادي�ن اآثارًا  ال�طني اآثار على اأمم اأخرى-والتي ي�سميها الإ

“�س�ؤون داخلية حم�سة”. عالوة  خارجية- ل ميكن اعتبارها 

على ذلك، وتبعًا للمفه�م اجلديد، فاإن �سيادة الدولة هي لي�ست 

فالدولة  فراد.  الأ ب�سيادة  مر  الأ يتعلق  حيثما  م�سروطة  غري 

تهدد  التي  املخاطر  �سد  م�اطنيها  بحماية  ملزمة  ال�طنية 

الدولة  تكن  فاإن مل  ن�سان.  الإ انتهاكات حق�ق  �سالمتهم و�سد 

يف و�سع ميكنها من ت�فري مثل هذه احلماية، فاإن هذا ال�اجب 

جتماعي،  قد يناط باملجتمع الدويل. ينطبق هذا، يف املجال الإ

التمييز  اأو  املثال،  �سبيل  النقابيني على  على ا�سطهاد وتعذيب 

بارتهيد(  )الأ العن�سري  الف�سل  نظام  ظل  يف  العن�سري 

�سد  جرائم  اأنها  على  هذه  �سنفت  وقد  اأفريقيا.  جن�ب  يف 

ن�سانية. اإن �ستى اأ�سكال العب�دية والعمل اجلربي، مبا فيها  الإ

لال�ستخدام  ال�طنية  احلدود  عرب  والن�ساء  طفال  بالأ الجتار 

ن�سان و  وال�ستغالل اجلن�سي، هي انتهاكات وا�سحة حلق�ق الإ

التي حتدث  الدول  تبعات دولية. من هنا، يجب على  لها  التي 

مل  اإن  الدويل  التدخل  �سرعية  تقبل  اأن  م�ر  الأ هذه  مثل  فيها 

املمار�سات.  هذه  مثل  ملنع  ال�طني  امل�ست�ى  على  التحرك  يتم 

ويف ظل مفه�م ال�سيادة املعدل هذا، مل تعد  التقارير وجل�سات 

انتهاكات  ح�ل  املتحدة  مم  الأ هيئات  جتريها  التي  ال�ستماع 

مريكية وغريها. كما يتم ت�سمني بن�د خا�سة بحق�ق العمال  الأ

اأي�سًا.  وروبي  الأ الحتاد  يعقدها  التي  الثنائية  التفاقيات  يف 

مثلة على ذلك اتفاقية ك�ت�ن� التي عقدت مع 77 دولة  ومن الأ

اأفريقية، ومن الكاريبي واملحيط الهادئ، واتفاقيات مع جن�ب 

اأفريقيا وت�سيلي واملك�سيك. 

لتق�ية  وا�سع  نطاق  على  ت�ستخدم  التي  ليات  الآ ومن 

�ستثمارات  المتثال ملعايري العمل الدولية، جعل امل�ساعدات والإ

بالمتثال  م�سروطة  الدولية  املنظمات  تقدمها  التي  العامة 

لهذه املعايري. والفر�ش هنا وا�سعة جدًا. فالت�جيهات اخلا�سة 

التعاون  ملنظمة  التابعة  التنم�ية  امل�ساعدات  للجنة  بالفقر 

قت�سادي، والتي مت تبنيها يف عام 2001،  والتنمية يف امليدان الإ

امل�ساعدة.  من  كجزٍء  العمال،  حق�ق  ح�ل  بندًا  ن  الآ تت�سمن 

واإنفاذ  ب��سع  تطالب  الدويل  البنك  من  دع�ات  �سدرت  كما 

الدولية  العمل  منظمة  اتفاقيات  على  مبنية  اجتماعية  معايري 

قرا�ش، وال�سراء وامل�ساعدات الفنية.  يف اأن�سطتها اخلا�سة بالإ

واتخذت ب�سع خط�ات يف هذا الجتاه. فعلى �سبيل املثال، فاإن 

 Multilateral طراف  الأ متعدد  �ستثمار   الإ �سمان  وكالة 

للبنك  والتابعة   Investment Gaurantee Agency
اأو  ترف�ش تقدمي امل�ساعدات يف حال ا�ستخدام العمل اجلربي 

طفال. وميكن تطبيق املبداأ نف�سه بالن�سبة ملعايري العمل  عمل الأ

ي�سمل  بحيث  ت��سيعه  ميكن  كما  خرى،  الأ �سا�سية  الأ الدولية 

خرى �سناعة  مثلة الأ عق�د ال�سراء التي يق�م بها البنك. من الأ

كثيفة  العامة  �سغال  الأ م�ساريع  تنفيذ  مت  حيث  ن�ساءات،  الإ

العمالة والتي مي�لها البنك الدويل، مع مراعاة معايري العمل 

لعمال  الدويل  الحتاد  من  مببادرة  وذلك  �سا�سية،  الأ الدولية 

البناء واخل�سب. وميكن اإعطاء دور اأكرب للنقابات يف ت�سميم 

امل�ست�ى  على  الفقر  من  للحد  ال�سرتاتيجية  وراق  الأ وتنفيذ 

النقد  و�سندوق  البنك  من  كل  يق�م  اأن  اقرُتَح  كما  ال�طني. 

ا�ست�سارية نقابية داخل منظماتهم على  الدويل بت�سكيل جلان 

طريقة اللجنة ال�ست�سارية النقابية ملنظمة التعاون والتنمية يف 

قت�سادي.  امليدان الإ

لتزام  الإ ل�سمان  منا�سب  دويل  بتحرك  القيام  َخيار  اإن 

النظام  وهي  األ  اأكرب،  ق�سية  مي�ش  الدولية  العمل  مبعايري 

ال�سيا�سي العاملي اجلديد. وعلى وجه التحديد، فاإن ا�ستخدام 

رات. قد تنظر الدول  �سئلة ح�ل ال�سرعية واملربِّ العق�بات يثري الأ

ال�طنية اإىل العق�بات على اأنها و�سيلة للم�شِّ ب�سيادتها ال�طنية، 

وقد اعتربتها كذلك بالفعل. ومن اأجل تقدير ما اإن كان التدخل 

اأن حت�ًل  اأن نعرتف  رًا، علينا  ال�طنية مربَّ ال�س�ؤون  الدويل يف 

الدويل  املجتمع  داخل  خرية  الأ ال�سن�ات  قد طراأ خالل  فكريًا 
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عمال.  خالقية يف الأ املعايري الأ

جتماعية لل�سركات« زخمًا  اكت�سب م�سطلح »امل�س�ؤولية الإ

لل�سركات  جتماعية  الإ »وامل�س�ؤولية  خري.  الأ العقد  خالل  كبريًا 

اإ�سافة  ال�سركات  بها  تق�م  التي  التط�عية  باملبادرات  تتعلق 

اإىل التزاماتها القان�نية. وهي طريقة تنظر فيها ال�سركات يف 

طراف املعنية. وهي مكملة، ولي�ست بديلة،  تاأثريها على كافة الأ

العاملية  )اللجنة  احلك�مية«  جتماعية  الإ وال�سيا�سة  نظمة  لالأ

جتماعي للع�ملة 2004، الفقرة 550(. وقد تبنت  ح�ل البعد الإ

جتماعية  الإ امل�س�ؤولية  مقاربة  والدولية  ال�طنية  احلك�مات 

ت�سمل  بل  بح�سب،  امل�ظفني  لت�سمل  متتد  ل  والتي  لل�سركات، 

تبنى  املثال،  �سبيل  على  املعنية.  طراف  الأ من  وا�سعة  جملة 

وروبي يف عام 2002 ا�سرتاتيجية لت�سجيع امل�س�ؤولية  الحتاد الأ

وروبية اأن قامت  جتماعية لل�سركات، ثم ما لبثت املف��سية الأ الإ

امل�ست�ى  على  خالقية  والأ العادلة  للتجارة  ت�جيهات  بتط�ير 

قبل  عاملية من  �سل�ك  مدونات  تط�ير  ت�سجع  والتي  املجتمعي، 

يف  التعاون  وتعزيز  وروبي  الأ لالحتاد  جتماعيني  الإ ال�سركاء 

ال�سيا�سات التجارية. 

جتماعية  الإ امل�س�ؤولية  على  الفعل  ردود  فاإن  ن،  الآ حتى 

لل�سركات كمقاربة لتعزيز معايري العمل كانت خمتلطة. فبينما 

التزامًا  يبدو  كما  اجلن�سيات  متعددة  ال�سركات  بع�ش  تظهر 

جتماعية، فاإن �سركات اأخرى تبدو معنية  �سادقًا بامل�س�ؤولية الإ

بالقيمة الدعائية التي قد تنتج عنها. 

معايري  مع  تتعامل  التي  الهيئات  لتنّ�ع  النقد  ه  ُوجِّ وقد 

العمل على اأ�سا�ش اأن هذا التن�ع قد ي�سر بالتما�سك بني و�سع 

من  متن�عة  جمم�عة  اأن  فل�  ومراقبتها.  ومتابعتها  املعايري، 

مبعايري  اخلا�سة  اأنظمتها  اأر�ست  اجلديدة  الفاعلة  طراف  الأ

مبعايري  اهتمامها  من  هذا  يحد  اأن  من  خطر  فهناك  العمل، 

جتماعية.  الإ املعايري  تهمل  ويجعلها  �سا�سية  الأ الدولية  العمل 

وي�ؤدي هذا اإىل عدم اإر�ساء مقاربة م�حدة جتاه معايري العمل 

ال�سابقة  وال�سم�لية  العاملية  يقّ��ش  وه�  اأبعادها.  بكل  الدولية 

حتدد  اأن  من  ق�ى  الأ طراف  الأ وميّكن  الدولية،  العمل  ملعايري 

تبعًا  معينة  اأوقات  يف  العمال  حلق�ق  املت�فرة  احلماية  مدى 

بق�سايا  املتخ�س�سني  املحامني  اأحد  راأي  وح�سب  مل�ساحلها. 

ال�سركات متعددة اجلن�سيات  اإحدى  »اإذا كانت  الدولية  العمل 

اأو احلك�مات قادرة على تلبية التزاماتها )الدولية( من خالل 

ت�سجع  التي  �سا�سية  الأ املعايري  لتزام مبجم�عة غام�سة من  الإ

احلق�ق املدنية، ما الذي يدفعها لقب�ل)اأو امل�سادقة يف حالة 

تتعلق  قائمة  اأ�سا�سية  غري  دولية  عمل  معايري  على  احلك�مة( 

جتماعية؟«)األ�ست�ن 2001(. قت�سادية والإ باحلق�ق الإ

ن�ساين تعترب “تدخالت” غري �سرعية   من الإ ن�سان والأ حق�ق الإ

اأو غري قان�نية يف ال�س�ؤون ال�طنية الداخلية. اإن ولية املجتمع 

�سكال  الدويل، مبا فيها حماية احلرية، واحلماية من العنف والأ

هي  ن�سانية،  الإ والعي�ب  ن�سانية  الإ املعاملة  اإ�ساءة  من  خرى  الأ

مما  جزءًا  وت�سبح  لل�سيادة،  التف�سري  اإعادة  عملية  من  جزء 

“بالقان�ن الداخلي” للمجتمع الدويل. ولكن ل  ميكن ت�سميته 

يجب، حتت اأي ظرف من الظروف، اأن يتخذ التدخل اخلارجي 

اأحادي اجلانب. فتبعًا للف�سل ال�سابع من  �سكل عمل ع�سكري 

مم املتحدة، تك�ن التدخالت الع�سكرية حلماية حق�ق  ميثاق الأ

مم املتحدة  من يف الأ ن�سان م�سروعة فقط اإذا تبني ملجل�ش الأ الإ

اأن ال�سالم مهدد.

