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التمییز في العمل                                                                                                             الخاص لمكافحة القطاعین العام وومشغليللسلطات العامةسلوكمذكرة

أو السن أو الدینالجنس أو األصلالناجم عنالتمییز: العمالالتمییز ضدیحظروفقا لھذا القانون
في القطاعین العامعلى السلطات العامة والشركات. الحالة االجتماعیةوأالتوجھ الجنسي أو المعتقد أو

لفلسفةاتبع القوانین یإطار منبالمنتجة التقیدأي على الطبقات.القانونتباع تعلیمات ھذااوالخاص قبول و
الفرص التي یتیحھاالمساواة في ووعدم التمییزالعدل في المعاملةمبدأالعامة التي تنص على احترام 

لكل موظفاالنخراط الكاملضمانوالخاصالقطاعین العامومشغليینبغي على السلطات العامة.المجتمع
.في العمل من دون تمییز 

ز یشكل حق عالمي معترف بھ دون جدال من قبل النظام القانوني الدولي إن حمایة جمیع األشخاص من التمیی
، واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ، واتفاقیة األمم المتحدة للقضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة ، من 

اعیة والثقافیة ، خالل اتفاقیة األمم المتحدة المتعلقة بالحقوق المدنیة والسیاسیة وبالحقوق االقتصادیة واالجتم
ویحظر أیضا التمییز في االستخدام والعمل . واالتفاقیة األوروبیة لحمایة حقوق اإلنسان والحریات األساسیة

الھدف المشترك في مكافحة التمییز ھو خلق سوق العمل الذي إن . 111وفقا التفاقیة منظمة العمل الدولیة رقم 
.یفضل ویشجع االندماج االجتماعي

في معاھدة المفوضیة األوروبیة ، التي ھي جزء من باب المبادئ العامة 1الفقرة ، 13المادة إن 
مع التحفظ على األحكام األخرى للمعاھدة الراھنة، وفي حدود الصالحیات التي : "للمعاھدة تنص على أن 

مع البرلمان األوروبي التشاوریقدمھا ذلك المجتمع فان المجلس یقرر باإلجماع بعد اقتراح من اللجنة ، وبعد 
أنھ یستطیع اتخاذ اإلجراءات المناسبة لمكافحة التمییز على أساس الجنس أو األصل العرقي أو الوطني أو 

".أو التوجھ الجنسي السنو أعاقة اإلوعلى أساس الدین أو المعتقد ، 

لى إ، حیث تھدف األولى 2000/78و 2000/43، اعتمد المجلس  التوجیھات 13بموجب المادة 
مكافحة التمییز على أساس األصل العرقي أو الوطني ، والثانیة ضد التمییز على أساس الدین أو المعتقد أو 

لذین تحمیھم التوجیھات أما بالنسبة ألولئك ا. العمل والمھنةياإلعاقة أو العمر أو التوجھ الجنسي في مجال
الھدف الرئیسي للمشرِّع ھو توفیر الحمایة القانونیة الفعالة لمكافحة عاله فانھ من الواضح أن أالمذكورة 

.التمییز



عمال واالتحاد العام لللحزب العمالالمھنيمعھد التدریب
.المعھد الوطني لإلحصاءGSEE KEKالیونانیین

2

تطبیق مبدأ المساواة في المعاملة والقضاء على التمییز في ": بعنوان3304/2005قانون الحاولت لوائح 
من أجل في القانون الیوناني43/2000و 78/2000إدخال توجیھات االتحاد األوروبي رقم " العملمیدان

العمل ، كما ھو مطلوب على مستوى القانون میدانضمان مبدأ المساواة في المعاملة والحد من التمییز في 
یقدم ھذا التشریع تدابیر للحمایة ویفرض عقوبات لمنع أي تمییز على أساس . الوطني والدستور الحالي 

أو اإلعاقة أو التوجھ الجنسي ، بسبب السنوأالعرق أو األصل القومي وبسبب المعتقدات الدینیة أو غیرھا ، 
.وبخاصة في العمل والتوظیف

