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كون مطبوعة. أما الوثائق الصادرة أثناء توخياً للتقليل إلى أدنى حد من األثر البيئي ألنشطة منظمة العمل الدولية، فإن وثائق مجلس اإلدارة الصادرة قبل الدورات وبعدها لن ت

 . www.ilo.org/gbدارة متاحة على االنترنت على العنوان: الدورات فهي الوحيدة التي ستُطبع بعدد محدود وتوزع على أعضاء مجلس اإلدارة. وجميع وثائق مجلس اإل

 مجلس اإلدارة
  2022تشرين الثاني/ نوفمبر  -، جنيف، تشرين األول/ أكتوبر 346الدورة 

 
 INS   القسم المؤسسي

  
 2022تشرين األول/ أكتوبر  4 التاريخ: 
 إنكليزي  األصل:

 

 البند  الثالث  من  جدول  األعمال

   ( لمؤتمر العمل الدولي 2022) 110المسائل المنبثقة عن أعمال الدورة 

 متابعة القرار بشأن إدراج بيئة عمل آمنة وصحية في إطار منظمة العمل الدولية 
   ألساسية في العملبشأن المبادئ والحقوق ا

 

  بشأن   الدولية  العمل  منظمة  إعالن  تعديل  متابعة  أجل  من  اتخاذها  المكتب  على  يتعين  التي  العملية   الخطوات  بالتفصيل  الوثيقة  هذه  توضح

 ).38انظر مشروع القرار في الفقرة ) ( 2022) 110 دورته  في  المؤتمر اعتمده الذي ( 1998)  العمل في  األساسية  والحقوق  المبادئ

 . العمل  في األساسية  والحقوق المبادئ : الهدف االستراتيجي المعني

   ال توجد.  النتيجة الرئيسية المعنية:

   ال توجد.  : االنعكاسات السياسية

من معايير العمل    معياراً   15  على  المستتبعة  التعديالت  بشأن  للمؤتمر  مقبلة   دورة   أعمال   جدول   في   بند  إدراج  إمكانية  االنعكاسات القانونية:
   . الدولية

 ال توجد.  االنعكاسات المالية: 

ً  إجراء المتابعة المطلوب:    اإلدارة.  مجلس بقرار رهنا

   القانوني.  المستشار مكتب  الوحدة مصدر الوثيقة:

  .GB.343/INS/6؛ الوثيقة GB.344/INS/6الوثيقة    الوثائق ذات الصلة:

 
 

 الوثيقة غرض

http://www.ilo.org/gb
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_838251.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_823501.pdf
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  مقدمة 

قراراً بشأن إدراج بيئة عمل آمنة وصحية في إطار منظمة العمل ( 2022) 110اعتمد مؤتمر العمل الدولي في دورته  .1
 . الدولية بشأن المبادئ والحقوق األساسية في العمل

من إعالن منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق األساسية في العمل   2ر الفقرة  ومن خالل هذا القرار، عدل المؤتم .2
ً "( لتشمل مبدأ وحق1998  عام  ( )"إعالن1998) ً أساسي  ا عمل آمنة وصحية، واعترف    بتوفير بيئةفي العمل يتعلق    اً جديد  ا

المه والصحة  السالمة  اتفاقية  هما:  المهنيتين،  والصحة  للسالمة  اإلطار  155)رقم    1981نيتين،  باتفاقيتين  واتفاقية   )
. إضافة  1998( باعتبارهما أساسيتين في مفهوم إعالن عام  187)رقم    2006الترويجي للسالمة والصحة المهنيتين،  

وإعالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة    1998  عام  إلى ذلك، اعتمد المؤتمر التعديالت المستتبعة على ملحق إعالن
 (.2009"( والميثاق العالمي لفرص العمل )2008 عام ( )"إعالن2008من أجل عولمة عادلة ) االجتماعية

"إلى اتخاذ جميع اإلجراءات المناسبة بهدف إدخال بعض التعديالت   دعا المؤتمر مجلس اإلدارة  من القرار،  4في الفقرة  و .3
المترتبة على اعتماد هذا القرار، على جميع معايير العمل الدولية ذات الصلة وعلى إعالن المبادئ الثالثي بشأن المنشآت 

تماعية من أجل عولمة عادلة  متعددة الجنسية والسياسة االجتماعية وعلى إعالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة االج
 ، حسب مقتضى الحال". 2022( بصيغته المعدلة عام 2008)

االعتراف باتفاقيتين أساسيتين جديدتين يستدعي مراجعة الترتيبات الخاصة بتقديم التقارير من    وعالوة على ذلك، فإن   .4
ور واالتفاقيات األساسية غير المصدق  من الدست  22األعضاء بشأن االتفاقيات المصدق عليها بموجب المادة    الدول  جانب

 . وتندرج هذه المسائل ضمن نطاق اختصاص مجلس اإلدارة. 1998عليها في إطار المتابعة السنوية إلعالن عام  

من القرار    4وتبين هذه الوثيقة التعديالت المستتبعة التي يجب مراعاتها لكل صك من الصكوك التي تحيل إليها الفقرة   .5
، والتي يمكن أن تكون موضوع مقترحات  للدول األعضاءالمترتبة على ترتيبات تقديم التقارير بالنسبة    وتشير إلى اآلثار

 (. 2023مارس   )آذار/ 347مفصلة لينظر فيها مجلس اإلدارة في دورته  

ً وتسعى الوثيقة أيض .6 مجلس اإلدارة بشأن صياغة استراتيجية المكتب لتعزيز بيئة عمل آمنة    الحصول على إرشاداتإلى    ا
 في العمل.  ينجديد ينأساسيوحق وصحية كمبدأ 

 المستتبعة  التعديالت 

 معايير العمل الدولية 

 1(2022مارس    آذار/)  344ودورته  (  2021نوفمبر    تشرين الثاني/)  343  هلفت انتباه مجلس اإلدارة في دورتجرى   .7
إلى ضرورة إدخال عدد محدود من التعديالت على المعايير القائمة لتجسيد    20222  المنعقدة عام   المؤتمر في دورته و

 الفئة الجديدة للمبدأ والحق األساسي في العمل ومواءمة المصطلحات وفقاً لذلك. 

ً وتتطلب سبع اتفاقيات وبروتوكول وسبع توصيات تعديالت محدودة، ألنها تتضمن أحكام .8 تشير إما إلى العنوان األصلي    ا
أو إلى الفئات األولية األربع للمبادئ والحقوق األساسية في العمل، أو إلى االتفاقيات الثماني األساسية    1998إلعالن عام  

التعديالت ضيقة وذات طبيعة تقنية، إال أنه ال يمكن إدخالها إال من خالل تعديل رسمي   وعلى الرغم من أن    3األولى.
 ه المؤتمر. يعتمد

 
 .36-29، الفقرات GB.344/INS/6 والوثيقة  23و 22، الفقرتان GB.343/INS/6 الوثيقة  1

الدولية،    2 العمل  بشأن    منظمة  الدولية  العمل  منظمة  إطار  في  وصحية  آمنة  عمل  ظروف  العمل إدراج  في  األساسية  والحقوق    التقرير   ، المبادئ 
ILC.110/VII ، 2022 ، 38الفقرة.  