طراف الفاعلة وم�ساعفة امل�سوؤوليات د( التنوع يف الأ

العمل  معايري  اإر�ساء  اأجل  من  يتحرك  اأن  ينبغي  الذي  من 

لتزام؟  الدولية، ومن يجب اأن يتحمل م�س�ؤولية الرقابة على الإ

تقليديًا، كانت امل�س�ؤولية تقع على عاتق منظمة العمل الدولية 

نفاذ  الإ ق�ة  �سعف  اإىل  وبالنظر  ولكن،  ال�طنية.  واحلك�مات 

وحمدودية امل�ارد املت�فرة لدى املنظمة، وحتديدًا ب�سبب �سيق 

بالتجارة،  الدولية  العمل  معايري  لربط  املتاح  املناورة  هام�ش 

احلك�مية  غري  طراف  الأ تتحمل  اأن  ب�سرورة  �سع�ر  �ساد  فقد 

م�س�ؤوليات  تتحمل  اأن  اأو  اخل�س��ش،  هذا  يف  م�س�ؤولياتها 

ومنظمات  املن�ساآت اخلا�سة،  طراف  الأ اإ�سافية. من بني هذه 

وتعترب  احلك�مية.  غري  واملنظمات  العمل،  واأ�سحاب  العمال 

مبادراتهم لتطبيق معايري العمل الدولية عماًل تط�عيًا مكّماًل 

�سراف احلك�ميني امللزمني.   نظمة والإ لالأ

ب�سيطة  هي  اخلا�سة  املبادرات  وراء  الكامنة  الفكرة  اإن 

فعال الناجتة عن امل�س�ؤولية الذاتية  ومثرية يف اآن معًا: تعزيز الأ

لدى املنتجني، وامل�ستثمرين وامل�ستهلكني باعتبارها قناة لتح�سني 

بطرق  مكان  كل  يف  ُت�سنع  املنتجات  اأن  فل�  العمل.  �سروط 

مقب�لة اجتماعيًا، مع احرتام معايري العمل كمقيا�ش يف اتخاذ 

املنتجات  اإل  امل�ستهلك�ن  ي�سرت  مل  ول�  �ستثمارية،  الإ القرارات 

املعروفة بك�نها »نظيفة«، من ناحية �سروط العمل ال�سائدة يف 

مكان اإنتاجها، تك�ن م�سكلة الن�اق�ش اخلا�سة »بالعمل الالئق« 

املبادرات  البع�ش  ف�سر  وقد  »من م�سدرها«.  ُحّلت  قد  عندئٍذ 

اخلا�سة على اأنها »حكم �سالح بدون حك�مة«. ولكن احلك�مة 

مل تظل �سامتة وغائبة كليًا عن التاأثري على التحركات اخلا�سة، 

دور  تلعب  اأن  حاولت  فقد  والدويل.  ال�طني  امل�ست�يني  على 

امل�سجع واملرّوج للتحركات غري احلك�مية والهادفة اإىل اإر�ساء 
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جتماعي  همية ملعايري العمل الدولية. وهي تت�سمن املل�سق الإ الأ

طار  الإ واتفاقيات  لل�سركات  ال�سل�ك  ومدونات  املنتجات،  على 

خالقية.  �ستثمارات الأ الدولية والإ

جتماعي  املل�سق الإ

جتماعي منح �سهادات للب�سائع املخ�س�سة  يت�سمن املل�سق الإ

للت�سدير ل�ستخدامها ممار�سات عمالية عادلة. يهدف و�سع 

مل�سق اأو عالمة على املنتج اإىل اإخطار م�ستهلكي املنتج باأنه قد 

نع ب�سكل خال من ال�ستغالل واإ�ساءة املعاملة للعمال. من هنا،  �سُ

ي�سبح امل�ستهلك�ن يف و�سع ميكنهم من الختيار ب�سكل من�سجم 

مع اأف�سلياتهم. ويفرت�ش هنا اأن امل�ستهلكني يف الدول النامية 

الب�سائع مل  باأن هذه  لثقتهم  ال�سعر  الفرق يف  م�ستعدون لدفع 

قة، اأو القائمة على عرق العمال. تنتج يف امل�سانع املعرِّ

اأقام  حني  ال�سبعينات،  خالل  املل�سق  فكرة  انبثقت 

مع  مبا�سرة  جتارية  �سالت  ال�سناعية  الدول  يف  امل�ستهلك�ن 

العاملي.  للت�سامن  الثالث كجزء من حركة  العامل  املنتجني يف 

والكاكاو،  وال�ساي،  النب،  مثل  منتجات  ب�سراء  يق�م�ن  فكان�ا 

ال�سروط  يراعي  انتقائي  اأ�سا�ش  على  زهار  والأ وامل�ز  وال�سكر، 

قت�سادية التي اأُنتجت الب�سائع يف ظلها. جتماعية والإ الإ

مثلة البارزة على مل�سق خا�ش بقطاع حمدد مل�سق  من الأ

اإلغاء  على  تركز  م�ؤ�س�سة  وهي   ،”Rugmark “رجمارك 
طفال يف �سناعة ال�سجاد يف الهند، والنيبال وباك�ستان.  عمل الأ

�سافة اإىل و�سع مل�سق على ال�سجاد امل�سن�ع يدويًا يبنّي اأنه  بالإ

طفال، تدير امل�ؤ�س�سة براجمًا للتعليم والرفاه  لي�ش من عمل الأ

مثال  ولعائالتهم.  طفال  الأ من  ال�سابقني  للعمال  جتماعي  الإ

ي�سمن  والذي   ،”flower label الزهرة  “مل�سق  ه�  اآخر 

زهار يراع�ن �سروط العمل وبيئة العمل. وتت�سمن  اأن مرّبي الأ

ال�سحة  وق�اعد  العمل،  �ساعات  تنظيم  احلمائية  الإجراءات 

كالنتظار  املبيدات،  ر�ش  عند  اتباعها  ينبغي  التي  وال�سالمة 

لفرتات منا�سبة )تبعًا مل�ست�ى ال�سّمية( قبل اإعادة الدخ�ل اإىل 

مناطق التي تعر�ست للر�ش، وت�فري الرعاية ال�سحية املجانية 

وت�سكيل جلنة للرقابة على تطبيق برامج ال�سحة املهنية. 

التي حتمل  املنتجات  ال�س�ق من  ُتقدر ح�سة  ن،  الآ حتى 

مل�سقات على م�ست�ى العامل ب�احد اإىل 4 باملائة من اإجمايل 

بع�ش  يف  كبري  ب�سكل  الن�سبة  وترتفع   .)2003 )ويك  نتاج  الإ

امل�ز  ا�ستهالك  ن�سبة  تبلغ  املثال،  �سبيل  على  نتاج.  الإ حمالت 

املرّخ�ش يف �س�ي�سرا 15 باملائة. كما اأن 11 باملائة من م�اطني 

مل�سقًا  حتمل  منتجات  يقال،  كما  ي�سرتون،  وروبي  الأ الحتاد 

الدرجة  من  دولية  عمل  معايري  ظه�ر  يك�ن  قد  وبينما 

عن  احلك�مات  وتخلي  الثانية،  الدرجة  من  واأخرى  وىل  الأ

م�س�ؤولياتها اخلا�سة بالرقابة على املعايري اأمرًا خطرًا بالفعل، 

طراف الفاعلة  فال يجدر باملرء اأن ينكر ب�سكل مبدئي على الأ

خرى، من غري منظمة العمل الدولية اأو احلك�مات ال�طنية،  الأ

حقها امل�سروع بالرقابة على معايري العمل الدولية. يف احلقيقة 

اأن ظه�ر اأطراف جديدة على امل�سرح ناجم جزئيًا عن �سعف 

العام.  �سراف  الإ على  تقليديًا  ال�لية  ميتلك�ن  الذين  قدرة 

من  يكفي  ما  ت�فري  عن  اأحيانًا  تعجز  املتقدمة  الدول  حتى 

اإىل  بالنظر  العام.  العمايل  للتفتي�ش  كّفاء  الأ امل�ارد وامل�ظفني 

خالل  اجلن�سيات  متعددة  ال�سركات  لظاهرة  ال�ا�سع  النت�سار 

كيفية  ت�سّ�ر  ال�سعب  من  الع�سرين،  القرن  من  خري  الأ الربع 

تعاون  بدون  العاملي  قت�ساد  الإ يف  الدولية  العمل  معايري  ن�سر 

اجلمه�ر  دائرة  بات�ساع  الرتحيب  ينبغي  لذا،  طراف.  الأ هذه 

ي�سبح  املعنية  طراف  الأ تنّ�ع  اأن  غري  املعايري.  مع  املتعامل 

م�سكلة عندما ي�ؤدي هذا اإىل تذويب معايري العمل الدولية، اأو 

نظمة  عندما ُت�ستخدم مدونات ال�سل�ك اخلا�سة كاأداة بديلة لالأ

العامة. وقد اأعلن امل�ؤمتر العاملي الثامن ع�سر لالحتاد الدويل 

»على  اأنه   2004 ول  الأ كان�ن  يف  انعقد  الذي  احلرة  للنقابات 

اأو مت�ساهلة مع امل�س�ؤولية  األ تتبع مقاربة غري نقدية  النقابات 

جتماعية لل�سركات .. يجب األ ي�سمح لها باأن ت�ستخدم كبديل  الإ

اأخرى،  ناحية  من  للنقابات...  اأو  للحك�مة  الالئق  الدور  عن 

جتماعية لل�سركات اأن ت�فر للنقابات فر�سًا  ميكن للم�س�ؤولية الإ

عمالها. جتماعي لأ ثر الإ �سراك ال�سركات يف الأ لإ

عمال الرقابة والتثّبت امل�ستقلة املنا�سبة )التدقيق  ميكن لأ

والتفتي�ش( اأن تلعب دورًا يف منع تراجع معايري العمل الدولية 

املعل�مات  ت�فر  فاإن  هنا،  التط�عية. من  املبادرات  عن طريق 

م�ساألة  يعترب  نتاج  لالإ املحلية  الظروف  ح�ل  واملثبتة  امل�ث�قة 

هذه  تت�سم  اأن  ويجب  اخلا�سة.  التحركات  جمال  يف  اأ�سا�سية 

العملية بال�سفافية واأن يك�ن التثبت من تطبيقها ممكنًا. فقط 

يف هذه احلالة ميكن لكل من امل�ستهلكني، واملنتجني وامل�ستثمرين 

اأن يتخذوا القرارات املنا�سبة، كما ميكن حينها فقط التغلب على 

ال�سك�ك التي يبديها العمال ومنظماتهم حيال هذه التحركات. 

الفعلي  ال�ستقالل  ي�سمن  يلي ذلك فه� من  الذي  ال�س�ؤال  اأما 

حد  للرقابة على معايري العمل الدولية وكيف يتم ذلك. تبعًا لأ

‘للرقابة  احلقيقي  ال�حيد  »النظام  فاإن  النقابيني،  امل�س�ؤولني 

ومن  اأنف�سهم  العمال  قبل  من  يتم  العمل  اأماكن  امل�ستقلة‘على 

خالل نقاباتهم )جا�ستي�ش 2003(. 

ذات  اخلا�سة  املبادرات  اأدوات  هم  لأ مناق�سة  يلي  فيما 
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تتحمل م�س�ؤولية اأكرب جتاه �سروط العمل ال�سائدة لدى مزّوديها 

قام  وقد  البحار.  عرب  معها  الباطن  من  املتعاقدة  وال�سركات 

تتجنب  لكي  اأخالقية  ق�اعد  ب��سع  ال�سركات ط�عيًا  عدد من 

النقد ب�ساأن �سل�كها املعادي مل�سلحة املجتمع، وال�سمعة ال�سلبية 

ومن اأجل حت�سني �س�رتها. 

ال�سركات.  مدّونات  بتاأثري  املراقبني  بع�ش  تفاءل  وقد 

يحل  بحيث  ين�ساأ  قد  اجليدة  املعايري  على  تناف�سًا  اأن  فقال�ا 

ال�سركات  تناف�ش  عن  ينجم  الذي  القاع«  نح�  »ال�سباق  حمّل 

جتماعية.  ج�ر، و�سعف املعايري الإ على اأر�سية من انخفا�ش الأ

اأجل  البع�ش من  بع�سها  مع  التناف�ش  امل�سانع على  تتحفز  قد 

جتماعي، مما »يرفع معايري العمل الدولية« يف  حت�سني اأدائها الإ

البلدان التي تعمل فيها. تقت�سي الق�اعد، لدى تطبيقها بال�سكل 

ج�ر، و�سروط  الكامل، اأن يق�م كل م�سنع برفع التقارير عن الأ

العمل، واملعل�مات اخلا�سة بق�ة العمل، واأنظمة اإدارة املعل�مات 

جتماعي فيها.  داء الإ البيئية والعمالية، وعن عنا�سر اأخرى لالأ

من َثم يق�م املراقب�ن مبنح ال�سركات مراتب يتم الإعالن عنها 

)�سابيل واآخرون 2000(.