تسعى الالئحة التنفیذیة لھذا القانون إلى مكافحة ظواھر كال من التمییز المباشر وغیر المباشر 
التمییز وضد أوامر تطبیق) 2، الفقرة 2المادة (كما أنھا توفر حمایة خاصة ضد التحرش ). 7و 3المادتان (

مثل ھذه األحكام فإن ن خصوصیة ھذه المفاھیم الحاسمة وبصرف النظر ع،)3، الفقرة 2المادة (في المعاملة 
والذي یتجاوز النموذج التقلیدي ،من اآللیات لحمایة الفرد المتضررتنظم في خطوطھا األساسیة شبكة معقدة 

بطریقة ة حدیثة وواسعة  وعقوبات إداریة وجنائیحدیدتعلى الرغم من ف، وھكذا. قوبات في الحاالت الفردیةللع
یتحول إلى نشاط إصالحي من قبل  الھیئات العامة بدأالتركیزفإن ، )17و 16المادتان (غامضة 

ى الوعي العام وتمثیل على مستو(ولتعبئة المجتمع المدني ،صصة لتعزیز المساواة في المعاملةالمتخ
تنفیذیة خاصة لتعزیز الحوار االجتماعي المنصوص علیھ واتخاذ خطوات ، وتنبؤ استراتیجیات)المتضررین

. إیجابیة

األكثر أھمیة والذي بموجبھ یتم 14التعدیل المبتكر للمادة ، یبدومن وجھة النظر العملیة على األقل
عن ،مطعون بھمتضرر و-یدعى منن یالعمل على إعادة توزیع عبئ المشاركة  في التمییز غیر المنصف ب

.                                 فقط) وجھا لوجھ( ول وإثبات الشكوى ضد الثاني طریق الحد من مسؤولیة األ

من القانون أعاله، فإن المتضرر حین یدعي أن قانون المساواة في المعاملة لم یطبق 14وفقا للمادة 

تمییز مباشر أو غیر مباشر، على طة إداریة مختصة أحداثا واقعیة ُیسَتدل منھا بحقھ، ویثبت أمام محكمة أو سل

وذلك أمام ،ى علیھا إثبات عدم وقوع أیة أحداث ُیستدل منھا خرق ھذا المبدأیقع على عاتق الجھة المدَعفإنھ 

ضده التمییز، سمعنى خاص إذ إن المستخدم الذي یماَرلھمثل ھذا التشریع . المحكمة أو السلطة اإلداریة
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بدال من أن یجبر على إثبات الحدث، بینما ،دعى لجلب األحداث الواقعیة التي تدل على خرق لھذا القانونُی

.یقوم الُمسَتْخِدم باإلثبات المعاكس أي عدم وقوع التمییز ضد الُمْسَتْخَدم

تطویر قانون العمل، إن التشریع السالف الذكر بما یخص التمییز في میدان العمل ذو أھمیة خاصة ل

لیس ألن عدد كبیر من قرارات أرباب األعمال  محظورة وفقا لھذا التشریع، بل ألن كل قرارات أرباب 

ھذا . األعمال تخضع لمراقبة قانونیة ویجبر صاحب العمل، إذا رغب في أن یجتاز ھذه الرقابة، أن یبررھا

قط بما یخص ما ُیَتَخذ منھا خالل مرحلة عمل لیس ف: ینطبق على كل القرارات الصادرة عن أرباب العمل

مرحلة ما قبل توقیع عقد بما في ذلكالمسَتْخَدم، بل أیضا خالل مرحلة إجراءات التوظیف المبدئیة، 

.االستخدام

تطبیق مبدأ المساواة في التعامل على ،بإیجاز، یتعین على رب العمل بموجب التشریعات ذات الصلة

وبالتالي یحظر التعامل مع . یطبق الحقوق الناتجة من عقد العمل بحسن نیة وأخالقیةأنعلیھ كل العاملین، و

المسَتخدمین بالتفریق وعدم المساواة من قبل رب العمل، بغض النظر عن الجنس، القومیة، المعتقدات الدینیة، 