أسوأ أشكال عمل األطفال،  ا   3 اتفاقية  اتفاقية حماية األمومة،  182)رقم    1999لصكوك الخمسة عشر هي:  اتفاقية اإلطار  183)رقم    2000(؛  (؛ 
صيد األسماك،    قطاع  اتفاقية العمل في  ؛ بصيغتها المعدلة  2006اتفاقية العمل البحري لعام  (؛  187)رقم    2006الترويجي للسالمة والصحة المهنيتين،  

التفاقية  التابع  2014(؛ بروتوكول عام 190)رقم  2019(؛ اتفاقية العنف والتحرش، 189)رقم  2011(؛ اتفاقية العمال المنزليين، 188)رقم  2007
،  ستخدام(؛ توصية عالقة اال 195)رقم   2004(؛ توصية تنمية الموارد البشرية، 193)رقم  2002، ؛ توصية تعزيز التعاونيات 1930العمل الجبري، 

(؛  202)رقم    2012(؛ توصية أرضيات الحماية االجتماعية،  200)رقم    2010(؛ توصية فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز،  198)رقم    2006
،  الصمود   على  والقدرة  السالم  أجل  من  الالئق  والعمل   العمالة  توصية(؛  204)رقم    2015،  منظماد الإلى االقتص  منظماالنتقال من االقتصاد غير ال  توصية 
 (. 205)رقم  2017

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_848764.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_848764.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_848764.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_848764.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_823501.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_838251.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_844619.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_844619.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_844619.pdf
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 4( 116 )رقم  1961( واتفاقية مراجعة المواد الختامية،  80)رقم    1946وبناًء على سابقة اتفاقية مراجعة المواد الختامية،   .9
آذار/ في  اإلدارة  إلى مجلس  المكتب  ي  2022مارس    قدم  أن  شأنه  من  اتفاقية  السبع   اً جزئي  راجع مشروع  االتفاقيات 

ً والبروتوكول المعنية، ومشروع توصية لمراجعة التوصيات السبع جزئي واستناداً إلى اآلراء التي أعربت عنها الهيئات    5.ا
ن مشاريع  ع وترد في الملحق األول نسخة محدثة    6هناك تأييداً لمشاريع صكوك المراجعة.   المكونة حتى اآلن، يبدو أن  

 الصكوك.

  2008  عام  وإعالن  1998  عام  من االتفاقية المقترحة التعديالت المستتبعة لتحديث اإلشارات إلى إعالن  1ة  وتحدد الماد .10
المعنية.  الثمانية  الصكوك  في  حيثما وردت  األساسية  االتفاقيات  وقائمة  العمل  في  األساسية  والحقوق  المبادئ  وفئات 

الدولة العضو التي تصدق على أي من الصكوك    ية المقترحة، أي أن  اآلثار القانونية للتصديق على االتفاق  2وتتناول المادة  
بينما تظل الدولة العضو التي    7، صيغته المعدلةبعتبر قد صدقت على ذلك الصك  الثمانية بعد بدء نفاذ االتفاقية المراجعة تُ 

الم التصديق على االتفاقية  الثمانية، عقب  بذلك الصك بصيغته  ة، ملزمة  راجعسبق أن صدقت على أي من الصكوك 
 9بمهام الوديع للمدير العام وبدء نفاذ االتفاقية. 4و 3وتتعلق المادتان  8  المعدلة بموجب االتفاقية المراجعة.

النص المعدل للصكوك المعنية هو الوحيد الذي يظهر في جميع    وعند دخول االتفاقية حيز النفاذ، يضمن المكتب أن   .11
 مجموعات معايير منظمة العمل الدولية، سواء في شكل مطبوع أو إلكتروني.

إلى تحديث اإلشارات إلى إعالن عام   1تسعى التعديالت المستتبعة في مشروع الفقرة   وفيما يتعلق بالتوصية المقترحة، .12
االتفاقيات األساسية حيثما  ، وفئا2008وإعالن عام    1998 العمل وقائمة  المبادئ والحقوق األساسية في  في   تردت 

باإلجراءات التي يتعين على المدير العام اتخاذها فيما يتعلق بالنص الرسمي   2الصكوك المعنية. ويتعلق مشروع الفقرة  
النف التوصية حيز  المراجعة. وستدخل  اعتمادها ويضاللتوصيات  يوم  التوصيات    المكتب  طلعذ  بإدراج نص  بالمتابعة 

 المعدلة في مجموعات معايير منظمة العمل الدولية كافة. 

حيز النفاذ أسرع ما يمكن وأن يُصدَّق عليها    عةلمراج  وتوخياً للوضوح واالتساق المعياري، من المحبذ أن تدخل االتفاقية ا .13
يشجع الدول األعضاء    ، فإنه اعتمد أيضا قراراً 1946في عام    80على نطاق واسع. وعندما اعتمد المؤتمر االتفاقية رقم  

المقترحة )انظر الملحق   عةمراج  ويمكن اعتماد قرار مماثل بشأن االتفاقية ال  10على التصديق عليها على وجه السرعة. 
 الثاني(.

  تين فإنه سيتعين عليه إدراج بند بشأن اعتماد اتفاقية وتوصية مراجع  11، 2022مارس   آذار/كما أُفيَد مجلس اإلدارة في   .14
رقم   االتفاقيتين  المكتسبة من  الخبرة  إلى  واستناداً  المؤتمر.  أعمال  ترتيبات 116ورقم    80في جدول  اعتماد  يمكن   ،

في جدول أعمال الدورة    116طة. فعلى سبيل المثال، عندما أدرج مجلس اإلدارة بنداً بشأن اعتماد االتفاقية رقم  مبس  
( للمؤتمر، فإنه قرر، "نظراً إلى الطابع الرسمي البحت للصك"، أن يُستبدل اإلجراء المعهود 1961الخامسة واألربعين )

الذي يحكم إعداد المعايير"بتعميم تقرير موجز على الحكومات يوضح األسباب التي تكمن وراء قرار مجلس اإلدارة  
وُعمم الحقاً تقرير موجز، بما في ذلك النص المقترح لالتفاقية، ليكون بمثابة   12دول األعمال".إدراج هذا البند في ج 

إلى نطاق المراجعة المقترحة   ونظراً   تعليقات قد ترغب الحكومات في إبدائها.  ة أساس لمناقشات المؤتمر إضافة إلى أي
 ً  . تينالجديد تينالتوصية المراجعالمحدود للغاية، يمكن اتباع ترتيبات مماثلة لالتفاقية و حاليا

 
التعديالت التي أدخلت على دستور منظمة العمل    عقب لالتفاقيات القائمة    ختامية لمراجعة بعض األحكام ال  1946في عام    80عتُمدت االتفاقية رقم  ا   4

ً   التي ُعهد بها  داريةظائف اإلالوالتي نقلت إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي بعض  و الدولية   يتطلب من   ، مماعصبة األمملإلى األمين العام    سابقا
لمراجعة    1961في عام    116االتفاقية رقم    ت مداعتُ وألمم المتحدة لتسجيلها.  المدير العام إرسال معلومات عن االتفاقيات المصدق عليها إلى األمين العام ل

تمكين مجلس  ل  1951الذي اعتمده المؤتمر في عام    ،ي القياسي بشأن المراجعةماختة، إضافة إلى تعديل الحكم الئما قي الوارد في االتفاقيات الماختالحكم ال 
 اتفاقيات على فترات زمنية محددة.   النظر فيإعادة  وليسبعينها اتفاقية   نظر في ال عادة إلالوقت المناسب   لبت بخصوصا  من اإلدارة

 ، الملحق الثاني.GB.344/INS/6الوثيقة   5

 . 202-921 تان، الفقرGB.344/PV الوثيقة ؛ 818و 318، الفقرتان GB.343/PV الوثيقة  6

 .116من االتفاقية رقم   2والمادة  80من االتفاقية رقم  3يرد حكم مماثل في المادة   7
 . 116( من االتفاقية رقم 4) 4يرد حكم مماثل في المادة   8
 .116من االتفاقية رقم  (1) 4والمادة  80( من االتفاقية رقم 2) 5ترد أحكام مماثلة في المادة   9
، التي اعتمدها مؤتمر  1946ية،  ماختواتفاقية مراجعة المواد ال  1946قرار بشأن التصديق الفوري على صك تعديل دستور منظمة العمل الدولية،     10

 .395 الصفحة، الملحق السادس،  1946، 29 الدورة ، مؤتمر العمل الدولي ، محضر األعمالالعمل الدولي في دورته التاسعة والعشرين، 
 .35، الفقرة GB.344/INS/3/1 الوثيقة ؛ B.344/INS/6G الوثيقة  11
 .13، الملحق الرابع عشر، الفقرة (1960لمجلس اإلدارة )آذار/ مارس  144أعمال الدورة  محضرمنظمة العمل الدولية،   12

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_839616.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_852601.pdf
https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09616/09616(1946-29).pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_839293.pdf
https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09601/09601(1960-144).pdf
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( لمؤتمر 2023)  111وعلى سبيل المثال، إذا قرر مجلس اإلدارة إدراج بند من هذا القبيل في جدول أعمال الدورة   .15
يدعو الهيئات المكونة إلى إبداء تعليقاتها   2022ديسمبر    كانون األول/  31م تقرير موجز بحلول  العمل الدولي، فسيعمَ 

. وسيتماشى هذا اإلطار الزمني الوجيز مع هدف التعجيل باعتماد االتفاقية والتوصية  2023ارس  م  آذار/   30بحلول  
المقترحتين أيض  المراجعتين  العمل،    اً وسيتسق  الدولية من أجل مستقبل  العمل    2019مع دعوة إعالن مئوية منظمة 

ل الدولية بشأن المبادئ والحقوق األساسية  والقرار المصاحب له إلدراج السالمة والصحة المهنيتين في إطار منظمة العم
 في العمل "في أقرب وقت ممكن".

