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  والثالثون الثامنةالدورة  -الجمعیة العمومیة 
  االقتصادیةاللجنة 

  المسائل األخرى المعروضة على نظر اللجنة االقتصادیة  :من جدول األعمال  ٤٤البند رقم 

  حقوق العمال في خطوط الطیران التي تنمو بسرعة لضمان االستدامة
  في مستوى من الفرص المتكافئة 

  )ITF)(حاد الدولي لعمال النقل من االتمقدمة من ورقة ( 

  التنفیذي الموجز
وجود العمال األجانب هو أمـر حیـوي لنجـاح شـركات خطـوط الطیـران، ومـع ذلـك فـإنهم ال یتمتعـون بحقـوق العمـل األساسـیة، 
تم بمــا فــي ذلــك حــق حریــة تكــوین الجمعیــات والحــق فــي المفاوضــة الجماعیــة التــي یتمتعــون بهــا فــي بلــدانهم األصــلیة والتــي یــ

 شـكل حـاد وهذا بـالطبع یمثـلتطبیقها تقریبا في جمیع البلدان التي تتنافس خطوطها الجویة مع شركات خطوط الطیران هذه. 
مــع الــدول تتعــاون و  ینبغــي أن تتشــارك بــأن منظمــة االیكــاو یؤیــد الــرأي القائــل ITFوال!!ـ. المنافســة غیــر المشــروعةأشــكال  مــن

االقتصــادي للنقــل  هــدف التنمیــة النهــوض فــي فــي وأصــحاب المصــلحة اآلخــرینة ، والصــناعة، والمنظمــات الدولیــاألعضــاء
األخـذ بعـین  مـع هـذا الهـدف مـن أجـل تحقیـق مـع منظمـة العمـل الدولیـة بالتعـاون حاجة إلـى العمـل لذلك توجد هنالك الجوي،

  بشكل أسرع. یرانالطشركات خطوط  البلدان التي تتطور فیها وال سیما في السلیم الحوار االجتماعياالعتبار 

   الجمعیة العمومیة مدعوة إلى: اإلجراء:

دعــوة الحكومــات إلــى العمــل علــى وجــه االســتعجال إلنشــاء اإلطــار القــانوني والــذي مــن خاللــه یمكــن إجــراء حــوار   )أ 
اجتمــاعي حقیقــي، وهــو أمــر ضــروري لتحســین االســتدامة والعمــل الالئــق والمثمــر فــي مجــال الطیــران المــدني والــذي 

  في زیادة االنسجام الصناعي والعدالة وبالتالي إلى االستقرار في هذه الصناعة؛ سوف یسهم 
الخطـوط  البلـدان التـي تشـغل تلـك الحكومـات فـي لمسـاعدة مع منظمة العمل الدولیة بالتعاون مجموعة عمل ٕانشاءو   )ب 

للقیـام  تنفـذها، أو دولیـةلمنظمـة العمـل ال تصـدق بعـد علـى معـاییر العمـل األساسـیة ولكنها لـم الدولیة الكبرى الجویة
  .صناعة العالمیةال هذه في بین شركات الطیران مستوى متكافئ إنشاء من أجل بعملیة التصدیق

األهداف 
  حمایة البیئة والتنمیة المستدامة للنقل  –الهدف االستراتیجي (ج) بهذه  ترتبط ورقة العمل  :االستراتیجیة

 A38-WP/71  المراجع:
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 .ITFنسخ العربیة واالنجلیزیة والفرنسیة مقدمة من ال ١
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 مقدمةال - ١

مع العولمة فإن العدید من شركات الطیران تقوم بتوظیف إعداد متزایدة من العمال المغتربین. على سبیل  ١- ١
شركة حسب ترتیب عملیات نقل الركاب  ٢٠٠المثال، من بین اكبر شركات الطیران الثالثین الموجودة في قائمة أعلى 

) وتقوم هذه الشركات ٢٠٠٩لمنشورة في مجلة صناعة الطیران، فإنه یوجد ثالث شركات تعد األسرع نموا في العالم (منذ عام وا
 ٩٠عامل من بینهم الطیارین وأطقم الطائرات وموظفي الخدمات األرضیة. أكثر من  ٧٠,٠٠٠الثالثة بتوظیف أكثر من 