لقد مت التفاق على مطالبة ال�سركات برفع تقارير �سن�ية 

جتماعية  عن الطرق التي تق�م ب�ا�سطتها بتلبية م�س�ؤولياتها الإ

»امليثاق  يف  �سا�سية  الأ الدولية  العمل  معايري  وباحرتام 

ر�سميًا  امليثاق  هذا  املتحدة  مم  الأ اأطلقت  وقد  جتماعي«.  الإ

مني العام ك�يف اأنان، الذي دعا  يف عام 2000، مببادرة من الأ

امل�اطنة  »اإظهار  خالل  من  عليها  يرتتب  مبا  للقيام  عمال  الأ

جتماعي  اأي مكان تعمل فيه«. وامليثاق الإ العاملية ال�ساحلة يف 

حلق�ق  العاملي  الإعالن  من  م�ستقة  مبادئ  ت�سع  على  مبني 

ملنظمة  للعمال  �سا�سية  الأ واحلق�ق  املبادئ  واإعالن  ن�سان،  الإ

البيئة والتنمية، واتفاقية  الدولية، واإعالن »الري�« ح�ل  العمل 

مم املتحدة ح�ل الف�ساد. هناك ح�ايل 700 من ال�سركات،  الأ

والحتادات العاملية، واملنظمات غري احلك�مية وهيئات املجتمع 

ن.    خرى امل�ساركة يف امليثاق حتى الآ املدين الأ

عن  النقابات،  بينها  ومن  و�ساط،  الأ بع�ش  عرّبت  لقد 

هذه  متثل  فهل  لل�سركات.  ال�سل�ك  مدّونات  جتاه  حتفُّظها 

العامة؟«  العالقات  يف  خدعة  اأم  عمالية  »اأدوات  املدونات 

)ويك 2003(. »لقد كان وا�سحًا من البداية اأن الكثريين من 

ت�سكل بدياًل  اأن  اأرادوا لهذه املدونات اجلديدة  عمال  الأ رجال 

النقابات« )جا�ستي�ش  ي�ستخدم�ها يف جتنب  واأن  نظمة  الأ عن 

عدة  على  النهاية  يعتمد يف  املدونات  تاأثري  اأن  ويبدو   .)2002

طراف املعنية،  �سروط: هل هذه املدونات خا�سة ب�احد من الأ

مدونات  اأنها  اأم  وحدها،  ال�سركات  عن  �سادرة  هي  وهل 

اإذا  فيما  الت�ساوؤل  ميكن  ولكن  )ج�يت�سري2004(.  اجتماعيًا  

مل�سقات،  حتمل  التي  املنتجات  لت��سع  اآفاق   هناك  كانت 

املرتكزة  داة  الأ هذه  تاأثري  مدى  ح�ل  الت�ساوؤل  طرح  وبالتايل 

اأو حتى  الرك�د  اأو  الطفيف،  رتفاع  الإ اإىل  بالنظر  ال�س�ق.  اإىل 

ال�سناعية  الدول  يف  للعمال  احلقيقية  ج�ر  الأ يف  نخفا�ش  الإ

ت�زيع  يف  املتزايد  وال�ستقطاب  خرية،  الأ ال�سن�ات  خالل 

الدخل ال�سخ�سي، فمن املرجح اأن يبحث اجلمه�ر ال�ا�سع من 

�ستهالكية رخي�سة الثمن،  امل�ستهلكني العاديني عن الب�سائع الإ

بدل اأن يتحمل فرق اأ�سعار املنتجات التي حتمل مل�سقات.

و�سع  فاإن  احلرة،  للنقابات  الدويل  الحتاد  منظ�ر  من 

العمالية  املمار�سات  ترخ�ش  التي  املنتجات  على  املل�سقات 

“خالفًا  امل�ساكل.  بع�ش  ي�سبب  املنتج  �سناعة  يف  امل�ستخدمة 

ميكن  ل  بال�سالمة،  اأو  املنتج  مبكّ�نات  اخلا�سة  للمل�سقات 

الّتثبت من الدعاء عرب فح�ش املنتج نف�سه. ل ميكن للمل�سق 

الذي يغطي املمار�سات العمالية اأن يكت�سب �سدقيًة اإل اإذا ت�فرت 

اإل  يت�فر  ل  �سرط  العمل-وه�  ملكان  امل�ستمر  لل�سبط  ترتيبات 

املنا�سبة،  وظائفها  باأداء  وامل�ستقلة  منة  الآ للنقابات  �سمح  اإذا 

وحتى يف تلك احلالة، فقط عندما تك�ن مدعمة باأنظمة عمالية 

نفاذ ونافذة يف جمتمع منفتح ودميقراطي” )جا�ستي�ش  قابلة لالإ

.)2002

مدونات ال�سل�ك لل�سركات

عمال،  الأ ومنظمات  اجلن�سيات،  متعددة  ال�سركات  و�سعت 

مدونات  احلك�مية  غري  واملنظمات  العمالية  واملنظمات 

اأي�سًا ق�اعد ممار�سات العمل.  �سل�ك لل�سركات، والتي ت�سمى 

وُت�ستخدم بروت�ك�لت التدقيق التي ترتكز عادة على التفتي�ش 

متتثل  امل�سانع  كانت  اإن  ما  حتديد  اأجل  من  اخلا�ش  العمايل 

هذه  اأهمية  تزايدت  لقد  اإنتاجها.  �سبكات  يف  الق�اعد  لهذه 

نتاج،  الإ يف  اخلارجية  التعاقدات  وترية  ارتفاع  مع  الق�اعد 

وخ�س��سًا يف البلدان التي لها �سجّل من عدم احرتام معايري 

تدين  اإىل  ت�سري  التي  فالتقارير  �سا�سية.  الأ الدولية  العمل 

اجلربي،  والعمل  طفال،  الأ وعمل  النقابات،  وقمع  ج�ر،  الأ

التي  واخلطرة  امل�ستقرة  وغري  ن�سانية  الإ غري  العمل  و�سروط 

اأ�سحاب  من  الغربيني  املنتجني  هم  لأ العر�ش  �سل�سلة  ت�س�د 

حذية،  لب�سة، والأ العالمات التجارية، وخ�س��سًا يف �سناعة الأ

اأثارت  قد  العمالة،  كثيفة  خرى  الأ وال�سناعات  لعاب  والأ

والنقابات  احلك�مية،  غري  املنظمات  و�سغطت  العام.  القلق 

لكي  اجلن�سيات  متعددة  ال�سركات  على  امل�ستهلكني  وجماعات 
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 ،  Fair Labour Association ورابطة العمل املن�سف 

 Worker Rights Consortium وائتالف حق�ق العمال

العمل  منظمة  اتفاقيات  جميع  هذه  ال�سل�ك  مدونات  تغطي   .

العمل  و�ساعات  ج�ر،  بالأ اخلا�سة  واملعايري  �سا�سية  الأ الدولية 

 ،2003 ويك  اأنظر  التفا�سيل  من  )ملزيد  العمل  يف  وال�سالمة 

والحتاد الدويل للنقابات احلرة 2004(.

اإن كان ملدونات ال�سل�ك اأن حتقق الهدف املن�س�د منها، 

املتعهدين  اإىل  ت�سل  وت�سغيلها بحيث  يتم ت�سميمها  اأن  ينبغي 

نتاج. ميكن اأن يك�ن ملثل هذه التغطية  العاملني �سمن قن�ات الإ

�سرتاو�ش.  ليفي  حالة  اإىل  املثال  �سبيل  على  لننظر  كبري.  اأثر 

اأكرث  هناك  ولكن  عامل.   8000 من  اأكرث  ال�سركة  ت�ظف  ل 

�سل�سلة  �سمن  تعمل  التي  امل�سانع  يف  م�ظف   200،000 من 

التزويد واخلدمات لل�سركة. ل� متكن ليفي �سرتاو�ش من جعل 

فاإن  الدولية،  العمل  منظمة  معايري  حترتم  امل�سانع  هذه  كل 

الفائدة تك�ن كبرية. لقد اأظهرت درا�سة لثالث �سركات كربى 

�سناعة  يف  وتعمل  لها  مقرًا  اأوروبا  تتخذ  اجلن�سيات  متعددة 

 1،000 بني  ما  متتد  مزوديها  �سبكات  اأن  والزينة،  حذية  الأ

و5،000 مزود وما بني 5،000 وما يزيد على 10،000 متعاقد 

تعطي  رقام  الأ هذه  النامية.  الدول  يف  معظمهم  الباطن،  من 

جممل  عرب  املعايري  تطبيق  ملهمة  الكمي  البعد  على  م�ؤ�سرًا 

�سل�سلة القيمة العاملية. وهي ت�سرح ال�سبب الذي يجعل الرقابة 

ح  وُيرجَّ كاملني،  غري  امل�ؤلفني-  جتماعي-بنظر  الإ والتدقيق 

اأي�سًا؛  اأخرى  معنية عديدة” �سادرة عن منظمات  طراف  “لأ
العمل  منظمة  معايري  اإىل  اإ�سارة  املدونات  هذه  يف  ت�جد  هل 

القان�ين امل�ساحب ملنظمة  الفقه  اإىل �سلب  وبالتايل  الدولية، 

العمل الدولية اأم ل؛ هل هناك رقابة منتظمة ومت�ا�سلة ترفع 

تقارير دقيقة ح�ل ال�سروط احلقيقية للعمل يف جممل �سبكات 

وهل  بال�سدقية  التثبت  ق�اعد  تتحلى  وهل  لل�سركات؛  نتاج  الإ

هي مقب�لة من اجلمه�ر. 

بناء على م�سح اأجري عام 2000، قامت منظمة التعاون 

مدونات  من   246 باإح�ساء  قت�سادي  الإ امليدان  يف  والتنمية 

اأ�سدرت  الت�سعينات. وقد  تبني معظمها خالل  ال�سل�ك، جرى 

منظمات  اأ�سدرتها  منها  و92  مبفردها،  �سركات  منها   118

بني  �سراكات  منها   32 اأ�سدرت  بينما  وجتارية،  �سناعية 

طراف املعنية مبا فيها النقابات، واملنظمات غري احلك�مية  الأ

ال�ليات  من  كل  وكانت  دولية.  منظمات  منها   4 واأ�سدرت 

هي  و�س�ي�سرا  واأملانيا  واأ�سرتاليا،  املتحدة،  واململكة  املتحدة، 

م�سدر معظم مدونات ال�سل�ك هذه )منظمة التعاون والتنمية 

مدونات  اأ�سهر  بني  ومن  2000ب(.  قت�سادي  الإ امليدان  يف 

النظيفة  املالب�ش  حملة  من  كل  و�سعتها  التي  تلك  ال�سل�ك 

Clean Clothes Campaign،  وم�ؤ�س�سة املالب�ش العادلة 
جتماعية الدولية  Fair Wear Foundation وامل�ساءلة الإ
Social Accountability International ، ومبادرة 
 ،Ethical Trading Initiative خالقية  الأ التجارة 

لب�سة الكمبودية  املربع 5.6: الرقابة امل�ستقلة على معايري العمل الدولية يف �سناعة الأ

مت و�سع من�ذج للرقابة امل�ستقلة يف م�سروع تنفذه منظمة العمل الدولية ويدعى »نح� م�سانع اأف�سل يف كمب�ديا«. فقد مت ت�سكيل فريق من املراقبني 

ج�ر، و�ساعات  العماليني امل�ستقلني من اأجل القيام بزيارات مفاجئة مل�سانع املالب�ش يف البالد، والتدقيق يف �سروط متن�عة، كاحلرية النقابية، والأ