 االجتماعية  والسياسة الجنسية  متعددة  المنشآت  بشأن  الثالثي المبادئ عالنإ

مجلس اإلدارة مسؤولية التعديالت المستتبعة على إعالن المبادئ الثالثي بشأن المنشآت متعددة الجنسية  على عاتق    تقع .16
  والسياسة االجتماعية )"إعالن المنشآت متعددة الجنسية"(. واعتمد مجلس اإلدارة إعالن المنشآت متعددة الجنسية في 

ُعد ل  2000في عام  .  2017  وعام  2006  عامو  2000  عام   وعد له ثالث مرات: في   1977  عام المنشآت ،  إعالن 
  مراعاةأهداف اإلعالن األخير    عي تفسيره وتطبيقهحرصاً على أن يرا  1998 عام  متعددة الجنسية عقب اعتماد إعالن

إلى الصكوك الجديدة التي    إحاالتإعالن المنشآت متعددة الجنسية ليشمل    جرى تحديث،  2006مارس    . وفي آذار/ ةكامل
  ، قرر مجلس اإلدارة تعديل اإلعالن مجدداً 2017مارس    اعتمدها المؤتمر واالتفاقيات األساسية ذات الصلة. وفي آذار/

 ومعايير العمل الجديدة وقرارات أخرى للمؤتمر. 2008في ضوء اعتماد إعالن عام  

المعدل. ويقترح   1998  عام  ، على مجلس اإلدارة مواءمة إعالن المنشآت متعددة الجنسية مع إعالننفسها  وباتباع العملية .17
التعديالت  لمنشآت متعددة الجنسية، فإن  الملحق الثالث أربعة تعديالت مستتبعة. وعلى غرار التعديالت السابقة إلعالن ا

 المستتبعة لن تنطوي على أي تغيير في العنوان. 

 ( 2008إعالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية من أجل عولمة عادلة ) 

  العمل   ظروف"   إلى  اإلشارة  حذف  المكتب  اقترح  13للمؤتمر،(  2022)  110  الدورة  في  العامة  الشؤون  لجنة  مناقشة  أثناء .18
  إعالن   من(  ألف)  األول  الجزء  في   االجتماعية  الحماية  االستراتيجي المتمثل في   الهدف  وصيفت  من"  واآلمنة  الصحية 

العمل   في  األساسية  والحقوق  المبادئ  احترام  في  المتمثل  االستراتيجي  الهدف  تحت  ذلك  عن  بدالً   وإدراجها  2008  عام
 . وإعمالها وتعزيزها

ة والصحة  اإلشارة إلى السالم  هو أن  في العمل،  والحق األساسي الجديد    بالنظر إلى إدراج المبدألذلك،  األساس المنطقي  و .19
لمبادئ والحقوق األساسية في العمل. كما اقترح  الخاص با  الهدف االستراتيجي  ضمنمنطقياً    دَرجالمهنيتين ينبغي أن تُ 

ً في مكان واحد فقط، تماش  يتينالمكتب أنه ينبغي اإلشارة إلى السالمة والصحة المهن إبراز والية  مع أهداف الترشيد و  يا
األربعة االستراتيجية  األهداف  تمثلها  التي  الدولية  العمل  عام    منظمة  إعالن  والصحة    فإن    ، لذا.  2008في  السالمة 

ر تأثير على سيكون لهذا التغييولحماية االجتماعية.  با  الخاص  ضمن الهدف االستراتيجي  عودا مدرجتينتلن    المهنيتين
عن تحديد طرائق المناقشات   مسؤوالً بصفته  ناقشه مجلس اإلدارة  ي  أن  ينبغيومن ثم    يبات العملية للمناقشات المتكررةالترت
 .النظر فيهاينبغي في ذلك المعايير التي ، بما ةكررالمت

  انعكاساتالمقترح له    ستتبعمالتعديل ال  ل عن رأي مفاده أن  امالع  من مجموعة   ، أعرب األعضاءأثناء مناقشة اللجنةو .20
في هذا    النظر فيها  ر العمل الدولية التي يتعينمعايي  ال سيما،  كل هدف استراتيجي  شأنبة المتكررة  أوسع على المناقش

من الجزء األول    تينشارة إلى السالمة والصحة المهنياإل   تذفحُ ة العمال عن قلقها من أنه إذا  أعربت مجموعوالسياق.  
ضمن  درج  ن، ستي ذلك مناقشة المعايير ذات الصلة، بما فمناقشة الموضوع  ، فإن  2008من إعالن عام    " 2" (  لف)أ

قررت اللجنة    ا، لن تُمنح األهمية التي تستحقها. لذالمبادئ والحقوق األساسية في العمل و  بشأنمناقشة عامة متكررة  
 يواصل النظر فيها. كي مجلس اإلدارة  إحالة المسألة إلى 

واحتياجات   واقع، تهدف المناقشة المتكررة إلى النظر في  2008( من متابعة إعالن عام  اءفي إطار الجزء الثاني )بو .21
باستخدام    على نحو أفضل  االحتياجاتلتلك  منظمة العمل الدولية وكيف يمكن للمنظمة أن تستجيب    في  عضاءاألالدول  

ً تتبع المناقشات المتكررة حاليو. المعاييرب المتعلقة إلجراءاتا ، بما في ذلكجميع وسائل عملها خمس سنوات  مندورة  ا
)الضمان االجتماعي(   ؛ الحماية االجتماعية2018اعي والهيكل الثالثي في عام  بناًء على التسلسل التالي: الحوار االجتم

 
 انظر:  13

ILO, Summary of proceedings concerning the draft resolution to amend the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights 
at Work, 1998, ILC.110/Record No.1D, 2022, paras 249–271 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_848804.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_848804.pdf
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؛ المبادئ والحقوق  2023لعمل( في عام  الحماية االجتماعية )حماية ا  ؛2022في عام    عمالة سياسة ال؛  2021في عام  
 14. 2024األساسية في العمل في عام 

هدف تحدَ و .22 لكل  المعايير  تجميع  على  بناًء  المتكررة  المناقشات  ألغراض  استراتيجي  هدف  بكل  المتعلقة  المعايير  د 
يُ  الو  15. المعايير  استعراض  بآلية  المعني  الثالثي  العامل  الفريقستخدم لتوجيه عمل  استراتيجي  المتعلقة   صكوكتنقسم 

ً   تينبالسالمة والصحة المهني محددة من  الفروع  المحددة والمخاطر  العامة و الحكام  األ :  ، هيإلى ثالث مجموعات  حاليا
 النشاط.

