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 2021شباط/ فبراير  8 التاريخ:

 إنكليزي األصل:
 

 األعمال جدول من السادس البند

 الدولية العمل منظمة مئوية إعالن بشأن القرار متابعة
 العمل لمستقب أجل من

  إطار في والصحية اآلمنة العمل ظروف إدراج أجل من مقترحات
 العمل في يةساألسا والحقوق مبادئلل الدولية العمل منظمة

 

لعمل اآلمنة والصحية في إطار جوهرية لتمكين مجلس اإلدارة من مواصلة نظره في مقترحات إدراج ظروف اأسئلة تتناول الوثيقة 
 337طة الطريق اإلجرائية التي وافق عليها المجلس في دورته ارمنظمة العمل الدولية للمبادئ والحقوق األساسية في العمل وفقاً لخ

مع  ، محدثةGB.340/INS/4وهذه الوثيقة هي نسخة منقحة عن الوثيقة (. 2019نوفمبر  تشرين الثاني/ -أكتوبر  )تشرين األول/
 .(45)انظر مشروع القرار في الفقرة  2020التي طرأت منذ آذار/ مارس المستجدات 

 الحماية االجتماعية والمبادئ والحقوق األساسية في العمل.الهدف االستراتيجي المعني: 

رة الدول األعضاء على ضمان : زيادة قد2-7: حماية مناسبة وفعالة للجميع في العمل. الحصيلة 7النتيجة  النتيجة الرئيسية المعنية:
 ظروف عمل آمنة وصحية.

 أو الدورات الالحقة. 2022االنعكاسات على جدول أعمال المؤتمر لعام االنعكاسات السياسية: 

 االنعكاسات الناجمة عن القرارات التي قد يتخذها مجلس اإلدارة.االنعكاسات القانونية: 

 .اإلدارة مجلس يتخذها قد التي القرارات عن الناجمة االنعكاساتاالنعكاسات المالية: 

 .اإلدارة مجلس يتخذها قد التي القرارات عن الناجمة االنعكاساتإجراء المتابعة المطلوب: 

   .اإلدارات في حافظة السياسات العامة وفي حافظة العمليات الميدانية والشراكات الوحدة مصدر الوثيقة:

 الوثيقة غرض
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إعالن منظمة العمل الدولية ؛ 2019، بشأن إعالن مئوية منظمة العمل الدولية من أجل مستقبل العمل القرار الوثائق ذات الصلة:
، عمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية من أجل عولمة عادلةإعالن منظمة ال؛ 1998 ،لمبادئ والحقوق األساسية في العملبشأن ا
2008.   

 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_712134.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_547566.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_547566.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_547566.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/genericdocument/wcms_182776.pdf
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  منشأ المقترحات -ألف 

ظروف " توفير المئوية من أجل مستقبل العمل أن  ( في إعالن 2019) 108أعلن مؤتمر العمل الدولي في دورته  .1
أن "مر قراراً يطلب من مجلس اإلدارة واعتمد المؤت 1."أساسي لتحقيق العمل الالئق أمرعمل آمنة وصحية 

ينظر، في أقرب وقت ممكن، في مقترحات إدراج ظروف العمل اآلمنة والصحية في إطار منظمة العمل الدولية 
 2."للمبادئ والحقوق األساسية في العمل

خارطة "( على 2019نوفمبر  تشرين الثاني/ -تشرين األول/ أكتوبر ) 337ووافق مجلس اإلدارة في دورته  .2
دراج إأداة تخطيط يمكن أن يستعرضها مجلس اإلدارة ويعد لها بناًء على التقدم المحرز، للنظر في بوصفها طريق 

ظروف العمل اآلمنة والصحية في إطار منظمة العمل الدولية للمبادئ والحقوق األساسية في العمل ...، مع 
( 2020مارس  )آذار/ 338وتقترح خارطة الطريق أن تنظر الدورة  3."مراعاة اإلرشادات المقدمة أثناء المناقشة

  لمجلس اإلدارة في

جوهرية ينتج عنها تحديد الركائز األساسية الممكنة؛ بناء على مناقشات اللجنة الجامعة وكذلك المناقشة الالحقة  مسائل …
ن االعتراف بحق أساسي في بيئة عمل آمنة جملة أمور منها ما إذا كان يمك المسائلفي مجلس اإلدارة، قد تعالج هذه 

حال المبادئ والحقوق األساسية في العمل األربعة الحالية، وصحية أم ال، وما إذا كان يمكن تعزيزه وتحقيقه كما هو 
ومعدل التصديقات وانعكاسات االعتراف بفئة خامسة من فئات المبادئ والحقوق األساسية، بما  المعنيةوتحديد االتفاقيات 

و بموجب من الدستور أ 22مادة بموجب الي ذلك االنعكاسات على ترتيبات تقديم التقارير سواء بشأن تقديم التقارير ف
 19بالمادة  عماًل  (،1998 منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق األساسية في العمل )إعالن عام متابعة إعالن

 4من الدستور.

 إطار منظمة العمل الدولية و ظروف العمل اآلمنة والصحية - باء 
  لمبادئ والحقوق األساسية في العملل

بتوافق ( 1998 )إعالن عام منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق األساسية في العمل إعالن اعترف .3
اق توصل إليه المجتمع الدولي فيما يتعلق باألهمية الخاصة لعدد من الحقوق األساسية في السيقد اآلراء الذي 
وأعاد إدراج المبادئ  5.شاملنة لمنظمة العمل الدولية بتعزيز تطبيقها العن التزام الهيئات المكو عب رالعالمي، و

أي المبادئ  -التأكيد على بعض المبادئ الدستورية  1998والحقوق األساسية في العمل األربعة في إعالن عام 
منظمة العمل في عضاء الدول األبها  توالتي التزم - راحةً المستمدة مباشرة من الدستور أو المشار إليها فيه ص

، بصرف النظر عما إذا كانت الدول األعضاء الشامل هاتطبيق عترافوعزز هذا اال .اعضويته أصالً بفعلالدولية 
أن يكون إلدراج ظروف توق ع ويمكن  6قد صدقت على االتفاقيات األساسية المرتبطة بتلك المبادئ الدستورية.

  .نفسه األثر ،لمبادئ والحقوق األساسية في العملاإطار  ل اآلمنة والصحية فيالعم

والذي أفضى خرى األحقوق الأساس التمييز القائم بين الحقوق األساسية وب التذكيروفي هذا الصدد، من المفيد  .4
حصرية  ا ليستأنه رغمو، 1998إلى االعتراف بالمبادئ والحقوق األساسية في العمل األربعة في إعالن عام 

والتي تشمل المبدأ  -صلتها بالمبادئ األساسية التي تقوم عليها المنظمة الدستوري و أصلها فقد شمل:شاملة، أو 
 ةتمكينية أساسيكظروف أو حقوق  سير عملهانسان؛ اإلحقوق  بوصفها من طبيعتها 7سلعة؛بالعمل ليس  إن  القائل 

 

 .إعالن مئوية منظمة العمل الدولية من أجل مستقبل العمل  1

(، مؤتمر العمل الدولي، 2019حزيران/ يونيه  21)المعتمد في  قرار بشأن إعالن مئوية منظمة العمل الدولية من أجل مستقبل العملال  2

 .1، الفقرة 108الدورة 

 ..decision/3/2INS//337GB الوثيقة  3

 .21، الفقرة .3/2INS//337GB الوثيقة  4

 .6، الفقرة .270/3/1GB الوثيقة  5

 :في المائة على الصعيد العالمي؛ انظر 38األطفال بنسبة  عملفقط، انخفض معدل انتشار  2016وعام  2000عام  بين  6

ILO, Global Estimates of Child Labour: Results and Trends, 2012–2016, p. 11. 

 ..270/3/1GB الوثيقة  7

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_713798.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_713798.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_712134.pdf
https://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB337/ins/WCMS_727089/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_723206.pdf
https://www.ilo.org/public/english/standards/relm/gb/docs/gb270/gb-3-1.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_575499.pdf
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؛ االعتراف بها باعتبارها أساسية ة أو كل ظرف منها على حدةمجتمعظروف العمل  لسعي إلى تحسينفي سبيل ا
 داخل المنظمة وخارجها على حد سواء.