لت وتخفيف ال�سجيج. حتت�ي لئحة التدقيق واملبنية على اأ�سا�ش قان�ن العمل الكمب�دي ومعايري منظمة  العمل، واملرافق ال�سحية، و�سالمة الآ

العمل الدولية ما يزيد على 500 بند. وت�فر ترتيبات الرقابة م�سدرًا للمعل�مات امل�ستقلة وال�سفافة والتي ميكن لل�سركات التي ت�سرتي املالب�ش اأن 

�سافة اإىل ذلك،  �ستثمار. كما ميكن ملنظمات امل�ستهلكني والعمال احل�س�ل على املعل�مات. بالإ ت�ستخدمها يف اتخاذ قراراتها اخلا�سة بالتعاقد والإ

ت�فر منظمة العمل الدولية م�ساعدات عالجية مبا�سرة للم�سانع، بت�فري فر�ش التدريب املهني وبناء القدرات للنقابات، وممثلي اأ�سحاب العمل 

وللحك�مة على �سبيل املثال. وقد اأظهر امل�سروع اأنه ميكن الت�فيق بني م�سالح امل�ستهلكني الذين يريدون �سراء منتج ذي �سعر معق�ل، وبني م�سالح 

رباح، وم�سالح الن�ساء الريفيات ال�سغريات الل�اتي يردن اإيجاد عمل لئق )اأنظر منظمة العمل الدولية 2004(.  امل�سرتين الذين يريدون حتقيق الأ

العام  مني  وتبعًا لالأ امل�سروع.  الرقابة، فقد غريوا م�قفهم خالل مدة عمل  مر من  الأ بادئ  انزعج�ا يف  والذين  الكمب�ديني،  العمل  اأ�سحاب  اأما 

عمال اخلا�سة...لقد قبلنا اأن معايري العمل جيدة لالقت�ساد  لالحتاد الكمب�دي مل�سّنعي املالب�ش: »من ال�سعب اأن جتد اأنا�سًا يقحم�ن اأن�فهم يف الأ

ولل�سعب الكمب�دي« )برن�ستاين 2001، �ش. 74(.

اأما الي�م، فينظر اإىل امل�سروع كرد اإيجابي على املخاطر الكبرية التي هددت �سناعة املالب�ش الكمب�دية-والتي ت�سكل ح�ايل 80 باملائة من �سادرات 

نتاج والقدرة الت�سديرية ال�سينيتني يف هذه ال�سناعة. البالد- بعد النتهاء التدريجي لتفاقية اخلي�ط املتعددة لعام 2004 والت��سع ال�سخم لالإ
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نتاجية، حتى  �سا�سية يف كافة اأن�سطتها، ويف جممل �سل�سلتها الإ الأ

يف الدول التي مل ت�سادق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية 

املذك�رة يف التفاقية. وتت�سمن معظم التفاقيات بن�دًا خا�سة 

و�ساعات  ج�ر،  كالأ الهامة،  الدولية  العمل  منظمة  باتفاقيات 

العمل، وال�سالمة املهنية وال�سحية، والتدريب والبيئة. 

على  النقابات  من  كرد  الدولية  طار  الإ اتفاقيات  جاءت 

“رغم  ال�سركات.  اأحادية اجلانب من طرف  ال�سل�ك  مدونات 

اأنه ميكن ملدونات ال�سل�ك الدولية اأن ت�سكل جزءًا من اتفاقية 

من  �سا�سية  الأ الغاية  فاإن  اأحيانًا،  كذلك  تك�ن  وهي  طار،  الإ

طار الدولية هي اإر�ساء عالقة م�ستمرة بني ال�سركة  اتفاقيات الإ

الدولية” )الحتاد  النقابية  املنظمة  وبني  اجلن�سيات  متعددة 

الدويل للنقابات احلرة 202، �ش. 136(. اإن معظم اتفاقيات 

النقابة  تعطي  وهي  حمدودة.  غري  لفرتة  هي  الدولية  طار  الإ

حكام  انتهاكات مزع�مة لأ اأية  امل�قعة عليها احلق يف مناق�سة 

حيان،  الأ من  كثري  يف  لل�سركة.  الرئي�سي  املقر  مع  التفاقية 

عادة  تعقد  الغر�ش،  لهذا  دورية  اجتماعات  التفاقيات  حتدد 

قن�ات  اإيجاد  اأي�سًا على  تن�ش  قد  كما  ال�سنة،  واحدة يف  مرة 

بالن�سبة  حكام  الأ هذه  فائدة  تكمن  اإحلاحًا.  كرث  الأ للتدخل 

للنقابات يف وج�د �س�ابط مت�ا�سلة على ال�سركة، بحيث تّطلع 

لتزام. وبهذه  دارة العليا لل�سركة ب�سرعة على اأي اإخالل بالإ الإ

اأخالقيات  على  ت�سفي  الدولية  طار  الإ اتفاقيات  فاإن  الطريقة 

الكثري  ت�سدد  ال�قت،  ال�سركات اجل�هر وال�سدقية. ويف نف�ش 

دارة املحلية  �سا�سي الذي تلعبه الإ من التفاقيات على الدور الأ

وممثل� النقابات يف مناق�سة امل�سكالت وف�ش النزاعات. 

من  اأكرب  عدد  على  الدولية  طار  الإ اتفاقيات  حتت�ي 

مدونات  من  �سا�سية  الأ الدولية  العمل  معايري  اإىل  �سارات  الإ

ال�سل�ك لل�سركات. فعلى �سبيل املثال، فاإن جميع التفاقيات التي 

اتفاقية   35 والبالغ عددها   ،2004 اآذار  التفاو�ش عليها يف  مت 

اجلماعية،  املفاو�سة  يف  واحلق  النقابية  احلرية  اإىل  ت�سري 

بينما اأ�سارت 28 و29 منها على الت�ايل، اإىل اتفاقيتي منظمة 

العمل الدولية بال�سم والعن�ان. كذلك فاإن الكثري من اتفاقيات 

طار ت�سري ب��س�ح اإىل واحدة اأو اأكرث من التفاقيات الدولية  الإ

متعددة  امل�ساريع  ح�ل  الدولية  العمل  منظمة  اإعالن  التالية: 

احلق�ق  ح�ل  الدولية  العمل  منظمة  واإعالن  اجلن�سيات، 

يف  والتنمية  التعاون  منظمة  وت�جيهات  العمل،  يف  �سا�سية  الأ

مم  قت�سادي لل�سركات متعددة اجلن�سيات، واإعالن الأ امليدان الإ

املتحدة.  مم  لالأ العاملي  وامليثاق  ن�سان،  الإ حق�ق  ح�ل  املتحدة 

طار  اإجراءات للرقابة والعتماد،  وتت�سمن معظم اتفاقيات الإ

ولكنها  املتعددة،  املعنية  طراف  الأ ذات  ال�سل�ك  مدونات  مثل 

اأو  دوران  �سرعة  ب�سبب  ال�سع�بات  وتتفاقم  كذلك.  يظال  اأن 

تغيري املزودين واملتعاقدين من الباطن، والتناف�ش احلاد على 

دنى من �سل�سلة  �سعار فيما بينهم، وخ�س��سًا يف اجلانب الأ الأ

نتاج )فيخرت و�سيدو 2002(. الإ

ملدونات  الفعلية  الإجنازات  مع  بحذر  التعامل  ينبغي 

جتماعية اخلا�سة، وحتديدًا ما اإذا كانت قد كفلت  ال�سل�ك الإ

تبعًا  بذلك.  قيامها  وكيفية  الدولية  منظمة  مبعايري  لتزام  الإ

التي  الق�اعد  فاإن  الدولية،  العمل  منظمة  اأجرتها  لدرا�سة 

�سارة  القليل من الإ و�سعتها امل�ساريع ل�حدها ل تت�سمن �س�ى 

ت�سري  بينما  �سا�سية،  الأ الدولية  العمل  منظمة  اتفاقيات  اإىل 

اإىل  املعنية  طراف  الأ من  العديد  فيها  �ساركت  التي  املبادرات 

)منظمة  اأكرث  ب�سكل  �سا�سية  الأ الدولية  العمل  منظمة  معايري 

مراجعة  وخل�ست   .)2001 اأورمين�سكي  2003؛  الدولية  العمل 

واخلارجي  الداخلي  ال�سغط  وج�د  “بدون  اأنه  اإىل  للمدونات 

اإىل  قت�سادية  الإ الق�ى  لدى  ق�ي  ميل  هناك  يك�ن  املنا�سبني، 

ميكن  �ش.17(.   ،2005 )م�راي  املدونات”  معايري  ‘تلفيق‘ 
الدولية من خالل و�سع  العمل  لتزام مبعايري منظمة  الإ تق�ية 

فيها  مبا  ال�سلة،  ذات  الفاعلة  طراف  الأ �سراك  لإ ترتيبات 

مدونات  و�سع  عملية  يف  احلك�مية،  غري  واملنظمات  النقابات 

ال�سل�ك والرقابة عليها، وكذلك من خالل التثبت امل�ستقل من 

قبل مدققني خمت�سني واإجراءات منا�سبة للتظلمات. لقد قامت 

باإ�سراك  خا�سة  ت�جيهات  بتط�ير  العاملية  النقابية  احلركة 

النقابات يف مدونات ال�سل�ك للقطاع اخلا�ش )الحتاد الدويل 

للنقابات احلرة، 2002ب(. يعر�ش املربع 5،6 من�ذجًا م�سرقًا 

للرقابة الدولية امل�ستقلة. 

طار الدولية اتفاقيات الإ

معظمها  تكتب  والتي  لل�سركات،  ال�سل�ك  مدونات  بعك�ش 

اإما  راقبتها،  اإن  وتراقبها،  اخلا�سة،  غرا�سها  لأ ال�سركات 

جر، فاإن اتفاقيات  بنف�سها اأو عن طريق ا�ست�ساريني مدف�عي الأ

متعددة  ال�سركات  بني  املفاو�سات  عن  تنتج  الدولية  طار  الإ

ي�سمى  كان  )والذي  العاملي  النقابات  احتاد  وبني  اجلن�سيات 

مانات العامة الدولية للنقابات(. يف بع�ش احلالت،  �سابقًا الأ

قبل  من  وت�قيعها  الدولية  طار  الإ اتفاقيات  على  التفاو�ش  مت 

وروبي  الأ العمل  جمل�ش  اأو  العاملي  العمل  جمل�ش  عن  ممثلني 

World or European Works Council بالنيابة عن 
طار الدولية التزام  الإحتاد النقابي العاملي. وتعني اتفاقيات الإ

الدولية  العمل  معايري  باحرتام  اجلن�سيات  متعددة  ال�سركات 
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امل�س�ؤولية  �ستثمار النتقائية ذات  الإ ارتفع عدد �سناديق 

جتماعية يف اأنحاء العامل من 55 يف عام 1995، اإىل 195 يف  الإ

�سعف  تبلغ  ب�سرعة  لها  الراأ�سمالية  القيمة  ومنت   .1999 عام 

�سرعة من� �س�ق راأ�ش املال بني عامي 1997 و1999. 