ً   تينمعايير السالمة والصحة المهني  دراسة ما إذا كان ينبغي  و .23 قوق  بادئ والحلمالخاص بافي إطار الهدف االستراتيجي    كليا
ً ئيأو جز  األساسية في العمل ً ئيلحماية االجتماعية )حماية العمل( وجزالخاص بافي إطار الهدف االستراتيجي    ا في إطار   ا
  نهاية، وستعتمد في  سة العامةمبادئ والحقوق األساسية في العمل، هي مسألة تتعلق بالسيالالخاص باالهدف االستراتيجي  

موعة من المعايير. المج توخيهما إزاء هذهمجلس اإلدارة  ريدي نذيلال ينواالتساق المؤسسي الوضوح مدىعلى  المطاف
 ، حدد المكتب الخيارات الثالثة التالية. وفي هذا الصدد

 األهداف االستراتيجية على تينخيارات لتوزيع معايير السالمة والصحة المهنيـ   شكل 

 

أ .24 الخيار األول )"الخيار  إلى    187  رقمو  155رقم    اناالتفاقيت  سوى  نقلتُ لن    "(،لفبموجب  الصلة  ذات  والتوصيات 
  ياراً مع  37  ظليسو  في المجموع؛  اً معيار  50يشمل  لمبادئ والحقوق األساسية في العمل،  لالخاص باالهدف االستراتيجي  

 ل(.)حماية العملحماية االجتماعية الخاص باالهدف االستراتيجي  ضمن تين بشأن السالمة والصحة المهني

يع  جم فإن  وصيات ذات الصلة، والت 187 رقم و 155إضافة إلى االتفاقيتين رقم "(، اءبموجب الخيار الثاني )"الخيار بو .25
المهني  والصحة  السالمة  الواردةمعايير  العامة"    تين  "األحكام  الفرعية  المجموعة  أيضاً  في  الهدف  ستُدَرج  ضمن 

التفاقية السالمة والصحة  التابع    2002  عام  : بروتوكولأيفي العمل،  ق األساسية  الحقوو  لمبادئبا  الخاص  االستراتيجي
المهن1981،  تينالمهني الصحة  خدمات  اتفاقية  المهنية(  161)رقم    1985،  ية؛  الصحة  خدمات    1985،  وتوصية 
  ة توصي  ؛(102)رقم    1956الرعاية،    تسهيالتتوصية  ؛  (97)رقم    1953توصية حماية صحة العمال،  ؛  (171 )رقم

 
من   109وتأجيل الدورة    2019ذلك في االعتبار تعليق الدورة خالل دورة المئوية للمؤتمر في عام    أخذ. ي4  الفقرة ، GB.344/INS/3/1 الوثيقة   14

 .2021إلى عام  2020 عام
 انظر:  15

Second meeting of the SRM Tripartite Working Group (10-14 October 2016): Unfinished follow-up to the instruments identified as 
outdated by the Cartier Working Party – Background tool 1, Instruments by strategic objective. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/genericdocument/wcms_531180.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/genericdocument/wcms_531180.pdf
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  31والبالغ عددها    األخرى  المهنيتينوالصحة  تظل معايير السالمة  وس  16(. 194)رقم    2002،  األمراض المهنيةقائمة  
 ل(.لحماية االجتماعية )حماية العمبا الخاص الهدف االستراتيجي ضمن معياراً،

 معياراً،   41والبالغ عددها  جميعها    تينمعايير السالمة والصحة المهني  تُدَرجالخيار الثالث )"الخيار جيم"(، س  وبموجب .26
هذا الخيار  و  اً.معيار  87، والذي سيشمل حينئٍذ  مبادئ والحقوق األساسية في العمللالخاص باالهدف االستراتيجي    ضمن
ً تعديالً    هو الذي سيتطلب  فقط ً إضافي  مستتبعا حية وآمنة" من الجزء ، لحذف عبارة "ظروف عمل ص2008إلعالن عام    ا

 ." 2" ( لفاألول )أ

للعدد الكبير من المعايير التي سيشملها، يمكن أن يخضع الهدف    اً نظرومجلس اإلدارة هذا الخيار األخير،    نتقىإذا او .27
ً لمبادئ والحقوق األساسية في العمل لمناقشتين متكررتين منفصلتين، كما هو الحال حاليالخاص بااالستراتيجي   بالنسبة   ا

. ومن ثم يمكن إعادة النظر في معايير السالمة والصحة المهنيتين في  ةاالجتماعي  الخاص بالحمايةلهدف االستراتيجي  ل
يمكن أن  ووالفئات األربع األخرى للمبادئ والحقوق األساسية في العمل في مناقشة أخرى؛  واحدة إطار مناقشة متكررة

ً أيض المناقشة األولى تناولت  ئات الخمس.الروابط بين الف ا

فيما يتعلق ببيئة    في العملاالعتراف بالمبدأ والحق األساسي الجديد    ، فإن  نظر عن اختيار الهدف االستراتيجيبغض الو .28
اتخاذ   من ثمو  تينالمتكرر  تينرار بتعزيز التنسيق بين المناقشمجلس اإلدارة إلى اتخاذ ق  اً عمل آمنة وصحية قد يدفع أيض

بشأن   إطارهاتُ   سلسلة قرار  في  المتكررة    ستتبع  الع  بشأنالمناقشة  المتكررة    اً فور ل  محماية  السالمة   بشأنبالمناقشة 
 والصحة المهنيتين. 

ً   مناقشات المؤتمر عن قلق أوسعكشفت  وقد   .29   ضمن شامل لجميع المعايير المجمعة    جدوى إجراء استعراض  إزاء  نطاقا
التي  جهود  الدعم    ، بغيةقة بالمعاييرة لإلجراءات المتعلالمؤتمر من تحديد األولويات المقبلن  هدف استراتيجي واحد لتمكي

ة  هذا القلق ال يقتصر على المعايير المتعلق  تحقيق هذا الهدف االستراتيجي. ومع ذلك، فإن  في  األعضاء  تبذلها الدول  
تحضيرية إلعالن  بإسهاب خالل األعمال ال  لمدروسةمن المسائل الجوهرية اكان    بل  فحسب،  بالسالمة والصحة المهنيتين

العامة التي تعدها لجنة    االستقصائية  الدراساتبين المناقشات المتكررة وذلك إلى إنشاء رابط    فضى . وقد أ2008عام  
(  لف ، في إطار الجزء األول )أاللجنة المعنية بتطبيق المعايير  الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات وتناقشها

،  2008تأثير إعالن عام  مدى ل 2016كما لوحظ في تقييم عام و، العملية ومن الناحية 17. 2008  عام من متابعة إعالن
في إجراء استعراض هادف للمعايير المتعلقة بهدف استراتيجي واحد ضمن إطار المناقشات   حةمطرو  ظلت الصعوبات

 18المتكررة.

اإلدارة  وينظر .30 دراسته  مجلس  في سياق  المؤتمر،  أعمال  في لجدول  بإكمال   ،  يتعلق  فيما  المتكررة  المناقشات  طرائق 
عام   في  الحالية  أيض2024الدورة  اإلدارة  مجلس  وسينظر   . ً دور  ا )في  الحالية  األول/ته  تشرين  - أكتوبر  تشرين 

ينبغي  2022وفمبر  ن الثاني/ كان  إذا  ما  المناقشات  دراسة(  ألث  طرائق  محتمل  تقييم  سياق  في  إعالن  المتكررة  ر 
 . 2008 عام

في نفس الوقت الذي    2008إلعالن عام    إضافيةتعديالت    ةأي  إزاءظر في قراره  ، قد يرغب مجلس اإلدارة في النالذو .31
 . 2008ر فيه في الدورة الجديدة للمناقشات المتكررة والتقييم المحتمل إلعالن عام  ينظ

  

 
الصكوك الحالية   أثناء مناقشة اللجنة، فإن   هذا الهدف االستراتيجي على االتفاقيات األساسية. وكما أوضح المكتب  ضمنال تقتصر المعايير المجمعة   16

  صكوكسبيل المثال، ال تشمل ال  علىفي العمل األربعة القائمة تشمل صكوكاً أخرى غير االتفاقيات األساسية الثماني.    المتعلقة بالمبادئ والحقوق األساسية
ً أيض  بل،  فحسب(  182)رقم    1999( واتفاقية أسوأ أشكال عمل األطفال،  138)رقم    1973األطفال اتفاقية الحد األدنى للسن،    لالمدرجة تحت عم   ا

 .254، الفقرة ILC.110/Record No.1D( والمعايير المتعلقة بالعمل الليلي لألطفال؛ انظر 79)رقم  1946، حداثألالفحص الطبي ل توصية 

  ، بالعدالة االجتماعية: استعراض أثر إعالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية من أجل عولمة عادلة   دفع قدماً المنظمة العمل الدولية،     17
 .103، الفقرة ILC.105/VI ،2016 التقرير

ً قرار بشأن المنظمة العمل الدولية،     18  8، الفقرتان  2016  ، 105، الدورة  ، مؤتمر العمل الدولي بالعدالة االجتماعية من خالل العمل الالئق   دفع قدما
 .2ـ15 و