المهاجرین، وبالتالي هم  لیسوا من مواطني البلدین اللذان تنتمي لهما هذه بالمائة من موظفي هذه الشركات هم من العمال 
الشركات الثالثة ویعتمدون على الحصول على تأشیرات عمل مؤقتة في إطار برنامج الكفالة. وعلى الرغم من أن وجود العمال 

ساسیة، بما في ذلك حریة تكوین األجانب هو أمر حیوي لنجاح شركات الطیران، إال أنهم ال یتمتعون بحقوق العمل األ
الجمعیات والحق في المفاوضة الجماعیة التي یتمتعون بها في بلدانهم األصلیة والتي یتم تطبیقها تقریبا في جمیع البلدان التي 

 تتنافس خطوطها الجویة مع هذه الشركات الثالثة والتي تنمو بشكل سریع .

 ATConf/6معلومات اساسیة حول مؤتمر اإلیكاو  - ٢

والذي انعقد في وقت سابق من هذا العام على:  ATConf/6وافق مؤتمر اإلیكاو أألخیر للنقل الجوي العالمي  ١- ٢
"إن الهدف من التطور التنظیمي هو خلق بیئة مواتیة یزدهر فیها النقل الجوي الدولي بطریقة منظمة وفعالة واقتصادیة 

 2.1 اللتزام باحترام المعاییر االجتماعیة ومعاییر العمالة؛ "(المادةومستدامة، ودون المساس بمعاییر السالمة واألمن، مع ا
3.1.b وأوصى مؤتمر .(ATConf/6  أیضا : "ینبغي لالیكاو أن تعمل مع جمیع األطراف المعنیة، وتقوم بإجراء المشاورات مع

فهم مشترك والحصول على توافق الخبراء، والدول، والصناعة، والمنظمات المعنیة وأصحاب المصالح اآلخرین من أجل بناء 
 )c.4 2.1 (المادة ؛"لتنظیمیة المتعلقة بهافي اآلراء لتطویر الرؤیة طویلة األجل والترتیبات ا

نقاط التوافق لمنتدى الحوار العالمي بشأن آثار األزمة  )ILO(عرض مكتب العمل الدولي  ATConf/6خالل مؤتمر  ٢- ٢
لحكومات، وأرباب العمل وكذلك الطیران المدني حیث وافقت مجموعة واسعة من ممثلي ااالقتصادیة العالمیة المترتبة على صناعة 

العمال على أن: " الحوار االجتماعي هو عنصر أساسي لتحسین االستدامة، والعمل الالئق والمثمر في مجال الطیران المدني، 
ویمكن أن یسهم في زیادة االنسجام الصناعي، وبالتالي یؤدي إلى االستقرار في هذه الصناعة. في بعض البلدان تم ربط الحوار 

جتماعي في مجال الطیران المدني بنتائج اقتصادیة أفضل. إعادة الهیكلة هو امر شائع في هذه الصناعة، وتكون أكثر نجاحا اال
عندما تجري من خالل الحوار االجتماعي. لدى بعض البلدان، وبتشجیع من الحكومة، تاریخ عریض من الحوار االجتماعي في 

بلدان األخرى هناك غیاب للحقوق األساسیة في العمل كما هو منصوص علیه في إعالن مجال الطیران المدني، بینما في بعض ال
منظمة العمل الدولیة بشأن المبادئ والحقوق األساسیة في العمل ومتابعاتها، وبالتالي فالحوار االجتماعي غیر موجود لدیها. أما في 

المصلحة".  أصحابنافع لجمیع بلدان أخرى، فإن الحوار االجتماعي یحتاج إلى تحسین لتحقیق الم
--/langmeetings/WCMS_206464-sectoral-of-conclusions-http://www.ilo.org/sector/Resources/recommendations(
)en/index.htm 