سة في دستور منظمة العمل الدولية وإعالن فيالدلفيا. ويشير كال و .5 المبادئ والحقوق األساسية في العمل مكر 
الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية. حةً إلى حماية األطفال والمساواة في المعاملة وكذلك يصرإشارةً الصكين 

أي إشارة صريحة إلى القضاء على جميع أشكال العمل الجبري أو  يتضمنانال  ينالصك ينهذ وفي حين أن  
. ينالنص ينن القيم والمبادئ المنصوص عليها في هذعبالضرورة  ينبثقالجبري حظر العمل  اإللزامي، فإن  
ً من الجزء  ،على سبيل المثال ستمديُ ويمكن أن  : "لجميع البشر، ( من إعالن فيالدلفيا، الذي ينص على أن  )أثانيا

أياً كان عرقهم أو معتقدهم أو جنسهم، الحق في العمل من أجل رفاهيتهم المادية وتقدمهم الروحي في ظروف 
دئ األربعة من خالل تكريس المباأضف إلى أنه توفر لهم الحرية والكرامة واألمن االقتصادي وتكافؤ الفرص". 

سلعة، كما يرد في الجزء بالعمل ليس  إن  ترتبط ارتباطاً مباشراً بالمبدأ القائل  فإنها باتت في الدستور واإلعالن،
 )أ( من إعالن فيالدلفيا.أوالً 

عترف بالمبادئ والحقوق األساسية في العمل كذلك على أنها من حقوق اإلنسان في اإلعالن العالمي لحقوق ويُ  .6
    8العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.ي وفاإلنسان 

... في آن معاً حقوقاً وشروطاً تمكينيةً ضرورية لتحقيق "وصنفت المبادئ والحقوق األساسية في العمل باعتبارها  .7
ً  لمنظمة العمل الدولية االستراتيجيةجميع األهداف  إلى المبادئ  1998ام وتشير ديباجة إعالن ع 9".كامالً  تحقيقا

تحقيق  إلى السعي... في إطار "، على النحو التالي: تمكينيةً  اً شروط باعتبارهاوالحقوق األساسية في العمل 
التقدم االجتماعي والنمو االقتصادي، يكتسب ضمان المبادئ والحقوق األساسية في العمل أهمية  المواكبة بين

ية المطالبة بحرية وعلى أساس من التكافؤ في الفرص بمشاركة عادلة متميزة، إذ يضمن للمعنيين أنفسهم إمكان
 10في الثروات التي أسهموا في تحقيقها، كما يضمن لهم تحقيق أقصى ما يتمتعون به من طاقات بشرية كامنة".

توفر األدوات الالزمة إنها بحال أو بأخرى، شرط مسبق لضمان جميع الحقوق األخرى إذ " وكما لوحظ، فهي
عي بحرية في سبيل تحسين ظروف العمل، مجتمعة أو كل ظرف منها على حدة، مع مراعاة أحوال البلدان للس

    11."المعنية

قد لقيت تسليماً  األهمية الخاصة للحقوق التي تجسد المبادئ والحقوق األساسية في العمل كانت وعالوة على ذلك، .8
على سبيل المثال، أشار المؤتمر في قراره ف. 1998عام  حتى قبل اعتماد إعالن داخل منظمة العمل الدولية بها
منظمة العمل  تفاقياتالى "األهمية الخاصة لمنظمة العمل الدولية، إل بشأن الذكرى الخامسة والسبعين 1994لعام 

 12".111و 105و 29و 100و 98و 87الحقوق األساسية، بما فيها االتفاقيات ذات األرقام  تي تغطيالدولية ال
كما يتضح من برنامج  ،األربعة المجتمع الدولي بأهمية المبادئ والحقوق األساسية في العمل اعتراف وتواصل

وفي إعالن  13 5199في عام  كوبنهاغنمؤتمر القمة العالمي للتنمية االجتماعية في مد في اعتُ  الذي عملال
    1996.14سنغافورة الذي اعتمدته منظمة التجارة العالمية في عام 

لمبادئ والحقوق لمن حيث األساس والنطاق  صحية مماثالً المنة واآلعمل الاعتبار الحق في ظروف ويمكن  .9
اض واإلصابات واألمر العللمن األساسية القائمة. ويعترف دستور منظمة العمل الدولية بأن "حماية العامل 

هذه الخطوة إلى األمام، الدلفيا ويدفع إعالن فيالعدالة االجتماعية.  لتحقيقعنصر أساسي  يالناجمة عن عمله" ه
الحماية بوضع برامج لتحقيق "أمام المأل"  اً من ضمن ما تلتزم به منظمة العمل الدولي "التزام أن   يعتبرحيث 

الوافية لحياة وصحة العاملين في جميع المهن". ويؤكد هذان الصكان على األهمية األساسية لظروف العمل 
    سلعة.بن العمل ليس إمبدأ القائل اآلمنة والصحية بالنسبة إلى ال

 
العهد ( من 3)10و 8" و)ج( و1)أ("7( و2)2والمواد  (1948اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان )( من 2)25و 23و 7و 4انظر المواد   8

 .(1966الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية )

 ."4"، القسم أوالً)ألف(2008، إعالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية من أجل عولمة عادلة  9

 الخامسة من الديباجة. ، الفقرة1998، إعالن منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق األساسية في العمل  10

 .16، الفقرة .270/3/1GB الوثيقة  11

 .5 ، القرارات، الصفحة1994، 81ؤتمر العمل الدولي، الدورة م، محضر األعمال  12

 )ب(.54، الفقرة ة االجتماعيةبرنامج عمل مؤتمر القمة العالمي للتنمي  13

 .4، الفقرة 1996، إعالن سنغافورة الوزاري  14

https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html
https://www.ohchr.org/AR/Pages/Home.aspx
https://www.ohchr.org/AR/Pages/Home.aspx
https://www.ohchr.org/AR/Pages/Home.aspx
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/genericdocument/wcms_182776.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/genericdocument/wcms_182776.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_547566.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_547566.pdf
https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09616/09616(1994-81).pdf
https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09616/09616(1994-81).pdf
https://www.un.org/development/desa/dspd/world-summit-for-social-development-1995/wssd-1995-agreements/pawssd-chapter-3.html
https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min96_e/wtodec_e.htm
https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min96_e/wtodec_e.htm
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عترف بظروف العمل اآلمنة والصحية باعتبارها حقاً من حقوق اإلنسان في القانون الدولي. وينص اإلعالن ويُ  .10
عالوة على ذلك،  15في "الحياة والحرية واألمان على شخصه".الفرد حق على  (1948العالمي لحقوق اإلنسان )

منة اآلعمل اللحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بالحق في "ظروف يعترف العهد الدولي الخاص با
باإلضافة إلى ذلك،  17حق مماثل في عدد من الصكوك اإلقليمية لحقوق اإلنسان.بكذلك  يُعترفو 16صحية".الو

في  في إطار المؤتمر العالمي بشأن السالمة والصحة تي اعتُمدتتجدر اإلشارة إلى أن اإلعالنات األخيرة ال
ً أساسي اً حق بوصفها بيئة عمل آمنة وصحيةب ه ينبغي االعترافر بأنما فتئت تذك   ،العمل   18من حقوق اإلنسان. ا

ً مل اآلمنة والصحية شرطاً اعتبار ظروف الع عالوة على ذلك، يمكن .11 لجميع الحقوق المكرسة في دستور  مسبقا
الذين يمرضون أو  فالعمالالعمل األخرى.  ال حقوقوفع الة إلعمأساسية على السواء منظمة العمل الدولية. فهي 

 ً "المطالبة بحرية وعلى أساس  ، ال يستطيعونتهدد حياتهم في العمل يصابون في العمل أو الذين يواجهون ظروفا
تحقيق أقصى ما يتمتعون به من ووات التي أسهموا في تحقيقها، من التكافؤ في الفرص بمشاركة عادلة في الثر

الحق في الحياة والحق  ناتحمي السالمة والصحة المهنيت ،من بين أهم حقوق اإلنسانو 19كامنة".طاقات بشرية 
، لجنة األمم المتحدة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وعلى نحو ما أشارت إليه 20في الصحة.