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_469055.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_498725.pdf
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 ت تقديم التقارير ترتيبا 

باالتفاقيتين   .32 الرئيسية لالعتراف  اآلثار  التي  باعتبارهما  من  للدول األعضاء  بالنسبة  التقارير،  تقديم  أساسيتين ترتيبات 
 .على حد سواء امتلك التي لم تصدق عليهوصدقت على هاتين االتفاقيتين 

،  من دستور منظمة العمل الدولية   22تطبيق االتفاقيات المصدق عليها بموجب المادة    ومن حيث تقديم التقارير بشأن .33
تشريناعت في  اإلدارة  مجلس  التقاريردورة    2009نوفمبر    الثاني/  مد  ثالث    لتقديم  لسنوات  مدتها   التفاقياتبالنسبة 

قرر    ،2018نوفمبر    تشرين الثاني/  -أكتوبر    تشرين األول/مارس و  آذار/ي  وف  19.اإلدارة السديدةاألساسية واتفاقيات  
ولضمان    أللفيةا  مطلعلتي كانت سارية منذ  ر االتقاري  تقديمالمواضيعي لالتفاقيات ألغراض    تجميعمجلس اإلدارة توحيد ال

ً مزيد من االتساق المواضيعي حسب البلد في التقارير المطلوبة سنوي   تخذ وا 20لجميع االتفاقيات المصدق عليها.بالنسبة  ا
نية  تقست سنوات لالتفاقيات ال  نرة مالتقارير في إطار دو  تقديم  مواضيعي ألغراضال  تجميعالبشأن    اً مجلس اإلدارة قرار 
تضمنت   و  آنذاك)التي  المهنيتين(  والصحة  بالسالمة  المتعلقة  االتفاقيات  ألغراض  أنشأ  جميع  بلدان    تقديم مجموعات 

نية المتعلقة باالتفاقيات األساسية تق ات التقارير بموجب االتفاقيات الالتقارير. وقد ُوضعت هذه الترتيبات لضمان تقديم طلب
بما وذات الصلة.    اإلدارة السديدةاالتفاقيات األساسية أو اتفاقيات    تقدم فيهفي نفس العام الذي    باإلدارة السديدةلقة  أو المتع

 سري أن ته ينبغي  مجلس اإلدارة أن  رىن، فقد ييهما أساسيتباعتباررف بهما  عتُ اقد    187  رقم و  155االتفاقيتين رقم    أن  
 21، أي ثالث سنوات بدالً من ست سنوات. التفاقيات األساسية األخرىا  تسري علىالتي  التقارير    تقديمنفس دورة  ا  عليهم

على اتفاقية    تصدق لم    لتي األعضاء ا  الدول   ، سيُطلب من1998لمتابعة السنوية إلعالن عام  ، في إطار اعالوة على ذلك .34
،  مجلس اإلدارة   يستعرضهاتقديم تقارير ل  ،هنيتينكلتا االتفاقيتين األساسيتين المتعلقتين بالسالمة والصحة الم  على  واحدة أو

بعد على واحدة أو أكثر من االتفاقيات األساسية   تصدقلم    تيالاألعضاء    الدول  قدمهاتير األخرى التي إلى جانب التقار
 المتبقية. 

35.  ً  الحالية   ترتيباتال  تكييفمقترحات ل  أن يعدا مجلس اإلدارة في دورته الحالية، يمكن للمكتب  قدمهيالتي    إلرشاداتبا  ورهنا
، سية الجديدةت األساعلى االتفاقيا  تدقص  للدول األعضاء التيمن الدستور    22ة  بموجب الماد  الخاصة بتقديم التقارير

  عام   ، في إطار متابعة إعالنهماتي كل  االتفاقيتين  على   أو  على اتفاقية  تصدق لم    للدول األعضاء التيج تقرير موحد  ونموذ
 (. 2023مارس  آذار/) 347في دورته  في ذلك مجلس اإلدارة يبت، ل1998

  االستراتيجية المراجعة بشأن السالمة والصحة المهنيتين 

فرصة مهمة لزيادة التصديق على اتفاقية    يتيحفي العمل  أساسيين  قرار إدراج بيئة عمل آمنة وصحية كمبدأ وحق    إن   .36
المهنيتين،   والصحة  ال155)رقم    1981السالمة  الترويجي  واإلطار  ا(    2006تين،  المهنيوالصحة  لسالمة  تفاقية 

التزام    من المطلوب  وتحقيقاً لذلك، العالمي والوطني.  على المستويين    تينولتحسين السالمة والصحة المهني(  187 )رقم

الدول األعضاء باالستثمار في البنية التحتية للسالمة والصحة المهنيتين، فضالً عن الجهود الُمحسَّنة جانب  متجدد من  
لل  والهادفة التدريجي  التحقيق  الدولية من أجل  العمل  المساعدة الالزمة ألعضاء منظمة  لتقديم  المكتب  والحق  مبدأ  من 
 في العمل.اً حديث ينالُمضاف يناألساس

عام  و .37 الدورة  2003في  اعتمدت  المهنيتين    93،  والصحة  السالمة  بشأن  عالمية  استراتيجية  الدولي  العمل  لمؤتمر 
ترمي  (  2016-2010خطة عمل )باالستراتيجية    واستُتبعت.  تسترشد بها  المكتب  أعمالعالمية( ال تزال  الستراتيجية  اال)

)خطة العمل(.   187( واالتفاقية رقم  2002وبروتوكولها )  155تصديق واسع النطاق وتنفيذ فعال لالتفاقية رقم    إلى
يتمثل النهج وغيرها من المعايير المحدثة. على نتج عن هذه المبادرة عدة تصديقات جديدة على االتفاقيات المستهدفة وو

وصياغة    2003الدولي في تحديث االستراتيجية العالمية لعام    العملالذي اعتمده مؤخراً مؤتمر  قرار  الالمقترح لمتابعة  
تكون أنشطة  يضمن أن  هذا النهج أن    ومن شأنتقييم التقدم المحرز في تنفيذها.  غرض  بأهداف ومؤشرات لمقترنة  خطة  

 ، صحة المهنيتينالمكتب التي تعزز وتدعم إعمال الحق في بيئة عمل آمنة وصحية واالتفاقيتين األساسيتين للسالمة وال 
يرمي  ومنهجي    متسقنهج    وأن تندرج ضمنالسالمة والصحة المهنيتين  نطاقاً بشأن  ال يتجزأ من العمل األوسع    اً جزء

 
 (. ه)206الفقرة  ،GB.306/PVوالوثيقة  GB.306/LILS/4(Rev.)الوثيقة   19

 ()أ(.2)288 الفقرة ،GB.334/PVوالوثيقة  .GB.332/INS/5(Rev( الوثيقة  20
 .2024حيز التنفيذ في عام  22، ستدخل هذه الدورة الجديدة من التقارير بموجب المادة تقنية ألسباب   21

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_116711.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_126002.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_619736.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_677387.pdf
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  ، استعداداً للدورة المزيد من المشاورات والمداوالت، يقترح المكتب  وبغية تسهيلمن الموارد.    إلى تحقيق أكبر استفادة
من أجل تنقيح وتحديث  مقترحات وخارطة طريق    تضم  أن يعد  وثيقة عمل  ،(2023مارس  آذار/  لمجلس اإلدارة )  347

اآلن في صميم صحية  المنة واآلعمل  البيئة  إدراج    تين، مع مراعاةعالمية بشأن السالمة والصحة المهنيالالستراتيجية  ا
 المبادئ والحقوق األساسية في العمل.