�س�ل اخلا�سة التي يديرها امل�ستثمرون  وازدادت ح�سة الأ

ال�ليات  يف  باملائة   45 تبلغ  فهي  كبري.  ب�سكل  امل�ؤ�س�ساتي�ن 

املتحدة، و52 باملائة يف اململكة املتحدة، و34 باملائة يف اليابان، 

و29 باملائة يف اأملانيا. ول تقل عائدات ال�سناديق النتقائية عن 

عائدات ال�سناديق غري النتقائية، كما اأنها ل تزيد عنها ب�سكل 

�س�ل �سناديق  جمالية لأ الإ القيمة  بلغت   ،1999 كبري. يف عام 

التقاعد يف العامل ما يقارب 13،500 بلي�ن دولر اأمريكي، مما 

ال�سيا�سات عن طريق  على  للتاأثري  الهائلة  مكانية  الإ على  يدل 

داة.  هذه الأ

ل�سناديق  �ستثمارية  الإ القرارات  يف  العمال  م�ساركة  اإن 

امل�س�ؤولية  ذي  لال�ستثمار  واعدة  مقاربة  ت�سكل  التقاعد 

للعمال.  �سديقة  �سيا�سات  اتباع  يكفل  اأنه  حيث  جتماعية،  الإ

يف  الت�س�يت  على  بالقدرة  ال�سكندينافي�ن  العمال  يتمتع 

الدمنارك  ففي  م�ؤ�س�ساتية.  بطريقة  وذلك  التقاعد،  �سناديق 

مثاًل، ي�سيطر العمال على ن�سف ق�ة الت�س�يت على القرارات 

ح�ل  ت�جيهات  ت�فر  جماعية  اتفاقية  فبم�جب  �ستثمارية.  الإ

حال  يف  ف�رًا  �ستثمار  الإ اإلغاء  ميكن  خالقي،  الأ �ستثمار  الإ

اأما يف اململكة املتحدة، وفرن�سا وال�ليات  انتهاك الت�جيهات. 

املتحدة، فاإن اإدارات �سناديق التقاعد ملَزمة قان�نيًا باحرتام 

جمل�ش  ويدع�  ن�سان.  الإ حق�ق  فيها  مبا  خالقية،  الأ املبادئ 

امل�ستثمرين امل�ؤ�س�ساتيني يف ال�ليات املتحدة جمل�ش اإدارته اإىل 

�ستثمارية من اأجل تطبيق حق�ق العمال  ا�ستخدام القرارات الإ

�ستثمارات  الإ مراقبة  واإىل  الدولية  العمل  منظمة  ملعايري  تبعًا 

داة  ب�ا�سطة مدققني م�ستقلني خارجيني. تعتمد فعالية هذه الأ

ازدادت  كلما  للم�ستثمر.  جتماعي  الإ ال�عي  مدى  على  بالطبع 

املعرفة  انت�سرت  وكلما  وتاأثريها،  املعايري  دور  ح�ل  املعرفة 

ح�ل النتهاكات واإ�ساءة املعاملة يف العامل، كلما حت�سنت فر�ش 

اإلزام امل�ستثمرين بالتنبه اإليها والنخراط يف التحرك الهادف 

ملعاجلتها.

التفاقيات الدولية لت�جيه �سل�ك ال�سركات

جتماعي لل�سركات  داء الإ جتماعي والأ ميكن تعزيز ال�سل�ك الإ

على  مبنية  ت�جيهات  و�سع  خالل  من  اجلن�سيات  متعددة 

الن�ع:  هذا  من  اأدوات  ب�سع  تت�فر  حاليًا،  دولية.  اتفاقيات 

وعلى  التظلم،  اإجراءات  وعلى  على احل�ار،  عام  ب�سكل  ت�سدد 

اأن�سطة الت�عية. وهي تن�ش على اأنه يف حال ن�س�ب نزاع ح�ل 

م�سرتكة.  ت�س�يبية  اإجراءات  اتخاذ  يجب  التفاقية،  تطبيق 

 IUF وت�سري تقارير الحتاد الدويل لعمال ال�سناعات الغذائية

والحتاد الدويل لعمال الكيماويات والطاقة والتعدين والعمال 

العاّمني ICEM  اإىل اإن اإجراءات الرقابة قد ُنفذت واأن نتائج 

اإيجابية. ل يزال يتعني اإجراء تقييم  اجتماعات الرقابة كانت 

طار الدولية.  �سامل لفعالية اتفاقيات الإ

مت�سارع  ب�سكل  الدولية  طار  الإ اتفاقيات  ارتفع عدد  لقد 

 ،2005 اأيار من عام  اأوا�سط الت�سعينات، ومع حل�ل �سهر  منذ 

3 ماليني م�ظف.  37 اتفاقية تغطي ما يزيد على  بلغ عددها 

متعددة  اأوروبية  م�ساريع  اإىل  التفاقيات  هذه  معظم  تع�د 

ال�سناعية  العالقات  لها �سجالت طيبة يف جمال  اجلن�سيات، 

)اأنظر جدول 5،1(.

خالقية �ستثمارات الأ الإ

ب�سكل  تتم  كانت  اإذا  خالقية«  »بالأ �ستثمارات  الإ و�سف  ميكن 

جتماعية  الإ املعايري  حترتم  التي  وامل�ساريع  الدول  يف  انتقائي 

املعروفة  امل�ساريع  اأو  الدول  يف  �ستثمار  الإ ينبغي  ل  والبيئية. 

اإىل  بامل�ستثمرين  اأدى هذا  ل�  ن�سان، حتى  الإ بانتهاكها حلق�ق 

خالقية  �ستثمارات الأ خ�سارة الفر�ش اأو تكبد اخل�سائر. بداأت الإ

منذ ب�سعة عق�د مع مقاطعة ال�سركات التي اأبقت على اأعمالها 

بارتهيد(.  يف جن�ب اأفريقيا خالل فرتة الف�سل العن�سري)الأ

كالكح�ل،  ال�قت،  ذلك  منذ  اأخرى  م�ا�سيع  اإىل  انتقلت  ثم 

الدولية  العمل  معايري  واأي�سًا  �سلحة،  والأ الن�وية،  والطاقة 

�سا�سية، وب�سكل متزايد. الأ

يف  جتماعية«  الإ امل�س�ؤولية  ذي  �ستثمار  »الإ دور  ويتزايد 

جتماعية لل�سركات«. وه� يغطي  اجلدل اخلا�ش »بامل�س�ؤولية الإ

والت�سنيف  القيا�سية،  امل�ؤ�سرات  ن�سطة:  الأ من  اأن�اع  ثالثة 

يف  امل�ستخدمة  العمل  معايري  تك�ن  ل  التم�يل.  و�سناديق 

جدًا  حمددة  عادة  جتماعية  الإ امل�س�ؤولية  ذات  �ستثمارات  الإ

62 �سندوقًا  اأجري على معايري  اأظهر اختبار  اأو قيا�سية. وقد 

انتقائيًا م�ج�دًا يف ال�ليات املتحدة اأن 43،5 % منها ت�سمنت 

التي  امل�ا�سيع  ظهرت  كما  العمالية.  بالعالقات  تتعلق  معايري 

 71 يف  التمييز  وعدم  الفر�ش  تكاف�ؤ  بندي  حتت  اإجماًل  تقع 

باملائة من املعايري. كما بنّي بحث اأجرته منظمة العمل الدولية 

معايري  جميع  يدرج  بع�سها  اأن  الت�سنيف  وكالت  على  م�ؤخرًا 

�سا�سية )منظمة العمل الدولية 2003(. العمل الدولية الأ
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طار التي مت الت��سل اإليها بني ال�سركات متعددة اجلن�سيات واحتاد النقابات العاملي GUF لغاية اأيار 2005 جدول 5،1: اتفاقيات الإ

امل�سدر: �ستريت FMI ، هيلمان (WWBFI)، ني�سان 2005

القطاعالدولةعدد املوظفنيال�سركة
الحتاد النقابي 

العاملي
ال�سنة

IUF1995الفنادقفرن�سا147.000اأك�ر

IFBWW1998املفرو�ساتال�س�يد70.000اإيكيا

ICEM1998ال�سناعة النفطيةالرنوج16.000�ستات�يل

دوات املكتبيةاأملانيا6.000فابر-كا�ستل IFBWW1999الأ

ICEM2000ال�سناعة الكيماويةاأملانيا27.500فرودينربج

ن�ساءاتاأملانيا37.000ه�ختيف IFBWW2000الإ

UNI2001جتارة املفرقفرن�سا383.000كارف�ر

IUF2001الزراعةال�ليات املتحدة26.000�سيكيتا

ت�سالتالي�نان18.500اأو تي اإي تلك�م UNI2001الإ

ن�ساءاتال�س�يد79.000�سكانكا IFBWW2001الإ

ت�سالتاأ�سبانيا161.500تيليف�نيكا UNI2001الإ

ITGLWF2001الن�سيجاأملانيا38.000تري�مف

IMF2002املعادناإيطاليا20.000مريل�ين

ICEM2002الطاقةاأ�سبانيا13.600اإندي�سا

ن�ساءاته�لندة7.800بال�ست نيدام IFBWW2002الإ

لبانني�زيلندة20.000ف�نتريا IUF2002منتجات الأ

IMF2002ال�سياراتاأملانيا325.000ف�لك�سفاغن

ICEM2002ال�رقالرنويج11.000ن�ر�سكي �سك�ج

ICEM2002التعدينجن�ب اأفريقيا64.900اأجنل� ج�لد

IMF2002ال�سياراتاأملانيا372.200داميلر كراي�سلر

ICEM2002الطاقةاإيطاليا70.000اإين

IMF2003الكهرباء/العرباتاأملانيا19.000لي�ين

UNI2003التنظيف/ ال�سيانةدمنارك280.000اأي. اإ�ش. اإ�ش.

IMF2003الهند�سةاأملانيا17.000جي. اإي. اإي 

IMF2003ال�س�يد39.000اإ�ش.كي. اإف.

لكرتونياتاأملانيا25.950رينميتال IMF2003الدفاع/العربات/ الإ

لكرتونياتاأملانيا225.900ب��ش IMF2004العربات/ الإ

IMF2004�سناعة املعادناأملانيا4.000برمي

ICEM2004�سناعة ال�رقال�س�يد46.000اإ�شٍ.�سي.اإي.

ICEM2004الطاقة/ النفط اخلامرو�سيا150.000ل�ك�يل

IMF2004ال�سياراتفرن�سا130.700رين�

ن�ساءاتاإيطاليااإمربيجيل� IFBWW2004الإ

ICEM2005الطاقةفرن�سا167.000كهرباء فرن�سا

ICEM2005الكيماوياتفرن�سا20.000روديا

ICEM2005الكيماوياتالرنويج5.000فيديكي

IMF2005ال�سياراتاأملانيا106.000بي.اإم.دابلي�

2�2.�00.�املجموع



10�

موؤ�س�سة فريدري�ش اإيربت

كيف ننه�ش مبعايري العمل الدولية

اإن تطبيق هذه الت�جيهات لي�ش معتمدًا على اعتماد ال�سركات 

مب�جبها  تقع  حم�سنة  تطبيقية  باإجراءات  مدع�مة  فهي  لها. 

تختلف  ال�سياق،  هذا  ويف  احلك�مات.  على  نفاذ  الإ م�س�ؤولية 

لل�سركات.  اجلانب  حادية  الأ ال�سل�ك  مدونات  عن  الت�جيهات 

يجب على احلك�مات اأن حتدد م�س�ؤويل ات�سال وطنيني داخل 

والرد  ترويجية،  باأن�سطة  القيام  بهم  يناط  والذين  اإداراتها، 

تن�ساأ.  قد  التي  امل�ساكل  حل  يف  وامل�ساهمة  ال�ستف�سارات،  على 

وقد اأ�سدرت اللجنة النقابية ال�ست�سارية التابعة ملنظمة التعاون 

قت�سادي دليل م�ستخدم للنقابات ي�ؤيد فر�ش  والتنمية يف امليدان الإ

الرقابة على الق�اعد )اللجنة النقابية ال�ست�سارية 2003(.

العمل  جمال�ش  ح�ل  وروبي  الأ الحتاد  تعليمات  تطالب 

الحتاد  يف  م�ظف   1000 من  اأكرث  ت�سغل  �سركة  كل  وروبية  الأ

دولتني  عن  يقل  ل  ما  يف  م�ظفًا   150 من  واأكرث  وروبي،  الأ

ع�س�ين، اأن ت�سكل جمل�سًا لها. وتن�ش التعليمات على الت�ساور 

دارة وممثلي امل�ظفني، خ�س��سًا يف النتائج املرتتبة على  بني الإ

�ستثمارات اخلارجية املبا�سرة، وقرارات احليازة والندماج،  الإ

اأف�سل  تعاون  حتقيق  من  متكن  وهي  ال�سركة.  هيكلة  واإعادة 

ممثلي  بني  امل�سرتك  والتحرك  املعل�مات،  تبادل  خالل  من 

ت�سكلت   ،2004 ني�سان  املختلفة. مع حل�ل  الدول  امل�ظفني من 

جمال�ش عمل يف 751 �سركة متعددة اجلن�سيات، اأي ما ن�سبته 

يبلغ عددها  والتي  التعليمات  ت�سملها  التي  ال�سركات  من   %35

2،169 �سركة. 