.    فیما یخص عالقاتھ المتعلقة بالعمل وبشكل أساسي ما یخص األجوروذلك اإلعاقة، 

توجد مھام عمل إذ في الیونان، حیث الغالبیة العظمى من القوى العاملة تعمل في شركات صغیرة 
فإن التمییز في میدان العمل، وال سیما في ظروف األزمة غیر واضحة وآفاق للتطور الوظیفي للعاملین،

ران بظروف اقتصادیة وفي قطاعي االقتصاد العام والخاص، اللذان یم. للغایةواضٌحالحالیة،االقتصادیة
عصیبة في ھذا الوقت بالذات، تتم إعادة ھیكلة لوقف اآلثار المترتبة على الركود االقتصادي، الحتواء اآلثار 

.السلبیة  ولمواجھة التشرذم الذي أصاب  الموظفین

ینالعاملمثل العاملین،معینة من ضد فئاتالتمییززیادة الظروف المواتیة لتشكلتفي ھذا السیاق

كبار السن من النساء والمعاقین، والعاملینمعتقدات ، مختلفة ، أوعرقیةمن أصولالعاملینالمھاجرین، 
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القوى العاملة فينسبة كبیرة منفإنھم یشكلونبل على عكس ذلك،، تجاھلھال یمكن ھذا العدد من .العاملین

.بالدنا

بطریقةغیر رسمیة أوفئات أعاله بطریقةالالذین ینتمون إلىالعمال، یتم توظیف كقاعدة عامة

في الخدماتیكون العمل أو،وغیر معلن عنھاوموسمیةجزئیةالعملاتفاقاتعلى سبیل المثال تكون ف،مرنة

حقوق إمكانیة الوصول إلىالعاملینھؤالء ، من دون أن یكون ل)المسنینرعایة األطفال ومثل(الشخصیة 

، والضمان االجتماعي، مقابل األعمال المماثلةةاألجور المتساویمثلنھا، وذلكواإلفادة ماألساسیةالعاملین

، العمل اإلضافي، أجور ات الجماعیة بخصوص عقود العملیتفاقاالالشروط التي حددتھابموجبوالعمل 

.العملالتسریح منوالحمایة من 

نا فیما یتعلق بالعمل والتأھیل على الفور، حجم التمییز السائد في بالدیصبح، في ظل ھذه الظروف ، 
وبصرف النظر عن التمییز في الحصول على العمل، فإن فئات العاملین . الوظیفي والتدریب واضحا

إن الفشل في حل . المذكورة أعاله تعیش كثیرا من األحیان أنواعا مختلفة من التمییز أثناء ساعات العمل
إقامة العمل، یعیق إفادتھم من خدمات التأھیل المھني والتطویر مشكلة اإلقامة القانونیة للمھاجرین في بلدنا و

.الوظیفي

مع و،بإجراءات منظمة أو أقل تنظیماالماضیة ،20ال على مدى السنواتالمھاجرینمع تدفق

سوق العمل إن ، فالعمل األساسیة لھمكفالة حقوقأخرى متدنیة من دونرسمیة أووظائففي تشغیلھم 

المھني  من التكاملالحاالت القلیلةحتى في.لمجتمعلرفاهأليتشكل تحدیاوتقصیرمن علليیعانالیوناني

التنمیة المھنیة باإلضافة إلى المھني والحق في التدریبمثلمجابھتھا ،ھناك أمور یجبمھاجرین الطبیعي لل

.خدمات التوظیفاإلفادة من

التي یواجھھاغیر المباشرةمظاھر التمییزلعدید من ، فإن ھناك االمعروفةھذه الظواھرإلى جانب

ومن األمثلة على ذلك أن العاملین األجانب في معظم المرات یضطرون إلى توقیع .في بلدناالعمال األجانب

عقود عمل مكتوبة باللغة الیونانیة من دون أن یعرفوا منھا إال القلیل، مما یترتب علیھ توقیعھم على عقود 

یحمل ذلك مابمكتوبة ھي األخرى بالیونانیةقسائم الدفعأیضا فإنو.ف سیئة دون علمھم بذلكعمل في ظرو

، فإن لوحات تعلیمات السالمة المعلقة في المعامل عالوة على ذلك.تضر بحقوق العمالاطرفي طیاتھ من مخ
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طرا على صحتھم تكون مكتوبة بلغة یسھل فھمھا من قبل العاملین األجانب مما یشكل خوالمصانع ال 