 رمشروع القرا 

 : ما يلي قرر مجلس اإلدارة .38

 أحكام  على  تعديالت  إدخال  بهدف  وتوصية  اتفاقية  اعتماد  شأنب  مؤتمرلل  ]...[  دورةال  أعمال  جدول  في  بند  إدراج (أ)
  بشأن   الدولية  العمل  منظمة  إعالن  من  2  الفقرة   في  وصحية  آمنة  عمل  بيئة  إلدراج  نتيجة  صكا،  15  من  محددة
  بحلول   ،لهذا الغرض  موجز  تقرير  تعميم  إلى  المكتب  ودعوة  (1998)  العمل  في   األساسية  والحقوق  المبادئ
 للصكوك؛  المقترحة النصوص ذلك في بما ،]...[

والسياسة االجتماعية    إعالن المبادئ الثالثي بشأن المنشآت متعددة الجنسيةعلى    مستتبعةاعتماد التعديالت ال ( ب)
 ؛GB.346/INS/3/3الملحق الثالث للوثيقة في  ا( المنصوص عليهمتعددة الجنسية المنشآت)إعالن 

أجل عولمة  إعالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية من    على  تعديالت أخرى  ةمواصلة النظر في أي (ج)
تخذة في سياق جدول أعمال مع القرارات الم  تماشيا  (،  2023مارس    آذار/)  347  ( في دورته2008عادلة )
 ؛ 2025من عام  ا  ت المتكررة اعتباردورة المناقشا بشأن ، بما في ذلكالمؤتمر

دورة   ( د) المادة  التطبيق  بموجب  المطلوبة  التقارير  على  الدستور  22ثالث سنوات  السالمة ا  بشأن  من  تفاقية 
المهنيتين،   ال  (155)رقم    1981والصحة  اإلطار  المهنيتين،  واتفاقية  والصحة  للسالمة   2006ترويجي 

 ؛2024 عام نم ا  (، اعتبار187 )رقم

ترتيبات ال( لتكييف  2023مارس    آذار/)  347المكتب تقديم مقترحات إلى مجلس اإلدارة في دورته   منطلب  ال (ه)
على االتفاقيتين    للدول األعضاء التي صدقتمن الدستور    22ة  التقارير بموجب الماد  الخاصة بتقديم  الحالية

على اتفاقية   تصدق  لمللدول األعضاء التي  رير مقترح  ونموذج تق  187  رقمو  155األساسيتين الجديدتين رقم  
 ؛ 1998في إطار متابعة إعالن عام   هماتيكل االتفاقيتين على أو

( تتضمن مقترحات وخارطة طريق الستعراض 2023)آذار/ مارس    347طلب من المكتب إعداد وثيقة لدورته  ال )و( 
المهنيتين السالمة والصحة  العالمية بشأن  الدولي في دورته  ،االستراتيجية  العمل  اعتمدها مؤتمر    91  التي 

 في العمل.   ينجديد ينأساسيوحق وتعزيز بيئة عمل آمنة وصحية كمبدأ 
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 األول الملحق   

 لقرار  اعتماد المؤتمر الة ستتبع الممشروع اتفاقية ومشروع توصية بشأن التعديالت 
 بشأن  إدراج بيئة عمل آمنة وصحية في إطار منظمة العمل الدولية  بشأن 

 لمبادئ والحقوق األساسية في العمل ا

 مشروع اتفاقية 

 الدولية،  العمل لمنظمة العام المؤتمر إن  
 ، 20. . . عام في  ...دورته عقد حيث جنيف، في االنعقاد إلى الدولي العمل مكتب إدارة مجلس دعاه وقد

(  182)رقم    1999المراجعة الجزئية التفاقية أسوأ أشكال عمل األطفال،  بشأن    مقترحات ال  بعض  قرر اعتماد  إذو
(  187)رقم  2006( واتفاقية اإلطار الترويجي للسالمة والصحة المهنيتين، 183)رقم   2000واتفاقية حماية األمومة، 

اتفاقية  و(  188)رقم    2007صيد األسماك،    قطاع  اتفاقية العمل فيو، بصيغتها المعدلة  2006اتفاقية العمل البحري،  و
المنزليين،   العنف والتحرش،  و(  189)رقم    2011العمال    التابع   2014( وبروتوكول عام  190)رقم    2019اتفاقية 

اعتماد القرار بشأن إدراج بيئة عمل   المستتبعة علىغرض إدخال بعض التعديالت  ب،  1930التفاقية العمل الجبري،  
 األساسية في العمل،   لمبادئ والحقوقبشأن اة آمنة وصحية في إطار منظمة العمل الدولي

 ، شكل اتفاقية دولية هذه المقترحات تأخذ ى أنأروإذ 

والصحية    اتفاقية  ستسمى  التي  التالية  االتفاقية  ،...  عام  من  ...  من  ...   اليوم  هذا  في  يعتمد اآلمنة  العمل  بيئة 
 :.،..(الحقة)تعديالت 

 1المادة 

  بصيغته   ،(1998)العمل    في  األساسية  والحقوق  المبادئ  بشأن  الدولية   العمل  منظمة  إعالن "   بارةتحل ع .1
 ومتابعته،  العمل  في  األساسية  والحقوق  المبادئ  بشأن  الدولية  العمل  منظمة  إعالن"   عبارة  محل"  2022في  المعدلة  
  حماية   واتفاقية(  182  رقم)  1999  األطفال،  عمل  أشكال  أسوأ   اتفاقية  ديباجة  في  واردة  أخرى  صيغة  أي  أو"  1998
  العمل  واتفاقية( 187  رقم) 2006 المهنيتين، والصحة  للسالمة الترويجي اإلطار واتفاقية( 183 رقم) 2000 األمومة،
  المنزليين،  العمال  واتفاقية(  188  رقم)  2007  األسماك،  صيد  قطاع  في  العمل  واتفاقية  المعدلة   بصيغتها  2006  البحري،
 . 1930 الجبري،  العمل التفاقية التابع 2014 عام وبروتوكول( 189  رقم) 2011

فاقية اإلطار الترويجي  "اتعبارة  (" و155)رقم    1981تفاقية السالمة والصحة المهنيتين،  "ا  ةتضاف عبار .2
، بصيغتها  2006العمل البحري،    اتفاقية  ديباجة  (" في الفقرة الثالثة من187)رقم    2006،  للسالمة والصحة المهنيتين

الفقرة الثانية في  و  (188)رقم    2007صيد األسماك،    قطاع  في   الفقرة الخامسة من ديباجة اتفاقية العملفي  و  المعدلة
 . 1930، التفاقية العمل الجبريالتابع  2014 عام عشرة من ديباجة بروتوكول

  البحري،   العمل  اتفاقية  من  الثالثة  المادة  من(  ه)  جديدة  فرعية  فقرةك  " وصحية  آمنة  عمل  بيئة"   عبارة  تضاف .3
  ؛ ( 189  رقم) 2011  المنزليين، العمال اتفاقية من( 2) 3المادة من ( ه) جديدة فرعية فقرةكو ؛المعدلة بصيغتها ،2006
 ".ةوالمهن ستخدامبعد عبارة "اال (190 رقم) 2019 والتحرش، العنف اتفاقية من  5 المادة وفي

، بصيغته (2008عبارة "إعالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية من أجل عولمة عادلة )  تحل .4
عبارة "إعالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية من أجل عولمة عادلة" في  محل  "  2022المعدلة في عام  

 . 1930، تفاقية العمل الجبريالتابع ال 2014عام   لبروتوكوفي و (189)رقم   2011العمال المنزليين،   تفاقيةا ديباجة

 2المادة 

 الرسمي  تصديقها  االتفاقية،  هذه  نفاذ  بدء  تاريخ  بعد  الدولي،  العمل  لمكتب  العام  المدير  أبلغت  عضو  دولة  أي .1
 على   أو  االتفاقية  تلك  على  صدقت  أنها   تعتبر  ،1  المادة  في  إليها   المشار  البروتوكول،  أو  االتفاقيات  من  أي  على

 .  الحالية االتفاقية بمقتضى المعدلة بالصيغة البروتوكول،

 االتفاقيات  من  أي   على   صدقت  أن  لها  سبق  المنظمة  في   عضو  دولة   كل   تقر  االتفاقية،  هذه  على   التصديق  عند .2
 . الحالية االتفاقية بمقتضى المعدلة بصيغتها بأحكامها ملزمة ستظل بأنها 1 المادة  في إليها المشار البروتوكول، أو
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 3المادة 

  هاتين   إحدى   وتودع  . الدولي  العمل  لمكتب  العام  والمدير  المؤتمر  رئيس  بتوقيعي  االتفاقية  هذه   من  نسختان  توقع
ً   لتسجيلها  المتحدة  األمين العام لألمم  إلى   األخرى  النسخة  وترسل  الدولي،  العمل  مكتب  محفوظات  في  النسختين  للمادة   وفقا
عضاء  األ  الدول  من  دولةاالتفاقية إلى كل    هذه  نع   األصل  طبق  صورة  العام  المدير  ويرسل  .المتحدة  األمم  ميثاق  من   102
 منظمة العمل الدولية. في 

