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 مقدمة

مناقشة عامة باالستناد إلى نهج متكامل بشأن   ) ٢٠٠٣(أجرى مؤتمر العمل الدولي في دورته الحادیة والتسعين 
. ستراتيجية عالميةإة واألنشطة ذات الصلة في مجال السالمة والصحة المهنيتين والحاجة إلى   منظمة العمل الدوليمعایير 

وأعتمد المؤتمر استنتاجات نصت على أن یوضع من باب األولویة صك جدید یحدد إطارًا ترویجيًا في مجال السالمة   
أن یدرج هذا البند في جدول ) ٢٠٠٣وفمبر ن/ تشرین الثاني (٢٨٨آما قرر مجلس اإلدارة، في دورته  . والصحة المهنيتين

 .لمؤتمر العمل الدولي) ٢٠٠٥(أعمال الدورة الثالثة والتسعين 

 من شأنه أن یكون بمثابة أساس للمناقشة   ١ من النظام األساسي للمؤتمر، أعد المكتب تقریرًا تمهيدیاً  ٣٩ووفقًا للمادة 
 یتعلق بالمسائل التي تمت مناقشتها فيه وأرسل إلى حكومات الدول  وقد أرفق بهذا التقریر استبيان. األولى لهذه المسألة

 ١٥األعضاء في منظمة العمل الدولية وطلب منها أن ترسل ردودها بحيث تصل إلى مكتب العمل الدولي في موعد أقصاه 
 .٢٠٠٤أآتوبر / تشرین األول

أذربيجان، : ٢ دولة عضوًا التالية٩٢البالغة وآان المكتب قد تلقى وقت إعداد هذا التقریر ردودًا من حكومات الدول     
األرجنتين، إسبانيا، أستراليا، استونيا، اآوادور، ألمانيا، اإلمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، أوروغواي، أوآرانيا،   

یش، بنما، بنن،    أیرلندا، إیطاليا، بابوا غينيا الجدیدة، البحرین، البرازیل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاریا، بنغالد  
بوتسوانا، بورآينا فاسو، بولندا، بيالروس، تایلند، ترآيا، تشاد، تونس، الجمهوریة التشيكية، جمهوریة تنزانيا المتحدة،          
الجمهوریة العربية السوریة، جمهوریة آوریا، الدانمرك، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سري النكا، السلفادور، سنغافورة،      

السوید، سویسرا، الصين، عمان، غابون، غواتيماال، فرنسا، الفلبين، فنزویال، فنلندا، فيتنام، قبرص،  السنغال، سورینام، 
آازاخستان، آرواتيا، آندا، آوبا، آوستاریكا، الكویت، التفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، مالطة، ماليزیا، مدغشقر، مصر،           

، المملكة المتحدة، منغوليا، موریشيوس، موزامبيق، مولدوفا،        المغرب، المكسيك، مالوي، المملكة العربية السعودیة 
 .النرویج، النمسا، النيجر، نيجيریا، نيكاراغوا، نيوزیلندا، هایتي، الهند، هندوراس، هنغاریا، هولندا، اليابان، اليونان   

وا غينيا الجدیدة، استونيا، اإلمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، أوروغواي، باب   ( دولة عضوًا ٣١أما حكومات 
البرازیل، بلغاریا، بولندا، الجمهوریة العربية السوریة، رومانيا، زمبابوي، السلفادور، سنغافورة، السنغال، السوید، الصين،       
عمان، غواتيماال، الفلبين، فنلندا، فيتنام، قبرص، التفيا، مالطة، المكسيك، موریشيوس، موزامبيق، النرویج، هایتي،      

، فقد أفادت تحدیدًا أنها قامت بصياغة ردودها بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات            )بانهندوراس، اليا
آما أرسلت حكومات     . العمال، بينما أدرجت حكومات أخرى في ردودها إجابة تلك المنظمات على األسئلة، أو أشارت إليها      

مات العمال بشكل مستقل من دون اإلشارة إليها   دولة عضوًا المالحظات المتلقاة من منظمات أصحاب العمل ومنظ٢٧
 .بمزید من التفاصيل، وفي بعض الحاالت، وردت الردود مباشرة من منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال    

في حال أجابت . ولقد تمت صياغة هذا التقریر باالستناد إلى الردود المتلقاة التي یرد جوهرها في الصفحات التالية  
" الردود اإلیجابية"ؤال متعدد األجزاء بطریقة مختلفة بين جزء وآخر، یمكن أن یرد أسمها في    دولة عضو على س

وترد االستنتاجات المقترحة في نهایة التقریر مباشرة بعد تعليق       . معًا، مع اإلشارة إلى األجزاء ذات الصلة  " السلبية"و
 .المكتب على الردود المتلقاة

ن اعتماد صك أو أآثر من الصكوك الدولية، یقوم المكتب، استنادًا إلى     وإذا قرر المؤتمر أنه من المستحس 
ثم یكون للمؤتمر أن یتخذ القرار    . االستنتاجات التي یعتمدها المؤتمر، بصياغة مشروع صك أو أآثر لتقدیمه إلى الحكومات       

 .النهائي بشأن الموضوع في دورة مقبلة

                  
 .٢٠٠٥، جنيف، ٩٣تمر العمل الدولي، الدورة ، مؤ)١( التقریر الرابع طار ترویجي للسالمة والصحة المهنيتين،إ: مكتب العمل الدولي 1
 .   یمكن للمندوبين أن یطلعوا أثناء المؤتمر على الردود التي وصلت متأخرة جدًا بحيث تعذر إدراجها 2
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 الردود المتلقاة

ویرد آل )). ١(التقریر الرابع (ردود على االستبيان الذي أرفق بالتقریر التمهيدي  یحتوي هذا القسم على جوهر ال
في ). ردود إیجابية أو سلبية أو ردود أخرى (سؤال وتتبعه قائمة بالحكومات التي أجابت عليه، مجموعة وفقًا لطبيعة إجابتها     

أسماء البلدان بالترتيب األبجدي، تلي   حال وجود مالحظة تصف الرد أو تشرحه، یرد جوهر آل مالحظة ضمن قائمة ب  
في حال شمل الرد عدة أسئلة، أو أحال إلى سؤال سابق، یرد جوهر الرد ضمن السؤال األول ویحال  . القائمة المذآورة أعاله

 .إليه على نحو وجيز فقط في األسئلة األخرى 

ة، من دون إعطاء إجابات على أسئلة  وأفاد عدد من الحكومات أن التقریر التمهيدي یشكل أساسًا مرضيًا للمناقش    
وقد اعتبرت مثل هذه الردود ردودًا إیجابية أو سلبية، حسبما هو مناسب في سياق األسئلة، أو تمت اإلشارة إليها في . محددة

 .المناقشة العامة

معلومات  وبالرغم من أن تلك ال. وقد أوردت بعض الحكومات في ردودها معلومات عن قانونها وممارساتها الوطنية 
أما الردود اإلیجابية أو السلبية من منظمات   . مفيدة جدًا لعمل المكتب، إال أنها لم ترد إال إذا آانت ضروریة لفهم الرد 

أصحاب العمل ومنظمات العمال من دون مالحظات فقد ذآرت فقط في حالة تناقضها مع رد الحكومة أو عند غياب رد      
 . الحكومة على هذا السؤال

 مةمالحظات عا

، )١(االتحاد قلـق بشدة من بعض محتوى الفصل الثاني من التقریر الرابع :  اتحاد نقابات العمال لجان   .إسبانيا
الخالية " ثقافة السالمة"فاستخدام مفاهيم مثل   . للسالمة والصحة المهنيتين " دعائم إستراتيجية عالمية "السيما اإلشارة إلى  

ثقافة المنشأة وثقافة العامل وسيطرة الغالب على   : یلقى فيها آل شيء  " الت  آسلة المهم"من أي محتوى واضح، یصبح  
وليس صحيحًا أن  . المغلوب والقائمين بالعولمة على الخاضعين للعوَلمة والذین یأخذون المخاطر وأولئك الذین یعانون منها  

يف مسؤوليات أصحاب العمل وإلقاء   وهذه المفاهيم هي بمثابة غطاء یتستر وراءه لتخف  . صحة العمال هي مسؤولية الجميع
 .اللوم على الضحية

تخبئ   " نظم اإلدارة "و ". نظم اإلدارة "األخرى للوقایة المشار إليها في التقریر، أي " الدعامة"ویصح ما سبق على 
. العمالفي خلفيتها حربًا تجاریة واقتصادیة تشن بين مختلف البلدان وهيئات التصدیق، وهو أمر ال عالقة له بتعزیز صحة 

والقصد من ذلك هو وضع صحة العمال تحت مراقبة السوق من خالل المنظمة الدولية لتوحيد المقایيس، بنقلها من المنتدى     
وینبغي أن تؤخذ بعض المخاطر في االعتبار قبل  . المناسب وهو منظمة العمل الدولية، حيث المشارآة الثالثية مضمونة 

 .يةاعتماد صك مناسب لمنظمة العمل الدول  

التنظيم الذاتي إلى جانب المسؤولية االجتماعية     "إّن المفهوم الثالث المستخدم في تقریر منظمة العمل الدولية هو     
فما هي حدود حریة المنشأة؟ . وهذه مفاهيم جوفاء وفارغة من المحتوى وترتبط بشكل وثيق بالمفاهيم السابقة      ". للمنشآت

 أن تقوم صكوك منظمة العمل الدولية على عنصرین رئيسيين لرصد   وبات من الالزم اآلن أآثر من أي وقت مضى
 . عمل ومشارآة العمال، ووساطة وإشراف السلطات العامة من خالل اللوائح ونظام للعقوبات: األنشطة االقتصادیة وهما

لقة بالعمل  ضرورة النظر في المخاطر النفسية االجتماعية المتع "صراحة إلى ) ١(وأخيرًا، یشير التقریر الرابع 
ومن غير المقبول على اإلطالق أن تستمر منظمة العمل الدولية في التواني      ." بالنسبة ألنشطة منظمة العمل الدولية األخرى  

 .إلى ما ال نهایة عن مواجهة عامل الخطر الذي یسبب فعًال أمراضًا نفسية وتوترًا وإرهاقاً 

منظمة العمل الدولية أن تبدأ حملة للتصدیق على االتفاقية رقم   باإلضافة إلى اعتماد هذا الصك، ینبغي ل .  أستراليا
، التي تتضمن أهم األحكام والمبادئ واألهداف األساسية التي ترمي جميع صكوك السالمة والصحة المهنيتين إلى أن   ١٥٥
 .وهي محدثة وتشكل معيارُا دوليًا مناسبًا للسالمة والصحة المهنيتين   . تحققها

 تصدیقًا، ویبدو أن الكثير من الحكومات لم ترّآز على االتفاقية منذ  ٤٢ إال على ١٥٥ة رقم ولم تحصل االتفاقي
.  بشأن السالمة في بيئة العمل١٩٨٧ أو منذ االستقصاء العام الذي قام به مكتب العمل الدولي عام ١٩٨٣اعتمادها عام 



 إطار ترويجي للسالمة والصحة المهنيتين
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ق آما تجاوبت مع حملة التصدیق على االتفاقيات  وهناك سبب وجيه لالعتقاد أن الدول األعضاء ستتجاوب مع حملة التصدی 
 .األساسية

إن . ٢٠ و١٩ والسـؤالين ١٧ و١٦ والسـؤالين ٩-٧ واألسـئلة ٤وال تـرى الحكومة ضرورة لإلجابة على السـؤال 
ه  تتضمن المبادئ األساسية للسالمة والصحة المهنيتين، وقد ال یكون استحداث صك إضافي یكرر هذ  ١٥٥االتفاقية رقم 

األحكام زائدًا فحسب بل مرهقًا أیضًا، خاصة باشتراط تكرار اإلبالغ على الدول األعضاء التي سبق وصدقت على االتفاقية     
 قد تحتاج إلى التشجيع ١٥٥باإلضافة إلى ذلك، تعتقد أستراليا أن البلدان التي لم تصدق بعد على االتفاقية رقم . ١٥٥رقم 

 .ة إلرساء وترویج وتحسين السالمة والصحة المهنيتين  والدعم وليس إلى إجراءات تقييدی 

وتعتقد الحكومة أن السالمة والصحة المهنيتين ذات أهمية آبيرة وتلتزم بتأمين نواتج أفضل للسالمة والصحة       
 بمناقشة وبحث  - وهو أعلى مستوى حكومي -ویقوم مجلس وزراء شؤون عالقات مكان العمل . المهنيتين وذلك لرفاه العمال 

وهو یظهر التزامه بتحسين قدرات مشغلي المشاریع لتفادي اإلصابات واألمراض        . ورات السالمة والصحة المهنيتين تط
 ومبادرات الحكومة فيما یتعلق بالسالمة    ١٥٥والوفيات في مكان العمل، إلى جانب تصدیق أستراليا على االتفاقية رقم    

 .والصحة المهنيتين 

رؤیة آيفية وضع صك مقترح في هذا االستبيان، مما قد یبدو أنه یفضي إلى        من الصعب :  مجلس نقابات العمال 
لدعم فكرة ) ١( من التقریر الرابع ٩٧ و٩٦ و٩٢ و٩١وینبغي اإلشارة إلى الفقرات . إعالن أآثر منه إلى اتفاقية مع توصية

لعمال وأشكال العمل التي  ویجب وضع األفكار المبتكرة موضع التنفيذ بهدف توسيع التغطية لتشمل ا  . وضع اتفاقية
العمل غير المنظم، سياسات العمالة وممارسات العمل االستغاللية، عدم احترام حقوق العمال واألحكام         : استبعدت
 .التشریعية

تحضر الحكومة تشریعًا لوضع أحكام إضافية بهدف ضمان سالمة وصحة ورفاه األشخاص في العمل .  أیرلندا
ذات الصلة لتنفيذ توجيهات مجلس االتحاد األوروبي وإلضفاء مهام إضافية على الهيئة الوطنية      وإلنفاذ األحكام القانونية  

 ".هيئة الصحة والسالمة  "المعنية بالسالمة والصحة المهنيتين، التي سيتم إعادة تسميتها   

وفي ".  السالمةثقافة "ال مبرر للترآيز الذي توليه منظمة العمل الدولية على ترویج     :  اتحاد العمال .  بربادوس
ینطوي على تداعيات ضمنية قد تؤدي إلى إلقاء اللوم على العمال   " ثقافة السالمة"، اتفق على أن استخدام مصطلح ٢٠٠٣

 .وإحالل أصحاب العمل من أیة مسؤولية

مشاآل آذلك إلى النهج القائمة على الجوانب السلوآية للسالمة التي تّحول الترآيز عن  ) ١(ویشير التقریر الرابع 
التنظيم واإلدارة السيئة التي تعتبر مصدر معظم مشاآل الصحة والسالمة في مكان العمل والتي استعملت لتقویض   

 .االتحادات في مكان العمل
الذي آان جزءًا أساسيًا من نهج إلغاء الضوابط ) ٧٩الفقرة " (التنظيم الذاتي"آذلك إلى ) ١(ویشير التقریر الرابع 

ونعتبر من غير المناسب لمنظمة العمل الدولية أن    . الصحة المهنيتين الملحوظة على الصعيد العالمي الضارة بالسالمة و
وعلى . تعزز مثل هذا النهج اآلن، السيما بوجود عدد آبير من الحاالت التي تظهر النتائج الضارة في عدد من البلدان

 .م إنفاذهااإلطار أن یعكس بشكل أآثر مالءمة أهمية الحقوق التشریعية ونظ   

وقد یكون هناك تعارض مع ما تنص عليه والیة منظمة العمل الدولية إذا أیدت نموذجًا تقنوقراطيًا إللغاء الضوابط،   
 .  مع الشرآاء الثالثيين وال تاریخ هذه المؤسسة  ٢٠٠٣وهو أمر ال یعكس طبيعة االتفاقات التي تم التوصل إليها في     

العمال ودور النقابات في مجال الصحة والسالمة، ویعتبر العمال جزءًا من والتقریر یهمش على ما یبدو مشارآة 
ویجب تصحيح ذلك إذا أردنا أن یكون لنتائج االستبيان أي معنى وأن  . المشكلة ال عنصرًا أساسيًا لتنفيذ الحلول الرئيسية 

 .نحصل على الدعم من جميع المشارآين في أعمال منظمة العمل الدولية

ظمة العمل الدولية حریصة على أن تتمحور آراؤها حول ثقافة السالمة آاستجابة لعالم العمل وفي حين أن من
حقوق تعيين ممثلي السالمة في النقابات      : تعطى أهمية آافية للمبادرات الناجحة الموجهة إلى النقابات، مثل   المتغير، ال  

لنقابات واألحكام لممثلي السالمة الجوالين لتغطية ولجان سالمة أماآن العمل واستخدام تبليغات التفتيش الصادرة عن ا 
أعضاء النقابات في منطقة جغرافية واسعة والحقوق النقابية لدخول أماآن العمل والحریة النقابية والحمایة من اإلیذاء بسبب        

 .إثارة المسائل المتعلقة بالسالمة

الفصل الرابع من التقریر (افة السالمة إن اقتراح منظمة العمل الدولية لصك محتمل یتمحور موضوعه حول ثق
في تقریر واستنتاجات اللجنة المعنية بالسالمة والصحة المهنيتين، في الدورة   . قد یشكل خطوة خطرة وتراجعية)) ١(الرابع 

الثقافة الوقائية في مجال السالمة "، تم استخدام وقبول مصطلح ٢٠٠٣الحادیة والتسعين لمؤتمر العمل الدولي في  
 .وال داعي اآلن إلى التحول عن هذا المصطلح المقبول صياغة مفهومًا ونهجاً ". حةوالص
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غير أن اإلطار . هناك حاجة إلى إطار تشریعي في مجال حمایة صحة العمال:    اتحاد التجارة والخدمات.البرتغال
شریعات الجماعة األوروبية إلى جانب    ، السيما ت  التي تتجاوز نطاق الوالیة الوطنية   أي الصكوك التشریعية الدولية و (الحالي 

وإننا نكرر نداءنا لوقف سن التشریعات   . یغطي السلسلة الكاملة للحوادث المهنية المعروفة) القوانين التي تنفذها في البرتغال
 .ونوصي باتباع نهج یهدف إلى ضمان تطبيق التشریعات القائمة تطبيقًا سليماً     

یجب أال ننسى (إن الحجم الصغير لمنشآتنا . سعة من الصعوبات في هذا المجالوتواجه الشرآات البرتغالية سلسلة وا
یحصر الخيارات المتاحة أمام الشرآات في اعتماد نموذج     ) أن النسج التجاري یتألف في معظمه من منشآت بالغة الصغر 

 . لعمال أو ألصحاب العمل أنفسهم وفي الوقت نفسه، تجعل قلة عدد العمال من الصعب تنفيذ تدابير التدریب ل . جدید للوقایة

ویقع الكثير من المنشآت التجاریة في أماآن ال تسمح بإجراء التخطيط والتصميم المالئمين لمكان العمل بسبب           
 .تقادمها أو هيكلها األصلي 

نفيذ التأخير في تنظم التعليم والتدریب، وأما فيما یتعلق باإلطار المؤسسي، فتشمل نقاط الضعف عدم آفایة تطور   
 .اإلجراءات الرامية إلى ضمان مصداقية النظام، السيما اعتماد األفراد والمنشآت 

ألنه فيما یتعلق ببعض النقاط،  ) ١(لدى االتحاد عدد من االنتقادات على محتوى التقریر الرابع :  االتحاد العمالي العام
 .قد ال یكون النهج المشار إليه في األسئلة هو األآثر مالءمة 

، یظهر أن التقریر تقييدي في تفسيره، إذ      "السالمة القائمة على السلوك "أو  " ثقافة السالمة" عند الحدیث عن وعليه،
 .یضع عبء المشكلة على عاتق العمال، بينما یتقاضى عن مسؤولية أصحاب العمل عن إدارة وتنظيم منشآتهم    

مال وهو أن العمال وممثليهم یجب أن یكونوا    یبدو أن التقریر یبتعد آذلك عن مبدأ جوهري بالنسبة التحادات الع   
ویجب أن یشارآوا ليس فقط على صعيد المنشأة بل أیضًا      . جزءًا من الحل، خاصة فيما یتعلق بالسالمة والصحة المهنيتين  
آما یبدو أن منظمة العمل الدولية قد أظهرت بعض التراجع . على صعيد الحوار الثالثي وهو أمر أساسي في هذا المجال

يما یتعلق بهذه النقطة، ففي الوثائق السابقة آان یشار إلى الثقافة الوقائية في مجال السالمة والصحة، ومن الواضح أن هذا   ف
 .األمر أآثر شموًال ومالءمة  

باإلضافة إلى ذلك، هناك عدد من القضایا التي ال یبين فيها التقریر تقدمًا یذآر من منظار اتحاد العمال، سواء تعلق   
 بحق الحصول على ممثلين خاصين للسالمة والصحة المهنيتين أم تعلق باالتجاه نحو منح هؤالء الممثلين حقوقًا           األمر

 .مساویة لحقوق ممثلي االتحادات العمالية، وهو أمر أآثر مالءمة   

وفيما یتعلق بمشارآة األطراف األخرى في المنظمات أو المشاورات المتعددة األطراف، یجب أن یعالج هذا      
الموضوع مع بعض التحفظات بالرغم من أن ذلك قد یكون مهمًا في بعض الحاالت، إال أنه یجب أال یؤدي ذلك إلى إضعاف        

 .السلطات االستشاریة وسلطات صنع القرار في تلك الهيئات أو تقييد نطاق العمل في هذا السياق ألسباب اقتصادیة ال غير    
لذا، یجب  . لقد تبّين في أغلب األحيان أن آثار التنظيم الذاتي ضارة    ". اتيالتنظيم الذ "وهناك شاغل آخر یتعلق بمفهوم     

التصدي لمسألة فعاليتها بتحفظات شدیدة، وینبغي توجيه االهتمام أساسًا نحو الحاجة إلى سن تشریعات ولوائح ملزمة، وهو       
 .أمر من شأنه برأینا أن یضمن التطور المنشود لظروف العمل

عوضًا عن اإلجابة عن آل سؤال على حدة، رأى المجلس الوطني للعمل أن من :  ني للعملالمجلس الوط.  بلجيكا
 .األفضل دراسة التقریر واالستبيان آكل  

األولى تتعلق بالنطاق العام للتقریر واالستبيان الذي یتضمنه؛ والثانية تتعلق     . وقدم المجلس مالحظتين جوهریتين
 ".جال السالمة والصحةالثقافة الوقائية الوطنية في م"بمبدأ  

، آانت نية المشارآين وضع وتطبيق      ٢٠٠٣ویالحظ المجلس أنه، وفقًا لالستنتاجات التي اعتمدها المؤتمر في      
وتحقيقًا لهذه الغایة، سعوا إلى اعتماد خطة عمل منظمة     . في مجال السالمة والصحة المهنيتين   " استراتيجيات وحلول جدیدة   "

، آان من المعتزم وضع صك جدید إلرساء "خطة العمل"وفي إطار . مة والصحة في العملالعمل الدولية لترویج السال
 .إطار ترویجي للسالمة والصحة المهنيتين 

أن یقوم، في جملة " ذي المضمون الترویجي غير التقييدي " "الجامع"وعلى وجه الخصوص، آان ال بد لهذا الصك 
باإلضافة إلى ذلك، وفي . المهنيتين وإعطاء الدول األعضاء وسائل تنفيذها أمور، بصياغة البرامج الوطنية للسالمة والصحة 

سبيل تسهيل تبادل الخبرة والممارسات الجيدة في مجال السالمة والصحة المهنيتين، قدم المشارآون في المؤتمر آلية لتقدیم    
المدخالت  "ن هناك دعوة إلى تقدیم   وأخيرًا، وبخصوص ما ورد سابقًا، آا. التقاریر حول اإلنجازات والتقدم الذي أحرز 
 ".العملية المناسبة والعمليات ومؤشرات اإلنتاج   



 إطار ترويجي للسالمة والصحة المهنيتين

6 H:\Word\Arabic\Confrep\2005\IV(2)\Final\2nd final\12-4-05-Ar.doc 

لذا یعتبر أنهما ال یعكسان      . وفي االستبيان المرفق به  ) ١(ویالحظ المجلس أن هذه العناصر ناقصة في التقریر الرابع  
 .٢٠٠٣نوایا المشارآين في مؤتمر العمل الدولي في   

س أنه ال بد من إدخال بعض التصویبات على التقریر الحالي وعلى االستبيان لوضعهما    وبناء على ذلك، یرى المجل
 .٢٠٠٣في سياق المناقشة العامة حول الموضوع وجعلهما في اتساق مع االستنتاجات التي اعتمدها المؤتمر في عام     

من المخاطر في أماآن إن إطار عمل هذا الصك سوف یساعد آل دولة عضو في وضع نهج نظري للوقایة .  بلغاریا
آما سيشجع الصك اعتماد السالمة والصحة المهنيتين آأولویة في البرامج الحكومية في آل دولة عضو      . العمل ومكافحتها 

آما  . في حال توصل الشرآاء االجتماعيون إلى اتفاق مشترك بشأن وضع وتطبيق برنامج وطني للسالمة والصحة المهنيتين         
جتماعيين على تبادل المعلومات حول الممارسات الجيدة في مجال السالمة والصحة المهنيتين،     سيتم مساعدة الشرآاء اال 
 .إضافة إلى تسهيله وحفزه

ویبدو أن . إن شكل الصك الجدید آما هو مقترح في االستبيان غامض   :  المستقلة المدارة ذاتياً " تضامن "نقابة  .  بولندا
ویؤید التقریر الذي اعتمده مؤتمر العمل الدولي في    . لى اتفاقية تكملها توصية   االستبيان یميل إلى شكل إعالن أآثر منه إ   
وهناك حاجة ملحة إلیجاد حلول جدیدة ومبتكرة تهدف إلى تنظيم مسائل   . دورته الحادیة والتسعين فكرة وضع اتفاقية

 .ومجموعات العمال التي تم التغاضي عنها حتى اآلن في صكوك منظمة العمل الدولية 

وترى الهيئة . ینبغي اإلشارة في االستبيان، ضمن جملة أمور، إلى الشكل الذي ینبغي أن یتخذه الصك .  نمركالدا
 .الوطنية لبيئة العمل أنه ینبغي أن یتخذ شكل اتفاقية قد تكملها مبادئ توجيهية    

ولمة تعني قيام عدد متزاید من  وتعتبر الهيئة الوطنية لبيئة العمل أن الصك ینبغي أن یكون صكًا ملزمًا قانونًا ألن الع  
أو نظامًا    /المنشآت في إرساء إنتاجها في البلدان النامية التي ال تمتلك نظمًا متطورة للوائح السالمة والصحة المهنيتين و  

ترى  والعتبارات تتعلق بالقدرة التنافسية للمنشآت الدانمرآية وبالتالي العمالة في الدانمرك،        . للتفتيش للتأآد من االمتثال   
الهيئة أن من المهم وضع مجموعة من القواعد تفرض على الصعيد الدولي رسمًا على البلدان إلنشاء نظام السالمة والصحة 

 .المهنيتين وثقافة السالمة على جميع المستویات  

ملزمة لكن الهيئة أشارت في االستبيان، فيما یتعلق بنظم اإلدارة، إلى أنها ال ترى أنه ینبغي أن تكون البلدان 
وینبغي أن ینشر القسم الخاص بنظم اإلدارة في .  لمنظمة العمل الدولية المبادئ التوجيهيةباستعمال النظم المشار إليها في  

 .شكل مبادئ توجيهية 

ومن شأن ذلك . من دون اشتراطات مفّصلة " إطاریاً "ویشير التقریر بوضوح إلى أن أي صك ینبغي أن یكون صكًا  
وهذا یتوافق مع هيكلية توجيهات السالمة والصحة في      . دان هامش تحرك أآبر فيما یتعلق بالتنفيذ الوطني       أن یتيح لفرادى البل

 . االتحاد األوروبي وتشریعات بيئة العمل الدانمرآية   
ثقافة "تستند األسئلة إلى مفهوم :  اتحاد نقابات العمال واتحاد منظمات المستخدمين بأجر وموظفي اإلدارة المدنية     

أوًال، هذا المفهوم مختلف عن المفهوم الذي اعتمد في دورة المؤتمر في  : ، وهذا غير مرٍض لسببين"مة والصحةالسال
ترى ثانيًا، . بتوافق اآلراء بعد مناقشات حول المبادئ " ثقافة السالمة والصحة الوقائية"، عندما تم اعتماد مفهوم ٢٠٠٣

وال یكفي االستجابة ألمور سبق لها   .  تكون مرضية إال إذا آانت وقائيةمنظمة العمل الدولية أن ثقافة السالمة والصحة ال
بعبارة أخرى، ینبغي أن یستند أي نظام وطني طليعي للسالمة والصحة فضًال عن أي نظام دولي إلى مبدأ  . وأن حصلت

 .الوقایة

 التشریعية ونظم التفتيش    ومن غير المرضي آذلك أن ترتبط األسئلة فقط، إلى حد ضيق جدًا، بالحاجة إلى الحقوق
 .   وحقوق العمال والحوار االجتماعي، الخ 

وتشير األسئلة إلى اتجاه وضع صك لم تعط فيه هذه الجوانب أولویة عالية، لصالح نظام یقوم على الطوعية واحتمال      
 .إلغاء ضوابط إجراءات السالمة والصحة

 لمشاآل بيئة العمل في عالم یواجه تحدیات اقتصادیة  تفضي مثل هذه اإلستراتيجية الطوعية إلى إیجاد حلول  نول
ومن شأن هذه اإلستراتيجية الطوعية الواضحة أن تتعارض مع القرارات المتخذة في مؤتمر العمل . وسياسات عمالة جدیدة

 .٢٠٠٣الدولي في 

مسبقة للقرارات التي  لذا، نود أن نشجع منظمة العمل الدولية على توضيح عدد من العوامل التي آانت بمثابة شروط   
 .٢٠٠٣اتخذت باإلجماع في  

 في ٢٠٠٣وآما سيظهر الحقًا، هناك عدد من األسئلة التي ال یمكن أن نجيب عليها بنعم إال بعد أن تؤخذ قرارات عام       
 ". الثقافة الوقائية للسالمة والصحة"بمفهوم   " ثقافة السالمة"االعتبار، بما في ذلك السؤال المتعلق باستبدال مفهوم   
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وتوجد وسائل أخرى . ، السيما إذا آان ملزماً )اتفاقيات أو توصيات(تعارض الحكومة اعتماد صك قانوني   .سویسرا
 .مدونة ممارسات أو حملة أو بيان عن السياسة العامة مثالً : لتحقيق الهدف المنشود أال وهي

 لمؤتمر العمل  ٢٠٠٣الحالة، وأن دورة وتعتبر الحكومة السویسریة أن مبدأ النهج المتكامل غير محترم في هذه      
 .الدولي لم ترغب في صك ملزم

إن الموارد المطلوبة لوضع خطة عمل وطنية وتنفيذها، حسبما جاء في المشاریع المعروضة في االستبيان، غير     
 .نفيذفضًال عن ذلك، قد تكون إجراءات تقدیم التقاریر معقدة وشبه مستحيلة للت  . متناسبة مع النتائج المتوقعة 

وقد . لطالما آان ترویج السالمة والصحة المهنيتين موضع اهتمام أصحاب العمل السویسریين :  اتحاد أصحاب العمل
 المتعلق باللجوء إلى األطباء   ٦٥٠٨ بعد اعتماد التوجيه رقم ١٩٩٥تم تعزیز هذه الجهود بشكل شامل بصورة خاصة، منذ     

لذا، یعتبر النهج ). اللجنة االتحادیة لتنسيق السالمة المهنية (المة المهنية المهنيين وغيرهم من األخصائيين في مجال الس
 .المتبع من قبل المنشآت السویسریة بصدد هذا الموضوع متطورًا بشكل آبير   

، ترآز منظمة  ٢٠٠٣بالرغم من األهداف التي حددت بشكل واضح في الوثيقة الصادرة في  :  اتحاد نقابات العمال 
ثقافة "، تم االتفاق على أن استخدام مصطلح ٢٠٠٣وفي ". ثقافة السالمة "ن ودون أي مبرر على ترویج العمل الدولية اآل

الثقافة "أما مصطلح . تضمن فكرة أن العمال مسؤولون دون غيرهم وأن أصحاب العمل معفون من أیة مسؤولية" السالمة
 .  من ذلك وال حاجة للعدول عنهفقد تمت الموافقة عليه بدًال" الوقائية في مجال السالمة والصحة

التي تحول االهتمام عن  " الجوانب السلوآية للسالمة"إلى نُهج تقوم على  ) ١(وعلى غرار ذلك، یشير التقریر الرابع  
وهي تعتبر أساس معظم المشاآل المتعلقة بالسالمة والصحة المهنيتين وقد       . المشاآل المتعلقة بسوء التنظيم واإلدارة  

 .ض قوة النقابات العمالية في المنشآت استخدمت لتقوی 

الذي آان )) ١(من التقریر الرابع  ٧٩الفقرة " (التنظيم الذاتي"وتحيل الوثيقة االطاریة لمنظمة العمل الدولية إلى   
ومن غير المناسب أن . عنصرًا رئيسيًا في نهج إلغاء الضوابط التي ألحقت الضرر بالسالمة والصحة المهنيتين في العالم 

ج منظمة العمل الدولية هذا النهج اآلن، السيما نظرًا لعدد الحاالت الكثيرة التي خلف فيها نتائج مدمرة في العدید من           ترو
 .وینبغي لإلطار أن یعكس أهمية الحقوق التي منحتها التشریعات واللوائح التنفيذیة  . البلدان

تقنوقراطيًا مزیًال للضوابط ال یتفق مع االتفاقات التي تم      وسيكون مخالفًا لوالیة منظمة العمل الدولية إذا أیدت نموذجًا   
 . مع الشرآاء الثالثيين أو تاریخ المؤسسة ٢٠٠٣التوصل إليها في 

ویبدو أن النهج الحالي المشار إليه في الوثيقة یهمش العمال والنقابات العمالية في مسائل السالمة والصحة المهنيتين  
هذا األمر، إذا  وال بد من تصویب  . ة بدًال من اعتبارهم عنصرًا حاسمًا في تنفيذ الحلول باعتباره العمال آجزء من المشكل  

أردنا أن یكون لالستبيان نتائج ذات مغزى وأن نحصل على الدعم من جميع المشارآين في العملية التي تضطلع بها منظمة     
 .العمل الدولية

 السالمة حتى تسایر التغيرات في عالم العمل، ال تعطى وفي حين أن منظمة العمل الدولية ترآز نهجها على ثقافة
مثل حقوق ممثلي النقابات في المسائل المتعلقة بالسالمة، ولجان السالمة   (أهمية آافية للمبادرات الناجحة للنقابات العمالية 

وق النقابات لدخول أماآن المهنية، واستخدام تقاریر التفتيش الصادرة عن النقابات، وتوفير ممثلي السالمة الجوالين، وحق   
 ).العمل، الخ

وفي حين من الضروري . تبذل فرنسا آل جهدها لتأمين حلول فعالة بهدف تحسين الوقایة ضمن المنشأة    .  فرنسا
 .وجود إطار تنظيمي، فإن هذا األمر ليس آافيًا بحد ذاته 

ال مجال ألن ننكر أن للتنظيم هدفًا      . ليةویجب أن تبقى معایير العمل الدولية أداة أساسية ولكن یجب جعلها أآثر فعا       
 .مجدیًا في وضع المبادئ األساسية لحمایة سالمة وصحة العمال

 .إال أن اإلطار التنظيمي بحاجة إلى أن یكّمل ویعّزز ویقّوى من خالل أشكال أخرى من اإلجراءات  

التوصيات وتبادل  : من خاللومن الضروري استعمال جميع الوسائل المتاحة لتكييف وإآمال اإلطار القانوني       
 .الممارسات الجيدة والمساعدة التقنية والمشورة المهنية ونشر المعلومات  

إن حشد آل هذه العناصر من شأنه أن یسّهل تصميم إستراتيجية وطنية فعالة واضحة ومتماسكة معدة على شكل    
 ".مجموعة واحدة "

خطة "ت موضوع مشاورات ثالثية، وهي تحضر حاليًا      آان" ٢٠٠٦ -٢٠٠٣إستراتيجية للفترة   "وقد اعتمدت فرنسا 
سيما بخصوص   والهدف من ذلك هو تعزیز السياسة الوقائية، ال   . تتسم بترآيز عملي ونهج تنظيمي     " الصحة في العمل
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مل لمنظمة الع  " النهج المتكامل"وتعكس هذه الخطة الطموحة نهجًا جدیدًا للسلطات العامة یتسق مع    . إدراك المخاطر المهنية
مثًال،    (وتم وضع هذه الخطة بالتشاور مع الشرآاء االجتماعيين ومن خاللهم مع المنشآت ومع اإلدارات المعنية      . الدولية

 .وتقوم الحكومة بدعم هذه الخطة سياسيًا على أعلى مستوى ). اإلدارات المسؤولة عن الصحة العامة والبيئة واألبحاث، الخ 

ویجب أن یكون هذا الصك متسقًا مع   . اد صك لتعزیز السالمة والصحة المهنيتين وتؤید حكومة فرنسا بشدة مبدأ اعتم  
الممارسة الوطنية ومع التنفيذ على الصعيد الوطني للمبادئ التوجيهية الواردة في اإلستراتيجية األوروبية الجدیدة بشأن  

 .٢٠٠٦-٢٠٠٢الصحة والسالمة في العمل للفترة 

والهدف هو تشجيع الدول األعضاء على اعتماد  . ون الصك متسقًا مع أهدافه ینبغي أن یكون مضم   : حرآة المنشآت
وینبغي أال یختلط ذلك مع برنامج وطني للصحة   . برنامج وطني وإستراتيجية وطنية بشأن السالمة والصحة في مكان العمل   

ى التي تتخطى حدود   العامة یقصد به الوقایة من المخاطر األخرى وحشد أصحاب المصلحة اآلخرین والموارد األخر 
آما أن هناك نية    ). التعليم واإلسكان والبرامج الصحية وحمالت الوقایة من الكحول أو التبغ أو المخدرات، الخ    (المنشأة 

النهج   "لصياغة صك یتسم باالبتكار مقارنًة باألنشطة التقليدیة لمنظمة العمل الدولية المتصلة بالمعایير، وبما یتماشى مع       
 .أما االستبيان المقترح آأساس لهذا الصك فهو متسق جزئيًا فقط مع هذا النهج  . ٢٠٠٣ي اعتمده المؤتمر في  الذ" المتكامل

غير متسقة مع المصطلحات التي  ) ١(تشير نقابات العمال أن المصطلحات المستخدمة في التقریر الرابع  .  فنلندا
فاالستنتاجات تشير    ). ٢٠٠٣(في دورته الحـادیة والتسـعين استخدمت في االستنتاجات التي اعتمدها مؤتمر العمـل الدولـي      

 ".ثقافة السالمة"إلى ) ١(بينما یشير التقریر الرابع   " الثقافة الوقائية للسالمة والصحة"إلى 

فضًال عن ذلك، تناقش السالمة المهنية في التقریر باستخدام مصطلح السالمة السلوآية وهو مصطلح ال توافق عليه  
آما أن  . مال ألن مثل هذه المصطلحات قد تحول االنتباه عن المشاآل المرتبطة بالمشاآل التنظيمية أو اإلداریة   نقابات الع 

نقابات العمال ال تستطيع أن توافق على أن یضاف إلى الصك الجدید لمنظمة العمل الدولية عناصر تحيل إلى نظم السالمة   
 .والصحة القائمة على السلوك

مثير للجدل، )  من التقریر٧٩الفقرة " (تنظيم ذاتي"شير آبرى نقابات العمال إلى أن مصطلح باإلضافة إلى ذلك ت
آما . وهي تؤید التشریعات بشأن مسائل السالمة والصحة المهنيتين وتدعم مبادرات منظمة العمل الدولية في هذا االتجاه  

 .٢٠٠٣ اآلراء الثالثي الذي تم التوصل إليه في تعتبر أن إلغاء الضوابط، الذي یشير إليه التقریر، یتعارض مع توافق   

فضًال عن ذلك، تود نقابات العمال أن تشدد على أهمية معالجة مسائل السالمة والصحة المهنيتين من منظار حقوق   
غرافية وال یتطرق التقریر إلى المشاآل المتعلقة بزیارات تفتيش العمل في أماآن العمل، مثًال المناطق الج           . العمال وممثليهم 

الكبرى والحق في زیارة أماآن العمل والحریة النقابية وحمایة العمال الذین یتطرقون إلى المشاآل المتعلقة بالسالمة   
 . والصحة المهنيتين 

، هناك اختالفات وطنية في تقسيم آيفية إدارة مسائل السالمة والصحة المهنيتين في مختلف      ١٩وبخصوص السؤال 
 . في االستبيان بحكم طبيعتها اإلعالمية   ٩٧ و٩٦ و٩٢ و٩١ر إلى إمكانية استكشاف الفقرات آما تشي. الدول األعضاء

، فإن نقابات العمال تعتبر أنه آان من الممكن إدراج المسائل التالية في االستبيان نظرًا  ٢٠أما فيما یخص السؤال 
؛ موارد السالمة والصحة  )في بناء القدرات خاصة ( دور الحكومات  : لدورها المهم في إطار السالمة والصحة المهنيتين

المهنيتين؛ الحق في بيئة عمل آمنة وصحية؛ دور نقابات العمال في الوقایة من الحوادث واألمراض؛ عمليات تفتيش العمل؛   
من دور اللجان المعنية بالسالمة والصحة المهنيتين في أماآن العمل؛ العقوبات عند خرق القوانين؛ إشراك جميع العمال ب 

 .فيهم المعوقون والمهاجرون

. وتشير منظمات أصحاب العمل إلى أن مسائل السالمة والصحة المهنيتين تفي بمعایير عالية المستوى في فنلندا   
 .فالشرآات تروج بنشاط لسالمة وصحة عمالها، وهو أمر یقوم على تشریعات حدیثة وحوار اجتماعي فعال    

برنامـج الوقایـة مـن حـوادث العمـل  : ملين للسالمة والصحة المهنيتين، هما وقد بدأ العمل حول برنامجين وطنيين شا   
وهدف . ویهدف هذان البرنامجان إلى تحسين وترویج ثقافة السالمة). ٢٠٠٧-٢٠٠٣(وبرنامج الفيتو ) ٢٠٠٥ -٢٠٠١(

حوادث وآثارها، مما ضمن ثقافة الصحة والسالمة وأن یخفض عدد ال" األفضل في العالم"البرنامج األول هو أن یكون 
 .في جميع أماآن العمل " خفض عدد الحوادث إلى الصفر"یستدعي ثقافة سالمة محسنة ونهج  

 اتفاقيات وتوصيات   -سبق أن اعتمدت منظمة العمل الدولية عددًا آبيرًا من الصكوك:  مجلس أصحاب العمل.  آـندا
وعلى وجه . السالمة والصحة المهنيتين بشكل تقييدي    تغطي عمليًا جميع جوانب -ومدونات ممارسات ومبادئ توجيهية    

التي تغطي جميع العمال  ) ١٥٥رقم  (١٩٨١الخصوص، اعتمدت منظمة العمل الدولية اتفاقية السالمة والصحة المهنيتين،  
 .في جميع األنشطة االقتصادیة وتعالج موضوع السالمة والصحة المهنيتين بشكل شامل   
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وال بد للصك اإلطاري   . من الصكوك التقييدیة بشأن موضوع السالمة والصحة المهنيتين     ووفقًا لذلك، ال حاجة لمزید 
ومن شأن ذلك أن یضمن أن  . الترویجي الذي أیده مؤتمر العمل الدولي في دورته الحادیة والتسعين من أن یتخذ شكل إعالن   

 .ة للسالمة والصحة المهنيتينالصك اإلطاري الترویجي یشكل أساس التزام الدول األعضاء لوضع خطة عمل وطني 

  تقوم لكسمبرغ بحمالت لضمان أن المعلومات المتعلقة بالتكنولوجيا ونظم اإلدارة والعوامل الفيزیائية         .لكسمبرغ
ویجب   . أصحاب الشرآات سيتم النظر فيها آكل   /والنفسية واالجتماعية المتعلقة بالعمل وسمعة الشرآات وأصحاب األسهم   

ل الفعالة لتحسين الوقایة في الشرآات؛ والمعایير القانونية ضروریة لكنها ال تشكل سوى عنصر من     استخدام جميع الحلو
 .بين عناصر أخرى

ومما ال شك فيه أن المعایير     . وینبغي أن تبقى معایير العمل الدولية أداة مهمة ولكن من األجدر جعلها أآثر فعالية        
 .ة والصحة المهنيتين حاسمة في وضع المبادئ األساسية لحمایة السالم

سيكون هدف الدورة الثالثة والتسعين لمؤتمر العمل الدولي هو وضع سياسات فعالة ومناسبة وواضحة ترمي إلى    
والهدف النهائي هو تصميم مفتشية عمل     . استهالل خطة عمل من شأنها أن تحسن وتعيد هيكلة التواصل البيني بشكل جذري      

 .لقد حان الوقت للتفكير على الصعيد العالمي والتخطيط للعمل على الصعيد الوطني. ءمتكاملة لكل دولة من الدول األعضا 

وستكون الدورة الثالثة والتسعون بمثابة منتدى للعمل وفرصة لتبادل الخبرات والتجارب لجعل أوروبا والعالم أآثر  
 .تصاد والمال وحمایة البيئة، ضمن نهج شموليإدراآًا بالبعد االجتماعي الذي ینبغي أن یكون على قدم المساواة مع عالم االق 

إن السالمة والصحة المهنيتين شرطان أساسيان جوهریان  :  اتحاد غرف التجارة والصناعة والخدمات.  المغرب
لتعزیز حقوق العمال في العمل، السيما في القطاعات التي تعاني من مشاآل، وعنصران رئيسيان لضمان نوعية المنتجات         

وینبغي أن ترآز المعایير الدولية للسالمة والصحة المهنيتين بشكل أآبر على       . حسين القدرة التنافسية للمنشآت  والخدمات وت
وال بد من توفير المساعدة التقنية المالئمة لدعم المنشآت في وضع نظام للسالمة والصحة . الترویج واستثارة الوعي

 .ةالمهنيتين، یكون متسقًا مع حجم ومستوى تطور المنشأ     

وتوصي الحكومة منظمة العمل    . ینبغي أال یحدد الصك آليات تعيين أو تسليم بالنسبة للنظم الوطنية       .  المملكة المتحدة
. الدولية أن تصوغ في المستقبل صكوآًا تستند إلى مقاصد مقررة وبأسلوب محدد األهداف بدًال من استخدام نهج تقييدي 

وسائل لتحقيق األهداف مغالية في التحدید والتشدد، قد ینتج عن هذا التشدد  وبالنسبة ألي صك، إذا آانت األساليب وال
 . صعوبة في اعتماد الصك

ویذآر في اإلستراتيجية الجدیدة للجنة الصحة . وتود الحكومة أن تشدد على أنها تدعم وتعزز مشارآة العمال
 فعالة للصحة والسالمة في اقتصاد متطور وضع سبل جدیدة لتكوین وصون ثقافة"والسالمة، أن هذه اللجنة تهدف إلى 

باستمرار، آيما یتسنى لجميع أصحاب العمل تحمل مسؤولياتهم بجدیة وللعمال المشارآة مشارآة تامة وإلدارة المخاطر    
ومن الممكن إدراج مبادرات قائمة ناجحة تستند إلى النقابات في الصك، مثل حقوق ممثلي النقابات        ." على الوجه المناسب

ن السالمة ولجان سالمة أماآن العمل وتوفير ممثلي السالمة الجوالين لتغطية األعضاء في النقابات في منطقة جغرافية بشا
 .واسعة والحمایة من اإلیذاء بسبب إثارة الشواغل المتعلقة بالسالمة 

يد الوطني إلى تقویض   ومن المهم أال یؤدي نهج شامل للرفاه في العمل أو استحداث ثقافة للصحة والسالمة على الصع
ویجب أن توضع النظم الوطنية للسالمة والصحة المهنيتين في سياق الثقافات      ". ثقافة تستعدي المخاطر  "االبتكار وخلق   

واألولویات الوطنية، آما یجب أن یكون أي إطار ترویجي مرنًا بما فيه الكفایة لتشجيع ذلك، في الوقت الذي یزید فيه إلى       
وال تقترح الحكومة بالضرورة تنسيق جميع النظم، ولكنها تؤید         . المالءمة والتأثير على الصعيد الدوليأقصى حد االتساق و

 .بالمقابل المزید من التحسين في الوعي بالسالمة والصحة في أماآن العمل وأدائها

المة على الصعيد من المهم أال یؤدي نهج شامل للرفاه في العمل أو استحداث ثقافة للصحة والس   :  اتحاد الصناعة
ویجب أن توضع النظم الوطنية للسالمة والصحة المهنيتين    ". ثقافة تستعدي المخاطر "الوطني إلى تقویض االبتكار وخلق     

في سياق الثقافات واألولویات الوطنية، آما یجب أن یكون أي إطار ترویجي مرنًا بما فيه الكفایة لتشجيع ذلك، في الوقت   
ونحن ال نسعى إلى تنسيق جميع النظم، بل  .  حد االتساق والمالءمة والتأثير على الصعيد الدوليالذي یزید فيه إلى أقصى

 .نسعى إلى المزید من التحسين في الوعي بالسالمة والصحة في أماآن العمل وأدائها

هداف المحددة ، ذلك أنه بالرغم من األ٩ إلى ٣یساورنا بعض القلق فيما یتعلق باألسئلة من      :  مؤتمر نقابات العمال  
ال یتفق   " ثقافة السالمة "، فإن الترآيز الحالي لمنظمة العمل الدولية على ترویج ٢٠٠٣بوضوح في الوثيقة الصادرة في 

، تمت الموافقة ٢٠٠٣في . بدون شك مع السياسة البریطانية وال مع سياسة االتحاد األوروبي الحالية بشأن الصحة المهنية    
 .یتضمن ما یوحي بإلقاء اللوم على العمال وعدم تحميل أصحاب العمل أیة مسؤولية " مةثقافة السال"على أن مصطلح 
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األخير نُهجًا ضارة مثل الجوانب السلوآية للسالمة التي تحّول االهتمام عن سوء التنظيم ) ١(ویتضمن التقریر الرابع 
 .لصحة في مكان العملواإلدارة التي تعتبر السبب األساسي لمعظم المشاآل المتعلقة بالسالمة وا  

الذي آان " التنظيم الذاتي " إلى ٧٩في الفقرة )) ١(التقریر الرابع (وتشير الوثيقة اإلطاریة لمنظمة العمل الدولية 
ومن غير المناسب لمنظمة  . جزءًا أساسيًا من نُهج إلغاء الضوابط الضارة بالسالمة والصحة المهنيتين على الصعيد العالمي 

 تعزز مثل هذا النهج اآلن، السيما بوجود مجموعة آبيرة من الحاالت التي تظهر اآلثار الضارة لهذا النهج        العمل الدولية أن
وحاليًا، یبدو  . وعلى اإلطار أن یعكس بشكل أآثر مالءمة القيمة الثابتة للحقوق التشریعية ونظم اإلنفاذ . في عدد من البلدان

 .زیًال للضوابطأن منظمة العمل تؤید نموذجًا تقنوقراطيًا وم   

آما أنه یعتبر العمال   . إن االتجاه العام الحالي للوثيقة یهمش مشارآة العمال ودور النقابات في مجال الصحة والسالمة   
 . وإننا نكرر دعمنا لمشارآة العمال باعتبارهم أساس الوقایة . جزءًا من المشكلة ال عنصرًا حيویًا في تنفيذ الحلول الرئيسية

 آافية للمبادرات الناجحة المستندة إلى النقابات، مثل حقوق ممثلي النقابات بشأن السالمة ولجان   وال تعطى أهمية
سالمة أماآن العمل واستخدام تقاریر التفتيش الصادرة عن النقابات وتوفير ممثلي السالمة الجوالين لتغطية أعضاء النقابات  

لعمل والحریة النقابية والحمایة من اإلیذاء بسبب إثارة الشواغل في منطقة جغرافية واسعة وحقوق النقابات لدخول أماآن ا 
 .المتعلقة بالسالمة

قد یشكل خطوة خطرة  ) الفصل الرابع(إن اقتراح منظمة العمل الدولية لصك یتمحور موضوعه حول ثقافة السالمة 
لتطبيق ببدیل غير تنظيمي وغير ملزم     االستعاضة عن االشتراطات القانونية السليمة وواجبة ا وتراجعية، وقد یؤدي ذلك إلى

وفي التقریر واالستنتاجات الصادرة عن لجنة السالمة والصحة المهنيتين، التي اعتمدها مؤتمر العمل     . تقترحه المنظمة
وال داعي اآلن إلى التحول عن هذا ". الثقافة الوقائية للسالمة والصحة"، تم استخدام وقبول مصطلح ٢٠٠٣الدولي في 
 .المتفق عليه بما یتضمنه من محتوى ونهج  المصطلح 

تدعم النمسا وجود اتفاقية تلزم األطراف وضع نظام للسالمة والصحة المهنيتين وتشجيع بيئة عمل آمنة     .  النمسا
وینبغي أن تحدد بشيء من المرونة الوسائل التي یتعين أن تستخدم الستحداث أو تحسين بيئة عمل آمنة وصحية . وصحية

 .یجي، حتى یتسنى تنفيذ االتفاقية وفقًا للحاجات المحلية لكل دولة  على نحو تدر

وتشكل برامج السالمة والصحة المهنيتين سبيًال للعمل ذا مغزى، لكنها ليست السبيل الوحيد لتحقيق مستوى الئق من       
ولهذا السبب، ینبغي   . ين وترآز النمسا ترآيزًا شدیدًا على تشریعات السالمة والصحة المهنيت    . السالمة والصحة المهنيتين 

 .جمع آل المقترحات المتعلقة بتعریف البرامج الوطنية للسالمة والصحة المهنيتين وأشكالها في توصية تكميلية   

 .    وال یمكن أن تصدق النمسا على اتفاقية تلزم األطراف ببرامج إجباریة للسالمة والصحة المهنيتين  

مج للسالمة والصحة المهنيتين، یسترعى االنتباه بشكل خاص إلى    فيما یتعلق باستحداث برا   :  غرفة التجارة
، التي وضعها االتحاد األوروبي  ٢٠٠٦-٢٠٠٢إستراتيجية الجماعة األوروبية بشأن الصحة والسالمة في العمل للفترة 

ن، فقد تحقق    وفيما یتعلق بموضوع إنشاء نظام وطني للسالمة والصحة المهنيتي      . ضمن إطار برنامجه االجتماعي السياسي 
واقترانًا بهذه المؤسسات،   . النجاح في التعاون بين الوزارات وشرآات التأمين والشرآاء االجتماعيين في النمسا لسنوات عدة   

حيز التنفيذ  )ILO-OSH 2001(دخلت المبادئ التوجيهية لمنظمة العمل الدولية بشأن نظم إدارة السالمة والصحة المهنيتين  
 .ادئ توجيهية للنمسا مؤخرًا باعتبارها مب 

وفي هذا السياق، وفيما یتعلق بالنمسا، من غير الضروري ومن غير المفيد أن تضع منظمة العمل الدولية صكوآًا  
 .جدیدة لتحسين مستویات الحمایة 

ونظرًا لما تخضع له مسألة السالمة والصحة المهنيتين من تنظيم مشدد، في النمسا وعلى مستوى االتحاد األوروبي        
ى السواء، والطریقة التي یتطور من خاللها القانون على الصعيد األوروبي، ال تؤید النمسا فكرة استحداث اتفاقية أو          عل

 . توصية جدیدة

وعلى منظمة العمل الدولية أن ترّآز عملها على ترویج السالمة والصحة المهنيتين في عمليات التبادل الدولي  
ة والصحة المهنيتين وجمع وتقدیم المعلومات عن الممارسات الحسنة والنهج المبتكرة       للمعلومات فيما یتعلق ببرامج السالم   

 .ذات صلة

وقد أدى اإلدخال . إن ترویج السالمة والصحة المهنيتين هدف ذو أهمية لغرف العمل   :  الغرفة االتحادیة للعمل
 في مجال المخاطر الصحية التي یواجهها  المستمر للتكنولوجيات الجدیدة ونماذج األعمال الحدیثة إلى تغييرات ملحوظة   

وعلى سبيل المثال، حصل تراجع ملحوظ في عدد الحوادث المهنية التقليدیة بفضل غرف العمل ونقابات العمال إلى . العمال
بيد أنه في الوقت نفسه، یتزاید الضغط النفسي في العمل مرات مضاعفة، مما یؤدي إلى أذى صحي وأمراض . حد آبير

ویستند موقف الغرفة االتحادیة للعمل إلى أن الحمایة التشریعية للسالمة والصحة المهنيتين، بما فيها تفتيش        . منةمهنية مز 
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وتعارض الغرفة االتحادیة للعمل  . العمل، تشكل إنجازًا حاسمًا من جانب العمال وممثليهم الطوعيين المعترف بهم رسمياً      
ًا، عند االقتضاء، على معایير العمل الدولية ذات الصلة المنصوص عليها  وینطبق هذا أیض . إزالة الضوابط بصورة عامة

 .في اتفاقيات منظمة العمل الدولية 

والنظام التشریعي للسالمة والصحة المهنيتين في النمسا یقوم على واجب الرعایة والمسؤولية، الذي یقع على عاتق 
ید بصورة خاصة على التزام أصحاب العمل بتقييم أماآن     وإلى جانب مسؤولياتهم العامة، ینصب التشد  . أصحاب العمل

إّن األحكام المتعلقة بواجبات أصحاب العمل تشكل أساس اعتماد ما یسمى بنظم         . العمل بما یتفق مع صحة وسالمة الموظفين   
 .    إدارة السالمة والصحة المهنيتين

وآي یفي أصحاب   .  والصحة المهنيتينوینص القانون الوطني بوضوح على مسؤولية أصحاب العمل عن السالمة  
وتؤید الغرفة . العمل بهذه المسؤولية، جرى وضع نماذج جدیدة محددة لإلدارة في مجال السالمة والنهوض بالصحة

شاملة وقابلة للمقارنة وتتمشى مع معایير موحدة    : االتحادیة للعمل هذه النظم إلدارة السالمة والصحة المهنيتين حيثما تكون  
وترى آذلك أنه یجب أن تكون هذه النظم مكملة لتشریعات السالمة والصحة المهنيتين، ذلك أنها       . إلى أحكام القانونوتستند  

وبصورة . ال یمكن أن تؤدي إلى تحقيق تحسن آبير في شروط العمل في المنشآت إال في ظل هذه الظروف دون غيرها  
ن تستخدمه منشأة من المنشآت من أن یمتثل لمعيار منظمة العمل      خاصة، ال بد ألي نظام إلدارة السالمة والصحة المهنيتي 

إال أنه لم یكن هناك حتى اآلن إشراك آاٍف للعمال ولممثليهم في صياغة وتنفيذ نظم إدارة السالمة والصحة    . الدولية
ًا في المعایير القانونية ویمكن لنظم معایير السالمة والصحة المهنيتين أن توفر إسهامًا مفيدًا ومرن  . المهنيتين النموذجية 

وتنزع النظم المعياریة     . الملزمة التي تضعها الدولة لحمایة السالمة والصحة المهنيتين، ولكنها ال تستطيع البتة الحلول محلها     
غير التشریعية في الوقت الحاضر إلى عدم النص على آليات لتسویة النزاعات، وهي إن وجدت على الصعيد الدولي فإنها 

والنهج التشریعي الملزم في مجال السالمة والصحة المهنيتين ليس صالحًا فحسب في     . على الحوار االجتماعيال تنص  
وتعتبر مشارآة العمال وممثليهم أحد   . بل ینطبق على المستخدمين في جميع قطاعات االقتصاد : فرادى المنشآت

، تبنت الغرفة االتحادیة للعمل بالتعاون ٢٠٠٠في عام و. االشتراطات األساسية لنجاح الترویج للسالمة والصحة المهنيتين  
تّمكن الممثلين   ) نظم إدارة السالمة والصحة المهنيتين (مع اتحاد نقابات العمال موقفًا بهذا الخصوص عن طریق نشر آراسة      

المة والصحة النقابيين وممثلي الموظفين وممثلي السالمة من اآتساب نظرة عامة عن النماذج الجاریة لنظم إدارة الس     
وفيما یتعلق بالنهج المتكامل لقانون السالمة والصحة المهنيتين، تشدد الغرفة االتحادیة للعمل      . المهنيتين وإجراء تقييم ناقد لها  

مرة جدیدة على أنه ال بد من تشجيع تحویل األولویات من تشریعات السالمة والصحة المهنيتين إلى استخدام حصري لنظم       
 .لى الصعيدین المحلي والدوليإدارة السالمة ع

وفي . ویحتل الرصد الرسمي من خالل تفتيش العمل موضعًا مرآزیًا بالنسبة للحمایة الفعالة لسالمة وصحة العمال    
هذا الصدد، یجب تسليط الضوء على أهمية معایير العمل الدولية لمنظمة العمل الدولية، بما فيها اتفاقية تفتيش العمل،          

یخول مفتشو العمل الذین یحملون أوراق    : " من هذه االتفاقية على ما یلي ١٢ من المادة ١تنص الفقرة  و). ٨١رقم  (١٩٤٧
اعتماد صحيحة الدخول بحریة ودون إخطار سابق إلى أي موقع عمل خاضع للتفتيش في أي ساعة من ساعات النهار أو 