ال�سركات متعددة اجلن�سيات وفيما  التجارة داخل  متثل 

ال�سركات  ومتثل  العاملية.  ال�سادرات  ثلث  ح�ايل  حاليًا  بينها 

يتزايد  كما  الدولية.  �ستثمارات  الإ من  رئي�سية  ح�سة  الكبرية 

ت�ستثمر خارج وطنها  التي  واملت��سطة  ال�سغرية  امل�ساريع  عدد 

م، بحيث اأ�سبح لها دور يف امل�سهد الدويل. ل� اأمكن حت�سني  الأ

ملعايري  تبعًا  امل�ساريع  هذه  يف  كبري  ب�سكل  جتماعي  الإ ال�سل�ك 

العمل الدولية، نك�ن قد اأجنزنا الكثري.غري اأن الغالبية الكربى 

مبا  املحلي،  قت�ساد  الإ يف  يعمل�ن  يزال�ن  ل  العامل  عمال  من 

اأن  يف  يكمن  كرب  الأ التحدي  اإن  النظامي.  غري  القطاع  فيه 

ال�قت  ويف  الدولية.  العمل  معايري  من  ينتفع�ن  ه�ؤلء  جنعل 

الدولية  واملنظمات  ال�طنية  احلك�مات  فيه  تتحمل  الذي 

م�س�ؤولية احرتام معايري العمل الدولية يف املن�ساآت التي تعمل 

عمال  الأ والدويل، يجب على منظمات  ال�طني  امل�ست�يني  على 

بامل�س�ؤولية  يتحلى  الذي  �سل�كها  بنف�سها  ت�سمن  اأن  اخلا�سة 

للقيام  نافذة  بحق�ق  ال�سركات  تطالب  وبينما  جتماعية.  الإ

عمال، فاإن عليها اأي�سًا اأن تقبل ال�اجبات ال�طنية والدولية  بالأ

جتماعي. داء الإ املتعلقة بالأ

الإعالن الثالثي للمبادئ املتعلقة بال�سركات متعددة اجلن�سيات 

جتماعية ملنظمة العمل الدولية لعام 1977 والذي  وال�سيا�سة الإ

والتنمية  التعاون  منظمة  ت�جيهات  2000؛  عام  تعديله  مت 

والذي  اجلن�سيات  متعددة  لل�سركات  قت�سادي  الإ امليدان  يف 

مراجعتها  ومتت   1976 عام  يف  عليها  والتفاق  التفاو�ش  مت 

 European وروبي  الأ العمل  جمل�ش  وتعليمات  2000؛  عام 

Works Council Directive التي تبناها جمل�ش وزراء 
وروبي يف عام 1994. الحتاد الأ

ت�سجيع  ق�سايا  الدولية  العمل  منظمة  اإعالن  يت�سمن 

من ال�ظيفي، والتدريب، وتكاف�ؤ الفر�ش، و�سروط  العمالة، والأ

النقابية،  احلرية  فيها  ال�سناعية، مبا  العالقات  واأم�ر  العمل 

واملفاو�سة اجلماعية،  وف�ش النزاعات. وه� يحدد، من بني ما 

على  حتافظ  اأن  اجلن�سيات  متعددة  ال�سركات  على  اأن  يحدد، 

اأعلى معايري ال�سالمة وال�سحة، مبا يتفق مع املتطلبات ال�طنية، 

�ستثمار  خذ يف عني العتبار خربتها ذات ال�سلة داخل الإ مع الأ

ككل. كما يتعني عليها اأن ت�فر املعل�مات ح�ل معايري ال�سحة 

وال�سالمة ذات ال�سلة باأعمالها املحلية التي تلتزم بها يف دول 

جراء  اأخرى، ويجب اأن يتلقى ممثل� العمال املعل�مات الالزمة لإ

لتحقيق  ت�سعى  اأن  ال�سركات  على  يجب  جمدية.  مفاو�سات 

لتزامات الناجمة  �ستخدام امل�ستقر مل�ظفيها، واأن حترتم الإ الإ

عن التفاو�ش احلر فيما يخ�ش ال�ستقرار ال�ظيفي، وال�سمان 

جتماعي. وب�سبب املرونة التي قد متتاز بها ال�سركات متعددة  الإ

ت�سجيع  يف  قيادي  دور  للعب  ت�سعى  اأن  عليها  فاإن  اجلن�سيات، 

من ال�ظيفي. فيت�جب عليها اأن تعطي اإخطارًاً معق�ًل ح�ل  الأ

التغيري يف عملياتها لل�سلطات احلك�مية ذات ال�سلة من اأجل 

تخفيف اأ�سرار التغيريات على اأف�سل وجه ممكن. 

امليدان  يف  والتنمية  التعاون  منظمة  ت�جيهات  اأما 

احلك�مات  من  م�جهة  ت��سيات  عن  عبارة  فهي  قت�سادي  الإ

بلدًا   30 على  تنطبق  وهي  اجلن�سيات.  متعددة  امل�ساريع  اإىل 

و  والربازيل،  رجنتني،  الأ اإىل  �سافة  بالإ املنظمة،  يف  ع�س�ًا 

ت�سيلي، واإ�ست�نيا، وليت�انيا، و�سل�فينيا واإ�سرائيل. وتغطي هذه 

ال�سركات  قيام  بينها  من  هامة،  عمالية  اأحكامًا  الت�جيهات 

ويف  ال�سلة  ذات  وامل�ث�قة  املنظمة  املعل�مات  عن  ف�ساح  بالإ

املايل  وم�قفها  وهيكليتها،  اأن�سطتها،  ح�ل  املنا�سب  ال�قت 

وتزويد  �سا�سية؛  الأ الدولية  العمل  معايري  واحرتام  واأدائها؛ 

واحرتام  بالتفاو�ش؛  ال�سلة  ذات  باملعل�مات  العمال  ممثلي 

عن  يقل  ل  مب�ست�ى  ال�سناعية  والعالقات  �ستخدام  الإ معايري 

امل�ست�ى الذي يّتبعه اأ�سحاب العمل يف الدولة امل�سيفة؛ وت�فري 

�ستخدام؛ وال�سحة وال�سالمة.  التدريب؛ وت�فري احلماية يف الإ
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جتماعية  قت�سادية والإ مل يكن التقدم العاملي يف التنمية الإ

خرية. فقد ارتفع معدل الزدهار  مر�سيًا خالل العق�د الأ

قت�ساديات  يف الدول املتقدمة وال�سناعية ويف عدد من الإ

خرى فهي اإما �سهدت حت�سنًا  النا�سئة يف اآ�سيا. اأما املناطق الأ

طفيفًا، اأو رك�دًا، حتى اأن بع�سها ه� اأ�س�اأ حاًل الي�م عّما 

قت�سادي  كان عليه قبل ثالثني عامًا. وب�سبب التح�سن الإ

الذي �سهدته كل من ال�سني والهند، فقد انخف�ست ن�سبة 

�سكان العامل الذين يعي�س�ن يف فقر مطلق-اإن كان املرء 

ي�سّدق تقديرات البنك الدويل. غري اأن العدد املطلق 

للفقراء مل ينخف�ش. ويت�سمن الفقراء الكثريين من العاملني 

الفقراء. وقد ارتفعت ن�سبة النا�ش الذين يقع�ن حتت خط 

الفقر يف عدد من البلدان. ومن بني اأ�سباب هذه الت�جهات 

قت�سادية التي تنتقل  زمات املالية والإ املقلقة ازدياد ن�سبة الأ

نتاجية، ورك�د اأو انكما�ش  كالعدوى، وانخفا�ش ن�سبة من� الإ

ج�ر احلقيقية، وازدياد التباين يف الدخل داخل البلدان  الأ

�ستخدام  وفيما بينها، وارتفاع معدلت البطالة والنق�ش يف الإ

جتماعية. وعدم كفاية احلماية الإ

به  وعدت  الذي  للتقدم  مغايرة  ال�سلبية  النتائج  هذه 

الن�سف  يف  هم  الأ التغيري  تعترب  والتي  قت�سادية،  الإ الع�ملة 

قت�سادية ال�سائدة  الثاين من القرن الع�سرين. تتنباأ النظرية الإ

اقت�سادي  تقارب  اإىل  الدوليني  �ستثمار  والإ التجارة  ت�ؤدي  اأن 

اأن  بدل  التنم�ية  الفج�ات  ات�سعت  ال�اقع  يف  البلدان.  بني 

املتبادل  قت�سادي  الإ العتماد  على  الل�م  اإلقاء  ولكن  ت�سيق. 

خطاأ  ه�  الكاحلة  النتائج  هذه  يف  قت�سادي  الإ التكامل  وعلى 

تباين  يف  يكمن  التنمية  يف  للتباعد  النهائي  فال�سبب  ج�سيم. 

بني  الق�ة  ت�زيع  تباين  يف  بدورها  واملتجّذرة  التبادل،  �سروط 

جتماعية ال�سائدة وج�د  قت�سادية والإ مم. تعك�ش العي�ب الإ الأ

ثغرة وا�سحة يف احلكم ال�سالح العاملي، األ وهي اإخفاق �سناع 

قادرة  م�ؤ�س�سات  اإقامة  ق�اعد عاملية ويف  تنفيذ  ال�سيا�سات يف 

املتبادل  العتماد  عن  الناجمة  للتحديات  ال�ستجابة  على 

ما  عمل  عن  الناجمة  ال�سلبية  ثار  فالآ قت�ساديني.  الإ والتكامل 

احلكم  اإن  خرى.  الأ الدول  على  فت�ؤثر  تنتقل  الدول  اإحدى  يف 

اإىل  العادل  ال��س�ل  اأجل �سمان  ال�سالح �سروري من  العاملي 

مم. واحلقيقة اأن الدول التي ت�جد  �س�اق وم�ساركة كافة الأ الأ

من  جّمة  ف�ائد  حققت  قد  منا�سبة  اجتماعية  م�ؤ�س�سات  فيها 

غلبية الكربى من الدول اأظهرت  قت�سادي.اإل اأن الأ النفتاح الإ

لدى  ه�سة  جعلها  الذي  مر  الأ وم�ؤ�س�ساتيًا،  اجتماعيًا  عجزًا 

اأي يف حال عدم  �س�اق الدولية. ويف هذه احلالة،  تعر�سها لالأ

ال�سغط  �سرر  يك�ن  الالزمة،  وال�سمانات  امل�ؤ�س�سات  وج�د 

انهيار  من  تبني  كما  فائدته،  من  اأكرث  �س�اق  الأ باجتاه حترير 

ال�سناعات ال�ليدة يف دول اأفريقيا جن�ب ال�سحراء. 