المخاطرة  ؤديوت 21نسان األخرى.الصحة حق أساسي من حقوق اإلنسان ال غنى عنه لممارسة حقوق اإل فإن  
 ت  سلم، على نحو ما في حد ذاتها القدرة على العملإلى تقويض أو سالمته أو صحته في العمل  شخصبحياة ال

بدور ظروف العمل اآلمنة والصحية في الحفاظ  2006مجلس اإلدارة في عام  أقر  كما  22به لجنة تطبيق المعايير.
      23والنمو االقتصادي.على الصلة بين التقدم االجتماعي 

على  وخارجها منظمة العمل الدولية داخلالتسليم بها ظروف العمل اآلمنة والصحية الطبيعة األساسية لولقيت  .12
يشير عدد من التطورات المهمة في منظمة العمل الدولية  ما فتئ الماضية، سنةً . وعلى مدى العشرين حد سواء

اجات المناقشة العامة ظروف العمل اآلمنة والصحية. وفي استنتتسم بها التي تإلى االعتراف باألهمية الخاصة 
بشأن األنشطة المتعلقة بالمعايير في مجال السالمة والصحة المهنيتين، اعترف المؤتمر بالسالمة  2003لعام 

ء إيال ق. كما أكد المؤتمر على ضرورةوالصحة المهنيتين كشرط أساسي لتحقيق أهداف برنامج العمل الالئ
 24.وعلى مستوى المنشآتالدولي والوطني  ينأولوية قصوى لتعزيز السالمة والصحة المهنيتين على المستوي

ة والصحة ، أشارت لجنة تطبيق المعايير إلى االتفاق المشترك على أن تظل السالم2017وعام  2009وفي عام 
السالمة والصحة المهنيتين صميم والية  ةحتل مسألوأن ت 25موضوعاً ذا أولوية لجميع األطراف المعنيةن االمهنيت

 ً ً  منظمة العمل الدولية وأن تشكل مكونا  2019كما اعترف المؤتمر في عام  26.برنامج العمل الالئقل رئيسيا

 
 .3، المادة لحقوق اإلنسان اإلعالن العالمي  15

 )ب(.7الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، المادة  الدوليالعهد   16

البروتوكول اإلضافي لالتفاقية األمريكية لحقوق من  7والمادة  الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوبمن  15المثال، المادة  سبيلعلى   17

 31والمادة  الميثاق االجتماعي األوروبيمن  3والمادة  اإلنسان المتعلق بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية )بروتوكول سان سلفادور(
 .ميثاق الحقوق األساسية لالتحاد األوروبيمن 

 (.2011) إعالن اسطنبول بشأن السالمة والصحة في العمل( وديباجة 2008) إعالن سيول بشأن السالمة والصحة في العمل ديباجةانظر   18

 الديباجة. ، الفقرة الخامسة من1998إعالن عام   19

 .3(، في المادة 1948العديد من الحقوق األخرى في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ) يسبقالحق في الحياة   20

 .ة واالجتماعية والثقافيةلجنة األمم المتحدة المعنية بالحقوق االقتصادي( ل2000) 14التعليق العام رقم   21

جنة تطبيق ، "... اعترفت ]ل208، الفقرة 2009، 98الدولي، الدورة  العمل مؤتمر ،مقتطفات من محضر األعمالالمعايير: لجنة تطبيق   22

 بأهمية حاسمة بالنسبة إلى جودة العمل وكرامة اإلنسان". انالسالمة والصحة المهنيتين تتسم المعايير[ بأن  

التقرير الذي تم إعداده لمجلس اإلدارة، على سبيل المثال: األثر االقتصادي الواضح للحوادث المهنية واالعتالل الصحي على كافة  يوضح  23

بأنه ال يمكن ألعلى المستويات  في الوقت نفسه يجابي لظروف العمل اآلمنة والصحية على إنتاجية المنشآت، مع اإلقرارالمستويات؛ األثر اإل
في جميع الظروف؛ باإلضافة إلى عالقة الترابط القوية بين القدرة التنافسية الوطنية  هي ذاتهاالممكنة من السالمة والصحة المهنيتين أن تكون 

 .GB.295/ESP/3 الوثيقة حوادث المهنية على الصعيد الوطني. انظرومعدالت وقوع ال

 انظر:  24
ILO, Global Strategy on Occupational Safety and Health: Conclusions adopted by the International Labour 

Conference at its 91st Session, 2003. 

 .208، الفقرة 2009، 98تطبيق المعايير: مقتطفات من محضر األعمال، مؤتمر العمل الدولي، الدورة  لجنة  25

 .59و 58تان ، الفقر2017، 106الدولي، الدورة  ، مؤتمر العملمقتطفات من محضر األعمال: تطبيق المعايير لجنة  26

https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html
https://www.achpr.org/ar_legalinstruments/detail?id=49
https://www.achpr.org/ar_legalinstruments/detail?id=49
https://www.oas.org/juridico/english/treaties/a-52.html
https://www.oas.org/juridico/english/treaties/a-52.html
https://www.oas.org/juridico/english/treaties/a-52.html
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168006b642
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168006b642
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/meetingdocument/wcms_151736.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/meetingdocument/wcms_151736.pdf
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/events-training/events-meetings/WCMS_163671/lang--it/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/events-training/events-meetings/WCMS_163671/lang--it/index.htm
https://www.refworld.org/docid/4538838d0.html?__cf_chl_jschl_tk__=e2eb2dc78879adfc46a8343ab92babdb968b3bf5-1580901077-0-AeVVoaWzK0_Zyr1TtLBUl4YI-cV8LTZlUsAt1zf4rG-HWQRaQN5EocLJXPxE6W5NnKfAAOL_H9fsaDOQFBK5lN11gbBetNXsh4reoQRqgtIAOUD37BuivzbN5JXiLU2GBH7fEfOYjfV7Ui5YCT-f3hIidC9IniOHMMP70sFTdh1cYOuLXaFVlA9xPuo-mFqnB0DxpUGw4Oi04r4JfSnaO4ozxTAV6eF-3cv3KDUyIG010JDsit6AjFZH-GRWIDJd5ynyMuAwXYX3DKQ-_j1_DS6ejG-KxCbPl_1Wf6Tjo4aI
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/wcms_116491.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/wcms_116491.pdf
https://www.ilo.org/public/english/standards/relm/gb/docs/gb295/pdf/esp-3.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/policy/wcms_107535.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/policy/wcms_107535.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/wcms_576287.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/wcms_576287.pdf
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توفير " العمل، الذي أعلن أن  باألهمية األساسية لظروف العمل اآلمنة والصحية، في إعالن المئوية بشأن مستقبل 
    27."ة أمر أساسي لتحقيق العمل الالئقظروف عمل آمنة وصحي

الطبيعة األساسية لظروف العمل اآلمنة والصحية في عدة ب اإلقرار وخارج منظمة العمل الدولية، تم التأكيد على .13
( 23 في تعليقها العام )رقم مناسبات. وأفادت لجنة األمم المتحدة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 الوقاية من من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، بأن   7بشأن المادة  2016 لعام
على غرار و 28جانب أساسي من جوانب الحق في شروط عمل عادلة ومرضية. يالحوادث واألمراض المهنية ه

لقضائية المتعلقة بالميثاق االجتماعي ، أفادت اللجنة األوروبية للحقوق االجتماعية، في ملخصها للسوابق اذلك
ستمد مباشرة حق كل عامل في بيئة عمل آمنة وصحية هو مبدأ معترف به على نطاق واسع، ويُ  األوروبي، بأن  

مبدأ "التمتع بأعلى  إن  فوبالمثل،  29من الحق في السالمة الشخصية، أحد المبادئ األساسية لحقوق اإلنسان.
هو األساس الذي تقوم عليه منظمة إنما هو أحد الحقوق األساسية لكل إنسان"، من الصحة  همستوى ممكن بلوغ
تعزيز ظروف  بضرورةأيضاً القبول العالمي  2030لعام  المستدامة برنامج التنمية ب ينوي 30 الصحة العالمية.

العمال وتشجيع حماية حقوق من أهداف التنمية المستدامة إلى " 8-8العمل اآلمنة والصحية، حيث يهدف المقصد 
    بيئات عمل سليمة وآمنة لجميع العمال".

من خالل إدراجها في العديد من الصكوك  ،تواصل التأكيد على األهمية األساسية لظروف العمل اآلمنة والصحيةو .14
 الدولية الرئيسية ووثائق السياسات. ويشار إلى ظروف العمل اآلمنة والصحية على سبيل المثال في بنود العمل

ن على نحو بارز في عدد كبير االسالمة والصحة المهنيت تجلىوت 31عدد من اتفاقات التجارة الحرة الحديثة. في
 هي السالمة والصحة المهنيتين مسألةو 32من مبادرات االمتثال الخاصة بشأن المسؤولية االجتماعية للشركات.

الضرر وتخفيف الوقاية من  ية إلى ط" تسعى من خاللها مؤسسات اإلقراض الدولموضوع "سياسات تحو  ذلك ك
    33بها. التي تقومن عمليات اإلقراض المخاطر الناتجة ع

تواصل االعتراف على نطاق واسع باألهمية األساسية لظروف العمل اآلمنة والصحية على المستوى الوطني. و .15
      34ع.الدساتير الوطنية اعترافاً صريحاً بالحق في الصحة للجمي جميع يحوالي ثلثويعترف 

"متالزمة  باعتبارهااألربعة الحالية  باإلضافة إلى ذلك، اعترف المؤتمر بالمبادئ والحقوق األساسية في العمل .16
بعالقة ، اً خامس اً وحق مبدأً باعتباره  ،صحيةالمنة واآلعمل الوسيحظى ضمان ظروف  35".متكافلةومترابطة و

الحق  عنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، فإن  مماثلة. وكما أشارت إلى ذلك لجنة األمم المتحدة الم
ً في الصحة يرتبط ارتباط كرامة اإلنسان وعدم  فيحقوق المثل  ويعتمد عليه،خرى األحقوق الوثيقاً بإعمال  ا
تحقيق هدف القضاء تقدم نحو على الالحق في بيئات عمل آمنة وصحية  يساعد تعزيزو 36التمييز والحرية النقابية.