، یسمح ١٩٩٣به في قانون تفتيش العمل النمساوي،    وآان هذا الحكم الدولي سببًا إلدخال حكم مقابل واالحتفاظ     ". الليل
لهيئات تفتيش العمل للدخول إلى مباني الشرآات وأماآن العمل وتفتيشها، باإلضافة إلى الدخول إلى المساآن التي یوفرها      

 .أصحاب العمل وتفتيشها، والدخول إلى المؤسسات الخيریة وتفتيشها   

أن تصاغ تشریعات السالمة والصحة المهنيتين على غرار أآثر البلدان جرت العادة في نيوزلندا على  .  نيوزیلندا
تقدمًا، بعبارات تقييدیة تذآر التدابير التي یجب اتخاذها لتقليص المخاطر إلى أدنى حد ممكن فيما یتعلق بأخطار محددة،     

 التقييدیة بنظام أساسي یقتضي    ، استعيض عن التشریعات١٩٩٢وفي . سواء آانت آلية أو آهربائية أو فيزیائية أو آيميائية   
من أصحاب العمل اتخاذ جميع الخطوات العملية إلزالة المخاطر أو تقليصها إلى أدنى حد، دون تحدید التدابير التي یجب  

وبات الترآيز داخل إطار التشاور الثالثي في القطاعات الصناعية بوجه خاص، منصبًا على إعداد المدونات عن . اتخاذها
 .رسات والمبادئ التوجيهيةأفضل المما

وبينما یعتمد آل ما هو عملي إلى درجة ما على حجم وطبيعة المنشأة، فإن عبء اإلثبات یقع على عاتق صاحب           
 .العمل ليظهر أن التدابير الوقائية التي تم اتخاذها تعادل من حيث الفعالية تلك المشار إليها في مدونة الممارسات 

، تتماشى مع االستراتيجية  ٢٠١٥ستراتيجية للسالمة والصحة في مكان العمل لعام ، بدأ العمل لوضع ا٢٠٠٣وفي 
وتجرى مشورة عامة بشأن مشروع االستراتيجية الذي سيعلن عنه مع         . النيوزیلندیة للوقایة من اإلصابات للمجتمع عموماً   

حكومي مشترك بين الوآاالت     وقد وضعت إدارة العمل هذا المشروع، بمساعدة من فریق . ٢٠٠٥خطة تنفيذ داعمة في 
وقد وافق مجلس الوزراء على نشر . ومن فریق یمثل مصالح أصحاب المصلحة، بمن فيهم أصحاب العمل والعمال 

 .المشروع
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وسوف یدعم عدد من النواتج . ویتضمن مشروع اإلستراتيجية رؤیة ألفراد أصحاء وسالمين في أماآن العمل المنتجة 
 وسوف  .ثقافة نوعية مكان العمل والتزام الصناعة والمجتمع والقيادة والممارسات الحكومية     ل الحيویة هذه الرؤیة، من قبي 

. تساعد بعض النُهج التدخلية على تحقيق هذه النواتج، مثل األبحاث والبراهين الصحيحة والحوافز المناسبة والتنظيم الفعال
 أما المحتوى األخير للرؤیة والنواتج والنُهج التدخلية .آما سيتم توجيه الجهود باتجاه حوادث وفئات معينة من السكان   

 .واألولویات فسيقرر بعد اختتام المشورة العامة  

وعند اإلجابة على هذا االستبيان، لم یغب عن ذهن الحكومة أن المقصود من اإلطار الترویجي الذي اتفق عليه خالل 
 جزءًا من نظام شامل لسياسات وبرامج وتدخالت السالمة   الدورة الحادیة والتسعين لمؤتمر العمل الدولي هو أن یكون 

لذا فالحكومة مهتمة بمستوى التحدید المنشود في   ". صك جامع ذو مضمون ترویجي غير تقييدي  : "والصحة المهنيتين، أي 
 محدد  لقد تمت صياغة معظم األسئلة بأسلوب   ". النظم الوطنية "و " البرامج الوطنية"االستبيان، خاصة قي القسمين حول 

إن مثل هذه األسئلة تدعو إلى اإلجابة بنعم أو ال، عوضًا عن تشجيع التفكير     " ؟...هل ترون أن ینص الصك على "جدًا، مثًال 
ترآز على نظام السالمة والصحة  ) نتيجة(مليًا بالمبادئ والسياسات والتدابير التي قد تكون مطلوبة لتحقيق حصيلة    

 .المهنيتين 

قد اعتمدت منظمة العمل الدولية عددًا من الصكوك التقييدیة أساسًا تعالج جميع أوجه  ل:  منظمة أصحاب العمل
وآما أشير سابقًا، لم یتم التصدیق إال على عدد قليل من االتفاقيات في هذه  . الشواغل المتعلقة بالسالمة والصحة المهنيتين

وفي هذه الحالة، نعتقد أن . السالمة والصحة المهنيتين  التي تعالج بشكل شامل مسألة  ١٥٥الفئة، وهذا یشمل االتفاقية رقم 
الطریقة األفضل لمعالجة شواغل السالمة والصحة المهنيتين تقوم من خالل الصك اإلطاري الترویجي الذي وافق عليه   

ر فعالية  إن اتخاذ الصك شكل إعالن غير تقييدي قد یكون األساس األآث    . مؤتمر العمل الدولي في دورته الحادیة والتسعين 
 . لضمان أن تسهم الدول األعضاء في وضع خطة عمل وطنية للسالمة والصحة المهنيتين 

إن التنظيم الذاتي أو ). ١(ال یؤید المجلس نهج التنظيم الذاتي المذآور في التقریر الرابع :  مجلس نقابات العمال 
 .فاذ السالمة والصحة المهنيتين التنظيم المستجيب یعكس اتجاهًا عالميًا ضارًا لعدم وضع الضوابط إلن   

ویعتبر أن أآثر المبادرات فعالية یمكن للحكومة أن تتخذها . ومجلس نقابات العمال ملتزم بنهج قائم على البراهين  
لضمان االمتثال للوائح، یكون من خالل وضع مدونات ممارسات معززة ببرنامج تفتيش متزاید ألماآن العمل وإنفاذ والتزام   

 .لي سالمة وصحة العمالأفضل مع ممث

ومن شأن اإلدماج األفضل لوظائف ممثلي السالمة والصحة في مكان العمل مع عمليات التدخل على المستوى     
هيكل ثالثي متساوي  "وتقر األبحاث الدولية أنه یجب أن یكون هناك نظام . األعلى أن یكون متسقًا مع نهج التنظيم الذاتي

وهذا یعني أن الممثلين النقابيين المنتخبين لشؤون السالمة والصحة یتمتعون    . اتي فعاًالحتى یكون التنظيم الذ " األطراف
 .بنفس السلطات التي یتمتع بها المفتشون الحكوميون للقيام بإجراءات اإلنفاذ    

اتحاد نقابات العمال، االتحاد الوطني لنقابات العمال المسيحية، االتحاد المرآزي للمستخدمين على   .  هولندا
أوًال، ینبغي للصك الجدید أن یرآز أآثر على أن اعتماد برامج وطنية للسالمة والصحة     :  المستویين المتوسط والعالي  

المهنيتين وتنفيذها، أي وضع إطار ترویجي للسالمة والصحة المهنيتين، على عالقة وثيقة جدًا بأحكام صكوك قائمة لمنظمة    
عدة مرات إلى العالقة بين البرامج والنظم  ) ١(ویشير التقریر الرابع   . نيتينالعمل الدولية بشأن السالمة والصحة المه

ولكن یجب التعمق في هذا الموضوع وجعله في    . الوطنية للسالمة والصحة المهنيتين، مما یجعل األمور أآثر وضوحاً    
حكام القائمة حاليًا ال یعطي أي  إن وجود إطار ترویجي للسالمة والصحة المهنيتين في غياب العالقة باأل . محور آامل الصك

ثانيًا، إن الصك الجدید بالشكل الذي ورد به في . قيمة مضافة وال یؤدي إال إلى تحسين ظاهري للسالمة والصحة المهنيتين 
ي وفي العدید من البلدان، یتسم المستوى اإلقليمي، بالنسبة إلى التقسيم الجغراف    . االستبيان یرآز للغایة على الصعيد الوطني  

مما ال شك فيه أن للمستوى اإلقليمي    . أو المستوى القطاعي، بالنسبة إلى تقسيم االتفاقات الجماعية، بأهمية آبيرة   /للبلد، و
فضًال عن ذلك، تتمتع هولندا بالكثير من     . أهمية آبرى في معظم الهياآل االتحادیة آما هو الحال في االتحاد األوروبي    

المة والصحة المهنيتين تأخذ فيه المفاوضة الجماعية للسالمة والصحة المهنيتين موقعًا    الخبرة في اعتماد نهج قطاعي للس
وباختصار، ینبغي للصك الجدید أن یرآز أیضًا على هذه الجوانب في اإلطار الترویجي الجامع      . مهمًا وتحقق نتائج جيدة    

 .للسالمة والصحة المهنيتين

فلكل نوع من االقتصاد مشاآل معينة في مجال      . ًا إلى التجربة في هولندا وأخيرًا، هناك مسألة ذات أهمية آبرى استناد   
وعلى الصك الجدید أن ینص على أن تسعى آل دولة عضو تدریجيًا إلى توفير بيئة عمل آمنة . السالمة والصحة المهنيتين

ال في هولندا أال یسمح الصك  ومن المهم بالنسبة لالتحادات الثالثة لنقابات العم ). ٥انظر السؤال (وصحية بدرجة أآبر 
أو نظم السالمة والصحة المهنيتين القائمة     /الجدید، في أي حال من األحوال، أن تخفض الدول األعضاء مستوى برامج و 

 . لدیها، بما في ذلك اإلطار التشریعي للسالمة والصحة المهنيتين، وأن تقلل بالتالي من مستوى الحمایة لعمالها   
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إن معالجة مسائل تتعلق بظروف العمل على أساس عالمي ومتعدد األبعاد ومرن ومبتكر      :  ناعات الصاتحاد.  اليونان
 .یعني القيام بدور بارز في تنشيط واستثارة وعي جميع األطراف الفاعلة المعنية   

ویجب أن یستوحى التعاون بين أصحاب العمل والعمال والدولة والمجتمع الدولي من الفكرة الرئيسية التي هي  
 .  المفهوم الحالي لإلدارة التي تؤثر مباشرة على عمليات اإلنتاج ونوعية الحياة والعمل عامة   

 الردود على األسئلة

 شكل الصك

 ١السؤال  هل ترون أنه ینبغي لمؤتمر العمل الدولي أن یعتمد صكًا للترویج للسالمة والصحة المهنيتين؟  

 .٩٢:  مجموع الردود

ان، األرجنتين، إسبانيا، أستراليا، استونيا، اآوادور، ألمانيا، اإلمارات العربية المتحدة،        أذربيج. ٩٠:  ردود إیجابية
إندونيسيا، أوروغواي، أوآرانيا، أیرلندا، إیطاليا، بابوا غينيا الجدیدة، البحرین، البرازیل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا،    

 بولندا، بيالروس، تایلند، ترآيا، تشاد، تنزانيا، تونس، الجمهوریة     بلغاریا، بنغالدیش، بنما، بنن، بوتسوانا، بورآينا فاسو،   
التشيكية، الجمهوریة العربية السوریة، جمهوریة آوریا، الدانمرك، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سري النكا، السلفادور،   

 فنزویال، فنلندا، فيتنام، قبرص،    سنغافورة، السنغال، سورینام، السوید، الصين، عمان، غابون، غواتيماال، فرنسا، الفلبين،   
آازاخستان، آرواتيا، آندا، آوبا، آوستاریكا، الكویت، التفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، مالطة، ماليزیا، مدغشقر، مصر،           

ا، المغرب، المكسيك، مالوي، المملكة العربية السعودیة، المملكة المتحدة، موریشيوس، موزامبيق، مولدوفا، النرویج، النمس  
 .  النيجر، نيجيریا، نيكاراغوا، نيوزیلندا، هایتي، الهند، هندوراس، هنغاریا، هولندا، اليابان، اليونان  

 .منغوليا وسویسرا  . ٢:  ردود أخرى

تقييدي   الحكومة األسترالية ال تؤید اعتماد صك تدعم الحكومة اعتماد صك لترویج السالمة والصحة المهنيتين، لكن .  أستراليا
ا ینبغي، ویحّول عن الهدف الجامع وهو ترویج السالمة والصحة المهنيتين آمبدأ عمل ذي أهمية جوهریة لتنفيذ العمل الالئق  أآثر مم
 .للجميع

باالتساق  (وموقفها المبدئي . فيما یتعلق بهذا السؤال، تبقى حاليًا غرفة التجارة والصناعة على موقفها :  غرفة التجارة والصناعة
هو أن صكًا ترویجيًا، أیًا آان شكله، یكون غير تقييدي ویرتكز إلى بناء      ) دورة الحادیة والتسعين لمؤتمر العمل الدوليمع موقفها في ال

 . القدرات ضمن القوانين والممارسات الوطنية، مع بعض التبسيط للصكوك القائمة یشكل سبيًال معقوالًُ

 . أن یعتمد صكًاینبغي لمؤتمر العمل الدولي نعم، :  مجلس نقابات العمال

عم، ولكن ینبغي التنبه إلى عدم تضمين مثل هذا الصك الجدید أیة أحكام تشریعية قد یثبت أنها عبء غير ضروري ن.  ألمانيا
 . على المنشأة

ینبغي للمؤتمر أن یعتمد صكًا لترویج السالمة والصحة المهنيتين لتشجيع الحكومات على اعتماد برامج عمل تشمل .  البرتغال
ومن شأن ذلك أن یؤدي خصوصًا إلى  . جراءات لتعزیز إطاللة وآثار معایير منظمة العمل الدولية بشأن السالمة والصحة المهنيتينإ

 .التصدیق على االتفاقيات التي تعتبر مالئمة اليوم

 .ضاء من تطبيقهینبغي أن یكون الصك الجدید مرنًا بما فيه الكفایة حتى تتمّكن أغلبية الدول األع :  اتحاد الصناعة

 .یمكن أن تدعم مدونات الممارسات صكًا إطاریًا.  بوتسوانا

بالرغم من وجود صكوك عدیدة لمنظمة العمل الدولية بشأن موضوع السالمة والصحة :  اتحاد جمعيات أصحاب العمل.  ترآيا
 .ا الموضوعالمهنيتين، قد یكون من المفيد اعتماد صك ترویجي وإطاري الستثارة وعي الناس حول هذ   

 .نعم:  اتحاد أصحاب العمل.  جامایكا

 .قد یكون الصك أمرًا مناسبًا:  اتحاد أصحاب العمل.  الدانمرك

 .نعم:  الجمعيات الممثلة ألصحاب العمل.  سلوفينيا
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ومن . سيةیشكل ترویج السالمة والصحة المهنيتين استراتيجية مهمة على الدول األعضاء أن تمنحها  السمة المؤس.  سنغافورة
 .المناسب بالتالي اعتماد صك للترویج للسالمة والصحة المهنيتين

 .انظر المالحظات العامة.  سویسرا

نظرًا للجانب التقني لهذا الموضوع واعتماده على الظروف المحلية التي تختلف آثيرًا بين بلد وآخر،    :  اتحاد أصحاب العمل
 خالل نشر مجموعة بسيطة من الممارسات الجيدة أو من خالل اعتماد مؤتمر العمل یمكن ترویج السالمة والصحة المهنيتين إما من

 . الدولي لصك ما

 . نعم:  اتحاد نقابات العمال

 .نعم:  اتحاد اإلنتاج والتجارة.  شيلي

لصعيد هذا ضروري ألن اعتماد صك لمنظمة العمل الدولية یفضي إلى ترویج السالمة والصحة المهنيتين على ا .  غواتيماال
 .الوطني

وال یمكن  . إن الهدف ذا األولویة لحمایة صحة وسالمة العمال في مكان العمل یدعو إلى تنفيذ استراتيجية عالمية   . نعم.  فرنسا
 ".نهج متكامل"إحراز تقدم في الوقایة من المخاطر المهنية إّال إذا تمت معالجتها بطریقة متماسكة من خالل 

 .ال:  حاب العملاتحاد الصناعة وأص.  فنلندا

نعم، بشرط أن یضع الصك إطارًا ترویجيًا ذا مضمون ترویجي غير تقييدي، آما جاء في االستنتاجات بشأن أنشطة  .  آندا
منظمة العمل الدولية المتصلة بالمعایير في مجال السالمة والصحة المهنيتين التي اعتمدتها الدورة الحادیة والتسعون لمؤتمر العمل  

 . الدولي

في آل دولة عضو في منظمة العمل الدولية إذا أرید تحقيق الهدف " نظام متكامل لتفتيش العمل "ال بد من وضع .  سمبرغلك
وال یمكن الوقایة من المخاطر التي تتهدد صحة العامل ضمن ثقافة رفاه الناس . الرئيسي لحمایة سالمة وصحة العمال في مكان العمل

 . متماسك" نهج متكامل"في العمل إال بوجود 

من المهم . یشكل الترویج الخطوة األولى التي یجب أخذها في االعتبار قبل اتخاذ أیة تدابير ملموسة أخرى.  المملكة المتحدة
، والذي )٢٠٠٣(االستناد إلى المناقشات التي رافقت االستنتاج المعتمد خالل مؤتمر العمـل الدولـي فـي دورتـه الحادیـة والتسـعين  

وینبغي وضع الصك ليقدم ما یكفي من المرونة لمسایرة    .  اعتماد صك جدید یضع إطارًا ترویجيًا للسالمة والصحة المهنيتين   یدعو إلى
 .مختلف الثقافات وسياق سریع التطور

 .یمكن لمؤتمر العمل الدولي أن یعتمد صكًا لترویج السالمة والصحة المهنيتين.  منغوليا

رویج السالمة والصحة المهنيتين الستثارة وعي الحكومات إلى استراتيجيات تهدف إلى وضع    ینبغي اعتماد صك لت .  موزامبيق
 . نماذج لترویج سياسات استحداث أنشطة السالمة والصحة المهنيتين في جميع فروع أنشطتها

وقد یكون ذلك . نيتينتؤید الحكومة بشدة فكرة أن تعتمد منظمة العمل الدولية صكًا لترویج السالمة والصحة المه.  النرویج
 .جوهریًا لتحسين أداء السالمة والصحة المهنيتين على المدى الطویل، وسبيًال لترویج الثقافة الوقائية في مجالي السالمة والصحة

 . مبدئيًا، یؤید اتحاد نقابات العمال اعتماد صك لوضع إطار ترویجي للسالمة والصحة المهنيتين :  اتحاد نقابات العمال.  النمسا

غير أن قانون السالمة  . آما یعترف االتحاد بالتطور والتوسع المستمرین للنُهج في النظام القانوني للسالمة والصحة المهنيتين    
والصحة المهنيتين هو حجر الزاویة لهذه التطورات الجدیدة، بما أن األحكام التشریعية والشروط اإلطاریة المؤسسية لقانون السالمة   

 . ، هي إنجازات هامة وال غنى عنها یحققها العمال النمساویون وممثلوهم القانونيون)مثًال، تفتيش العمل  (ن والصحة المهنيتي

ومن شأن هذا النهج الجدید في السالمة والصحة المهنيتين أن یطور ثقافة السالمة والصحة المستندة إلى الوقایة والتي تشكل 
وعلى وجه الخصوص، تعطى في هذا الصدد أهمية آبرى للبرامج الوطنية  .  المهنيتينالمكّون األساسي إلستراتيجية السالمة والصحة

 .للسالمة والصحة المهنيتين، التي تستند إلى نظم قائمة للسالمة والصحة وتكّملها 

هري ولكن فقط ال یتطلب نظام المعایير الحالي لمنظمة العمل الدولية مراجعة أو تقنينًا على مستوى جو:  الغرفة االتحادیة للعمل
 .فيما یتعلق بالمسائل التقنية

وینقسم غرض هذا اإلطار . ال تزال نيوزیلندا تدعم مبادرة ذات األولویة لمنظمة العمل الدولية لوضع إطار ترویجي  .  نيوزیلندا
رة الوعي فيما یتعلق بالمنافع   أوًال، زیادة الصور البيانية للسالمة والصحة المهنيتين على الصعيدین الدولي والوطني، واستثا   : إلى شقين

االجتماعية واإلنتاجية للممارسات الجيدة للسالمة والصحة في أماآن العمل؛ ثانيًا، تقدیم إطار جامع یمكن لمكتب العمل الدولي من    
ومن . عة جدیدةوقد یتضمن ذلك وضع اتفاقية جام. خالله أن یّوحد الصكوك القائمة للسالمة والصحة المهنيتين وأن یضع صكوآًا جدیدة 
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الممكن أن تضع الحكومات، على الصعيد الوطني، استراتيجيات مترابطة تشمل التعليم ونشر المعلومات وتمكين قطاع الصناعة 
وباختصار، ینبغي اعتبار اإلطار الترویجي المقترح بمثابة وسيلة الستثارة الوعي بشأن السالمة والصحة في مكان . وتدابير اإلنفاذ
وعلى سبيل المثال، تقوم نيوزیلندا حاليًا   . ع مضمون استراتيجي لتدابير محددة أخرى، على الصعيدین الدولي والوطنيالعمل، ولوض

ومن شأن وجود صك لمنظمة العمل ). انظر المالحظات العامة (٢٠١٥استراتيجية الصحة والسالمة في مكان العمل حتى بوضع 
 .ن یعزز آثيرًا السياق الدولي الذي توضع وتنفذ استراتيجية وطنية ضمنه الدولية لترویج السالمة والصحة المهنيتين أ 

. یدعم مجلس نقابات العمال مبادرة منظمة العمل الدولية لخلق صك لترویج السالمة والصحة المهنيتين  :  مجلس نقابات العمال
حة في مكان العمل وأن یقدم سياقًا استراتيجيًا   وینبغي إلطار منظمة العمل الدولية أن یهدف إلى استثارة الوعي بشأن السالمة والص 
وینبغي لهذا اإلطار أن یعترف آذلك بالتحدیات . للبلدان حتى تضع تدابير محددة للتصدي لقضایا السالمة والصحة في مكان العمل

جارة وانتشار التكنولوجيا المستقبلية في مجال الصحة والسالمة ویقدم التوجيهات بشأنها وهي تحدیات ناشئة عن العولمة وتحریر الت
الجدیدة وظهور أنواع جدیدة من تنظيم العمل، مثل زیادة العمالة العارضة وغير المستقرة من خالل اللجوء إلى وآاالت توظيف اليد  

 . العاملة

. نشأةمن شأن صك العمل الدولي هذا أن یساعد في استحداث ثقافة السالمة على المستوى الوطني وعلى مستوى الم.  الهند
باإلضافة إلى ذلك، سوف تساعد المبادئ التوجيهية الواردة في التوصية، الدول األعضاء على وضع خطط عملها على الصعيد الوطني 

 .وعلى صعيد المنشأة

نعم، ألن التنبه المنتظم للنشاط الترویجي هو عنصر ال غنى عنه في أیة استراتيجية للسالمة والصحة المهنيتين من  .  هولندا
 .لممكن فهمهاا

:  اتحاد نقابات العمال، االتحاد الوطني لنقابات العمال المسيحية، االتحاد المرآزي للمستخدمين على المستویين المتوسط والعالي 
نعم، ألن من المهم أن تستفيد جميع الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية من المبادرات التي استهلت في عدد من الدول األعضاء      

وحتى بالنسبة . وینبغي توسيع نطاق هذه المبادرات لتشمل جميع الدول األعضاء . لمنظمة لتحسين ظروف العمل وثقافة السالمةفي ا
للدول األعضاء التي قامت بمبادرات لترویج السالمة والصحة المهنيتين، یمكن العتماد صك جدید لمنظمة العمل الدولية أن یكون ذات    

 الجدید أن یشير بوضوح إلى أن اعتماد التدابير الترویجية للسالمة والصحة المهنيتين ال یعني التخلي  وینبغي للصك. أهمية آبيرة
مثُال فـي الفقرتيـن   (إلـى ذلك بوضـوح ) ١(ویشير التقریر الرابـع    . بعض المبادرات األخرى لتحسين السالمة والصحة المهنيتين عن
 ).٥٤ و٥٢

 :ن یتخذ الصك شكلإذا آان الرد باإلیجاب، هل ترون أ
 اتفاقية؛ )أ(
 توصية؛ )ب(
إذا اخترتم هذا الشكل یرجى اإلشارة في تعليقاتكم على األسئلة (اتفاقية تكملها توصية   )ج(

المطروحة بخصوص مضمون الصك إلى أي عناصر من السؤال المعني ینبغي أن تعالجها   
 ؛)اتفاقية أو توصية

 إعالن؟ )د(

 ٢السؤال 

 .٩٢:  مجموع الردود

اآوادور، إندونيسيا، أیرلندا، إیطاليا، البرازیل، بربادوس، بلغاریا، بنغالدیش،    . ٢٧:  الردود اإلیجابية العتماد اتفاقية
بنن، بوتسوانا، بيالروس، تشاد، الدانمرك، رومانيا، السلفادور، السنغال، غابون، غواتيماال، فنزویال، فنلندا، آازاخستان،  

 .  لعربية السعودیة، موریشيوس، نيوزیلندا، هایتي  لبنان، مدغشقر، المملكة ا

إسبانيا، ألمانيا، اإلمارات العربية المتحدة، تنزانيا، الجمهوریة التشيكية،         . ١٦:  الردود اإلیجابية العتماد توصية  
 . زامبيا، سنغافورة، سورینام، الصين، آوبا، آوستاریكا، التفيا، مالطة، منغوليا، هندوراس، هولندا      

غينيا   أذربيجان، األرجنتين، استونيا، أوروغواي، بابوا . ٢٦:   اإلیجابية العتماد اتفاقية تكملها توصية  الردود
الجدیدة، البحرین، بلجيكا، بنما، ترآيا، تونس، زمبابوي، سري النكا، فرنسا، فيتنام، آرواتيا، لكسمبرغ، المغرب، مالوي،    

 . يكاراغوا، الهند، اليابانموزامبيق، النرویج، النمسا، النيجر، نيجيریا، ن   

أستراليا، أوآرانيا، بورآينا فاسو، بولندا، جمهوریة آوریا، السوید، عمان،   . ١١:  الردود اإلیجابية العتماد إعالن
 .  قبرص، الكویت، المكسيك، هنغاریا  
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أو ) أ((ربية السوریة  ، الجمهوریة الع))د(أو ) ج(أو  ) ب(أو ) أ((، تایلند ))د(أو ) أ((البرتغال . ١٢:  ردود أخرى
) ب (أو) أ((، مصر  ))د(أو  ) أ((، ماليزیا   ))ج(أو ) أ((، ليتوانيا   ))د(أو) ب ((، آندا   ))د(أو  ) ج((، سویسرا، الفلبين   ))ب(
  )).د(أو ) ب(أو ) أ((، مولدوفا، اليونان ))د(أو  ) ب ((، المملكة المتحدة ))د(أو

 السالمة والصحة المهنيتين ضمن سياسة وطنية شاملة للسالمة والصحة   مسائل: ینبغي للصك أن یتضمن ما یلي   .  أذربيجان
المهنيتين؛ حقوق ومسؤوليات أصحاب العمل في مجال السالمة والصحة المهنيتين؛ تقدیم معدات الوقایة الشخصية؛ حراس حمایة    

 . عویضات عن اإلصاباتللمعدات الميكانيكية؛ مسائل تتعلق بتقدیم التقاریر ومعاینة الحوادث المهنية؛ دفع الت 

ینبغي أن تنص االتفاقية على سياسات وموارد للنهوض بالصحة، وینبغي للتوصية   ). ج:  (لجان اتحاد نقابات العمال .  إسبانيا
 ).اإلعالن فقط) (د(وهذا الخيار مفضل على . لوضع السياسات الوطنية) األدلة(المكملة لها أن تضع الوسائل واألدوات 

 ). أ(اتفاقية :  ك بين النقاباتاالتحاد المشتر

الحكومة قلقة من الطریقة التي اتبعت في هيكلية هذا االستبيان، السيما اللجوء إلى الكثير من األسئلة المغلقة التي قد .  أستراليا
الترویج الفعال وتعتقد أن اعتماد مثل هذا الصك لن یعزز . تشجع الدول األعضاء على دعم وضع اتفاقية جدیدة تقييدیة بعض الشيء

 .للسالمة والصحة المهنيتين إلى حد یذآر 

وبالمقابل، تقترح الحكومة اعتماد إعالن من شأنه أن یعزز الهدف العالمي لمنظمة العمل الدولية أال وهو تحقيق العمل الالئق 
لى ترتيبات للمساءلة وتقدیم التقاریر   ونظرًا ألهمية السالمة والصحة المهنيتين، تعتبر الحكومة أن على اإلعالن أن ینص ع  . والمأمون

 .تكون مساویة لتلك المطبقة بموجب متابعة إعالن المبادئ والحقوق األساسية في العمل

وینبغي أن ینص على أن تضع جميع الدول األعضاء، بالتشاور مع   . وینبغي أن ینص اإلعالن على بعض األحكام األساسية   
للعمال، سياسة وطنية للسالمة والصحة المهنيتين تتالءم مع الظروف الوطنية وتقوم بتنفيذها   أآثر المنظمات تمثيًال ألصحاب العمل و

وینبغي لهذه السياسة أن ترمي إلى الوقایة من الحوادث واإلصابات الصحية الناتجة عن العمل أو المتصلة . ومراجعتها بصورة دوریة
وینبغي   . مكن ومعقول من أسباب المخاطر التي تنطوي عليها بيئة العملبه أو التي تقع أثناءه، من خالل التقليل إلى أقصى حد م 

لإلعالن أن یقدم اإلرشادات ألصحاب العمل وللعمال لمساعدتهم على االمتثال لاللتزامات القانونية؛ وینبغي مراجعة هذه السياسة    
 من خالل وضع نظام للتفتيش وفرض العقوبات بصورة دوریة حسبما هو مناسب؛ وینبغي أن یكون إنفاذ القوانين واللوائح مضموناُ 

المناسبة؛ وینبغي حمایة حق العامل في تغيير وضعه في العمل، إذا آان یعتقد أنه یشكل خطرًا جدیًا ومحتمًا ووشيكًا على حياته أو 
تفق مع الظروف    یصحته؛ وینبغي ترویج ممارسات سليمة للسالمة والصحة المهنيتين من خالل التعليم وبرامج التوعية، بما 

حقوق والتزامات أصحاب العمل والعمال على صعيد المنشأة؛ وینبغي للدول  وینبغي لإلعالن أن یبّين  . والممارسات الوطنية
أن تقدم تقریرًا سنویًا لمكتب العمل الدولي ) ١٥٥رقم  (١٩٨١األعضاء التي لم تصدق بعد على اتفاقية السالمة والصحـة المهنيتين،  

والهدف من مثل هذه المتابعة هو تشجيع الحكومات على تنفيذ سياسات وممارسات سليمة     . لتي تبذلها لتنفيذ هذا المبدأ    عن الجهود ا
وینبغي أن یكون اإلعالن مرنًا    . للسالمة والصحة المهنيتين، وطلب المساعدة من مكتب العمل الدولي حسبما تدعو الحاجة والضرورة

 .عضاء أن تحقق أهدافها ضمن مهلة معقولة من الزمنبما فيه الكفایة ليسمح للدول األ

 الدول األعضاء حتى تبذل جهودها لتنفيذ سياسات وبرامج سليمة   جميعویشكل هذا النهج أساسًا لوضع المسؤولية على عاتق 
 .للسالمة والصحة المهنيتين، وليس فقط الدول التي صدقت على اتفاقيات السالمة والصحة المهنيتين

یقوم الموقف األولي لغرفة التجارة والصناعة على تأیيد صك ترویجي إذا تم وضعه على  :  رة والصناعةغرفة التجا
أوًال، ینبغي أن یكون الصك صكًا ال یستدعي من : وینبغي أن یكون على شكل إعالن، لألسباب التالية . أساس شروط مقبولة

أن یتجنب  ثانيًا، ینبغي   . اتها الداخلية بأي طریقة معينة أو تقييدیة    الدول أن تصدقه أو أن تقدم التقاریر عنه أو أن تغير تشریع  
رابعًا، هناك عدد آبير من صكوك   . ثالثًا، ینبغي أن یعّبر عن التزام بوضع خطة عمل وطنية للسالمة والصحة      . أي تقييد أو تفصيل

 توصيات أو مدونات ممارسات أو مبادئ منظمة العمل الدولية حول موضوع السالمة والصحة المهنيتين على شكل اتفاقيات أو 
 ). هذه المسائل بشكل مكثف١٥٥مثًال، تعالج االتفاقية رقم (توجيهية 

ویمكن للتوصية أن تتضمن إرشادات حول   . ینبغي أن یتخذ الصك شكل اتفاقية أو اتفاقية تكملها توصية  :  مجلس نقابات العمال
 .طنيةوضع نظم وبرامج وطنية وحول تجميع صورة بيانية و

 .اتفاقية:  رابطة نقابات العمال.  استونيا

 .إعالن:  غرفة التجارة.  اآوادور

وینبغي أن تتضمن التوصية مبادئ توجيهية لوضع نظم وبرامج  ). ج(اتفاقية تكملها توصية :  اتحاد نقابات العمال .  ألمانيا
 .وطنية

 .اد صك في شكل اتفاقيةتبين االستنتاجات التي اعتمدها المؤتمر أهمية اعتم  .  إیطاليا

 .اتفاقية:  االتحاد الوطني للتجارة.  البرازیل
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وینبغي  . ولكن، على ضوء المناقشات التي جرت، من الممكن تأیيد إعالن. من األفضل أن یتخذ الصك شكل اتفاقية.  بربادوس
أحكامًا للمتابعة على غرار إعالن منظمة   أن یصمم اإلعالن لترویج تنفيذ صكوك منظمة العمل الدولية الحالية آما ینبغي أن یضع    

 . العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق األساسية في العمل

 .اتفاقية:  اتحاد أصحاب العمل

 .اتفاقية تكملها توصية:  اتحاد العمال

 بسيط من السهل قد تكون اتفاقية إطاریة هي الشكل األآثر مالءمة لضمان فعالية الصك، بحيث تكون على شكل نسق.  البرتغال
ولكن ذلك ال یستبعد  .  لم تحقق هذا الهدف بالرغم من أنها وضعت آاتفاقية إطاریة ١٥٥تطبيقه والتصدیق عليه، علمًا أن االتفاقية رقم  

ونظرًا لوجود العدید . احتمال أن یتخذ الصك شكل إعالن شرط أن تكّمله أحكام تنص على تقدیم معلومات مستمرة من قبل الحكومات
 الصكوك التشریعية لمنظمة العمل الدولية حول السالمة والصحة المهنيتين، فليس من الضرورة اعتماد صكوك جدیدة ذات طبيعة  من

 .تقنية أو عملية

وال مبرر العتماد اتفاقية أو توصية جدیدة، بما أن الموضوع یغطيه . )د(ینبغي أن یأخذ الصك شكل إعالن :  اتحاد الصناعة
ساریة المفعول، السيما اتفاقية ) من اتفاقيات وتوصيات ومدونات للممارسات الجيدة(ك منظمة العمل الدولية عدد آبير من صكو

 .التي تشمل العمال في جميع األنشطة االقتصادیة في القطاعين العام والخاص) ١٥٥رقم  (١٩٨١السالمة والصحة المهنيتين، 

 ). ب(توصية :  اتحاد السياحة

 ). ج(اتفاقية تكملها توصية :  عاماالتحاد العمالي ال

إن اعتماد اتفاقية جدیدة سيكون مناسبًا ليس فقط السترعاء االنتباه إلى هذه المسألة، بل لتسهيل المراجعة   :  النقابة العمالية العامة
هذه االتفاقية مرفقة وینبغي أن تكون  . التي أصبحت ضروریة بشكل متزاید مع التطور التكنولوجي واألشكال الجدیدة لتنظيم العمل

بتوصية تضع المبادئ التوجيهية بشأن األشكال المفضلة لتنفيذ البرامج الوطنية وتحدید الصور البيانية الوطنية والتدابير الوقائية 
 .والمسائل المطروحة في التقریر، والتي بدونها ال یمكن تحقيق التوضيح والتنسيق الضروریين لتطبيقها بشكل واقعي وفعال  

 بشأن السالمة والصحة ١٦٤ والتوصية رقم ١٥٥لقد سبق وصدقت بلجيكا على االتفاقية رقم . اتفاقية تكملها توصية.  يكابلج
إن اختيار التوصية یشير إلى حالة جمود في وضع األحكام الضروریة لتحسين حمایة العمال وإلى حالة جمود في وضع . المهنيتين 

 .ثقافة للسالمة والصحة المهنيتين

د أدخل التشریع الحالي نهجًا بنيویًا إلدارة السالمة والصحة المهنيتين من خالل استهالل نظام دینامي إلدارة المخاطر داخل       وق
ویقوم هذا النظام على نهج وقائي مبرمج وبنيوي یهدف إلى تيسير تنفيذ السياسة في مجال رفاه العمال، ویتولى صاحب العمل . المنشآت

 .ن هذا النظام، یتم وضع استراتيجية  لتقييم المخاطر بهدف تسهيل تحدید تدابير الوقایة التي یجب اتخاذهاوضم. تقييمه وتكييفه 

وینبغي لالتفاقية أن تكرر المبادئ التوجيهية التي توّجه نظم إدارة السالمة والصحة المهنيتين على الصعيد الوطني، بينما ینبغي        
 .طلوبة لتنفيذ االتفاقيةللتوصية أن توضح المتطلبات التقنية الم

 .اتفاقية تكملها توصية:  اتحاد الشرآات الخاصة.  بلغاریا

 .إعالن:  غرفة التجارة والصناعة

 .إعالن:  المجلس الوطني ألصحاب العمل.  بنن

من ذلك ینبغي   وبدًال . أو توصية جدیدة أمرًا ضروریًا ألن مثل هذه الصكوك موجودة حاليًا/ال یبدو اعتماد اتفاقية و.  بولندا
لإلعالن أن یعزز األنشطة فيما یتعلق بالتصدیق على هذه الصكوك وتطبيقها، وینبغي أن یكون مرتبطًا بالسياسة والتزام الدولة في هذا   

 .الصدد

مكن أن  وی. قد ینظر مؤتمر العمل الدولي في اعتماد اتفاقية أو اتفاقية تكملها توصية:  المستقلة المدارة ذاتيًا" تضامن "نقابة 
تتضمن التوصية المبادئ التوجيهية لوضع الهيكل األساسي في مجال السالمة والصحة المهنيتين على الصعيد الوطني، والستحداث   

 .وتطویر النظم والبرامج الوطنية للسالمة والصحة المهنيتين

ومن الممكن  . تقييدیًا بشكل تام  ینبغي اعتماد صك إطاري ترویجي من دون أن یكون   :  اتحاد جمعيات أصحاب العمل.  ترآيا
 .ولهذا السبب، ینبغي أن یتخذ الصك شكل توصية . تحقيق تأثير حقيقي من خالل مبادئ توجيهية بسيطة سهلة الفهم

 .اتفاقية:  اتحاد نقابات العمال التقدمية

 .مام التصدیق الواسع على االتفاقيةوینبغي أن تتضمن التوصية التفاصيل والمسائل التي قد تشكل عائقًا أ ). ج(نعم للبند .  تونس

 ). د(إعالن :  اتحاد أصحاب العمل.  جامایكا



 إطار ترويجي للسالمة والصحة المهنيتين

18 H:\Word\Arabic\Confrep\2005\IV(2)\Final\2nd final\12-4-05-Ar.doc 

 .اتفاقية:  االتحاد التشيكي المورافي لنقابات العمال.  التشيكية الجمهوریة

 ). ب(توصية :  اتحاد أصحاب العمل.  جمهوریة آوریا

 مالءمة الستحداث ثقافة السالمة وسوف یساعد على سيكون اإلعالن الصك األآثر:  اتحاد أصحاب العمل.  جنوب أفریقيا
باإلضافة إلى ذلك، سوف . وضع إطار ترویجي آمرحلة أولى ألي بلد إلرساء البنية التحتية الضروریة للسالمة والصحة المهنيتين
الصحة المهنيتين والمرونة  یؤمن هذا النوع من الصكوك المرونة المطلوبة للبلدان على مستویات التنمية المختلفة في وضع السالمة و

 . التي تحتاج البلدان لها للتكيف مع التغيرات 

ولدى الدانمرك تحفظ مفاده أنه إذا آان النهج البنيوي  . شكل اتفاقية إطاریة هو المفضل دون اشتراطات مفصلة.  الدانمرك
، فينبغي   دولية بشأن نظم إدارة السالمة والصحة المهنيتين المبادئ التوجيهية لمنظمة العمل اللإلدارة ال یقبل إال النموذج المشار إليه في  

 . أن یكون هذا الجزء على شكل توصية

 .إعالن:  اتحاد أصحاب العمل

وینبغي أن توفر  . اتفاقية تكملها توصية  :  اتحاد نقابات العمال؛ اتحاد منظمات المستخدمين بأجر وموظفي اإلدارة المدنية  
 .وبرامج وصور بيانية وطنية في مجال السالمة والصحة المهنيتينالتوصية توجيهات بشأن وضع نظم 

البرامج الوطنية للسالمة والصحة المهنيتين والقوانين الوطنية وتنفيذها : یتعين على االتفاقية أن تعالج المسائل التالية.  زمبابوي
فينبغي أن تعالج برامج اإلدارة ومدونات الممارسات أما التوصية  . ومستویات التوظيف والسياسات الوطنية للسالمة والصحة المهنيتين

 .والبحوث والتدریب

 ). ب(توصية :  اتحاد أصحاب العمل.  سري النكا

 .إعالن:  الجمعيات الممثلة ألصحاب العمل.  سلوفينيا

صادي وأولویاتها قد تؤمن التوصية بعض المرونة للدول األعضاء في مجال التنفيذ، بما یتناسب مع تطورها االقت  .  سنغافورة
 .الوطنية

 ).ج(اتفاقية تكملها توصية :  االتحاد الوطني للعمال.  السنغال

) اتحاد نقابات العمال واتحاد المستخدمين الفنيين واتحاد الجمعيات المهنية(تؤید منظمات نقابات العمال المرآزیة .  السوید
. الجدید یهدف إلى وضع برامج وقائية وطنية للسالمة والصحة المهنيتينوالسبب الرئيسي هو أن الصك . اعتماد اتفاقية تكملها توصية 

وتضمن أحكام . من المهم جدًا أن تشارك المنظمات الممثلة ألصحاب العمل وللعمال بشكل نشط في هذا العمل على المستوى الوطني
ت الوطنية التخاذ القرار بشأنه وأن یتم تنشيط  دستور منظمة العمل الدولية أن یعرض مضمون اتفاقية أو توصية جدیدة على البرلمانا

 . آلية تقدیم التقاریر واإلشراف التابعة لمنظمة العمل الدولية

في حال اتخذ مؤتمر العمل الدولي إجراًء العتماد صك، ینبغي أن یكون ذلك على شكل إعالن :  اتحاد أصحاب العمل.  سویسرا
وما یعزز هذا الرأي هو النسبة المنخفضة للتصدیقات على االتفاقيات العدیدة التي سبق ). ج(و) ب(و) أ(بسيط ال غير، دون الخيارات 

آما ینبغي لإلعالن أن   . لذا، ینبغي أن تكون مقاربة هذا الموضوع مقاربة عملية  . وأصدرتها منظمة العمل الدولية بشأن هذا الموضوع
وینبغي   . ریر على الدول وإجبارها على إجراء تغييرات في تشریعاتها یتحلى بصفة صك ترویجي وال یعني ذلك فرض التزام تقدیم التقا

 . أن یتجنب التفاصيل المفرطة وأن یقتصر على المبادئ العامة المقبولة على نطاق واسع

وقد تتضمن التوصية مبادئ توجيهية لوضع النظم ). ج(، أو التفاقية تكملها توصية )أ(نعم اتفاقية :  اتحاد نقابات العمال
 .لبرامج والصور البيانية الوطنيةوا

 ). د(إعالن :  اتحاد اإلنتاج والتجارة.  شيلي

 . )د(إعالن :  اتحاد أصحاب العمل.  غابون

باعتماد االتفاقية، یوضع إطار لترویج السالمة والصحة المهنيتين وذلك یشجع اتخاذ تدابير لتعزیز التشریعات    .  غواتيماال
 . لضمان االمتثال

 .إعالن:  مجلس الوطني ألصحاب العملال.  غينيا

أوًال، یبدو هذا النهج األآثر مالءمة لتحقيق الهدف الرئيسي أال وهو ترویج ثقافة : اتفاقية تكملها توصية وذلك لسببين.  فرنسا
االستراتيجية، مع حد أدنى في التشدید على الجوانب : ویقدم هذا الخيار مزیجًا فعاًال بين المرونة وااللتزام  . السالمة والصحة المهنيتين

 .من األحكام، من شأن االتفاقية اإلطاریة أن تترك مجاًال للتنوع وتكون في الوقت نفسه ملزمة قانونًا نظرًا ألن أحكامها إلزامية
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ح فأوروبا لم تقرر تغيير ممارساتها من خالل لوائ. ثانيًا، لفرنسا بعض الخبرة في مجال نهج مقارن على المستوى األوروبي 
 . ملزمة فحسب، بل من خالل التعبئة السياسية أیضًا، وهو أمر أآثر شموًال وأآثر مالءمة

وعلى الصعيد الدولي، قد تمّكن اتفاقية إطاریة من تثبيت األهداف األساسية ووضع المبادئ التوجيهية، وهذا أمر یمكن أن یطبق 
ویمكن لهذه المبادئ التوجيهية مثًال، أن تتعلق بحقوق والتزامات    . على آافة القطاعات، سواء أآانت األحكام الخاصة تشملها أم ال

أصحاب العمل والعمال وتقييم المخاطر والوقایة منها في المراحل األولى، ومشارآة الشرآاء االجتماعيين وتحدید ونشر مؤشرات  
 .السالمة والصحة المهنيتين

الدولية الحالية  ، بهدف تأمين اتساق أفضل بين معایير منظمة العمل قد تكون التوصية وسيلة لوضع القواعد الضروریة للتنسيق
وال . وقد یؤمن ذلك أفضل أساس لتنفيذ مدونات الممارسات وتدابير التدریب والجوانب التقنية للتعاون الدولي. المحددة أو القطاعية

ترویج إلعالن منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ یمكن وضع نهج ترویجي من دون أساس متين في االتفاقية، آما یتبين من حمالت ال 
 ).١٨٢رقم  (١٩٩٩والحقوق األساسية في العمل واتفاقية أسوأ أشكال عمل األطفال، 

یود أصحاب العمل الفرنسيون أن یبدوا المالحظات التالية فيما یتعلق بموقف الحكومة المؤید العتماد اتفاقية :  حرآة المنشآت
، أید ممثلو الحكومة الفرنسية ٢٠٠٣یونيه / وخالل الدورة الحادیة والتسعين لمؤتمر العمل الدولي في حزیران. إطاریة تكملها توصية

مبدأ اتفاقية إطاریة تضع مبادئ أساسية فيما یتعلق بالسالمة والصحة المهنيتين وتكون ملزمة بالنسبة للدول األعضاء، مثل التوجيه   
، غير أن اللجنة )١٩٨٩یونيه /  حزیران١٢ بتاریخ CEE-391-89 (المة والصحة المهنيتين اإلطاري لالتحاد األوروبي بشأن الس

وقد أشار عدة متحدثين حكوميين بشكل خاص إلى أن انخفاض معدل التصدیقات    . الثالثية التابعة للمؤتمر لم تعتمد ذلك الخيار آنذاك    
 .فة اتفاقية إطاریة جدیدة ملزمة إلى المعایير الحاليةعلى االتفاقيات الساریة أثار شكوآًا فيما یتعلق بفعالية إضا

، ٢٠٠٣إن خيار الحكومة التفاقية إطاریة ملزمة تكملها توصية قد یبدو في تضارب مع استنتاجات اللجنة الثالثية للمؤتمر في 
إن ."  غير تقييديآصك جامع ذي مضمون ترویجي"في مجال السالمة والصحة المهنيتين  "إطار ترویجي"التي وافقت على وضع 

المضمون الذي تقترحه الحكومة التفاقية إطاریة، أي وضع مبادئ توجيهية قابلة للتطبيق على آل القطاعات فيما یتعلق بحقوق 
والتزامات أصحاب العمل والعمال وتقييم المخاطر والوقایة منها في المراحل األولى ومشارآة الشرآاء االجتماعيين، هو مضمون  

لذا، ال یمكن ألصحاب العمل الفرنسيين بأي شكل تأیيد موقف الحكومة المؤید العتماد . ١٥٥ًا مع مضمون االتفاقية رقم یتناسب تمام
ویرى أصحاب العمل أن المسألة المطروحة للتعليق عليها، یجب أن تعاد إلى سياق المناقشة العامة التي   . شكل اتفاقية تكملها توصية

شأن أنشطة منظمة العمل الدولية المتصلة بالمعایير في مجال السالمة والصحة المهنيتين   ب٢٠٠٣یونيه / جرت في حزیران
  ."نهج متكامل  "واالستنتاجات التي اعتمدها مؤتمر العمل الدولي بشأن خطة عمل للترویج للسالمة والصحة المهنيتين في إطار 

صك جامع "جال السالمة والصحة المهنيتين على شكل  وآعنصر له األولویة لخطة العمل هذه، تقرر وضع إطار ترویجي في م
والهدف من ذلك هو تعزیز االلتزام السياسي بين الدول األعضاء الستحداث استراتيجيات وطنية ". ذي مضمون ترویجي غير تقييدي

لهذه الغایة أن یتحلى وینبغي للصك الموضوع . لتحسين السالمة والصحة المهنيتين، تشمل ممثلي أصحاب العمل والعمال في العملية 
بدرجة معينة من الرزانة وأن یوضع على مستوى مختلف عن مستوى االتفاقيات والتوصيات، وهي الصكوك المقترحة عادة على 

باإلضافة إلى ذلك، إن شكل هذا الصك قد یتشابه، على ". لصك جامع"لذا، یبدو أن اإلعالن هو الشكل األآثر مالءمة . الدول األعضاء
 الجماعة الجدیدة بشأن السالمة ةين السياسي واإلعالمي، مع بالغ مفوضية الجماعات األوروبية، الذي وضع إستراتيجيالمستوی

 . ٢٠٠٦ -٢٠٠٢والصحة في العمل للفترة 

 . ینبغي أن تكون االتفاقية بسيطة حتى تطبق بشكل آفؤ وفعال . نعم) أ.  (فنزویال

 .عالنإ:  اتحاد الصناعة وأصحاب العمل.  فنلندا

 .وقد تعطي التوصية توجيهات لصياغة البرامج الوطنية. اتفاقية تكملها توصية:  المنظمة المرآزیة لنقابات العمال

 .إعالن:  اتحاد أصحاب العمل والصناعيين .  قبرص
 . اتفاقية أو اتفاقية تكملها توصية أو إعالن:  اتحاد العمال

 .ةاتفاقية تكملها توصي:  اتحاد عمال عموم قبرص

وفي حال . تفضل الحكومة أن یتخذ الصك شكًال غير ملزم مثل توصية أو إعالن ليكون له صفة ترویجية غير تقييدیة  .  آندا
. وجود ما یكفي من الدعم العالمي، قد یكون اإلعالن الوسيلة األآثر مالءمة الستثارة الوعي وترویج السالمة والصحة في مكان العمل

غي أن یحدد إطارًا للترویج للسالمة والصحة المهنيتين یدعم إنشاء اآلليات لتحسين منتظم ومستمر للنظم   ومهما آان شكل الصك، ینب
وینبغي أّال یتضمن متطلبات تقييدیة قد تمنع التنفيذ على الصعيد العالمي أو قد تخلق          . والبرامج الوطنية بشأن السالمة والصحة المهنيتين

 . صدیق على نطاق واسعفي حالة االتفاقية حواجز أمام الت

األجدر للصك اإلطاري الترویجي الذي أیده مؤتمر العمل الدولي في دورته الحادیة والتسعين أن یتخذ :  مجلس أصحاب العمل
ومن شأن ذلك أن یضمن أن الصك اإلطاري الترویجي یشكل أساس التزام الدول األعضاء لوضع خطة عمل وطنية . شكل إعالن

 .هنيتينللسالمة والصحة الم

 . اتفاقية:  اتحاد العمال الدیمقراطيين.  آوستاریكا
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 ).ب(توصية :  جمعية الصناعيين اللبنانيين  .  لبنان

 .تؤید الحكومة اعتماد صك لترویج السالمة والصحة المهنيتين على شكل اتفاقية تكملها توصية .  لكسمبرغ

وهي مرنة . لحة لترویج ثقافة وقائية للسالمة والصحة المهنيتين ویبدو أن هذه الطریقة هي األنسب لالستجابة إلى الحاجة الم
إن االتفاقية اإلطاریة مفتوحة نسبيًا على التنوع وهي ترآز على الجوانب االستراتيجية وال تشمل سوى أساس من : ومفيدة في آٍن واحد

وقد اختبرت الدول األوروبية نهجًا مماثًال على . الدوليةوفي الوقت نفسه، فإن أحكامها مقيدة قانونًا، في سياق منظمة العمل . لوائح دنيا
 .١٩٨٩الصعيد األوروبي، عند اعتماد توجيه إطاري عام 

أما على الصعيد الدولي، فقد تسمح اتفاقية إطاریة بوضع األهداف الرئيسية وتحدید المبادئ التوجيهية القابلة للتطبيق على آافة 
ویمكن لمثل هذه المبادئ التوجيهية أن تغطي مثًال حقوق والتزامات  . لة بمعایير محددة أم الالقطاعات، أآانت هذه القطاعات مشمو

أصحاب العمل والعمال في المراحل األولى من تقييم المخاطر والوقایة منها، ومشارآة الشرآاء االجتماعيين وتحدید ونشر مؤشرات 
 .السالمة والصحة المهنيتين

 القواعد الضروریة إلدارة التنسيق وبالتالي تمهد الطریق لمزید من الترابط بين المعایير الحالية  أما التوصية فقد تسمح بتحدید
ومن شأن هذا النهج أن یوفر األساس األفضل لتنفيذ مدونات الممارسات .لمنظمة العمل الدولية، أآانت تلك المعایير محددة أو قطاعية

 .ة للتعاون الدوليالجيدة والعمل على األدوات التدریبية والتقني 

 ). أ(اتفاقية :  االتحاد العمالي العام.  مالطة

 .إعالن، وذلك من خالل وسائل اإلعالم الشخصية والمرئية للتوعية بمخاطر العمل.  مصر

 .، إعالن)د:  (اتحاد الصناعات المصریة

 .، اتفاقية تكملها توصية)ج:  (االتحاد العام لنقابات عمال مصر

 ). ب(توصية :  رف التجارة والصناعة والخدماتاتحاد غ.  المغرب

. من شأن اإلعالن أن یشجع الدول األعضاء على أن تعتمد المبادئ التوجيهية التي وضعتها منظمة العمل الدولية.  المكسيك
تي تضعها الدول ونقترح أن تتضمن هذه الوثيقة أعماًال ترشد الحكومات وأصحاب العمل والعمال في تصميم وتنفيذ ورصد البرامج ال

 . ومنظمة العمل الدولية في هذا المجال

هذان الشكالن هما األآثر مالءمة للسماح للدول الموقعة ببعض المرونة لترویج السالمة ). د(أو ) ب.  (المملكة المتحدة
قابلة للتنفيذ ومرنة بما فيه ویجب على أیة صكوك مستقبلية أن تكون . والصحة مع ما یتفق وسياساتها الوطنية وأولویاتها وتشریعاتها

 .الكفایة لتجنب عدم التصدیق بسبب نقاط ثانویة تتعلق بتفاصيل تقييدیة

بما أنه تم تشجيع القيام بمبادرة لمراجعة إطار السالمة والصحة المهنيتين، وبسبب فعالية المجموعة الواسعة  :  اتحاد الصناعة
 . ، یبدو أن اإلعالن هو أآثر األشكال مالءمة لفحصهامن االتفاقيات والتوصيات التي بلغت الحد األقصى

إن الحجة التي تعطيها الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية . إننا ندعم وضع اتفاقية في هذا الصدد :  مؤتمر نقابات العمال
 عامًا لتنفيذ االتفاقية األساسية ٢٣نحت فيما یتعلق بالحاجة إلى الوقت للتصدیق على االتفاقيات الحالية تبدو غير مقبولة، نظرًا ألنها م

وال نرى ما هي المنافع التي یمكن أن نجنيها باعتماد توصية أو إعالن، علمًا أننا لم نقتنع بأي   . ١٥٥ رقم -للسالمة والصحة المهنيتين  
 .من الحجج التي أبدیت حتى اآلن

 ).د(إعالن : اتحاد أصحاب العمل.  منغوليا

 ).أ(اتفاقية :  الاتحاد العم.  موزامبيق

فقد برهنت االتفاقيات أنها . أوصى آل من الحكومة وممثل نقابات العمال أن یتخذ الصك شكل اتفاقية تكملها توصية.  النرویج
 .سبيل فعال لضمان أن تؤخذ قيم ورؤى منظمة العمل الدولية في االعتبار وأن تستخدم آأساس للتنمية

وینبغي أن یكون الهدف هو   . ول أداة سياسية وليس صكًا یستحدث معایير تنظيمية جدیدةوینبغي للصك أن یكون في المقام األ 
لذا، یود ممثل أصحاب العمل أن یتخذ الصك . استحداث استراتيجية لتحسين وضع السالمة والصحة المهنيتين في جميع الدول األعضاء 

 .الجدید شكل إعالن

 .اتفاقية:  اتحاد نقابات العمال.  النمسا

 .اتفاقية تكملها توصية:  رفة االتحادیة للعملالغ

 .هو المفضل، لكن قد یضيف اإلعالن القوة الدافعة الالزمة إلطالق اإلطار الترویجي) ج(الخيار .  نيجيریا



 الردود المتلقاة

H:\Word\Arabic\Confrep\2005\IV(2)\Final\2nd final\12-4-05-Ar.doc 21 

ومن المهم أي یتم تحدید المسار الذي یتعين على آل دولة عضو أن تتخذه لالستمرار تدریجيًا  ). ج(تفضل الخيار .  نيكاراغوا
 .في تطویر أحكام الصك

إن الهدف من وضع إطار ترویجي هو تقدیم إطار جامع یمكن لمنظمة العمل الدولية من خالله أن تعزز الصكوك .  نيوزیلندا
 .ومن المحتمل أن یشمل ذلك وضع اتفاقية جامعة جدیدة. الحالية للسالمة والصحة المهنيتين وأن تضع صكوآًا جدیدة 

نا نؤید األهمية التي یكتسيها وضع إطار ترویجي الستثارة الوعي حول منافع السالمة والصحة في    إن:  منظمة أصحاب العمل
ولم یتم التصدیق على اتفاقيات السالمة والصحة السابقة بشكل جيد  . مكان العمل، إال أننا نرى أن على الصك أن یتخذ شكل إعالن  

والمطلوب هو صك یسمح للدول األعضاء أن تتعهد على نفسها ترویج . موتميل التوصيات إلى أن تكون تقييدیة على نحو غير مالئ
 . السالمة والصحة المهنيتين وأن تضع خطة عمل تتناسب مع الظروف الوطنية من دون النص على تدابير مفصلة جداً 

ل برامج العمل إن اتخاذ الصك شكل اتفاقية تكملها توصية یؤدي إلى اتساق عالمي في النهج والمفاهيم من خال    .  الهند
 .االستراتيجية

ینبغي أن یأخذ الصك شكل توصية ألن الصكوك الملزمة قانونًا ليست الطریقة األنسب لتشجيع الحكومات والشرآاء  .  هولندا
 . االجتماعيين على المشارآة في النشاط الترویجي

كون التزامًا بوضع خطة عمل وطنية   ینبغي أن یأخذ الصك شكل إعالن ألنه یجب أن ی  :  اتحاد الصناعة وأصحاب العمل
لقد اعتمدت . للسالمة والصحة المهنيتين، من دون أن تغرق الدول األعضاء والمنشآت تحت عبء تفاصيل االلتزامات القانونية الجدیدة 

 القطاعين منظمة العمل الدولية مجموعة واسعة من الصكوك التي تغطي جميع جوانب السالمة والصحة المهنيتين وجميع العمال في
 . العام والخاص

:  اتحاد نقابات العمال؛ االتحاد الوطني لنقابات العمال المسيحية؛ االتحاد المرآزي للمستخدمين على المستویين المتوسط والعالي 
ما إذا اتخذ أ. ینبغي أن یأخذ الصك شكل اتفاقية، ومرد ذلك الحاجة الواضحة إلدراج آلية لتقدیم التقاریر والمتابعة في الصك الجدید

 . الصك الجدید شكل اتفاقية، فال حاجة عندها لتصميم هذه اآللية من العدم

وبالمقابل، إذا اعتبر المؤتمر أن وضع إطار ترویجي للسالمة والصحة المهنيتين موضوع ذو أهمية آبرى، فإن شكل إعالن    
 .ر والمتابعة وإدراجها في الصك الجدیدوفي هذه الحالة، ینبغي تصميم آلية واضحة لتقدیم التقاری. یكون مقبوًال

وآما جاء في المرفق الثالث من . ینبغي أن یتخذ الصك شكل إعالن  :  مجلس المشاریع الدولية.  الوالیات المتحدة األمریكية
ت ومبادئ  اتفاقيات وتوصيات ومدونات ممارسا-، لقد اعتمدت منظمة العمل الدولية مجموعة واسعة من الصكوك )١(التقریر الرابع 