 4المادة 

 .لتسجيلها الدولي العمل لمكتب  العام المدير إلى  االتفاقية هذه على الرسمية التصديقات تبلغ .1

  دولتين  من  تصديقين  العام  المدير  تسلم   تاريخ  من  نافذة  االتفاقية  هذه   تصبح  المادة،  هذه   من  3  بالفقرة  عمالً  .2
 تسجيل  تاريخ  من  بدءاً   عضو  دولة  ألي  بالنسبة  نافذة  االتفاقية  هذه  تصبح  وبعدئذ،  .الدولية  العمل  منظمة  في   عضوين
 .عليها تصديقها

ً   المعدلة  بصيغتها  2006  البحري،   العمل  التفاقية  بالنسبة  نافذة  االتفاقية  هذه   تصبح .3   من   6و  4  للفقرتين  وفقا
 .فيها عشرة  الرابعة المادة

 5المادة 

  أي   تصديق  فإن  ،  1في المادة    اأحكام واردة في أي من االتفاقيات أو البروتوكول المشار إليه  ة عن أي  النظر  بغض
ً   يستتبع  االتفاقية ال  لهذه  عضو   دولة    نفاذ   بدء  على  يترتب  وال  المذكورة،  االتفاقيات أو البروتوكول  من  أي   نقض  قانونا
 .االتفاقيات أو البروتوكول هذه من أي تصديق باب إقفال االتفاقية هذه

 6المادة 

1.  ً ً   إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه االتفاقية كليا الجديدة على  ، وما لم تنص االتفاقية  أو جزئيا
 خالف ذلك: 

يستتبع تصديق دولة عضو على االتفاقية الجديدة المراجعة، قانوناً، النقض المباشر لالتفاقية الحالية، عندما تدخل   )أ(
 االتفاقية الجديدة المراجعة حيز النفاذ؛

 ضاء على االتفاقية الحالية. اعتباراً من تاريخ بدء نفاذ االتفاقية الجديدة المراجعة، يقفل باب تصديق الدول األع ب( )

بالنسبة للدول األعضاء التي    ينتظل االتفاقية الحالية في جميع األحوال نافذة في شكلها ومضمونها الحالي .2
 صدقت عليها ولم تصدق على االتفاقية المراجعة الجديدة. 

 7المادة 

 لنص هذه االتفاقية متساوية في الحجية.  إلسبانيةوا ةوالفرنسي ةليزيكاإلن الصيغ

 شروع توصية م

 الدولية،  العمل لمنظمة العام المؤتمر إن  
 ، 20.. دورته... في . عقد حيث جنيف، في االنعقاد إلى الدولي العمل مكتب إدارة مجلس دعاه وقد

( وتوصية  193)رقم    2002لتوصية تعزيز التعاونيات،    المراجعة الجزئية  بشأن  مقترحاتال  بعض  قرر اعتماد  إذو
البشرية،   الموارد  االو(  195)رقم    2004تنمية  فيروس نقص 198)رقم    2006،  ستخدامتوصية عالقة  ( وتوصية 

واإليدز،   البشرية  االجتماعية،  200)رقم    2010المناعة  الحماية  أرضيات  وتوصية  وتوصية  202)رقم    2012(   )
العمل الالئق من أجل  و  العمالة  ( وتوصية204)رقم    2015،  منظمإلى االقتصاد ال  منظمد غير الاالنتقال من االقتصا

اعتماد القرار بشأن    المستتبعة علىغرض إدخال بعض التعديالت  ب(  205)رقم    2017الصمود،  القدرة على  السالم و
 األساسية في العمل، قوقلمبادئ والحبشأن اإدراج بيئة عمل آمنة وصحية في إطار منظمة العمل الدولية 

 دولية،  توصيةتأخذ هذه المقترحات شكل  ى أنأوإذ ر

بيئة العمل اآلمنة   توصية  ستسمى  التي  التالية  التوصية  و... وعشرين،  ألفين  عام  من   ...  من  ...  اليوم  هذا  في  يعتمد
 :... ،(الحقة)تعديالت والصحية 
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  ، (1998)العمل    في  األساسية  والحقوق  المبادئ  بشأن   الدولية  العمل  منظمة  إعالن "   عبارة  تحل (1) .1
 العمل  في  األساسية  والحقوق  المبادئ  بشأن  الدولية  العمل  منظمة  إعالن"   عبارة  محل"  2022في  المعدلة    بصيغته
( وتوصية تنمية 193)رقم   2002توصية تعزيز التعاونيات، ديباجة  في واردة أخرى صيغة أي أو" 1998 ومتابعته،

( وتوصية االنتقال من االقتصاد  198)رقم    2006،  ستخدام توصية عالقة االو(  195)رقم    2004الموارد البشرية،  
ال ال  منظمغير  السالم وو  العمالة   ( وتوصية204)رقم    2015،  منظمإلى االقتصاد  أجل  الالئق من  القدرة على  العمل 
من    35والفقرة    (193)رقم    2002توصية تعزيز التعاونيات،  ()أ( من  1)8وفي الفقرة    (205)رقم    2017مود،  الص

 العمالة  توصية)ج( من  41)أ( و23الفقرتين  في  و(  200)رقم    2010توصية فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز،  
 . (205)رقم  2017الصمود،  القدرة على  العمل الالئق من أجل السالم وو

 : (204)رقم   2015، منظمإلى االقتصاد ال منظمفي توصية االنتقال من االقتصاد غير ال .2

 " في الفقرة الثامنة من الديباجة؛الثماني"  كلمةمحل " عشرةال"  كلمةحل ت )أ(

 ؛ 16( من الفقرة هتضاف عبارة "بيئة عمل آمنة وصحية" كبند جديد ) )ب( 

الم )ج(  عبارلحقفي  تحذف  المهنيتين،    ة،  والصحة  السالمة  و155)رقم    1981"اتفاقية  اإلطار عبارة  ("  "اتفاقية 
المهنيتين،   الواردة  187)رقم    2006الترويجي التفاقية السالمة والصحة  قائمة الصكوك  العنوان   تحت(" من 

 تحت العنوان الفرعي "االتفاقيات األساسية". ضافان توالفرعي "صكوك أخرى" 

 بصيغته  ،(2008)  عادلة   عولمة  أجل  من  االجتماعية  العدالة   بشأن  الدولية   العمل  منظمة  إعالن"   عبارة  تحل .3
عادلة،    عولمة  أجل  من  االجتماعية  العدالة  بشأن  الدولية  العمل  منظمة  إعالن"   عبارة  محل"  2022  عام  في  المعدلة
االجديباجة    في  واردة  أخرى  صيغة  أي  أو"  2008 الحماية  أرضيات  وتوصية    (202)رقم    2012تماعية،  توصية 

العمل الالئق من أجل  و  العمالة  وتوصية  (204)رقم    2015،  منظمإلى االقتصاد ال  منظماالنتقال من االقتصاد غير ال
 . (205)رقم  2017الصمود،  القدرة على  السالم و

  2002  التعاونيات،  تعزيز  لتوصية  الرسمية  النصوص   إعداد  الدولي  العمل  لمكتب   العام  المديرطلب  ي .2
  وتوصية (  198  رقم)  2006  االستخدام،  عالقة  وتوصية(  195  رقم)  2004  البشرية،  الموارد  تنمية  وتوصية(  193 رقم)

(  202  رقم )  2012  االجتماعية،  الحماية  أرضيات  وتوصية(  200  رقم )  2010  واإليدز،  البشرية  المناعة  نقص  فيروس
  من   الالئق  والعمل  العمالة  وتوصية(  204  رقم )  2015  المنظم،  االقتصاد  إلى  المنظم  غير  االقتصاد  من  االنتقال  وتوصية