 
 .الجزء ثانياً)دال(المئوية،  إعالن  27

ومرضية  عادلةفي التمتع بشروط عمل  بشأن الحق (2016) 23التعليق العام رقم والثقافية، اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية   28

 .25، الفقرة 2016أبريل  سان/ني 27من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية(،  7)المادة 

 p.2018December  ,Digest of the Case Law of The European Committee of Social Rights ,73:  .انظر  29

 دستور منظمة الصحة العالمية، الفقرة الثالثة من الديباجة.    30

وكذلك العديد من اتفاقات التجارة الحرة  2001لعام  اتفاق التجارة الحرة بين الواليات المتحدة األمريكية واألردن :المثالانظر على سبيل   31

والعديد من اتفاقات  2002لعام  اتفاق التجارة الحرة بين كندا وكوستاريكا؛ 2001التي أبرمتها الواليات المتحدة األمريكية منذ عام األخرى 

األخير بين كندا واالتحاد األوروبي،  االتفاق االقتصادي والتجاري الشامل كذلك،؛ 2002الحرة األخرى التي أبرمتها كندا منذ عام التجارة 
 الذي لم يدخل حيز التنفيذ بالكامل بعد.

المقياس المرجعي لسجل الشركات في  أو رابطة العمل العادل أو مبادرة التجارة األخالقية أو العالميةمبادرة اإلبالغ المثال،  سبيلعلى   32

 .ق اإلنسانمجال حقو

 :انظر على سبيل المثال  33
Environmental and Social Standard ESS2 of the World Bank Group, Performance Standard 2: Labor and 
Working Conditions of the IFC, 

 .50، الصفحة African Development Bank Group’s Integrated Safeguards System أو:

 .10ة ح، الصف31صحيفة الوقائع رقم  الحق في الصحة،مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان،   34

)ج(، مؤتمر العمل الدولي، 5، الفقرة االستنتاجات بشأن المناقشة المتكررة عن المبادئ والحقوق األساسية في العمل ،انظر على سبيل المثال  35

العمل الدولي، الدورة  مؤتمر، واالستنتاجات بشأن المناقشة المتكررة الثانية عن المبادئ والحقوق األساسية في العمل، 2012، 101الدورة 
106 ،2017. 

 صادية واالجتماعية والثقافية.للجنة األمم المتحدة المعنية بالحقوق االقت( 2000) 14رقم  العامالتعليق   36

https://www.refworld.org/docid/5550a0b14.html?__cf_chl_jschl_tk__=3bdef6a26424c0b194eef130e7ffd223e019da1b-1580903154-0-ARwvDww4bm21YtxBbKIyovTjF-nyZaMMCUUUGkW3HJFqM8IhIJmp19-VPDyUr0382jDPKLEr989ch1-O-deZ0JlD__6uiLzGDKUVen7XLwtAro_oMKrS1dfhQu-MDO0qK6jPWCcjrxKg0BySq_ei8bTTHgEr-ff7N3fIn2NlB2RuFHweJ8bRY6RH1vWKMIsd6AlkFPKxUJ_KOXHbnWzc0dP2as4gz9v6ubfgwLvMJZHOdaw2RyiyvMpSdAmuJ6sieTjgXSkv3YM4Cyi5IKDa8hgiPiVNGFX8WjSsA7vClCw8
https://rm.coe.int/digest-2018-parts-i-ii-iii-iv-en/1680939f80
https://rm.coe.int/digest-2018-parts-i-ii-iii-iv-en/1680939f80
https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/jordan-fta
https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/jordan-fta
https://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/costa_rica/fta-ale/background-contexte.aspx?lang=eng
https://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/costa_rica/fta-ale/background-contexte.aspx?lang=eng
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/february/tradoc_154329.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/february/tradoc_154329.pdf
https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx
https://www.ethicaltrade.org/eti-base-code
https://www.ethicaltrade.org/eti-base-code
https://www.fairlabor.org/
https://www.fairlabor.org/
https://www.corporatebenchmark.org/
https://www.corporatebenchmark.org/
https://www.corporatebenchmark.org/
http://pubdocs.worldbank.org/en/837721522762050108/Environmental-and-Social-Framework.pdf#page=45&zoom=80
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/88f1f09e-5fe4-4fad-9286-33ecb221ab23/PS2_English_2012.pdf?MOD=AJPERES&CVID=jiVQIns
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/88f1f09e-5fe4-4fad-9286-33ecb221ab23/PS2_English_2012.pdf?MOD=AJPERES&CVID=jiVQIns
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Policy-Documents/December_2013_-_AfDB%E2%80%99S_Integrated_Safeguards_System__-_Policy_Statement_and_Operational_Safeguards.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Factsheet31.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Factsheet31.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Factsheet31.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_189998.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_189998.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_561892.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_561892.pdf
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حتمل أن يضر بصحة األطفال أو سالمتهم أو أخالقهم يالعمل الذي  والواقع أن  على أسوأ أشكال عمل األطفال. 
عرضةً  ، يكون ضحايا العمل الجبري أكثرعلى غرار ذلكو 37هو في حد ذاته أحد أسوأ أشكال عمل األطفال.

ح احترام الحرية تيوي 38حرية القرار. عمل في ظروف مهينة وخطرة ما كانوا ليقبلوا بها لو كانت بيدهم داءأل
إنشاء نظم للحماية من مخاطر السالمة  ،النقابية واالعتراف الفعلي بالحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية

     والصحة المهنيتين والوقاية منها.

 إلدراج تحديد الركائز األساسية الممكنة  تفضي إلىمسائل جوهرية  - جيم 
 لصحية في إطار منظمة العمل الدولية ظروف العمل اآلمنة وا

 للمبادئ والحقوق األساسية في العمل

 إلدراج ظروف العمل اآلمنة والصحية الممكنة  السبل
 األساسية في العمل لمبادئ والحقوقافي إطار 

 39إلدراج ظروف العمل اآلمنة والصحية في إطار المبادئ والحقوق األساسية في العمل. هناك سبيالن ممكنان .17
ظروف  بشأن ينعن طريق إدراج مبدأ وحق إضافي 1998عام  على إعالن يمكن للمؤتمر إما أن يعتمد تعديالً و

 ينأن يعتمد إعالناً منفصالً يعترف بظروف العمل اآلمنة والصحية كمبدأ وحق أساسي وإما العمل اآلمنة والصحية
 عمل المتاحة للمؤتمر.وسائل ال يتناسب معهناك بديالً ثالثاً  في العمل. وال يبدو أن  

اً من الناحية القانونية، حيث يتمتع مكنم ، أمراً بقرار من المؤتمر 1998إعالن عام  علىتعديل  وسيكون إجراء .18
قام بذلك من قبل عن طريق تعديل  ولقد ،إعالن اعتمده في وقت سابق أن يعد ل ويستفيض فيلمؤتمر بسلطة ا

وفي هذه  40مناسبات. عدةجمهورية جنوب أفريقيا في في صري نالمتعلق بسياسة الفصل الع 1964 عام إعالن
مختلفة من المبادئ والحقوق ال فئاتال تعد د تيمن اإلعالن، ال 2يل على الفقرة الحالة، يمكن أن يقتصر التعد

 األساسية في العمل.

ً مأمراً بدوره  سيكون إعالن منفصل،، فإن  اعتماد ومن جهة أخرى .19 المؤتمر  رأصدلقد ية. والقانونمن الناحية  مكنا
بشأن العدالة  منظمة العمل الدولية وإعالن 1998عدة إعالنات في العقود القليلة الماضية، بما في ذلك إعالن عام 

 وإعالن المئوية.)إعالن العدالة االجتماعية(  2008، عادلةاالجتماعية من أجل عولمة 

يراها لذي يتعين اختياره، استناداً إلى االعتبارات التي ا السبيلأن يحدد مجلس اإلدارة أو المؤتمر  ال بد منو .20
أن يبرز وجود صلة  1998إعالن عام على تعديل إجراء . وتشمل بعض االعتبارات ما يلي: من شأن مالئمة

لمبدأ والحق ا تمتعالحالية. وسي قوية بين ظروف العمل اآلمنة والصحية والمبادئ والحقوق األساسية في العمل
إصدار  شأنمن . ومن ناحية أخرى، من ثقل وتأثير 1998عام  إعالن بما يتمتع بهفي العمل  انالجديد اناألساسي
ً مباشراً  ال  جديد أ إعالن . وعلى سبيل المثال، يمكن للمؤتمر 1998بإطار إعالن عام  بهذا القدريخلق رابطا
والحقوق  المبادئ إطار يمكن أن يجعل ه، لكن1998آلية متابعة منفصلة. ولن يغير هذا النهج إعالن عام  اعتماد

 األساسية في العمل ككل أقل وضوحاً.