 لمنظمة العمل الدولية ١٥٥على وجه الخصوص، تغطي االتفاقية رقم .  تغطي جميع جوانب السالمة والصحة المهنيتين-توجيهية 
وال حاجة لمزید من . السالمة والصحة المهنيتين لجميع العمال في آل األنشطة االقتصادیة، بمن فيهم موظفو الدولة، بشكل شامل 

 .بل اللتزام بحسن نية من جانب الدول األعضاء لترویج وإدراك وتحقيق السالمة والصحة في أماآن العملالمعایير التنظيمية  

، ینبغي النص على الحد األدنى فقط من المسائل األساسية لترویج السالمة )ج(في حال الخيار ). د(أو ) ج(أو ) ب.  (اليابان
 ).ج( وفي حال استيفاء هذا الشرط، من المحبذ اعتماد الخيار. ةوالصحة المهنيتين في االتفاقية، والباقي في التوصي

بما أنه تم اعتماد الكثير من االتفاقيات والتوصيات لمنظمة العمل الدولية في هذا المجال، من . إعالن:  اتحاد شرآات األعمال
صكًا ال تحتاج الدول األعضاء إلى  وینبغي للصك أن یكون . غير المستحسن إضافة اتفاقية أو توصية جدیدة على تلك الموجودة

لذا، من األفضل أن یتخذ الصك شكل . التصدیق عليه أو تقدیم تقریر بشأنه وال یشترط عليها أن تقوم بمراجعة تشریعاتها الوطنية 
 .إعالن، مما سيؤدي إلى وضع وتنفيذ برنامج وطني للسالمة والصحة بمشارآة ثالثية

لعمل الدولية أن تزید جهودها لتحسين التعاون التقني وأنشطة المساعدة لتفي بحاجات البلدان وباالقتران بالصك، ینبغي لمنظمة ا
 .النامية وتبادل المعلومات عن الممارسات الجيدة في مجال السالمة والصحة المهنيتين

 ولكن، إذا فضلت أغلبية  .اعتماد إعالن قد یكون األنسب فيما یتعلق باإلطار الترویجي للسالمة والصحة المهنيتين .  اليونان
الدول األعضاء اعتماد اتفاقية، فلن یكون لدینا أیة اعتراضات محددة، بما أن االستنتاجات التي اعتمدتها لجنة السالمة والصحة      

 . نًاواعتماد توصية قد یكون أیضًا حًال ممك.  تشير إلى أن الصك ینبغي أن ینص على آلية متابعة ٢٠٠٣یونيه / المهنيتين في حزیران 

 ). د(إعالن :  اتحاد الصناعات
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 الديباجة

 :هل ترون أن یتضمن الصك دیباجة تشير إلى ما یلي
من إعالن فيالدلفيا الذي ینص على التزام منظمة العمل ) ز(الحكم الوارد في المادة ثالثًا  )أ(

تحقق الحمایة  الدولية أمام المأل بنشر الدعوة بين مختلف أمم العالم إلى برامج من شأنها أن     
 الوافية لحياة وصحة العاملين في جميع المهن؟

 السعي إلى بلوغ الهدف المتمثل في توفير بيئة عمل آمنة وصحية؟  )ب(
االستنتاجات بشأن السالمة والصحة المهنيتين، التي اعتمدت في أعقاب المناقشة العامة بشأن   )ج(

جال السالمة والصحة المهنيتين في  أنشطة منظمة العمل الدولية المتصلة بالمعایير في م
لمؤتمر العمل الدولي، وبوجه خاص الحاجة إلى ضمان  ) ٢٠٠٣(الدورة الحادیة والتسعين 

 إیالء األولویة للسالمة والصحة المهنيتين في البرامج الوطنية؟ 
التي تعرف بأنها مجموعة المعتقدات والقيم والمواقف    " لثقافة السالمة "أهمية الترویج  )د(

نماط السلوك التي تتسم بها المنظمات واألفراد والتي تعطى الوقایة األولویة القصوى وفقًا وأ
 لها؟

وتوصية السالمة والصحة المهنيتين،   ) ١٥٥رقم  (١٩٨١اتفاقية السالمة والصحة المهنيتين،   ) ه(
 ؟)١٦٤رقم  (١٩٨١

 المهنيتين؟صكوك أخرى ذات صلة لمنظمة العمل الدولية بشأن السالمة والصحة  )و(

 ٣السؤال 

 .٩١:  مجموع الردود

) أ(من (، ألمانيا )أ(، أستراليا، استونيا، اآوادور  ))د(إلى ) أ(من ( أذربيجان، األرجنتين، إسبانيا   ٩١:  ردود إیجابية
إیطاليا، بابوا ، أیرلندا، ))د(و) ج(و) ب((، إندونيسيا، أوروغواي، أوآرانيا ))ه(و) أ((، اإلمارات العربية المتحدة ))ه(إلى 

إلى ) أ(من (، بلغاریا   ))ه(إلى ) ب(من ((، البرازیل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا   ))ه(إلى  ) أ(من (غينيا الجدیدة، البحرین 
، تایلند،  ))ه(إلى ) أ(من  (، بولندا، بيالروس  ))ه(إلـى ) أ(مـن (، بنغالدیـش، بنمـا، بنن، بوتسوانـا، بورآينـا فاسـو      ))ه(

، الجمهوریة العربية السوریة، ))ه(إلى ) أ(من (، تونس، الجمهوریة التشيكية   ))و(و) د(و) أ((شاد، تنزانيا  ترآيا، ت
) د(و) أ((، سري النكا، السلفادور )أ(، زمبابوي  )د(، زامبيا )ج(، الدانمرك، رومانيا ))ه(إلى ) أ(من (جمهوریة آوریا 

،  ))د(و ) ج (و) ب((، غابون   ))د(و) أ((، عمان  ))ه(إلى  ) أ(من  (د، الصين ، سورینام، السوی  )د(، سنغافورة، السنغال   ))ه (و
، آازاخستان  ))ه(إلى ) أ(من (، قبرص ))ه(و) د(و) ج((، فيتنام   ))د(و) أ ((، فرنسا، الفلبين، فنزویال  ))ه(و ) أ((غواتيماال  

) ج(و ) ب(و) أ((، الكویت، التفيا، لبنان  ))ه(إلى  ) أ(من (، آوستاریكا  ))ج(إلى ) أ(من (آرواتيا، آندا، آوبا   )) ه(و ) ب((
، المكسيك، مولدوفا، ))د (و) ب(و) أ((، مدغشقر ))ه(و) د(و) ب(و) أ((، لكسمبرغ، ليتوانيا، مالطة، ماليزیا   ))و(و) ه( و

،  ))ج(و) ب(و) أ((، المغرب، مالوي، المملكة العربية السعودیة، المملكة المتحدة ))ه(و) د((، فنلندا، مصر )د(منغوليا  
، نيوزیلندا، هایتي،    ))ه(و) د(و) ب(و) أ ((، نيجيریا، نيكاراغوا    )ج (موریشيوس، موزامبيق، النرویج، النمسا، النيجر     

 )).  د(إلى ) أ(من (، هولندا، اليابان، اليونان  ))د(إلى ) أ(من (، هنغاریا  ))ه(إلى ) أ(من (الهند، هندوراس 

) ه((، المملكة المتحدة )ج(، مالطة )و(، قبرص )و (، جمهوریة آوریا )و(، بولندا )و( بلغاریا ٧:  ردود سلبية
 )).و(و) ه((هنغاریا   ، ))و(و

 ).١٧١رقم  (١٩٨٥وتوصية خدمات الصحة المهنية، ) ١٦١رقم  (١٩٨٥اتفاقية خدمات الصحة المهنية، ): و(.  األرجنتين

) و. (يیمكن اعتبار ذلك أساس الصك المستقبل ) ه". (أولویة قصوى"ینبغي إضفاء طابع اعتدالي على عبارة    ) د.  (إسبانيا
 .شریطة أن تبقى إحالة عامة

 .ینبغي اإلشارة أیضًا إلى صكوك منظمة الصحة العالمية بشأن ترویج الصحة المهنية) و:  (لجان اتحاد النقابات العمالية

عوضًا . غير صحيحين على اإلطالق" السالمةثقافة "إن صياغة هذا السؤال وتعریف ). د:  (مجلس نقابات العمال.  أستراليا
وأن تطبق التعریف المستفيض الذي تتضمنه " ثقافة وقائية للسالمة والصحة"عن ذلك، ینبغي لمنظمة العمل الدولية أن تستخدم جملة 

 استراتيجية –هنيتين  من االستنتاجات بشأن أنشطة منظمة العمل الدولية المتصلة بالمعایير في مجال السالمة والصحة الم٤الفقرة 
یجب إدراج إشارات إلى اتفاقيات السالمة والصحة المهنيتين بما   ): ه (.٢٠٠٣عالمية، المعتمدة في دورة المؤتمر الحادیة والتسعين في 
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ئل ، الصالت بين مسا)ز(إضافة بند جدید  . أن جزءًا من الهدف المنشود هو تشجيع التصدیق على هذه االتفاقيات وتطبيقها عملياً  
 .السالمة والصحة المهنيتين ومسائل اجتماعية أآثر شموًال والبيئة

 .، الذي تستخدمه رابطة العمال"ثقافة وقائية للسالمة والصحة"أو المصطلح " ثقافة وقائية"نفضل استخدام المصطلح .  استونيا

 .نعم) ج:  (اتحاد غرف الزراعة.  اآوادور

 .نعم) ج:  (غرفة التجارة

إن صياغة السؤال ): د(وال بالنسبة للفقرة ) و(و) ه(و) ج(و) ب(و) أ(نعم بالنسبة للفقرات  :  اد نقابات العمال اتح.  ألمانيا
غير صحيحين ویتعارضان مع االستنتاجات التي اعتمدها مؤتمر العمل الدولي في دورته الحادیة والتسـعين " ثقافة السالمة"وتعریف 

ي صياغة نهج اجتماعي یكون شامًال قدر المستطاع ویعالج ویربط بين مجاالت السياسة ذات      ینبغ): ز(یجب إضافة الفقرة ). ٢٠٠٣ (
 .الصلة السيما السياسة االجتماعية والبيئة والتعليم

 .١٤٨اإلحالة إلى االتفاقية رقم ) و.  (أوروغواي

مشترآة بين منظمة العمل الدولية ومنظمة إشارة إلى استنتاجات الدورة الثالثة عشرة للجنة ال) ه(ینبغي أن یدرج في .  إیطاليا
 .الصحة العالمية بشأن الصحة المهنية

 .نعم) ج(و) ب(و) أ:  (االتحاد العمالي العام

، بما في ذلك التعليقات وااللتزامات التي وضحتها جميع )و(إلى ) أ(إدراج اإلشارات المذآورة في الفقرات من .  البرازیل
 ". العمل الالئق"ن لمنظمة العمل الدولية، وبالتالي تسليط الضوء على مفهوم  صكوك السالمة والصحة المهنيتي

یجب إدراج مفهوم ثقافة السالمة في الدیباجة التي ینبغي أن تعترف بالصلة بين السالمة والصحة المهنيتين وبين  .  بربادوس
 .المسائل االجتماعية والبيئية األخرى األآثر شموًال

 .عمن:  اتحاد أصحاب العمل

 .انظر المالحظات العامة. آال). د:  (اتحاد العمال

، ینبغي التأآيد على أن برنامج العمل یفترض مقدمًا التعریف السابق بسياسة وطنية مترابطة     )ه(فيما یتعلق بالفقرة  .  البرتغال
 .١٦٤ والتوصية رقم ١٥٥حول سالمة وصحة العمال وبيئة العمل، آما أشير إليه في االتفاقية رقم 

 .فتردان بعبارات غامضة وغير دقيقة) و(و) ه(، أما الفقرتان )د(و) ج(و) ب(و) أ(نعم للفقرات :  اتحاد الصناعة

 ).ب(و) أ(نعم للفقرتين :  اتحاد السياحة

 ).ه(و) د(و) ب(نعم للفقرات :  االتحاد العمالي العام

الثقافة "، یمكن تحدید مفهوم )١( من التقریر الرابع ٨٧للفقرة ، وفقًا )د(فيما یتعلق بالفقرة :  المجلس الوطني للعمل.  بلجيكا
مجموعة المعتقدات والقيم والمواقف وأنماط السلوك التي تتسم بها المنظمات واألفراد "على أنه " الوقائية الوطنية للسالمة والصحة

 یتناسب مع العناصر المشار إليها في هذا الصدد ال" التعریف"ویالحظ المجلس أن هذا ". والتي تعطى الوقایة وفقًا لها أولویة قصوى
الثقافة الوقائية الوطنية في مجال السالمة والصحة هي : " ومضمونه٢٠٠٣ من االستنتاجات التي اعتمدها المؤتمر في ٤في النقطة 

كومات وأصحاب العمل الثقافة التي یكون فيها الحق في بيئة عمل آمنة وصحية محترمًا على جميع المستویات، وتشارك فيها الح  
والعمال مشارآة نشطة لضمان بيئة عمل آمنة وصحية من خالل نظام من الحقوق والمسؤوليات والواجبات المحددة، ویمنح فيها مبدأ 

ویقتضي تكوین وصون ثقافة وقائية للسالمة والصحة استخدام جميع الوسائل المتاحة لزیادة الوعي العام . الوقایة أولویة قصوى
لذا یعتقد المجلس أن من األفضل تعدیل   ". ع على مفاهيم المخاطر واألخطار وفهمها ومعرفة طریقة منعها أو السيطرة عليهاواالطال

 من االستنتاجات، بما أن هذه األخيرة اعتمدت باإلجماع أثناء ٤حتى یتماشى مع النقطة ) ١(التعریف الذي تضمنه التقریر الرابع 
ليست مسألة سلوك المنظمات  " الثقافة الوقائية للسالمة والصحة المهنيتين"آما یشدد على أن . موضوعالمناقشة العامة حول هذا ال

 .واألفراد فحسب، إنما هي أیضًا مسألة تعني الحقوق األساسية للعمال

 ).ILO-OSH 2001( المبادئ التوجيهية لمنظمة العمل الدولية بشأن نظم إدارة السالمة والصحة المهنيتين إضافة إشارة إلى .  بنن

 ولن تنجح البرامج الوطنية إذا لم تدفعها القيم والمعتقدات والمواقف وأنماط السلوك .مترابطتان) د(و) ج(الفقرتان .  بوتسوانا
 .الوطنية

 العمل الدولي ینبغي للدیباجة أن تتصل بالقرار الذي اتخذه مؤتمر. ال) د(الفقرة :  المستقلة المدارة ذاتيًا" تضامن"نقابة .  بولندا
بشأن السالمة والصحة المهنيتين، آما ینبغي أن تؤآد على ضرورة وضع قواعد  ) ٢٠٠٣یونيه / حزیران(في دورته الحادیة والتسعين 
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" الثقافة الوقائية للسالمة والصحة"وینبغي للدیباجة أن تستعمل مصطلح . دولية في هذا الشأن وضرورة إدماج العمال في هذه العملية
 . من االستنتاجات بشأن أنشطة منظمة العمل الدولية المتصلة بالمعایير في مجال السالمة والصحة المهنيتين٤م اعتماده في النقطة آما ت

 . في الدیباجة بما أنها مرتبطة مباشرة بالسالمة والصحة المهنيتين ١٦١یجب اإلشارة إلى االتفاقية رقم ) و.  (ترآيا

 المبـادئ التوجيهيـة لمنظمـة العمـل الدوليـة بشـأن نظـم إدارة السالمـة والصحـة المهنيتينإلـى ینبغـي اإلشـارة ) و(.  تونـس
) ILO-OSH 2001(. 

 ).ج(و) ب(و) أ(نعم للفقرات :  اتحاد أصحاب العمل.  جامایكا

 .نعم) ب:  (جمعية الزراعة.  التشيكية الجمهوریة

 ).و(إلى ) أ( لدیباجة، بل إحالة إلى العناصر التي تتضمنها الفقرات من ال ضرورة:  اتحاد أصحاب العمل.  جنوب أفریقيا

) و(وربما في الفقرة ) د(و) ج(نعتقد أنه من المالئم أن نحيل إلى هذا السؤال في الفقرتين :  اتحاد أصحاب العمل.  الدانمرك
 .أیضًا

أما ). ج(و) ب(و) أ(نعم بالنسبة للفقرات  :  المدنيةاتحاد نقابات العمال واتحاد منظمات المستخدمين بأجر وموظفي اإلدارة  
وینبغي أن   . أو التعریف الموجز لمجال معقد ومثير للمشاآل" ثقافة السالمة"، فإننا ال نوافق على استخدام مفهوم )د(بالنسبة للفقرة 

دم التعریف األآثر تحدیدًا الوارد في النقطة ، وأن تستخ"الثقافة الوقائية للسالمة والصحة"تستخدم منظمة العمل الدولية بدل ذلك مفهوم 
وینبغي إدراج هذه التغييرات فيما یتفق مع المبادئ التاریخية لمنظمة العمل  . ٢٠٠٣ من االستنتاجات التي اعتمدها المؤتمر في  ٤

وفي .  باإلجماع٢٠٠٣ولي في الدولية في مجال السالمة والصحة والمناقشة المتعمقة واالستنتاجات التي توّصل إليها مؤتمر العمل الد
، ینبغي إدراج إشارة إلى آل االتفاقيات )و(و) ه(وفي الفقرتين ). د(حال تم إدراج هذه التغييرات، فإننا نرد باإلیجاب على الفقرة 

في مجاالت تشدد على التفاعل بين السالمة والصحة المهنيتين ومواضيع  ) ز(وینبغي إضافة نقطة جدیدة . المتعلقة بالسالمة والصحة
 .أخرى في المجتمع، بما في ذلك التفاعل مع البيئة

 .خاضعة لألولویات الوطنية) ج(الفقرة :  اتحاد أصحاب العمل.  سري النكا

 نعم:  الجمعيات الممثلة ألصحاب العمل.  سلوفينيا

 .نعم) د:  (االتحاد الوطني للعمال.  السنغال

 ".لوقائية للسالمة والصحةالثقافة ا"ینبغي اإلحالة إلى ) د.  (السوید

. هذه الصياغة غير دقيقة وتترك المجال مفتوحًا للعدید من التأویالت المختلفة . ال) ب. (نعم) أ:  (اتحاد أصحاب العمل.  سویسرا
إن ممارسة نظرًا للنجاح المحدود لهذه الصكوك، ف. ال) ه. (لألسباب ذاتها. ال) د. (هج الوطنيةنینبغي تجنب أي تداخل مع ال. ال) ج(

 .ال، ثم ال، لألسباب نفسها) و. (الضغوط للتصدیق عليها یتعارض مع الهدف المذآور

على منظمة ) د. (نعم) ج(و) ب(و) أ. (ینبغي للدیباجة أن تعكس بإیجاز الشواغل التي أشير إليها سابقاً :  اتحاد نقابات العمال
 من االستنتاجات التي  ٤والتعریف المفصل الذي تتضمنه النقطة " مة والصحةالثقافة الوقائية للسال"العمل الدولية أن تستخدم عبارة 

ینبغي إدراج إشارات إلى االتفاقيات بشأن السالمة والصحة ) و(و) ه. (وفي هذه الحالة، نرد باإلیجاب. ٢٠٠٣اعتمدها المؤتمر في 
العالقة بين مسائل : التالية) ز(إضافة الفقرة . ذها عملياً المهنيتين، نظرًا إلى أن أحد األهداف هو التشجيع على التصدیق عليها وتنفي 

 .السالمة والصحة المهنيتين والمسائل االجتماعية األعم فضًال عن البيئة

 .نعم) د:  (اتحاد اإلنتاج والتجارة.  شيلي

 .نعم) د(و) ج(و) ب:  (اتحاد أصحاب العمل.  غابون

 .األحكام هي أساس السياسة الوطنية للخدمات والسالمة، نعم ألن هذه )ه(بالنسبة للفقرة .  غواتيماال

ولكن یجدر التذآير . ینبغي أن تسلط الدیباجة الضوء على األهداف السياسية ونطاق ترویج السالمة والصحة المهنيتين .  فرنسا
الصك أن تضع الدیباجة في سياق  وینبغي للعبارات األولى من .بحقوق العمال األساسية في حمایة سالمتهم الجسدیة والعقلية في العمل

إن الدیباجة، وغيرها من    . ١٥٥عام وتذآر بالصكوك الرئيسية للسالمة والصحة المهنيتين، السيما إعالن فيالدلفيا واالتفاقية رقم     
ومن المهم اعتبار هذا الصك في المستقبل آمرجع لألطراف  . األجزاء، هي التي ستضمن قيمة النص آصك إطاري غير قطاعي

من شأن الدیباجة أن تساعد على توطيد شرعيتها من . فاعلة الوطنية عند استحداث استراتيجياتها بشأن السالمة والصحة المهنيتين ال
 .خالل تحویلها إلى بيان للمبادئ
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لسالمة ینبغي للدیباجة أن تذآر مجددًا باألهداف األساسية لوضع السياسات واالستراتيجيات الوطنية لتحسين ا:  حرآة المنشآت
 ال ١٦٤ والتوصية رقم ١٥٥ولكن اإلحاالت إلى االتفاقية رقم ). د(و) ج(و) ب(وتتجلى هذه األهداف في الفقرات . والصحة المهنيتين

معایير أو مبادئ (تنتمي إلى الدیباجة وینبغي نقلها إلى فصل خاص من اإلعالن یشير إلى مختلف وسائل عمل منظمة العمل الدولية  
 .٢٠٠٣في إطار النهج المتكامل الذي نادى به المؤتمر في  )  أو مدونات ممارسات أو تعاون تقنيتوجيهية تقنية

تتضمن إشارة إلى االنعكاسات على قضایا المساواة بين الجنسين ) ز(إضافة فقرة :  المنظمة المرآزیة لنقابات العمال.  فنلندا
 .ئةوالتوفيق بين العمل والعائلة وأوقات الفراغ وحمایة البي

 .نعم) د(و) ج: (اتحاد العمال.  قبرص

 .نعم) و(إلى ) أ: (اتحاد عمال عموم قبرص

هناك العدید من الصكوك المتصلة بمسائل أو قطاعات محددة ال یمكن تعدادها في الدیباجة آما أن البعض منها ). و.  (آندا
 .لدولية ذات الصلة بالسالمة والصحة المهنيتينولكن من الممكن إدراج إشارة عامة إلى صكوك منظمة العمل ا. أصبح قدیمًا

یتعين أن یكون الصك اإلطاري الترویجي صكًا عامًا ترویجيًا ومرنًا مصممًا لترویج     . آال). و(و) ه:  (مجلس أصحاب العمل
 .السالمة والصحة المهنيتين

 .نعم) د(و) ب(و) أ(: اتحاد غرف ورابطات المنشآت الخاصة.  آوستاریكا

، أوًال، یفضل أن یكون التعریف موضع مناقشة اللجنة الفنية التي ستشكل أثناء انعقاد الدورة  )د(لنسبة لما جاء في البند  با.  لبنان
؟ هل هي منظمات أصحاب العمل "المنظمات"ثانيًا، ما المقصود بعبارة  .  لتدارس الصك المقترح٢٠٠٥القادمة لمؤتمر العمل الدولي 
، آما "لثقافة السالمة"ومن هي؟ ثالثًا، في حال اإلبقاء على التعریف الحالي  ... خرى من المجتمع المدني؟والعمال أم منظمات وهيئات أ
لضرورة التسلسل المنطقي ألن لألفراد " المنظمات"قبل عبارة " األفراد"، یقترح وضع عبارة )١(هو وارد في التقریر الرابع 

، یمكن اإلشارة )و(في . المنظمات التي تتشكل في األساس من عضویتهم فيهامعتقدات وقيم ومواقف بحد ذاتها وبمعزل عن وجود 
 .١٧١ والتوصية رقم ١٦١أیضًا إلى االتفاقية رقم 

 نعم:  جمعية الصناعيين اللبنانيين  

 من األساسي أن ینظر أصحاب المصلحة الوطنيون إلى هذا الصك في المستقبل على أنه من المعالم اإلرشادیة ضمن.  لكسمبرغ
وال بد للدیباجة من أن تذهب باتجاه تثبيت شرعية هذا الصك وجعله نصًا ذا أهمية       . إطار وضع استراتيجية السالمة والصحة المهنيتين

 .جوهریة

 .نعم:  اتحاد الصناعات المصریة.  مصر

 ).ه(إلى ) أ(نعم بالنسبة للفقرات من :  اتحاد غرف التجارة والصناعة والخدمات.  المغرب

 .ینبغي أن تكون الدیباجة آاملة بقدر المستطاع:  اتحاد أصحاب العمل.  المكسيك

 .، جميع الصكوك والتوصيات الخاصة بالسالمة والصحة المهنيتين بعد تطویرها )و.  (المملكة العربية السعودیة

ترویج "كن ینبغي توضيح عبارة ول. ینبغي للصك والدیباجة أن یتضمنا إشارة إلى الترویج لثقافة السالمة) د.  (المملكة المتحدة
وینبغي التأآد من أنها ذات معنى نظرًا ألن ثقافات السالمة الحالية غير    " ثقافة الصحة والسالمة"إذ إنها اختصار لعبارة " ثقافة السالمة

عطى الوقایة األولویة آمفهوم مطلق ال یقوم إال عندما ت" ثقافة السالمة"فضًال عن ذلك، ینبغي عدم اعتبار مصطلح   . فعالة بالضرورة
فهذا المصطلح یتكون من عدة نعوت قد تكون جيدة أو سيئة ضمن منظمة واحدة وهذا ليس ظاهرًا من التعریف الحالي في . القصوى
ثقافة السالمة "و" ثقافة السالمة اإلیجابية"إن الحكومة تؤید المصطلحين . ال یعكس النهج القائم على المخاطر) د(٣السؤال . السؤال
ویجدر االعتراف آذلك بأنه یتعين على أي ثقافة مشابهة أن تسّلط الضوء على مشارآة    ". ثقافة السالمة"بدل المصطلح " الفعلية

 .ینبغي عدم اإلشارة إلى اتفاقيات محددة لمنظمة العمل الدولية. ال) و(و) ه. (أصحاب العمل والمستخدمين على حد سواء

إن ). ه(و) د(دون اإلحالة بالضرورة إلى الفقرتين ) و(و) ج(و) ب(و) أ(ن تستند إلى الفقرات ینبغي للدیباجة أ:  اتحاد الصناعة
تعطى "واإلحالة إلى عبارة . أصبح اليوم شعارًا  قدیمًا بعض الشيء وغير واضح ویغفل بعد الصحة المهنية" ثقافة السالمة"مفهوم 

إن "  األولویة القصوى بالنسبة إلى أیة مسائل أخرى؟"وحول " قایة من ماذاالو"تثير تساؤالت حول معرفة " الوقایة األولویة القصوى
اإلحالة إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية وتوصيتها المحددتين بشأن السالمة والصحة المهنيتين تثير النقاش مجددًا حولها بالنسبة للعدید  

  .من البلدان

 .نعم) أ:  (اتحاد أصحاب العمل.  منغوليا
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سوف تساعد الدیباجة على تحدید األهداف العامة ووضع أساس للتطویر المتناسق لألنشطة الهادفة إلى الوقایة من .  يقموزامب
 .اإلیدز ومحاربته في مكان العمل/ الحوادث واألمراض المهنية، بما في ذلك الوقایة من فيروس نقص المناعة البشریة

 إلى االستنتاجات التي اعتمدها مؤتمر العمل الدولي في دورته الحادیة والتسعين من المهم اإلشارة في الدیباجة). ج.  (النرویج
ینبغي ذآر اتفاقيات السالمة والصحة    )ه. (أمر أساسي في الصك الجدید" الثقافة الوقائية للسالمة والصحة"إن ترویج  ) د). (٢٠٠٣ (

وال بد من المالحظة أنه ال یقصد من  . لتشجيع التصدیق عليها) ٨١م رق (١٩٤٧المهنيتين ذات الصلة، بما في ذلك اتفاقية تفتيش العمل،   
ینبغي آذلك ذآر مدونات السلوك ذات الصلة ) و. (ذلك أن یشكل قائمة آاملة بجميع اتفاقيات السالمة والصحة المهنيتين ذات الصلة 

 .)ILO-OSH 2001(  السالمة والصحة المهنيتين المبادئ التوجيهية بشأن نظم إدارةوالمبادئ التوجيهية لمنظمة العمل الدولية مثل 

 ).٨١رقم  (١٩٤٧السيما اتفاقية تفتيش العمل، ) و.  (النمسا

اتفاقية السالمة والصحة ) ه(إعالن فيالدلفيا؛ ) أ: (ینبغي أن تحيل الدیباجة إلى :  اتحاد نقابات العمال، والغرفة االتحادیة للعمل
، )٨١رقم  (١٩٤٧اتفاقية تفتيش العمل،  ) و(؛ )١٦٤رقم  (١٩٨١سالمة والصحة المهنيتين،  وتوصية ال) ١٥٥رقم  (١٩٨١المهنيتين،   

باإلضافة إلى االتفاقيات األخرى ذات الصلة لمنظمة العمل الدولية حول تفتيش العمل في المناجم والنقل والزراعة، فضًال عن اإلطار 
 ).١١١رقم  (١٩٥٨، )في االستخدام والمهنة(ية واتفاقية التمييز العام لمعایير العمل الدولية الحالية لمنظمة العمل الدول

، ینبغي التشدید على أال یكون ذلك    "ثقافة السالمة"إذا آان ال بد من أن تتضمن الدیباجة إحالة إلى     :  الغرفة االتحادیة للعمل
 .ن جانب أصحاب العمل والمدیرینمجرد عبارة تتضمنها بيانات الشرآات بل واقعًا حقيقيًا من الحياة ُیضرب المثل به م 

تشدد الحكومة على ترویج ثقافة السالمة، آخذة بعين االعتبار أن النهج الجدید لترویج السالمة والصحة المهنيتين       .  نيكاراغوا
وق سيتطلب تنفيذًا عمليًا یشمل التغيرات في أدوار أصحاب العمل والعمال والمؤسسات، آجزء من عملية قائمة على أساس الحق  

 .والوعي فيما یتعلق بالسالمة والصحة المهنيتين في مكان العمل

إن مشروع استراتيجية ". بيئة العمل"وليس فقط " إنتاجية مكان العمل"و" الناس"من المحبذ اإلحالة إلى ) ب.  (نيوزیلندا
وهذا الناتج ". اآن عمل منتجةالناس األصحاء والسالمين في أم" یتضمن رؤیة حول ٢٠١٥السالمة والصحة في مكان العمل حتى 

. النهائي یربط بين النواتج االجتماعية المنشودة فيما یتعلق بخفض المشقة والمعاناة وبين تحسين عالقات العمل والظروف االقتصادیة     
مثيرة " افة السالمةثق"فالترآيز على الثقافة أمر مناسب ومهم، إال أن عبارة . ولكن مع بعض التحفظات" نعم"، )د(وفيما یتعلق بالفقرة 

ونظرًا ألن التحدیات المستقبلية للسالمة والصحة في مكان العمل . للجدل ألنها تقصر عن االعتراف بالبعد الصحي في مكان العمل
" ثقافة السالمة"وترى الحكومة أن مفهوم . یحتمل أن تكون مرتبطة بالصحة، فإنه قد یكون من غير المناسب استخدام مثل هذه العبارة

وعلى العكس، فإن األبحاث التي أجریت حول . ال یقوم على نموذج إلقاء اللوم على جهة واحدة فقط، آما یؤآد مجلس نقابات العمال
تظهر أن المنظمات ذات ثقافة سالمة إیجابية تتسم بعوامل تشمل االلتزام اإلداري القوي والقيادة في مجال " ثقافة السالمة"مفهوم 

، آما ورد في رد )و(وفيما یتعلق بالفقرة   . تنظيمي ومشارآة جميع المستخدمين والتواصل القائم على الثقة المتبادلة  السالمة والتعليم ال
، ینبغي للصك المقترح أن یؤمن إطارًا جامعًا یمكن من خالله لمكتب العمل الدولي مراجعة الصكوك الحالية ١الحكومة على السؤال 
من مكتب العمل الدولي أن یستخدم الصك على أنه إطار لتحدید سياق مراجعة االتفاقيات وقد یتطلب ذلك . ووضع صكوك جدیدة

 .والتوصيات الحالية بهدف وضع مجموعة من الصكوك أآثر ترابطًا ومواآبة للعصر فيما یخص السالمة والصحة في مكان العمل

من إعالن فيالدلفيا وإلى المسائل ) ز(لمادة ثالثًا توافق على أن دیباجة صك جدید ینبغي أن تحيل إلى ا:  منظمة أصحاب العمل
وليكون ). و(و) هـ(، لكنها ال توافق على اإلحالة إلى صكوك أخرى آما في الفقرتين ٣من السؤال ) د(و) ب(المشار إليها في الفقرتين 

ر اسمه، بترویج السالمة والصحة المهنيتين  الصك اإلطاري الترویجي فعاًال ینبغي له أن یكون عامًا وقابًال للتكييف وأن یسمح، آما یشي 
 ).و(و) ه(من دون فرض تفاصيل تقييدیة محددة آما تتطلب آل من الفقرتين 

السالمة "وهو مرتبط ارتباطًا وثيقًا بمفهوم   . مثير للجدل وینبغي عدم تأیيده " ثقافة السالمة"إن مصطلح :  مجلس نقابات العمال
من المستخدم المعني دون األخذ في االعتبار النظم غير اآلمنة والمشاآل " خطأ"لى أن الحادث هو وهو یدل ع". السلوآية للمستخدمين

إن الصك اإلطاري بحاجة إلى اإلشارة بشكل ". السلوك غير اآلمن"التنظيمية التي تكون في أغلب األحيان األسباب الخفية لحدوث 
ثقافة "آما أن مصطلح . باع نهج تنظيمي استراتيجي إلدارة المخاطر  صریح إلى مسؤوليات صاحب العمل، السيما فيما یتعلق بات 

 حالة جدیدة تتعلق  ٢٠٫٠٠٠ و١٧٫٠٠٠فقد أشارت دراسة أجریت مؤخرًا إلى أنه یظهر سنویًا بين  . یتجاهل أبعاد الصحة" السالمة
 . حالة وفاة بسبب األمراض المهنية١٠٠٠باألمراض المهنية في نيوزیلندا وما یعادل حوالي 

؛ اتفاقية السالمة والصحة في عمليات )٨١رقم  (١٩٤٧اتفاقية تفتيش العمل، : یمكن للدیباجة أن تشير إلى ما یلي) و.  (الهند
رقم  (١٩٩٠؛ اتفاقية المواد الكيميائية، )١٦٧رقم  (١٩٨٨؛ اتفاقية السالمة والصحة في البناء، )١٥٢رقم  (١٩٧٩المناولة بالموانئ، 

المبادئ التوجيهية لنظم إدارة السالمة آما یمكنها أن تحيل إلى  ). ١٧٤رقم  (١٩٩٣ الحوادث الصناعية الكبرى، ؛ اتفاقية منع)١٧٠
 .)ILO-OSH 2001( والصحة المهنيتين

 .من المفيد إعطاء صورة واضحة عن السياق اإلجمالي لمنظمة العمل الدولية.  هولندا

، ولكن یجب تجنب اإلحالة إلى صكوك تحتاج إلى تخفيف )و(إلى ) أ(د من نعم لجميع البنو:  اتحاد الصناعة وأصحاب العمل
 .قيودها أو تحدیثها أو إعادة صياغتها
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اتحاد نقابات العمال واالتحاد الوطني لنقابات العمال المسيحية واالتحاد المرآزي للمستخدمين على المستویين المتوسط   
د من الصفر ولكن ینبغي أن یعبر عن تطور أآبر وتعميق لألحكام والتدابير لتحسين     ینبغي أال تعاد صياغة الصك الجدی . نعم: والعالي

 .األحكام المقترحة للصك الجدید ال تحل محل أحكام الصكوك الحالية: ١أنظر أیضًا الرد على السؤال  . السالمة والصحة المهنيتين

 ).١٥٥رقم  (١٩٨١مة والصحة المهنيتين،  ، إدراج إشارة إلى بروتوآول اتفاقية السال)و(في الفقرة .  اليابان

وینبغي للدیباجة أن تتحلى بما یكفي من المرونة   ). و(و) هـ(وال للفقرتين ) د(إلى ) أ(نعم للفقرات من :  اتحاد شرآات األعمال
ية من جانب ومن شأن الصك أن یمّكن من ترویج المبادرات الفردیة الطوع  . لتسمح للدول األعضاء أن تتصرف حسب ظروف آل منها

الدول األعضاء ضمن نطاق االستنتاجات بشأن أنشطة منظمة العمل الدولية المتصلة بالمعایير في مجال السالمة والصحة المهنيتين  
 .٢٠٠٣والتي اعتمدها مؤتمر العمل الدولي في دورته الحادیة والتسعين في 

تشير إلى اتفاقيات محددة سابقة أو أي صكوك أخرى لمنظمة العمل ، ینبغي للدیباجة أال  )و(و) ه(فيما یتعلق بالفقرتين   .  اليونان
ویمكن أن یسبب ذلك بعض التعقيد إذا لم تصدق بعض الدول األعضاء على الصكوك المشار    . الدولية بشأن السالمة والصحة المهنيتين

منسيًا في حين قد یكون بعضها اآلخر بما أن بعضها قد یكون (إليها، وليس من المستصوب ربط صك إطاري بلوائح تشریعية محددة 
 ).الذي یغطي مسائل تتعدى السالمة والصحة مدرجًا

 .نعم) ج(و) أ:  (اتحاد الصناعات

 التعاريف

 :هل ترون أن یتضمن الصك التعاریف التالية
برامج وطنية محددة الفترة     " برنامج وطني بشأن السالمة والصحة المهنيتين    "یعني تعبير     )أ(

  وأولویات ووسائل للعمل في مجال السالمة والصحة المهنيتين؟  تتضمن أهدافًا
الهيكل األساسي الوطني في مجال    " نظام وطني للسالمة والصحة المهنيتين   "یعني تعبير     )ب(

السالمة والصحة المهنيتين، الذي یوفر اإلطار الرئيسي لتنفيذ برامج وطنية بشأن السالمة        
 والصحة المهنيتين؟ 

 .؟ یرجى تحدیدهاتعاریف أخرى )ج(

 ٤السؤال 

 .٩٠:  مجموع الردود

، )ب(، ألمانيا، اإلمارات العربية المتحدة )ب(أذربيجان، األرجنتين، اسبانيا، استونيا، إآوادور  . ٨٥:  ردود إیجابية
، البرتغال،  )ب (، بربادوس  )ب(، البرازیل ))أ((، أیرلندا، إیطاليا، بابوا غينيا الجدیدة، البحرین     )أ(إندونيسيا، أوآرانيا   

، تونس،    )ب(، بيالروس، تایلند، ترآيا، تشاد، تنزانيا   )ب(بلجيكا، بلغاریا، بنغالدیش، بنما، بنن، بورآينا فاسو، بولندا    
الجمهوریة التشيكية، الجمهوریة العربية السوریة، جمهوریة آوریا، الدانمرك، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سري النكا     

، غواتيماال، فرنسا، الفلبين، فنزویال،   )ب(فورة، السنغال، سورینام، السوید، الصين، عمان، غابون  ، السلفادور، سنغا)ب(
، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا،    )أ(، آوبا، آوستاریكا، الكویت، التفيا      )ب(، آرواتيا، آندا )أ(فنلندا، فيتنام، قبرص، آازاخستان 

،  )ب( مالوي، المملكة المتحدة، منغوليا، موریشيوس، موزامبيق     مالطة، ماليزیا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك،
 . ، الهند، هندوراس، هنغاریا، هولندا، اليابان، اليونان )أ(، نيوزیلندا   )ب(مولدوفا، النرویج، النيجر، نيجيریا، نيكاراغوا  

لسعودیة، النمسا، نيوزیلندا  ، المملكة العربية ا)أ(، سري النكا  )أ(أستراليا، أوروغواي، بولندا .  ٨:  ردود سلبية
 .، هایتي))ج(و ) ب((

ینبغي وضع تعاریف لمصطلحات هيكل ثالثي وحوار اجتماعي وحقوق العمال ونظم ) ج:  (لجان اتحاد نقابات العمال .  إسبانيا
 .التفتيش لالمتثال للوائح الوطنية

وال یحتاج الصك الترویجي إلى أن . صك المقترحال تنشأ التعاریف إال من مضمون ال :  غرفة التجارة والصناعة.  أستراليا
إن التعریفين المقترحين في . إن التعریف التقييدي لبرنامج وطني من شأنه أن ینتقص من قدر الصك. ینص على شكل برنامج وطني

 .مناسبًاليسا بحد ذاتهما مثيرین لالعتراض، لكن من الممكن أن یثيرا مشكلة إذا لم یكن المضمون   ) ب(و) أ(الفقرتين 

إضافة تعریف الهيكل الثالثي ) ج). (أ(قبل الفقرة ) ب(نعم، لكن من المنطقي أن تأتي الفقرة   ) ب(و) أ:  (مجلس نقابات العمال
 .وحقوق العمال والهيكل األساسي إلدراج نظام للتفتيش واإلنفاذ الصحيح للوائح السالمة والصحة

 ".الهيكل األساسي لنظم اإلنفاذ والتفتيش"و" تقييم المخاطر "و" صحة المهنيتيننظام إدارة السالمة وال"إضافة ) ج.  (استونيا
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 .نعم) أ:  (غرفة التجارة.  اآوادور

نوعية العمل "لدینا برنامج مماثل في شكل مبادرة ". البرنامج الوطني"إدراج تعریف :  اتحاد رابطات أصحاب العمل.  ألمانيا
 .وینبغي إضافتها) المرفق األول) (١(في التقریر الرابع وهذه المبادرة غير مذآورة ". الجدیدة

ینبغي إدراج تعزیز الهيكل الثالثي وتعریف حقوق ) ج). (أ(قبل الفقرة ) ب(نعم، لكن یجب وضع الفقرة :  اتحاد نقابات العمال
 .العمال وتقدیم الهيكل األساسي الالزم من جانب المؤسسات الحكومية

تعني أنه في ) ب. (تعني أن لها بدایة ونهایة وهذا مقّيد بحد ذاته ولن یكون مقبوالً      " محددة الفترة"إن عبارة ) أ.  (أوروغواي
 .حال تبين أن الهيكل األساسي الوطني غير موجود أو غير آاٍف، فال یمكن االستعاضة عنه

 .من المهم إعادة النظر بوضوح في التعاریف.  إیطاليا

ج الهيكل الثالثي مما یعني الخيار المنهجي للمشارآة الكاملة والفعالة لمنظمات أصحاب العمل إدرا) ج:  (االتحاد العمالي العام
والعمال في وضع وتحقيق وتحدیث البرنامج الوطني للسالمة والصحة المهنيتين وفي تعریف النظام الوطني للسالمة والصحة 

 .المهنيتين 

مع األخذ في االعتبار النظم القائمة " كل الوطني للسالمة والصحة المهنيتينالهي"، إدراج تعاریف مثل )ج.  (بابوا غينيا الجدیدة
 .في البلد وفعالية عملياتها

المبادئ التوجيهية والتوجيهات للسوق المشترآة لبلدان المخروط الجنوبي  من ٢تتوافق مع المادة ) ب(إن الفقرة .  البرازیل
 .بشأن السالمة والصحة في مكان العمل

 .إلعطاء تمييز واضح بين المصطلحين واألوجه المطلوبة) ب(و) أ( ینبغي تعریف المصطلحين الواردین في . بربادوس

تعریف للهيكل ) ج(آما ینبغي أن یضاف في الفقرة ). أ(قبل الفقرة ) ب(نعم، ولكن من المنطقي أن تأتي الفقرة :  اتحاد العمال
 .ام للتفتيش واإلنفاذ الصحيح للوائح السالمة والصحةالثالثي وحقوق العمال والهيكل األساسي إلدراج نظ

 .ینبغي للصك أن یشير إلى العناصر البدیلة الممكنة للهياآل األساسية الوطنية التي تختلف بين الدول األعضاء .  بلغاریا

 .یباجةليس واضحًا بما فيه الكفایة في الد" لثقافة السالمة"إن التعریف العام ) ج: (غرفة التجارة والصناعة

 .١٥٥، حسب التعریف في االتفاقية رقم )ج.  (بنغالدیش

باإلضافة إلى ذلك، ینبغي لتعاریف   ). أ(ثم الفقرة ) ب(أي الفقرة : ولكن بعكس ترتيبهما) ب(و) أ(ینبغي إدراج التعریفين  .  بنما
" ١ " :، أن تتضمن المفهومين التاليين   "تينوالنظام الوطني للسالمة والصحة المهني" "البرنامج الوطني للسالمة والصحة المهنيتين "

وینبغي إدراج  . تمویل الموارد للقيام بذلك" ٢"التغذیة بالمعلومات بما یسمح بإدراج التجارب والمساهمات التي قام بها المستفيدون؛  
ة المهنيتين؛ القواعد الصحية؛   ما هو المقصود من ثقافة السالمة وعلى ماذا تنطوي؛ إدارة السالمة والصح: التعاریف التالية في الصك

 .مخاطر العمل؛ األمراض المهنية

 .إدراج ثقافة السالمة وإدارة السالمة والصحة المهنيتين) ج.  (بنن

إن البرامج المّعرفة بهذه الطریقة تأخذ طابعًا بيروقراطيًا جدًا، وهي من نمط االقتصادات المخططة المرآزیة . ال) أ.  (بولندا
وعلى النظم الوطنية أن . ینبغي أن یفهم من النظام الوطني بأنه نظام قائم بذاته  . نعم) ب. (ذات فعالية محدودة عمليًاوقد برهنت إنها 

وفي إطار النظم )). ح(-)أ((١٢تحدد األطر القانونية والتنظيمية لثبات عمل المؤسسات الوطنية في النطاق المشار إليه في السؤال 
 .٩ إلى ٥نظار، ینبغي تنفيذ برامج البحوث الوطنية بالطریقة المشار إليها في األسئلة من   الوطنية المفهومة من هذا الم

، ینبغي )ج). (أ(قبل الفقرة ) ب(نعم ولكن من المنطقي أآثر وضع الفقرة ) ب(و) أ:  (ذاتيًاالمستقلة المدارة " تضامن"نقابة 
يان ال یعير اهتمامًا لمسألة مشارآة العمال ودور نقابات العمال في سياق  ویبدو أن االستب. إضافة تعریف الهيكل الثالثي وحقوق العمال
ولهذا السبب، ینبغي . وليس طرفًا في عملية إنفاذ الحلول الموضوعة" جزءًا من المشكلة"السالمة والصحة المهنيتين، معتبرًا العمال    

 .إدراج هذه التعاریف

 .ال) ج. (في اتفاقية) ب(و) أ.  (ترآيا

 ).أ( الفقرة في" محددة الفترة"ولكن قد یكون من المفيد أآثر أن یتم إلغاء عبارة  . نعم: عيات أصحاب العملاتحاد جم

 ".الصورة البيانية الوطنية للسالمة والصحة المهنيتين "تعریف مفهوم ) ج.  (تونس

باإلضافة إلى ثقافة السالمة الوطنية التي ) ب(و) أ(إدراج العناصر المشار إليها في الفقرة . نعم:  اتحاد أصحاب العمل.  جامایكا
 .من شأنها أن تعزز ترویج السالمة والصحة على جميع المستویات، بما في ذلك نظام التعليم، حيث ینبغي أن تبدأ 
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 .١٥٥ومصطلحات أخرى بشكل أآثر دقة مما هو وارد في االتفاقية رقم " مكان العمل"تعریف مصطلح .  الجمهوریة التشيكية

باعتبار أن  " خطة وطنية للسالمة والصحة المهنيتين" ینبغي أن یتضمن النص عبارة  –نعم ) ج.  (ریة العربية السوریةالجمهو
 . الخطة تتضمن تنفيذ البرنامج الوطني للسالمة والصحة المهنيتين 

 .قد تكون التعاریف آثيرة التقييد بالنسبة إلعالن :  اتحاد أصحاب العمل.  جنوب أفریقيا

اإلبالغ / وتوخيًا لتجنب آلية لإلبالغ لها طابع مرهق وغير قابل لالستعمال، على الرصد". آلية اإلبالغ"تعریف ) ج.  (كالدانمر
 .دولية آآلية لإلبالغ" الئحة تقييمية"وقد یكون من المالئم وضع . أن یرآزا على تنفيذ البرامج بدًال من الترآيز على تنفيذ الصك   

ینبغي إضافة ) ج). (ب(و) أ(نعم للفقرتين :  اد منظمات المستخدمين بأجر وموظفي اإلدارة المدنيةاتحاد نقابات العمال واتح
هيكل ثالثي وحقوق العمال والهيكل األساسي إلدراج نظام للتفتيش واإلنفاذ الصحيح للوائح السالمة : تعاریف للمصطلحات التالية

 .والصحة

 .ال) ج. (نعم) ب. (لصعيد الوطنيینبغي تقریر ذلك على ا. ال) أ.  (سري النكا

 .نعم:  الجمعيات الممثلة ألصحاب العمل.  سلوفينيا

قد یؤمن ذلك نوعًا من التوحيد بين جميع الدول األعضاء حتى تكون أیة مراسالت مستقبلية واضحة وسهلة الفهم   .  سنغافورة
 .من جانب الدول األعضاء جميعًا

المفهوم الذي یعالج موضوع الوقایة من المخاطر " السالمة والصحة المهنيتان "ارة تعني عب : ، إدراج ما یلي)ج.  (السنغال
رصد السالمة "وتعني عبارة . ویهدف هذا المفهوم إلى تحسين ظروف وبيئة العمل. المهنية وحمایة صحة العمال والنهوض بها

ویشمل هذا المفهوم جميع األنشطة . صحة المهنيتينتجميع المعلومات وتحليلها ونشرها ضمن برامج السالمة وال" والصحة المهنيتين
التي توضع فردیًا أو جماعيًا من جانب العمال في منشأة أو على الصعيد المجتمعي أو اإلقليمي أو الوطني وإما بهدف آشف وتقييم أي  

 .مخاطر بالغة ناشئة عن ظروف العمل وإما بهدف رصد الحالة العامة لصحة العمال

الموضوع الذي " السالمة والصحة المهنيتان"یعني تعبير  : إضافة عدد من التعاریف على النحو التالي:  لعمالاالتحاد الوطني ل
یعالج الوقایة من المخاطر والحوادث واألمراض المهنية وحمایة صحة العمال والنهوض بها ویهدف ذلك إلى تحسين ظروف وبيئة 

یعني تجميع وتحليل وتفسير ونشر البيانات المجمعة بهدف الوقایة وذلك على    " رصد السالمة والصحة المهنيتين"إن تعریف . العمل
وینبغي تنفيذ هذا النشاط في ظل ظروف   . رصد صحة العمال ورصد بيئة العمل" رصد الصحة المهنية"ویشمل . أساس مستمر ومنتظم

 والتوصية رقم ١٦١االتفاقية رقم (ة عنه محددة بشكل جيد ضمن إطار منظم، من األفضل أن تكون خدمات الصحة المهنية مسؤول
نظم رصد السالمة والصحة "ویعني تعبير ). االستقاللية واحترام السریة(وینبغي أن تستند إلى مبادئ أخالقية صالحة  ) ١٧١

وعة على أساس ویشمل ذلك جميع األنشطة الموض. تجميع وتحليل ونشر البيانات المفيدة لبرامج السالمة والصحة المهنيتين" المهنيتين 
فردي أو جماعي من جانب العمال أو المنشأة، وعلى الصعيد المجتمعي أو اإلقليمي أو الوطني بهدف استكشاف وتقييم أي خطر بالغ 

 .یتهدد الصحة نتيجة لظروف العمل ورصد الحالة العامة لصحة العمال

 غير الضروري الدخول في مناقشات حول من). ج(و) ب(و) أ(ال بالنسبة للفقرات :  اتحاد أصحاب العمل.  سویسرا
 .المصطلحات المستخدمة هنا، نظرًا ألن الدول تستخدم أحكامًا تكون في غالب األحيان مختلفة بالنسبة للصك نفسه

إضافة التعاریف فيما یتعلق  ) ج). (أ(الفقرة ) ب(نعم، ولكن من المنطقي أن تسبق الفقرة   ) ب. (نعم) أ:  (اتحاد نقابات العمال
 .مصطلحات هيكل ثالثي وحقوق العمال وهيكل أساسي إلدراج نظام إشرافي وتطبيق صحيح ألحكام السالمة والصحة المهنيتينب

 .نعم:  اتحاد اإلنتاج والتجارة.  شيلي

 .نعم) ب:  (صحاب العملاتحاد أ.  غابون

حدد التوجهات والمبادئ وعلى أساس هيكل في معظم الدول، تقوم السالمة والصحة المهنيتان على أساس سياسة عامة ت.  فرنسا
بينما یأخذ الهيكل األساسي  ) األفضل على عدة سنوات(وطني " برنامج"وتأخذ السياسات العامة شكل اعتماد . أساسي یطبقها وینفذها

 .لذا، من المهم تعریف هذین المصطلحين. الوطني" للنظام"شكل تنظيم 

 .ة والصحة المهنيتان في العمل الالئق، العولمة العادلة والسالم)ج.  (الفلبين

، إدراج تعاریف لمفاهيم مثل حقوق العمال وتفتيش أماآن العمل والدور المستقل )ج:  (المنظمة المرآزیة لنقابات العمال.  فنلندا
 .للسلطات واإلنفاذ العملي للتدابير في مكان العمل
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دوات المحددة المتعلقة بالقوانين والسياسات العامة والتدریب لإلشارة إلى األ" األنشطة الوطنية"إضافة تعریف .  فيتنام
والمعلومات وأیة تدابير أخرى مالئمة للظروف االجتماعية االقتصادیة والسياسية، باإلضافة إلى األعراف الوطنية التي تهدف إلى 

 .تحقيق البرامج الوطنية للسالمة والصحة المهنيتين

. اللتين تقترحان نهجًا جامدًا لمعالجة مسائل السالمة والصحة المهنيتين" مجموعة"و"  الفترةمحددة"حذف العبارتين ) أ.  (آندا
وینبغي أن تخضع البرامج الوطنية بما تشمل من أهداف وأولویات وطرق عمل إلى تقييم وتكييف مستمرین لضمان استمرار المالءمة 

." ة أو الحكومة التي تتحمل مسؤوليات مسائل السالمة والصحة المهنيتينالوسائل الوطنية على صعيد الهيئة المختص) "ج. (والفعالية
قد یعالج هذا التعریف الوضع مثًال في الدول االتحادیة والدول األخرى حيث تكون أآثر من حكومة هي المسؤولة عن مسائل السالمة   

 .والصحة

 .٣انظر الرد على السؤال :  مجلس أصحاب العمل

 .نعم) ب:  ( ورابطات المنشآت الخاصةاتحاد غرف.  آوستاریكا

، إدراج تعاریف تتعلق بسياسات الحكومية للوقایة من الحوادث في مجال السالمة والصحة )ج(اتحاد العمال الدیمقراطيين 
 .يةالمهنيتين؛ مناهج دراسية لألطفال والمراهقين تشمل قسمًا یعنى حصرًا بالسالمة والصحة المهنيتين؛ تعاریف الحوادث المهن   

، إذ إن النظم المؤسسية "النظام الوطني للسالمة والصحة المهنيتين"، من غير المفيد إدراج تعاریف لمصطلح )ب.  (التفيا
الوطنية للسالمة والصحة المهنيتين تختلف بين بلد وآخر، وینبغي أن یترك للدول حریة اختيار نموذجها ونظامها الوطني للسالمة    

 . والصحة المهنيتين

) أ(في " ٢" ؛"ووسائل العمل"بعد عبارة " وآليات مراجعة"إضافة عبارة ) أ(في " ١: "یقترح إدخال التغييرات التالية  .  لبنان
إعادة صياغة ) ب(في " ٣ "؛"برامج وطنية محددة الفترة"مثًال بعد عبارة " في إطار خطة وطنية خمسية"أیضًا، یقترح إضافة عبارة 

 ".لتنفيذ ومتابعة تنفيذ البرامج الوطنية: "بحيث یصبح النص... ج وطنية لتنفيذ برام... السطر الثاني 

یجب أن تتضمن تعریفًا آللية العمل والترویج للمشروع عن طریق إقامة برامج وطنية للسالمة :  جمعية الصناعيين اللبنانيين 
 .والصحة المهنيتين

 تحدد سلسلة من المبادئ التوجيهية سياسة عامةمن في معظم الدول، تندرج السالمة والصحة المهنيتان ض.  لكسمبرغ
من (وطني " برنامج"تتخذ هذه السياسة العامة شكل اعتماد و.  تطبق وتنفذ هذه المبادئ التوجيهية والمبادئ فيههيكلوالمبادئ، وضمن 
 .هم تعریف هذین المصطلحينلذا، من الم".  نظام وطني متكامل"مع هيكل أساسي ترسم معالمه من خالل وضع ) األفضل لعدة سنوات

 ".تقييم المخاطر المهنية"و" المخاطر المهنية"و" السالمة والصحة المهنيتان: "إدراج أیضًا) ج(الفقرة .  ليتوانيا

یجدر التشدید على إدراج رؤیة ومهمة في السياسات الوطنية للسالمة والصحة المهنيتين حتى یتضمن النظام الوطني  .  المكسيك
 .صحة المهنيتين، من باب األولویة، رفاه العمال آونهم المورد البشري للقطاعات المنتجة للسالمة وال

 .الكافيتين) ب(و) أ(نعم للفقرتين :  اتحاد أصحاب العمل

الصور البيانية " ٣"نظم إدارة الصحة؛ " ٢"ثقافة السياسة والصحة؛ " ١: "، ینبغي إدراج تعاریف أخرى)ج(.  مالوي
 .الوطنية

برنامج وطني شامل بشأن السالمة والصحة المهنيتين غير  ) ج(الفقرة . ال، غير محددة) أ(الفقرة .  العربية السعودیةالمملكة 
 .محدد المدة

نعم، شریطة أن یتم وضع البرامج واألهداف واألولویات وطرق العمل في صيغتها ) ب(و) أ(الفقرتان .  المملكة المتحدة
 .نطالقًا من مفاهيم وضعتها منظمة العمل الدوليةالنهائية، على الصعيد الوطني، ا

شریطة أن یتم وضع البرامج واألهداف ) ب(و) أ(قد یتضمن الصك التعریفين الواردین في الفقرتين :  اتحاد الصناعة
 .واألولویات وطرق العمل في صيغتها النهائية، على الصعيد الوطني، انطالقًا من مفاهيم وضعتها منظمة العمل الدولية 

 .نعم) أ:  (اتحاد أصحاب العمل.  منغوليا

 ".ثقافة السالمة"إضافة ) ج(الفقرة .  موریشيوس

التعاون "ینبغي إدراج تعریف هام آخر، وهو ) ج(وفيما یتعلق بالفقرة ). أ(قبل الفقرة ) ب(من المنطقي أن تأتي الفقرة   .  النرویج
وهذا األمر موضح بشكل . صحـة المهنيتيـن یقوم على أساس الهيـكل الثالثـي   نظرًا إلى أن آل العمل في مجال السالمة وال" الثالثي

فضًال عن ذلك، . )ILO-OSH 2001( المبـادئ التوجيهــية لمنــظمة العمــل الدوليـة في مجـال السـالمة والصـحة المهــنيتينجلي فـي 
 ).٨١م إشارة إلى االتفاقية رق(ینبغي الترآيز على استقاللية مفتشية العمل  
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 ).١٩انظر الرد على السؤال (في توصية وليس في اتفاقية ) أ(الفقرة .  النمسا

حيثما یوجد نظام رسمي أو : ینبغي أن یتضمن تعریف البرنامج الوطني للسالمة والصحة المهنيتين أنه:  اتحاد نقابة العمال
فضًال عن ذلك، ینبغي أن یتضمن برنامج السالمة والصحة    . ىمعترف به قانونًا للسالمة والصحة المهنيتين، تتخذ تدابير إضافية أخر   

وینبغي أن تكون آل دولة عضو ملزمة بترویج السالمة والصحة  . المهنيتين جوهر األحكام القانونية الوطنية والدولية ذات الصلة  
ار الواجب معایير العمل الدولية لمنظمة المهنيتين وخلق ثقافة وقایة من خالل برامج وطنية للسالمة والصحة المهنيتين تأخذ في االعتب  

وینبغي تقييم البرامج قصيرة األجل فقط للتحقق   . واالستنتاجات األخيرة في مجال العلوم التقنية واالجتماعية ) االتفاقيات(العمل الدولية 
روف اإلطار المؤسسي لقانون من التحسين المستمر لسالمة وصحة العمال ومشارآتهم في مثل هذه المسائل على الصعيد التشغيلي ولظ   

فقط بالتشاور مع المنظمات الممثلة ) أ(وینبغي وضع البرامج الوطنية الواردة تحت  ). تفتيش العمل مثالً (السالمة والصحة المهنيتين  
ام مثل مؤسسة التأمين الع(یمكن استشارة الهيئات المتخصصة ) ب. (ألصحاب العمل وللعمال وینبغي أن تخضع الستعراض ثالثي

وینبغي أن تستند النظم  . وإدراجها في الهيكل الثالثي على الصعيد الوطني، آلما آان ذلك مبررًا بشكل موضوعي) ضد الحوادث
وینبغي التشدید على التنظيم   . الوطنية إلى األحكام الموجودة الواردة في االتفاقيات والتوصيات ذات الصلة لمنظمة العمل الدولية