اإن الهدف املركزي لهذا التقرير ه� تبيان �سرورة وج�د 

من  كجزء  وامل�ؤ�س�سات  جتماعية  الإ الق�اعد  من  عمل  اإطار 

الع�ملة  تعطي  لن  بدونها،  العامليني.  والتنمية  ال�سالح  احلكم 

طار م�ج�د على  قت�سادية نتائج اأكرث منفعة. اإن مثل هذا الإ الإ

�سكل معايري عمل دولية �سم�لية تت�سمنها اتفاقيات وت��سيات 

اإىل  �سافة  بالإ الدويل(  العمل  )قان�ن  الدولية  العمل  منظمة 

الدولية  العمل  معايري  تت�سمن  خرى.  الأ الدولية  التفاقيات 

واحلق  النقابية،  كاحلرية  العمل،  يف  وحق�قًا  اأ�سا�سية  مبادئ 

وعمل  اجلربي  العمل  من  واحلرية  اجلماعية،  املفاو�سة  يف 

�سافة  �ستخدام واملهنة. بالإ طفال واحلرية من التمييز يف الإ الأ

العمل  قان�ن  يغطي  �سا�سية،  الأ الدولية  العمل  معايري  اإىل 

كال�سمان  جتماعية،  الإ للحماية  الهامة  املعايري  اأي�سًا  الدويل 

ت�سجيع  ومعايري  املهنيتني،  وال�سالمة  وال�سحة  جتماعي،  الإ

اإىل معايري  الب�سرية. وميكن النظر  �ستخدام وتنمية امل�ارد  الإ

املعايري  لتح�سني  م�ؤاتية  ك�سروط  �سا�سية  الأ الدولية  العمل 

جتماعية.  الإ

من  الكثري  يف  تطبق  اأو  الدولية  العمل  معايري  حُترتم  ل 

�سا�سية.  الدول. كما اأن هناك انتهاكات خطرية حلق�ق العمال الأ

ال�سيا�سات  على  الدولية  الق�اعد  احرتام  عدم  يقت�سر  ول 

هذا  ويف  كالبيئة.  اأخرى  جمالت  ي�سمل  فه�  فقط.  العمالية 

مم املتحدة اخلا�سة بالتغري  طار لالأ املجال، مت ت�قيع اتفاقية الإ

املناخي يف عام 1992، اأعقبها بروت�ك�ل كي�ت� يف عام 1997. 

للتل�ث،  م�سببة  دولة  اأكرب  فيها  دوًل هامة مبا  فاإن  ومع ذلك، 

ن الت�قيع على التفاقية اأو التغيري من �سل�كها.  ترف�ش حتى الآ

�سا�ش �سيا�سي.  لتزام باملعايري ه� يف الأ اإن �سبب عدم الإ

على  بل  المتثال.  لعدم  قاهر  اقت�سادي  �سبب  ي�جد  ل 

الرئي�سية  الف�ائد  من  عددًا  التقرير  ف  يعرِّ ذلك،  من  العك�ش 

حتقيقها  ميكن  التي  وال�سيا�سية  جتماعية  والإ قت�سادية،  الإ

اأن  ميكنها  فاملعايري  الدولية.  العمل  معايري  تطبيق  خالل  من 
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الهدامة  املناف�سة  متنع  فهي  العمل.  �س�ق  يف  املناف�سة  تنظيم 

ول�سروط  ج�ر  لالأ اأر�سية  حتديد  عرب  �سفل  الأ نح�  املتجهة 

من  البناءة  املناف�سة  على  ت�سجع  وهي  خرى.  الأ �ستخدام  الإ

اإدارة  بتح�سني  اأدائها  حت�سني  على  املن�ساآت  حتفيز  خالل 

دارة.  امل�سروع، وتنمية امل�ارد الب�سرية، والتعاون بني العمال والإ

ل ميكن للمن�ساآت التي ل ت�ستطيع اأن تلبي املعيار العام للدفع اأن 

كرث فعالية ح�ستها يف ال�س�ق، مما  ت�ستمر. فتاأخذ املن�ساآت الأ

ي�لد فعالية ديناميكية. اإن حتقيق معايري العمل الدولية يتطلب 

وج�د م�ظفني ومدراء اأكفاء. فحيث اأن املعايري ت�سد »الطريق 

ر�ساء  بالإ الرغبة  ويف  الذاتي،  بالق�س�ر  يت�سم  الذي  ال�سفلي« 

دارة املبدعة واخلالقة، مما  وبالتكالية، فاإنها تعطي زخمًا لالإ

�سهل« نح� التنمية.  ي�سهل اإتباع مقاربة »ال�سبيل الأ

لية  الآ وقف  من  املعايري  من  دنى  الأ احلد  متكن  لقد 

املحبطة التي كانت قائمة يف �س�ق العمل يف الدول ال�سناعية 

واملفاو�سة  احلمائية  الت�سريعات  باعتماد  تق�م  اأن  قبل 

الت�جه احللزوين  ن�سهد جمددًا هذا  والي�م، نحن  اجلماعية. 

ماكن. ففي ظل وج�د فائ�ش كبري  �سفل يف كثري من الأ نح� الأ

�سفل  ج�ر باجتاه الأ يف العمالة، فاإن املرونة غري املقيدة يف الأ

الفقر  واإىل  ج�ر،  الأ وانخفا�ش  الفعالية،  انخفا�ش  اإىل  ت�ؤدي 

مر الذي ي�ؤدي بدوره  العام وارتفاع معدلت النم� ال�سكاين، الأ

ج�ر.  اإىل زيادة العر�ش يف العمل مما يفاقم من انخفا�ش الأ

طفال. ل ميكن ل�س�ق العمل  اإن هذا ي�ّفر اأر�سًا خ�سبة لعمل الأ

التدخل  ه�  املطل�ب  املفرغة:  احللقة  هذه  يك�سر  اأن  ر  املحرَّ

�س�اق من خالل التحركني العام واخلا�ش. ال�سيا�سي يف الأ

منع  ه�  الدولية  العمل  ملعايري  »الكال�سيكي«  املربر  اإن 

وج�د �سروط ا�ستخدام تك�ن اأدنى من املعايري اأو ظروف عمل 

�سيئة. اإل اأنه ي�جد اأ�سا�ش منطقي اأو�سع ملعايري العمل الدولية، 

والذي ي�ؤكد على اأن هذه املعايري هي م�ست�دع للمعرفة واخلربة 

النزاعات  وف�ش  العمالية  امل�ارد  ا�ستخدام  ح�ل  العامليتني 

الدولية  احلكمة  جت�ّسد  الدولية  العمل  فمعايري  العمالية. 

وجتعلها  العمل،  جمال  يف  اجليدة  املمار�سات  ح�ل  املرتاكمة 

�ستخدام العام. من هنا، ميكن النظر اإىل معايري  يف متناول الإ

العمل الدولية على اأنها �سلع عامة دولية. حتدد اأدوات منظمة 

جتماعية  العمل الدولية املعيارية اأهداف ال�سيا�سات ال�طنية الإ

التي  الدولية  اخلربة  على  بناء  حتقيقها،  �سبل  حتدد  كما 

اكت�سبتها على مدى 80 عامًا. اإن التعلم من هذه اخلربة ي�فر 

على الدول اخل��ش يف نف�ش العملية التي غالبًا ما تك�ن مريرة، 

واملتمثلة يف اإيجاد احلل�ل املنا�سبة لق�ساياها العمالية. وحتدث 

عملية نقل املعرفة املتاأ�سلة يف معايري العمل الدولية من خالل 

على  ت�ساعد  فهي  الطرق:  من  بعدد  قت�سادي  الإ النم�  ت�سجع 

الديناميكية؛ وهي  الفعالية  نتاجية، وخ�س��سًا  الإ م�ست�ى  رفع 

العمل؛ وجتعل  �س�ق  املرونة يف  لتحقيق  �سروريًا  �سرطًا  ت�سكل 

يف  امل�ساواة  وتعزز  وم�ستدامًا؛  مقب�ًل  قت�سادي  الإ النفتاح 

العادل  الت�زيع  الدخل؛ وهي تدعم  �ستخدام وفر�ش حتقيق  الإ

للناجت الق�مي. يف النهاية، فهي تعزز الدميقراطية، والتما�سك 

اأن  الق�ل  ي�سح  وبينما  ال�سيا�سي.  وال�ستقرار  جتماعي  الإ

اأن  اأي�سًا  ف�سحيح  لعمل،  �سروط  يح�سن  قت�سادي  الإ النم� 

قت�سادي يعتمد على احرتام معايري العمل. ومن هذا  النم� الإ

املنظ�ر، فاإن معايري العمل الدولية تعترب غاية للتنمية وو�سيلة 

�س�ق  يف  اجلماعي  التنظيم  اأن  على  اأدلة  ثمة  معًا.  اآن  يف  لها 

وت�فري  جتماعي،  الإ واحل�ار  اجلماعية،  واملفاو�سة  العمل، 

�سة ي�ؤدي اإىل نتائج  جتماعي وحماية املجم�عات املعرَّ من الإ الأ

اأن  مق�لة  يدعم  ما  على  التجارب  تدل  مل  اأف�سل.  اقت�سادية 

�ستثمار.  معايري العمل الدولية تعيق التجارة والإ

تتاأتى عن المتثال  التي  بالف�ائد  الدول معنية  اإن جميع 

ي�جد  ول  فيها.  التنمية  م�ست�ى  عن  النظر  ب�سرف  للمعايري، 

�ستعاين من  النامية  الدول  باأن  ال�سائد  العتقاد  اأ�سا�ش يدعم 

ل  الدولية.  العمل  معايري  طبقت  ل�  فيما  اقت�سادية  �سيئات 

�سا�سية،  ي�جد �سبب مايل ثابت لعدم احرتام حق�ق العمال الأ

جتماعية  اأن تتحمل تكلفة احرتام املعايري الإ كما ميكن للدول 

قت�سادية.  الإ املحلية  القدرات  مع  من�سجمة  كانت  اإذا  الهامة 

جدًا  مكلفة  املعايري  اأن  مق�لة  يف  بعناية  التاأمل  مت  ما  نادرًا 

اأكرث  الدولية  العمل  معايري  تك�ن  قد  الفقرية.  للدول  بالن�سبة 

اأهمية بالن�سبة للدول النامية، وذلك ب�سبب املناف�سة ال�سر�سة 

وخ�س��سًا  اجلن�ب،  يف  البلدان  من  العديد  بني  ج�ر  الأ على 

ُي�ساء فهم  حيان  يف ال�سناعات كثيفة العمالة. يف كثري من الأ

العمل  تكلفة  ت�ساوي  يعني  ل  فتطبيقها  الدولية.  العمل  معايري 

يف كل البلدان. فمعايري منظمة العمل الدولية تن�ش على وج�د 

جتماعية ومعايري  ج�ر، وحد اأدنى من املع�نات الإ حد اأدنى لالأ

اأن تك�ن هي  ال�سحة وال�سالمة، ولكنها ل تن�ش على �سرورة 

نف�سها يف كل مكان. فهي يجب اأن تك�ن من�سجمة مع الظروف 

قت�سادية. كما اأن امل�ساعر احلمائية يخّف  املحلية واجلدوى الإ

ماكن التي حُترتم فيها معايري العمل الدولية. اإن  ظه�رها يف الأ

ال�سلبية  ثار  العامل من الآ ن  جتماعية، والتي حت�سّ احلماية الإ

هي  �ستثمار،  والإ والتجارة  الهيكلية،  التعديالت  عن  الناجمة 

يجابي للحمائية التي تتخذ �سكل القي�د على ال�اردات  البديل الإ

يف �س�ق الب�سائع.

على  الدولية  العمل  ملعايري  قت�سادية  الإ املنافع  تعتمد 
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�س�اق.  وت�س�هات يف ال�س�ق، ه� اأمر �سروري من اأجل عمل الأ

فهي تع��ش عن اإخفاقات ال�س�ق، كالتمييز الذي ي�س�ه املناف�سة 

العادلة يف �س�ق العمل. ثمة �سرورة للتدخالت من اأجل ت�فري 

�ستخدام واملهنة،  التكاف�ؤ يف الفر�ش وامل�ساواة يف املعاملة يف الإ

وخ�س��سًا للعمال املعر�سني لهذه املخاطر ولذوي الحتياجات 

اخلا�سة. اإن احلرية النقابية واملفاو�سة اجلماعية، اإ�سافة اإىل 

جتماعية، هي �سروط �سرورية ملعاجلة عدم تناظر  احلماية الإ

عالقات الق�ى يف �س�ق العمل. 