  

 
في أعمال خطرة مليون شخص  73ة في العالم، يعمل مليون عامل دون السن القانوني 152من بين  منظمة العمل الدولية بأن تقديراتتفيد   37

 .ILO, Global Estimates of Child Labour, 2012–2016, p. 5: األخالقي؛ انظر متهدد بشكل مباشر صحتهم وسالمتهم ونموه

 .مؤشرات منظمة العمل الدولية بشأن العمل الجبري  38

 "مسائلنظر في ال( 2020نوفمبر  تشرين الثاني/ - تشرين األول/ أكتوبر) لمجلس اإلدارة 340الطريق المتفق عليها الدورة  تكلف خارطة  39

 . انظر"(2022للمؤتمر ) 110بند تقني في جدول أعمال الدورة  ذلك إدراجالمؤتمر، بما في  جراءات واألشكال المحتملة لقرارمتعلقة باإل
 .GB.337/INS/3/2 الوثيقة

 مرفق 2010عام  في  المؤتمر نقحؤتمر ونُق ح في وقت الحق. بيد أن  لوحيد الذي اعتمده المحتى اليوم اإلعالن ا 1964 عام يظل إعالن  40

مرفق إعالن  نص  و (.10محضر األعمال المؤقت رقم و التقرير السابع، 2010، 99 مؤتمر العمل الدولي، الدورة)انظر:  1998إعالن عام 
 .المذكورة أن يستعرض المؤتمر عملية المتابعة على 1998عام 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_203832.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_203832.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_140747.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_140747.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_141677.pdf
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  بالسالمة والصحة في العمل المتعلقة المعنيةوالحقوق المبادئ 

صحية بتحديد المنة واآلعمل الفي العمل بشأن ظروف  ينجديد ينالنظر في مبدأ وحق أساسي ستهليمكن أن ي .21
يباجة الدستور إلى حماية العمال من العلل واألمراض واإلصابات الناجمة . وتشير دالمعنيةالمبادئ الدستورية 

نشر الدعوة بين مختلف أمم ت"بأن  عن عملهم، في حين أن إعالن فيالدلفيا يشير إلى التزام منظمة العمل الدولية
ذلك بدوره في  تجلىالعاملين في جميع المهن". وي العالم إلى برامج ستحقق ... الحماية الوافية لحياة وصحة

( واتفاقية اإلطار الترويجي للسالمة والصحة 161)رقم  1985ديباجتي اتفاقية خدمات الصحة المهنية، 
 (.187)رقم  2006المهنيتين، 

المبادئ والحقوق األساسية في العمل "قد ترجمت وطورت على شكل حقوق  على أن   1998وينص إعالن عام  .22
أنها اتفاقيات أساسية، سواء داخل منظمة العمل الدولية  متعارف علىيات الوالتزامات محددة في عدد من االتفاق

 إلىد صياغة مبدأ أساسي يتعلق بالسالمة والصحة المهنيتين نوفي هذا السياق، يمكن أن تست 41أم خارجها".
بما في  ،عامال النطاقحقوق والتزامات محددة في االتفاقيات الحديثة المتعلقة بالسالمة والصحة المهنيتين ذات 

 مبادئ إضافية من وتشمل مبادئ 187.42تعترف به االتفاقية رقم  الذي ذلك "الحق في بيئة عمل آمنة وصحية"
( 155)رقم  1981اتفاقية السالمة والصحة المهنيتين، ارد في مبدأ الوقاية الو ،السالمة والصحة المهنيتين

تقييم األخطار أو  :األخرىوتشمل المبادئ األساسية  161.43رقم و 187وبروتوكولها فضالً عن االتفاقيتين رقم 
؛ المراقبةالمخاطر المهنية؛ مكافحة األخطار أو المخاطر المهنية في مصدرها وإنشاء تسلسل هرمي إلجراءات 

تتجلى في  كماوالتدريب، المعلومات والتشاور  شملثقافة وطنية وقائية للسالمة والصحة ت تطوير باإلضافة إلى
 155.44وكذلك بروتوكول االتفاقية رقم  161و 155و 187 ذات األرقامات االتفاقي

 ضمان بيئة عمل آمنة وصحية من خالل نظام 
 من الحقوق والمسؤوليات والواجبات المحددة

 أنية صياغته، االعتراف بحق أساسي في مجال السالمة والصحة المهنيتين، بصرف النظر عن كيف من شأن .23
لحماية" الذي تم التأكيد عليه بوضوح في الدستور. باإلضافة إلى ذلك، يمكن أن يشمل عد "ابُ يراعي بالضرورة 

، فضالً 1981عد الوقائي الذي يتمشى مع معايير منظمة العمل الدولية المعتمدة منذ عام الحق األساسي أيضاً البُ 
منظمة  صكوك ستمد منن تُ ن، التي يمكن أاألخرى ذات الصلة بالسالمة والصحة المهنيتيعن المبادئ والحقوق 

 .السالمة والصحة المهنيتينب المتعلقة العمل الدولية

الثقافة الوقائية الوطنية في مجال السالمة والصحة تقتضي من الحكومات  على أن   187وتنص االتفاقية رقم  .24
ضمان بيئة عمل آمنة وصحية من خالل نظام من الحقوق  في ب العمل والعمال مشاركة نشطةوأصحا

نوا، إلى النظام من أصحاب العمل "أن يؤم   هذالمسؤوليات والواجبات المحددة. وعلى مستوى المنشأة، يقتضي وا
الحد الممكن والمعقول، أن تكون أماكن العمل واآلالت والمعدات وطرائق التنفيذ الخاضعة إلشرافهم مأمونة وال 

ونوا أثناء أداء عملهم لتمكين صاحب العمل من كما أنه يقتضي من العمال أن "يتعا 45تشكل خطراً على الصحة".
بما في ذلك على سبيل المثال، عن طريق" إيالء قدر معقول من  46إنجاز االلتزامات التي تقع على عاتقه"،

االهتمام بسالمتهم الخاصة وسالمة األشخاص اآلخرين الذين يحتمل أن يتأثروا بتصرفات هؤالء أو إهمالهم في 
إلى "طابع التكامل بين هذه المسؤوليات". ومن شأن االتفاقيات  155من االتفاقية رقم  6دة وتشير الما 47العمل".

المصنفة على أنها أساسية أن تكون بمثابة أساس ألي "نظام من الحقوق والمسؤوليات والواجبات المحددة" يساعد 
السالمة والصحة  مسألة ك فهمفي العمل وكذل ينعلى تحقيق السالمة والصحة المهنيتين كمبدأ وحق أساسي

 
 )ب(.1، الفقرة 1998عام إعالن   41

 (.2)3)د( و1 المادتان  42

()أ( 2)5والمادة ( 3)3 ةالمادو 155بروتوكول االتفاقية رقم " من 3)أ("3والمادة  155االتفاقية رقم من  16المادة ( و2)4 ةالمادانظر   43

 .161االتفاقية رقم )أ( من 1 والمادة 187االتفاقية رقم من 

من  3و 2والمادتان  161رقم  من االتفاقية 5والمادة  155اقية رقم من االتف 19و 16و 5والمواد  187( من االتفاقية رقم 3)3المادة   44

 .155بروتوكول االتفاقية رقم 

 .155( من االتفاقية رقم 1)16المادة   45

 .155رقم  االتفاقية)أ( من 19المادة    46

 (.164)رقم  1981)أ( من توصية السالمة والصحة المهنيتين، 16الفقرة   47

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c155_ar.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_551046.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c187_ar.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c161_ar.pdf
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هذه المفاهيم ستنعكس في الصكوك  ونظراً ألن   عملية مستمرة تستند إلى سياسة وطنية متسقة.باعتبارها المهنيتين 
     فقد ال يكون من الضروري إدراجها في صياغة المبادئ والحقوق األساسية في العمل. ،عنيةالم

  عمل اآلمنة والصحيةاللظروف  مكنةالصياغة الم
 في العمل ينأساسي ا  وحق مبدأ  باعتبارها 

عمل الفي العمل بشأن ظروف  اغة مبدأ وحق أساسيين محتملينمع مراعاة هذه المبادئ والحقوق، يمكن صي .25
في العهد الدولي الخاص بالحقوق  "صحيةالمنة واآل ظروف العمل "عبارة  صحية بعدة طرق. وتظهرالمنة واآل

اتفاقيات منظمة العمل الدولية األكثر حداثة، مثل االتفاقية  غير أن  ، 1966قافية لعام االقتصادية واالجتماعية والث
. ومن هذا المنظار، يمكن أن تتضمن "صحيةالمنة واآل بيئة العمل " عبارةتستخدم في الغالب  187،48رقم 

في السالمة والصحة  الحق"؛ "الحق في بيئة عمل آمنة وصحية" مكنة، على سبيل المثال ال الحصر،الصياغات الم
أو "ضمان بيئات عمل آمنة وصحية" أو "تعزيز بيئات  "الوقاية من الحوادث واألمراض المهنية"أو  "في العمل

     عمل آمنة وصحية".