 .جتماعي والهياآل الثالثيةالقانوني والحوار اال

ینبغي أن یتضمن تعریف البرنامج الوطني للسالمة والصحة المهنيتين بيانًا یفيد أن مثل هذا   ) أ:  (الغرفة االتحادیة للعمل
غي أن  إضافة إلى ذلك، ینب). اتفاقية(البرنامج یجب أن یقوم على أساس نظام حكومي وقانوني للسالمة والصحة المهنيتين ویكون ملزمًا 

) ب(آما ینبغي أن یتضمن التعریف بموجب الفقرة     . یعمل البرنامج باتجاه تعميم األحكام القانونية الوطنية والدولية ذات الصلة   
 ).١( من التقریر الرابع ٤٧االعتبارات الواضحة المشار إليها في الفقرة 

 .إدراج شبكات تقاسم المعلومات) ج.  (نيجيریا

 .تعاریف العمل الالئق وثقافة السالمة ومسؤولية الشرآة والتحسين المستمر للسالمة والصحة المهنيتينإدراج ) ج.  (نيكاراغوا

وهناك لبس في اإلحالة إلى . نعم، إذا آان یشار إلى أن آل دولة تضع برنامجها الوطني آاستراتيجية وطنية) أ.  (نيوزیلندا
إن مصطلح نواتج أآثر ". مؤشرات"و" نواتج"بالمصطلحين " أولویات"و" افأهد"وینبغي استبدال المصطلحين . التعددیة" البرامج"

والنواتج تشير إلى حالة أو وضع مرغوب فيه، بينما یمكن لألهداف أن تحيل إلى العمليات    . صلة ألنه أشمل وأآثر تعقيدًا من األهداف 
وینبغي عدم إدراج . لتقييم التقدم باتجاه تحقيق النواتج" مؤشرات"ومن المهم وضع . واألنشطة أآثر منها إلى الحالة النهائية المرغوبة

. ال) ب. (مثًال، قد تكون نهج التدخل أو القدرة أآثر أهمية. بل جعلها اختياریة وترك أمر البت فيها لتقدیر الدول األعضاء" األولویات"
مثًال،   . ني لتحسين نظامها الوطني أمرًا اختياریًاوینبغي أن یبقى استخدام دولة ما برنامجها الوط . ینبغي ترویج برنامج وطني واحد  

النظام "إن تعریف . یمكن استخدام البرنامج لمعالجة الحاجات الدیمغرافية الناشئة من خالل استخدام النظم والهياآل األساسية القائمة 
األفضل ترویج مفهوم برنامج وطني ولعل من . ولمفهوم النظم والهيكل األساسي واإلطار معاٍن مختلفة. مربك بعض الشيء" الوطني

 .واحد وإتاحة المجال للبلدان لمعالجة نظمها وهياآلها األساسية آما ترى مناسبًا

ینبغي للصك اإلطاري الترویجي أال یتضمن أیة تعاریف محددة إذا آان یرتجى منه أن یكون مرنًا :  منظمة أصحاب العمل
 .بشكل فعال

الهيكل  " النظام الوطني للسالمة والصحة المهنيتين"یعني مصطلح : "ن التعریف التاليآال، ینبغي للصك أن یتضم   .  هایتي
األساسي الوطني في مجال السالمة والصحة المهنيتين، الذي یشكل اإلطار الرئيسي لتنفيذ البرامج الوطنية للسالمة والصحة   

 ".المهنيتين 

نظم إدارة السالمة والصحة المهنيتين؛  " ٢"ثقافة السالمة؛ " ١: "عاریفها ینبغي النظر في إدراج التعابير التالية مع ت   ) ج.  (الهند
" ٨"صورة بيانية وطنية؛ " ٧"آليات قائمة بذاتها؛ " ٦"التنظيم الذاتي؛ " ٥"المستمرة؛ / التنمية المستدامة" ٤"سياسة السالمة؛ " ٣"
لتمكين جميع القطاعات غير  " مكان العمل"یف شامل لتعبير تعر) نظرًا إلى عدم وجود أي حكم قانوني للقطاع غير المنظم في الهند(

 .المنظمة من أن تندرج ضمن اإلطار الترویجي للسالمة والصحة المهنيتين

قد یكون من المفيد إضافة تعریف ) ج. (، قد تساعد هذه التعاریف أآثر على فهم ما المقصود)ب(و) أ(بالنسبة للفقرتين .  هولندا
لسالمة والصحة المهنيتين عند مستویات أخرى غير مستوى الحكومة، أي على مستوى القطاع أو الفرع   هيكل أساسي في مجال ا

خدمات المعلومات والخدمات االستشاریة بشأن السالمة "آما قد یكون من المفيد تعریف عبارة    ). اعتمادًا على المضمون الدقيق للصك(
 .لتجنب أي لبس) )د(١٢المشار إليها في السؤال " (والصحة المهنيتين

 ).ج(ال حاجة إلى الفقرة :  اتحاد الصناعة وأصحاب العمل

:  اتحاد نقابات العمال؛ االتحاد الوطني لنقابات العمال المسيحية؛ االتحاد المرآزي للمستخدمين على المستویين المتوسط والعالي 
 للسالمة والصحة المهنيتين وبين الصور البيانية الوطنية  من المحبذ أن تروج التعاریف الصلة بين البرامج والنظم الوطنية الجدیدة

وینبغي للصك أن    . الحالية للسالمة والصحة المهنيتين، بما في ذلك البرامج والنظم الوطنية القائمة والمحتملة للسالمة والصحة المهنيتين    
 أیضًا حول النظم القطاعية للسالمة والصحة یتضمن أیضًا تعاریف حول البرامج القطاعية للسالمة والصحة المهنيتين ومن الممكن   

والسبب هو أن  . ویمكن أن تستمد عبارات هذه التعاریف من تعاریف البرامج والنظم الوطنية للسالمة والصحة المهنيتين       . المهنيتين 
قطاعية مكيفة بشأن التجربة في هولندا تظهر أن الوسيلة المهمة جدًا لتحسين السالمة والصحة المهنيتين هي وضع سياسات عامة 
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السالمة والصحة المهنيتين إلى جانب التشریعات الوطنية في مجال السالمة والصحة المهنيتين، من ضمن عناصر ممكنة أخرى  
 .للصور البيانية الوطنية للسالمة والصحة المهنيتين

ل، قد یكون التعریف التالي الوارد في على سبيل المثا". ثقافة السالمة"ینبغي إدراج تعریف أآثر تفصيًال لتعبير  .  اليابان
االستنتاجات التي اعتمدت أثناء المناقشة بشأن أنشطة منظمة العمل الدولية المتصلة بالمعایير في مجال السالمة والصحة المهنيتين   

 في بيئة عمل سالمة وآمنة إن الثقافة الوطنية الوقائية للسالمة والصحة هي ثقافة یحترم فيها الحق : "، مالئماً ٢٠٠٣خالل المؤتمر في 
على جميع المستویات، حيث الحكومات وأصحاب العمل والعمال یشارآون بنشاط في تأمين بيئة عمل سالمة وآمنة من خالل نظام من 

 ".الحقوق المحددة والمسؤوليات والواجبات وحيث مبدأ الوقایة یعطى األولویة القصوى

 .٢٠٠٣في ضوء االستنتاجات التي اعتمدها المؤتمر في ) ب(و) أ(نعم للفقرتين :  اتحاد شرآات األعمال

 من االستنتاجات التي اعتمدها المؤتمر في   ٤الذي یمكن أن یستند إلى النقطة  " ثقافة السالمة"إدراج تعریف ) ج.  (اليونان
 ).١( من التقریر الرابع ٨٧ أو بشكل أآثر اختصارًا إلى النقطة ٢٠٠٣

یشمل المحافظة على المعایير العليا للسالمة والصحة المهنيتين والنهوض  " نوعية العمل"صطلح إن م) ج:  (اتحاد الصناعات
بصحة العمال والتعليم والتدریب وتزوید العمال بالمعلومات على نحو مستمر وتأمين الوسائل الضروریة إلیجاد بيئة عمل سالمة 

 . لهذه القضایاوهو یشكل االتجاه الحالي نحو إیالء االعتبار التام. وآمنة

 البرامج الوطنية

هل ترون أن ینص الصك على أنه ینبغي لكل دولة عضو أن تسعى تدریجيًا إلى توفير بيئة عمل آمنة 
وصحية بدرجة أآبر عن طریق برامج وطنية بشأن السالمة والصحة المهنيتين مع إیالء االعتبار      

 مة والصحة المهنيتين؟ الواجب لصكوك منظمة العمل الدولية ذات الصلة بشأن السال

 ٥السؤال 

 .٩٠:  مجموع الردود

أذربيجان، إسبانيا، أستراليا، استونيا، اآوادور، ألمانيا، اإلمارات العربية المتحدة، إندونيسيا،    . ٨٦:  ردود إیجابية
ال، بلجيكا، بلغاریا،  أوروغواي، أوآرانيا، أیرلندا، إیطاليا، بابوا غينيا الجدیدة، البحرین، البرازیل، بربادوس، البرتغ

بنغالدیش، بنما، بنن، بوتسوانا، بورآينا فاسو، بيالروس، تایلند، ترآيا، تشاد، تنزانيا، تونس، الجمهوریة التشيكية،                
الجمهوریة العربية السوریة، جمهوریة آوریا، الدانمرك، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سري النكا، السلفادور، سنغافورة،      

م، السوید، الصين، عمان، غابون، غواتيماال، فرنسا، الفلبين، فنزویال، فنلندا، فيتنام، قبرص، آازاخستان،      السنغال، سورینا
آرواتيا، آندا، آوبا، آوستاریكا، الكویت، التفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، مالطة، ماليزیا، مدغشقر، مصر، المغرب،     

حدة، منغوليا، موریشيوس، موزامبيق، مولدوفا، النرویج، النمسا، النيجر،        مالوي، المملكة العربية السعودیة، المملكة المت 
 . نيجيریا، نيكاراغوا، نيوزیلندا، هایتي، الهند، هندوراس، هنغاریا، هولندا، اليابان، اليونان   

 .األرجنتين، بولندا، المكسيك .  ٣:  ردود سلبية

 .النمسا.  ١:  ردود أخرى

 .، التي قد ال تكون بالضرورة صكوك منظمة العمل الدولية" الصكوك الفعالةمن خالل"تفضل تعبير .  إسبانيا

من المناسب أن یتضمن الصك حكمًا یقضي بأن توضع برامج السالمة والصحة المهنيتين مع إیالء االعتبار الواجب         .  استراليا
قًا بين اتفاقيات منظمة العمل الدولية ویضمن أن   وهذا یؤمن اتسا. ١٥٥للصكوك ذات الصلة لمنظمة العمل الدولية مثل االتفاقية رقم 

 .الدول األعضاء تعمل باتجاه األهداف نفسها

بيئة عمل آمنة، بل األفراد الذین یعملون في أماآن العمل هم الذین  " توفر"ال یمكن لدولة عضو :  غرفة التجارة والصناعة
ریادة لحدوث ذلك، من خالل مثلها الخاص آأصحاب عمل، من خالل  یمكن للدول األعضاء أن تؤمن ال . یستطيعون القيام بذلك وحدهم 

إن . ثقافة مكان العمل التي تستحدثها، ومن خالل وضع السياسة العامة الوطنية واستشارة أصحاب العمل والعمال وممثليهم
هي خير مثال على ) ١(التقریر الرابع اإلستراتيجية الوطنية للسالمة والصحة المهنيتين األسترالية المشار إليها في المرفق األول من  

 .هذه العملية

إن البرامج الوطنية المتفقة مع الصكوك التي اعتمدتها منظمة العمل الدولية خالل السنوات القليلة الماضية، مهمة جدًا .  إیطاليا
 .بهدف تحقيق العمل الفعال والمباشر لخفض وقوع الحوادث  واألمراض المهنية على الصعيد العالمي
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یجب أن یترك للدول األعضاء حریة اختيار الوسيلة األنسب لتحقيق األهداف المطروحة، إال أن :  اتحاد الصناعة.  البرتغال
فضًال عن ذلك، ال یعتبر ذآر صكوك منظمة العمل الدولية مجددًا هدفًا . اإلحالة إلى البرامج الوطنية ینبغي أن یكون لها سمة داللية

 .مهمًا
على الدول األعضاء أن تكّيف تشریعاتها تدریجيًا مع صكوك منظمة العمل الدولية بشأن السالمة والصحة     :  ةاتحاد السياح

 .المهنيتين 

على برامج األبحاث التي تتعلق بظروف  " البرامج الوطنية للسالمة والصحة المهنيتين "ینبغي أن تقتصر عبارة    . ال.  بولندا
 البرامج وسيلة فعالة لحفز تطویر المعرفة والممارسة، إذا نشرت على نطاق واسع وآانت ممولة وقد تكون مثل هذه. العمل وبيئة العمل

 .بالكامل أو جزئيًا من ميزانية الدولة

 .نعم، في اتفاقية.  ترآيا

ى النظم األخرى حيثما أمكن تطبيقها وحيثما تنطبق عل/ نعم، من خالل مجموعة من الصكوك:  اتحاد أصحاب العمل.  جامایكا
 .الحاالت ذات الصلة

ینبغي أن تكون أي إشارة إلى صكوك منظمة العمل الدولية ذات الصلة مؤهلة لتعكس :  اتحاد أصحاب العمل.  جنوب أفریقيا
 .واالتفاقيات الملزمة) مثًال(الفرق بين المبادئ التوجيهية 

 . ر وفي تشریعات السلفادو١٥٥هذا یعزز ما جاء في االتفاقية رقم .  السلفادور

 .نعم:  الجمعيات الممثلة ألصحاب العمل.  سلوفينيا

على آل بلد أن یكون قادرًا على اختيار . إن مثل هذه الصياغة المفصلة ليست ضروریة:  اتحاد أصحاب العمل.  سویسرا
 أثبتت نجاحها، ألنها في سویسرا، توجد حلول في مجاالت معينة. الوسيلة التي ینوي من خاللها أن یروج السالمة والصحة المهنيتين

ینبغي أن نكون عمليين ونتفحص      . ليس إال نهجًا نظریًا ومرآزیًا" البرامج الوطنية"إن السعي إلى فرض  . برامج وحيدة وفعالة تمامًا
 .أوًال الهدف المنشود قبل أن نفرض حلوًال على الدولة أن تختارها على مستوى الحكومة وفقًا لفعاليتها العملية

 . نعم:  ات العمالاتحاد نقاب

 . نعم:  اتحاد اإلنتاج والتجارة.  شيلي

 .مهمة لمراعاة مستوى التنمية لمختلف الدول األعضاء" تدریجيًا"إن عبارة .  غابون

مهمة ألنها تسمح أن تؤخذ بعين االعتبار مختلف مستویات التنمية لمختلف  " تدریجيًا"إن عبارة  . نعم:  اتحاد أصحاب العمل
 . البلدان

 ".تكييف التشریعات الوطنية لضمان االمتثال في مجال السالمة والصحة المهنيتين "إضافة عبارة .  واتيماالغ

للرفاه "أوًال، ترویج نهج شامل : ینبغي أن یعطي البرنامج الوطني للسالمة والصحة المهنيتين األولویة لألهداف التالية   .  فرنسا
وینبغي لهذا النهج أن یأخذ في االعتبار التغيرات في عالم ). ه منظمة الصحة العالميةباستخدام المصطلح الذي اعتمدت" (في العمل

من خالل خلق بيئة عمل (وأن یهدف إلى تحسين نوعية العمل ) بما فيها المخاطر ذات اآلثار المتأخرة(العمل وظهور مخاطر جدیدة 
فة وقائية تقوم على استثارة الوعي بين جميع أصحاب المصلحة  ثانيًا، ترویج ثقا  . من منظار إداري یستند إلى السن) صحية وآمنة

ینبغي أّال تقتصر السالمة والصحة المهنيتان على مجال مخصص من سياسة العمل، ولكن ینبغي (وإزالة الحواجز بين السياسات العامة 
إن العبارة المقترحة متسقة مع هذا ...). يئةأن تتقاربا مع عناصر مجاالت أخرى من السياسة العامة مثل الصحة والبحوث والتربية والب

 .النهج

ینبغي أن تتخذ القرارات على الصعيد الوطني ولكن یمكن إلعالن أن یتضمن أمثلة :  اتحاد الصناعة وأصحاب العمل.  فنلندا
على أساس أنه ینبغي ال یعتقد أصحاب العمل في صناعات الخدمات أنه من الضروري ذآر البرامج الوطنية، . عن الممارسات الجيدة
 .أن تتخذ القرارات وطنيًا

عند البحث في استراتيجية لترویج السالمة والصحة المهنيتين، من الممكن النظر في مفهوم   :  مجلس أصحاب العمل.  آندا
عين االعتبار صكوك التطویر التدریجي لبيئة عمل أآثر أمنًا وصحة، من خالل البرامج الوطنية للسالمة والصحة المهنيتين، مع األخذ ب 

 .منظمة العمل الدولية ذات الصلة

ینبغي أن تأخذ الدول األعضاء في االعتبار توصيات منظمة العمل :  اتحاد غرف ورابطات المنشآت الخاصة.  آوستاریكا
 . الدولية قدر المستطاع وتقوم بترویجها على الصعيد الوطني

 .قانونية والبرامج المسؤولة عن تحقيق االمتثال ومعاقبة عدم االمتثالإدراج المؤسسات ال:  اتحاد العمال الدیمقراطيين
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إن إیالء االعتبار الواجب لصكوك منظمة العمل الدولية ذات الصلة بشأن السالمة والصحة  : إضافة العبارة التالية.  لبنان
 .االتفاقية غير المبرمة، عند الضرورةویمكن للدول أن تسترشد بمبادئ . المهنيتين مرتبط باالتفاقيات التي تبرمها آل دولة   

. ترویج نهج عالمي للرفاه المهني) ١: (ینبغي أن تكون األولویات األساسية لبرنامج السالمة والصحة المهنيتين.  لكسمبرغ
) لمتأخرةخاصة المخاطر ذات اآلثار ا(بد لهذا النهج من أن یأخذ في االعتبار التغيرات في عالم العمل وظهور مخاطر جدیدة     وال

من (واألسباب النفسية واالجتماعية الناشئة عن االضطهاد وأعمال العنف البدني في العمل؛ وعليه أن یهدف إلى تحسين رفاه العمال 
ترویج ثقافة وقائية تستند إلى جعل جميع أصحاب ) ٢. (على ضوء خلفية التنمية المستدامة) خالل تشجيع خلق بيئة عمل آمنة وصحية

من األساسي أال ینظر إلى السالمة والصحة المهنيتين فقط آمجال ( علم بالوقایة وإزالة الحواجز بين السياسات العامة المصلحة على
متخصص في السياسة االجتماعية، بل ینبغي أن یعاد النظر فيها إلى جانب عناصر سياسات أخرى مثل الصحة والتعليم والبيئة والتنمية   

 ...).ئية، الخ االقتصادیة والمساعدة اإلنما

ولكن، عليه أن یكون مرنًا وغير تقييدي، وال بد  . ینبغي استخدام الصك آدليل للبلدان ولمنظمة العمل الدولية نفسها.  المكسيك
 . من أن تكون البرامج القائمة عليه متناسقة مع قوانين ولوائح آل دولة عضو ومع معایير منظمة العمل الدولية 

 . منع:  اتحاد أصحاب العمل

 .إننا نؤید مفهوم التطور التدریجي.  المملكة المتحدة

 .ینبغي أن تكون البرامج الوطنية أداة أساسية للصك الجدید  .  النرویج

انظر (هو في غير محله في اتفاقية " برامج وطنية للسالمة والصحة المهنيتين"وأي التزام بتوفير . نعم، في توصية.  النمسا
 برامج السالمة والصحة المهنيتين طریقة ممكنة ومفيدة لتحقيق مستوى الئق للسالمة والصحة المهنيتين،     إن). ١٩الرد على السؤال 

ولهذا السبب، . في النمسا، مثًال، یقوم التشدید بشكل خاص على تشریعات السالمة والصحة المهنيتين. ولكنها ليست الطریقة الوحيدة
ولكن، على االتفاقية أن تتضمن التزامُا عامًا للتقدم تدریجيًا   . حة المهنيتين ضمن التوصية ینبغي معالجة البرامج الوطنية للسالمة والص

باتجاه بيئة عمل آمنة وصحية على ضوء مستوى تقدم آل بلد، على أن تراعى البحوث األخيرة في العالم المتخصص والمعایير   
وینبغي التشدید   . تروج صحة وسالمة المستخدمين في مكان العملومدونات الممارسات واألنشطة األخرى لمنظمة العمل الدولية التي 

 .على الوقایة

ینبغي أن تلتزم آل دولة عضو بتعزیز الدعم العام للسالمة والصحة المهنيتين من خالل الحمالت الوطنية    :  اتحاد نقابات العمال
 . وإدراج أفكار الوقایة في المناهج الدراسية األساسية والمهنية

ینبغي أن تلتزم آل دولة عضو بترویج السالمة والصحة المهنيتين من خالل البرامج الوطنية للسالمة :  التحادیة للعملالغرفة ا
واالستنتاجات األخيرة في ) االتفاقيات(والصحة المهنيتين التي تأخذ في االعتبار الواجب معایير العمل الدولية لمنظمة العمل الدولية 

 .ویجب أن تكون الوقایة تشدیدًا لهذه البرامج. عملالعلوم التقنية ومجال ال

وقد شارآت فيها . یجري وضع خطة وطنية لسالمة وصحة العمال ویتوقع تنفيذها ضمن فترة خمس سنوات .  نيكاراغوا
 . منظمات أصحاب العمل والعمال والجامعات والمؤسسات الحكومية

تسعى تدریجيًا إلى توفير بيئة عمل آمنة وصحية بدرجة "لة عضو أن بدل الطلب من آل دو:  منظمة أصحاب العمل.  نيوزیلندا
أآبر عن طریق برامج وطنية بشأن السالمة والصحة المهنيتين مع إیالء االعتبار الواجب لصكوك منظمة العمل الدولية ذات الصلة   

 .نيتين، یتعين على الدول األعضاء النظر فيها   ، یمكن ذآر ذلك آوسيلًة لترویج السالمة والصحة المه "بشأن السالمة والصحة المهنيتين

إن مثل هذا البرنامج الوطني للسالمة والصحة المهنيتين قد یشكل دافعًا للمنشآت حتى تضع االستراتيجيات والنهج .  الهند
 . الستحداث ثقافة السالمة الخاصة بها

 .المة والصحة تقع على عاتق أصحاب العملنعم، شریطة أن یكون من الواضح أن المسؤولية األولية عن الس.  هولندا

نعم، ولكن یجب إیضاح أن البرنامج الوطني محكوم عليه بالفشل إذا لم یخفض األعباء :  اتحاد الصناعة وأصحاب العمل
 .اإلداریة والمالية على المنشآت

:  تخدمين على المستویين المتوسط والعالي اتحاد نقابات العمال، االتحاد الوطني لنقابات العمال المسيحية، االتحاد المرآزي للمس
ليس على البرنامج الوطني المقترح أن یحل محل صكوك منظمة العمل الدولية ذات الصلة : الجزء األخير من السؤال ذو أهمية آبرى

 .ون هذه الصكوكعلى العكس من ذلك، عليه أن یدرج إلى حد ما مضم. بشأن السالمة والصحة المهنيتين وليس عليه أن یضعها جانباً 

 .٢٠٠٣نعم، في ضوء االستنتاجات التي اعتمدها المؤتمر في :  اتحاد شرآات األعمال.  اليابان

مع إیالء االعتبار الواجب لصكوك منظمة العمل الدولية ذات الصلة بشأن السالمة والصحة "... ینبغي حذف عبارة .  اليونان
 . ونة لوضع البرامج الوطنية وفقًا للوضع الوطني والظروف السائدة، حتى یكون للدول األعضاء بعض المر"المهنيتين 
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 :هل ترون أن ینص الصك على أنه ینبغي لكل دولة عضو القيام بما یلي
 صياغة برامج وطنية بشأن السالمة والصحة المهنيتين والتعریف بها وتنفيذها؟     )أ(
ه البرامج الوطنية واستهالل هذه     السعي إلى الحصول على تأیيد أعلى السلطات الحكومية لهذ  )ب(

 البرامج؟

 ٦السؤال 

 .٩٠:  مجموع الردود

، ألمانيا، اإلمارات العربية    ))أ((أذربيجان، األرجنتين، إسبانيا، أستراليا، استونيا، اآوادور   .  ٨٩:  ردود إیجابية
، البحرین، البرازیل، بربادوس، البرتغال،  المتحدة، إندونيسيا، أوروغواي، أوآرانيا، أیرلندا، إیطاليا، بابوا غينيا الجدیدة  

، بورآينا فاسو، بولندا، بيالروس، تایلند، ترآيا، تشاد، تنزانيا، تونس،      ))أ((بلجيكا، بلغاریا، بنغالدیش، بنما، بنن، بوتسوانا   
ي، سري النكا،   الجمهوریة التشيكية، الجمهوریة العربية السوریة، جمهوریة آوریا، الدانمرك، رومانيا، زامبيا، زمبابو     

، فنلندا،  ))أ((السلفادور، سنغافورة، السنغال، سورینام، السوید، الصين، عمان، غابون، غواتيماال، فرنسا، الفلبين، فنزویال 
، الكویت، التفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، مالطة         ))أ((، آرواتيا، آندا، آوبا، آوستاریكا      ))أ((فيتنام، قبرص، آازاخستان  

، مولدوفا، منغوليا، فنلندا، مصر، المغرب، مالوي، المملكة العربية السعودیة، المملكة        ))أ((اليزیا، المكسيك   ، م ))أ((
المتحدة، موریشيوس، موزامبيق، النرویج، النمسا، النيجر، نيجيریا، نيكاراغوا، نيوزیلندا، هایتي، الهند، هندوراس،     

 .  ، اليونان ))أ((هنغاریا، هولندا، اليابان 

 )). ب((، المكسيك   ))ب((، بولندا، مالطة ))ب ((بوتسوانا . ٤:  ود سلبيةرد

إن البرامج الوطنية للسالمة والصحة المهنيتين التي یتم ترویجها تعتبر المفتاح لتحقيق أماآن عمل أآثر أمنًا وینبغي  .  أستراليا
 البرنامج الوطني الجامع ألستراليا، وهي    ٢٠١٢-٢٠٠٢ة وتشكل االستراتيجية الوطنية للسالمة والصحة المهنيتين للفتر   . ترویج ذلك

وقد وقع على هذه االستراتيجية الوطنية وأیدتها جميع . تشمل برامج للسالمة والصحة المهنيتين محددة وهادفة بشكل استراتيجي 
وهي تلزم جميع األطراف . الحكومات في الوالیات واألقاليم والحكومة االتحادیة ومجلس نقابة العمال وغرفة التجارة والصناعة

 . بالتعاون في تنفيذ وتعميم البرامج الوطنية التي تصاغ بهدف تحقيق األهداف الوطنية  

 .٥ نعم، ویتوقف ذلك على البرامج الوطنية التي تتخذ الشكل المحدد في اإلجابة على السؤال:  غرفة التجارة والصناعة

نطاق واسع مهم جدًا لزیادة مستوى الوعي عند جميع األطراف الفاعلة المشارآة إن نشر وتنفيذ البرامج الوطنية على    .  إیطاليا
 .في السالمة والصحة المهنيتين، على أساس زیادة الوعي ألهمية ترویج ثقافة وقائية  

 . نعم) أ:  (االتحاد العام للعمل

ات المؤسسية لتعزیز هذه البرامج الوطنية بشأن یعني ذلك استخدام وسائط اإلعالم أو غيرها من المنظم) أ.  (بابوا غينيا الجدیدة 
ویمكن أیضًا إدراجها في المناهج الدراسية، حتى    . السالمة والصحة المهنيتين لجميع المواطنين، أآانوا عاملين أم عاطلين عن العمل    

لى نحو أفضل لدخول سوق اليد ومن شأن ذلك أن یعدهم ع. یتعلم األوالد معلومات أساسية عن السالمة والصحة المهنيتين وهم یكبرون 
آما ینبغي أن تكون . ینبغي أن تكون الحكومة في الطليعة وأن تشكل القوة الحافزة لتطویر وتعزیز هذه البرامج الوطنية) ب. (العاملة

 .مستعدة لتأیيد واستهالل هذه البرامج من أعلى مؤسساتها 

ج وتعزز على السواء وضعه ووضع السالمة والصحة المهنيتين  قد تعطي هذه الفقرة  صفة الشرعية للبرنام)  ب.  (بربادوس
 .بشكل عام

 .لكن ینبغي أن تترك مسألة تحدید األهداف واألولویات للدول األعضاء  . نعم.  البرتغال

 . ٥انظر الرد على السؤال :  اتحاد الصناعة

 . ٥انظر الرد على السؤال :  اتحاد السياحة

م الحكومة بوضع هذه البرامج ویتوقع أن تعرض على الجمهور بعد الموافقة عليها، من خالل تقو) ب(و) أ(الفقرتان .  بلجيكا
وسيقوم الوزیر المعني عندها بتقدیم المزید من  . إعالن حكومي من شأنه أن یعطي الخطوط العریضة للسياسة العامة المستقبلية

 . التفاصيل في إعالن آذلك

 .، في هذا الترتيب)أ(و) ب(ما أشير إليه في الفقرتين ینبغي لكل دولة عضو أن تقوم ب .  بنما

 . نعم:  المجلس الوطني ألصحاب العمل.  بنن
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 .إذا قامت دولة عضو بوضع سياسة عامة وطنية، فليس من الضروري سعيًا إلى التأیيد) ب.  (بوتسوانا

 .٥انظر الرد على السؤال .  بولندا

 .  نعم:  تيًاالعمال المستقلة المدارة ذا" تضامن"نقابة 

 .نعم، في توصية.  ترآيا

یجب أن تشارك الحكومة على أعلى المستویات فمن شأن ذلك أن یعطي العملية طابعًا  . نعم:  اتحاد أصحاب العمل.  جامایكا
 .شرعيًا ووضعًا قانونيًا واجب التنفيذ، خاصة حيث في الحاالت التي یحتمل فيها حدوث بعض الثغرات على الصعيد المحلي

 . نعم:  اتحاد أصحاب العمل.  جنوب أفریقيا

 . نعم:  الجمعيات الممثلة ألصحاب العمل.  سلوفينيا

وعلى آل دولة أن تحدد . ٥ال، فيما یتعلق بوضع برامج وطنية نظرًا لردنا على السؤال  ) أ:  (اتحاد أصحاب العمل.  سویسرا
 بلد ما، أآانت قطاعية أو غير ذلك، یجب أال تعرض على الجمهور حتى من جهة أخرى، من البدیهي أن برامج. األولویات الخاصة بها

المتعلقة " البرامج"في سویسرا، ال یوافق المجلس االتحادي على . ال، بشكل أآثر شدة) ب. (ال تتمكن دول أخرى من االستفادة منها
مثل األمانة المكلفة (ابعة لالتحاد والكانتونات فهو یفوض المسؤولية عن الموافقة إلى هيئات التنفيذ المختصة الت . بهذا الموضوع

 ). باالقتصاد واللجنة الفدرالية للتنسيق في مجال السالمة المهنية والصندوق الوطني للتأمين ضد الحوادث ومكاتب العمل في الكانتونات

 .  نعم:  اتحاد نقابات العمال

 .نعم:  اتحاد اإلنتاج والتجارة.  شيلي

ویستحق هذا الواقع . مختلف أنحاء العالم، یموت مليونا رجل وامرأة نتيجة الحوادث أو األمراض المهنيةآل سنة، في .  فرنسا
من خالل وضع " ١: "وینبغي لهذه الجهود أن تنظـم بالطـرق التاليـة. األليم وهذه الخسارة البشریة واالقتصادیة بذل جهود أآثر اليوم

كون أآثر من مجرد برنامج عمل ویشمل جميع أصحاب المصلحة ووسائل العمل الموجودة برنامج وطني للسالمة والصحة المهنيتين ی 
من خالل جعل السالمة والصحة المهنيتين سياسة عامة لها " ٢"ویشير بوضوح إلى الموارد البشریة والمالية المخصصة لهذا التنفيذ؛ 

 .ن المعيارینوتفي خطة الصحة في العمل المتبعة حاليًا في فرنسا بهذی. األولویة

وینبغي عدم ربط تأیيد البرامج الوطنية بإجراءات جامدة، ألن ذلك قد یعوق . ینبغي احترام الممارسات الوطنية) ب.  (فنلندا
 .عملية التصدیق عليها

 . ٥انظر الرد على السؤال :  اتحاد الصناعة وأصحاب العمل

ة، حيث ال تستطيع الحكومة االتحادیة أن تستهل برامج في مجاالت بهدف األخذ بعين االعتبار وضع الدول االتحادی ) ب.  (آندا
 السعي إلى الحصول على تأیيد أعلى السلطات الحكومية : "االختصاص القضائي المحلي أو اإلقليمي حصرًا، نقترح التعدیل التالي

 ". المسؤولة لهذه البرامج الوطنية واستهاللها

 . ٣ؤال انظر الرد على الس:  مجلس أصحاب العمل

 . ٥انظر الرد على السؤال :  اتحاد غرف ورابطات المنشآت الخاصة.  آوستاریكا

 ".إنشاء وضع المؤسسات ومعاقبة عدم االمتثال) ج: "(إضافة:  اتحاد العمال الدیمقراطيين

التالي، إعطاؤها إن البرامج الوطنية یمكن أن ترآز على قطاعات اقتصادیة أآثر من سواها بسبب شيوع مخاطرها وب   .  لبنان
إن التعریف بالبرامج الوطنية بشأن السالمة والصحة المهنيتين هو القاعدة األساسية لسبل التنفيذ، ومن الهام أن . األولویة في التنفيذ

 .تكون صياغة البرامج بعيدة عن التعقيد والتطویل وأن تحدد آليات واضحة المعالم للتنفيذ  

 .بالتعاون والتنسيق فيما بين آل الوزارات والمؤسسات المعنية) ب:  (جمعية الصناعيين اللبنانيين  

برامج وقائية وطنية متكاملة لسالمة وصحة "وفقًا للمبدأ القائل بتجنب المشكلة قبل وقوعها، هناك حاجة إلى .  لكسمبرغ
لمأساوي لهذه الكارثة البشریة، تتطلب إن تكاليف معایير السالمة السيئة التي تخفض أرباح الشرآات، وقبل آل شيء الواقع ا ". العمال

. أوًال، وضع برنامج وطني للوقایة والسالمة والصحة المهنيتين یتجاوز حدود خطة العمل البسيطة : نوعين من اإلجراءات الالزمة 
 لتنفيذ هذا ویجب أن یشمل جميع أصحاب المصلحة القائمين والصكوك الموجودة، وال بد لجميع الموارد البشریة والمالية المكرسة

ثانيًا، وضع السالمة والصحة المهنيتين على قدم المساواة مع قضایا االقتصاد والمال والبيئة  . البرنامج أن تكون واضحة المعالم 
 .والنوعية، الخ
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إلدارة  ینبغي . ال) ب. (التربية قبل زیادة حدة اإلجراءات /على الدول األعضاء أن تعطي األولویة إلى الوعي. نعم) أ(.  مالطة
ولكن، على هذه الهيئة المستقلة أن تكون مسؤولة في نهایة . السالمة والصحة المهنيتين من قبل هيئة مستقلة، أي وآالة أو سلطة

 .المطاف أمام السلطات الحكومية

 .نعم) أ:  (اتحاد الصناعات المصریة.  مصر

رامج الوطنية للسالمة والصحة المهنيتين هي اختياریة لكل  ینبغي للصك أن یحدد أن صياغة ونشر وتنفيذ الب. نعم) أ(.  المكسيك
ینبغي أن یكون الصك جزءًا من ثقافة العمل، وتعود مسؤولية تنفيذه إلى القطاعات اإلنتاجية والسلطات الحكومية   . ال) ب. (دولة عضو
 .المختصة

 .نعم للفقرتين:  اتحاد أصحاب العمل

واإلستراتيجية الجدیدة لسالمة وصحة مكان العمل " إنعاش الصحة والسالمة" مبادرة لقد قمنا بذلك في) ب(.  المملكة المتحدة
 . وما بعده، وقمنا بمبادرات مماثلة في شمالي أیرلندا٢٠١٠في المملكة المتحدة لعام 

يم على صعيد  ینبغي أن ینص الصك على النقطتين، فيما یسعى إلى التزام جميع الذین هم طرف في عملية التسل    :  اتحاد الصناعة
 .المنشأة

 .انظر المالحظات العامة:  مؤتمر نقابات العمال

 .نعم) أ: (اتحاد أصحاب العمل.  منغوليا

 ).أ(ینبغي لكل دولة عضو أن تنفذ مضمون الفقرة  . نعم: اتحاد العمال.  موزامبيق

 .لى جداول األعمال الوطنيةقد یخدم ذلك غرض إعطاء مسألة السالمة والصحة المهنيتين األولویة ع) ب(.  النرویج

 .نعم، في توصية وليس في اتفاقية.  النمسا

 .٤انظر الرد على السؤال :  اتحاد نقابات العمال

غامضة ومن السهل إساءة فهمها، إذ إن " أعلى السلطات الحكومية"قد تكون اإلحالة إلى عبارة ) ب:  (الغرفة االتحادیة للعمل
البرامج الوطنية للسالمة " أیدت"التي "البرلمانات أو السلطات الحكومية رفيعة المستوى"تشير إلى ) ١( من التقریر الرابع ٧١الفقرة 

وینبغي للبرامج أن تستند   . ویعبر ذلك عن نهج إداري رأسي ال یتناسب مع المعایير القانونية والدیمقراطية المقررة. والصحة المهنيتين
 .شروط الدیمقراطيةإلى األحكام التشریعية الموضوعة وفقًا لل

لذا، ینبغي عدم . یجب اإلشارة إلى الصك اإلطاري الترویجي بشكل عام حتى یكون فعاًال: منظمة أصحاب العمل.  نيوزیلندا
 .الرد على هذین السؤالين باإلیجاب، إذ یتعين على آل بلد بنفسه أن یحدد آيفية تنفيذ الصك اإلطاري الوطني 

طاء مسألة السالمة والصحة المهنيتين األولویة على جدول أعمال جميع األطراف الفاعلة ذات قد یساعد ذلك على إع.  هولندا
 .الصلة

 .ال، فهي تعطي مثًال عن تفكير غير سليم، فالحكومة هي الحكومة) ب. (نعم) أ:  (اتحاد الصناعة وأصحاب العمل

:  تحاد المرآزي للمستخدمين على المستویين المتوسط والعالي اتحاد نقابات العمال، االتحاد الوطني لنقابات العمال المسيحية، اال
هي في  (ینبغي للسلطات الرئيسية المختصة بالسالمة والصحة المهنيتين . أقل أهمية) ب(نعم، هذا هو الهدف األساسي للصك؛ ) أ(

 .امج الوطنيأن تؤید وتستهل مثل هذا البرن ) العادة مفتشية اإلدارة الحكومية للسالمة والصحة المهنيتين

ویجب مراجعة ". السلطات الحكومية رفيعة المستوى"إلى " أعلى السلطات الحكومية"ینبغي تغيير عبارة   ) ب(.  اليابان
ویمكن أن یفهم من هذه الجملة في صيغتها الحالية أنه ال بد من اتخاذ . البرامج الوطنية، عند االقتضاء، على أساس المعارف األخيرة

 .لذا فهي غير مناسبة. المجلس التشریعي أو من قبل مجلس الوزراءقرار إما من قبل 

 .نعم:  اتحاد شرآات األعمال

 ". أعلى السلطات الحكومية"نعم، ولكن من دون المساس بمعنى عبارة ) ب(.  اليونان
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هل ترون أن ینص الصك على أنه ینبغي لهذه البرامج الوطنية أن تصاغ وتستعرض على أساس 
 الوطني بشأن السالمة والصحة المهنيتين، بما في ذلك النظام الوطني للسالمة والصحة  تحليل الوضع

 المهنيتين؟ 

 ٧السؤال 

 .٩٢:  مجموع عدد الردود

أذربيجان، األرجنتين، اسبانيا، استونيا، اآوادور، ألمانيا، اإلمارات العربية المتحدة، إندونيسيا،   .  ٨٧:  ردود إیجابية
 أیرلندا، إیطاليا، بابوا غينيا الجدیدة، البحرین، البرازیل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاریا،  أوروغواي، أوآرانيا،

بنغالدیش، بنما، بوتسوانا، بورآينا فاسو، بيالروس، تایلند، ترآيا، تشاد، تنزانيا، تونس، الجمهوریة التشيكية، الجمهوریة                  
نيا، زامبيا، زمبابوي، سري النكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال،        العربية السوریة، جمهوریة آوریا، الدانمرك، روما  

سورینام، السوید، سویسرا، الصين، عمان، غابون، غواتيماال، فرنسا، الفلبين، فنزویال، فنلندا، فيتنام، قبرص، آازاخستان،  
، ماليزیا، مدغشقر، مصر، المغرب، آرواتيا، آندا، آوبا، آوستاریكا، الكویت، التفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، مالطة    

المكسيك، مالوي، المملكة العربية السعودیة، المملكة المتحدة، منغوليا، موریشيوس، موزامبيق، مولدوفا، النرویج، النمسا،     
 .النيجر، نيجيریا، نيكاراغوا، هایتي، الهند، هندوراس، هنغاریا، هولندا، اليابان، اليونان   

 .لندا، نيوزیلندابنن، بو.  ٣:  ردود سلبية

 .أستراليا.  ١:  ردود أخرى

 . انظر المالحظات العامة.  أستراليا

تمخضت التجربة األسترالية عن أن للبرنامج الوطني مدة . ینبغي مراجعة آل البرامج الوطنية . نعم:  غرفة التجارة والصناعة
 .محددة من الزمن یمكن خاللها تقييم التقدم 

 .نعم:  مجلس نقابات العمال

 .من المهم أن تقوم عملية تحضير البرامج على المتطلبات واألولویات الوطنية.  إیطاليا

 .٥انظر الرد على السؤال : اتحاد الصناعة.  البرتغال

 .إن التحليل هو نقطة االنطالق لصياغة األولویات واألهداف ورصد التقدم.  بلغاریا

ى تحليل وجيه للوضع الوطني بشأن السالمة والصحة المهنيتين، فإن من  نظرًا إلى أن وضع برنامج وطني جيد یقوم عل.  بنن
ومن جهة أخرى، عند وضع .  أي تحليل الوضع الوطني-غير المناسب النص على أحكام في االتفاقية بشأن هذا المبدأ األساسي 

 .قة المخاطرإجراءات جدیدة في بلد ما، ینبغي مراجعة البرامج الوطنية وفقًا للتغيير الطارئ على ور 

 .نعم:  المجلس الوطني ألصحاب العمل

 .٥انظر الرد على السؤال .  بولندا

 .نعم: المستقلة المدارة ذاتيًا" تضامن"نقابة 

 .نعم، في اتفاقية.  ترآيا

تحليل ینبغي لكل بلد أن یضع خطة وطنية للسالمة والصحة خاصة به وفقًا لحاجاته، بعد القيام ب  :  اتحاد جمعيات أصحاب العمل
 .الوضع الوطني

الستحداث نظام وطني، من الضروري تفحص الظروف الوطنية وتحدید نقاط الضعف ووضع :  اتحاد نقابات العمال التقدمية
إال أنه ینبغي لمنظمة العمل الدولية أن تدرج في االتفاقية إرشادات بالنسبة للشكل الذي سيتخذه النظام الوطني، وأن . التدابير الضروریة

وهذا أمر أساسي في حالة بلد مثل ترآيا، حيث ال وجود ألیة سجالت أو وثائق أو . م بأخذ المبادرات وتقدیم المبادئ التوجيهية تقو
 .إحصاءات

 .ینبغي أن تكون المراجعات متواصلة . نعم: اتحاد أصحاب العمل.  جامایكا

سًا سليمًا لوضع برنامج، قد یؤدي ذآر االشتراطات  بينما یعتبر التحليل الوضعي أسا  : اتحاد أصحاب العمل.  جنوب أفریقيا
 .بشكل تقييدي إلى أن یصبح ذلك أساس الدعم التقني ودعم الهيئات المانحة
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یجدر اإلشارة إلى اآلليات المستخدمة لتحليل الوضع الوطني، مثل التشخيص الوطني واالستقصاءات الوطنية .  السلفادور
 .يل الحوادث الصناعيةوالتقاریر اإلحصائية في ظل نظم تسج

 .نعم:  الجمعيات الممثلة ألصحاب العمل.  سلوفينيا

 .من شأن هذا الحكم أن یضمن أن الدول األعضاء تفهم آليًا بيئة العمل الداخلية فيها قبل أن تصوغ النظام الوطني.  سنغافورة

 وعلى آل بلد أن یكون حرًا في تحدید طرائقه .ليس النهج المرآزي مستحبًا على اإلطالق. ال:  اتحاد أصحاب العمل.  سویسرا
ویمكن تحدید التحليل المشار إليه في السؤال على الصعيد الوطني، بشكل ال یستلزم فقط تكاليف ال حاجة لها ولكن یوقف . الخاصة

 .لألسف مجموعة من اإلجراءات الصالحة تمامًا بدأت في روح إرادة طيبة

 .نعم:  اتحاد نقابات العمال

 .نعم:    اتحاد اإلنتاج والتجارة.شيلي

نعم، یسمح هذا أن تؤخذ مختلف مستویات التنمية في مختلف البلدان بعين االعتبار، شرط أن :  اتحاد أصحاب العمل.  غابون
 .تكون المستویات األساسية الدنيا للسالمة والصحة المهنيتين إلزامية ومفروضة على جميع البلدان 

الوطني للسالمة والصحة المهنيتين أن یمتد على عدة سنوات وأن یتم تكييفه مع النظام الوطني للسالمة       ینبغي للبرنامج   .  فرنسا
والهدف هو عرض السياسة  . ویفترض ذلك معرفة دقيقة بالوضع الوطني فيما یتعلق بالسالمة والصحة المهنيتين . والصحة المهنيتين

ویجب . روریة لمراجعة وتكييف البرنامج الوطني للسالمة والصحة المهنيتينالوقائية وأهدافها بشكل واضح، وتوفير األدوات الض
رصد وتفتيش علميان یتسمان  " ١: "استيفاء الشروط األساسية التالية من أجل معرفة دقيقة بالوضع فيما یتعلق بالمخاطر المهنية

نظام لتسجيل الحوادث واألمراض " ٢"ة والخاصة؛ بالشفافية واالستقاللية والموضوعية ویستندان إلى الشراآة بين الهيئات العام  
ویمكن أن یستند الصك . المهنية واإلخطار بها یكون متسقًا بما فيه الكفایة ليكون شامًال تقریبًا وبالتالي غير مرتبط بإجراءات أخرى

اللذین اعتمدهما مؤتمر العمل ، ١٩٤ والتوصية بشأن قائمة األمراض المهنية، رقم ١٥٥الترویجي إلى البروتوآول لالتفاقية رقم 
 .وضع مؤشرات تقدم غير تلك المتعلقة بالحوادث واألمراض المهنية" ٣"؛ )٢٠٠٢یونيه  /حزیران(الدولي في دورته التسعين 

 .٥انظر الرد على السؤال : اتحاد الصناعة وأصحاب العمل.  فنلندا

 .طنية وقياس التقدمإن مثل هذا التحليل ضروري لتقييم فعالية البرامج الو  .آندا

 .٣انظر الرد على السؤال :  مجلس أصحاب العمل

 .ینبغي تقييم المؤسسات والبرامج سنویاً : اتحاد غرف ورابطات المنشآت الخاصة.  آوستاریكا

حياة ینبغي للبرامج الوطنية أن تتجاوب مع التغيرات والتقدم المحرز قي مجال السالمة والصحة المهنيتين، إذ إن ال .  التفيا
 .العملية تتغير فيما یتعلق بالتكنولوجيات الجدیدة وأماآن العمل الجدیدة، الخ 

من الهام أن تتوفر بيانات إحصائية عن الحوادث واألمراض المهنية وعن أمكنة تواجد المخاطر المهنية آي یسهل تحليل .  لبنان
 .الوضع الوطني بشأن السالمة والصحة المهنيتين

متد البرنامج الوطني للسالمة والصحة المهنيتين على عدة سنوات وال بد من تكييفه مع النظام الوطني     یجب أن ی.  لكسمبرغ
ومن المهم، على . وهذا یستدعي مسبقًا معرفة دقيقة نسبيًا للوضع الوطني بشأن السالمة والصحة المهنيتين . للسالمة والصحة المهنيتين

فها شاملة، هذا من جهة ومن جهة أخرى، من المهم استحداث الصكوك الالزمة لمراجعة المدى الطویل، جعل السياسة الوقائية وأهدا
 .وتكييف البرنامج الوطني للسالمة والصحة المهنيتين

 .نعم في توصية وليس في اتفاقية.  النمسا

 .٤انظر الرد على السؤال :  اتحاد نقابات العمال

لمحددة زمنيًا فقط من أجل التحقق من تحسين سالمة وصحة العمال، ومشارآة   ینبغي تقييم البرامج ا   :  الغرفة االتحادیة للعمل
 ).تفتيش العمل مثالً (العمال في هذه المسائل على صعيد العمل واإلطار المؤسسي األساسي للسالمة والصحة المهنيتين 

ساعد على آشف المشاآل وتقييم من األساسي وجود صورة بيانية وطنية للسالمة والصحة المهنيتين، إذ إنها ت .  نيكاراغوا
آما تسمح بإضفاء طابع األولویة على اإلجراءات وتحدید األهداف وتفضي إلى إجابة أآثر فعالية لحاجات . األداء في قطاعات معينة

 .ولدى نيكاراغوا صورة بيانية وطنية للسالمة والصحة المهنيتين. القطاعات االقتصادیة فيما یتعلق بالظروف الوطنية

ینبغي أن یقوم تطویر البرنامج الوطني على تحليل مجموعة واسعة من المعلومات تشمل، على سبيل المثال ال  . ال.  زیلندانيو
آما یجب التشدید أآثر على أهمية التطلع إلى المستقبل فيما یتعلق باالتجاهات . الحصر، تحليًال للوضع والنظام الوطنيين الحاليين
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وینطبق الشيء نفسه على القيمة التي یمكن الحصول عليها من خالل . ل أآثر من النظر في الوضع الحاليالدیمغرافية وممارسات العم
 .تحليل نظم وتجارب البلدان األخرى

في المطلق، ال یمكن أن یكون مثل هذا الحكم مناسبًا في صك إطاري ترویجي یجب أن یكون مرنًا :  منظمة أصحاب العمل
 صك إطاري ترویجي على أن أي إستراتيجية للترویج للسالمة والصحة المهنيتين قد تبحث في إدماج مفهوم  ولكن، قد ینص أي. وعاماًَ

 .تحليل الوضع الوطني بشأن السالمة والصحة المهنيتين

 بشأن بالنظر إلى االستعمال المتزاید للمواد عالية السمية والتكنولوجيات الجدیدة، قد یستدعي تحدید المشاآل الوطنية.  الهند
 .السالمة والصحة المهنيتين، في المجاالت التشغيلية الرئيسية، مراجعة للبرامج الوطنية

 .نعم، ألن ذلك سيساعد على الحصول على مردود أفضل على االستثمار.  هولندا

:  یين المتوسط والعالي اتحاد نقابات العمال، االتحاد الوطني لنقابات العمال المسيحية، االتحاد المرآزي للمستخدمين على المستو
 . ال یمكن لبرنامج وطني أن یكون فعاًال ومالئمًا، إذا لم تجمعه عالقة سليمة بالوضع والنظام الوطنيين للسالمة والصحة المهنيتين 

 :هل ترون أن ینص الصك على أنه ینبغي لهذه البرامج الوطنية أن تصاغ وتستعرض آاآلتي  
 اب العمل وللعمال؟بالتشاور مع منظمات ممثلة ألصح    )١(
 .عند االقتضاء، بالتشاور مع أطراف معنية أخرى؟ یرجى تحدیدها  )ب(

 ٨السؤال 

 . ٨٨:  مجموع الردود

، ألمانيا، اإلمارات   ))أ((، اآوادور  ))أ((، اسبانيا، استونيا    ))أ((، األرجنتين  ))أ((أذربيجان .  ٨٧:  ردود إیجابية
، أیرلندا، إیطاليا، بابوا غينيا الجدیدة، البحرین، البرازیل، ))أ((، أوآرانيا ))أ ((العربية المتحدة، إندونيسيا، أوروغواي 

، تایلند، ترآيا، تشاد،  ))أ((بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاریا، بنغالدیش، بنما، بنن، بوتسوانا، بورآينا فاسو، بيالروس      
، الدانمرك،  ))أ((هوریة العربية السوریة، جمهوریة آوریا     ، الجم))أ((، الجمهوریة التشيكية   ))أ((، تونس   ))أ((تنزانيا  

، ))أ((، السوید، الصين، عمان ))أ((، سري النكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سورینام  ))أ((رومانيا، زامبيا، زمبابوي  
،   ))أ((، آرواتيا، آندا، آوبا    ))أ((، فنلندا، فيتنام، قبرص، آازاخستان   ))أ((، فنزویال   ))أ((غابون، غواتيماال، فرنسا، الفلبين   

، المكسيك، مالوي، المملكة  ))أ((، المغرب ))أ((، مالطة، ماليزیا، مصر ))أ((آوستاریكا، التفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا    
 نيكاراغوا  العربية السعودیة، المملكة المتحدة، منغوليا، موریشيوس، موزامبيق، مولدوفا، النرویج، النمسا، النيجر، نيجيریا،        

 .، اليونان))أ((، هولندا، اليابان  ))أ((، نيوزیلندا، هایتي، الهند، هندوراس، هنغاریا   ))ب((

، اليابان  ))ب((، هنغاریا   ))ب ((، بولندا، جمهوریة آوریا     ))ب((، أستونيا   ))ب((، األرجنتين  ٦:  ردود سلبية
 )).ب((

 .الصحة المهنيتين هي هيئة استشاریة جماعية  في إسبانيا، اللجنة الوطنية للسالمة و) ب.  (إسبانيا

 .ال) ب:  (لجان اتحاد نقابات العمال

 .نعم) أ:  (االتحاد المشترك بين النقابات

 . انظر المالحظات العامة.  أستراليا

لعملية أطراف مشارآة في ا) ب( ٨المشار إليها في الفقرة " األطراف المعنية"بعض ) ب. (نعم) أ:  (غرفة التجارة والصناعة
والبعض منها لدیها مصالح مكتسبة وليس مصالح . التي یمكن أن تؤدي إلى أماآن عمل أآثر أمنًا من دون أن تتأثر األطراف المرآزیة

 .لذا، ال بد للتشاور مع األطراف المعنية من أن یتناسب مع طبيعة آل مصلحة في هذا المجال. أساسية

قد یؤدي ذلك إلى حل هيئة الصحة والسالمة لتندمج مع نظام تعویض العمال أو مع . ال) ب. (نعم) أ:  (مجلس نقابات العمال
 .نظم الصحة العامة

 .الهيئات العامة والمنظمات غير الحكومية والهيئات الدولية) ب:  (اتحاد غرف الزراعة.  اآوادور

) ١( من التقریر الرابع ٤٩إليها في الفقرة المشار " أطراف معنية أخرى"إن عبارة . ال) ب:  (اتحاد نقابات العمال .  ألمانيا
وعليه فإن . حسب الرغبة" األطراف المعنية"وال یمكن توسيع دائرة ) هيكل ثالثي(ویجب التقيد بهرمية واضحة . مّعرفة بشكل عام جدًا

 .ما من شك في ضرورة التعاون مع هذه المجموعات
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 . الصلةالجهات الحكومية ذات) ب(.  اإلمارات العربية المتحدة

التشاور مع المؤسسات الوطنية للسالمة والصحة المهنيتين ذات الصلة والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات ) ب.  (إندونيسيا
 .األآادیمية واالتحادات المهنية

هيئات ومؤسسات، على المستویين الوطني أو اإلقليمي، ذات مهام ومسؤوليات في مجال السالمة والصحة ) ب.  (إیطاليا
 .المهنيتين 

خاصة، الهيئات المؤسسية والسلطات الوطنية أو اإلقليمية التي لدیها مهام ومسؤوليات في مجال  ) ب:  (االتحاد العمالي العام
 .السالمة والصحة المهنيتين

ئة قد تشمل هذه األطراف منظمات السالمة والمنظمات الصناعية والمجموعات المعنية بالبي ) ب.  (بابوا غينيا الجدیدة 
 .والمحافظة عليها  وشرآات التأمين وإدارات ومنظمات الصحة، الخ

 .المنظمات غير الحكومية والهيئات الممثلة للمهنيين العاملين في المجال المعني ) ب.  (البرازیل

 .عند الحاجة) مثًال(ینبغي استشارة جمعيات مهنية خاصة ومؤسسات تدریبية .  بربادوس

 قد یؤدي ذلك إلى حل هيئة الصحة والسالمة لتندمج مثًال مع نظام تعویض العمال أو مع نظام الصحة     ال، إذ) ب:  (اتحاد العمال
 .العامة

ال بد للمشاورات مع الشرآاء االجتماعيين والسعي إلى توافق في اآلراء بينها وبين المؤسسات االقتصادیة، من     . نعم.  البرتغال
 .سالمة والصحة المهنيتينأن تكون عنصرًا أساسيًا في برنامج وطني لل

لتعكس عالقة أآثر تفاعًال بين جميع األطراف   " بمشارآة"بعبارة " بالتشاور"من األنسب استبدال عبارة :  اتحاد الصناعة
 .المعنية

على األطراف المعنية األخرى أن تشمل خبراء في مجال السالمة والصحة المهنيتين وخبراء ) ب:  (االتحاد العمالي العام
 .يين وغيرهم من الخبراء التقنيين والعلميين  جامع

من األساسي ضمان مشاورة ومشارآة فعالتين لممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل على جميع ) أ:  (النقابة العمالية العامة
 وضع سياسات فعالة المستویات، بدءًا من تنظيم الخدمات الداخلية إلى مشارآة األطراف في الهيئات الثالثية، بما أن من غير الممكن     

فيما یتعلق بمشارآة األطراف األخرى في الهيئات متعددة األطراف أو في ) ب. (ومناسبة إال بمشارآة األطراف المعنية الرئيسية
عملية التشاور، یجب دراسة ذلك مع بعض التحفظات، إذ إنه بالرغم من األهمية التي یكتسيها ذلك إلى حد ما، ینبغي أال یتأتى عنه    

حالل غير مرغوب به لسلطات صانعي القرار أو السلطات االستشاریة، أو الحد من التدابير المتخذة في هذا السياق ألسباب  اضم
 .اقتصادیة ال غير

شارك آل من المجلس الوطني للعمل والمجلس األعلى للوقایة والحمایة في العمل في وضع أحكام تنظيمية ). ب(و) أ.  (بلجيكا
وینبغي استشارتهما أثناء صياغة ومراجعة هذه البرامج، إلى جانب الشرآاء االجتماعيين وغيرهم      . حة المهنيتينبشأن السالمة والص

 .من الجمعيات الممثلة في المجلس األعلى

األخصائيون في مجال السالمة والصحة المهنيتين والمصممون والبناؤون والمنتجون واالتحادات المهنية ) ب.  (بلغاریا
 .لعلميةوالهيئات ا

 ).١( من التقریر الرابع ٤٩آما أشير إليه في الفقرة ) ب.  (بنغالدیش

 .المنظمات غير الحكومية المشارآة في مسائل العمل) ب.  (بنما

منظمات خبراء السالمة والصحة المهنيتين، اللجان والمؤسسات االستشاریة التقنية للسالمة والصحة المهنيتين، التي    ) ب.  (بنن
 .بحاث حول السالمة والصحة المهنيتينتقوم باأل

 .٥انظر الرد على السؤال .  بولندا

 .ال) ب. (نعم) أ:  (المستقلة المدارة ذاتيًا" تضامن"نقابة 

 .نعم، في توصية) ب. (نعم، في اتفاقية) أ.  (ترآيا

دسين المعماریين والجامعات وجمعيات    اتحاد األطباء المتمرسين ونقابات المهندسين والمهن ) ب:  (اتحاد نقابات العمال التقدمية 
 .العمال المتقاعدین ونقابات المستخدمين في القطاع العام
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 .اتحادات االختصاصيين في السالمة والصحة المهنيتين وغيرها من المجموعات واالتحادات المهنية المعنية ) ب.  (تشاد

صلحة اآلخرین، بمن فيهم المنظمات المهنية من مثل أصحاب الم. نعم) ب. (نعم) أ:  (اتحاد أصحاب العمل.  جامایكا
 .االختصاصيين في مجال الصحة والمهندسين واالختصاصيين في مجال السالمة والصحة

وزارات العمل ومؤسسات التأمين االجتماعي والجهات المسؤولة عن مراقبة تطبيق شروط ) ب.  (الجمهوریة العربية السوریة
ة الصحة، وزارة الزراعة، وزارة اإلدارة المحلية والبيئة، وزارة الصناعة، وزارة اإلعالم والتعليم السالمة والصحة المهنيتين، وزار

 .العالي، هيئة الطاقة الذریة، نقابات مهنية مستقلة، مثل نقابة المهندسين ونقابة المهندسين الزراعيين ونقابة األطباء  

وفي .  جدًا حتى یتم التأآد من توفير حاجات الشرآاء االجتماعيين   نعم، من المهم ) أ: (اتحاد أصحاب العمل.  جنوب أفریقيا
 .الواقع، ینبغي للصك أن یرسخ مبدأ الهيكل الثالثي في مجال السالمة والصحة المهنيتين بشكل عام، وليس فقط في حدود برنامج وطني  