بحلول نهایة االجتماع، أوصى منتدى منظمة العمل الدولیة بأن: "منظمة العمل الدولیة بكیانها الثالثي  ٣- ٢
(الحكومة، اصحاب العمل، والعمال) سوف تستمر في تعزیز العمل الالئق والمثمر على مستوى متكافئ في مجال الطیران 

ت، نفیذ واستخدام كل معاییر منظمة العمل الدولیة ذات الصلة، واألحكام، والتصریحاالمدني من خالل الترویج الفعال والت
  ."ومدونات الممارسات، واألدوات

للسنوات الثالث المقبلة  WP71فإن مجلس االیكاو قد اقترح في الوثیقة  ٣٨في التحضیر للجمعیة العمومیة الـ ٤- ٢
ارك ویتعاون مع الدول األعضاء، والصناعة، والمنظمات الدولیة "... سوف یش لالیكاو" بأنه من خالل "العمل المستقبلي

وأصحاب المصلحة اآلخرین في النهوض بهدف التنمیة االقتصادیة للنقل الجوي. وسوف یقوم بتعزیز التعاون مع المنظمات 
 .)٤.٤. (المادة "الدولیة األخرى لمعالجة القضایا الناشئة ذات االهتمام المشترك في مجال النقل الجوي

http://www.ilo.org/sector/Resources/recommendations
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 نقص حقوق العمالة  - ٣

، إال أنهم لم )ILO(على الرغم من أن بعض البلدان هي أعضاء كاملة العضویة في منظمة العمل الدولیة  ١- ٣
 والمتعلقة بالحریة النقابیة واإلقرار الفعلي بحق المفاوضة الجماعیة. ٩٨أو  ٨٧یقوموا بالتصدیق على اتفاقیات 

اركة في نقابات عمالیة مستقلة، هناك أمثلة كثیرة للعاملین في هذه باإلضافة إلى اإلقصاء من الحق في المش ٢- ٣
الخطوط الجویة من الذین تم حرمانهم من حقوق العمل األساسیة. وعلى سبیل المثال فإن عقد توظیف موحد آلالف العامالت 

كة، في حال كنت في أحد شركات خطوط الطیران هذه ینص على ما یلي: "هناك حاجة للحصول على إذن مسبق من الشر 
یجب على الموظفة أن تخطر صاحب العمل في حالة الحمل من تاریخ وتغییر وضعك العائلي" وأیضا : " ترغبین في الزواج

معرفتها بحدوثه. لصاحب العمل الحق في إنهاء عقد العمل من تاریخ اإلخطار بالحمل. یعتبر فشل الموظفة في اخطار 
 دثة الحمل خرقا للعقد".صاحب العمل أو التستر على وقوع حا

 االستنتاجات - ٤

فیها النقل الجوي ویتطور بطریقة منظمة  یزدهرعلى الحاجة إلى خلق بیئة مواتیة  ATConf/6اتفق مؤتمر  ١- ٤
 وفعالة واقتصادیة ومستدامة مع احترام المعاییر االجتماعیة ومعاییر العمالة؛

البلدان األصلیة  بعضلتشغیلها. ومع أن  رینالعمال المهاج تعتمد على سریعة النمو شركات خطوط الطیران ٢- ٤
 اتفاقیات منظمة العمل الدولیة التصدیق على من أجل بصدد اتخاذ خطوات أنهاب منظمة العمل الدولیةل أكدتقد  لهذه الشركات

نقابیة  منظمات في الحق في المشاركةمن  هؤالء العمال التي تحرم القوانین في تطبیق إال أنها ما زالت مستمرة ٩٨و  ٨٧
  ؛مستقلة

والعمل المستقبلي لإلیكاو سوف یشارك ویتعاون مع الدول األعضاء، والصناعة، والمنظمات الدولیة وأصحاب  ٣- ٤
المصلحة اآلخرین في النهوض بهدف التنمیة االقتصادیة للنقل الجوي لذلك توجد هناك حاجة إلى العمل بالتعاون مع منظمة 

دف من خالل الحوار االجتماعي المناسب وال سیما في البلدان التي یتطور فیها قطاع العمل الدولیة من أجل تحقیق هذا اله
 الطیران بشكل أسرع.

  –انتهــى  –