 تحديد معايير العمل الدولية المرتبطة بالمبادئ 
 صحيةالمنة واآلعمل الوالحقوق لظروف 

المعايير إحدى الوسائل تمثل ، وعلى نحو مباشر  أو الهدف الدستوريساسي القيمة الدستورية األمبدأ اليعكس  .26
مبدأ وحق  مركزلهدف الدستوري إلى بااالرتقاء الرسمي  ، فإن  وبالتالي 49الرئيسية للمنظمة لتحقيق هذه األهداف.

هذا المبدأ أو أساسيين في العمل قد ترافق مع تحديد معايير العمل الدولية التي تعطي تعبيراً ومضموناً محدداً ل
هذا  مثل وتتمتع الهيئات المكونة الثالثية، من خالل المؤتمر السنوي أو مجلس اإلدارة، بسلطة اتخاذ 50الحق.
تحديد  تلقائياً مع االعتراف رسمياً بمبدأ أو حق أساسي يترافق وليس من الضروري أن 51.في هذا الصدد القرار

قد سبق  من االتفاقيات األساسية الثماني تحديد سبع اتفاقياتكان . ولهالمقابلة أو االتفاقيات األساسية االتفاقية 
 االعتراف الرسمي بالفئات األربع للمبادئ والحقوق األساسية في العمل المنصوص عليها في إعالن عام

     53بعد اعتماد اإلعالن. 182في حين تم تحديد االتفاقية رقم  1998،52

وبروتوكول  187و 161و 155 ذات األرقامتي يمكن اختيارها، تصنف االتفاقيات وفيما يتعلق بالمعايير الحالية ال .27
على أنها أحدث الصكوك الملزمة التي تنص على "أحكام عامة" بشأن السالمة والصحة  155االتفاقية رقم 

     والصحة المهنيتين المحددة أعاله. والحقوق ذات الصلة بالسالمةوبالتالي تعكس المبادئ  54المهنيتين،

 
، "تعزز كل دولة عضو حق العمال في بيئة عمل آمنة وصحية وتعمل على االرتقاء بهذا الحق 187االتفاقية رقم  ( من2)3انظر المادة   48

 على جميع المستويات ذات الصلة".

 ( وإعالن العدالة االجتماعية، الديباجة.لفإعالن المئوية، الجزء رابعاً)أ  49

إلى اليوم، ارتفعت معدالت التصديق على  1998. ومن عام المعنيةتفاقيات في التصديق على اال هامةزيادة  1998أعقب إعالن عام   50

ً في عام  65( من 138)رقم  1973النحو التالي: ارتفع معدل التصديق على اتفاقية الحد األدنى للسن،  تصديقاً؛  172إلى  1998تصديقا
تصديقاً؛ وارتفع  182إلى  1998تصديق في عام  صفر( من 182)رقم  1999وارتفع معدل التصديق على اتفاقية أسوأ أشكال عمل األطفال، 

ً  175تصديقاً إلى  125( من 105)رقم  1957معدل التصديق على اتفاقية إلغاء العمل الجبري،  وارتفع معدل التصديق على اتفاقية  ؛تصديقا
ً إلى  145( من 29)رقم  1930العمل الجبري،   1951على اتفاقية المساواة في األجور، وارتفع معدل التصديق  ؛تصديقاً  178تصديقا

( من 111)رقم  1958تصديقاً؛ وارتفع معدل التصديق على اتفاقية التمييز )في االستخدام والمهنة(،  173تصديقاً إلى  138( من 100 )رقم
تصديقاً  120( من 87)رقم  1948 تصديقاً؛ وارتفع معدل التصديق على اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، 175تصديقاً إلى  129
تصديقاً.  167تصديقاً إلى  136( من 98)رقم  1949تصديقاً؛ وارتفع معدل التصديق على اتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية،  155إلى 

أساسية حفز التصديق على المعايير  االعتراف بها باعتبارها األساسية المسجلة اليوم إلى أن  ويشير العدد الكبير من التصديقات على االتفاقيات 
 على مدى العقدين الماضيين. شبه الشامللبلوغ القبول  ينوتطبيقها الطوعي المعنية

 .1002الفقرة  ،2019، 108العمل الدولي، الدورة  مؤتمر ،B(Rev.)6 محضر األعمال   51

 .14-12، الفقرات .3/2INS//337GB الوثيقةو 1013الفقرة  ،B(Rev.)6 محضر األعمال  52

 .2، الفقرة .5LILS//277GB وثيقةال  53

 .بشأن السالمة والصحة المهنيتين 21، القسم قائمة الصكوك حسب الموضوع والمركزانظر   54

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_711582.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_711582.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_711582.pdf
https://www.ilo.org/public/english/standards/relm/gb/docs/gb277/pdf/lils-5.pdf
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12030:0::NO:::
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12030:0::NO:::


 GB.341/INS/6 12 
 

اتفاقيات السالمة والصحة المهنيتين،  علىبأكبر عدد من التصديقات  187رقم و 155رقم  وحظيت االتفاقيتان .28
ً وارتفعت التصديقات  مة والصحة كلتا االتفاقيتين مبادئ وحقوق السال وتصف 55مطرداً منذ اعتمادهما. ارتفاعا
والصحة األكثر تطوراً الوارد وصفها في صكوك  تؤدي دور األساس لتدابير السالمةالتي المهنيتين األساسية، 

على اعتماد  155: تنص االتفاقية رقم االتفاقيتان إحداهما األخرىالسالمة والصحة المهنيتين األخرى. وتكمل 
الحكومات وداخل من جانب ها اتخاذاإلجراءات التي يتعين  علىسياسة وطنية متسقة للسالمة والصحة المهنيتين و

لتعزيز  منظمنهج  187ز السالمة والصحة المهنيتين وتحسين ظروف العمل. وتعتمد االتفاقية رقم لتعزي نشآتالم
وطنية وبرامج وطنية بهدف تعزيز ثقافة بيئات عمل آمنة وصحية من خالل التركيز على وضع سياسات ونظم 

مركز االتفاقيتين رقم ة بالفعل ولقد أكدت الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولي وقائية في مجال السالمة والصحة.
ويمكن أن يشمل االختيار  56ا صكين رئيسيين في مجال السالمة والصحة المهنيتين.ماعتبارهب 187رقم و 155

ً  االتفاقيتين الحالية المتمثلة في تحديد اتفاقيتين أساسيتين لكل مبدأ  الممارسةعلى بقي تكاملهما ويُ ، مما سيعزز معا
 ل. وق األساسية في العممبادئ والحقوحق من ال

مهم بشكل  كما أنه ،هو كذلك معيار عام من معايير السالمة والصحة المهنيتين 155وبروتوكول االتفاقية رقم  .29
مبادئ عامة للسالمة والصحة المهنيتين  161خاص لجمع البيانات وتحليلها دعماً للوقاية. وتتضمن االتفاقية رقم 

وهو إنشاء خدمات للصحة أال ي نظام للسالمة والصحة المهنيتين، وتسلط الضوء على عنصر رئيسي في أ
  المهنية على مستوى المنشآت تُسند إليها وظائف وقائية أساسية.