 .یتوقف ذلك على وضع آل بلد بحد ذاته) ب: (اتحاد أصحاب العمل.  الدانمرك

إن إدخال مشاورات رسمية أخرى قد . ال) ب:  (نقابات العمال؛ اتحاد منظمات المستخدمين بأجر وموظفي اإلدارة المدنيةاتحاد 
آما تثير هذه المشاورات الرسمية احتماًال . یؤدي إلى خفض تأثير السلطات المعنية بالسالمة والصحة المهنيتين والشرآاء االجتماعيين 

لذا، یرفض االتحادان هذا االقتراح ولكنهما یؤیدان  .  أدنى العتبارات السالمة والصحة المهنيتين غير مرغوب في إعطاء أولویة
 )).ز(أنظر المالحظات على الفقرة (التنسيق مع مجاالت أخرى من السياسة العامة 

 .ينآالوزارات والجمعيات المهنية والمصنعين والمدربين في مجال السالمة والصحة المهنيت) ب.  (رومانيا

الجمعيات المهنية لالختصاصيين في مجال السالمة والصحة المهنيتين ومقدمو التدریب في مجال السالمة ) ب.  (زامبيا
 .والصحة المهنيتين والمصنعون والمصممون والجمعيات الصناعية والتجاریة وغيرها من مجموعات األعمال

ى الهيئة الثالثية الرسمية المسؤولة عن مسائل العمل أن ذلك  تستهل المشاورة مع األطراف األخرى عندما تر.  السلفادور
 .ضروري

 .نعم:  الجمعيات الممثلة ألصحاب العمل.  سلوفينيا

وینبغي أن توضع . النظام والبرنامج الوطنيان ضروریان إلدارة السالمة والصحة المهنيتين وتطویرهما وترویجهما.  سنغافورة
 . وأصحاب العمل والنقاباتهذه البرامج بالتشاور مع الحكومة

ینبغي أن یشمل التشاور مع االختصاصيين في مجال السالمة في العمل وأطباء العمل ومؤسسات السالمة ) ب.  (السنغال
 .والصحة المهنيتين

 والخبراء في مجال السالمة والصحة) أصحاب العمل والعمال(ینبغي أن یشمل التشاور الجمعيات :  االتحاد الوطني للعمال
 )).١(أنظر المرفق األول في التقریر الرابع (المهنيتين  

إال إننا نوافق آليًا على التشاور مع منظمات . إننا نرفض الفكرة التقييدیة للبرامج الوطنية ) أ:  (اتحاد أصحاب العمل.  سویسرا
للجنة الفدرالية للتنسيق في مجال السالمة المهنية فقط مع الهيئات المناسبة وهما األمانة المكلفة باالقتصاد وا) ب. (الشرآاء االجتماعيين

 .وليس مع جمعيات االختصاصيين في مجال السالمة والصحة المهنيتين أو أطباء العمل 

ال، إذ قد یقّوض ذلك السلطات المسؤولة عن السالمة والصحة المهنيتين وإدماجها، في نظام   ) ب. (نعم) أ:  (اتحاد نقابات العمال
 .و نظام الصحة العامةتعویض العمال أ

 .نعم: اتحاد اإلنتاج والتجارة.  شيلي

ینبغي لمؤسسات المجتمع المدني المسؤولة عن مجال السالمة والصحة المهنيتين  ) ب:  (اتحاد أصحاب العمل.  غابون
ون من المفيد أن تبدي   ونظرًا النتشار الطب التقليدي التجاري أو المجاني في بعض الدول، قد یك. والمتخصصة فيه أن تبدي رأیها

 .جمعيات الطب التقليدي رأیها، علمًا أن ذلك أصبح واقعًا معترفاًً به یلجأ إليه العمال من مختلف القطاعات أو الفئات

 .یمكن إشراك مؤسسات المجتمع المدني) ب.  (غواتيماال

عمل وللعمال، بل ینبغي أن تكون،   عند صياغة ومراجعة البرنامج الوطني، تكون المنظمات الممثلة ألصحاب ال.  فرنسا
ومن حيث التعریف، إن عالم العمل وطریقة تنظيمه هما اللذان ینشئان المخاطر المهنية ویحددان  . المحاور المفضل بالنسبة للحكومة

إن مثل هذه . للذا، ینبغي أن تعقد المشاورات مع الشرآاء االجتماعيين باعتبارهم الممثلين الشرعيين لعالم العم        . طبيعتها بالذات
وال تحدث . المشاورة شرط مسبق إلزامي لصياغة ومراجعة أي برنامج وطني للسالمة والصحة المهنيتين ولكنه ليس الشرط الوحيد

وینبغي أن تشمل حمایة سالمة وصحة العمال السياسة العامة في البيئة والصحة العامة والتربية، . المخاطر المهنية المحددة بمفردها
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 مثًال جمعيات -لذا، ال نعارض في أن یسمح لممثلين آخرین عن المجتمع المدني . المجتمع برمته وليس فقط عالم العملوهي تهم 
 التعبير عن آرائهم بالنسبة لصياغة ومراجعة البرنامج الوطني للسالمة والصحة المهنيتين، لألخذ بعين االعتبار جميع -الضحایا 

أن " المجتمع المدني "ویمكن للتبادالت مع . ثرًا على المخاطر المهنية والسياسة العامة حول الوقایة الجوانب التي من شأنها أن تخلف أ 
تكون إضافة مفيدة ومثریة للحوار والمناقشات بين الحكومة والشرآاء االجتماعيين، ولكنها ال تستطيع أن تحل محلها في أي حال من    

 .األحوال

ال من حيث المبدأ، ولكن في حاالت معينة، یمكن استشارة شرآات ) ب. (نعم) أ:  (لعمالالمنظمة المرآزیة لنقابات ا.  فنلندا
 .التأمين ومؤسسات البحوث

الرابطات المهنية لالختصاصيين في السالمة والصحة المهنيتين، ومقدمو التدریب في مجال السالمة والصحة   ) ب.  (قبرص
 .ية وأصحاب المصلحة في مجال السالمة والصحة المهنيتينالمهنيتين والمصنعون والمصممون واالتحادات المهن 

 .االتحادات المهنية واألفراد المؤهلون ومجموعات األعمال) ب:  (اتحاد العمال

 .هيئات متخصصة مثل االتحاد القبرصي للسالمة والصحة) ب:  (اتحاد عمال عموم قبرص

 .التشاور مع الخبراء ذوي الصلة) ب.  (آرواتيا

یشمل ذلك المصنعين والمصممين واالتحادات التجاریة الصناعية واألخصائيين األآادیميين وممثلي مجالس السالمة   ) ب.  (آندا
 .والصحة والرابطات المعنية بالسالمة واألفرقة الفنية وأخصائيي المجلس المعني بتعویض العمال والمربين والجمهور العام

 .٣انظر الرد على السؤال :  مجلس أصحاب العمل

 .نعم) أ:  (اتحاد غرف ورابطات المنشآت الخاصة.  آوستاریكا

ینبغي أن تكون تمثيلية وغير مختارة بطریقة عشوائية؛ یجب استعمال االستفتاءات الشعبية أو  :  اتحاد العمال الدیمقراطيين
 .العامة

مجالس ومراآز أبحاث وطنية هناك وزارات أخرى معنية بموضوع السالمة والصحة المهنيتين، إضافة إلى  ) ب.  (لبنان
 .رسمية وغير رسمية یدخل هذا الموضوع ضمن اهتماماتها، وآذلك هيئات التأمين 

نقترح أن تنص التوصية صراحة على دعوة وزارة الصناعة للمشارآة في اإلعداد والتطبيق لهذه  :  جمعية الصناعيين اللبنانيين  
هذا من جهة، ومن جهة أخرى لضرورة ترافق . عمالة بين القطاعات االقتصادیةالبرامج آون القطاع الصناعي هو األآثر توظيفًا لل

وتوافق هذه البرامج مع الخطط والبرامج الوطنية للتنمية الصناعية، بحيث یكون هناك مشارآة وطنية شاملة في هذه البرامج تكون 
 . بدیًال للنظام الوطني المقترح في االستبيان

 ظاهرة المخاطر التي تهدد صحة العامل ظاهرة محددة إّال أنها غير معزولة، وقد یكون للبيئة بالرغم من أن) ب.  (لكسمبرغ
إن حمایة سالمة وصحة العمال تضع بالضرورة سياسات عامة تتناول قضایا البيئة والصحة . والسلوك االجتماعي لألفراد أثر أیضًا

 .ا تهم المجتمع برمته وليس فقط عالم العمل العامة والتربية والتنمية االقتصادیة والجودة، وهذه قضای

آما  . خاصة الكيانات الحكومية األخرى التي ال تشكل جزءًا من الشبكة الثالثية الوطنية للسالمة والصحة المهنيتين) ب.  (مالطة
 .ين، الخیجب التشاور مع هيئات أخرى تمثل قطاعات معينة مثل األطباء المتمرسين والمهندسين والمهندسينة المعماری 

 .الوآاالت غير الحكومية المعنية بترویج السالمة والصحة المهنيتين ) ب.  (ماليزیا

 . نعم) أ:  (اتحاد الصناعات المصریة.  مصر

في المكسيك، یجب وضع سياسات التخطيط والتنمية الوطنية بمشارآة مختلف القطاعات االجتماعية وقطاع ) ب.  (المكسيك
 . ات الثالثية األطراف والجمهور العامالتربية واألبحاث والهيئ

باإلضافة إلى أولئك المشار إليهم . مع األطباء واالختصاصيين في مجال السالمة والصحة المهنيتين) ب:  (اتحاد أصحاب العمل
 ).١( من التقریر الرابع ٤٩في الفقرة 

يات البلدیات والمحافظات ومكاتب وضع الوزارات الحكومية واإلدارات والجامعات ومؤسسات البحوث وجمع) ب.  (مالوي
 . المعایير وصناعات مختارة

 . أي جهة لها عالقة في مجال السالمة والصحة المهنيتين) ب.  (المملكة العربية السعودیة

عند االقتضاء، بالتشاور مع أطراف معنية  "إن عبارة  . قد یكون من األفضل تجنب تحدید األطراف المعنية .  المملكة المتحدة
 . واألفضل أن تبقى هذه األخيرة آأمثلة موجودة في التقریر المرافق. آافية بحد ذاتها، من دون ذآر هذه األطراف" أخرى
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یمكن اقتراح أطراف معنية أخرى ولكن ینبغي أال تحدد على المستوى الدولي، ألن تلك المنظمات صاحبة :  اتحاد الصناعة
 .  مجال السالمة والصحة في مكان العمل تختلف اختالفًا آبيرًا من بلد إلى آخرالنفوذ والتي بمقدورها تقدیم تحسينات في 

ویشكل القطاع غير المنظم جزءًا آبيرًا من . مثًال، ممثلو القطاع غير المنظم في العدید من البلدان النامية ) ب.  (منغوليا
 . االقتصاد وسوق العمل

 . نعم) أ:  (اتحاد أصحاب العمل

 . عند الضرورة مع المصنعين والموردین ومقدمي الخدمات) ب.  (موریشيوس

 .یمكن التشاور مع المنظمات المهنية االجتماعية األخرى والدوائر الحكومية) ب.  (موزامبيق

إن صياغة البرنامج  ) ب. (ینبغي أن یهدف الصك بشكل رئيسي إلى وضع استراتيجيات جدیدة في سياق ثالثي) أ.  (النرویج
 .ولكن، ینبغي مراعاة نصائح األطراف األخرى، عند الضرورة  . لية السلطات بالتعاون مع الشرآاء االجتماعيينهي أوًال مسؤو

 . نعم، في توصية وليس في اتفاقية.  النمسا

 . ٤انظر الرد على السؤال :  اتحاد نقابات العمال

ع المنظمات الممثلة ألصحاب العمل وللعمال وینبغي ینبغي وضع البرامج الوطنية فقط بالتشاور م) أ:  (الغرفة االتحادیة للعمل
على الصعيد الوطني، آان للغرفة االتحادیة للعمل تجارب إیجابية مع مشارآة الخبراء ) ب. (أن تكون موضوع مراجعة ثالثية

 االستماع -روري  أو باألحرى ض-لذا، تعتبر أنه مبرر بشكل موضوعي    . والهيئات المختصة في مسائل السالمة والصحة المهنيتين
ولكن، بسبب .  ومشارآتها في هيكل ثالثي عندما تدعو الحاجة إلى الهيئات المختصة مثل المؤسسة العامة للتأمين ضد الحوادث

ء  االعتبارات األساسية المتعلقة بالهيكل الثالثي الواضح لمنظمة العمل الدولية، تبقى الغرفة االتحادیة للعمل على اقتناع بأنه یجب اإلبقا 
 .على هيكل ثالثي واضح في سياق أي من اتفاقيات أو توصيات منظمة العمل الدولية

أصحاب المصلحة اآلخرون مثل الوزارة االتحادیة للصحة والبيئة والزراعة والمجلس الوطني للسالمة في ) ب.  (نيجيریا
 . المجال الصناعي مع الجمعيات المهنية والمنظمات غير الحكومية البارزة

ومن شأن ذلك أن یساعد على   . ینبغي أن تجرى مشاورات واسعة حول المقترحات بشأن البرنامج الوطني ) ب.  (لندانيوزی
مثًال، في نيوزیلندا، هناك العدید من المؤسسات      . تحسين نوعية الصيغة النهائية للبرنامج الوطني وأن یساهم في االهتمام به وامتالآه    

ق نتائج إیجابية في مجال السالمة والصحة في مكان العمل مثل المؤسسة الوطنية للتعویض عن التي لها مسؤوليات مباشرة في تحقي
 .الحوادث والهيئة الوطنية للطيران المدني وهيئة السالمة البحریة

 . نعم، شریطة أن تكون هذه المنظمات نفسها طرفًا في أي مراجعة الحقة:  منظمة أصحاب العمل

 . طراف المعنية األخرى مثل المنظمات الدولية المختصةیجب مشاورة األ) ب.  (هایتي

إن الوآاالت مثل منظمات البحوث والتنمية والمنظمات غير الحكومية وغيرها قد تساعد على توفير بيانات داعمة ) ب.  (الهند
لذا، یجب إدراج الخبراء . في إطار وضع صيغة نهائية للمسائل ذات األولویة على الصعيد الوطني، عند استحداث البرنامج الوطني

 . الوطنيين في الميدان والمنظمات غير الحكومية التي تعالج مسائل السالمة والصحة المهنيتين والجمعيات المهنية

من مدخالت مختلف األطراف الفاعلة ذات الصلة في البنية األساسية  ) وتنفيذها (سوف تستفيد مثل هذه البرامج  ) ب.  (هولندا
 .ة والصحة المهنيتين، بما في ذلك جمعيات المهنيين في مجال السالمة والصحة المهنيتين الوطنية للسالم

 .من بلد آلخر) ب(قد تختلف األطراف األخرى المشار إليها في الفقرة :  اتحاد الصناعة وأصحاب العمل

:  خدمين على المستویين المتوسط والعالي اتحاد نقابات العمال؛ االتحاد الوطني لنقابات العمال المسيحية؛ االتحاد المرآزي للمست
أو المفاوضة الجماعية بشأن بعض عناصر البرامج الوطنية في /قد یدعو الصك الجدید الدول األعضاء إلى ترویج المفاوضة الثنائية و 

 العمل والعمال ومن خالل تجربة هولندا، یمكن أن یشكل وضع االتفاقات الجماعية بين أصحاب. مجال السالمة والصحة المهنيتين
 . عنصرًا مهمًا جدًا في التوفير التدریجي لبيئة عمل أآثر سالمة وصحة

، لجميع المواطنين في العمليتين التشریعية )ب(فيما یتعلق بالفقرة :  مجلس المشاریع الدولية.  الوالیات المتحدة األمریكية
ين المنتخبين أو المعينين، بشأن التشریعات واللوائح وغيرها من     والتنظيمية على السواء، الحق في المشارآة والتشاور مع المسؤول

 . السياسات الوطنية العامة المتعلقة بمكان العمل

ویمكن أن تنشأ المشاآل عند  . من الصعب استشارة أطراف غير منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال. ال) ب.  (اليابان
 . تطبيق األحكام تطبيقًا حرفيًا

 .ینبغي أن تعطى األولویة إلى االستشارة بين الهيئات الثالثية. نعم:  األعمالاتحاد شرآات 
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 . الحكومات والمنظمات العلمية المعنية) ب.  (اليونان

 :هل ترون أن ینص الصك على أنه ینبغي لهذه البرامج الوطنية أن
 تسعى إلى الترویج لتكوین ثقافة السالمة؟ )أ(
 لتقدم المحرز؟تتضمن أهدافا ومؤشرات عن ا )ب(
عندما یكون ذلك ممكن التطبيق، تكون مترافقة مع برامج وخطط وطنية أخرى مثل تلك    )ج(

 المتعلقة بالتنمية االقتصادیة؟ 

 ٩السؤال 

 . ٨٩  :مجموع الردود

،  ))ج (و) ب ((، ألمانيا  )) أ((، إستونيا، اآوادور ))ب(و ) أ((أذربيجان، األرجنتين، إسبانيا  .  ٨٧:  ردود إیجابية
، آیرلندا، إیطاليا، بابوا غينيا الجدیدة، ))أ((، أوآرانيا ))ب(و) أ((، إندونيسيا، أوروغواي  ))أ((اإلمارات العربية المتحدة 

البحرین، البرازیل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاریا، بنغالدیش، بنما، بنن، بوتسوانا، بورآينا فاسو، بيالروس، تایلند،          
) أ((، الجمهوریة التشيكية، جمهوریة تنزانيا المتحدة، الجمهوریة العربية السوریة، جمهوریة آوریا   ترآيا، تشاد، تونس

، جمهوریة مولدوفا، رومانيا، الدانمرك، زامبيا، زمبابوي، سري النكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سورینام        ))ب(و
، فنلندا، فيتنام،  ))أ((ن، غواتيماال، فرنسا، الفلبين، فنزویال ، غابو))أ((، الصين، عمان ))ب(و) أ((، السوید ))ب(و) أ((

) أ((، آندا، آوبا، آوستاریكا، الكویت، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا     ))ج(و) أ((، آرواتيا ))ج(و) أ((قبرص، آازاخستان 
ة المتحدة، منغوليا،  ، مالوي، المملكة العربية السعودیة، المملك  ))ج(و) أ((، مالطة، مصر، المغرب، المكسيك  ))ج(و

) أ((، نيجيریا، نيكاراغوا، نيوزیلندا، هایتي، الهند، هندوراس    ))ج((موریشيوس، موزامبيق، النرویج، النمسا، النيجر    
 )).أ((، هنغاریا، هولندا، اليابان، اليونان   ))ب(و

، المكسيك   ))ب((فيا، ليتوانيا    ، الت  ))ب((، آرواتيا   ))ج ((، بولندا، جمهوریة آوریا     ))أ((ألمانيا   .  ٨:  ردود سلبية
 )). ب((، منغوليا  ))ب((

 .قد یفيد في بعض الحاالت، لكنه غير ضروري) ج.  (إسبانيا

 .الحق في الصحة حق ینبغي أن یرجح على آل االعتبارات االقتصادیة. ال) ج:  (لجان اتحاد نقابات العمال

 . انظر المالحظات العامة.  أستراليا

وفي مرحلة أولى یمكننا أن نجيب بنعم على    .  إنه عنصر أساسي بالنسبة ألي نهج وطني .نعم) أ:  (عةغرفة التجارة والصنا
، لكنها المرة األولى ٢٠١٢-٢٠٠٢لقد حددت اإلستراتيجية الوطنية األسترالية للسالمة والصحة المهنيتين أهدافًا للفترة ). ب(السؤال 

في االلتزام باألهداف  تماما وقد ال نرغب . عالية األهداف عند استعراض اإلستراتيجية ومن ثم، فسيجري تقييم ف . نقوم فيها بذلك التي 
،  )ال سيما بالنسبة إلى المشرعين(إن تحدید األهداف هو في حد ذاته مسألة شائكة .  وطنيةةإستراتيجيآل نسخة المنصوص عليها في 

ویرى العدید . أدوات ترویجيةاألهداف تكاد تنحصر في آونها يمة فإن قعناصر أساسية أخرى، مترافقا مع  النهج الوطني یكنوما لم 
بينما یرى آخرون أنها استخدمت على نحو مفيد آمحك . من أصحاب العمل أن األهداف ال تمثل أداة تحفيزیة لتحقيق التغيير الثقافي

 .لقياس األداء

وینبغي االحتراس ). ب (٨انظر الرد على السؤال ) ج(. نعم) ب). (د(٣انظر الرد على السؤال . ال) أ:  (مجلس نقابات العمال
 .  لضمان عدم تقييد السالمة والصحة المهنيتين بمطالب بعض البرامج االقتصادیة، آإلغاء الضوابط 

 . ال)أ:  (رابطة نقابات العمال.  ستونياإ

 . نعم:  اتحاد غرف الزراعة.  اآوادور

 .  نعم)أ:  (غرفة التجارة

 . ال) ج). (د(٣انظر الرد على السؤال ) أ:  (قابات العمالاتحاد ن.  ألمانيا

ال سيما البرامج الرامية إلى تقدیم حوافز إلى المنشآت بصفة تدریجية من أجل تحسين مستویات السالمة والصحة ) ج.  (إیطاليا
 .المهنيتين 

 .نعم) ب(و) أ:  (االتحاد العام للعمل
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 . نعم:  االتحاد العمالي العام

 .فيما یتعلق بالسالمة والصحة المهنيتين" ثقافة الوقایة"  ینبغي الترآيز على تكوین   .البرازیل

 .ینبغي التأآد من أن األهداف قابلة للتحقيق تماما) ب.  (بربادوس

 .نعم) أ:  (اتحاد أصحاب العمل

ینبغي االحتراس لضمان أن ) ج. ( نعم)ب. (تحت المالحظات العامة) د(٣ انظر الرد على السؤال -ال ) أ:  (اتحاد العمال
 . السالمة والصحة المهنيتين غير مقيدتين بمطالب بعض البرامج االقتصادیة، من قبيل إلغاء الضوابط  

 .ینبغي حصر استخدام الصك في تشجيع تكوین ثقافة السالمة:  اتحاد الصناعة . البرتغال

 .انظر المالحظات العامة:  النقابة العمالية العامة

 أثناء تنفيذها، یمكن ربطها بخطة التنمية المستدامة التي یجري تنفيذها على نطاق أوسع    ت هذه البرامج وقيمتطور اإذ.  بلجيكا
 . من نطاق السالمة والصحة المهنيتين 

ن إذ یجب أ.  البرامج الوطنية بشأن السالمة والصحة المهنيتين على حدة توضع ه یتعين أالینبغي أن تنص االتفاقية على أن   .  بنن
 .  البرامج الوطنية لمكافحة الفقر في البلدان الفقيرة- وآاشتراط أساسي -تراعي البرامج والخطط الوطنية بشأن التنمية االقتصادیة 

 .نعم:  المجلس الوطني ألصحاب العمل

قافة لث الترویجإدراج تؤدي القيم الثقافية دورا مهما في تحدید األهداف واألغراض الوطنية وبلوغها، ومن ثم یستحب .  بوتسوانا
 .  السالمة في البرامج الوطنية

 . ٥انظر الرد على السؤال .  بولندا

 . ال)ج(نعم، ) ب(و) أ:  (المستقلة المدارة ذاتيًا" تضامن"نقابة 

 . نعم، من أجل تشجيع نظام تنظيم ذاتي على مستوى المنشآت .  تایلند

 .مة فينبغي أن ترد في توصيةأما وسائل تكوین ثقافة السال. في اتفاقية.  ترآيا

 .ینبغي أن یحظى مبدأ الوقایة باألولویة القصوى:   أصحاب العملجمعياتاتحاد 

 .نعم) ج(و) ب(و) أ:  (اتحاد أصحاب العمل.  جامایكا

 .  نعم)أ:  (جمعية الزراعة.  الجمهوریة التشيكية

ینبغي أن ) ب. (إعالنالذي سيتخذ شكل ا األمر هدف الصك  نعم، ینبغي أن یمثل هذ ) أ:  (اتحاد أصحاب العمل.  جنوب أفریقيا
ولعل األفضل أن توضع األهداف والمؤشرات في قسم مستقل یتناول الرصد وإدارة . یترك أمر تقریر ذلك للهيكل الثالثي الوطني  

 مترافقة مع سياسات وبرامج االقتصاد فال یمكن تكوین ثقافة السالمة إال حيثما آانت برامج السالمة والصحة المهنيتين. نعم) ج. (األداء
وینبغي أن ینص الصك على أن تشجع البلدان تكوین ثقافة السالمة وأن ترفق بمبادرات وطنية أخرى ذات صلة     . الكلي واسعة النطاق

 . بالتنمية المستدامة 

 .غایات آمية فيما یتعلق بأهداف التقدم ومؤشراته، تحدید  ،ینبغي) ب.  (الدانمرك

حيث یقترح ) د(٣ال، انظر الرد على السؤال ) أ:  (بات العمال واتحاد المستخدمين بأجر وموظفي الخدمة المدنيةاتحاد نقا
إن التفاعل مثال،   ). ب(٨انظر الرد على السؤال . ال) ج. (طریقة مغایرة للتعریف والصياغة آشرط للرد باإلیجاب على هذه اإلشارة

وانطالقا من هذا األساس، . د ینتهي إلى إهمال غير مرغوب فيه العتبارات السالمة والصحةباألزمات االقتصادیة وإلغاء الضوابط ق
انظر (یمكن نقابات العمال الدانمرآية الرد باإلیجاب على هذا السؤال ، مع أنها ال تزال تؤید التنسيق مع باقي مجاالت السياسة،  ال

 ). ٣تحت السؤال ) ز(االقتراح بشأن فقرة جدیدة 

 . مستحسن) ج. ( ینبغي اتخاذ القرار على المستوى الوطني–ال ) ب:  (اتحاد أصحاب العمل.  نكاسري ال

 . نعم:  الجمعيات الممثلة ألصحاب العمل.  سلوفينيا

 .ستساعد األهداف والمؤشرات الدول األعضاء على قياس فعالية برامجها الوطنية على نحو جيد) ب.  (سنغافورة

 .نعم) أ:  (طني للعمالاالتحاد الو.  السنغال
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 ". ثقافة سالمة وصحة وقائية" ینبغي اإلشارة إلى ) أ.  (السوید

نظرا للتحفظات التي أبداها االتحاد بشأن البرامج الوطنية، لن یكون المضمون مقبوًال إّال  ) أ:  (اتحاد أصحاب العمل.  سویسرا
ال، ینبغي لكل بلد أن   ) ب. (أو تنفيذها" برامج "فرض صياغة   إلى وینبغي أال یفضي ذلك . في حال آان المقصود مجرد إعالن نوایا
 . نعم، نظرا للتحفظات التي أبداها االتحاد) ج. (یحدد بنفسه النهج الذي یبدو له أنجع نهج

س ینبغي االحترا). ب(٨انظر الرد على السؤال ) ج. (نعم) ب). (د(٣ال، انظر الرد على السؤال ) أ:  (اتحاد نقابات العمال
 . لضمان عدم تضرر السالمة والصحة المهنيتين من القيود التي تفرضها بعض البرامج االقتصادیة، آإلغاء الضوابط مثال  

 . نعم:  اتحاد اإلنتاج والتجارة.  شيلي

مة، أن تصير السالمة والصحة المهنيتان من عاداتنا اليومية، آأي من مسائل الصحة العا    ) أ:  (اتحاد أصحاب العمل.  غابون
قد یكون ذلك أمرا حكيما، إذ یجب أن تكون آل المشاریع قابلة للقياس من أجل تقدیر نجاحها في   ) ب. (أمر یتوقف على التربية العامة
 بين سياسات السالمة والصحة المهنيتين وباقي الخطط الوطنية ة واضحصلةوعالوة على ذلك، ثمة . مقابل األهداف المحددة سلفا

وخير مثال على ذلك مرض اإلیدز الذي أضحى مشكلة حقيقية في المجتمع ومكان العمل، وآذلك باقي األمراض . یةوالتنمية االقتصاد
 . آالمالریا مثال

وینبغي الترآيز باألساس على تشجيع . یحتاج أي برنامج وطني للسالمة والصحة المهنيتين إلى نهج شامل وغير مقّسم .  فرنسا
ویكون قياس فعالية برنامج للسالمة والصحة المهنيتين، آما هو الحال بالنسبة لكل  )). د(٣لسؤال  في احددتآما (ثقافة السالمة 

وما من . نوعية النتائج المسجلة باألهداف المحددة في البدایة، ال من حيث الكم فحسب بل أیضا من حيث المقارنةالسياسات، من خالل 
وترى فرنسا أن من الضروري أن تكون .  یمكنها أن تسمح بإجراء تقييم جاد،امؤشرات غير مؤشرات النشاط والنتائج الموضوعة سلف

وثمة حاجة إلى وضع مؤشرات جدیدة وتحدید األدوات . لبرامج السالمة والصحة المهنيتين أهداف محددة إلى جانب مؤشرات صالحة 
فعالم العمل . راعي البيئة االقتصادیة واالجتماعيةوال یمكن لبرنامج للسالمة والصحة المهنيتين أن یتطور دون أن ی  . األنسب لرصدها

وبوجه خاص، ینبغي   . وال یمكن لبرنامج للوقایة من المخاطر المهنية أن یتطور بمعزل عن الواقع المحيط به: بطبيعته في تحول مستمر
إذا اعتبرنا أن الوقایة من المخاطر إنها معادلة ممكنة : أن یدافع البرنامج عن مصالح العمال مع مراعاة الواقع االقتصادي للمنشأة 

 . المهنية استثمار فعال التكاليف على المستویين البشري واالقتصادي

الشك في أن ترویج ثقافة الوقایة في مجال السالمة والصحة المهنيتين یمثل استراتيجية أساسية بشأن الوقایة من  .  فنزویال
 .الحوادث واألمراض المهنية

 . ٥انظر الرد على السؤال :  اعة وأصحاب العملاتحاد الصن.  فنلندا

من المهم التفكير في إدراج مسألتي ) ج. (انظر المالحظات العامة عن المصطلحات) أ:  (المنظمة المرآزیة لنقابات العمال
 .  في أي ضرر لبرامج السالمة والصحة المهنيتينذلكوینبغي أال یتسبب . الصحة والسالمة في باقي البرامج

 .  نعم)ب(و) أ:  (اتحاد العمال.  قبرص

لبرامج الوطنية تكوین ثقافة السالمة، ألجل الحد من عدد الوفيات في أماآن العمل األسمى لهدف ال كونینبغي أن ی ) أ.  (آندا
ظى فيها هذه اء بيئة اجتماعية تحوینبغي أن تساهم ثقافة السالمة في إرس. وأیضا من عدد ووتيرة وخطورة الحوادث واألمراض المهنية

ینبغي تشجيع الصالت الضروریة مع مختلف السياسات والبرامج في مجاالت التنمية ) ج. (األهداف بدعم والتزام على نطاق واسع
 . االجتماعية واالقتصادیة والتعليم والصحة العامة والبيئة

 . ٣انظر الرد على السؤال :  مجلس أصحاب العمل

  .نعم) ب(و) أ:  (لمنشآت الخاصةاتحاد غرف ورابطات ا.  آوستاریكا

 . إنشاء قاعدة بيانات لمؤشرات متداخلة االختصاص في مجال السالمة والصحة المهنيتين) ب:  (اتحاد العمال الدیمقراطيين

.  أم ال٩ال، ینبغي لكل دولة عضو أن ترى بنفسها ما إذا آان ینبغي أن تعكس البرامج الوطنية البنود التي یشملها السؤال     .  التفيا
جزءا من ممارسة منتظمة عند صياغة برامج وطنية في مجال أو آخر، وتحكمها قوانين ولوائح ) ب(و) أ(وفي التفيا، تمثل اإلجابتان  

 .وطنية، ومن ثم فإن إدراج هذا االلتزام في الصك ليس ضروریا

إن التنمية  . أمر أساسي العتماد أي برنامج فعلياوهو . إن الفكرة المطروحة في هذا البند مرتبطة بإمكانية التطبيق ) ج.  (لبنان
والتنمية . االقتصادیة هي القاعدة لنجاح أي برنامج وطني أو خطة عمل أو إستراتيجية وطنية في أي موضوع من المواضيع

الزمة لتحقيق هذه ومن الهام توافر المصادر والموارد المالية ال. االجتماعية هي أیضا رآن أساسي في التنمية الشاملة المستدامة 
 . البرامج

" ثقافة السالمة"أما ترویج . یحتاج أي برنامج وطني للسالمة والصحة المهنيتين إلى نهج شامل غير مقّسم ) أ.  (لكسمبرغ
لة تقاس فعالية برنامج للسالمة والصحة المهنيتين في ضوء النتائج المسج ) ب". (ثقافة رفاه العامل" فينبغي أن یكون خطوة في اتجاه 
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وال یمكن إجراء تقييم حقيقي لها إال من خالل استخدام مؤشرات النشاط والنتائج،  ). من حيث الكم والنوعية(واألهداف المحددة سلفا 
ولذلك، ال بد من  . وینبغي أن یحدد برنامج السالمة والصحة المهنيتين أهدافا واضحة، إلى جانب مؤشرات جيدة   . التي تحدد منذ البدایة 

ال یمكن صياغة برنامج للسالمة والصحة المهنيتين   ) ج. (رات جدیدة فضًال عن أنسب الصكوك لمتابعة هذه المؤشراتاعتماد مؤش
وال یمكن لبرنامج للوقایة من المخاطر المهنية  : فعالم العمل بطبيعته في تحول مستمر. دون مراعاة الظروف االقتصادیة واالجتماعية

 وبوجه خاص، ینبغي أن یدافع البرنامج عن مصالح العمال مع مراعاة الحالة االقتصادیة .أن یعمل بمعزل عن الواقع الخارجي
إنها معادلة ممكنة إذا نظرنا إلى الوقایة من المخاطر التي تتهدد صحة العمال على أنها استثمار مربح على المستویين البشري . للشرآة

 .واالقتصادي

 .  الحقيقية في مجال السالمة والصحة المهنيتينیصعب تخمين وتنفيذ األهداف) ب.  (ليتوانيا

ینبغي أن تتسم البرامج الوطنية بما یكفي من المرونة آي تتمكن الدول األعضاء من تكييفها بحسب ظروفها     ) ج.  (مالطة
 .الخاصة

 .  نعم)أ:  (اتحاد الصناعات المصریة.  مصر

 .  نعم:  اتحاد غرف التجارة والصناعة والخدمات.  المغرب

 .إذا رغبت دولة عضو في إدراج مؤشرات في الصك، ینبغي أن تحدد آل دولة مؤشراتها الخاصة مسبقا .  ال) ب.  (المكسيك

  .نعم) ج(و) ب(و) أ:  (اتحاد أصحاب العمل

 .برامج وخطط التنمية االقتصادیة" جزءًا من"فحسب بل أن تكون " مترابطة"ینبغي أال تكون البرامج الوطنية .  مالوي

نعم، ینبغي أن ینص الصك على أن تسعى البرامج الوطنية إلى وضع بيانات وجمع معلومات قّيمة حتى     ) ب.  (مملكة المتحدةال
وهو . أخرى" ببرامج وخطط وطنية"إذ ال مفر من ربط الصحة والسالمة . نعم) ج. (تستطيع النظر في وضع أهداف ومؤشرات للتقدم

ویتيح التخفيف، حيثما . المتحدة حاليا بإدراج السالمة والصحة المهنيتين في مبادرات سياسية أخرىما یعكسه النهج الذي تتبعه المملكة 
 . أمكن تطبيقه، مرونة آافية

 . ليس بالضرورة) ب.  (منغوليا

 . نعم )أ:  (اتحاد أصحاب العمل

 . ا بالتنمية االقتصادیة للبلدإنه ألمر حيوي أن یكون البرنامج الوطني للسالمة والصحة المهنيتين مرتبط  .  موزامبيق

  .نعم )ب(و) أ:  (اتحاد العمال

 . على نحو ال یعوق تطور السالمة والصحة المهنيتين) ج.  (النرویج

 .  نعم في توصية ال في اتفاقية.  النمسا

لك إال من خالل أحكام وال یمكن تحقيق ذ. یتعين على آل دولة عضو أن تلتزم بتنمية ثقافة السالمة) أ:  (اتحاد نقابات العمال
 . قانونية إضافية وتعاون إجباري مع العمال وممثليهم الطوعيين المعترف بهم قانونًا

لجمعيات للعمال أو إجباري لحكام تشریعية وإشراك أل ثقافة السالمة إال آاستكمال  تكوینال یمكن) أ:  (الغرفة االتحادیة للعمل
 مهام الشرآات، وإنما یجب أن  بياناتیجب أال تضيع بين سطور " ثقافة السالمة"ى أن فكرة ومرة أخرى، نود التأآيد عل. الممثلة لهم

محل اللوائح " الثقافة "یمكن أن تحل  وإلى ذلك، ال.  الممارسات اليومية وأن یجسدها أصحاب العمل واإلداریون والمدیرونتغلغل فيت
 .  قيمة، وأن تعریفهما ینبغي أال یتوقف على حالة االقتصاد   لهماعامليننرى أن سالمة وصحة ال) ج. (الواضحة والملزمة

وینبغي أیضا التأآيد على أن تكوین ثقافة مكان العمل ذات نتائج إیجابية في مجال . ٣انظر الرد على السؤال ) أ.  (نيوزیلندا
نطاق أوسع، یستوجب ذلك  وعلى . السالمة والصحة یستوجب التزاما من أصحاب العمل ومشارآة فعالة من جانب المستخدمين

وثقافة مكان العمل هي وسيلة . انخراط شبكات الصناعة والمجتمع آله بشكل فعال في الترویج للصحة والسالمة في مكان العمل
تؤید نيوزیلندا إدراج مؤشرات التقدم ولكنها ال تؤید اشتراط إدراج المؤشرات والنتائج ) ب. (للوصول إلى غایة، ال الغایة المنشودة

فمن شأن هذا الشرط أن یتسبب في قلة الترآيز على مسائل الصحة المهنية، بما أن قياسها یكون أصعب . الكمية على المستوى الوطني
إن وضع واستخدام مؤشرات آمية صالحة وموثوقة أمر ینبغي الترویج له من خالل .  البيانات اإلداریة المعتادةاتباستخدام مجموع
 . برنامج وطني

فالصك الترویجي ینبغي   . ینبغي أّال یعنى الصك بالمسائل التي یعنى بها برنامج وطني على نحو أفضل      :  حاب العملمنظمة أص
 . واألحرى أن یروج لمفهوم السالمة والصحة المهنيتين وأن یترك للبلدان البت في مسألة التنفيذ. أال یكون تقييدًا

 . ٣ انظر المالحظات على السؤال:  مجلس نقابات العمال
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 .قد ال یمكن تطبيق ذلك في جميع الحاالت؛ فقد توجد قضایا تنافسية) ج.  (هولندا

 . یجب أیضا إدراج األهداف الكمية) ب:  (اتحاد الصناعة وأصحاب العمل

:  العالياتحاد نقابات العمال؛ االتحاد الوطني لنقابات العمال المسيحية؛ االتحاد المرآزي للمستخدمين على المستویين المتوسط و 
فإذا آان هذا المدلول واضحا في الصناعة النوویة، فإنه أقل ". ثقافة السالمة"نعم، على المؤتمر أن یفكر مليا في مدلول مصطلح   

وإذا استخدم هذا المصطلح بغير احتراس، فسد مدلوله في سنوات ما بعد االتفاق على الصك الجدید مما قد . وضوحا في باقي القطاعات
فتجربتنا في هولندا تثبت . نعم، لكن ینبغي أال ینص بالتفصيل على طریقة قياس هذه األهداف والمؤشرات ) ب. ( على مغزاهیؤثر سلبًا

بيد أنه من األهمية بمكان أن ینص الصك الجدید على التعبير عن أهداف    . أن القطاعات المختلفة لها أفضليات مختلفة في هذا السياق
نعم، ألن تناسق السياسات مسألة بالغة األهمية، غير أن هذا اإلجراء ینبغي أال یحول ) ج. (ح وملموسومؤشرات التقدم بشكل جد واض

 . دون وضع برنامج وطني للسالمة والصحة المهنيتين

فهذه األهداف والمؤشرات الخاصة تعتبر تنظيمية ومن ثم فهي تتعارض . ال) ب:  (مجلس المشاریع الدولية.  الوالیات المتحدة
 .  مع الصك الترویجي موضوع البحثأصال

ال یتعلق باشتراط أساسي أدنى ینبغي أن تنص عليه اتفاقية، بل یفضل تناوله في سياق  هنا  لكن، األمر . نعم) ج.  (اليابان
 الظروف أما معرفة ما إذا آانت البرامج الوطنية األخرى سترتبط ببرامج السالمة والصحة المهنيتين فذلك یتوقف آثيرا على . توصية

 . في البلد المعني

أن تتضمن أهدافا تتعلق بتحسين ظروف العمل استنادا إلى عناصر : "  الصك على النحو اآلتيمراجعةینبغي ) ب.  (اليونان
ونرى أن مؤشرات التقدم مقيدة جدا بالنسبة لبرنامج وطني، إذ تحجب العناصر الكمية دون التزام  ". نوعية، وإن أمكن، عناصر آمية 

:  الصك على النحو اآلتيمراجعةنقترح ) ج. (وضوعية عند تقييم التقدم، ألن العدید من العوامل الخارجية وغير المتوقعة تؤثر فيها   الم
وهكذا تمنح الدول األعضاء، في نظرنا، المرونة الالزمة آي تدرج، عند " . أن تظل مترافقة مع خطط وسياسات وطنية أخرى" .....

مثل التعليم والضمان االجتماعي والصحة العامة (اجات، السالمة والصحة المهنيتين في باقي السياسات الوطنية اإلمكان ووفقا لالحتي
دون إجبارها على إرفاق البرنامج الوطني للصحة والسالمة، الذي یعتریه قصور بطبيعته، بباقي البرامج   ) والبيئة، وما إلى ذلك

 . الوطنية

 النظام الوطني

الصك على أنه ینبغي لكل دولة عضو أن تضع وتطور نظاما وطنيا للسالمة  هل ترون أن ینص 
 والصحة المهنيتين؟ 

 ١٠السؤال 

 .٩٠:  مجموع الردود

 أذربيجان، األرجنتين، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، اآوادور، ألمانيا، اإلمارات العربية المتحدة،     . ٨٨:  ردود إیجابية
 آیرلندا، إیطاليا، بابوا غينيا الجدیدة، البحرین، البرازیل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا،   إندونيسيا، أوروغواي، أوآرانيا، 

بلغاریا، بنغالدیش، بنما، بنن، بوتسوانا، بورآينا فاسو، بيالروس، تایلند، ترآيا، تشاد، تونس، الجمهوریة التشيكية،               
آوریا، جمهوریة مولدوفا، رومانيا، الدانمرك، زامبيا،      جمهوریة تنزانيا المتحدة، الجمهوریة العربية السوریة، جمهوریة      

زمبابوي، سري النكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سورینام، السوید، الصين، عمان، غابون، غواتيماال، فرنسا،      
سمبرغ، ليتوانيا،     الفلبين، فنزویال، فنلندا، فيتنام، قبرص، آازاخستان، آرواتيا، آندا، آوبا، آوستاریكا، الكویت، لبنان، لك      

مالطة، مصر، المغرب، المكسيك، مالوي، المملكة العربية السعودیة، المملكة المتحدة، منغوليا، موریشيوس، موزامبيق،          
 .النرویج، النمسا، النيجر، نيجيریا، نيكاراغوا، نيوزیلندا، هایتي، الهند، هندوراس، هنغاریا، هولندا، اليابان، اليونان   

 . التفيا، نيوزیلندا  .  ٢:  ردود سلبية

هو نهج یراعي " بنهج وطني"لكن المراد . على العموم، من الحكمة وضع نهج وطني:  غرفة التجارة والصناعة.  أستراليا
ویشمل ذلك نظاما تتطور فيه النهج في المجاالت الضروریة وتوضع فيه برامج وقوانين عدیدة على مستوى الدولة . الظروف المحلية
 . على هذا النحو القانون واألنظمة تفویض تنفيذویجب أن یسمح النهج الوطني ب. ن المحلي والقطاعيوعلى المستویي

النهج البنيوي إلدارة السالمة والصحة "الذي یعّرف ) ١( في التقریر الرابع ١-٢لكن اقتراح الشكل . نعم:  مجلس نقابات العمال
 .ترویج لثقافة السالمة آخطوة أولىینبغي أال یتضمن ال" المهنيتين على المستوى الوطني 

ال بد من إنشاء بنية أساسية وطنية تتوفر فيها الخدمات األساسية للصحة المهنية إلنجاح برامج السالمة والصحة     .  إیطاليا
 .المهنيتين 
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 .وفقا للمميزات الخاصة لكل دولة عضو.  البرتغال

 . في ضوء ظروفها الخاصة:  اتحاد الصناعة

 .  نعم، المبدأ أساسي لكن ال یمكن أبدا أن یكون ملزما أو إجباریا من حيث مسؤوليات منظمة العمل الدولية :اتحاد السياحة

 . نعم:  االتحاد العمالي العام

صيد األسماك والصناعة (ینبغي أن تسعى منظمة العمل الدولية إلى تطویر صك أو إطار سياسي قطاعي متجانس    .  بنما
وینبغي أن ینص الصك في شكل توصية أن  . فيه لكل دولة عضو أن تكيف المحتوى مع احتياجاتها الخاصةیمكن ) والتصنيع والزراعة

 . على آل دولة عضو وضع وتطویر نظام وطني للسالمة والصحة المهنيتين بالتشاور مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال

 . نعم:  المجلس الوطني ألصحاب العمل.  بنن

فالصك ینبغي أال یتدخل في نظم السالمة والصحة المهنيتين للدول األعضاء التي سبق لها . إیجاد حلول مختلفةینبغي .  بولندا
 .إقرار حل منسق خاص بها

نهج بنيوي إلدارة " بعنوان )) ١( في التقریر الرابع ١-٢الشكل (لكن الرسم البياني . نعم:  المستقلة المدارة ذاتيًا" تضامن"نقابة 
 ). د(٣انظر الرد على السؤال . ینبغي أال یضع ثقافة السالمة في المرتبة األولى" لصحة المهنيتين على المستوى الوطني السالمة وا

 . في اتفاقية.  ترآيا

 . نعم:  اتحاد أصحاب العمل.  جامایكا

السالمة والصحة ینبغي أن یشجع الصك على وضع نهج مرحلي لتحسين أداء   . نعم:  اتحاد أصحاب العمل.  جنوب أفریقيا
لكن تجدر اإلشارة إلى أن البعض من الدول األعضاء الفقيرة قد یحتاج إلى مساعدة لتطویر . المهنيتين من خالل مجموعة من األدوات 

 .وترویج برنامج وطني والحفاظ عليه

قابات العمال الدانمرآية ال  نعم، لكن ن:  اتحاد نقابات العمال واتحاد المستخدمين بأجر وموظفي اإلدارة المدنية .  الدانمرك
النهج البنيوي إلدارة السالمة والصحة "، الذي یصف )١(تستطيع تأیيد المقترح المعروض في الشكل الوارد في التقریر الرابع   

في برنامج بمثابة الخطوة األولى " ثقافة السالمة"ویجب أّال تكون ). د(٣انظر التعليقات على السؤال ". المهنيتين على المستوى الوطني 
 .للسالمة والصحة المهنيتين

 . سيكون من المناسب ومن المستحسن جدا استخدام البنية الموجودة.  السلفادور

 . نعم:  الجمعيات الممثلة ألصحاب العمل.  سلوفينيا

 .حة المهنيتينجدا فيما یتعلق بالسالمة والص" منظم "في سویسرا، النهج المتبع حاليًا . ال:  اتحاد أصحاب العمل.  سویسرا

النهج البنيوي إلدارة السالمة والصحة  "الذي یصف ) ١( الوارد في التقریر الرابع ١-٢لكن الشكل . نعم:  اتحاد نقابات العمال
 . ینبغي أال یبدأ بالترویج لثقافة السالمة " المهنيتين على المستوى الوطني 

 الوطني للسالمة والصحة المهنيتين صياغة أو تطویر أو تكييف ویقتضي البرنامج. السياسة یجب أن تقوم على تنظيم.  فرنسا
 .١٩٤٦وفي فرنسا، یوجد هذا النظام منذ عام . نظام وطني للسالمة والصحة المهنيتين

 . ٥انظر الرد على السؤال :  اتحاد الصناعة وأصحاب العمل.  فنلندا

 . لعامة بخصوص المصطلحاتنعم، لكن انظر المالحظات ا:  المنظمة المرآزیة لنقابات العمال

، ألن استخدامه ینحصر  "نظام وطني للسالمة والصحة المهنيتين"رفض الشرآاء االجتماعيون والحكومة مصطلح . ال.  التفيا
وغني عن القول إنه ینبغي لكل دولة عضو أن تملك نظام سالمة وصحة . فيما هو غير رسمي وليس ممكنًا في البنود والوثائق القانونية

 . يتين من أجل ضمان بيئة عمل آمنة وصحية في البلد، لكن أن ینص الصك على ذلك فهذا ليس ضروریا  مهن

من البنود التي تكتسي أهمية بالنسبة لمضمون هذا النظام إنشاء لجان سالمة وصحة مهنيتين على مستوى المنشأة وعلى  .  لبنان
واألمراض المهنية وتوفير أخصائيين في مجال طب العمل والوقایة المستوى الوطني ووجود إحصاءات صحيحة وشاملة عن الحوادث 

من الحوادث، ووضع برامج تثقيفية على مختلف المستویات الدراسية بموضوع السالمة والصحة المهنيتين وبيئة العمل لترویج تخریج      
 .أشخاص متخصصين في هذا المجال

 یهتم البرنامج الوطني للسالمة والصحة المهنيتين بصياغة أو  ویجب أن. تقوم السياسات بالضرورة على تنظيم.  لكسمبرغ
 .تطویر أو تكييف نظام وطني متكامل للسالمة والصحة المهنيتين
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 .ینبغي أن تتاح لكل بلد إمكانية النظر في الخصائص الوطنية وتقييمها   .  ليتوانيا

 . نعم:  غرف التجارة والصناعة والخدمات.  المغرب

 .شریطة أن یراعي الظروف الوطنية.  المملكة المتحدة

 . نعم، لكن وفقا لقواعد ومعایير منظمة العمل الدولية:  اتحاد العمال.  موزامبيق

 . ٤انظر الرد على السؤال :  اتحاد نقابات العمال.  النمسا

 آما تنص عليها االتفاقيات ینبغي أن تقوم النظم الوطنية على معایير منظمة العمل الدولية الموجودة :  الغرفة االتحادیة للعمل
 . والتوصيات ذات الصلة

 ).ب (٤انظر التعليقات على السؤال .  نيوزیلندا

لكن قد . ینبغي أال یطلب من الدول األعضاء أن تضع وتطور نظاما وطنيا للسالمة والصحة المهنيتين :  منظمة أصحاب العمل
 . المهنيتين، في وضع برامج وطنية ینظر، عند التفكير في إستراتيجية لترویج السالمة والصحة 

إن الحكومات مسؤولة عن توفير إطار قانوني فعال للسالمة والصحة المهنيتين على المستوى الوطني  :  مجلس نقابات العمال
. وینبغي أن یشمل هذا وضع وتنفيذ استراتيجيات بشأن الوقایة من اإلصابات والحمایة الصحية . وعلى مستوى الصناعات والمنشآت

وینبغي ألي إطار توجيهي لمنظمة العمل الدولية أن یكون مرنًا بما یكفي ال ليشمل المبادئ والسياسات العامة فحسب بل ليتضمن أیضا  
عالوة على ذلك، ینبغي أن یسمح آل . معایير دنيا خاصة تتعلق بالقطاعات أو الصناعات التي اعترف بأنها تنطوي على أخطار معينة 

ومن حيث . ور أدوات دعم إلطالع العمال وأصحاب العمل على األخطار المعينة والمعایير الدنيا الخاصة بالعمالة إطار للبلدان أن تط
. واستخدامها بشكل فعال) بعد التشاور الالزم مع الشرآاء االجتماعيين(المبدأ، تتحمل الحكومات مسؤولية ضمان تطویر هذه األدوات 

ود سلطة مختصة تتولى تنفيذ وإنفاذ القوانين واللوائح بشأن السالمة والصحة المهنيتين، ومن  وینبغي أن تضمن القوانين الوطنية وج
 . واجب الحكومات توفير الموارد الالزمة لإلنفاذ في حالة عدم امتثال المنظمات

 . شریطة أن یتسم التعریف بالمرونة الكافية.  هولندا

 .نة السمة الرئيسية لنظام وطني من هذا القبيلیجب أن تكون المرو:  اتحاد الصناعة وأصحاب العمل

:  اتحاد نقابات العمال؛ االتحاد الوطني لنقابات العمال المسيحية؛ االتحاد المرآزي للمستخدمين على المستویين المتوسط والعالي 
لصحة المهنيتين إال إذا   یتعين عدم تضمين الصك حكما ینص على أنه ینبغي لكل دولة عضو أن تضع وتطور نظاما وطنيا للسالمة وا     

ولهذا، ینبغي   .  بين الصك الجدید وباقي صكوك منظمة العمل الدولية ذات الصلة بشأن السالمة والصحة المهنيتيناالزدواجأمكن تفادي 
غایة من وال. أن یهدف هذا الحكم إلى تشجيع تناسق أحكام باقي صكوك منظمة العمل الدولية القائمة بشأن السالمة والصحة المهنيتين

ولئن استجاب تعریف النظام الوطني للسالمة والصحة المهنيتين لمطالبنا، یجدر  . ذلك هي أن یكون الصك الجدید على صلة وثيقة بها 
القول هنا إن مصطلحات ذلك التعریف في هذا الجزء من الصك ینبغي أن تتسم بالمزید من الواقعية إذا آان الصك الجدید سينص على  

وإال، فإن المطلوب من الدول األعضاء إنجازه لن .  دولة عضو أن تضع وتطور نظاما وطنيا للسالمة والصحة المهنيتينأنه ینبغي لكل
والواضح بالنسبة إلينا أن اإلطار التشریعي واالتفاقيات الجماعية للسالمة والصحة المهنيتين تمثل في جملة  . یكون واضحا بما یكفي

وإلى جانب البنود المشار إليها أعاله، إن على المؤتمر أن . ظام الوطني للسالمة والصحة المهنيتينعناصر أخرى جزءا أساسيا من الن
وینبغي   . یدقق النظر في العالقة الصحيحة بين البرامج الوطنية للسالمة والصحة المهنيتين والنظم الوطنية للسالمة والصحة المهنيتين

مقصود تمامًا من هذه العالقة من جهة، وآيف یجب تحویل أو إدراج التطورات التي أن یكون واضحًا بالنسبة لكل دولة عضو ما ال
 .تسجلها البرامج الوطنية المتالحقة للسالمة والصحة المهنيتين في النظم الوطنية من جهة أخرى

الن، أن تختار النظام  مع احترام النظم الوطنية، ینبغي للدول األعضاء، وهي تعمل في إطار اإلع :  اتحاد الصناعات.  اليونان
 . والتدابير والصكوك التي تالئم الظروف االجتماعية والسياسية واالقتصادیة لكل منها

 :هل ترون أن ینص الصك على أنه ینبغي وضع نظام وطني وتطویره آاآلتي    
 بالتشاور مع منظمات ممثلة ألصحاب العمل وللعمال؟    )أ(
 . ة أخرى؟ یرجى تحدیدهاعند االقتضاء، بالتشاور مع أطراف معني  )ب(

 ١١السؤال 

 .٨٩:  مجموع الردود

، ألمانيا،  ))أ((، اآوادور ))أ((، أستراليا، إستونيا ))أ ((، إسبانيا  ))أ((، األرجنتين ))أ((  أذربيجان.٨٧:  ردود إیجابية
البحرین، البرازیل، بربادوس، ، آیرلندا، إیطاليا، بابوا غينيا الجدیدة، ))أ((اإلمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، أوروغواي 
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، تایلند، ترآيا، تشاد،    ))أ((، بيالروس  ))أ((البرتغال، بلجيكا، بلغاریا، بنغالدیش، بنما، بنن، بوتسوانا، بورآينا فاسو، بولندا      
،   ))أ((، جمهوریة تنزانيا المتحدة، الجمهوریة العربية السوریة، جمهوریة آوریا   ))أ((، الجمهوریة التشيكية  ))أ((تونس

جمهوریة مولدوفا، رومانيا، الدانمرك، زامبيا، زمبابوي، سري النكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سورینام، السوید،     
،  ))أ((، فنلندا، فيتنام، قبرص، آازاخستان  ))أ((، فنزویال))أ((، الفلبين ))أ((، غواتيماال، فرنسا ))أ((الصين، عمان، غابون

، المغرب، ))أ((، مالطة، مصر ))أ((، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا ))أ((آوستاریكا، الكویت ، ))أ((، آندا، آوبا))أ((آرواتيا
المكسيك، مالوي، المملكة العربية السعودیة، المملكة المتحدة، منغوليا، موریشيوس، موزامبيق، النرویج، النمسا، النيجر،      

 .، اليونان ))أ((، هولندا، اليابان))أ((ریا، نيوزیلندا، هایتي، الهند، هندوراس، هنغا  ))ب((نيجيریا، نيكاراغوا  

،  ))ب ((، آروتيا ))ب ((، جمهوریة آوریا  ))ب((، بولندا ))ب((، إستونيا ))ب((األرجنتين .  ٩:  ردود سلبية
 )).ب((، اليابان))ب((، هنغاریا ))ب((، نيوزیلندا  ))ب ((التفيا 

 .ال) ب:  (لجان اتحاد نقابات العمال.  إسبانيا

 ).أ(٨بصفة عامة، ردنا هو الرد نفسه على السؤال :  جارة والصناعةغرفة الت.  أستراليا

 . ال) ب:  (مجلس نقابات العمال

 ). ب(٨انظر الرد على السؤال :  اتحاد غرف الزراعة.  اآوادور

 .ال) ب:  (اتحاد نقابات العمال.  ألمانيا

 .الجهات الحكومية ذات الصلة) ب.  (اإلمارات العربية المتحدة

 ). ب(٨انظر الرد على السؤال ) ب.  (اإندونيسي

 .األجهزة والمؤسسات الوطنية أو اإلقليمية التي تضطلع بمهام ومسؤوليات في مجال السالمة والصحة المهنيتين) ب.  (إیطاليا

 .نعم) أ:  (االتحاد العام للعمل

 ). ب(٨انظر الرد على السؤال . نعم) ب:  (االتحاد العمالي العام

 . ٨انظر الرد على السؤال ): ب(و) أ(.  جدیدةبابوا غينيا ال 

 ). ب(٨انظر الرد على السؤال .  البرازیل

 . نعم) أ:  (اتحاد أصحاب العمل.  بربادوس

 . ال) ب:  (اتحاد العمال

 .٨انظر الرد على السؤال . نعم) ب(و) أ.  (البرتغال

 . آاء االجتماعيونخبراء تقنيون مستقلون یعينهم الشر ) ب. (نعم) أ:  (اتحاد الصناعة

خاصة الخبراء في مجال السالمة والصحة المهنيتين، والجامعات والخبراء العلميون ) ب. (نعم) أ:  (االتحاد العمالي العام
 . والتقنيون

 .انظر المالحظات العامة) أ:  (النقابة العمالية العامة

 . هنيةممثلون لصندوق األمراض المهنية وصندوق الحوادث الم) ب.  (بلجيكا

المختصون في السالمة والصحة المهنيتين، والمصممون والمقاولون والمنتجون والجمعيات المهنية واألجهزة ) ب.  (بلغاریا
 . العلمية

 ). ١( من التقریر الرابع ٤٩آما ورد في الفقرة ) ب.  (بنغالدیش

ومن المهم أن تشارك في المشاورات السلطات . االمنظمات غير الحكومية المعنية بقضایا العمل أو المشارآة فيه) ب.  (بنما
ومن الواجب أیضا وضع آلية لضمان التنسيق بين جميع السلطات . الحكومية المختصة التي ینبغي أن یقوم بينها تعاون وزاري جيد

 . المشارآة

 ). ب(٨انظر الرد على السؤال .  بنن
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 . ممكن) ب(نعم، ) أ:  (المجلس الوطني ألصحاب العمل

 . ینبغي أن ینحصر التشاور في عملية صياغة القانون. ال) ب.  (دابولن

 .ال) ب. (نعم) أ:  (المستقلة المدارة ذاتيًا" تضامن"نقابة 

 ). ب(٨انظر الرد على السؤال ) ب.  (تشاد

 . المؤسسات والمنظمات المؤهلة وفقا للقانون الوطني) ب(في توصية؛ ) أ.  (ترآيا

آالعاملين في مجال الصحة، مثال، أو األطباء المختصين في السالمة . نعم) ب. (نعم) أ:  (عملاتحاد أصحاب ال.  جامایكا
 . والصحة، أو المهندسين المحترفين، ألن من المستحسن الحصول على توافق في اآلراء بين أصحاب المصالح

 . نعم) أ:  (اتحاد الصناعة والنقل.  الجمهوریة التشيكية

 . نعم) أ:  (افي لنقابات العمالاالتحاد التشيكي المور

 ).ب(٨انظر الرد على السؤال ) ب.  (الجمهوریة العربية السوریة

 . ٨انظر الرد على السؤال . نعم) أ:  (اتحاد أصحاب العمل.  جنوب أفریقيا

ية وأصحاب ینبغي وضع نهج منسق بالتعاون مع باقي أصحاب المصالح الذین یسعون إلى تحقيق أهداف حمائ  ) ب.  (الدانمرك
 . المصالح في المجال االقتصادي