.وسالمتھم

إن عقلیة أرباب العمل من الممكن أن تعد من ضمن األسباب الرئیسیة لكل ما سلف، باإلضافة إلى 
المخاوف واالفتقار إلى الحساسیة، النقص في رقابة الدولة، وعدم فرض العقوبات على المخالفین الذین، على 

.ال یقومون بذلك متجاھلین القوانینن،امھم بتشغیل عدد معین من المعاقیالرغم من إلز

التمییز بسب بالعرق أو الجنس 

أظھرت استطالعات الیورو بارومیتر أن نسبة عالیة نسبیا من األوروبیین یعتبرون أن التمییز في 
1.میدان العمل على أساس العرق أو اإلثنیة واسع االنتشار

تتعلق ،صري ، ھناك ممارسات جیدة  نفذتلمكافحة التمییز على أساس األصل العرقي أو العن

بتدابیر لضمان المساواة في الحصول على وظائف ألولئك الذین وقعوا ضحیة أو ھم من الضحایا المحتملین 

لمثل ھذا النوع من التمییز ، إلى جانب تیسیر الممارسة السلسة لمتطلبات وظائفھم ضد التمییز في میدان 

یكافح التمییزولكنھ ال،فعاالالتكیف في میدان العمل الرسمي البسیط وتثالمن الممكن أن یكون االم. العمل

، تكافؤ فرص العملفقط لضمانتھدفالاإلجراءات الضروریةإن .یثبطھفقط أو ، وإنما یمنعھفي جوھره

واضح، والتأكید على بشكل أساسي وتعزیز التعددیة الثقافیةبل أیضا تعطي قیمة لالختالف من أجل  

األھداف التجاریةبوصفھ جزءا أساسیا منتشجیع التنوع للمؤسسات ولمسؤولیة االجتماعیةا

.واالستراتیجیات

1 من أجل بحوث ذات عالقة أنظر
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_320_300_en.htm.
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والنقاباتالمساواة، یجب على أرباب العمل التمییز، تستند على مبدأخالیة منبیئة عملمن أجل توفیر

ضدھمتمیز، وال یحصل لفئات الضعیفةإلى االذین ینتمونالعمالإیذاءضمان عدم الالزمة لاتخاذ الخطوات

:من خالل تدابیر إیجابیة كما یلي

سیاسات من خالل تنفیذجنسھم أو معتقدھم ،اختالفھم أوبسبباألفراد ووصمالجائر منع التمییز·

.برامج خاصة بمیدان العملو

املین لفیروس على سبیل المثال الح(الوعي، والتدریب والتثقیف بكل ما یخص حقوق جمیع األفراد ·

)نقص المناعة واإلیدز، والمھاجرین والالجئین

. عزیز وقبول األفراد العاملینآلیات لتإیجاد·

. تقدیم الدعم للعاملین الذین ینتمون إلى الفئات االجتماعیة الضعیفة·

. موثقة النتھاك مبادئ القانونإجراءات القیام بشكاوى وتدابیر تأدیبیة في حاالت اتھامات ·

. ن أن التعامل مع الشكاوى ضد التمییز والتحرش یتم باحترام، بحساسیة ولیاقةتأمی·

ومن خط اإلدارة التنفیذیةال یتجزأ من سیاسةھو جزءالشكاوىمنع وتسویةالتأكد من أن·

.شرافیةاإلالمسؤولیات

في ذلك إن مكافحة التمییز في میدان العمل تستلزم ضرورة بذل جھود لتعزیز المساواة والتنوع ·
والمساواة مرتبطة بخلق بیئة عمل حتى یتمكن كل فرد من أفراد القوة العاملة من المشاركة . المیدان

. ومن معرفة إطار منظوره المتوقع منھ
كالھما یرتبط . التعددیة تساعد في تقدیر واالعتراف بالتنوع في ممارسات التوظیف وثقافة العمل·

.ق المساواة في الفرص إذا لم یتم تقدیر االختالف واالعتراف بھارتباطا ال ینفصم، إذ ال یمكن تحقی