  من   1  الفقرة  في  عليها  المنصوص  بالتعديالت  المعدلة  بصيغتها(  205  رقم)  2017  الصمود،  على  والقدرة  السالم  أجل
 . المنظمة في األعضاء  الدول  من دولة كل إلى النصوص  هذه عن مصدقة نسخ إرسال و التوصية هذه
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  الملحق الثاني 

 ( الحقةمشروع قرار بشأن التصديق الفوري على اتفاقية بيئة العمل اآلمنة والصحية )تعديالت 

  ، ...  ،... دورته المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية المنعقد في  إن  

من إعالن منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق األساسية في العمل    2إذ يشير إلى قرار تعديل الفقرة  
 لمبادئ والحقوق األساسية في العمل؛ بشأن ا ( إلدراج بيئة عمل آمنة وصحية في إطار منظمة العمل الدولية 1998)

 .؛ .. ،...دورته  في  ،(، ...الحقةعديالت اعتماد اتفاقية بيئة العمل اآلمنة والصحية )تيذك ر بإذ و

لضمان قدر    محبذ   ،ة(، ...الحقالتصديق الفوري على اتفاقية بيئة العمل اآلمنة والصحية )تعديالت    أن    وإذ يرى
لمبادئ والحقوق األساسية في  لها  ضمنأكبر من االتساق في مجموعة معايير العمل الدولية من خالل مواءمة المراجع  

( العمل  في  األساسية  والحقوق  المبادئ  بشأن  الدولية  العمل  منظمة  إعالن  مع  في  1998العمل  المعدلة  بصيغته   ،)
 ، 2022 عام

وال ،  ...ة(،  الحقعلى اتفاقية بيئة العمل اآلمنة والصحية )تعديالت    النطاق  اسعيدعو إلى التصديق الفوري والو . 1
من    6و  4ين  فقرتال، بصيغتها المعدلة، مع مراعاة  2006من الدول األطراف في اتفاقية العمل البحري،    سيما

 ؛منهاالمادة الرابعة عشرة 

يدعو مجلس اإلدارة إلى أن يطلب من المدير العام تقديم تقرير عن حالة التصديق على اتفاقية بيئة العمل اآلمنة   . 2
 على فترات مناسبة. ،(، ...الحقةوالصحية )تعديالت 
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  الملحق الثالث 

 ة على إعالن المنشآت متعددة الجنسية مستتبعالتعديالت ال

 مقدمة

.. .. 

 ومتابعته،  ،2022(، بصيغته المعدلة في عام  1998)العمل    في  األساسية  والحقوق  المبادئ  بشأن  الدولية  العمل  منظمة  إعالن  كما أن  
ً  به المعترف ً  باعتباره عالميا  .المقدمة التوجيهات يعزز للجميع، الالئق العمل توفير هدف لتحقيق أساسيا

... . 

 المستجدة   التطورات  مراعاة  مع  اإلعالن  تعديل  في  المضي(  2017  مارس/    آذار)  329  دورته  في  اإلدارة  مجلس  قررو  ويقرر
  من   االجتماعية  العدالة  بشأن  الدولية  العمل  منظمة  إعالن  مثل  الدولية  العمل  منظمة  داخل  2006  عام  في  السابقة  التحديث  عملية  منذ
 العمل  مؤتمر  واستنتاجات  الجديدة  الدولية  العمل  ومعايير  ،2008  عام  في  الدولي  العمل  مؤتمر  اعتمده  الذي  عادلة،  عولمة  أجل

 واإلمداد  التوريد سالسل  في الالئق  العمل بشأن  الدولي العمل مؤتمر واستنتاجات( 2007) المستدامة المنشآت تعزيز بشأن الدولي 
 الحماية"   المعنون  المتحدة  األمم  إطار  تنفيذ:  اإلنسان  وحقوق  التجارية  األعمال  بشأن  التوجيهية  المبادئ  عن  فضالً   ؛(2016)  العالمية

  باإلعالن؛   الخاصة  الصلة  ذات(  2015)  2030  لعام   المستدامة  التنمية   برنامج  وغايات  وأهداف(  2011" )واالنتصاف  واالحترام
ً   ويحيط  التوجيهية  والمبادئ  المناخ  تغير بشأن (  2015)  باريس  واتفاق  التنمية  تمويل  بشأن (  2015)  أبابا أديس  عمل  ببرنامج  علما
اعتمد مجلس  و  (.2011 عام  في  المنقحة  بصيغتها)  الجنسية  متعددة  المنشآت  بشأن   االقتصادي الميدان  في  والتنمية  التعاون  لمنظمة

قرار مؤتمر العمل   ( بعد اعتماد2022نوفمبر    تشرين الثاني/  -أكتوبر    تشرين األول/)  346اإلدارة تعديالت إضافية في دورته  
   لمبادئ والحقوق األساسية في العمل.بشأن ا الدولي بشأن إدراج بيئة عمل آمنة وصحية في إطار منظمة العمل الدولية 

 9الفقرة 

 السياسات العامة

... . 

  في   األساسية  والحقوق  المبادئ  بشأن   الدولية  العمل  منظمة  إعالن   تطبيق  في  تسهم  أن   األطراف  لجميع  وينبغي . 9
  األعضاء،  الدول  وجميع  .1998  عام  في  اعتمد  الذي  ومتابعته،  2022(، بصيغته المعدلة في عام  1998)العمل  
  تحترم  بأن المنظمة، إلى انتمائها بمجرد ملزمة  البحث، موضوع األساسية االتفاقيات على صدقت قد تكن لم وإن

ً  حسنة بنية وتطبقها تعززها وأن االتفاقيات هذه موضوع تشكل التي األساسية بالحقوق المتعلقة المبادئ   لما  ووفقا
 جميع  على  القضاء(  ب)  الجماعية؛  المفاوضة  بحق  الفعلي  واإلقرار  النقابية  الحرية(  أ: )وهي  الدستور،  عليه  ينص
  االستخدام   في  التمييز  على  القضاء(  د)  األطفال؛  عمل  على  الفعلي  القضاء(  ج)  اإللزامي؛  أو  الجبري  العمل  أشكال
 ...  ( بيئة عمل آمنة وصحية.ه)؛ والمهنة

 14الفقرة 

 العمالة

.… 

  أشدها،   الجزئية  والبطالة  البطالة  مشاكل  فيها  تبلغ  التي  المضيفة   البلدان   حكومات  حالة  في  خاصة  أهمية  األمر  ولهذا . 14
 واستنتاجات (  2003)  العالمي  العمالة  برنامج  مراعاة  ينبغي  الصدد،  هذا  وفي  .النامية  العالم  مناطق  في  سيما  ال

بصيغته  (،  2009)  العمل  لفرص  العالمي  والميثاق(  2007)  المستدامة   المنشآت  تعزيز  بشأن  الدولي   العمل  مؤتمر
 .المستدامة التنمية أهداف من 8  والهدف 2022المعدلة في عام 
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 66الفقرة 

 العمل  منظمة  اتفاقيات  بمبادئ  تلتزم  ال  بلدان  في  الجنسية  متعددة  المنشآت  تعمل  حين  خاصة  أهمية  األمر  ولهذا . 66
  الجبري   والعمل  األطفال  وعمل  والتمييز  الجماعية  والمفاوضة  التنظيم  في  والحق  النقابية  بالحرية  المتعلقة  الدولية
 .صحيةالمنة واآلعمل الوبيئة 

 األول  قلحالم

   الممارسات ومدونات الدولية العمل وتوصيات واتفاقيات الدولية العمل منظمة بإعالنات قائمة
  الثالثي  المبادئ بإعالن الصلة وذات عنها الصادرة اإلرشادية الوثائق من  وغيرها التوجيهية والمبادئ
 االجتماعية  والسياسة الجنسية متعددة المنشآت بشأن

 منظمة العمل الدوليةإعالنات  -ألف 

  2022(، بصيغته المعدلة في  1998)منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق األساسية في العمل    إعالن •
 ومتابعته 

(، بصيغته المعدلة في  2008)إعالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية من أجل عولمة عادلة   •
 2022عام 

 اتفاقيات وتوصيات العمل الدولية  -باء 

والمفاوضة   النقابية حريةالالخاص ب إلطارووضعه بعد ا تينوالصحة المهني معايير السالمة تضمنمنفصل ي إطارإنشاء 
 الجماعية. 

 