 .ممكن، حسب ظروف آل بلد على حدة) ب:  (اتحاد أصحاب العمل

 . نعم) أ:  (اتحاد نقابات العمال؛ اتحاد منظمات المستخدمين بأجر وموظفي اإلدارة المدنية

 ). ب(٨نعم، آما في الرد على السؤال ) ب.  (رومانيا

 ). ب(٨السؤال انظر الرد على ) ب.  (زامبيا

 .مؤسسات األبحاث والجامعات والمؤسسات المهنية المختصة) ب.  (زمبابوي

 .الوزارات المختصة والمنظمات غير الحكومية المنخرطة في الترویج ألنشطة السالمة والصحة) ب( . سري النكا

 . نعم) أ:  (اتحاد أصحاب العمل

 . نعم) أ:  (الجمعيات الممثلة ألصحاب العمل.  سلوفينيا

ویمكن استشارة أطراف معنية . ینبغي أن یطور البرنامج الوطني باألساس من خالل مشاورات ثالثية األطراف .  سنغافورة
 . أخرى من قبيل الهيئات المهنية

 . بالتشاور أیضا مع العاملين في مجال سالمة العمل وأطباء العمل ومؤسسات السالمة والصحة المهنيتين) ب.  (السنغال

 . نعم) أ:  (حاد الوطني للعمالاالت

آان المناص منه، ینبغي أن یتم على األقل   ، إذانظامبالنظر إلى تحفظاتنا، فإن وضع ) أ:  (اتحاد أصحاب العمل.  سویسرا
للتنسيق في ، أي أمانة الدولة المكلفة باالقتصاد واللجنة الفدرالية )ب(٨نفس الرد على السؤال ) ب. (بالتشاور مع الشرآاء االجتماعيين

 . مجال السالمة المهنية

 . ال) ب. (نعم) أ:  (اتحاد نقابات العمال

 . نعم:  اتحاد اإلنتاج والتجارة.  شيلي

 . أصحاب العمل والعمال وجهات معنية أخرى ذات صلة بالموضوع) ب.  (ُعمان

 ). ب(٨انظر الرد على السؤال :  اتحاد أصحاب العمل.  غابون

 . تمع المدنيالمج) ب.  (غواتيماال
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إن وضع وتطویر برنامج وطني للسالمة والصحة المهنيتين من شؤون السياسة العامة وعلى الدولة أن تكون  ) أ.  (فرنسا
وإذا آان . ویعود إلى التشریع الوطني في مرحلة أولى تحدید النمط االجتماعي والسياسي الذي یناسب آل دولة عضو . مسؤولة عن ذلك

لسالمة والصحة المهنيتين من اختصاص الدولة، فإنه یجب أال تقوم بذلك بشكل منفرد دون مراعاة المجتمع تعریف برنامج وطني ل
ومن جهة أخرى، ال یعد التشاور مع األطراف المعنية  ) ب. (فمن الضروري إشراك منظمات تمثل أصحاب العمل والعمال. آكل

 . واألخرى أمرا إجباریا وینبغي أن یترك تقدیره لكل دولة عض 

 . ٨انظر الرد على السؤال ) ب:  (المنظمة المرآزیة لنقابات العمال.  فنلندا

 ). ب(٨انظر الرد على السؤال ) ب.  (قبرص

 . الهيئات المختصة في مجال السالمة والصحة المهنيتين) ب:  (اتحاد عمال عموم قبرص

 . ٨انظر الرد على السؤال ) ب.  (آندا

ووصف هذا النظام الوطني . النظام الوطني للسالمة والصحة الوطنية في الواقع ال على الورقال، ینبغي أن یوجد .  التفيا
 . وصياغته خطيا قد یكون على األرجح أمرا صعبا وغير مفيد

ن حسبما تراه آل دولة مناسبا، ویمكن أن یتم هذا التشاور م) ب. (وفقا لما تقرره آل دولة بالنسبة لبنود هذا النظام) أ.  (لبنان
خالل لجنة وطنية للسالمة والصحة المهنيتين تضم ممثلين عن وزارات رسمية معنية وعن منظمات أصحاب العمل والعمال     

 . ومؤسسات علمية

إن وضع وتطویر برنامج متكامل للسالمة والصحة المهنيتين یندرج في إطار النظام العام االجتماعي الذي تتكفل به  .  لكسمبرغ
. لك آله، أن مسؤولية تحدید النمط االجتماعي والسياسي المالئم لكل دولة عضو تقع على عاتق السلطة التشریعيةواألهم من ذ. الدولة

وینبغي أال یكون تعریف نظام وقایة متكامل للسالمة والصحة المهنيتين، الذي هو من اختصاص الدولة، عمال أحادي الجانب ال یراعي 
والتشاور مع أطراف معنية أخرى ليس  . الممثلة ألصحاب العمل وللعمال في هذه العمليةبل یجب إشراك المنظمات  . المجتمع آكل

 . إجباریا، أما البت فيه فيجب أن یترك للدولة

 . الوآاالت غير الحكومية المهتمة بترویج السالمة والصحة المهنيتين ) ب.  (ماليزیا

ختلف القطاعات االجتماعية ومشارآة قطاع التعليم والبحث إن وضع وتطویر برامج وطنية یجب أن یتم بمشارآة م  .  المكسيك
 ). ١( من التقریر الرابع ٤٩ وأطراف آالتي یرد ذآرها في الفقرة وعامة الناس هيئات أخرىو

 . أطباء ومختصون في مجال السالمة والصحة المهنيتين) ب:  (اتحاد أصحاب العمل

 ). ب(٨انظر الرد على السؤال ) ب.  (مالوي

 . أي جهة متخصصة في هذا المجال) ب.  (ة العربية السعودیةالمملك

 .  على هذا السؤال أیضًا٨ینسحب التحفظ بشأن السؤال ) ب.  (المملكة المتحدة

 . ٨انظر الرد على السؤال :  اتحاد الصناعة

 . مع ممثلين للقطاع غير المنظم، مثًال) ب.  (منغوليا

 . نعم) أ:  (اتحاد أصحاب العمل

 . مع المنتجين والموردین والمستوردین) ب.  (سموریشيو

 . نعم) أ:  (اتحاد العمال.  موزامبيق

ینبغي أن یكون وضع وتطویر صك وطني أوال وقبل آل شيء من مهمات سلطات العمل والشرآاء  ) ب.  (النرویج
 . ى ذات الصلةإال أنه یمكن استشارة أطراف معنية أخرى، آالسلطات ومؤسسات األبحاث األخر. االجتماعيين

 . ٤انظر الرد على السؤال :  اتحاد نقابات العمال.  النمسا

ینبغي الترآيز على اللوائح القانونية والتشاور مع الشرآاء االجتماعيين، أي المنظمات الممثلة ) أ:  (الغرفة االتحادیة للعمل
ء االجتماعيين والحكومة استشارة مجلس خبراء في أي داخل هيكل ثالثي، ینبغي أن یكون بوسع الشرآا) ب. (ألصحاب العمل وللعمال

 . وقت
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إلى جانب استشارة جمعيات تمثل أصحاب العمل والعمال، یمكن استشارة أي خبير آخر ثبتت درایته ومشارآته ) ب.  (النيجر
 . في مجال السالمة والصحة المهنيتين

 ). ب(٨انظر الرد على السؤال .  نيجيریا

 ). ب(٤عليقات على السؤال انظر الت.  نيوزیلندا

 .  ینبغي تشجيع التشاور مع الشرآاء االجتماعيين في إطار ترویجي غير ملزم قانونا:  منظمة أصحاب العمل

ینبغي أن یقر إطار منظمة العمل الدولية بالحاجة إلى إشراك المستخدمين والنقابات آممثلة للعمال، في :  مجلس نقابات العمال
وینبغي أن تشمل هذه المشارآة االنخراط في وضع معایير مكان العمل بهدف تحقيق أفضل   . السالمةوضع معایير الصحة و

وقد أآدت منظمة العمل الدولية أن إشراك العمال في األبحاث المجتمعية بشأن الصحة والسالمة . الممارسات في الوقایة من اإلصابة
ظروف عملهم، وحمایة صحتهم ورفاههم، وتحسين مستوى أمنهم سوف یساعد على تمكين العمال من رفع مستوى تحكمهم في 

 . األساسي

 ). ب(٨انظر الرد على السؤال ) ب.  (هایتي

 . ٨انظر الرد على السؤال ) ب.  (الهند

قد یصح القول نفسه على بعض الفاعلين  ) ب. (نعم، ما دام لها دور واضح في توفير ظروف عمل صحية وآمنة) أ.  (هولندا
 . ي هيكل أساسي وطني للسالمة والصحة المهنيتين مثل الجمعيات المهنية للعاملين في السالمة والصحة المهنيتين اآلخرین ف

:  اتحاد نقابات العمال؛ االتحاد الوطني لنقابات العمال المسيحية؛ االتحاد المرآزي للمستخدمين على المستویين المتوسط والعالي 
ين أحكام الصك الجدید وأحكام صكوك منظمة العمل الدولية ذات الصلة بالسالمة والصحة العالقة ب. ٨انظر الرد على السؤال 

واألمر آذلك بالنسبة للعالقة بين صنع القرار فيما یتعلق بأحكام صكوك منظمة    . ٨المهنيتين هي أوضح هنا مما هي عليه في السؤال     
وهكذا فإن الترآيز على الهيكل   . رار فيما یتعلق بأحكام الصك الجدید العمل الدولية ذات الصلة بالسالمة والصحة المهنيتين وصنع الق 

ومن جهة أخرى، یمكن أن یناشد الصك الجدید الدول األعضاء تشجيع . ٨الثالثي ینبغي أن یكون أقوى مما هو عليه في السؤال  
 . أو الجماعية/المفاوضة الثنائية و

وقد تبرز المشاآل . رى غير المنظمات الممثلة ألصحاب العمل وللعمالمن الصعب التشاور مع أطراف أخ. ال) ب.  (اليابان
 . عند تطبيق األحكام

 . نعم:  عمالاتحاد شرآات األ

 . الحكومة والمنظمات العلمية المعنية) ب.  (اليونان

 :هل ترون أن ینص الصك على أنه ینبغي لهذا النظام الوطني أن یشمل، عند االقتضاء، ما یلي
  بشأن السالمة والصحة المهنيتين؟  تشریعات )أ(
 سلطة أو سلطات معينة تعنى بالسالمة والصحة المهنيتين؟    )ب(
آليات لضمان االمتثال لتشریعات بشأن السالمة والصحة المهنيتين، بما في ذلك نظم    )ج(

 التفتيش؟ 
 معلومات وخدمات استشاریة بشأن السالمة والصحة المهنيتين؟     )د(
 لسالمة والصحة المهنيتين؟ تدریب في مجال ا ) ه(
 خدمات في مجال السالمة والصحة المهنيتين؟  )و(
 آلية لجمع وتحليل بيانات بشأن الحوادث واألمراض المهنية؟  )ز(
 التعاون مع نظام أو نظم التأمين ضد إصابات العمل؟  )ح(

 ١٢السؤال 

 . ٨٩:  مجموع الردود

، ألمانيا، اإلمارات العربية    ))أ((نيا، أستراليا، إستونيا، اآوادور     أذربيجان، األرجنتين، إسبا.٨٧:  ردود إیجابية
، إندونيسيا، أوروغواي، أوآرانيا، آیرلندا، إیطاليا، بابوا غينيا الجدیدة، البحرین، البرازیل،    ))ح(إلى ) ب((المتحدة
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 بورآينا فاسو، بيالروس، تایلند، ترآيا،         ، بنما، بنن، بوتسوانا،    ))ز(إلى ) أ((بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاریا، بنغالدیش      
، تونس، الجمهوریة التشيكية، جمهوریة تنزانيا المتحدة، الجمهوریة العربية السوریة، جمهوریة آوریا،    ))ز(إلى ) أ((تشاد 

إلى ) أ((جمهوریة مولدوفا، رومانيا، الدانمرك، زامبيا، زمبابوي، سري النكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سورینام      
، غابون، غواتيماال، فرنسا، الفلبين، فنزویال، فنلندا، فيتنام، قبرص،       ))ح(و) ه(و ) د(و ) ج((، السوید، الصين، عمان))ز(

إلى ) أ((، الكویت، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا ))ز(إلى ) أ((، آرواتيا، آندا، آوبا، آوستاریكا    ))ح(إلى ) ج(و) أ((آازاخستان 
،  ))ح(و) ه(إلى ) أ((، المغرب، المكسيك، مالوي، المملكة العربية السعودیة، المملكة المتحدة))أ((، مالطة، مصر))ز(

، النيجر، نيجيریا، نيكاراغوا، نيوزیلندا،     ))ح(و ) ز(و) د(إلى ) أ((منغوليا، موریشيوس، موزامبيق، النرویج، النمسا      
 )).ز(إلى ) ه(، و)ج(إلى ) أ((، اليونان ))ح) (ز( و،)ه(إلى ) أ((هایتي، الهند، هندوراس، هنغاریا، هولندا، اليابان 

 .، نيوزیلندا ))ز(و) و ((التفيا، المملكة المتحدة .  ٣:  ردود سلبية

شارك صندوق الضمان االجتماعي ) ح. (من المستصوب إدراج آليات التنسيق ضمن العناصر المكونة للنظام) و.  (إسبانيا
 . سابق، وال یزال یشارك، في بعض الحمالتالتآزري لألمراض والحوادث المهنية في ال

ینبغي أن تشكل هذه البنود جزءا من نهج عام لتناول قضایا السالمة والصحة ) ح(إلى ) أ:  (غرفة التجارة والصناعة.  أستراليا
ر المدلول الواسع باعتبا(تعتبر على العموم متناسقة مع نهج وطني  ) د(إلى ) أ(الفقرات من . المهنيتين داخل اقتصاد صناعي حدیث 

خليق بهذین البندین أن یدرجا في نهج وطني، لكن فعاليتهما ال تتحقق إال إذا توفرا على        ) و(و) ه). (١٠الوارد في الرد على السؤال 
ومن ثم فإن مساهمة نهج وطني في تحقيق هذه النتائج هي مساهمة ضعيفة، لكنه یستطيع تأآيد قيمتهما في مكان    . المستوى المحلي

فثمة أسباب قویة لعدم الربط مباشرة بين أنشطة . مسألة شائكة) ح(الفقرة . هذا من اختصاص نهج وطني وجهاز وطني) ز. (عملال
تتمثل الغایة األساسية للسالمة والصحة المهنيتين في الوقایة المبكرة ال في التعویض بعد (السالمة والصحة المهنيتين وأنشطة التعویض 

وتبين التجربة األسترالية أن النهجين آليهما     ). مثل قضایا العودة إلى العمل(توجد أیضا بعض النقاط المشترآة  ، ومع ذلك، )اإلصابة
وفي ظل هذه . فطبيعة السالمة والصحة المهنيتين ونظم التعویض أهم من طبيعة الروابط التي تجمع بينهما. ليسا األفضل بالضرورة

 . الدولية على معالجة هذه المسألة ستكون محدودةالظروف، نرى أن قدرة صك لمنظمة العمل 

 ). ج(٩والسؤال ) ب(٨انظر الرد على السؤال ) ح:  (مجلس نقابات العمال

 . نعم) ه(و ) أ:  (اتحاد غرف الزراعة.  اآوادور

 . نعم) ه(و) ج:  (غرفة الصناعة

ل في النظام الوطني وینبغي أن تكون مشمولة؛ لكن  تندرج نظم التأمين ضد إصابات العم ) ح:  (اتحاد نقابات العمال .  ألمانيا
 . توجد اختالفات بين وضع مثل هذه المخططات والوضع القانوني

 . ٩ و٨انظر المالحظات بخصوص السؤالين ) ح:  (اتحاد العمال.  بربادوس

ا، أو لم ال، إدماج هذه النظم ربم) ح. (ال بد من وضع تعریف واضح للسلطات المعنية) ب:  (االتحاد العمالي العام.  البرتغال
 . في النظام الوطني للسالمة والصحة المهنيتين ذاته 

 . أن یشمل إشارة إلى اإلحصاءات المتعلقة بالعمل وآليات الضمان االجتماعي.  بنن

 . ینبغي أن یستكمل النطاق بقضایا الحمایة الصحية والفحوص الطبية الوقائية وخدمات الصحة المهنية .  بولندا

 . نعم، في اتفاقية.  رآيات

وسيكون من . ینبغي أن یكون بوسع آل دولة تحدید مضامين نظامها الوطني وفقا الحتياجاتها :  أصحاب العملجمعيات اتحاد 
 ). ح(إلى ) أ(المناسب أن یكتفي الصك بالتوجيه، بدال من وضع لوائح مفصلة آما في البنود 

 .  نعم:  اتحاد أصحاب العمل.  جامایكا

مناهج السالمة والصحة المهنيتين، ومنهجيات اإلعالم في السالمة والصحة  : باإلضافة إلى.  لجمهوریة العربية السوریةا
 . المهنيتين 

یمكن للصك أن یقدم اإلرشاد بخصوص نوع الصك الذي یمكن أن یشمل نظاما فعاال  :  اتحاد أصحاب العمل.  جنوب أفریقيا
 . لمستوى الوطني للسالمة والصحة المهنيتين على ا

. نعم للمعلومات وإلمكانية توفير خدمات استشاریة في مجال السالمة والصحة المهنيتين) د:  (اتحاد أصحاب العمل.  الدانمرك
 . قد تكون هذه فكرة جيدة) ح. (نعم، إن أمكن ذلك) ز. (یجب أن یستند ذلك إلى تقييم حقيقي ) و. (نعم، بالنسبة لبعض األشخاص) ه(
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ألن التداخل مع نظام التعویض، مثال، هو     إننا نبدي تحفظا . ال) ح:  (نظمات المستخدمين بأجر وموظفي اإلدارة المدنية اتحاد م
ومن ثم ال یمكن االتحادات  )). ج(٩و) ب(٨انظر الرد على السؤالين (تقييد غير مرغوب فيه فيما یتعلق باعتبارات السالمة والصحة   

 )). ز (٣انظر الرد على السؤال (هذا السؤال مع أننا مازلنا نؤید التنسيق مع مجاالت السياسة األخرى الدانمرآية الرد باإلیجاب على 

 . ینبغي أن یشير إلى الترویج والتعليم، بما أن الهدف هو إذآاء الوعي ) ه.  (السلفادور

 .  نعم:  الجمعيات الممثلة ألصحاب العمل.  سلوفينيا

واإلعالن ینبغي أال یتعارض معه فيتسبب في خلط ال . لكل بلد نهج قانوني خاص به. ال) أ(:  اتحاد أصحاب العمل.  سویسرا
نعم، على أن یكون ذلك من    ) ز). (د(نفس الرد على ) و. (في شكل توصية غير ملزمة) ه. (نعم) د. (نعم) ج. (نعم) ب. (طائل تحته

 . د أن یحدد النظام الذي یناسبههذا التعاون موجود في سویسرا، لكن لكل بل) ح. (خالل نهج عملي

 ). ج(٩و) ب(٨انظر الرد على السؤالين ) ح. (نعم) ز(إلى ) أ:  (اتحاد نقابات العمال 

 . نعم:  اتحاد اإلنتاج والتجارة.  شيلي

 . نعم) أ:  (اتحاد أصحاب العمل.  غابون

وینبغي أن   . م وطني للسالمة والصحة المهنيتين ینبغي اإلشارة إلى جميع العناصر التي تعتبر أساسية في تعریف نظا.  فرنسا
) أ(ولذا، تعتبر البنود الواردة في األسئلة من . یسمح ذلك بتحقيق توافق أآبر بين ممارسات آل دولة عضو، مع احترام التشریع الوطني

وضوح، ألغراض الفعالية، ضروریة لضمان وضوح النظام الوطني للسالمة والصحة المهنيتين، ألن النظام یجب أن یحدد ب    ) و(إلى 
یحدد النظام األدوار المعهودة إلى ) ح(و) ز. (مسؤوليات مختلف الفعاليات على أساس التشریع الوطني الذي اعتمدته السلطات السياسية

 . الدولة ونظام الضمان االجتماعي والشرآات على التوالي فيما یتعلق بالوقایة من المخاطر المهنية والتعویض عنها

 . ٥انظر الرد على السؤال :  اتحاد الصناعة وأصحاب العمل.  افنلند

 .ینبغي أن یشتمل النظام، آواحد من أبرز عناصره، على حصانات من الحوادث واألمراض المهنية .  آرواتيا

ینبغي  ) و. (ینبغي أن یشمل النظام معایير ومؤهالت المدرب والبرنامج، وأن یعترف بآليات مختلفة لتوفير التدریب    ) ه.  (آندا
وإذ تقدم القائمة أعاله تعریفا وافيا . بشأن المبادرات المتصلة بالوقایة) ح. (إدراج المؤهالت والمعایير ذات الصلة بالخدمات المقدمة

وینبغي النظر في . لمكونات نظام وطني مثالي للسالمة والصحة الوطنية، قد تكون مفرطة في التقييد آي تدرج في إعالن ترویجي 
الترویج والتوعية؛ التشریع؛ ): ١-٢الشكل ) (١(تعریف النظام الوطني بالمفاهيم الرئيسية للنموذج المبين في التقریر الرابع  حصر 

 . التفتيش؛ المعارف وخدمات الدعم

 . یجب أال یفرط اإلطار الترویجي في التقييد. ٣انظر الرد على السؤال . ال:  مجلس أصحاب العمل

 . ١١لرد على السؤال انظر ا. ال.  التفيا

إقامة وحدة مختصة في المنشأة الصناعية تهتم بإدارة نظام السالمة والصحة   : ومن الهام أن تشمل هذه اآلليات  . نعم) ج.  (لبنان
المهنيتين خاصة في المنشآت ذات المخاطر الكبيرة؛ وضع حوافز تشجيعية للتطبيق الشامل والصحيح لتشریعات السالمة والصحة  

أن : ومن األمور الهامة) د(ين؛ وجود جهاز تفتيش متخصص بموضوع السالمة والصحة المهنيتين؛ عقوبات مناسبة ورادعة؛   المهنيت 
تكون المعلومات مستقاة من مصادر مختصة بالموضوع وذات مصداقية وفي متناول جميع أصحاب العمل والعمال؛ أن ینشأ مرآز 

ي الوزارة المعنية؛ أن یتاح مجال للوصول إلى شبكة اإلنترنيت لطالبي الحصول على للمعلومات حول السالمة والصحة المهنيتين ف 
معلومات حول الموضوع من مصادر دولية مختلفة؛ أن یقوم جهاز تفتيش العمل والوقایة والسالمة المتخصص بتقدیم الخدمات 

وینبغي أن .  ما بين العلوم النظریة واألمثلة التطبيقيةینبغي تنظيم دورات تدریبية تجمع) ه. (االستشاریة ألصحاب العالقة عند الطلب
من الضروري وضع قائمة وطنية باألمراض والحوادث المهنية وإیجاد آلية ) ز. (تتناول الدورات أیضا تدریب المدربين في هذا المجال

ن معلومات عنها وآذلك مفتشي العمل وفي هذا المجال تبين أهمية تقدیم أصحاب العمل وشرآات التأمي . لجمعها وتحليلها ومراجعتها
 . من خالل جوالتهم التفتيشية

. تؤید لكسمبرغ وضع صك یشير إلى آل العناصر الالزمة لوضع نظام وطني متكامل للسالمة والصحة المهنيتين.  لكسمبرغ
ور، تعتبر مختلف العناصر  ومن هذا المنظ. فمن شأن ذلك أن یسمح لكل دولة عضو بأن تكيف ممارساتها وفقا للتشریعات الوطنية   

ومن أجل ضمان . ضروریة آي یكون البرنامج الوطني المتكامل للسالمة والصحة المهنيتين مفهوما) و(إلى ) أ(المشار إليها في البنود 
س مستوى معين من الفعالية داخل هذا النظام، یتعين على هذا األخير أن یوزع بوضوح المسؤوليات بين أصحاب المصالح على أسا     

 . التشریعات التي اعتمدتها مختلف البرلمانات 

 . في هذه المرحلة، ینبغي عدم التقنين) ح. (ضروري، لكن ینبغي أال تقنن مبادئ التنظيم أمر ): و(و) ه(، و)د.  (ليتوانيا
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 . أمر غير أساسي) ح.  (مالطة

 . نعم) ح(و) ز(و) ه(و) د(و) ج:  (االتحاد العام لنقابات عمال مصر.  مصر

 . ال بد أن تنظر البلدان المتقدمة في مساعدة البلدان النامية على تطبيق أحكام صك ترویجي.  ويمال

المملكة المتحدة ليست متأآدة من دقة تعریف خدمات . ال) و. (شریطة مراعاة التشریعات الوطنية القائمة) ه.  (المملكة المتحدة
بصدد اختبار نموذج للدعم في مجال الصحة والسالمة المهنيتين وإعادة التأهيل وهي . السالمة والصحة المهنيتين على الصعيد الوطني

ینبغي . ال) ز. (وفي حال نجاح هذه التجربة وإمكان تحویلها إلى خدمة تقدم على المستوى الوطني، فستستند إلى أحكام طوعية. المهني
االت التي تنطوي على مخاطر جسيمة والمجاالت ذات األولویة، مجالأن تمكن النظم الوطنية لجمع البيانات الدول األعضاء من تحدید 

ینبغي أن یشجع . نعم) ح. (وال یمكن تحقيق هذه األغراض بآلية واحدة فقط، بل بجملة من مصادر البيانات. فضال عن رصد االتجاهات
هنيتين وتكلفة التأمين ضد مخاطر  الصك على اعتماد نظام تتجسد فيه بشكل واضح وصریح العالقة بين أداء السالمة والصحة الم

وتعمل حكومة المملكة المتحدة حاليا مع أصحاب المصالح، بما في ذلك قطاع شرآات التأمين، بهدف . األمراض واإلصابات المهنية
 وضع مؤشر سيساعد على قياس أداء السالمة والصحة في المشاریع الصغيرة والمتوسطة، وعلى الربط على نحو أآثر فعالية بين

 . تكلفة التأمين واألداء

ینبغي أن یفيد الصك أن من الممكن أن تشمل عناصر نظام وطني ما أشير إليه أعاله، لكنه ینبغي أال یحدد :  اتحاد الصناعة
 .آليات التصميم أو التقدیم

 .اض المهنيةأن یشتمل النظام أیضا على آلية لجمع وحفظ البيانات اإلحصائية المتعلقة بالحوادث واألمر.  منغوليا

 .نعم) ه(إلى ) أ:  (اتحاد أصحاب العمل

 .بيانات تتضمن الحوادث الخطيرة والبسيطة) ز.  (موریشيوس

 . أمر غير ضروري.  النرویج

ینقصه  " تدریب في مجال السالمة والصحة المهنيتين"مصطلح ) ه. (نعم، طالما تضطلع مفتشية العمل بهذا الدور) ب.  (النمسا
، یمكن الرد   EEC/89/391إذا آان المقصود به تدریب مفتشي العمل وتدریب العمال وتأهيلهم، وفقًا للتوجيه اإلطاري و. شيء من الدقة

وإذا آان المقصود به . ینقصه شيء من الدقة" خدمات في مجال السالمة والصحة المهنيتين"مصطلح ) و. (باإلیجاب على هذا البند
 . خدمات الوقایة، فيمكن الرد باإلیجاب

ینبغي أن تتضمن االتفاقية حكما ینص على أن یوضع النظام الوطني طبقا لمعایير منظمة العمل        :  الغرفة االتحادیة للعمل
توافق المعایير القانونية النمساویة الحالية وینبغي إیرادها  ) ح(إلى ) أ(والعناصر المذآورة في . الدولية الموجودة وأن یستند إليها

 . دةبالكامل في وثيقة جدی

 ). ب(٤انظر التعليقات على السؤال .  نيوزیلندا

لن یفرض إطار ترویجي غير تقييدي الطریقة التي یتعين أن تتناول بها الدول األعضاء السالمة :  منظمة أصحاب العمل
 .والصحة المهنيتين

 . المهنيتين في سياساتهامرونة آافية للدول األعضاء لتنفيذ السالمة والصحة" عند االقتضاء"تتيح عبارة  .  هولندا

أهمية قصوى بالنسبة لنجاح تنفيذ أي نظام " عند االقتضاء"نعم، لكن شرط أن تكتسي عبارة :  اتحاد الصناعة وأصحاب العمل
 . وطني

:  الياتحاد نقابات العمال؛ االتحاد الوطني لنقابات العمال المسيحية؛ االتحاد المرآزي للمستخدمين على المستویين المتوسط والع 
نعم، ینبغي أن یؤآد الصك على أنه یتعين أن تشمل تشریعات السالمة والصحة المهنيتين وآليات ضمان االمتثال للتشریعات جميع    

ذلك أن عنصر التشریع الوطني فيما یتعلق بظروف )). ١( من التقریر الرابع ٥٢انظر الفقرة (العمال في آل األنشطة االقتصادیة 
وتوجد بين شتى الدول اختالفات بخصوص التشریعات .  العمل من أجل تحسين السالمة والصحة المهنيتين العمل عنصر ضروري في

وهكذا، ینبغي أن یساهم الصك الجدید في تحسين اإلطار التشریعي   . المتعلقة بحمایة العمال؛ وأیضا بخصوص مستویات التشریع
 ). رى في صورة بيانية وطنية عن السالمة والصحة المهنيتينوذلك من جملة عناصر ممكنة أخ(للسالمة والصحة المهنيتين 

، فإن نظام تعویض العمال في الوالیات المتحدة هو نظام )ح(فيما یتعلق بالبند :  مجلس المشاریع الدولية.  الوالیات المتحدة
ن هذا القبيل بين الوالیات والدولة  وليس هناك أي تعاون م. حكومي منفصل مستقل عن اللوائح المتعلقة بالسالمة والصحة المهنيتين 

 . االتحادیة

المعلومات والخدمات االستشاریة في مجال السالمة والصحة ) د(خدمات السالمة والصحة المهنيتين قد تشمل ) و.  (اليابان
المناسب وضع هذه وفي هذه الحالة، یعتبر من غير . التدریب في مجال السالمة والصحة المهنيتين، وما إلى ذلك) ه(المهنيتين، و 
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في ) هـ(و) د(ینبغي اإلبقاء على هذه المسألة في االتفاقية و تناول ) و(وبناء عليه، ). ه(و) د(المسألة في نفس مستوى النقطتين 
غي   ليست مسألة أساسية آي تذآر في اتفاقية، لكن ینب. نعم) ح. (منها) و(في التوصية، وحذف ) ه(و) د(أو ینبغي اإلبقاء على . التوصية

وباإلضافة إلى ذلك، ینبغي أن تبين التوصية على أي مستوى ینبغي أن یترافق نظام وطني مع نظام التأمين ضد          . تناولها في توصية
 . إصابات العمل

بما أن شكل نظم التأمين ضد إصابات العمل یختلف جذریا بين الدول األعضاء تبعًا للظروف   . ال). ح:  (اتحاد شرآات األعمال
 . یة واالجتماعية والمالية لكل منها، ینبغي عدم اإلشارة إلى هذا البنداالقتصاد

. ، ألن هذا المصطلح تسبب من قبل في مشاآل من حيث نطاقه ومضمونه "وخدمات استشاریة"ینبغي إسقاط جملة  ) د.  (اليونان
ألن التأمين في حد ذاته یمثل سياسة ومن ثم فإن  نقترح إسقاط الجملة، ) ح). (و(ثم یمكن اعتبار مدلول الجملة المسقطة مشموال بالبند   

 .بصيغته المنقحة على النحو الذي اقترحناه) ج(٩المسألة مشمولة بالسؤال 

هل ترون أن ینص الصك على أنه ینبغي لكل دولة عضو أن تسعى في إطار الترویج لثقافة 
طریق حمالت وطنية   السالمة إلى استثارة الوعي العام بشأن السالمة والصحة المهنيتين عن  

 مرتبطة بمبادرات دولية؟ 

 ١٣السؤال 

 . ٩١:  مجموع الردود

  أذربيجان، األرجنتين، اسبانيا، أستراليا، إستونيا، اآوادور، ألمانيا، اإلمارات العربية المتحدة،     .٨٧:  ردود إیجابية
بحرین، البرازیل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا،  إندونيسيا، أوروغواي، أوآرانيا، آیرلندا، إیطاليا، بابوا غينيا الجدیدة، ال  

بلغاریا، بنغالدیش، بنما، بنن، بوتسوانا، بورآينا فاسو، بولندا، بيالروس، تایلند، ترآيا، تشاد، تونس، الجمهوریة التشيكية،        
لدانمرك، زامبيا،   ، رومانيا، ا اجمهوریة تنزانيا المتحدة، الجمهوریة العربية السوریة، جمهوریة آوریا، جمهوریة مولدوف       

زمبابوي، سري النكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سورینام، السوید، الصين، عمان، غابون، غواتيماال، فرنسا،      
، ليتوانيا،    غفنزویال، فنلندا، فيتنام، قبرص، آازاخستان، آرواتيا، آندا، آوبا، آوستاریكا، الكویت، التفيا، لبنان، لكسمبر       

غشقر، مصر، المغرب، المكسيك، مالوي، المملكة العربية السعودیة، المملكة المتحدة، منغوليا،    مالطة، ماليزیا، مد
 .موریشيوس، موزامبيق، النرویج، النمسا، النيجر، نيجيریا، نيكاراغوا، هایتي، الهند، هندوراس، هنغاریا، اليابان، اليونان     

 . هولندا.  ١:  ردود سلبية

 .لفلبين، المملكة المتحدةنيوزیلندا، ا.  ٣:  ردود أخرى

ربما . على المستوى الوطني وعلى مستوى المنشآت في الحمالت المرتبطة بالمبادرات الدولية وغير المرتبطة بها.  اسبانيا
 . األشمل" ثقافة الوقایة"بعبارة " ثقافة السالمة"یكون من األفضل استبدال عبارة 

". مرتبطة بمبادرات دولية"فالمشكلة تكمن في جملة .  بالشكل المقترحيسعم، لكن لمبدئيا ن:  غرفة التجارة والصناعة.  أستراليا
وال یمكن إخضاع السالمة والصحة المهنيتين .  ألن تحتاج استراتيجية وطنية إلى االرتباط بمبادرات دوليةسبب جوهريإذ ال یوجد أي 
. ولية في أي إستراتيجية وطنية لكن دون أن یكون ذلك واجبا أن ُیسترشد بالتطورات والمبادرات الد یجوزآما . لمثل هذه البنية 

واإلستراتيجية الوطنية األسترالية التي تحظى حتى اآلن بالتقدیر في أوساط الصناعة، لم تستند إلى مبادرة دولية لكنها تتوافق مع   
 . المعایير الدولية

 ). د(٣انظر الرد على السؤال :  مجلس نقابات العمال

 . ال:  حاد نقابات العمالات.  ستونياإ

 ). د(٣نبدي نفس التحفظات التي أبدیناها على السؤال :  اتحاد نقابات العمال.  ألمانيا

 ضمان ارتباط الحمالت الوطنية بالمبادرات الدولية، بما أن ذلك سيسمح    بالنسبة ألي بلد سيكون مفيدا .  بابوا غينيا الجدیدة 
وباختصار، ستصبح الحمالت . اقهما، وسيسمح باالستفادة من التوثيق والتغطية على الصعيد الدولي   بزیادة التعاون واالمتثال واتساع نط

 . الوطنية جزءا من االستراتيجية الدولية لضمان بلوغ وعي عالمي بشأن السالمة والصحة المهنيتين

المجتمع األخرى، من أجل ینبغي أن یشجع الصك العمل الطوعي من جانب أصحاب العمل والعمال وشرائح .  البرازیل
 . فيما یتعلق بالسالمة والصحة المهنيتين" ثقافة الوقایة"الترآيز على 

 . ٣ال، انظر الرد على السؤال :  اتحاد أصحاب العمل.  بربادوس
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 . ینبغي مراعاة مسألة توافر الموارد المالية .  بنما

 .رة الوعي، وبخاصة في العالم الناميینبغي أن یرآز الصك على أهمية تفعيل خطة تواصل الستثا  .  بنن

 . نعم:  مجلس أصحاب العمل

 ).ج(و) ب (١٢ینبغي تنفيذ هذه األنشطة في إطار النشاط المؤسسي المبين في السؤال  .  بولندا

 ). د(٣انظر الرد على السؤال :  المستقلة المدارة ذاتيًا" تضامن"نقابة 

 . في اتفاقية.  ترآيا

/  أیار١٠ إلى  ٤، أعلنت وزارة العمل والضمان االجتماعي الفترة من ١٩٨٦في عام . نعم:  عمل أصحاب الجمعياتاتحاد 
وقد . ومنذ ذلك الوقت، یجري سنویًا في هذه الفترة تنظيم أنشطة للترویج للسالمة والصحة المهنيتين". أسبوع السالمة والصحة "مایو، 

 . ى نحو واسع داخل جميع المجتمعات المحليةأفاد ذلك في الترویج للسالمة والصحة المهنيتين عل

استثارة الوعي العام في بلد مثل ترآيا، حيث تنتشر البطالة والعمال مستعدون للتضحية بصحتهم :  التقدميةالعمال اتحاد نقابات 
 . متى توفر لهم العمل، أمر في غایة األهمية

 . نعم:  اتحاد أصحاب العمل.  جامایكا

 . ال:    جمعية الزراعة.الجمهوریة التشيكية

 .من شأن هذا أن یذآي الشعور بااللتحام ویعزز تبادل المعلومات والخبرة.  جمهوریة تنزانيا المتحدة

 ". مرتبطة بمبادرات دولية"نعم، على أن تحذف عبارات .  جمهوریة آوریا

اسيا من أي مبادرة بشأن السالمة والصحة نعم، تعتبر استثارة الوعي العام عنصرا أس:  اتحاد أصحاب العمل.  جنوب أفریقيا
لكن، یتعين وضع حكم لمساعدة البلدان الفقيرة في الحصول على . وینبغي أال یقتصر األمر على ربطها بالمبادرات الدولية . المهنيتين 

 . الموارد الالزمة لمساعدتها في هذه الحملة

 . على أن یستند إلى ظروف آل بلد على حدةیجوز النظر في هذا األمر :  اتحاد أصحاب العمل.  الدانمرك

لدى نقابات العمال الدانمرآية تحفظ على . ال:  اتحاد نقابات العمال واتحاد منظمات المستخدمين بأجر وموظفي اإلدارة المدنية
ویدرج في السؤالين ) د(٣ال مبدئيا، تؤید النقابات الفكرة، لكنها مضطرة لإلجابة بالنفي حتى یقبل مقترحها المتعلق بالسؤ. هذه األسئلة

 . ١٤ و١٣

 . لكن ینبغي أال یكون ثمة اشتراط مطلق بربط هذه الحمالت الوطنية بالمبادرات الدولية . نعم.  السلفادور

 . نعم:  الجمعيات الممثلة ألصحاب العمل.  سلوفينيا

ت الوطنية قد تحتاج أو ال تحتاج إلى ربطها ومثل هذه الحمال. تؤید الحكومة استخدام هذه الحمالت الستثارة الوعي.  سنغافورة
 . بمبادرات دولية

 ". ثقافة سالمة وصحة وقائية"ینبغي الحدیث عن .  السوید

فكل دولة عضو یجب أن تختار الطریقة األنسب . ال، ألنه غالبا ما یكون في ذلك هدر لألموال:  اتحاد أصحاب العمل.  سویسرا
 . لثقافتها

 ). د (٣انظر الرد على السؤال .   ال:اتحاد نقابات العمال

 . نعم:  اتحاد اإلنتاج والتجارة.  شيلي

في  الثالثية مكونةمنظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية واألطراف األخرى أن تساعد الهيئات ال یجب على .  غابون
 . تعزیز قدراتها

عمل الدولية تعزیز قدرات الدول األعضاء التي عبرت عن ولهذا الغرض، یتعين على منظمة ال. نعم:  اتحاد أصحاب العمل
الحاجة إلى تعزیز قدرات االختصاصيين لدیها، وذلك في شكل تدریب إضافي للخبراء والتقنيين، وتدریب أساسي لجميع مفتشي العمل، 

 . إلى غير ذلك
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وأي مناسبة الستثارة الوعي، وطنية آانت .  طرق الترویج لثقافة السالمة وتعزیزها في اإلعالم والتواصلىحدإتمثل ت.  فرنسا
، هي مناسبة )من قبيل اليوم العالمي للصحة أو األسبوع األوروبي للسالمة والصحة في العمل، الذي ینظمه االتحاد األوروبي(أم دولية 

 . لتعزیز الوعي الحقيقي باألخطار في العمل وطرق الوقایة منها

 .ینبغي أن تقوم الحمالت الوطنية على االنشغاالت المحلية والوطنيةإذ . ليس في جميع األوقات.  الفلبين

 . ینبغي أیضا تشجيع اإلعالم وأنشطة الدعایة والتدریب  .  فيتنام

انت مرتبطة آینبغي أن یشجع الصك الحمالت الوطنية الستثارة الوعي بشأن السالمة والصحة المهنيتين، سواء   .  آندا
 .بمبادرات وطنية أم لم تكن

 .إضافة إشارة الستخدام وسائل اإلعالم:  اتحاد العمال الدیمقراطيين.  ستاریكاآو

 فهم الفكرة أآثر، إذ یمكن أیضا تنظيم حمالت وطنية دون ربطها   سهللي" مرتبطة بمبادرات دولية"ینبغي إسقاط عبارة  .  التفيا
 . باألنشطة الدولية

ارة الوعي العام بشأن السالمة والصحة المهنيتين في اليوم العالمي للسالمة  یمكن أن یتم الترویج لثقافة السالمة واستث  .  لبنان
 . ، وفي مناسبات محلية أخرى٢٠٠٤أبریل /  نيسان٢٨والصحة المهنيتين، الذي تنظمه منظمة العمل الدولية في 

الت إعالمية وإعالنية منظمة في عملية استثارة الوعي عن الصحة والسالمة المهنيتين ال بد من إقامة حم :  جمعية الصناعيين
من ضمن البرامج الوطنية المقترحة، وإننا نرى ضرورة إدراج مفاهيم الوقایة من المخاطر في المناهج الدراسية للتعليم األساسي 

 .والتدریب المهني لتكوین ثقافة السالمة المهنية

وتنظيم أي حملة الستثارة .  البدء باإلعالم والتواصلتتمثل الطریقة الوحيدة لترویج وتعزیز ثقافة سالمة جدیدة في.  لكسمبرغ
مثل اليوم العالمي للسالمة والصحة في العمل، الذي تنظمه سنویا منظمة العمل الدولي أو األسبوع (الوعي العام، وطنيا آان أم دوليا،  

م الناس بحقيقة األخطار التي تنطوي عليها  یكون الهدف منها إعال) األوروبي للسالمة والصحة في العمل الذي ینظمه االتحاد األوروبي
 . األنشطة المهنية وبما یمكن فعله للوقایة منها

من المهم أن یراعي الصك المتفق عليه االلتزامات األخرى لكل دولة عضو على حدة، تفادیا الزدواج العمل والجهود   .  مالطة
 ).  بمبادرات االتحاد األوروبي بشأن السالمة والصحة المهنيتينفالدول األعضاء في االتحاد األوروبي، مثال، ملتزمة(والموارد 

ال مانع من أن تكون الحمالت المرتبطة بمبادرات من المنظمات الدولية المختصة  :  اتحاد الصناعات المصریة.  مصر
 . بالسالمة والصحة المهنيتين باإلضافة إلى المبادرات الوطنية

 . نعم:  عة والخدماتاتحاد غرف التجارة والصنا.  المغرب

 .ینبغي أن یشجع الصك المعتمد على وضع نظم امتثال طوعية لمعایير السالمة والصحة المهنيتين  .  المكسيك

ینبغي أن یطلب الصك من آل دولة عضو أن تروج لثقافة السالمة، لكن ربط الحمالت بالمبادرات الدولية قد .  المملكة المتحدة
فقد بلغت بلدان شتى مراحل مختلفة في تكوین ثقافة السالمة والصحة، والمخاطر ).  ٧السؤال (لوطنية یتعارض مع مواصلة البرامج ا
. ولن تكون نهج الحملة العالمية بنفس فعالية الحمالت الجاریة وفقا لالحتياجات الخاصة لكل دولة. الموجودة فيها ذات أوجه مختلفة

 آل دولة عضو أن تسعى، في إطار الترویج لثقافة السالمة، إلى استثارة الوعي ومن ثم، ینبغي أن ینص الصك على أنه یتعين على   
 . العام بشأن السالمة والصحة المهنيتين من خالل حمالت وطنية، مع الترآيز على األولویات المحددة في برامجها الوطنية 

 . ادرات الدوليةنعم، لكن هذه الحمالت ال تحتاج بالضرورة إلى االرتباط بالمب:  اتحاد الصناعة

ینبغي أن یشجع الصك الدول األعضاء على ترویج مبادرات تعليمية وإسداء النصح من أجل ضمان وعي العموم   .  موزامبيق
 . جيدا بمسألة السالمة المهنية

 . نعم، عند االقتضاء.  النرویج

 للسالمة والصحة المهنيتين من خالل حمالت  عامدعم الالینبغي لكل دولة عضو أن تلتزم بتعزیز :  اتحاد نقابات العمال.  النمسا
 . وطنية وإدراج مفاهيم الوقایة في مناهج التعليم األساسي والتدریب المهني

 . ة على ثقافة السالمةبقانظر التعليقات السا:  الغرفة االتحادیة للعمل

 .  قدر المستطاع، بالمبادرات الدوليةینبغي أن تنظم آل دولة عضو حمالت وفقًا لمواردها وأن یجري ربطها، .  نيكاراغوا
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بحوث معمقة : وینبغي أن تشمل هذه النهج عناصر من قبيل    . ینبغي أن یحقق الصك توازنا مناسبا بين نُهج التدخل     .  نيوزیلندا
وتعزز .  فعالةوأدلة سليمة؛ تنمية القدرات؛ الحوار االجتماعي؛ اإلدارة السدیدة؛ تصميم وتكنولوجيا أفضل؛ حوافز مناسبة؛ تشریعات

ومثال، تدعم البحوث المعمقة واألدلة السليمة على نحو . نهج التدخل هذه بعضها البعض وال بد من أن تكون متكاملة على نحو جيد
أفضل تنمية القدرات في مجال الصحة والسالمة في مكان العمل، بينما تساعد عمليات الحوار االجتماعي في إیجاد بيئة تؤید  

 . عالة واستخدام الحوافز المناسبةالتشریعات الف

ال نعتقد أن من الواجب أن یحدد صك إطاري ترویجي الطرق األمثل الستثارة الوعي العام بشأن :  منظمة أصحاب العمل
تبطة إال أن الصك قد یقترح عند بحث الطریقة التي ینبغي اتباعها، النظر في الحمالت الوطنية المر  . مسائل السالمة والصحة المهنيتين

 . بالمبادرات الدولية

ستتيح هذه اآللية للناس منتدى مناسبا آي یقيموا المبادرات الدولية والوطنية ویقارنوا وسائل الرفاه المقدمة على الصعيد     .  الهند
 یستوجب وأي اختالفات في هذا المضمار بين المبادرات الدولية والوطنية سيترتب عنها انشغال عميق. الوطني وعلى صعيد المنشأة

 . اهتماما فوریا من السلطات الحكومية والمنشآت

فالحمالت الوطنية أو الحمالت على مستوى القطاع أو الفرع، غير المرتبطة بمبادرات دولية قد . ال، ليس بالضرورة.  هولندا
 . تزید فعاليتها في بعض الحاالت

اع أو الشرآة ذات جدوى، لكن ربطها بالمبادرات الدولية قد تكون الحمالت على مستوى القط:  اتحاد الصناعة وأصحاب العمل
 . ال یفيد آثيرا

:  اتحاد نقابات العمال؛ االتحاد الوطني لنقابات العمال المسيحية؛ االتحاد المرآزي للمستخدمين على المستویين المتوسط والعالي 
وقد یتضمن .  ثم خيارا حرا بالنسبة لكل دولة عضو   یجب أن تكون طریقة ترویج الدول األعضاء لثقافة السالمة مسؤولة فتكون من
 . الصك الجدید، من جهة أخرى، مبادئ توجيهية للقيام بذلك بطریقة صائبة وفعالة

 . في توصية ال في اتفاقية" مرتبطة بمبادرات دولية"ینبغي استخدام جملة  .  اليابان

لمستویات التعليمية أن یساهم مساهمة آبيرة في بلوغ هذا  البرامج على جميع اتوافرمن شأن :  اتحاد الصناعات.  اليونان
 .الهدف، إذ تتضاعف حظوظ النجاح آلما تم االعتماد مبكرا على المعرفة والمواقف 

هل ترون أن ینص الصك على أنه ینبغي لكل دولة عضو أن تسعى في إطار الترویج لثقافة 
ر في المناهج الدراسية للتعليم األساسي السالمة إلى إدراج مفاهيم للوقایة من المخاطر واألخطا

 والتدریب المهني؟ 

 ١٤السؤال 

 .٩٠:  مجموع الردود

ستونيا، اآوادور، ألمانيا، اإلمارات العربية المتحدة،    إ أذربيجان، األرجنتين، اسبانيا، أستراليا،  . ٨٩:  ردود إیجابية
يا الجدیدة، البحرین، البرازیل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا،   یرلندا، إیطاليا، بابوا غينآإندونيسيا، أوروغواي، أوآرانيا،  

بلغاریا، بنغالدیش، بنما، بنن، بوتسوانا، بورآينا فاسو، بولندا، بيالروس، تایلند، ترآيا، تشاد، تونس، الجمهوریة التشيكية،        
، رومانيا، الدانمرك، زامبيا،    افجمهوریة تنزانيا المتحدة، الجمهوریة العربية السوریة، جمهوریة آوریا، جمهوریة مولدو       

زمبابوي، سري النكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سورینام، السوید، الصين، عمان، غابون، غواتيماال، فرنسا،      
، ليتوانيا،    غالفلبين، فنزویال، فنلندا، فيتنام، قبرص، آازاخستان، آرواتيا، آندا، آوبا، آوستاریكا، التفيا، لبنان، لكسمبر          

طة، ماليزیا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، مالوي، المملكة العربية السعودیة، المملكة المتحدة، منغوليا،    مال
موریشيوس، موزامبيق، النرویج، النمسا، النيجر، نيجيریا، نيكاراغوا، هایتي، الهند، هندوراس، هنغاریا، هولندا، اليابان،         

 .اليونان

 . نيوزیلندا.  ١:  ردود سلبية

تشاور مع منظمات أصحاب العمل الیتضمن التزام إجراء جميع أنشطة استثارة الوعي ب) أ(نقترح إضافة بند جدید  .  بانيااس
 .  العمل مخاطرفمن المهم جدا االّطالع على آراء ضحایا. والعمال

يع منظمات التعليم على  ینبغي أن ینص الصك على أن تسعى الدول األعضاء إلى الترویج للسالمة من خالل تشج       .  أستراليا
لكن قد یصعب إدراج السالمة والصحة المهنيتين في المناهج  . إدراج السالمة والصحة المهنيتين في التعليم األساسي والتدریب المهني  

دراج إل زوملفي أستراليا، ال و. الدراسية بالنظر إلى عدد القضایا والمواضيع التي تتنافس األولویة في أن تدرج في المناهج الدراسية
وتسدي اللجنة الوطنية المعنية بالسالمة والصحة . التدریب بشأن السالمة والصحة المهنيتين في التعليم األساسي والتدریب المهني 
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المهنيتين المشورة من خالل أدوات وموارد لإلرشاد على المستوى الوطني فيما یتعلق بإدراج السالمة والصحة المهنيتين في التدریب    
 . المهني

فالصك الدولي ینبغي أال ینص على طبيعة التدریب   . الصورة المقترحةب يسمبدئيا، نعم، لكن ل  :  غرفة التجارة والصناعة
ونحن نوافق على أن تتضمن ممارسة السالمة والصحة المهنيتين التدریب بشأن     . المزمع إجراؤه وآيفية تجليه في السياسات المحلية

لكننا ال نوافق على أن یعطى هذا األمر بعدا رسميا من خالل صك دولي، آجزء من نظام ". األخطارلوقایة من المخاطر وامفاهيم "
وال یكون التدریب فعاال إال إذا . فتلك مسألة یعود أمر تحدیدها إلى آل دولة عضو بتشاور مع أوساط الصناعة. وطني للتعليم والتدریب

 .ب، لكن في صورة غير التي اقترحت في هذا السؤالویمكن أن یشير الصك إلى التدری . تمتع بزخم محلي

 ). د (٣انظر الرد على السؤال . ال:  مجلس نقابات العمال

 . ال:  رابطة نقابات العمال.  ستونياإ

 ). د(٣نبدي هنا نفس التحفظات التي أبدیناها فيما یتعلق بالسؤال  :  اتحاد نقابات العمال.  ألمانيا

 اوتحقيق هذه األهداف یتطلب معلومات صحيحة وتدریب. أمر أساسي للترویج لثقافة الوقایة والسالمةإن زیادة الوعي .  إیطاليا
 .  من خالل برامج تعليمية أساسيةاأولي

 . ال:  االتحاد العام للعمل

 . ٣ال، انظر التعليق على السؤال :  اتحاد أصحاب العمل.  بربادوس

 .  إدراج هذه األفكار في البرامج التعليمية ابتداء من المستوى االبتدائي ینبغي:  االتحاد العمالي العام.  البرتغال

 . نعم، یتوقف هذا األمر على سياسة التدریب التي ینتهجها االتحاد األوروبي .  بلجيكا

 . ینبغي أن تتيح المناهج الدراسية في نظام التعليم العام معرفة أساسية بالسالمة والصحة المهنيتين   .  بولندا

 ). د(٣انظر الرد على السؤال . ال:  ذاتيًاالمستقلة المدارة " تضامن"بة نقا

 .  المقبلين على ولوج سوق العمل لطلبة الجامعيينهذا أمر مهم ال سيما بالنسبة ل .  تایلند

 . نعم، في اتفاقية.  ترآيا

 ). الياألساسي والثانوي والع( جميع مستویات التعليم في:  التقدميةالعمال اتحاد نقابات 

 . نعم:  اتحاد أصحاب العمل.  جامایكا

 . ینبغي أن یتضمن ذلك نشر المعلومات عن المخاطر واألخطار :  اتحاد أصحاب العمل.  جنوب أفریقيا

ینبغي أن یشيع الصك ثقافة حقيقية للوقایة من خالل إدراج مبادئ الوقایة المهنية األساسية في المناهج التعليمية ونظم      .  الدانمرك
 . لتدریب المتقدم، وأیضًا من خالل حمالت التوعية بالسالمة والصحة المهنيتين والترویج لهما ا

 . ١٣انظر الرد على السؤال :  اتحاد نقابات العمال؛ اتحاد منظمات المستخدمين بأجر وموظفي الخدمة المدنية

 والتي ١٥٥ من  االتفاقية رقم ١٤، وسيكمل المادة وهو المقصدسيكون هذا األمر أساسيا للترویج لثقافة السالمة، .  السلفادور
 . تطلب من الدول األعضاء أن تشجع إدراج السالمة والصحة المهنيتين على جميع مستویات التعليم والتدریب 

 . نعم:  الجمعيات الممثلة ألصحاب العمل.  سلوفينيا

 . ١٣انظر الرد على السؤال .  السوید

 .  هذا معمول به في سویسرا، لكن على آل دولة أن تجد حال خاصا بها: اتحاد أصحاب العمل.  سویسرا

 ). د(٣انظر الرد على السؤال . ال:  اتحاد نقابات العمال

 .  نعم:  اتحاد اإلنتاج والتجارة.  شيلي

. لصحة المهنيتينالتعليم والتدریب، على اختالفهما، رافعتان ینبغي استخدامهما في استثارة الوعي بقضایا السالمة وا.  فرنسا
فالمعهد الوطني للوقایة والتعليم من أجل الصحة، هو الهيئة المسؤولة عن الرصد واإلرشاد بشأن الوقایة . وفرنسا تستخدم االثنين

 نقلهمفالعمال یحتاجون، عقب تعيينهم أو . وتدرج قضایا السالمة في التدریب المهني. والنهوض بالصحة وعن تطویر التعليم الصحي
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 ،ومن ثم. السالمة یكون صاحب العمل مسؤوًال عن تنظيمهمجال منصب أو اختصاص آخر، إلى إجراء تدریب عملي مناسب في لى إ
 . تؤید فرنسا آليا أن ینص الصك على هذه الممارسات

 . ینبغي إدماج مثل هذه المفاهيم في برامج التدریب المهني والتقني  .  آندا

دریب المهني، على اختالف طبيعتهما، وسيلتين ینبغي استخدامهما لزیادة الوعي بالقضایا      یمثل التعليم والت . نعم.  لكسمبرغ
ونحن قد بدأنا العمل بهاتين الوسيلتين على الرغم من أن مثل هذه المواضيع تكاد تغيب عن . المتصلة بالسالمة والصحة المهنيتين 

 . التعليم االبتدائي والثانوي وحتى عن التعليم العالي 

 إلى التدریب أثناء مرحلة الدراسيةینبغي أن تستهدف حمالت وبرامج التعليم جميع القطاعات والفئات العمریة، من ال.  مالطة
 . الوظيفة

 . وأیضا مناهج متخصصة في المراحل التعليمية األعلى:  اتحاد الصناعات المصریة.  مصر

 .  أرض الواقعفيهذه األفكار  تطبيق صعب جداینبغي االعتراف بأنه من ال.  المملكة المتحدة

 وإن بينت التجربة في النرویج أنه من ،للترویج لثقافة السالمة من المهم إدراج هذه المواضيع في  التعليم األساسي.  النرویج
 . الصعب جدا تحقيق ذلك

ي الغالب من خالل تدریب وتعليم وتيسير السالمة في العمل یمكن تأمينه بقدر أآبر ف. نعم، لكن في توصية ال في اتفاقية.  النمسا
في المناهج الدراسية مناسب أآثر ليكون موضوع توصية، مما قد یسمح أیضا بالتأآيد على وإدراجها صراحة . محددین في مكان العمل

تمتع بنظام   ، بما أن البلدان التي ت"أو/و"وعالوة على ذلك، ینبغي استخدام صياغة . أهمية المدارس المهنية بالنسبة لتجربة العمل
 .  إدراج هذه المفاهيم على مستوى التعليم األساسيهي في غنى عن للتدریب المهني متطور بما یكفي 

 فإدراج السالمة والصحة المهنيتين في المناهج الدراسية . انظر مالحظاتنا فيما یتعلق بثقافة السالمة :  الغرفة االتحادیة للعمل
 . لحالة، یمكن إبراز أهمية المدارس المهنية بالنسبة لخبرة العمل بندا في توصية، وفي هذه احري أن یكون

 . ١٣انظر التعليقات على السؤال .  نيوزیلندا

 . ١٣انظر التعليقات على السؤال :  منظمة أصحاب العمل

 ". فيما یتعلق باإلیدزالوصم  "عبارةإضافة .  هایتي

 مفاهيم للوقایة من المخاطر واألخطار في مناهج التعليم األساسي من شأن الترویج لثقافة السالمة من خالل إدراج.  الهند
درجة والتدریب المهني، وفي المؤسسات الطبية والمؤسسات التقنية العليا، أن یتيح للطلبة والمتعلمين مزاولة أنشطة داخل المنشأة ب  

 . وعيالفهم وعالية من ال

الوقایة من المخاطر واألخطار في التعليم األساسي والتدریب المهني، في معظم الحاالت، ستكون فكرة إدراج مفاهيم .  هولندا
 .  ویبدو من الحكمة اعتماد نهج مرن .لكن السؤال الذي یظل قائما هو من سيكون المسؤول عن تطبيقها. فكرة جيدة

:  ى المستویين المتوسط والعالي اتحاد نقابات العمال؛ االتحاد الوطني لنقابات العمال المسيحية؛ االتحاد المرآزي للمستخدمين عل
ینبغي أن یكون اختيار طریقة الترویج لثقافة السالمة مسؤولية الدول األعضاء ومن ثم فإن لكل دولة عضو  . ١٣انظر الرد على السؤال 

 . بة وفعالة بطریقة صائلقيام بذلكومن جهة أخرى، قد یتضمن الصك الجدید مبادئ توجيهية ل. الحریة في اختيار طریقتها على حدة

 . "األساسي"نقترح إسقاط آلمة .  اليونان

 نهج بنيوي لإلدارة

هل ترون أن ینص الصك على أنه ینبغي لكل دولة عضو أن تقوم بالترویج لنهج بنيوي إلدارة السالمة   
والصحة المهنيتين باالستناد إلى المبادئ التوجيهية لمنظمة العمل الدولية بشأن نظم إدارة السالمة     

 ؟)ILO-OSH 2001(حة المهنيتين  والص

 ١٥السؤال 

 . ٨٨:  مجموع الردود
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ستونيا، اآوادور، ألمانيا، اإلمارات العربية المتحدة،      إ أذربيجان، األرجنتين، اسبانيا، أستراليا،   . ٨٠: ردود إیجابية
زیل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا،  رلندا، إیطاليا، بابوا غينيا الجدیدة، البحرین، البرا آیإندونيسيا، أوروغواي، أوآرانيا،  

بلغاریا، بنغالدیش، بنما، بنن، بوتسوانا، بورآينا فاسو، بيالروس، تایلند، ترآيا، تشاد، تونس، الجمهوریة التشيكية،               
جمهوریة تنزانيا المتحدة، الجمهوریة العربية السوریة، جمهوریة آوریا، جمهوریة مولدوفا، رومانيا، الدانمرك، زامبيا،           