. إن مكافحة التمییز في میدان العمل تستلزم ضرورة بذل جھود لتعزیز المساواة والتنوع في ذلك المیدان
والمساواة مرتبطة بخلق بیئة عمل حتى یتمكن كل فرد من أفراد القوة العاملة من المشاركة ومن معرفة إطار 

. ظوره المتوقع منھمن
كالھما یرتبط ارتباطا ال . في ممارسات التوظیف وثقافة العملبھواالعتراف التنوع التعددیة تساعد في تقدیر 

.لم یتم تقدیر االختالف واالعتراف بھإنینفصم، إذ ال یمكن تحقیق المساواة في الفرص 
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العنصريقي أوالعرعلى أساس األصللمكافحة التمییزالممارسات الجیدة

یمكن و.إیجابيتدبیراألعمالمن قبل القائمین على لمنع التمییزصریحة وواضحةسیاسات تنفیذُیَعدُّ ·

ومن الممكن .التمییزلمنعسیاسة واضحةوفق وثباتخططا متسقة بمسؤولیة وضع وتنفیذللشركات

.المستخَدمالتمییز ضدأي نوع منفي حال حصولعقوبات تأدیبیةتعتمدأیضا أن

یجب على رب العمل اتخاذ الترتیبات  الالزمة لزیادة وعي وحساسیة المسئولین إلدارة موارد ·

.لبشریة في مسائل إدارة التنوعالعاملین ا

وفي یمكن ألرباب العمل تشجیع ھؤالء األشخاص على المشاركة الفعالة في األجھزة المختلفة ·

.اإلجراءات وفي اتخاذ القرارات

أنفسھمتعلیملى االھتمام بفة إلى ذلك یجب على  أرباب العمل تشجیع ھؤالء األشخاص  عباإلضا·

.في ندوات تثقیفیة وفي مؤتمراتوعلى المشاركة 

.االعتراف بھا واالستفادة منھاعلى أصحاب العمل تقدیر كفاءات العاملین و·

.العاملینأيٍّ منیجب على أرباب العمل عدم المبالغة في العطف على ·

والمتطلباتبسبب االحتیاجاتفي ظروف غیر مالئمةطالب للعملأوأي عاملأن یوضع ال ینبغي·

ضروریة وال غنى عنھاسیلة ُتبرر باعتبارھا وما لمأو الممارسات،المعاییر والشروط أوالخاصة

.ھدف مشروعلتحقیق

ممثلة تمثیال الالعرقیةالجماعات األشخاص المنتمین إلىضمان تشجیعینبغي على أرباب العمل·

.المعطاة لھمتكافؤ الفرصاالستفادة منعلىناقصا

شروط التوظیف بما في ذلك التجنید،العملجوانبتغطي جمیعسیاسة تكافؤ الفرص أن علىینبغي·

والتعامل مع ، واألداء، والشكاوى، واالنضباط والتنمیةالعمل، التدریب والترویج لھظروف و

.عقودھمتھيتنالعاملین حین

، إذا كان ذلك ممكنا،تكافؤ الفرصتؤدي إلىسیاسةلالمستحسن أن ترسم الخطوط العریضة من ·

.أرباب العمل والنقابات العمالیةبالتعاون مع كل من  العاملین، 
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یجب نشر سیاسة تكافؤ الفرص التجاریة وتوزیعھا على العاملین، وأن تعلق على اللوحات اإلعالنیة، ·

أن تتضمنھا عقود العمل الموقعة بین الشركات والعاملین، وفي والبرید اإللكتروني، أن ترسل بو

الموقع االلكتروني للشركة، وفي الحسابات السنویة، وفي أي أماكن أخرى ُیعَتَقد أنھا ضروریة، حتى 

.یتمكن جمیع العاملین من اإلفادة منھا

.فعالیة ھذه السیاسة بصورة منتظمةعلى الشركة أن ترصد·

المعلومات التي أرباب العملیعطياإلثنیة/ العرقیة سیاسة من قبل المجموعةالمدى فعالیةمراقبة ·

وعلى اإلجراءات المطبقةعلى الممارساتوالسیاسات، اآلثار المترتبة علىلفھمیحتاجون إلیھا 