اأما العقبة الرئي�سية الثانية اأمام التقدم يف تطبيق املعايري 

جتماعية،  والإ قت�سادية  الإ ال�سيا�سات  اإدماج  يف  الف�سل  فهي 

على  هذا  وينطبق  القرار.  �سناع  بني  التحرك  تن�سيق  وعدم 

�سمن  القائمة  الدولية  امل�ؤ�س�سات  وعلى  ال�طنية  احلك�مات 

طراف. كثريًا ما تك�ن �سيا�سات املنظمات  املنظ�مة متعددة الأ

مر الذي ُيرتجم اإىل ت�جيه ن�سائح  الدولية غري من�سجمة، الأ

مت�ساربة ل�سناع القرار ال�طنيني. لقد اتخذت امل�ؤ�س�سات املالية 

اإيجابية  اأكرث  م�قفًا  مالياًّ،  ق�ى  الأ امل�ؤ�س�سات  وهي  الدولية، 

مل  امل�قف  هذا  ولكن  �سا�سية،  الأ الدولية  العمل  معايري  جتاه 

ن اإىل حترك يرافق ال�سيا�سات املّتبعة. ت�ستمر  يرتجم حتى الآ

امل�ؤ�س�سات املالية الدولية يف التحفظ اأو يف معار�سة الكثري من 

جتماعية التي ين�ش عليها قان�ن العمل الدويل. اإن  املعايري الإ

العمالة ت�ستحق اأول�ية اأكرب يف �سيا�سات املنظمات املالية، حيث 

�سيا�سة  اإىل  ملحة  حاجة  ثمة  للتنمية.  بالن�سبة  مركزية  اأنها 

اإىل  ح�سري  ب�سكل  م�جهة  تك�ن  ل  من�سقة  كلية  اقت�سادية 

حتقيق ال�ستقرار النقدي واملايل العام، بل �سيا�سة ت�سجع على 

النم� والعمالة. 

الدولية  العمل  مبعايري  النه��ش  اأمام  الثالثة  العقبة  اأما 

املحلية  العمل  اأ�س�اق  الق�ى يف  التح�ل احلاد يف م�ازين  فهي 

والعاملية على ح�ساب العمل. ينتج فقدان الق�ة عن �سعف العمل 

النقابي يف اأجزاء عديدة من العامل. وه� يع�د بدرجة كبرية اإىل 

اأ�سحاب  اأمام  كبرية  ا�سرتاتيجية  خيارات  فتحت  التي  الع�ملة 

نتاج واخلدمات. اإن  العمل، كالنتقال والتعاقد خارجيًا على الإ

جمرد التل�يح بالنتقال من امل�اقع القائمة كاٍف لتغيري معادلة 

الق�ة التفاو�سية ل�سالح اأ�سحاب العمل.  لقد عانت النقابات 

يف عدد كبري من الدول جّراء �سيا�سات احلك�مات التي حتاول 

ك�سب ميزة ن�سبية من خالل اإبقاء التنظيم العمايل اجلماعي 

بعيدًا عن مناطق الت�سدير. وقد ت�سبب ارتفاع معدلت البطالة 

لع�س�يتها  النقابات  فقدان  اإىل  ال�سريعة  الهيكلية  والتعديالت 

والدولية  ال�طنية  النقابية  املنظمات  قامت  وقد  ونف�ذها. 

خالل  من  العاملية  الت�جهات  م�اجهة  اإىل  تهدف  مببادرات 

التقني.  التعاون  خالل  ومن  عليها  والرقابة  املعايري،  �سياغة 

ثلثي  اأغلبية  الدولية  العمل  منظمة  اأدوات  اإحدى  تبني  يتطلب 

�س�ات يف م�ؤمتر العمل الدويل من وف�د )العمال، واأ�سحاب  الأ

ع�ساء يف املنظمة.  العمل واحلك�مات( الذين ميثل�ن الدول الأ

فاملعايري اإذن هي ذات �سلة بجميع البلدان. 

جتماعية،  قت�سادية والإ ولئن كانت املعايري حاثة للتنمية الإ

فلماذا اإذن ل يتم احرتامها دائمًا؟ هناك عدة تف�سريات.

ول باملفاهيم املغل�طة املحيطة مبعايري  يتعلق التف�سري الأ

العمل الدولية، وال�سعي نح� حتقيق امل�سالح ال�سيقة املكت�سبة. 

حتقق  اأن  ميكن  اأنها  واحلك�مات  ال�سركات  تعتقد  ما  كثريًا 

مكا�سب اأكرث عن طريق ال�سعي نح� حتقيق م�ساحلها الفردية، 

بعدم  تت�سم  التي  دارة  الإ اإن  العامة.  امل�سالح  بدًل من حتقيق 

التي  العقبات  اأهم  من  واحدة  تظل  النظر  وبق�سر  الكفاءة 

ت�اجه رفع م�ست�ى معايري العمل. وتن�ساأ الكثري من العرتا�سات 

قت�سادي الكال�سيكي  على معايري العمل الدولية من املذهب الإ

قت�سادي التقليدي. فه�  اجلديد، والذي اأ�سبح مبثابة الفكر الإ

ك�س�ق  العمل  �س�ق  اإىل  ينظر  الذي  ال�سيق  باملفه�م  يتم�سك 

اأنه  على  ح�سري  �سبه  ب�سكل  ال�س�ق  اإىل  ينظر  وه�  للب�سائع؛ 

جتماعية  نتاج والعالقات الإ مكان للتبادل، دون اأن ينظر اإىل الإ

التي حتكمه؛ وه� ي�سيء احلكم على الق�سايا الهامة اخلا�سة 

بالق�ى داخل عالقات ال�س�ق، وخ�س��سًا عندما يتجاهل انعدام 

امل�ساواة يف الق�ة بني اأ�سحاب العمل والعمال؛ بالتايل فه� يقّلل 

�س�ق  يف  اجلماعي  والتنظيم  نظمة  الأ اإىل  احلاجة  اأهمية  من 

العمل من اأجل ت�س�يب عدم التناظر يف الق�ة، ومتكني التحرك 

امل�ستقل يف ال�س�ق؛ وبينما يفرت�ش هذا الفكر وج�د ق�ى �س�ق 

ت�سحح ال��سع بنف�سها، فه� اإما ينكر اأو ل يقّدر حق التقدير، 

خفاقات ال�س�ق.  يجابية اأو اإعادة التق�ية لإ التغذية الراجعة الإ

اإن النظرية الكال�سيكية اجلديدة حا�سمة يف ك�نها تق�ل لنا اأن 

مثل حلل م�ساكل العمل  هناك حل واحد / وواحد فقط، ه� الأ

ل  احلا�سم  امل�قف  هذا  اإن  اجلميع«(.  ينا�سب  واحد  )»قيا�ش 

واأخذ  والتفاو�ش،  ال�سرتاتيجي،  اخليار  لتخاذ  جماًل  يرتك 

والبحث  العتبار  بعني  املحددة  املحلية  امل�ؤ�س�ساتية  الظروف 

قت�سادي التنم�ي املهم اأمارتيا  عن حل�ل مالئمة. لقد اأظهر الإ

هداف  �سني اأننا نادرًا ما ن�سطر اإىل تقدمي التنازل عن اأحد الأ

املرونة  بني  اأو  والعدالة،  الفعالية  بني  كامل�ازنة  اآخر،  لتحقيق 

عندما  املتخلف.  املنطق  عن  الختيار  هذا  مثل  ين�ساأ  من.  والأ

ين�ساأ لدينا مثل هذا ال��سع، فعلى ال�سيا�سات اأن ت�ّفق بينها. 

اإن وج�د م�ؤ�س�سات خا�سة باأ�س�اق العمل، مبا يتطلب ذلك 

قت�سادية �سالبة  من اأنظمة وق�اعد، والذي تعتربه العقيدة الإ
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�سيا�ساتهم  من  يتجزاأ  ل  جزءًا  الدولية  العمل  ملعايري  المتثال 

دارات  الإ قدرات  تق�ية  ويجب  وال�سراء.  قرا�ش  بالإ اخلا�سة 

دارية الالزمة لتطبيق معايري العمل الدولية  وحت�سني الكفاءة الإ

بالت�قف  الكتفاء  ينبغي  ول  النامية.  الدول  يف  ،وخ�س��سًا 

لها  الن�سط  الدعم  ت�فري  بل يجب  النقابات فح�سب،  قمع  عن 

طراف املعنية بدفع معايري العمل الدولية اإىل  باعتبارها اأهم الأ

مام. الأ

ت�فري  خالل  من  الدولية  العمل  معايري  ت�سجيع  يجب 

ملعايري  الن�سياع  اأجل  من  الفاعلة  طراف  الأ ملختلف  احل�افز 

العمل الدولية. وتت�سمن مثل هذه احل�افز املعاملة التف�سيلية 

معايري  حترتم  التي  للدول  �ستثمار  الإ �سيا�سة  ويف  التجارة  يف 

العقابية،   جراءات  الإ ا�ستخدام  ينبغي  كما  الدولية.  العمل 

كمالذ  العامة،  امل�ساعدات  و�سحب  قت�سادية  الإ كالعق�بات 

�سا�سية. ينبغي  اأخري يف حالة م�ا�سلة انتهاك معايري العمل الأ

من  التحرك  �سبل  وبتن�ع  الفاعلة  طراف  الأ بتن�ع  الرتحيب 

اأجل تطبيق املعايري. هناك ف�سحة كافية لل�سركات التي تظهر 

م�س�ؤولية اجتماعية اأكرب. ولكن ينبغي احلذر من اأن املبادرات 

كمدونات  الدولية  العمل  معايري  احرتام  لت�سجيع  اخلا�سة 

ن�سطة اخلا�سة ب��سع املل�سقات، ل ينبغي اأن تعيق  ال�سل�ك والأ

الرقابة العامة اأو حتل حملها حتت اأي ظرف من الظروف، اأو 

اأو اإىل تطبيقها ب�سكل انتقائي.  اأن ت�ؤدي اإىل تخفيف املعايري، 

هي  الدولية  العمل  معايري  تطبيق  عن  النهائية  امل�س�ؤولية  اإن 

م�س�ؤولية احلك�مات.

هذه  بني  ومن  الدولية.  واملنظمات  ال�سركات  مع  التفاو�ش 

املبادرات �سبكات النقابات داخل ال�سركات متعددة اجلن�سيات 

واحتاد  اجلن�سيات  متعددة  ال�سركات  بني  طار  الإ واتفاقيات 

النقابات العاملي. اإن عددها يف تزايد م�ستمر.

اأجل  وهام من  اأ�سا�سي  �سرط  للعمل ه�  قان�ن  اإن وج�د 

حتقيق معايري العمل، ولكنه �سرط غري كاٍف. هناك حاجة اإىل 

العمل  معايري  لت�سجيع  م�ؤاتيًا  يك�ن  ال�سيا�سات  من  عمل  اإطار 

بحاث التي ل  طار الأ الدولية بفعالية. يجب اأن يت�سمن هذا الإ

حتمل اأحكامًا م�سبقة معادية للمعايري، بل تلك امل�سممة بهدف 

لن  التنمية.  يف  للمعايري  يجابية  الإ امل�ساهمات  وقيا�ش  حتديد 

�سيا�سية وا�سحة.  اإرادة  الدولية من دون  العمل  تتقدم معايري 

وان�سجامًا مع التعهدات الدولية )مبا فيها نتائج القمة العاملية 

اأن  يجب  خرى(،  الأ الدولية  والتفاقيات  جتماعية  الإ للتنمية 

الدولية  العمل  مبعايري  املرتبطة  جتماعية  الإ هداف  الأ ت�سبح 

اأول�يات يف و�سع ال�سيا�سات ال�طنية والدولية. يجب �سد الثغرة 

ما بني اخلطاب والتطبيق. ينبغي للحك�مات ال�طنية والهيئات 

على  قت�سادية  والإ جتماعية  الإ ال�سيا�سات  ت�سع  اأن  الدولية 

متما�سكة  �سيا�سات  رزمة  �سمن  تدجمها  واأن  امل�ساواة،  قدم 

ومن�سجمة، واأن تن�سق اأعمالها تبعًا لذلك. يجب على امل�ؤ�س�سات 

امل�ساواة  من  اأكرب  قدرًا  مينح  بتمثيل  ت�سمح  اأن  الدولية  املالية 

اأن ت�سمح  اإدارتها، كما يجب عليها  للدول الفقرية يف جمال�ش 

وتنفيذ  ت�سميم  يف  اأكرب  دور  بلعب  العمل  واأ�سحاب  للعمال 

ي�سبح  اأن  ينبغي  الفقر.  بتخفيف  اخلا�سة  ا�سرتاتيجياتهم 
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