ابوي، سري النكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سورینام، السوید، الصين، عمان، غابون، غواتيماال، فرنسا،      زمب
،  غالفلبين، فنزویال، فنلندا، فيتنام، قبرص، آازاخستان، آرواتيا، آندا، آوبا، آوستاریكا، الكویت، التفيا، لبنان، لكسمبر          

مالوي، المملكة العربية السعودیة، المملكة المتحدة، منغوليا، موریشيوس،      ليتوانيا، مالطة، مصر، المغرب، المكسيك،  
موزامبيق، النرویج، النمسا، النيجر، نيجيریا، نيكاراغوا، نيوزیلندا، هایتي، الهند، هندوراس، هنغاریا، هولندا، اليابان،     

 .اليونان

 . لمملكة المتحدة اأوآرانيا،.  ٢:  ردود سلبية

 .دانمرك، غواتيماال، فنلندا، المكسيك، هولندا، اليونان ال.  ٦:  ردود أخرى

 .عامةالات المالحظانظر . نعم: لجان اتحاد نقابات العمال.  اسبانيا

.   ینبغي أن ینص الصك على أن تقوم الدول األعضاء بالترویج الستخدام نهج بنيوي إلدارة السالمة والصحة المهنيتينأستراليا
ت نهج بنيوي إلدارة السالمة والصحة المهنيتين باالستناد إلى المبادئ التوجيهية لمنظمة العمل الدولية،   وقد طور على مستوى المنشآ

وضع نظام وطني للسالمة والصحة المهنيتين  " ٢"وضع سياسات وطنية؛ "  ١: "ليكون حلقة وصل مع المستوى الوطني، وهو یشمل
استعراض البرامج الوطنية للسالمة والصحة " ٤"مة والصحة المهنيتين؛  صياغة وتطبيق نظام وطني للسال" ٣"وتطویره تدریجيا؛ 

ولن یغير هذا النهج البنيوي لإلدارة   . صياغة برامج وطنية جدیدة للسالمة والصحة المهنيتين من أجل مواصلة التحسين  " ٥"المهنيتين؛  
 .رسم السياسات ووضع البرامجفي طریقة أستراليا 

 أن یكون غير  آان المراد لمنظمة العمل الدولية، لكن إذا المبادئ التوجيهيةیمكن أن یشير الصك إلى :  غرفة التجارة والصناعة
 . تقييدي، فإنه ینبغي حينها أال یشترط اعتماد المبادئ التوجيهية آطریقة وحيدة للترویج لنظام بنيوي لإلدارة 

 نظاما یعتمد مبادئ توجيهية أخرى غير المبادئ التوجيهية ینبغي أن یقر الصك بأنه یجوز للدولة العضو أن تطبق  .  ندونيسياإ
 .   ILO-OHS 2001لمنظمة العمل الدولية بشأن نظم إدارة السالمة والصحة المهنيتين  

یجب ترك أمر إدارة السالمة والصحة المهنيتين إلى الدول األعضاء، بحسب الظروف االقتصادیة   ن  نعم، لك .  البرتغال
 . اواالجتماعية لكل منه

 . یجب ترك أمر إدارة السالمة الصحة المهنيتين إلى الدول األعضاء بحسب الظروف الخاصة بكل منها:  اتحاد الصناعة

 . هذا مهم على نحو خاص بالنسبة للبلدان النامية.  بوتسوانا

وینبغي . ن مسؤولية صاحب العملبما أن إدارة السالمة والصحة المهنيتين جزء من إدارة المنشأة فإنه ینبغي اعتبارها م.  بولندا
 . تسليط الضوء على الترویج لنهج بنيوي إلدارة السالمة والصحة المهنيتين فيما یتعلق بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة   

 .  الدولة العضو نظامها الخاصضعنعم، إذا لم ت .  تایلند

 . بالنسبة لبعض القطاعات وفي توصية.  ترآيا

 الرآائز األساسية إحدى  ال، فإدراج نهج بنيوي إلدارة السالمة والصحة المهنيتين یمثل : أصحاب العملجمعياتاتحاد 
،  المبادئ التوجيهية لمنظمة العمل الدولية بشأن نظم إدارة السالمة والصحة المهنيتين  وتعد  . إلستراتيجية السالمة والصحة المهنيتين

(ILO-OSH 2001)ا أنها غير معروفة بشكل واسع لدى العموم، فإن على منظمة العمل   ، عنصرا أساسيا في هذه المضمار، لكن بم
 . وإال فإنه سيكون من غير المناسب اإلشارة إلى ذلك في توصية. الدولية أن تشجع أوال االطالع على صكوآها ومبادئها التوجيهية

 .  لمنظمة العمل الدولية بشكل مستمريهيةالمبادئ التوجویترتب على ذلك مسؤولية تحدیث . نعم:  التقدميةالعمال اتحاد نقابات 

 . ال بد من مراعاة طرائق وإمكانات آل دولة عضو.  تونس

 مع العناصر الخاصة في عملية تطبيق  تكييفهنعم، لكن إذا آان ثمة معيار عال مناسب یمكن   :  اتحاد أصحاب العمل.  جامایكا
 . أفضل الممارسات، فإنه ینبغي إدراجه في النظام

نعم، وأن الترویج وفقا لسياسة محلية من الدولة وفقا الحتياجاتها مع االستناد للمبادئ التوجيهية   .  یة العربية السوریةالجمهور
 .لمنظمة العمل الدولية
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 لمنظمة العمل الدولية آصك مفيد یمكن استخدامه المبادئ التوجيهيةینبغي اإلشارة إلى :  اتحاد أصحاب العمل.  جنوب أفریقيا
 . برنامج وطني للسالمة والصحة المهنيتينفي وضع

 لمنظمة العمل الدولية بشأن السالمة المبادئ التوجيهيةباإلضافة إلى نموذج النهج البنيوي لإلدارة الذي نصت عليه .  الدانمرك
ظم اإلدارة ینبغي أن یكون واستخدام ن.  من النوعية نفسهاآانتوالصحة المهنيتين، ینبغي أن یقبل الصك نماذج أخرى لنظم اإلدارة، إذا  

 .طوعيا

 .  ةحسن یكون هذا األمر فكرة قد:  اتحاد أصحاب العمل

 . نعم:   نقابات العمال؛ اتحاد منظمات المستخدمين بأجر وموظفي الخدمة العامةداتحا

 . هذا أمر یقرر على المستوى الوطني:  اتحاد أصحاب العمل.  سري النكا

 فيما یتعلق باإلجراءات المتخذة على المستوى ١٥٥غ األهمية یقوم على مضمون االتفاقية رقم  جانب آخر بالهذا.  السلفادور
ومن ثم، ینبغي الترویج لهذا النهج في جميع البلدان على مستوى المنشآت، من خالل سياسة وتنظيم   . الوطني وعلى مستوى المنشآت

إلدخال التحسينات عليها، وعلى المستوى الوطني من خالل   المنشأةوى على مست بالسالمة والصحة المهنيتين  تتعلق  إجراءاتوتقييم و
صياغة سياسة وطنية ووضع نظام وطني للسالمة والصحة المهنيتين، وبرنامج وطني یكون استعراضه وتحدیثه بشكل منتظم أمرا   

 . واجبا

 .  نعم: الجمعيات الممثلة ألصحاب العمل.  سلوفينيا

 ". أن یكون مثاال " شرطنعم، مع إضافة.  السوید

نظم " وأي نشاط تفرض معه للتصنيفنظام أي واالتحاد ضد . ال، ليس في جميع األحوال:  اتحاد أصحاب العمل.  سویسرا
 .  یختار بحریةا عمليا نهجؤید، وی"لإلدارة

 . نعم:  اتحاد نقابات العمال

 لمنظمة العمل المبادئ التوجيهية  المهنيتين باالستناد إلى   ینبغي للصك أن یروج لنهج بنيوي إلدارة السالمة والصحة    .  غواتيماال
 . لمعایير الوطنية وبما یتفق مع االدولية بشأن نظم إدارة السالمة والصحة المهنيتين،  

وفي رأینا، ال یمكن لصك بشأن الترویج لثقاقة السالمة أن یغفل     .  لمنظمة العمل الدولية مرجعا المبادئ التوجيهية تعتبر .  فرنسا
 مكان العمل تفترض مشارآة ةأن المطالبة بالتوحيد لضمان جودبوینبغي أیضا التذآير .  بل یجب أن یشير إليهاالمبادئ التوجيهية

 . الشرآاء االجتماعيين

یبدو ،  فقطیشير إلى المبادئ التوجيهيةونهج بنيوي لإلدارة الذي یتعلق ب ا السؤالهذ.  العامةمالحظاتانظر ال:  المنشآتحرآة 
بما في ذلك االتفاقية رقم ( بالمقارنة بالمجموعة الكبيرة ألدوات العمل التي یمكن أن توفرها منظمة العمل الدولية للدول األعضاء اناقص
غي والتي ینب...) مبادئ التوجيهية، وإرشادات التطبيق، والتعاون والمساعدة التقنيان، ونشر المعرفة ال، و١٦٤ والتوصية رقم ١٥٥
 . لصك في اذآرها

 لمنظمة العمل الدولية مثاال لنظم اإلدارة الجيدة، فإنه ینبغي أال ینظر إليها من خالل اتفاقية     المبادئ التوجيهية لئن آانت  .  فنلندا
 . ونظم اإلدارة في الشرآات تتغير بسرعة آبيرة لدرجة أنه ینبغي ترك هذه المسألة للممارسة الوطنية. على أنها ممارسة عالمية

 . لغة البلدوضعه بنعم، آنهج واحد ممكن بشرط :  لصناعة وأصحاب العمل والمنظمة المرآزیة لنقابات العمالاتحاد ا

 . اینبغي أن یكون تطبيق ذلك طوعي.  قبرص

 .  نعم:  اتحاد عمال عموم قبرص

وهي یير القطاع الخاص،  إذ ینبغي النظر إلى نظم اإلدارة األخرى، الوطنية والدولية، بما في ذلك معا . ليس حصریا.  آندا
 وضع الصك الترویج لنهج تيسر یدعمآما ینبغي أن .  أآثر في أماآن العمل الكبرىًاویعتبر النهج البنيوي لإلدارة مفيد .  أیضًاصالحة
 .  مناسبة للسالمة والصحة المهنيتين في المشاریع الصغيرة والمتوسطة جبرام

 . ٣ل انظر الرد على السؤا. ال:  مجلس أصحاب العمل

 .ینبغي أن یكون هدفا، لكن من المهم تقييم األوضاع االقتصادیة المختلفة للدول األعضاء    .  ليتوانيا

وال یمكن لصك بشأن الترویج .  أداة مرجعية)ILO-OSH 2001( لمنظمة العمل الدولية المبادئ التوجيهيةتشكل .  لكسمبرغ
وهذه فرصة أخرى للتذآير بضرورة مشارآة الشرآاء . جيهية بل ینبغي أن یشير إليها لثقافة السالمة المتكاملة أن یغفل هذه المبادئ التو
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ویستند النهج البنيوي  ."  التنوع في الوحدة، والوحدة في التنوع! األمران سيان ". االجتماعيين في المطالبة بالتوحيد لتسحين النوعية 
 . نجاح في جزء آخرهداف أو مجاالت الاأل اإلدارة من خاللإلى  وفي جزء منهتنظيم اللى مبادئ إلإلدارة 

 . ینبغي أن یتسم الصك بما یكفي من المرونة ليسمح للدول األعضاء بالترویج لنظام یناسب ظروفها المحلية وثقافتها .  مالطة

 . لمتوسطة تنص على أساليب فردیة اتفق عليها بتوافق اآلراء من أجل المنشآت الصغيرة واالمبادئ التوجيهية. ال.  المكسيك

 .  نعم:  اتحاد أصحاب العمل

 لمنظمة المبادئ التوجيهيةالالزم أن ینص الصك على الترویج لنهج بنيوي لإلدارة یستند إلى ليس من . ال.  المملكة المتحدة
 مع مراعاة تحدید أي نهج بنيوي، إن وجد، لترویجهفي وینبغي أن تتاح للدول األعضاء المرونة  . )ILO-OSH 2001(العمل الدولية 

لكننا نقر بالدور الحيوي الذي تؤدیه نظم اإلدارة في ضمان التحكم  . ت المنشآت الصغيرة والمتوسطةاحتياجاسلسلة عوامل، بما في ذلك 
وقد ینظر إلى المبادئ التوجيهية بشأن نظم إدارة السالمة والصحة المهنيتين على . بشكل جيد في مخاطر السالمة والصحة المهنيتين

   . مصدر إلهامأنها

 معایير تتعلق بالنهج    وضعت لوضع المعایير ختصة أجهزة وطنية مبوجود أن یقر الصك أیضا   ال بد من:  اتحاد الصناعة
البنيوي إلدارة السالمة والصحة المهنيتين، ومن الواجب إدراجها مع المبادئ التوجيهية لمنظمة العمل الدولية بشأن إدارة السالمة  

 . نوالصحة المهنيتي

ونود اإلشارة إلى أنه في الوقت الذي تعد فيه . تكملة لألحكام التشریعية فقطعلى أن یكون ذلك :  الغرفة االتحادیة للعمل.  النمسا
  عندما   البنية التنظيميةآامل  في السالمة والصحة المهنيتين انتشار النهج البنيویة لإلدارة خيارا بالنسبة للشرآات الكبيرة، فإنها ال تضمن  

ئة من المنشآت في االمفي  ٩٥و ٨٠  ما یتراوح بينوحسب تقدیر مفتشية العمل، فإن. یتعلق األمر بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة
 . النمسا عبارة عن منشآت صغيرة أو متوسطة

سالمة سيسمح ذلك بتطویر المبادئ التوجيهية واإلجراءات واألنشطة على نحو متسق، آأدوات عمل إلدارة ال  .  نيكاراغوا
 . والصحة المهنيتين

 . نعيد التأآيد على أن اإلطار الترویجي ینبغي أن یكون مرنا وغير تقييدي   . ال:  منظمة أصحاب العمل.  نيوزیلندا

سيساعد مفهوم نظم إدارة السالمة والصحة المهنيتين المنشآت على أن تنظم بنفسها أنشطتها ذات الصلة بالسالمة      .  الهند
أفضل اإلجراءات والممارسات المتاحة في أماآن بلك سيسمح لها باستعراض إجراءاتها وممارساتها القائمة مقارنة  آما أن ذ. والصحة

 . تنفيذها بهدف تحقيق االستدامة على نحو مطردأخرى، والسعي إلى 

، لكنها تساعد آثيرا في بتةال لمنظمة العمل الدولية ليست ملزمة فالمبادئ التوجيهيةیجب أن یتسم الصك بالمرونة؛ . ال.  هولندا
 . األنشطة الوطنية

 . ألن الشرآات، ال سيما المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تعارض ذلك. ال:  اتحاد الصناعة وأصحاب العمل

 : اتحاد نقابات العمال؛ االتحاد الوطني لنقابات العمال المسيحية؛ االتحاد المرآزي للمستخدمين على المستویين المتوسط والعالي 
إذا آان للصك الجدید أن یأخذ شكل توصية، وهذا ما ال تفضله النقابات الهولندیة، ینبغي أن ینص على أنه یتعين على آل دولة عضو        

خذ الصك اتإذا و.  لمنظمة العمل الدوليةالمبادئ التوجيهيةأن تقوم بالترویج لنهج بنيوي إلدارة السالمة والصحة المهنيتين باالستناد إلى   
اقية، ینبغي أن ینص على أنه یتعين على آل دولة عضو أن تروج لنهج بنيوي إلدارة السالمة والصحة المهنيتين، أما فرض شكل اتف

. استخدام المبادئ التوجيهية لمنظمة العمل الدولية بشأن السالمة والصحة المهنيتين إلنفاذ هذا الحكم، فينبغي أن یكون عبارة عن توجيه
 . مع ظروف آل دولة عضو الصكتكييفل لن یبقى سوى مجال ضيقلعكس، ذلك أنه في حال حصول ا

نعم للترویج لنهج بنيوي لإلدارة لكن دون اإلشارة إلى مبادئ توجيهية محددة ألن :  مجلس المشاریع الدولية.  الوالیات المتحدة
 . تحدیثها سيكون بشكل دوري

وینبغي أن ینص على    .  لمنظمة العمل الدوليةالمبادئ التوجيهية قتصر على  بنيوي لإلدارة ینبغي أال ی  النهج  النعم، لكن   .  اليابان
 . أنه یمكن لكل دولة عضو أن تضع نظاما لإلدارة یوافق ظروفها المحلية ما دام یتماشى مع هذه النهج

 اليابان طوعيا،   یكون اتخاذ المبادرات بشأن نهج بنيوي لإلدارة على مستوى الصناعات والشرآات في  :  األعمالاتحاد شرآات 
وینبغي أال یقتصر النهج    .  لمنظمة العمل الدولية والمبادئ التوجيهية لوزارة الصحة والعمل والرفاهالمبادئ التوجيهيةمع مراعاة 

 مختلفة    لمنظمة العمل الدولية، وینبغي أن تفهم األحكام على أنها تروج لنُهج    المبادئ التوجيهيةالبنيوي لإلدارة، المشار إليه هنا، على   
 . لنظام اإلدارة المعتمدة في الدول األعضاء

 مع ، والممارسات الوطنيةاتلتشریعل ، ووفقاقدر المستطاع وذلك ..." بجملة " باالستناد إلى" ینبغي استبدال عبارات   .  اليونان
 ."مراعاة
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 صورة بيانية وطنية

تعرض على أساس  هل ترون أن ینص الصك على أنه ینبغي للبرامج الوطنية أن تصاغ وتس 
التي جمعت في شكل صورة بيانية  )  أعاله٧انظر السؤال (المعلومات الراهنة عن الوضع الوطني 
 وطنية عن السالمة والصحة المهنيتين؟ 

 ١٦السؤال 

 .٦٩:  مجموع الردود

ليا، بابوا غينيا الجدیدة،     أذربيجان، األرجنتين، اسبانيا، إستونيا، اآوادور، ألمانيا، إندونيسيا، إیطا    .٦٢:  ردود إیجابية
البحرین، بربادوس، البرتغال، بنغالدیش، بنما، بوتسوانا، بورآينا فاسو، بيالروس، تشاد، الجمهوریة التشيكية، الجمهوریة           
العربية السوریة، جمهوریة آوریا، رومانيا، الدانمرك، سري النكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سورینام، السوید،          

، غمان، غابون، غواتيماال، فرنسا، الفلبين، فنلندا، قبرص، آوبا، آوستاریكا، الكویت، التفيا، لبنان، لكسمبر        الصين، ع
ليتوانيا، مالطة، ماليزیا، مصر، المغرب، المكسيك، مالوي، المملكة العربية السعودیة، منغوليا، موریشيوس، موزامبيق،         

 .ریا، هولندا، اليابان النرویج، النيجر، هایتي، الهند، هندوراس، هنغا

 . بلغاریا، بولندا، آندا، نيوزیلندا .  ٤:  ردود سلبية

 .أستراليا، النمسا، اليونان.  ٣:  ردود أخرى

فمن حيث المبدأ، نعم، ینبغي أن تستند استراتيجية     . ليس من السهل الرد على هذا السؤال:  غرفة التجارة والصناعة.  أستراليا
آما ینبغي أن تنظر بعين االعتبار إلى التيارات . وینبغي أن تستند إلى أدلة في جميع المجاالت الرئيسية. اهنةوطنية إلى المعلومات الر

إال أنه ليس باألمر الهّين تحقيق مفهوم  ). شریطة أن تكون قد استندت إلى استعراض لتقييم التيارات المتوقعة  ( القابلة للتحدید والتدقيق 
وعلى العموم، تكون مجموعة البيانات بشأن السالمة والصحة المهنيتين غير   . مة والصحة المهنيتين صورة بيانية وطنية عن السال

كون سياسة یواالعتماد على صورة بيانية وطنية تستند إلى مجموعة بيانات غير مالئمة لن ). على الصعيدین الوطني والدولي(مالئمة 
 . جيدة

 . أیضا بالصور البيانية الموجودة ذات الصلة بقضایا اإلنتاج واالستهالك األخرىینبغي أن یرتبط هذا  :  مجلس نقابات العمال

 . ال:  اتحاد رابطات أصحاب العمل.  ألمانيا

إن صياغة صور بيانية وطنية یساعد في تحدید جوهر اإلجراءات ویتطلب اهتمام المنظمات الممثلة ألصحاب العمل  .  إیطاليا
 . وللعمال

 . وسيكون من المفيد تقدیم إرشادات عن مضامين الصورة البيانية. نعم:  اب العملاتحاد أصح.  بربادوس

 .نعم، آما یجب أن ترتبط بالصور البيانية الوطنية فيما یتصل بقضایا اإلنتاج واالستهالك:  اتحاد العمال

 . ٥دون المساس بالتعليقات في السؤال :  اتحاد الصناعة.  البرتغال

 . ٥ الرد على السؤال انظر:  اتحاد السياحة

 .ال بد من تحدید فترات فاصلة بالنسبة الستعراض البرامج الوطنية للسالمة والصحة المهنيتين :  االتحاد العمالي العام

على ، ال، ینبغي صياغة البرنامج الوطني على أساس المعلومات الحالية عن الوضع القائم، لكن من غير الضروري .  بلغاریا
 .فاء بعد رسمي على النهج من خالل صياغة صورة بيانية وطنية عن السالمة والصحة المهنيتين المستوى، إض هذا

ینبغي أن تستند صياغة صورة بيانية وطنية عن السالمة والصحة المهنيتين إلى تحليل المعلومات الموجودة عن الوضع        .  بنما
 . الوطني المعتمد بدوره على إحصاءات عن األمراض والحوادث المهنية

 . نعم:  المجلس الوطني ألصحاب العمل.  بنن

 . ٩ إلى ٤انظر الرد على األسئلة من . ال.  بولندا

 .  نعم:  المستقلة المدارة ذاتيًا" تضامن"نقابة 

 . نعم:  اتحاد أصحاب العمل.  جامایكا
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نية وطنية للسالمة والصحة إننا ال نؤید أن ینص إعالن على استخدام صورة بيا  :  اتحاد أصحاب العمل.  جنوب أفریقيا
 . المهنيتين آطریقة وحيدة لتحليل الوضع 

نعم، عندما تصاغ الصورة البيانية   :  اتحاد نقابات العمال، اتحاد المستخدمين بأجر وموظفي اإلدارة المدنية  .  الدانمرك
 . وتستعرض، قد یكون من المناسب إدراج صور بيانية ومعلومات تتعلق بمجاالت أخرى ذات صلة

 . ینبغي أن تحدد الدول نهجها الخاص في الموضوع . ال:  اتحاد أصحاب العمل.  سویسرا

نعم، لكنه ینبغي ربط ذلك أیضا بالصور البيانية الوطنية الموجودة عن قضایا اإلنتاج واالستهالك :  اتحاد نقابات العمال
 . األخرى

المهنيتين في صورة بيانية وطنية مهمة جدا، إذ سيساعد في  تبدو فكرة إضفاء بعد رسمي على وضع السالمة والصحة .  فرنسا
 . صياغة برنامج وطني للسالمة والصحة المهنيتين وسيسمح بإجراء المقارنات على الصعيد الدولي

 . ٥انظر الرد على السؤال :  اتحاد الصناعة وأصحاب العمل.  فنلندا

 .  هذه المعلومات في البيانات الوطنية المتعلقة باإلنتاجية والتدریبنعم، ینبغي أن تدرج :  المنظمة المرآزیة لنقابات العمال

 . ال، قد یكتسي وضع مطلب محدد طابعًا تقييدیًا مفرطًا بالنسبة لصك ترویجي مقترح.  آندا

 .  ٣انظر الرد على السؤال :  مجلس أصحاب العمل

 . وضع الوطنيینبغي أن ترتبط البرامج الوطنية ارتباطا وثيقا بال  .  آوستا ریكا

 . من المهم تصميم مشروع وطني یستند إلى المعلومات بهدف التقليل من المخاطر:  اتحاد غرف ورابطات المنشآت الخاصة

 . ینبغي أن تستوفي الصورة البيانية الوطنية معایير موحدة للمقارنة على المستویات الوطنية واإلقليمية والدولية.  الكویت

 البيانية الوطنية تعتمد على مدى توفر عناصر المعلومات الضروریة لذلك، والقدرة على تحليل   إن دقة الصورة .  لبنان
 . األوضاع، وربما آان األمر یحتاج إلى مساعدات تقنية من منظمة العمل الدولية

حة المهنيتين، في ینبغي أن یكون إعطاء الوضع بعدا رسميا على أساس المعلومات الراهنة المتعلقة بالسالمة والص .  لكسمبرغ
 مقارنةإذ سيساعد في صياغة برنامج وطني للسالمة والصحة المهنيتين وسيسهل إجراء ، شكل صورة بيانية وطنية، أساسا ومرجعا

 . باألوضاع في مناطق أخرى في العالم

 . ة العمل الدولية صياغة صورة بيانية وطنية إلى أن البلدان یمكنها االعتماد على دعم منظم تشيرینبغي أن  .  المكسيك

 . نعم، من أجل إبراز الوضع االجتماعي االقتصادي الوطني وتغطية جميع فروع النشاط االقتصادي.  موزامبيق

سيشكل الوضع الحالي للسالمة والصحة المهنيتين على الصعيد الوطني أساسا لوضع البرامج الوطنية في السنوات .  الهند
 . المقبلة

 .  یستند البرنامج إلى آخر التطورات على المستوى الوطنيمن الضروري أن.  هولندا

 .ال، من یحتاج إلى صورة بيانية وطنية؟ إنه أمر متعب ومكلف:  اتحاد الصناعة وأصحاب العمل

:  اتحاد نقابات العمال؛ االتحاد الوطني لنقابات العمال المسيحية؛ االتحاد المرآزي للمستخدمين على المستویين المتوسط والعالي 
صورة بيانية وطنية عن " سلبيا، فإن الصك سيتضمن حينذاك معلومات قليلة عن مدلول مصطلح ١٧إذا آان الرد على السؤال . نعم

وفي هذه الحالة، إذن، ینبغي أن یكتفي الصك بالحدیث عن صياغة واستعراض برامج وطنية على أساس  ". السالمة والصحة المهنيتين
 . ضع الوطنيالمعلومات الموجودة عن الو

بيد أنه  . تؤید الحكومة صياغة واستعراض البرامج الوطنية على أساس الوضع الراهن للسالمة والصحة المهنيتين.  اليابان
  ٤٤ و٤٣ینبغي أن یترك لكل دولة تقدیر ما إذا آان ینبغي أن تستند البرامج الوطنية إلى صورة بيانية وطنية آما هو مبّين في الفقرتين            

أنه ینبغي أن تستند البرامج الوطنية إلى صورة على والمرفق الرابع بالتقریر، آما ینبغي أن تنص التوصية ) ١(ر الرابع من التقری
 .  بيانية وطنية 

على النحو ...." التي جمعت في شكل صورة بيانية وطنية عن السالمة والصحة المهنيتين  ".....ینبغي مراجعة جملة  .  اليونان
وهذا االقتراح ليس ملزما ". لسعي إلى جمع المعلومات المذآورة في شكل صورة بيانية عن السالمة والصحة المهنيتينینبغي ا  : "التالي

 . وإنما یهدف إلى دعم تشجيع الدول األعضاء
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هل ترون أن ینص الصك على إرشادات بشأن المعلومات المتعلقة بالوضع الوطني التي یمكن أن 
 یرجى تحدیدها؟تتضمنها صورة بيانية وطنية؟    

 ١٧السؤال 

 . ٨٢:  مجموع الردود

 األرجنتين، اسبانيا، أستراليا، إستونيا، اآوادور، ألمانيا، اإلمارات العربية المتحدة، أوروغواي،    . ٦٦:  ردود إیجابية
بوتسوانا، بيالروس،     آیرلندا، إیطاليا، بابوا غينيا الجدیدة، البحرین، البرازیل، بربادوس، البرتغال، بنغالدیش، بنما، بنن،       

تایلند، ترآيا، تونس، جمهوریة تنزانيا المتحدة، الجمهوریة العربية السوریة، جمهوریة آوریا، الدانمرك، زامبيا، زمبابوي،         
سري النكا، السلفادور، سنغافورة، سورینام، السوید، الصين، غابون، غواتيماال، فرنسا، الفلبين، فيتنام، قبرص، آرواتيا، 

، مالطة، ماليزیا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، مالوي، منغوليا، موریشيوس،     غتاریكا، لبنان، لكسمبر آوبا، آوس 
 . موزامبيق، النرویج، النمسا، النيجر، نيجيریا، نيكاراغوا، هایتي، الهند، هندوراس، اليابان، اليونان    

جمهوریة التشيكية، رومانيا، السنغال، فنزویال،  أذربيجان، أوآرانيا، بلغاریا، بولندا، تشاد، ال .  ١٥:  ردود سلبية
 . فنلندا، آندا، التفيا، ليتوانيا، المملكة المتحدة، نيوزیلندا  

 . هولندا.  ١:  ردود أخرى

 . هذه المسألة من اختصاص القانون الوطني.  أذربيجان

 ). ١(وهي محددة في المرفق الرابع من التقریر الرابع . نعم.  األرجنتين

األوضاع الوطنية مختلفة، ولهذا السبب یستصوب تقدیم إرشادات بشأن أآثر المعلومات صلة بصياغة البرنامج  .  اسبانيا
واستعراضه، آالحوادث واألمراض المهنية األصلية، وساعات العمل الضائعة بسبب الحوادث المهنية، وإنجازات تطبيق البرنامج، 

 . وأساليب تنفيذ البرنامجوالتخفيضات التي تقترحها المؤشرات األولية، 

مخاطر عالية،  التي تنطوي على إدراج عناصر من قبيل تحدید القطاعات الخطرة، والتجمعات:  لجان اتحاد نقابات العمال
 . ونظم اإلعالم، والمؤشرات المتعلقة بصحة العمال، وسجالت المنشآت التي ترتفع فيها نسبة الحوادث

 ). ١(حسب المرفق الرابع للتقریر الرابع :  االتحاد المشترك بين النقابات

یمكن أن یشير البرنامج الوطني إلى مستویات الحوادث المسجلة والتيارات القائمة :  غرفة التجارة والصناعة.  أستراليا
ند المعلومات إلى وینبغي أن تست . والتكاليف المقّيمة والتأثيرات االقتصادیة واالجتماعية لقانون وممارسة السالمة والصحة المهنيتين

 . دالئل قاطعة ومصادر بيانات أآيدة

المعلومات والتصنيفات فيما یتعلق باإلحصاءات وینبغي أن یشمل ذلك آخر أعمال منظمة العمل الدولية :  مجلس نقابات العمال
 . ویمكن أن یكون ذلك جزءا من توصية. الخاصة باألمراض المهنية

 . عم، لكن في توصيةن:  رابطة نقابات العمال.  إستونيا

 . ال:  اتحاد رابطات أصحاب العمل.  ألمانيا

وینبغي اعتماد نظام منظمة العمل الدولية  . ینبغي إدراج المراجع لمواصلة جهود توحيد اإلحصاءات:  اتحاد نقابات العمال
 . ویمكن أن یكون هذا جزءا من توصية محتملة. لتصنيف اإلصابات واألمراض

نعم وتشمل تحدید أوجه القصور في تطبيق التشریعات الوطنية في مجال السالمة والصحة .  المتحدةاإلمارات العربية 
 . المهنيتين 

إدراج حالة الحوادث المهنية واتجاهاتها ومدى تنفيذ األحكام التشریعية وتقاریر عن أنشطة التفتيش ومؤشرات أخرى .  إیطاليا
 .  باالتفاق مع الشرآاء االجتماعيين

 . ال:  د العمالي العاماالتحا

یمكن أن یتضمن إرشادات بشأن اإلطار التشریعي للسالمة والصحة المهنيتين، وسياسة وطنية بشأن   .  بابوا غينيا الجدیدة 
السالمة والصحة المهنيتين، وأجهزة مختصة لها آليات تطبيق ورصد فيما یتعلق بالسالمة والصحة المهنيتين، وإحصاءات عن  

اض المهنية، وأدوار منظمات أصحاب العمل والعمال، واللوائح واألنشطة الجاریة فيما یتصل بالسالمة والصحة الحوادث واألمر
 . المهنيتين، ومؤسسات البحث في مجال السالمة والصحة المهنيتين، والتعليم والتدریب والتوعية فيما یتعلق بالسالمة والصحة المهنيتين   
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بما فيها الحوادث االعتيادیة وحوادث (مجموع عدد الحوادث واألمراض المهنية " ١: "دنىنعم، بما في ذلك آحد أ.  البرازیل
مؤشرات الخطورة "  ٢"، مصنفة بحسب القطـاع االقتصـادي؛ )العمل أثناء السفر، واألمراض المهنية، وفقا لتشریعات آل دولة عضو

 . نتائج إجراءات مفتشية العمل" ٤" عامـل؛ ١٠٠ ٠٠٠لكل مجموع الحوادث واألمراض المهنية المميتة "  ٣"ووتيرة الحوادث؛ 

 ). ١( قد تشتمل مكونات صورة بيانية وطنية على المعلومات الواردة في المرفق الرابع من التقریـر الرابع .  بربادوس

ية، آجزء من إدراج آخر أعمال منظمة العمل الدولية المتصلة بمعلومات إحصائية وتصنيف األمراض المهن:  اتحاد العمال
 . توصية

 . ینبغي أن یتضمن البرنامج مؤشرات للقياس تختارها الدول األعضاء وفقا لقدراتها واحتياجاتها الخاصة  .  البرتغال

 .  ١٦انظر الرد على السؤال :  اتحاد الصناعة

 . ١٦انظر الرد على السؤال :  اتحاد السياحة

 . توجيهية، على سبيل المثال، في توصيةیمكن إدراج المبادئ ال:  االتحاد العمالي العام

 .  ١٦انظر الرد على السؤال .  بلغاریا

هذا النهج یكتسي أهمية بالغة في جمع وتحدیث وتعميم ونشر معلومات :  غرفة التجارة والصناعة واتحاد الشرآات الخاصة
 . موثوقة

ض وتدابير الوقایة والتدریب للتوعية وعدد إحصاءات تشتمل على معلومات عن الحوادث واإلصابات والتعوی.  بنغالدیش
 . األمراض وأنواعها

بيانات أساسية عن المعالم   : تتعلق المعلومات الخاصة بالوضع الوطني التي یمكن إدراجها في صورة بيانية وطنية بما یلي .  بنما
ي وعلى مستوى المنشآت؛ األحكام التشریعية التي یمكنها أن تتصل باإلدارة الوطنية للسالمة والصحة المهنيتين، على المستوى الوطن  

القائمة فيما یتعلق بالسالمة والصحة المهنيتين؛ اآلليات األساسية للتنفيذ والتطبيق؛ توزیع القوى العاملة؛ الموارد البشریة والمالية  
مطبقة؛ عدد العاملين في ظروف المخصصة للترویج للسالمة والصحة المهنيتين؛ مبادرات المنشآت في هذا المجال ومستوى الحمایة ال

محفوفة بالمخاطر واألخطار؛ النظم الحالية والمزمعة بشأن الوقایة من الحوادث ومراقبتها؛ تحدید مستویات المسؤولية بالنسبة للحوادث 
 . ؛ اإلجراءات الواضحة والصارمة المفترض اتخاذها فيما یتعلق بالعمل المحفوف بالمخاطر واألخطار )التعویض(

 .   قد یتناسب هذا مع توصية أو مع مجموعة من المبادئ التوجيهية، لكنه ال یتناسب مع اتفاقية.بنن

إطار للسالمة والصحة المهنيتين؛ وآليات سياسة وطنية، والتنسيق والتعاون، ومعایير تقنية، وسياسات وبرامج   .  بوتسوانا
 . أصحاب العمل والعمال

 .  ٩ إلى ٤من انظر الرد على األسئلة . ال.  بولندا

ینبغي أن یستند هذا النوع من المعلومات إلى البيانات اإلحصائية وتصنيف بيانات        . نعم :  المستقلة المدارة ذاتيًا" تضامن"نقابات 
 . ویمكن إدراجها في توصية. األمراض المهنية التي تجمعها منظمة العمل الدولية

ومات عن السالمة والصحة المهنيتين واإلحصاءات والتنظيم والسياسات   ینبغي أن تشتمل الصورة البيانية على معل    .  تایلند
 . واإلدارة ومشاریع الترویج ودراسات بحثية

وینبغي أن تشمل المعلومات التدابير المتخذة في مجال السالمة والصحة المهنيتين، وإحصاءات التفتيش،     . في توصية.  ترآيا
 .  واألمراض المهنية، وسبل التدخلوإحصاءات عن الحوادث، واللوائح ذات الصلة،

نعم، لكن سيكون من األنسب أن یشتمل الصك على إطار توجيهي فيما یتعلق بمضامين صورة :  اتحاد جمعيات أصحاب العمل
بحسب إذ یجب أن یكون آل بلد قادرا على تحدید األهداف والمؤشرات والمسؤوليات والموارد  . بيانية وطنية بدال من أن یكتفي بتعدادها    

 . احتياجاته لصياغة صورة بيانية وطنية عن السالمة والصحة المهنيتين

ترد العناصر التي یمكن أن تتضمنها صورة بيانية وطنية عن السالمة والصحة المهنيتين في المرفق الرابع للتقریر        .  تونس
 . ویمكن إدراجها في توصية) ١(الرابع 

ج التدریب والترویج وإستراتيجية بشأن مشارآة أصحاب المصالح ومقایيس ومعایير نعم، إدرا:  اتحاد أصحاب العمل.  جامایكا
 . وإجراءات اإلبالغ والتقصي

 سنة؛ ٦٠-١٥عدد السكان؛ عدد من هم بعمر : یمكن أن تتضمن الصورة البيانية المعلومات التالية.  الجمهوریة العربية السوریة
ألنشطة االقتصادیة حسب تصنيف األمم المتحدة؛ عدد حوادث العمل واألمراض حجم قوة العمل وتوزعها حسب العمر والجنس؛ ا
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المهنية والوفيات المهنية وحاالت العجز المهني المستدیم، عدد الجامعات التي تدرس فيها اختصاصات السالمة والصحة المهنيتين؛   
رى ذات الصلة وعدد مفتشي الصحة والسالمة وعدد أخصائي األمراض المهنية والصحة والسالمة المهنيتين واالختصاصات األخ

 . المهنيتين، التشریعات الموجودة، حالة تقدیم خدمات الصحة والسالمة المهنيتين  

ینبغي أن تشير الصورة البيانية الوطنية إلى التشریعات المتصلة بالسالمة والصحة المهنيتين وآلية اإلشراف .  جمهوریة آوریا
 .یب وإحصاءات عن األمراض المهنية وأساليب التحليلونظم الدعم والتعليم والتدر

 .  یعتبر هذا مفرطا في التقييد بالنسبة إلعالن :  اتحاد أصحاب العمل.  جنوب أفریقيا

 ). ١(من قبيل العناصر المبينة في المرفق الرابع للتقریر الرابع .  زامبيا

 . ال سيما طبيعة الحوادث واإلصابات واألمراض.  زمبابوي

 ). ١(ترد جميع العناصر الضروریة في المرفق الرابع للتقریر الرابع .  النكاسري 

القطاعات شدیدة الخطورة والمنشآت التي ترتفع فيها نسبة الحوادث ومجموعات العمال  : نعم، إلدراج ما یلي.  السلفادور
ث المهنية، وأساليب الوقایة في المنشآت المعرضين للخطر ونظم اإلبالغ عن الحوادث واألمراض واإلحصاءات المتعلقة بالحواد

 . والتدریب على الوقایة

 . نعم:  الجمعيات الممثلة ألصحاب العمل.  سلوفينيا

 . ال:  اتحاد أصحاب العمل.  سویسرا

  ینبغي أن تتضمن آخر أعمال منظمة العمل الدولية بشأن اإلحصاءات والمعلومات والتصنيف فيما یتعلق   :  اتحاد نقابات العمال
 . ویمكن إدراجها في توصية. باألمراض المهنية

 . مواصلة تبادل المعلومات عن السالمة والصحة المهنيتين:  اتحاد أصحاب العمل.  غابون

وفي جميع األحوال، یجب أن . نعم، على أن تكون هذه اإلرشادات شاملة بما یكفي لتراعي اختالف الظروف الوطنية.  فرنسا
 . ة على اإلحصاءات األساسية عن الحوادث واألمراض المهنيةتحتوي صورة بيانية وطني

قد یتضمن أیضا قوانين تشجيعية ووآاالت ومنظمات غير حكومية معنية بتطبيق السالمة والصحة المهنيتين، وصورًا    .  الفلبين
 . شآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرةبيانية وطنية اجتماعية اقتصادیة وسياسية، وممارسات السالمة والصحة المهنيتين الساریة في المن  

 .ال، ألن صياغة البرامج تستند إلى تحليل الوضع الوطني فيما یتصل بالسالمة والصحة المهنيتين.  فنزویال

 لمنظمة المبادئ التوجيهيةینبغي أن تشتمل  . نعم:  اتحاد الصناعة وأصحاب العمل والمنظمة المرآزیة لنقابات العمال.  فنلندا
 . ولية على معلومات بحسب نوع الجنس واألمراض المهنية والعنف واإلجهاد المرتبط بالعملالعمل الد

ة والصحـة المهنيتين؛  ـإطار قانوني للسالم" ١: "ینبغي أن تتضمن الصورة البيانية الوطنية المعلومات التالية  .  فيتنام
" ٤"؛  )لى المستوى الوطني وعلى مستوى المنشآت ع(آليات للتعاون والتنسيق   " ٣"آلية استعراض السياسة الوطنية؛ " ٢"

آليات لضمان امتثال التشریعات الخاصة بالسالمة والصحة " ٥"أجهزة وطنية مختصة مسؤولة عن أداء السالمة والصحة المهنيتين؛  
ين، ومبادئ توجيهية ونظام  معایير تقنية خاصة بالسالمة والصحة المهنيت   " ٦"المهنيتين، بما في ذلك اآلليات المتصلة بنظام التفتيش؛     

نظم تعویض وتأمين بالنسبة للعمال المتضررین من الحوادث واألمراض المهنية؛  " ٨"التعليم والتدریب وهياآل التوعية؛ " ٧"إدارة؛ 
مجموع الموارد البشریة المعنية بالسالمة والصحة " ١٠"مؤسسات ومختبرات بحث في مجال السالمة والصحة المهنيتين؛  " ٩"
األنشطة العادیة والجاریة فيما یتصل " ١٢"إحصاءات عن الحوادث واألمراض المهنية؛ " ١١"هنيتين على المستوى الوطني؛  الم

بيانات عامة وبيانات دیمغرافية ومؤهالت تعليمية وأشكال األنشطة   " ١٣"بالسالمة والصحة المهينتين، بما في ذلك التعاون الدولي؛   
 .  معلومات أخرى ذات صلة"١٤"االقتصادیة وقوة العمل؛ 

التشریع وعدد العمال والمباني والحوادث : ینبغي أن یشمل اإلرشاد معلومات عن البارامترات الوطنية اآلتية .  قبرص
 مستخدم وعدد عمليات التفتيش وإشعارات الحظر أو التحسين وعدد ١٠٠٠واألمراض المهنية وعدد المفتشين وعدد المفتشين لكل 

 . نيةالدعاوى القانو

 . ینبغي تحدید أولویات البرنامج الوطني على أساس وضع منقح للسالمة والصحة المهنيتين .  آرواتيا

صياغة الصور البيانية   بشأن غير تقييدیةینبغي أن تقدم منظمة العمل الدولية وتنشر، خارج الصك نفسه، إرشادات   . ال.  آندا
دابير قابلة للتطبيق تتعلق بأداء السالمة والصحة المهنيتين، ومعالم وتعاریف لتيسير      أو ت/الوطنية ومضمونها، من قبيل معالم مرجعية و  

وینبغي أن تعكس الصور البيانية الوطنية الجمع بين نهج إدارة قائم على النتائج ونهج إدارة   . جمع المعلومات ألغراض المقارنة
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ووتيرة اإلصابات واألمراض المسجلة، بإجراء تحليل بهدف ترتيب وینبغي أن تسمح البيانات المجمعة فيما یتعلق بطبيعة   . المخاطر
 . وسيكون هذا بمثابة أساس للتخطيط لطبيعة ووتيرة التدخالت ورصد فعاليتها. الصناعات ومواقع العمل على أساس المخاطر النسبية

 . ٣انظر الرد على السؤال :  مجلس أصحاب العمل

ية المتعلقة بالتشریع والتنظيم والبنية فيما یتصل بالسالمة والصحة المهنيتين، وعمليات   ینبغي مراعاة المعلومات األساس.  آوبا
التفتيش التي تجریها السلطات، والتدریب والتدریب المتقدم، والخدمات خارج المنشأة، واإلحصاءات التي تقدم مؤشرات عن البنية 

 . والعمليات والنتائج والتواصل االجتماعي

من األساسي بالنسبة للصور البيانية الوطنية تقدیم اإلرشادات، بحسب :  د غرف ورابطات المنشآت الخاصةاتحا.  آوستاریكا
 . النشاط المزمع حمایته

 . معلومات تتصل بالعلم والتكنولوجيا والطب واالقتصاد والكيمياء والثقافة: إضافة ما یلي:  اتحاد العمال الدیمقراطيين

 .  أمر البت فيه للدول األعضاءال، ینبغي أن یترك  .  التفيا

 ).١(یمكن أن ینص الصك على بعض اإلرشادات المذآورة في المرفق الرابع للتقریر الرابع   .  لبنان

وما دامت  . ١٩٤٧ لعام ٨١تعتبر التقاریر الوطنية إجباریة، وستظل آذلك، استنادا إلى االتفاقية اإلطاریة رقم   .  لكسمبرغ
وفي جميع األحوال، یجب أن . ا یكفي لمالءمة مختلف األوضاع الوطنية، یمكن إیراد دليل بها في توصيةالمبادئ التوجيهية عامة بم

 . تتضمن الصورة البيانية الوطنية معلومات إحصائية أساسية عن الحوادث واألمراض المهنية

 اإلرشادات قد تؤدي إلى صعوبات ال، بما أن وضع السالمة والصحة المهنيتين خاص بكل دولة عضو، فإن مثل هذه  .  ليتوانيا
 . وسوء فهم

ینبغي أن یيسر الصك المعتمد جمع البيانات واإلحصاءات وباقي المعلومات التي تطلبها منظمة العمل الدولية من حين .  مالطة
 . آلخر

 . ینبغي أن تتضمن معلومات مفيدة، آمعدالت الحوادث والتعویض المستحق ونوع اإلصابة  .  ماليزیا

 . األمراض المهنية وحوادث العمل والصناعات الخطيرة.  مدغشقر

یمكن أن یتضمن الصك قائمة بالقطاعات واألنشطة المعنية وأخطارها ومخاطرها، وإحصاءات العمل، واللوائح    .  المكسيك
ك بالمميزات الخاصة لجميع آما أن من المهم أن یقر الص    . أو السياسة على المدى القصير والمتوسط والبعيد/الساریة، ونماذج اإلدارة و

 . أمكنة العمل في آل بلد

 . یتوقف هذا على خصائص جميع أماآن العمل في آل بلد:  اتحاد أصحاب العمل

 .إدراج آلية جمع وحفظ البيانات اإلحصائية المتصلة باألمراض والحوادث المهنية.  منغوليا

 . لعلياینبغي إیالء األولویة للصناعات ذات المخاطر ا.  موریشيوس

 . ١٦انظر الرد على السؤال .  موزامبيق

 .نعم، ینبغي أن یتضمن إرشادات وفقا لمعایير ومقایيس منظمة العمل الدولية :  اتحاد العمال

ولو لم توجد إرشادات غير ملزمة، لكان هذا حينئذ حال   . یعتبر هذا األمر من جدید تقييدیًا إلى حد آبير. ال.  المملكة المتحدة
  .للمشكلة

یمكن أن ینص الصك على إرشادات توضيحية غير مستوفاة بشأن نوع المعلومات التي یمكن أن تتضمنها  :  اتحاد الصناعة
أوجه األداء الصناعي االقتصادي على : ویتمثل نوع المعلومات التي یمكن إدراجها في ما یلي . صورة بيانية وطنية عن الوضع الوطني
اع؛ أشكال المخاطر والحوادث، واألمراض واألحداث على المستوى الوطني وعلى مستوى المستوى الوطني وعلى مستوى القط

 . القطاع

، الصادرة عن منظمة العمل الدولية،  المبادئ التوجيهية بشأن النهج البنيوي إلدارة السالمة والصحة المهنيتينانظر .  النرویج
دام البيانات واإلحصاءات الموجودة التي تتيحها منظمة العمل الدولية    ومن المهم استخ). ١(وآذلك المرفق الرابع للتقریر الرابع  

وینبغي أن تجتهد منظمة العمل  ). مثل االتحاد األوروبي(ومنظمة الصحة العالمية ومنظمات أخرى على الصعيد العالمي واإلقليمي 
 . ة المهنيتين وتطوره الدولية في وضع مؤشرات جيدة وذات صلة یمكن استخدامها في وصف وضع السالمة والصح
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مثال، أرقام تتعلق بالحوادث (أرقام متسقة وقابلة للمقارنة بشأن السالمة والصحة المهنيتين، مع توجيهات تسهيلية  .  النمسا
). المهنية، واألمراض الناجمة عن الحوادث المهنية واألمراض المهنية، ومستوى الدعم المقدم إلى المنشآت عن طریق خدمات الوقایة

 . ١٦نظر أیضا الرد على السؤال ا

 . ٤انظر الرد على السؤال :  اتحاد نقابات العمال

 . ٧انظر الرد على السؤال :  الغرفة االتحادیة للعمل

سياسة وطنية بشأن السالمة والصحة المهنيتين؛ أشكال نظم إدارة السالمة والصحة المهنيتين؛ إحصاءات عن السالمة   .  نيجيریا
 . ن؛ آليات جمع المعلومات وتبادلها والصحة المهنيتي

تحليل التشریعات الوطنية بشأن السالمة والصحة المهنيتين؛ تحدید االحتياجات واألولویات   : تتضمن ما یلي .  نيكاراغوا
ة بما في المتصلة بالسالمة والصحة المهنيتين؛ تحليل سياسات وبرامج السالمة والصحة المهنيتين؛ بنية أساسية تنظيمية خاصة بالتنمي  

ذلك نظم اإلدارة وإحصاءات عن الحوادث واألمراض المهنية ومقترحات سياسية والموارد البشریة في مجال السالمة والصحة 
 . المهنيتين؛ آليات وطنية لرصد السياسة الوطنية؛ التنسيق والتعاون؛ معایير خاصة بالسالمة والصحة المهنيتين؛ معلومات عامة  

 . ١٦ليقات على السؤال انظر التع.  نيوزیلندا

 .١٦انظر التعليقات على السؤال :  منظمة أصحاب العمل

 . نعم، مع مراعاة الظروف االقتصادیة والسياسية لكل بلد .  هایتي

ینبغي أن تتضمن الصورة البيانية الوزن الوطني للقوى العاملة في القطاعين المنظم وغير المنظم؛ وإحصاءات عن      .  الهند
ابات واألمراض المهنية؛ وساعات العمل الضائعة، وعدد الشرآات، ومتوسط العمالة اليومية؛ وإحصاءات عن مختلف الحوادث واإلص

وسيساعد هذا في تحدید المجاالت التي تحتاج إلى اهتمام . األخطار المنتشرة في مختلف الصناعات وعن األشخاص المعرضين لها
 . یب والبعيدفوري، آما سيساعد في التخطيط على المدى القر

آإجمالي عدد السكان، والسكان النشطين اقتصادیا، وتوزیع السكان النشطين (إلى جانب المعلومات العامة عن البلد .  هندوراس
، ینبغي أن تشتمل الصورة البيانية على إحصاءات وطنية عن حوادث العمل واألمراض المهنية، وإحصاءات عن األمراض )اقتصادیا

واتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية التي اعتمدها البلد، وتعریف بالمنظمات أو المؤسسات المسؤولة عن وضع المتصلة بالعمل، 
 . برامج ترویجية في هذا المجال، وحمالت التوعية الوطنية في هذا المجال

 . جزئيا، لكن یجب فسح المجال للمبادرات الوطنية.  هولندا

 . ١٦انظر الرد على السؤال . ال:  اتحاد الصناعة وأصحاب العمل

:  اتحاد نقابات العمال؛ االتحاد الوطني لنقابات العمال المسيحية؛ االتحاد المرآزي للمستخدمين على المستویين المتوسط والعالي 
لحوادث ، وأهمها اإلحصاءات المتعلقة با)١(یمكن أن تلخص هذه اإلرشادات البنود الواردة في المرفق الرابع للتقریر الرابع 

 . واألمراض المهنية

 . ١٦انظر الرد على السؤال . نعم، لكن في توصية .  اليابان

مفيدة آعناصر ممكنة في صورة  ) ١(وتعتبر العناصر الواردة في المرفق الرابع للتقریر الرابع . نعم:  اتحاد شرآات األعمال
ا على أنها مرجع، أما استخدام اإلرشادات فينبغي أن یترك أمره  بيانية وطنية عن السالمة والصحة المهنيتين، لكن ینبغي النظر إليه    

 .  للدول األعضاء

نرى أن من المفيد وجود آتيب یحتوي على عناصر یمكن إدراجها في صورة بيانية وطنية، من قبيل بعض العناصر .  اليونان
 .  توجيهيا فقطلكن، یجب أن یكون هذا الكتيب). ١(الواردة في المرفق الرابع للتقریر الرابع 

 تبادل المعلومات

هل ترون أن ینص الصك على أنه ینبغي لمنظمة العمل الدولية أن تيسر تبادال دوليا للمعلومات عن       
البرامج الوطنية بشأن السالمة والصحة المهنيتين، بما في ذلك الممارسات الجيدة والنهج االبتكاریة    

 المتبعة في هذا الشأن؟

 ١٨السؤال 

 . ٨٩:  ودمجموع الرد
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أذربيجان، األرجنتين، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إآوادور، ألمانيا، اإلمارات العربية المتحدة،     .  ٨٨:  ردود إیجابية
إندونيسيا، أوروغواي، أوآرانيا، آیرلندا، إیطاليا، بابوا غينيا الجدیدة، البحرین، البرازیل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا،    

، بنما، بنن، بوتسوانا، بورآينا فاسو، بولندا، بيالروس، تایلند، ترآيا، تشاد، تونس، الجمهوریة التشيكية،       بلغاریا، بنغالدیش 
جمهوریة تنزانيا المتحدة، الجمهوریة العربية السوریة، جمهوریة آوریا، الدانمرك، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سري          

سوید، الصين، عمان، غابون، غواتيماال، فرنسا، الفلبين، فنزویال، فنلندا،    النكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سورینام، ال  
فيتنام، قبرص، آازاخستان، آرواتيا، آندا، آوبا، آوستاریكا، الكویت، التفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، مالطة، ماليزیا،       

 موریشيوس، موزمبيق، النرویج، النمسا،     مصر، المغرب، المكسيك، مالوي، المملكة العربية السعودیة، المملكة المتحدة،  
 .النيجر، نيجيریا، نيكاراغوا، نيوزیلندا، هایتي، الهند، هندوراس، هنغاریا، هولندا، اليابان، اليونان  

 .  منغوليا١:  ردود أخرى

أصحاب العمل نعم، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومع إدراج تجربة منظمات    :  لجان اتحاد نقابات العمال  .  اسبانيا
 . والعمال

. من المناسب تبادل المعلومات والخبرة فيما بين الدول األعضاء بين الفينة واألخرى:  غرفة التجارة والصناعة.  أستراليا
 . ویمكن أن یتم هذا من خالل اجتماعات إقليمية 

 لجمع الصور البيانية الوطنية عن السالمة وینبغي إعطاء األولویة . بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية  :  اتحاد نقابات العمال
والصحة المهنيتين والترآيز على توفير إحصاءات مقارنة عن الوفيات واإلصابات واألمراض، وهذا من شأنه أن یتيح مراجع للقياس    

 . ویشكل استراتيجيات وقائية

 . بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية:  رابطة نقابات العمال.  استونيا

 . ینبغي أن تجتهد منظمة العمل الدولية في توفير الدعم المالي لتيسير هذا التبادل الدولي للمعلومات  . نعم.  األماني

 . نعم، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية:  اتحاد نقابات العمال

وتوجد أمثلة . والصحة المهنيتين یعتبر تبادل المعلومات فيما یتعلق بالممارسات الجيدة بالغ األهمية في قطاع السالمة  .  إیطاليا
 . ذلك في الشبكة المرآزیة للوآالة األوروبية للسالمة والصحة في العمل في بلباولىجيدة ع

ینبغي أن ینص الصك أیضًا على أن یكون دور منظمة العمل الدولية دورا ریادیا وأن تنسق مع باقي  .  بابوا غينيا الجدیدة
ت الدولية أو حتى مع الدول لضمان تبادل المعلومات بهدف المساعدة في تطویر وتحسين برامج منظمات األمم المتحدة أو المنظما

 . السالمة والصحة المهنيتين

 . بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية:  اتحاد العمال.  بربادوس

 التي تعاني من نقص حاد في تبادل المعلومات أمر ذو أولویة وأساسي بالنسبة للدول األعضاء:  اتحاد السياحة.  البرتغال
 . البرامج الفعالة والتي تمتلك نظمًا قانونية غير مالئمة للواقع الحالي

 فيها الترویج للسالمة والصحة المهنيتين أولویة، من إحراز تقدم في هذا المجال  یشكلنعم، حتى تتمكن البلدان التي ال   .  بلجيكا
 . من خالل تبادل المعلومات

 . نعم:   العملمجلس أصحاب.  بنن

ینبغي أال ینحصر تيسير تبادل المعلومات على الصعيد الدولي في البرامج الوطنية بل ینبغي أن یشمل أیضا النظم .  بولندا
 . الوطنية وبرامج البحث الوطنية

 . حة المهنيتينمن المناسب أن یتم ذلك عبر شبكة منظمة العمل الدولية ومرآز المعلومات الدولي عن السالمة والص  .  تایلند

 . في اتفاقية.  ترآيا

 .  نعم:  اتحاد أصحاب العمل.  جامایكا

لكن ینبغي، عند االقتضاء، أن یرتبط بمبادرات . یعتبر تيسير تبادل المعلومات أمرًا مفيدًا:  اتحاد أصحاب العمل.  جنوب أفریقيا
 . سيمهاالمواد الكيميائية وتوقطاعية محددة آالنظام المنسق عالميا لتصنيف 

 . فترات فاصلة معقولةمدى نعم، لكن تبادل المعلومات ینبغي أن یكون على  .  الدانمرك
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نوصي بأن یكون هذا بالتعاون مع منظمة :  اتحاد نقابات العمال؛ اتحاد منظمات المستخدمين بأجر وموظفي الخدمة المدنية
 . ضع وعمل الصور البيانية الوطنية والوقایةالصحة العالمية من أجل إرساء قاعدة معارف متينة قد تساعد في و

 . ینبغي أن ینص الصك على أن تعزز منظمة العمل الدولية التعاون اإلقليمي .  زمبابوي

 . نعم:  الجمعيات الممثلة ألصحاب العمل.  سلوفينيا

إلى مساعدة الدول األعضاء على سيفضي تبادل الممارسات الجيدة والنهج االبتكاریة فيما یتعلق بالبرامج الوطنية  .  سنغافورة
 .   ثقافة سالمة أفضلتكوینتحسين عملية 

 .فقط إذا لم یؤد ذلك إلى برامج تقييدیة، أو استقصاءات أو حاالت تدخل في الدول األعضاء :  اتحاد أصحاب العمل.  سویسرا

لسالمة عن اولویة للصور البيانية الوطنية وینبغي إعطاء األ. نعم، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية:  اتحاد نقابات العمال
والصحة المهنيتين والترآيز على توفير إحصاءات قابلة للمقارنة عن اإلصابات واألمراض یمكن استخدامها آمرجع، وتوفير معلومات    

 . الستراتيجيات الوقایة

 . نعم:  اتحاد اإلنتاج والزراعة.  شيلي

ونحن نؤید . مج الوطنية للسالمة والصحة المهنيتين بتحسين ممارسات آل دولة عضو  یسمح تبادل المعلومات عن البرا.  فرنسا
أي مبادرة لتبادل الممارسات الجيدة والترویج للنهج االبتكاریة، ونؤید الصك الذي یشجع أن تؤدي منظمة العمل الدولية دورًا رئيسيًا   

 . في هذا الصدد

 . يع التبادل فيما بين األقاليم وفيما بين البلدان تتضمن مساعدة تقنية حقيقية لتشج أن .  الفلبين

نعم، ینبغي التعاون، مثال، مع منظمة الصحة العالمية والوآالة األوروبية للصحة     :  المنظمة المرآزیة لنقابات العمال.  فنلندا
 . ومن المهم جمع اإلحصاءات الوطنية والبيانات القابلة للمقارنة . والسالمة المهنيتين، بلباو 

جميع اإلسهامات التي یمكن أن توفرها منظمة العمل الدولية ستساعد  :  اتحاد غرف ورابطات المنشآت الخاصة.  وستاریكاآ
 . الدول األعضاء في صنع القرار

ولة عن السالمة والصحة المهنيتين فيها   ؤمسال المؤسسات  أن تنشئنوصي آل الدول األعضاء ب: اتحاد العمال الدیمقراطيين
 . وثائقمرآزًا لل

. یؤدي تبادل المعلومات عن البرامج الوطنية للسالمة والصحة المهنيتين إلى تحسين الممارسات في آل دولة عضو.  لكسمبرغ
تؤید لكسمبرغ أیة مبادرة تهدف إلى تيسير تبادل الممارسات الجيدة والترویج للنهج االبتكاریة وتؤید وضع صك یشجع على أن تؤدي    