 على تعديلإدخال إذا قرر المؤتمر إدراج السالمة والصحة المهنيتين كمبدأ وحق أساسيين في العمل من خالل و .30
االعتراف باالتفاقيات ذات الصلة بالسالمة بالضرورة ذلك  تبعستيس، ف2يقتصر على الفقرة  1998إعالن عام 

عالن. وإذا اعتمد المؤتمر اإل)ب( من 1اتفاقيات أساسية في ضوء الفقرة  على أنهاالمعنية والصحة المهنيتين 
     المعنية. لالتفاقيات صنيف آخرإعالناً منفصالً، فقد يُنظر في ت

مكن االعتراف بأي اتفاقية من هذه االتفاقيات على أنها اتفاقيات "ذات أولوية" تجدر اإلشارة إلى أنه ال ي بيد أنه .31
تم  إلى أنعبارة "االتفاقيات ذات األولوية"  على استخدام مجلس اإلدارة درجفي اإلطار المؤسسي الحالي، وقد 

ومرفقه،  الة االجتماعيةالعد"اتفاقيات اإلدارة السديدة" في إعالن  على أنها خاصة بصورةتحديد تلك االتفاقيات 
وبموجب  57هذه االتفاقيات ينبغي أن تسهم في "إدارة أفضل لعالم العمل". عقب قرار صادر عن مجلس اإلدارة بأن  

لثالثي وسياسة : الهيكل ا، وهيإلدارة السديدةامواضيع الثالثة لصكوك ، يحدد اإلعالن ال"3"(اءالجزء ثانياً)ب
على أنها قائمة على الدوام تُفهم كانت قائمة اتفاقيات اإلدارة السديدة  غم من أن  العمل. وعلى الر العمالة وتفتيش

في حالة عدم إجراء تعديل  -يمكن تحديثها، فإنه ال يمكن اعتبار االتفاقيات المتعلقة بالسالمة والصحة المهنيتين 
موضوعاً من المواضيع  دارة السديدة ألنها ال "تغطي"اإل من صكوكصكوكاً  - العدالة االجتماعيةلى إعالن ع

     الثالثة المنصوص عليها في اإلعالن، وهي الهيكل الثالثي وسياسة العمالة وتفتيش العمل.

 إجراء المتابعة

االعتراف بظروف العمل اآلمنة والصحية كمبدأ وحق أساسيين في العمل لن يستحدث أي التزامات قانونية  إن   .32
ألعضاء. ومن شأن إعالن منقح )أو منفصل( أن يذكر أو يعلن الطابع األساسي لظروف ا الدول على جديدة

ً القانوني إعالني وليس طابعه  مباشرة من الدستور. وعلى هذا النحو، فإن   المستمدالعمل اآلمنة والصحية  . تأسيسيا
، بما في ذلك حماية العمال من األهداف الدستورية للمنظمةتحقيق ب ةوملتزم ةاألعضاء ملزمالدول كون توس

صحية في إطار المنة واآلعمل الظروف  بإدراجأي قرار  لن يفرض. واعضويته بموجبالعلل واإلصابات، 
التزاماً على الدول األعضاء بالتصديق على أي معيار  ،منظمة العمل الدولية للمبادئ والحقوق األساسية في العمل

 
، التي ترشد أولويات منظمة العمل الدولية 2003والصحة المهنيتين في عام  متابعة اعتماد االستراتيجية العالمية بشأن السالمة إطار في  55

يز النظم الوطنية للسالمة منظمة التصديق على صكوك السالمة والصحة المهنيتين ودعمت تعزالبشأن السالمة والصحة المهنيتين، شجعت 
منظمة الرئيسية للتفاقيات اال( لتحقيق تصديق واسع النطاق على 2016-2010خطة عمل ) العمل الدولية والصحة المهنيتين. ونفذت منظمة

تصديقات أخرى وسبعة  155تصديقاً إضافياً على االتفاقية رقم  13 تسجيل في 2010بشأن السالمة والصحة المهنيتين، حيث ساهمت منذ عام 
أن . وبناًء على زيادة معدل التصديق على االتفاقيات األساسية القائمة، يمكن توقع 187تصديقاً آخر على االتفاقية رقم  37على بروتوكولها و

 في التصديقات.زيادة  ، بدورهإدراج ظروف العمل اآلمنة والصحية في إطار منظمة العمل الدولية للمبادئ والحقوق األساسية في العمليجتذب 

نطاق  لتحقيق التصديق على (2016-2010خطة العمل ) أجلاللتين اختيرتا من ، االتفاقيتين الوحيدتين على سبيل المثالكانت االتفاقيتان   56

 (.2010مارس  )آذار/ 307مجلس اإلدارة في دورته  ااعتمدهالتي الفعال لصكوك السالمة والصحة المهنيتين،  والتنفيذ واسع

 .7الفقرة  ،.6LILS//301GB(.Rev)انظر الوثيقة   57

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/policy/wcms_125616.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_090567.pdf
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طوعي  إجراءعلى معايير العمل الدولية هو  التصديق الدولية أن   عمل دولي. ويضمن دستور منظمة العمل
     ترغم أي دولة عضو على التصديق على أي معيار من معايير العمل الدولية.ال وسيادي، بحيث 

على التزامات الدول األعضاء بتقديم التقارير. وفي حالة إدراج ظروف العمل  انعكاساتبيد أنه ستكون هناك  .33
حية في إطار منظمة العمل الدولية للمبادئ والحقوق األساسية في العمل، سواء بتعديل إعالن عام اآلمنة والص

( من ه()5)19أو غير ذلك، يمكن أن تستند المتابعة إلى قرار صادر عن مجلس اإلدارة بموجب المادة  1998
ن اسية للسالمة والصحة المهنيتيمن الدول األعضاء التي لم تصدق على جميع االتفاقيات األس فيه الدستور، يطلب

احترام وتعزيز وتحقيق المبادئ والحقوق األساسية في العمل بحسن الرامية إلى تقديم تقارير سنوية عن جهودها 
 نية.

معلومات عن الجهود المبذولة، بكل الوسائل المتوفرة للدول األعضاء وبما  تقديموسيدعو التقرير السنوي إلى  .34
صة بكل منها، لتعزيز الحق في بيئة عمل آمنة وصحية. وسيكون في مستطاع المنظمات يتمشى مع الظروف الخا

. وستهدف التقارير السنوية وتقديمهامالحظاتها على الجهود المبذولة  إبداءلعمال لالتمثيلية ألصحاب العمل و
فيها من خالل أنشطتها منظمة للدول األعضاء الالسماح بتحديد المجاالت التي يمكن أن تكون مساعدة "كذلك إلى 

. وعلى هذا "على تنفيذ هذه المبادئ والحقوق األساسيةهذه الدول  لمساعدةفي مجال التعاون اإلنمائي مفيدة 
النحو، لن تكون هذه المتابعة بديالً آلليات اإلشراف القائمة. وبالتالي، من المتوقع أن تتناول التقارير المطلوبة 

      أحكام االتفاقيات األساسية.أ األساسي وتعزيزه وتحقيقه وليس مبدالجهود المبذولة لالعتراف بال

عن تطبيق االتفاقيات  التقديم المنتظم للتقاريردورة  بشأنعالوة على ذلك، سوف يتخذ مجلس اإلدارة قراراً  .35
الصحة لسالمة ولعلى أنها اتفاقيات أساسية  من الدستور( والتي قد تصنف 22المصدق عليها )عمالً بالمادة 

المهنيتين. ويمكن أن يتخذ مجلس اإلدارة قراراً باإلبقاء على دورة محتملة مدتها ثالث سنوات، كما هو الشأن 
      أو اقتراح دورة مختلفة. إلى االتفاقيات األساسية الثمانيحالياً بالنسبة 

مناقشة  عنة العمل الدولية تعزيز حشد وسائل عمل منظم يتأتىوباإلضافة إلى إجراء تقديم التقارير، يمكن أن  .36
. وستشمل هذه المناقشة المتكررة 2024المؤتمر المتكررة بشأن المبادئ والحقوق األساسية في العمل في عام 

تخذها الدول األعضاء فيما يتعلق بالمبدأ الجديد، واإلجراءات التي تتخذها منظمة تاالتجاهات واإلجراءات التي 
    .1998عام  العدالة االجتماعية وإعالن متابعة إعالن يألعضاء، وفقاً آلليتالعمل الدولية لمساعدة الدول ا

 دعم الدول األعضاء الحترام وتعزيز وتحقيق المبدأ والحق 
 األساسيين في العمل بشأن ظروف العمل اآلمنة والصحية

في العمل يعني ضمناً  صحية في إطار المبادئ والحقوق األساسيةالمنة واآلظروف العمل المحتمل لدراج اإل إن   .37
منة اآلعمل الالتزام الدول األعضاء باحترام وتعزيز وتحقيق المبدأ والحق األساسيين في العمل بشأن ظروف 

. وقد تفتقر بعض الدول األعضاء إلى القدرة التقنية على لم تصدق على االتفاقيات المعنية صحية، حتى وإنالو
الجديدين في العمل أو التصديق على االتفاقيات المعنية وتنفيذها، وبالتالي  التحقيق الكامل للمبدأ والحق األساسيين

صحية في المنة واآلعمل الالمكتب. وبذلك، من المحتمل أن يتطلب إدراج ظروف  إلى دعمهذه الدول ستحتاج 
للبلدان لتعزيز  دعم التقنيمنظمة العمل الدولية مزيداً من ال أن تقدمإطار المبادئ والحقوق األساسية في العمل 

ية وتعزيز الوطنية للسالمة والصحة المهنيتين. ويشمل ذلك المساعدة في األطر القانونية والتنظيم النظم
ة الصحية وتقييم المخاطر وجمع البيانات، بما في ذلك في ضوء المؤشر اإلحصائي بوخدمات الرقا االمتثال

ة السالمة والصحة المهنيتين وخدمات دعم قطاع األعمال، من أهداف التنمية المستدامة ونظم إدار 2-8-8 مقصدلل
 وغيرها.