2اإلثنیة المختلفة/ العرقیةالجماعاتشخاص من على حقل تشغیل األ

والتقدم األداءلقیاستقییم المعلومات جمع وتحلیل وتتضمنھي عملیةالیة السیاسةفعإن مراقبة ·

تقدیم واالستبیانات وبما في ذلك البحوثبعدة طرق،ویمكن القیام بذلك. اوالتغییرات التي تم تحقیقھ

.المشورة

ى العاملة لدیھاالقوتركیبةبتحدیدتسمح ألرباب العملالعرقیةمن جانب الجماعاتالسیاسةمالحظة·

) تعداد البیانات: على سبیل المثال(ھذه المعلومات بمعاییر تقییم ، وبمقارنة مجموعة عرقیةمن قبل

مكان وعلى أساس المركز،  نوعفي التنظیم بكاملھالقوى العاملةتوزیعالتي تم فیھا كیفیةلمعرفة ال

.ونوعیتھالعمل

المعتقد، أو الدین أواألصل العرقيأو العرق أولتوجھ الجنسياالعمر،التمییز على أساسمسألة مكافحة

على السلع بما في ذلك الحصولأخرى في مجتمع ما،ال یقتصر على میدان التشغیل، بل یغطي مجاالت

ال یمكن مجابھة المواقف التمییزیةولكن .ىلإ، في الخدمات االجتماعیةوفي قضایا اإلسكان، والخدمات ، و

ناتجة عن جنسیتھ، بسببقل إنسانیة للفرد، تكون المعاملة األفي معظم األحیانو.قانونیة فقطایاقضعلى أنھا

الصور إن ھذه. المجموعة بالذاتفیما یتعلق بتلكراسخةوتصوراتوأحكام مسبقة متحیزةصور نمطیة
2 European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia (2005). Annual Reportτ “Racism and Xenophobia in the
EU Member States trends, developments and good practice” Part II, διαθέσιμο στο
fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/ar0304p2en.pdf
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تتفق معالن الناسمجموعة متصدر عنتكھنات جاھلة آراء ضعیفة ولیست إالاألفكار المسبقة النمطیة و

یمثل النقاش وإمداد الجمھور ،لھذا السبب بالضبط.وزن لألفراد أو المجتمع ككلاذاضررال تسبب،الواقع

المعاملة المتساویة تعزیز تكافؤ الفرص والھدف المتمثل فيھامة لتحقیقأدواتبالمعلومات الصحیحة 

، في العنصرياألصل العرقيأو، و المعتقدات المختلفةأ، أو الدین میول الجنسیة المختلفةاللألشخاص ذوي

.ومتنوعمتسامحخلق مجتمع الجھود لاستمرارإطار 
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التضامن التشغیل واألوروبي بشأنلالتحادPROGRESSمن قبل البرنامجھذا المنشورُیدعم
.(2013-2007)االجتماعي 

:لمزید من المعلومات

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=327&langId=el

طباعة ونشر مدونة قواعد السلوك للسلطات العامة ومشغلي القطاعین العام والخاص لمكافحة "إن نشاط 
ب العمال واالتحاد العام للعمال الیونانیین، في ُنِفذت من قبل مركز التدریب المھني لحز" التمییز في العمل

للمشروع 2013-2007للتشغیل والتضامن االجتماعي " PROGRESS «برنامج الجماعيإطار ال
، )NCSR(، الذي ینفذه المركز الوطني للبحوث االجتماعیة "تأسیس مرصد لمكافحة التمییز"بعنوان 

، ) ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ(ل لالتحاد العام للعمال الیونانیین بالتعاون مع مركز التدریب المھني لمعھد العم
.Efxiniومدینة ) ΟΚΕ(واللجنة االقتصادیة واالجتماعیة الیونانیة 

مضمون ھذا المنشور واآلراء الواردة فیھ صدرت عن المؤلفین وال تعبر بالضرورة عن رأي أو موقف 
.المفوضیة األوروبیة

.أي شكل من األشكال عن استخدام المعلومات المتضمنةالمفوضیة األوروبیة لیست مسئولة ب

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=327&langId=el