 التأثير المحتمل إلطار منقح للمبادئ والحقوق األساسية 
 في العمل على اتفاقات التجارة الحرة

أو  1998صراحة إلى إعالن عام تشير  عملبنود الشائع بشكل متزايد أن تتضمن اتفاقات التجارة الحرة من  .38
العمل  بنودويشمل عدد من االتفاقات التجارية أحادية األطراف أيضاً  58الحقوق األساسية في العمل.إلى المبادئ و

مة(. كجزء    من معايير األهلية للحوافز التجارية الخاصة )ما يسمى مخططات األفضليات المعم 

 
 :انظر. 1998مجموعة كبيرة من أحكام العمل المدرجة في االتفاقات التجارية الثنائية أو متعددة األطراف إلى إعالن عام  شيرت  58

ILO, Handbook on Assessment of Labour Provisions in Trade and Investment Arrangements, 2017. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---inst/documents/publication/wcms_564702.pdf
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في العمل مسألة تأثيرها  يثير اإلدراج المحتمل للسالمة والصحة المهنيتين في إطار المبادئ والحقوق األساسيةو .39
مة. وعلى الرغم من أن   األفضلياتعلى اتفاقات التجارة الحرة القائمة ومخططات  إعالن لمنظمة العمل  أي المعم 

الدولية تنتج عنه آثار قانونية ملزمة على أجهزة المنظمة مثل مجلس اإلدارة والمكتب، فإنه لن يؤثر تلقائياً على 
   المتعاقدة. لسيطرة الحصرية لألطرافا ترتيبات التجارية التي تظل تحتقات أو الاالتفا هذهنطاق أو محتوى 

الجهات الموقعة عن قرارات  ،ارة الحرةاتفاقات التج في في أحكام العمل 1998عالن عام اإلشارة إلى إ بثقوتن .40
دولية يضيف السالمة أو إعالن جديد لمنظمة العمل ال 1998عالن عام إل صيغة منقحة ذلك، فإن إدراجب. وعليها

في اتفاقات التجارة الحرة القائمة سيعتمد كلياً على الدول  ،والصحة المهنيتين كمبدأ وحق أساسين في العمل
أي  -ستحتاج من حيث المبدأ إلى اتخاذ إجراءات محددة لهذا الغرض  وهي دولاالتفاقات،  تلكاألطراف في 

ما ساسين الجديدين في العمل في نطاق هذا االتفاق أو استبعادهالموافقة الصريحة على تضمين المبدأ والحق األ
مة تشمل إشارة إلى المبادئ والحقوق األساسية أفضلالبلد الذي يقدم مخططات  . وعلى نحو مماثل، فإن  منه يات معم 

 قرر إدراج المبدأ والحق األساسيين الجديدين في العمل في مخططه أحادي الجانب، سوفيفي العمل والذي 
 يحتاج إلى اتخاذ إجراءات محددة للقيام بذلك.

 19-الضرورة الملحة الناجمة عن جائحة كوفيد

التي  19-كوفيد جائحة تكن لم ،2020 يناير /الثاني كانون في مرة ألول الوثيقة فيه هذه صيغت الذي الوقت في .41
ضت 59.بعد ظهرت ، قدمسبوقة غير أبعاد ذات عالمية واجتماعية واقتصادية صحية أزمة نشوء إلى أفضت  وعر 

 أخرى مخاطر جانب إلى العمل في اإلصابة لخطر األمامية، الخطوط في العاملون وخاصة العمال، هذه الجائحة
 آثارمع والدخل،  العمل ساعات في كبيرة وتكب د خسائر العمل أماكن من العديد إغالق إلى أدى مما بها، مرتبطة
 مثل الفيروس، انتشار من للحد التخفيف الرغم من أهمية استراتيجياتوعلى . واالقتصاد العمالة على مدمرة
 الشخصية الحماية معدات استخدام زيادة ذلك في بما األخرى، والهندسية اإلدارية والتدابير العمل ترتيبات تغيير
 ة وصحةإال أنها تسببت في ظهور مخاطر جديدة في مجال سالم 19-كوفيد من بغية الوقاية ،التعقيم وتدابير
 .االجتماعية والنفسية واألرغونومية الكيميائية المخاطر ذلك في بما العمال،

 والسالمة العامة الصحة بين الروابط وكذلك المتطورة الصحية النظم أهمية على من جديد 19-كوفيد تأثير وأكد .42
. مرونة المنشآتو تأهب وضمان المرض انتشار من والحد وحياتهم العمال صحة لحماية تينالمهني والصحة
 حالة اباعتبارهو اطبيعته بحكم" بأنه 2025-2022 للفترة الدولية العمل لمنظمة ستراتيجيةاال الخطة وتسل م

 والمخاطر والعمل الصحة بين بالعالقة تامة دراية على الناس جعلت 19-كوفيد جائحة فإن   عالمية، صحية طوارئ
 والصحة السالمة في رئيسية قصور أوجه الجائحة وأظهرت". فيةالكا غير والعالج الوقاية تدابير عن الناتجة

 جميع جعل في والمساعدة االستراتيجية الخطة رؤية تحقيق أجل من السرعة وجه على معالجتها يجب المهنيتين،
 60.الجميع لرفاهية ومؤاتية آمنة العمل أماكن

 السالمة لوضع الملحة الضرورة قتصادواال والعمالة البشر حياة على 19-لكوفيد المدمرة وأظهرت اآلثار .43
 القدرة وتعزيز لالنتعاش واالستعداد للجائحة للتصدي والوطنية العالمية االستجابات صميم في المهنيتين والصحة

 .المقبلة العالمية الطوارئ حاالت مواجهة على

ً  الجائحة تطور أثر وقد .44  337س اإلدارة في دورته التي اعتمدها مجل اإلجرائية الطريق خارطة تنفيذ على أيضا
 اإلجرائية الطريق خارطة تعديل المكتب وعليه، يقترح(. 2019 تشرين الثاني/ نوفمبر - تشرين األول/ أكتوبر)

 :التالي النحو على

 واألشكال اءرباإلج المتعلقة المسائل في النظر: اإلدارة لمجلس( 2021 تشرين الثاني/ نوفمبر) 343 الدورة 
 ؛(2022)للمؤتمر  110 الدورة أعمال جدول في تقني بند إدراج ذلك في بما مؤتمر،ال لقرار المحتملة

 للنظر محتملة ختامية وثيقة مسودة عناصر في النظر: لمجلس اإلدارة( 2022 آذار/ مارس) 344 الدورة 
 المؤتمر؛ بمناقشة الخاصة والترتيبات( 2022)للمؤتمر  110 الدورة في فيها

 

العمل  إلى قوائم تقييدية للمبادئ والحقوق األساسية فيوصوالً  1998عامة إلى إعالن عام  إشاراتمن  اختالفاً كبيراً، بدءاً  شاراتوتختلف اإل
ية، بطريقة غير حصرية كالنص األصل لحقوق العمال األساس 1998على سبيل المثال، إلى إعالن عام  ريشي هابعضو مدرجة في نطاق االتفاق.

إعالن العدالة االجتماعية. ومع ذلك، تشير أحكام أخرى من أحكام العمل إلى  إلى مفهوم العمل الالئق أو إلىنصوص أخرى  تشيرفي حين 
 صكوك حقوق اإلنسان بصورة عامة.

 .6، الفقرة .Rev.1PFA//340GB)1(ة انظر الوثيق  59

 .30( وه)49و 29الفقرات  ،.Rev.1PFA//340GB)1( الوثيقة انظر  60

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_757560.pdf
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 صحيةالو منةاآل عملال ظروف بإدراج تتعلق محتملة ختامية وثيقة في النظر(: 2022)للمؤتمر  110 الدورة 
 .العمل في األساسية والحقوق للمبادئ الدولية العمل منظمة إطار في

  قرارالمشروع 

 إّن مجلس اإلدارة: .45

من الوثيقة  44يقرر الموافقة على خارطة الطريق اإلجرائية المنقحة الواردة في الفقرة  (أ)
GB.341/INS/6 الدولية العمل منظمة إطار في والصحية اآلمنة العمل فيما يتعلق بإدراج ظروف 

 ؛العمل في األساسية والحقوق لمبادئل

يطلب من المدير العام مراعاة اإلرشادات المقدمة خالل المناقشة، عند إعداد الوثيقة التي ستقدم إلى  (ب)
 (.2021)تشرين الثاني/ نوفمبر  343الدورة 

 