 .  دورا مرآزیا في هذا المضمارمنظمة العمل الدولية

 على شاآلة إنشاء هذا النظامویمكن .  ونشاطًا فيما بين الدول األعضاء ینبغي النظر في وضع نظام شبكة أآثر تكامًال.  مالطة
 . الشبكة المرآزیة للوآالة األوروبية للسالمة والصحة في العمل

 . ربما.  منغوليا

 .  نعم:  اتحاد أصحاب العمل

 . هذا أمر أساسي یسمح بتطویر متوازن لنظم الوقایة من الحوادث المهنية.  قموزامبي

لكن هذه المعلومات تعرض بسرعة على مواقع شبكة اإلنترنت الوطنية وهذا من شأنه أن یسمح بتبادل . نعم.  المملكة المتحدة
ة القلق إذا أصبح طلب المعلومات في أشكال أخرى وسينتاب المملكة المتحد. المعلومات دون الحاجة إلى تدخل منظمة العمل الدولية

المنظمات المقدمة حاليًا وتنسيق  تحدید ویمكن لمنظمة العمل الدولية أن تيسر تبادل المعلومات على الصعيد الدولي من خالل    . عبئًا ثقيالً 
 .  شطة منظمات أخرى على الصعيد الدوليوینبغي أال تستنسخ دور وأن. كمال الصورةستمعلوماتها والسعي إلى تحدید الفوارق وتيسير ا

. سيكون من المفيد أن تنشئ منظمة العمل الدولية مرصدا الستشراف المخاطر یرتبط بالمرصد األوروبي:  اتحاد الصناعة
ق  المنظمات المانحة حاليًا وتنسي تحدیدوینبغي أن تيسر منظمة العمل الدولية تبادل المعلومات على الصعيد الدولي من خالل

وینبغي أال تستنسخ دور وأنشطة منظمات أخرى على الصعيد  . معلوماتها، والسعي إلى تحدید الفوارق وتيسير استكمال الصورة 
 . الدولي

وینبغي أن تعطى األولویة إلى توفير إحصاءات قابلة للمقارنة عن اإلصابات . بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية .  النرویج
 . ١٧لى السؤال انظر الرد ع. واألمراض
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یرحب االتحاد بالتبادل الدولي للمعلومات عن البرامج الوطنية للسالمة والصحة المهنيتين،    :  نقابات العمالتحاد ا.  النمسا
 .  منظمة العمل الدوليةبواسطة

 . في توصية:  الغرفة االتحادیة للعمل

 . توفر المساعدة التقنية في إتمامه وتطویرهینبغي أن تيسر منظمة العمل الدولية هذا التبادل بأن .  نيكاراغوا

یعتبر تبادل البيانات بخصوص أداء السالمة والصحة المهنيتين ونشر المعلومات على الصعيد الدولي أمرًا جوهریًا  .  نيوزیلندا
ة الحالية، السيما تحدید اتجاهات الممارس" ٢"قياس األداء على الصعيد الوطني مقابل مستویات األداء الدولية؛ " ١:  "من أجل

ویتماشى قياس األداء على الصعيد الدولي ونشر ممارسات البرامج الجيدة . والنهج االبتكاریة) أو أفضل الممارسات(الممارسات الجيدة 
مة وتحتل منظ. مع الترویج لوعي متقد بالسالمة والصحة المهنيتين وتشجيع ثقافة التحسين المتواصل واالبتكاري على الصعيد الوطني 

العمل الدولية، آوآالة دولية معترف بها في مجال السالمة والصحة المهنيتين ومجاالت العمل بصفة عامة، المكان األفضل لتيسير هذه  
 .المبادالت

یمكن النظر في تبادل المعلومات على الصعيد الدولي بشأن البرامج الوطنية، بما في ذلك الممارسات :  منظمة أصحاب العمل
 . نهج االبتكاریة في السالمة والصحة المهنيتين، عند الترویج للسالمة والصحة المهنيتين، لكن ینبغي أال یكون ذلك إجباریا     الجيدة وال

 . نبما في ذلك ما ینبغي تقدیمه للدول األعضاء من مساعدة وتعاون ضروریي  .  هایتي

 . وروبي ليست بحاجة خاصة إلى هذا األمرالدول األعضاء في االتحاد األ:  اتحاد الصناعة وأصحاب العمل.  هولندا

:  اتحاد نقابات العمال؛ االتحاد الوطني لنقابات العمال المسيحية؛ االتحاد المرآزي للمستخدمين على المستویين المتوسط والعالي 
 . سيمثل ذلك أحد مميزات الصك الجدید االبتكاریة وأحد أبرز أسباب وضعه

وإن آان الترویج لتبادل المعلومات فيما بين البلدان األعضاء أمرًا مهمًا، ینبغي مع ذلك .   نعم:اتحاد شرآات األعمال.  اليابان
 .تفادي وضع آلية تجبرها على تقدیم آم آبير من المعلومات

 ".  في ذلكبما "، بين فاصلتين، قبل جملة "طالما وجدت"یقترح إضافة جملة .  اليونان

ذا إلى الحاجة إلى تبادل الخبرة والنهج االبتكاریة والممارسات الجيدة على الصعيد الدولي، ینبغي أن یشير ه:  اتحاد الصناعات
 .وهي مهمة ینبغي أن تضطلع فيها منظمة العمل الدولية بدور هام 

 اعتبارات خاصة

هل هناك أي سمات خاصة یتميز بها القانون أو الممارسة على المستوى الوطني ویحتمل أن تخلق        
تطبيق العملي للصك آما أوضحه هذا االستبيان؟ إذا آان الرد باإلیجاب، یرجى ذآر صعوبات في ال

 هذه الصعوبات واقتراح آيفية حلها؟ 

 ١٩السؤال 

 .  ٨٦:  مجموع الردود

ألمانيا، أوآرانيا، بابوا غينيا الجدیدة، بربادوس، بورآينا فاسو، غابون، غواتيماال، قبرص،      .  ٢٤:  ردود إیجابية
، آندا، آوستاریكا، لبنان، مصر، المكسيك، مالوي، المملكة المتحدة، منغوليا، موریشيوس، النمسا، النيجر،      آازاخستان

 .نيوزیلندا، هایتي، الهند، اليابان 

أذربيجان، األرجنتين، اسبانيا، إستونيا، اآوادور، اإلمارات العربية المتحدة، إندونيسيا،       .  ٦٢:  ردود سلبية
یطاليا، البحرین، البرازیل، البرتغال، بلغاریا، بنغالدیش، بنما، بنن، بوتسوانا، بولندا، بيالروس،          أوروغواي، آیرلندا، إ

تایلند، ترآيا، تشاد، تونس، الجمهوریة التشيكية، جمهوریة تنزانيا المتحدة، الجمهوریة العربية السوریة، جمهوریة آوریا،            
، سنغافورة، السنغال، سورینام، السوید، الصين، عمان، فرنسا، الدانمرك، رومانيا، زمبابوي، سري النكا، السلفادور 

الفلبين، فنزویال، فيتنام، آرواتيا، آوبا، الكویت، التفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، مالطة، ماليزیا، مدغشقر، المغرب، المملكة            
 .  اليونانالعربية السعودیة، موزامبيق، النرویج، نيجيریا، نيكاراغوا، هندوراس، هنغاریا، هولندا،   

ینبغي اإلشارة إلى الصعوبات الكامنة في غياب التنسيق اإلداري على المستوى . نعم: لجان اتحاد نقابات العمال .  اسبانيا
وینبغي . العامةالصحة تهميش الصحة المهنية في سياسات إلى ، و)التقنية والبشریة والمالية(الموارد وإلى المشاآل المتعلقة بالوطني 

 . لهذه المشاآل في جميع البلدانإیجاد حل 
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فالبلدان النامية ستجد صعوبة في إضفاء طابع .  الدولة العضوةتتمثل المسألة األهم في قدر:  غرفة التجارة والصناعة.  أستراليا
معا، سيفشل النهج  وفي جميع البلدان، المتقدمة والنامية  . رسمي على االستراتيجيات الوطنية، وصعوبة أآبر لتطبيقها إذا قلت الموارد

وال تكون استراتيجيات السالمة والصحة المهنيتين فعالة إال إذا آانت بدورها  .  على أساس أیدیولوجي أو بيروقراطياتبّعالوطني إذا 
 . القابلة للتحدیدواقعية ومتزنة وهادفة إلى تقدیم حلول للمشاآل 

 . انظر التعليقات العامة:   العمالمجلس نقابات

 .ال توجد تشریعات أساسية أو معلومات في هذا المضمار:  اتحاد غرف الزراعة.  اآوادور

حمایة الدولة في مجال السالمة والصحة المهنيتين والوقایة التي یتكفل بها    في ألمانيا  تشمل السالمة والصحة المهنيتان  .  ألمانيا
صحة المهنيتين قانون السالمة والصحة المهنيتين وتشریع  ویطبق هذا النظام المزدوج للسالمة وال. التأمين القانوني ضد الحوادث

سلطات الدولة المعنية بالسالمة والصحة المهنيتين المستند إلى هذا القانون، بينما ینظم القانون االجتماعي واجبات واختصاصات     
 .  أنشطتهماوینبغي إشراك المؤسستين معا وإجبارهما خاصة على التعاون وتنسيق . شرآات التأمين ضد الحوادث

على العموم، ینبغي ضمان أن یراعي صك منظمة العمل الدولية األحكام الموجودة في البلدان  :   أصحاب العمل رابطاتاتحاد
 . التي سبق وأن وضعت هذه البرامج وأال یتعارض مع هذه األحكام

 . سب، من تطبيق الصكقد یحد شح الموارد البشریة والمالية، وآذا القانون الدولي غير المنا.  بربادوس

 .  ال:  اتحاد أصحاب العمل

 . ال یمكن أن توفر القوانين الساریة بموجب التشریعات الخاصة بالشرآات، التغطية لجميع العمال:  اتحاد العمال

ن المشكلة لك. صعوباتأي  القانون، ینبغي أال یعترض التطبيق العملي للصك، في حال اعتماده،  فيما یخص.  بابوا غينيا الجدیدة 
مبادئها التوجيهية بشأن السالمة والصحة المهنيتين وآراساتها وحتى  ل خاضعةاألساسية هنا هي أن آل منظمة في بابوا غينيا الجدیدة  

ولذا فمن المهم أن یتولى تشریع وطني واحد بشأن السالمة والصحة  . سياساتها الخاصة، التي غالبا ما تتضارب وتتعارض فيما بينها 
 . لمعایير الدولية والتوافق معها لمتثال االين إدارة آل هذه المنظمات ویغطيها، لضمان المهنيت 

ال یحول التشریع الوطني دون التطبيق العملي لصك جدید یتمتع بهذه المميزات، لكن  :  العامالعمالي االتحاد .  البرتغال
وطنية في مجال السالمة والصحة المهنيتين بشكل جذري على  ومع ذلك، ینبغي أن تتغير الممارسة ال  . الضرورة قد تدعو إلى تعدیله

لغياب ثقافة الوقایة والسالمة في العمل في البرتغال وألن الجهود الضئيلة التي نظرًا جميع المستویات، ابتداء بالسلطات العليا للدولة، 
 . بذلت لتكوین مثل هذه الثقافة لم تسفر عن نتائج عملية ملموسة 

 القانونية الموجودة ذات الصلة بالسالمة والصحة المهنيتين، ما یعوق، أو یعترض، التطبيق للوائحنرى في جميع اإننا ال .  بنما
 . العملي للصك؛ بل نعتقد أن بوسعها أن تكمله

 الحمایة وفي هذا القطاع ذاته تقل .  في المائة من السكان ٨٠ أآثر من   منظمتمثل نسبة العاملين في القطاع غير ال  .  بورآينا فاسو
آما أن من الصعب أن ُیطلب من أصحاب العمل توفير الحمایة الالزمة لعمالهم بسبب الفقر . االجتماعية للعمال بسبب دخلهم المنخفض

، ال بد من وضع برنامج واسع للتوعية والتدریب فيما یتعلق  اإلعالنولكي ُینفذ. واألمية وغياب المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع
 .  والصحة المهنيتين، فضال عن دعم دراسة بشأن العقبات القائمة أمام الترویج للسالمة والصحة المهنيتين وسبل تجاوزهابالسالمة

 . انظر المالحظات العامة:  ًا ذاتي المدارةمستقلةال" تضامن" ةنقاب.  بولندا

. ى التقدم الذي أحرزته ترآيا في هذا المجال، نظرًا إلال، إذا اتخذ الصك شكل توصية:   أصحاب العملجمعياتاتحاد .  ترآيا
 . لكن، ینبغي على ترآيا، في مرحلة أولى، أن تصوغ وتنفذ برنامجها الوطني للسالمة والصحة المهنيتين  

ال تزال هناك أحكام تشریعية، أعطيت أمثلة عنها، یمكنها أن تعوق تنفيذ     رغم التحسن المحرز،  :   التقدمية العمالاتحاد نقابات
 . كالص

 . ال:  اتحاد أصحاب العمل.  جامایكا

 . ال:  اتحاد أصحاب العمل.  جنوب أفریقيا

لو آان السؤال عن . من الصعب الرد:  المستخدمين بأجر وموظفي اإلدارة المدنيةاتحاد العمال؛ اتحاد نقابات .  الدانمرك
، لكان من الممكن الحصول على صورة أوضح  )١( الرابع ر من التقری٩٣ و٩٢ و٩١الطریقة المثلى لحل المشاآل الواردة في الفقرات 

 . ونالحظ أن األفكار الواردة في هذه الفقرات تؤید وضع اتفاقية مرفقة بتوصية. عن نوع الصك الموصى به

 .  تنظمان هذه المسائل المعقدةالسنغال من دستور  ٢٥ و٧ال، ألن المادتين :  االتحاد الوطني للعمال.  السنغال
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آما سبقت اإلشارة إلى ذلك، ال نمتلك في سویسرا حلوال نموذجية لمختلف أنواع المهن تراعي   :    اتحاد أصحاب العمل.سویسرا
 أي عائق یضعه صك لمنظمة العمل الدولية أمام هذه الحلول العملية الرفيعة في مجال السالمة والصحة إنو. المنشآتاحتياجات 

ویعتبر تحدید منظمة العمل الدولية ألهداف في مجال السالمة والصحة  .  وینبغي تفادیه قطعا المهنيتين ، قد یشكل خطوة إلى الوراء،  
 . المهنيتين أمرا جيدا بالنسبة لها، لكنه قد ال یكون في صالحها أن تفرض على الدول آيفية بلوغها  

وفي .  بطرق تختلف من بلد إلى آخرتعالج مشكلة السالمة والصحة المهنيتين، على المستوى اإلداري، :   العمالاتحاد نقابات
بعض األحيان، تصوغ منظمة العمل الدولية توصيات بشأن الممارسة الوطنية تعجز الوآالة الوطنية المسؤولة عن السالمة والصحة 

وینبغي أن . ةعن تطبيقها، آما هو الحال، مثال، عندما تتصدى وزارة البيئة أو وزارة العمل، ال وزارة السالمة والصحة، لهذه المشكل
ومن الصعب إدراك شكل الصك المقترح في هذا االستبيان ألنه یّوجه  . توجد ترتيبات مالئمة بالنسبة للدول االتحادیة أو الدول المتحدة 
 )١( من التقریر الرابع ٩٧ و٩٦ و٩٢ و٩١وینبغي اإلشارة إلى الفقرات . على ما یبدو إلى إعالن أآثر منه إلى اتفاقية تكملها توصية

وینبغي تنفيذ األفكار االبتكاریة لمد نطاق التغطية لتشمل العمال المستبعدین وأنواع العمل المستبعدة   . مثًال، لتأیيد فكرة اعتماد اتفاقية 
األخرى، من قبيل العمل في القطاع غير المنظم وسياسات العمالة التي تستغل العمال وممارسات العمل وعدم احترام حقوق العمال 

 . القانونيةواألحكام

 . ال:  اتحاد اإلنتاج والصناعة.  شيلي

 . إن اعتماد توصية وتطبيقها سيروج للسالمة والصحة المهنيتين في الصين .  الصين

قانون العمل حتى اآلن، وعدم التصدیق على التنظيمية في نصوص ال عدم صياغة بعض تتمثل إحدى الصعوبات في.  غابون
 وتشجع الدول على التصدیق على األقل على لهذین الصكينوینبغي أن تروج منظمة العمل الدولية . ١٦١رقم  و١٥٥االتفاقيتين رقم 

 . االتفاقيات األساسية

 . ال بحسب علمنا:  اتحاد أصحاب العمل

ة عزز االمتثال للسالمة والصحیامج وطني نوجد في البلد بریوال . ١٥٥على االتفاقية رقم غواتيماال صدق تلم .  غواتيماال
 . المهنيتين 

وهكذا، ال یوجد، على  .  الذي تقوم عليه المبادئ التوجيهية لمنظمة العمل الدوليةهیقوم التشریع الفرنسي على المنطق ذات  .  فرنسا
بالعكس، یتماشى النهج العالمي والموحد . ما یبدو، أي سبب ألن یعرقل القانون أو الممارسة على المستوى الوطني تطبيق هذا الصك

 .  مع السياسات واإلصالحات الجاریة في فرنساللصك

، على  المبادئ التوجيهية لمنظمة العمل الدولية بشأن نظم إدارة السالمة والصحة المهنيتين ینبغي أن تكون اإلشارة إلى .  قبرص
 . أساس التنفيذ الطوعي

 .  ال:  اتحاد العمال

 .  ال:  عمال عموم قبرصاتحاد 

فيما الحصریة ، في إطار السلطات القضائية لكل منها، سلطتها حكومات األقاليم والمقاطعات ویةتحادحكومة االاللكل من .  آندا
 بشأن قضایا السالمة والصحة المهنيتين،   المقاطعةوفي حين یوجد تعاون وثيق بين االتحاد واإلقليم و . یتعلق بالسالمة والصحة المهنيتين

. السالمة والصحة المهنيتين، تطبقها في إطار اختصاصها   مجال ظم خاصة بها فياعتمدت آل سلطة قضائية تشریعات وبرامج ون
ولذا، فمن المهم، آما هو مبين في األجوبة أعاله، أن یقر الصك أن الحكومة المسؤولة أو السلطة المختصة هي من تتولى وضع       

 ". الوطنية"وتطبيق البرامج والنظم 

 على أن آال من مؤسسة التأمين الوطنية ومجلس الصحة المهنية مختص لتناول ینص النظام القانوني الوطني.  آوستاریكا
ورغم أن التشریعات الوطنية تحدد بالكامل وظائف هذین الجهازین، فقد یتعين عليهما أن یضعا، من أجل  . موضوع السالمة والصحة

 . ظائفهاتطبيق فعال، آليات إشراف وتنسيق یمكن أن تستخدم وتتعایش من دون أن تتداخل و 

ال بد من وجود إرادة سياسية تضمن أن یتولى مجلس الصحة المهنية في بلدنا تنسيق :  ورابطات المنشآت الخاصةاتحاد غرف 
وتحدیث آل شيء في هذا المجال، متفادیا التداخل مع أو اجتياح باقي مجاالت عمل المؤسسات التي یعمل فيها جهازان أو أآثر في هذا     

 . المجال

ونحن نوصي بالشفافية بدال من .  في الدولة دون مشارآة حقيقيةمنشآتیحول التحكم السياسي لل:  عمال الدیمقراطييناتحاد ال
وینبغي، في أي مجال، المعاقبة على عدم االمتثال للسالمة والصحة .  والفساد واإلفالت من العقاباستغالل النفوذمحاباة األقارب و

 .  المهنيتين 

غياب لجنة وطنية عليا " ١": ت التي یحتمل أن تعترض التطبيق العملي للصك المقترح نراها مثال فيإن الصعوبا.  لبنان
للسالمة والصحة المهنيتين تتمثل فيها الوزارات المعنية ومنظمات أصحاب العمل والعمال وجهات أخرى معنية حسب الحاجة،    
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عدم توفر إحصائيات دقيقة وشاملة عن إصابات العمل " ٣" ؛نيةعدم توفر قائمة وطنية لألمراض المه" ٢"؛ للتنسيق والمشاورة
 . لدراسة أسبابها وتحليل معطياتها بما یمكن من وضع البرامج والمشاریع الوقائية المناسبة

 . مطلوب من منظمة العمل الدولية تقدیم المعونة الفنية لتدریب الكوادر الفنية من المفتشين ونشر المعلومات. نعم.  مصر

 . ال:   مصرتحاد العام لنقابات عمالاال

 .  ال:   المصریةاتحاد الصناعات

 .المعلوماتسریة ألحكام اإللزامية وحمایة لالمتثال لضمان ا باستخدام أساليب بدیلة منشآت یسمح التشریع الوطني لل. المكسيك
مج خاصة بالتدریب وإدارة السالمة والتسيير الذاتي ، یجري تكوین ثقافة السالمة والصحة المهنيتين، إلى جانب براوفي المكسيك أیضًا

 . تمنشآوالتفتيش اإللكتروني، بهدف تشجيع السالمة والصحة المهنيتين في ال

یبدأ حاليا في المكسيك تكوین ثقافة السالمة والصحة المهنيتين ووضع برامج خاصة بالتدریب وإدارة     :  اتحاد أصحاب العمل
 . تمنشآ ، بهدف تشجيع السالمة والصحة المهنيتين في ال وغير ذلكتفتيش اإللكترونيالسالمة والتسيير الذاتي وال

ونحتاج . ال تحتل خدمات السالمة والصحة المهنيتين مكانة متقدمة في البرنامج الوطني وال تسخر لها الموارد الكافية .  مالوي
 .  الموازنات الوطنيةالستكمالإلى مساعدة من المانحين 

إال أن مستوى الصعوبة  . التقييدقد تنشأ الصعوبات التي تعترض التطبيق العملي من أي صك مفرط في    .  حدةالمملكة المت
 . سيختلف بحسب الصك المختار

 قد یسفر عن نظم مختلفة للتحفيز، لكن تنسيق  اإلنفاذإن تنوع الترتيبات التشریعية والنظم القانونية وترتيبات   :  ةاتحاد الصناع
أداء السالمة والصحة المهنيتين في مكان العمل تحسين  زیادة الوعي وهوالهدف المنشود ف :هو موضوع هذا اإلجراءهذه النظم ليس 

 . انطالقا من وضعه الحالي

تكمن المشكلة الرئيسية في وجود أجهزة مختلفة من وزارات متعددة مسؤولة عن السالمة والصحة المهنيتين في  .  موریشيوس
 . التنسيق بين القطاعات فيما بين هذه األجهزة/لى زیادة التعاونوهناك حاجة إ. البلد

قد یعترض التطبيق العملي للصك صعوبات تعزى إلى غياب الموارد االقتصادیة والمادیة وآذا :  العمالاتحاد .  موزامبيق
 . الموارد البشریة المدربة

 االتحادیة مسؤولة عن بعض المهام؛ فيما تضطلع السلطات فالحكومة.  اإلدارة في النمسا على مستویات مختلفةتجري.  النمسا
فمعظم . تعد مختلف سلطات الدولة مسؤولة عن برامج السالمة والصحة المهنيتينو. بمهام أخرى) المقاطعات والمحافظات(اإلقليمية 

ات فهي مسؤولة عن السالمة أما المقاطعات والوالی.  یخضعون لسلطة الحكومة االتحادیةالعاملين لحسابهم الخاصالعمال غير 
وفي هذه الحاالت، قد ال تصدر السلطات االتحادیة .  والزراعة وموظفي السلطات اإلقليميةحراجةوالصحة المهنيتين للعاملين في ال

. م بذلكوتضع المقاطعات والوالیات من تلقاء نفسها برامج وتدابير، لكن ال یمكن للحكومة االتحادیة أن تجبرها على القيا. توجيهات
، یمكن عاملين لحسابهم الخاصومن ثم، سيستعصي وضع برنامج وطني موحد لحمایة السالمة والصحة المهنيتين لجميع العمال غير ال

 في املين لحسابهم الخاصوال تتحمل أیة سلطة معنية بالسالمة والصحة المهنيتين مسؤولية حمایة الع. أن تنفذه جميع األطراف المعنية
ما یعني أن النمسا ال تستطيع أن تصدق على أیة اتفاقية تلزمها ببرامج ملى الدستور تحدید المسؤولية المشار إليها أعاله، ویتو. العمل

 . إجباریة للسالمة والصحة المهنيتين

د یشكل عائقا   عن األولویة الحالية في مجال قانون السالمة والصحة المهنيتين ق إن االلتزام باالبتعاد :  لعملاالتحادیة لغرفة ال
 هذه قلص واجب تنفيذ البرامج قد یحيد بنسبة آبيرة جدا من الموارد عن وظائفها السابقة أو یفضي إلى تآما أنأمام التصدیق، 

 . الوظائف

 . ففي الواقع، توجد بالفعل تأخيرات إداریة تتصل بإجراء التصدیق على االتفاقيات الدولية. نعم.  النيجر

ونشير إلى أن اإلطار الترویجي المتفق عليه خالل الدورة  .  ینص الصك على هذا القدر من التفاصيل ینبغي أال .  نيوزیلندا
 ". غير تقييدي صكا إطاریا ذا محتوى ترویجي "الحادیة والتسعين لمؤتمر العمل الدولي آان یهدف إلى أن یكون 

 . ٢٠السؤال الرد على انظر :  منظمة أصحاب العمل

السالمة والصحة بعدم فعالية المؤسسات الوطنية المختصة " ٢"ساسية غير مناسبة؛ أبنية " ١ ":ل ما یليتشمل المشاآ.  هایتي
غياب اإلرادة السياسية؛ " ٥"انعدام االستقرار والوضع السياسي المتردي؛ " ٤"التخلف والوضع االقتصادي المتردي؛ " ٣"المهنيتين؛  

إعادة هيكلة " ١: "والمطلوب هو. تطبيق المؤسسات المختصة لقانون قدیم" ٧"ين؛  غياب نظام مناسب للسالمة والصحة المهنيت" ٦"
التطبيق الكامل التفاقيات السالمة والصحة المهنيتين المصّدق " ٢"المبادرات الوطنية المختصة بشأن السالمة والصحة المهنيتين؛  

وضع نظام للسالمة والصحة " ٤"جال وضمان متابعة التغييرات؛ اعتماد تدابير ترمي إلى اتخاذ إجراءات فعالة في هذا الم" ٣"عليها؛ 
 . المهنيتين بشكل تدریجي 
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وال یمكن حل هذه المشكلة إال من خالل توعية . ال یغطي القانون الوطني عددا آبيرا ممن یشتغلون لحسابهم الخاص   .  الهند
 . هؤالء األشخاص والحصول منهم على التزام

خاصة، لكن امتالك صك مرن ال یفرض على الحكومات والشرآاء االجتماعيين جميع أشكال ال نتوقع صعوبات .  هولندا
 .  أمر جيد،االلتزامات القانونية

إذا اتخذ الصك الجدید شكل إعالن، آما هو مبين أعاله، فإننا ال نتوقع أن یعترض تطبيقه     :  اتحاد الصناعة وأصحاب العمل
 والحكومات، فإن العملية برمتها ستؤول إلى منشآتمر العمل الدولي قيودا قانونية جدیدة على ال مؤتاعتمدعمليا مشاآل آبيرة، أما إذا 

 ). من جدید(الفشل 

:  اتحاد نقابات العمال؛ االتحاد الوطني لنقابات العمال المسيحية؛ االتحاد المرآزي للمستخدمين على المستویين المتوسط والعالي 
 تفاصيل أحكام الصك الجدید وما إذا آان سيتخذ شكل اتفاقية أو توصية، إلى تغيير التشریع مستوى لكن، قد تدعو الضرورة، بحسب. ال
وال بد من االحتراس لضمان أال یفضي . ویسري األمر ذاته على البلدان األخرى. أو الممارسة في هولندا تغييرا جذریا إلى حد ما/و

 .  الصك الجدید التصدیق على من العقبات أمامهذا األمر إلى مزید 

إلى ذلك، فإن إنفاذ السالمة والصحة باإلضافة . ١٢رد على السؤال الانظر . نعم:   الدوليةالمشاریعمجلس .  الوالیات المتحدة
وهذا من . المهنيتين یوآل في بعض الحاالت، إلى الوالیات التي تمتلك قوانين بشأن السالمة المهنية ویستجيب قانونها لشروط االتحاد    

 . ه أن یخلق، على الخصوص، صعوبات في جمع ووضع صورة بيانية وطنيةشأن

عند النص على المسائل األساسية  ) ومن ثم تزید قيمتها(على العموم، یحتمل تصدیق عدد آبير من البلدان على االتفاقية   .  اليابان
بان ال یمكن، آما هو مبين أعاله في آل األجوبة، القول      وفي اليا.  أو اإلضافية في توصيةلتطبيقيةالدنيا، بينما تعالج المسائل األخرى ا   

 ١٦و) ح(١٢و) ج(٩لة ـاألسئالـردود علـى ر ـنظأ (إن هذه الشروط استجيب لها في القانون أو في الممارسة على المستوى الوطني
 . فإننا نفضل أن ینص عليها في توصية وبما أن هذه األسئلة ال تعتبر مسائل أساسية دنيا ذات صلة بالسالمة والصحة المهنيتين،  ).١٧ و

 .  ال:  شرآات األعمالاتحاد 

هل هناك أي قضایا أخرى لم یتصد لها هذا االستبيان ویتعين مراعاتها عند إعداد الصك؟ یرجى     
 . تحدیدها

 ٢٠السؤال 

 . ٧٧:  مجموع الردود

ة، البرازیل، بورآينا فاسو، تشاد، تایلند، جمهوریة   ألمانيا، إندونيسيا، إیطاليا، بابوا غينيا الجدید .  ٣٢:  ردود إیجابية
تنزانيا المتحدة، جمهوریة آوریا، السنغال، غابون، غواتيماال، فنزویال، فيتنام، آرواتيا، آندا، آوبا، الكویت، لبنان،               

النمسا، لكسمبرغ، مصر، المكسيك، المملكة العربية السعودیة، المملكة المتحدة، موریشيوس، موزامبيق، النرویج،        
 . نيوزیلندا، اليابان، اليونان

أذربيجان، إستونيا، اإلمارات العربية المتحدة، أوروغواي، أوآرانيا، آیرلندا، البرتغال، بلغاریا،      . ٤٥:  ردود سلبية
بنغالدیش، بنما، بنن، بربادوس، بوتسوانا، بولندا، ترآيا، تونس، الجمهوریة التشيكية، الجمهوریة العربية السوریة،    
الدانمرك، رومانيا، زمبابوي، سري النكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سورینام، السوید، الصين، عمان، الفلبين،  
قبرص، آازاخستان، التفيا، ليتوانيا، مالطة، ماليزیا، مدغشقر، المغرب، مالوي، النيجر، نيجيریا، نيكاراغوا، الهند،   

 .هندوراس، هنغاریا، هولندا

تأثير العولمة االقتصادیة في الصحة المهنية " ١": ینبغي مراعاة القضایا التالية:   العمالن اتحاد نقاباتلجا.  اسبانيا
الهجرة والصحة؛ " ٥"إلغاء الضوابط؛ " ٤"العولمة وخدمات الوقایة العامة؛ " ٣"رصد انتقال المخاطر الصحية؛ " ٢"؛ )وبئةاأل(
 .المباالة الشرآات وتعزیز العقوبات" ٧"لصحة المهنية؛ التي تهدد اطر في الوقایة من المخاالعمال دور نقابات " ٦"

 . ال:  المشترك بين النقاباتاالتحاد 

أن تؤدي هيئات أصحاب العمل دورا هاما في الترویج  تتوخى اإلستراتيجية األسترالية:   غرفة التجارة والصناعة. أستراليا
وینبغي أن . والصحة المهنيتين على مستوى الصناعة والقطاع وعلى المستوى المحليلإلستراتيجية ورسالتها فيما یتعلق بالسالمة 

 .  العمالیقر الصك بالدور البناء الذي یمكن أن تؤدیه نقابات

نظم سالمة وصحة " ١: "ثمة عدد من المفاهيم ال مكان لها في صك لمنظمة العمل الدولية، ومنها:   العمالمجلس نقابات
خصخصة خدمات " ٣"تحميل العمال بشكل أساسي وحصري مسؤولية السالمة والصحة المهنيتين؛ " ٢ " السلوك؛قائمة على

 على المخاطر ةهج السالمة والصحة المهنيتين القائمُن" ٥"إلغاء الضوابط المنظمة للسالمة والصحة؛ " ٤"الصحة والسالمة؛ 
دور الحكومة في بناء القدرات؛ " ١ ":، وهي تشمل ما یليلصكوفي مقابل ذلك، ثمة عدد من المفاهيم یجب إدراجها في ا. حصریًا
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في الوقایة من اإلصابات والمرض، من خالل العمال دور نقابات " ٣"حمایة حقوق العمال في بيئة عمل سليمة وصحية؛ " ٢"
ن واإلنفاذ والمتهاونأصحاب العمل " ٥"عمليات التفتيش والمشارآة في اللجان المعنية بالسالمة؛ " ٤"المعلومات والتدریب؛ 

 .والعقوبات

 . قبل وضع التشریعات والعقوبات، ال بد من تقدیم معلومات عن المخاطر المهنية وعواقبها:   اتحاد غرف الزراعة. اآوادور

 في مجال السالمة والصحة  الدول األعضاء في االتحاد األوروبي ملزمة، على األقل، بإعداد مجموعة من التقاریر. ألمانيا
وحتى یتيسر العمل أآثر، ینبغي مراعاة بنية هذه التقاریر متى أمكن، من أجل إلغاء التكرار الزائد واإلبقاء على تكاليف . مهنيتينال

 . التقاریر منخفضة قدر المستطاع

لق بمفتشيات  توفير القدرات الالزمة فيما یتععنمسؤولية الحكومة " ١: "ینبغي مراعاة القضایا اآلتية:  نقابات العمالاتحاد 
ات والتدریب والمشارآة؛ ـي المعلومـات وممثليها فـحقوق النقاب" ٣"حقوق العمال في بيئة عمل سليمة وصحية؛ " ٢"العمل المستقلة؛ 

هذا النوع من   وینبغي أال یتضمن  .  اللجان المعنية بالسالمةاجتماعاتمشارآة العمال وممثلي النقابات في عمليات التفتيش و " ٤"
اإلفراط في تحميل العمال مسؤولية " ٢"حمایة الصحة المهنية على أساس السلوك؛ " ١: "ظمة العمل الدولية المفاهيم اآلتية منصكوك

حمایة  تنظيم " ٤" تقوض محتوى القوانين؛ التيالتشریعات الطوعية " ٣"أنفسهم أو اإللقاء بهذه المسؤولية بشكل أساسي على عاتقهم؛ 
 .الصحة المهنية

 .  ١٥السؤال الرد على انظر .  اإندونيسي

یمكن مراعاة تشجيع األبحاث في مجال السالمة والصحة المهنيتين فيما یتعلق بتطویر الممارسات الجيدة والبرامج       .  إیطاليا
 .الوطنية

 . ال:   العام للعملاالتحاد

الجدید في مختلف الدول األعضاء، وهذا نعم، وضع حكم بشأن طریقة جدیدة وخاصة لرصد تنفيذ الصك :  العمالي العاماالتحاد 
 . ح أحد االتجاهات شكال آخر للصك غير شكل االتفاقيةآل ما یلزم في حالة ما رّج

وعالوة على . تشریع وطني واحد فيما یتعلق بالسالمة والصحة المهنيتين أآثر من بلد یكون للینبغي أال .  بابوا غينيا الجدیدة
في نظمها وبرامجها الوطنية، ال سيما  ستهللكي تل الدولية المساعدة التقنية إلى الدول األعضاء ذلك، ینبغي أن تقدم منظمة العم

 .  لمنظمة العمل الدولية المكونة الناميةالهيئات

ینبغي أن یشير الصك إلى أهمية الروابط الحكومية الدولية فيما یتعلق بالسالمة والصحة المهنيتين وینبغي أن یتضمن         .  البرازیل
المبادئ التوجيهية وتوجيهات السوق المشترآة لبلدان  من ١٣ و١٢ و٧ و٦ و٥سائل من بينها القضایا المنصوص عليها في المواد م

  .المخروط الجنوبي بشأن السالمة والصحة المهنيتين

العمال في السالمة  في بناء القدرات، وحقوق اتتتمثل المفاهيم الواجب إدراجها في دور الحكوم :  العمالاتحاد .  بربادوس
 .والصحة المهنيتين، ودور النقابات، ولجان السالمة، واإلنفاذ والعقوبات

 .نقترح، من أجل تيسير تشجيع التصدیق على اتفاقية، إدراج أحكام مرنة تسمح للدول األعضاء بالتصدیق .  بنما

 یثبت وفقا لما تعبر عنه من احتياجات وما یفرض الصك على منظمة العمل الدولية مساعدة الدول األعضاء،.  آينا فاسوربو
الموارد والمساعدة تعبئة تحقيق أهدافها بوسائل دستوریة وعملية بوسائل دستوریة وعملية وذات صلة بالميزانية، بما في ذلك لمنها، 

 . ة تشجيع التأمين الصحيویعتبر من الضروري توسيع نطاق الحمایة االجتماعية لتشمل جميع شرائح السكان وإتاحة إمكاني. الخارجية

 اإلثبات في حال عبءتحميل العمال : لم ترد في االستبيان المشاآل اآلتية: ًاذاتيالمدارة مستقلة ال" تضامن" ةنقاب.  بولندا
 الطابع االختياري اللتزامات أصحاب العمل في مجال السالمة والصحة المهنيتين؛    اإلخالل بقواعد السالمة والصحة المهنيتين؛ 

: آما ینبغي إدراج المسائل اآلتية  .إزالة الضوابط في مجال السالمة والصحة المهنيتين خصة خدمات السالمة والصحة المهنيتين؛ خص
دور النقابات في الحيلولة دون وقوع حوادث في العمل وأمراض مهنية من خالل  حمایة حق العمال في بيئة عمل سليمة وصحية؛

 .العقوباتاإلنفاذ و المعلومات والتدریب؛

 . عضو دولةینبغي مراعاة الوضع الحالي لكل.  تایلند

لبت االستنتاجات التي اعتمدها مؤتمر العمل الدولي في دورته االحادیة والتسعين ط:   أصحاب العملجمعياتاتحاد .  ترآيا
واتفاقية ) ١٥٥رقم  (١٩٨١ ،تين الصك تكرار أحكام الصكوك الموجودة، مثل اتفاقية السالمة والصحة المهنيیتفادى بأن ٢٠٠٣في 

باإلضافة إلى ذلك،  .وسيكون األنسب، عند إعداد توصية، وضع صك إطاري مفهوم). ١٦١رقم  (١٩٨٥ ،خدمات الصحة المهنية
 بها المنظمات مینبغي أن ینص الصك أیضا، آإطار توجيهي بالنسبة لألطراف المعنية، على تشجيع المبادرات الطوعية التي تقو

وفي النهایة، ینبغي أن یأخذ الصك في  .لعمال وباقي األطراف المعنية بالسالمة والصحة المهنيتينل ألصحاب العمل والممثلة
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وبالتالي، ینبغي عدم وضع . االعتبار أن القطاع غير المنظم له تأثير سلبي آبير على تنفيذ تدابير السالمة والصحة المهنيتين
 .قعة القطاع غير المنظم من شأنها أن توسع رتقييدیةتشریعات 

المساعدة التقنية والمالية التي یمكن أن تقدمها منظمة العمل الدولية إلى خدمات السالمة والصحة المهنيتين في البلدان  .  تشاد
 .النامية

 . ال:  اتحاد أصحاب العمل.  جامایكا

 . ال:   والنقلةاتحاد الصناع.  الجمهوریة التشيكية

 . ال:   العمالنقاباتافي ل التشيكي المورتحاداال

یحظى قد یبدو تحدید فترة زمنية العتماد الدول األعضاء الصك أمرا مهما وقد یبين األهمية التي .  جمهوریة تنزانيا المتحدة
 .  الموضوعبها

سالمة والصحة وینبغي أن تكون أنشطة ال. الناميةالبلدان ثمة حاجة إلى فهم الهوة بين البلدان المتقدمة و.  جمهوریة آوریا
، ینبغي أن   ]على االتفاقيات القائمة بشأن السالمة والصحة المهنيتين [ونظرا إلى نسبة التصدیق المنخفضة. المهنيتين خاصة بكل بلد 

 .  لتزید نسبة تصدیق الدول األعضاء عليه ودقيقًاموجزًاالجدید یكون الصك 

 اإلعالن الترابط مع صكوك أخرى غير صكوك منظمة العمل من الالزم أن یشجع:  اتحاد أصحاب العمل.  جنوب أفریقيا
 .الدولية تؤثر في السالمة والصحة المهنيتين، آالبرنامج الدولي للسالمة الكيميائية

 إدراج عدد من المبادئ عدمینبغي :  نقابات العمال؛ اتحاد منظمات المستخدمين بأجر وموظفي الخدمة المدنيةاتحاد .  الدانمرك
" ٢"تحميل العمال بشكل أساسي وحصري المسؤولية عن السالمة والصحة المهنيتين؛ " ١: "، وهيمة العمل الدوليةفي صك لمنظ

ترآيز التدابير على التصدي للمخاطر فحسب بدال من القضاء على األخطار؛ وینبغي إدراج " ٣"إلغاء اإللزام أو استبداله بالطوعية؛ 
 في ضمان الموارد الالزمة لنظام وقائي اتواجب الحكوم" ١: "وهي تشمل ما یلي. دوليةعدد من المبادئ في صك لمنظمة العمل ال

بما ( الشرآاء االجتماعيين  دورتعزیز" ٣"حمایة حق العمال في بيئة عمل آمنة وسليمة؛ " ٢"بشأن السالمة والصحة ولنظام تفتيش؛  
من خالل الحوار االجتماعي والتدریب والحق في منظمات معنية   فيما یتصل بتدابير السالمة والصحة المهنيتين   ) في ذلك النقابات
 . لها وأصحاب العمل الذین ال یمتثلوناللوائحت التي تخالف منشآالعقوبات المفروضة على ال" ٤"ت؛ منشآبالسالمة في ال

" ٢"یة في البلدان؛ مستوى التنمية االجتماعية واالقتصاد" ١": ینبغي مراعاة ما یلي:  اتحاد أصحاب العمل.  سري النكا
 . المسائل المتعلقة بالقطاع غير المنظم

وعلى . هذه األهمية إلى تعزیز وحمایة موظفي السالمة والصحة المهنيتينبقد یكون من الالزم أن تتصدى وثيقة .  السنغال
علقة بالسالمة والصحة المهنيتين نحو مماثل، یمكن أن ینص الصك على إدراج التنمية المستدامة مستقبال في المبادئ التوجيهية المت

 . والبيئة

موظفي ) وضع( وحمایة) بناء القدرات( هذه األهمية تعزیزبن الوقت حان ألن تبحث وثيقة إ:  للعمالاالتحاد الوطني 
 . السالمة والصحة المهنيتين

: ة العمل الدولية، وهي آاآلتيإدراجها في صك لمنظمعدم یجب التي ثمة عدد من المفاهيم :   العمالاتحاد نقابات.  سویسرا
؛ االعتماد على  السالمة والصحة مسؤوليةبشكل أساسي أو حصري  العمالتحميل نظم السالمة والصحة القائمة على السلوك؛

 على نهج السالمة والصحة القائمة آليًا إلغاء الضوابط المنظمة للسالمة والصحة؛ خصخصة خدمات السالمة والصحة؛ والطوعية،
حمایة حق العمال في بيئة  دور الحكومة في بناء القدرات؛ :، من قبيلومن جهة أخرى، ینبغي إدراج العدید من المفاهيم .رالمخاط

عمليات التفتيش  دور النقابات في الوقایة من اإلصابات واألمراض من خالل المعلومات والتدریب؛ عمل سليمة وصحية؛
 .والمشارآة في اللجان المعنية بالسالمة

 . ال:  اتحاد اإلنتاج والتجارة.  ليشي

 .  االستبيان مفهوم.  الصين

ینبغي أن تساعد منظمة العمل الدولية في تعزیز قدرات وزارة العمل، ال سيما فيما یتعلق بتخصص األطباء ومفتشي     .  غابون
آما أن من المهم . أنحاء البلدل في جميع وسيسمح ذلك بتوزیع هؤالء المفتشين بشكل أفض. العمل المعنيين بالسالمة والصحة المهنيتين 

السالمة والصحة المهنيتين، ونشر المعلومات المتعلقة  النقابيين المعنيين ب  مراعاة تدریب المسؤولين عن الموارد البشریة وممثلي 
 . أفضلبالسالمة والصحة المهنيتين نشرًا

العمل الدولية تدابير ترمي إلى تعزیز قدرات وزارة سيكون من المستحب جدا أن تطبق منظمة . نعم:  اتحاد أصحاب العمل
وسيسمح ذلك بنشر األطباء المختصين في السالمة . العمل الغابونية فيما یتعلق بتدریب أطباء مختصين في السالمة والصحة المهنيتين 
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إمكانية في السالمة والصحة تصون وفي مكان العمل، سيتيح األطباء المخ. والصحة المهنيتين في المناطق الریفية والحضریة بالبالد
وتقع على الحكومة مسؤولية تنفيذ . ، والعمال والحكومة)القطاع الخاص أو القطاع العام(إجراء مشاورات ثالثية بين صاحب العمل 

 . المهنيتينالسياسات ونشر المعلومات بين القوة العاملة وعامة السكان، ورصد االمتثال لهذه السياسات المتعلقة بالسالمة والصحة
 في المنشآتویتمثل جانب آخر في توفير التدریب األساسي للمسؤولين عن إدارة الموارد البشریة، وآذلك لممثلي النقابات، ودعم جهود 

 .نشر المعلومات المتعلقة بالسالمة والصحة المهنيتين

العمل على نحو واضح، خاصة عن طریق ینبغي تحدید األهداف الوطنية المتعلقة بتحسين ظروف العمل وبيئة   .  غواتيماال
وینبغي أن یكون بوسع أصحاب العمل والعمال والمنظمات الممثلة لهم االضطالع آليا  . تشجيع التنفيذ الفعلي لمعایير العمل الدولية  

 التدریب العمال ومنظماتمنظمات وینبغي مساعدة الحكومات ومنظمات أصحاب العمل و  . السياسات وتنفيذهاوضعبمسؤولياتهم في 
 .ث في إعداد وتنفيذ برامج لتحسين إدارة المخاطر وسالمة وصحة العمالوالمهني والبح

 .یتعين مراعاة فئات العمال الخاصة، من قبيل النساء العامالت والمعوقين واألطفال والمراهقين العاملين.  فنزویال

 . اجتماعيتقٍصال بد من مراعاة إجراء .  فيتنام

 ووضع آلية صارمة خاصة بتنفيذ  ، ینبغي أن یتضمن النظام الوطني نظام رصد حسن التصميم لتنفيذه    :  الالعماتحاد .  قبرص
 .البرنامج

 .ستبرز مثل هذه القضایا بطبيعتها عند قطع أشواط في صياغة صك مناسب.  آرواتيا

ية للسالمة في مكان العمل، عن طریق ینبغي لإلعالن أن یقر ویحدد دور منظمة العمل الدولية في الترویج لثقافة عالم.  آندا
ت ءا بواسطة األمم المتحدة وأجهزة أخرى، ودعم جهود الدول األعضاء في جمع ونشر اإلحصاالتوعية على الصعيد الدولي، مثًال

 .والممارسات الجيدة وتقدیم المساعدة التقنية

د على نحو واضح وصریح األغراض واألهداف بصرف النظر عن شكل الصك المتفق عليه، فإن أحكامه ینبغي أن تحد .  آوبا
 والمتوسطة والقطاع غير المنظم، بالنظر إلى الفوارق فيما بينها   المنشآت الصغيرةت عبر الوطنية ومنشآالتي من المنتظر أن تحققها ال

 في مجالمستوى مالئما اشتراط أن یؤدي آل منها دوره االجتماعي في أن یضمن للسكان  وبين إمكاناتها التقنية واالقتصادیة، مع  
 .الصحة ونوعية الحياة والبيئة، وال سيما في مجال الصحة

القطاع غير المنظم الحضري والریفي؛ تطبيق البحوث متعددة : ما یليإضافة : اتحاد العمال الدیمقراطيين .  آوستاریكا
، وضرورة إصالح  لهاعاقبة عدم االمتثال ومالجدیدة المؤسسات؛ رصد االمتثال لالتفاقية المشترآة بيناالختصاصات والبحوث 

 .القانون الذي یتعارض معها؛ اعتماد المعایير الدولية المزمع تطبيقها في مجال السالمة والصحة المهنيتين والتصدیق عليها  

یزا للسالمة تعز) العمالة الوافدة(یأخذ بعين االعتبار التواصل المعرفي مع جميع شرائح العمالة وباللغة التي تفهم    .  الكویت
 .والتنمية الوطنية

التفتيش المتخصص بموضوع السالمة والصحة المهنيتين  " ١: "یقترح أن یعطي الصك اهتماما أآبر للمواضيع التالية   .  لبنان
مراعاة العوامل الخاصة بقضایا الجنسين في ما خص السالمة والصحة " ٢" اختصاص بهذا الحقل؛ يوأهمية وجود أطباء عمل ذو

تشجيع التشاور بين أصحاب العمل واإلجراء حول مواضيع السالمة " ٤"وضع نظام إلدارة السالمة في آل منشأة؛ " ٣"تين؛  المهني
ي آل مؤسسة لمعالجة فتعزیز وجود اللجان العمالية " ٥"والصحة المهنيتين والطرق اآلیلة إلى التصدي للمخاطر الناجمة عن العمل؛ 

 .نقضایا السالمة والصحة المهنيتي

 ویمثل . ثمة اعتقاد راسخ أنه ال بد من نهج بنيوي لتصنيف مختلف أنواع المخاطر داخل هيكل شامل متكامل    .  نعم.لكسمبرغ
وینظم هذا النهج مختلف االختصاصات بطریقة علمية، مع . الروسية أحد طرق تمثيل المشكلة" ماتروشكا"الهيكل متعدد األبعاد لدمية 

 ثان  عنصریفتقد النهج البنيوي إلى     لكن .تيح لنا قاعدة لنهج بنيوي یتعلق بالوقایة    یخاطر التي تهدد العمال ووصف الجوانب المعزولة للم
بين األسباب األساسية للحوادث المتصلة بالوعي والالوعي، أي وات الخاصة بمستوى خطورة وتواتر الحوادث ءیربط بين اإلحصا

 ات ممثلو الحكومبّين إليه خبرة منظمة العمل الدولية وأضيفت البنيوي برمته اتساقا إذ سيزداد النهجو. األسباب النفسية واالجتماعية
تزداد سرعة نمو سوق  وأخيرًا، .والشرآاء االجتماعيون، عمال بروح الهيكل الثالثي، عن تضامنهم وإحساسهم بالمسؤولية  

.  بالقضایا االجتماعية على قرارات المستثمرین على نحو مطرد ویزید تأثير نهج الشرآة فيما یتعلق فأآثراالستثمارات األخالقية أآثر 
 لما فيه مصلحة الجميع ومصلحة الكون برمته، ینبغي تشجيع التنمية المستدامة   وإذا أردنا إقرار احترام الطبيعة وحقوق اإلنسان مستقبًال

 .هنيتين وظروف العمل والعمالةبشأن السالمة والصحة الموقائيًا   تمتلك نهجًاًا مسؤولة اجتماعيبواسطة شرآات

 .اإلشارة إلى آيفية التعامل مع العمالة غير المنتظمة خاصة في قطاعات الزراعة والتشييد والبناء والخدمات العامة.  مصر

 . ال:   مصراالتحاد العام لنقابات عمال
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ماآن العمل، والقدرات االقتصادیة  إلى الصك حجم أ استنادًا الموضوعة النظام والبرامج أن یراعيمن المهم.  المكسيك
 .  المخاطر، إذ ال یمكن تطبيق االلتزامات ذاتها في أوضاع مختلفةدرجةوالتقنية، و

 . یوافق:  اتحاد أصحاب العمل

التقارب في التعویض عن  التأمين اإللزامي ضد اإلصابات؛ :إدراجها هيیتعين القضایا التي   .المملكة العربية السعودیة
 . األولویة لألخطار واألمراض المهنية األآثر انتشارا في العالم وتحدیدها والوقایة الالزمة لتقليل هذه األخطار إعطاء؛اإلصابات

 .انظر التعليقات العامة.  المملكة المتحدة

 .ینبغي التأآيد على الجوانب التقنية عند وضع نظام لمراقبة الهندسة.  موریشيوس

اإلیدز مشكلة /صك أیضا بعض المبادئ األساسية التي تقر بأن فيروس نقص المناعة البشریةینبغي أن یتضمن ال.  موزامبيق
اإلیدز  / فيروس نقص المناعة البشریةمن مدونة ممارسات منظمة العمل الدولية بشأن ١-٤من مشاآل مكان العمل، وفقا ألحكام البند   

 .وعالم العمل

 بشأن موضوع السالمة والصحة المهنيتين، ةية التعاون بين األطراف الثالث التأآيد على أهمإعادةالحكومة ود ت . النرویج
ویرغب ممثلو النقابات على وجه الخصوص في التأآيد على أنه ینبغي إدراج المسائل  .ما یعني المشارآة والحوار في مكان العملم

واجب أصحاب " ٣"ي بيئة عمل سليمة وصحية؛ حمایة حق العمال ف" ٢"؛  في بناء القدراتاتدور الحكوم" ١: "في الصكالتالية 
مشارآة " ٥"؛ المنشآتواجب العمال في المشارآة في تطویر السالمة والصحة المهنيتين داخل " ٤"العمل في ضمان حقوق العمال؛ 

اإلنفاذ " ٧ "حق أصحاب العمل في انتخاب مندوبين معنيين بالسالمة؛ " ٦"أصحاب العمل في اللجان المعنية بالسالمة؛  /النقابات
 .حق العمال في رفض العمل الذي یشكل خطرا على صحتهم وسالمتهم" ٨"؛ والعقوبات

 . ٥أنظر الرد على السؤال .  النمسا

ویوجد ما یناهز . یتشظى القانون الوطني بشأن السالمة والصحة المهنيتين بسبب الهياآل االتحادیة :  الغرفة االتحادیة للعمل
 معایير السالمة والصحة المهنيتين    إذا أدرجت ساري المفعول لم تنفذ بشأنه بعد توجيهات االتحاد األوروبي، عامًا  قانونياً  معيارًا١٦٥

 .بشأن الخدمات العمومية على جميع مستویات االتحاد والمعایير المتعلقة بالزراعة

 إلى جانب إصدار صك ترویجي، في السعي دور منظمة العمل الدولية،أوًال، . ةمعينلم یعالج االستبيان قضایا .  نيوزیلندا
 وعي دولي أآبر  تعزیزیتيح قد ، باإلضافة إلى ذلك. بنشاط إلى تحسين صورة الصحة والسالمة في مكان العمل على الصعيد الدولي

العمل الدولية، یمكن لمنظمة  و .بيئة تساعد الحكومات على الترویج لثقافة الصحة والسالمة في مكان العمل على الصعيد الوطني نشوء 
یحتمل، و. في العملمثال، أن تتيح الموارد الترویجية التي یمكن استخدامها على الصعيد الدولي إلحياء اليوم العالمي للسالمة والصحة 

ه  على أنفي العمل دولي نشط من منظمة العمل الدولية، أن ینظر أصحاب المشاریع إلى اليوم العالمي للسالمة والصحة  سياقفي غياب 
الصلة بين السالمة  ثانيًا، ال بد من النظر في  .أولویة دولية ووطنيةآحدث مؤید للعمال، ال على أنه ترویج للسالمة والصحة المهنيتين 

هناك تأآيد متزاید في السنوات وآان . اإلیجابيةاالستخدام والصحة المهنيتين باعتبارهما وظيفة تقنية خاصة وممارسات عالقات 
تشكل هذه العناصر البشریة جزءا  و والعنف المتصلين بالعمل؛إلجهاد آا،لقضایا النفسية واالجتماعية للسالمة والصحةاألخيرة على ا

 أي صك ترویجي درجال بد من ضمان أن ی  ،  لذا .نا السالمة والصحة المهنيتفي إطارهاال یتجزأ من ثقافة مكان العمل التي تمارس   
سلط الضوء على إمكاناته لتحسين إنتاجية مكان أن یممارسة عالقات العمل الجيدة، وسياق  بوضوح السالمة والصحة المهنيتين في 

  ما مكسب اجتماعي فقط، ال على أنهمایحتمل، في غياب هذا السياق المحدد، أن ینظر إلى السالمة والصحة المهنيتين على أنه و. العمل
 .جزء ال یتجزأ من ممارسة مكان العمل المنتجة

ونتيجة لذلك، ینتابنا قلق من أن  .  من التفصيلالمستوىینبغي أال ینص الصك المرتقب على مسائل بهذا :  العملمنظمة أصحاب
 صورة الصحة والسالمة في مكان قویة السيما تعزیز دور منظمة العمل الدولية في السعي بنشاط إلى ت، إضافيةتقترح الحكومة بنودًا

السالمة والصحة المهنيتين باعتبارهما وظيفة تقنية خاصة وممارسات عالقات العمل    العمل على الصعيد الدولي، والصلة بين 
، في تقييدیةلكن، یمكن إدراج هذه المسائل، وإن آانت في حد ذاتها . هذا األمر ال یتناسب مع صك إطار ترویجي مرنف .اإلیجابية

 . یمكن للبلدان أن تنظر فيهأمر آ)إعالن غير تقييدي  (اإلطار الترویجي

 . ال: اتحاد الصناعة وأصحاب العمل.  هولندا

  :اتحاد نقابات العمال؛ االتحاد الوطني لنقابات العمال المسيحية؛ االتحاد المرآزي للمستخدمين على المستویين المتوسط والعالي 
 . انظر التعليقات العامة

لنسبة لموظفي الجيش، فالسبب یكمن في طبيعة أما با. ینبغي أال یشمل تطبيق هذا الصك موظفي الجيش والبحارة.  اليابان
أما   . إذ ال یمكن أن یسري على أعضائها نفس النظام الذي یسري على العمال العادیين . التنظيم الذاتي التي تتميز بها القوات المسلحة   

 المتعلقة بالبحارة، مثل اتفاقية خرى األبحارة فالسبب یكمن في أنه ینبغي تفادي احتمال الخلط في تطبيق االتفاقياتالستبعاد البالنسبة 
 .ةالعمل البحري الموحد
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 . ال:  شرآات األعمالاتحاد 

نصت ینبغي أن یتضمن الصك المزید من االلتزامات فيما یتعلق بإجراءات منظمة العمل الدولية نفسها، وهو أیضا ما   .  اليونان
 . )، المرفق الثاني)١(اردة في التقریر الرابع الو (٢٠٠٣ هیوني/ حزیرانالمعتمدة في ستنتاجات اال بوضوح عليه
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 تعليقات المكتب

 مالحظات عامة
تبين ردود الحكومات ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال في مجموعها تأیيدًا ساحقًا لوضع واعتماد صك       

تزاید اتجاه الصناعات إلى  وهناك رأي مشترك مفاده أن أحد آثار العولمة هو   . جدید في مجال السالمة والصحة المهنيتين 
االستقرار في البلدان النامية دون وجود أحكام وطنية مناسبة بشأن السالمة والصحة المهنيتين، مما یزید الحاجة إلى مثل      

وعلى حد ما ذآرته إحدى الحكومات فإن الوقت قد حان للتفكير على مستوى عالمي عند التخطيط لإلجراءات  . هذا الصك
 .طني بغية وضع السالمة والصحة المهنيتين في صدارة البرامج الوطنيةعلى المستوى الو

 وهو یكرر استنتاجات المناقشة في الدورة الحادیة والتسعين لمؤتمر العمل الدولي   -وهناك رأي مشترك عمومًا آذلك  
ظم السالمة  مفاده أنه ینبغي تصميم الصك الجدید بحيث یشجع تحقيق تحسن تدریجي في برامج ون  - ٢٠٠٣في عام 

 .ذا مضمون ترویجي غير تقييدي  " إطاریاً "أو  " جامعا "والصحة المهنيتين على الصعيد الوطني وأنه ینبغي أن یكون صكًا    

وقد وضعت االستنتاجات المقترحة على ضوء هذه االعتبارات وانصب الترآيز على العمليات الالزمة على   
وعلى حد ما ذآر في التقریر، یعكس هذا النهج . مة والصحة المهنيتين السالالمستوى الوطني لتحقيق تقدم عملي في مجال 

التطورات الطارئة في بعض الدول األعضاء فضال عن التطورات على المستوى اإلقليمي آما هو الحال في االتحاد 
 نظم األوروبي وفي السوق المشترآة للمخروط الجنوبي، وهي موجهة على نحو مماثل نحو تحقيق تحسن متواصل في 

 .السالمة والصحة المهنيتين

التي اقترحها المكتب هي مثار    " ثقافة السالمة"ورأت عدة ردود، والسيما ردود منظمات العمال، أن اإلشارة إلى   
السالمة والصحة ، الذي ینقل مسؤولية توفير   "السالمة السلوآية "ویعتبر التعبير متصًال على نحو وثيق بمفهوم        . للجدل

ورغم أن هذا االستنتاج بعيد عن قصد المكتب، فإن   . تق صاحب العمل ليضعها على عاتق العامل عن عاالمهنيتين 
استخدمت هذه العبارة في استنتاجات      (بدًال من ذلك  " لسالمة والصحةثقافة وقائية ل "االستنتاجات المقترحة تستخدم عبارة    

 ).٢٠٠٣المؤتمر لعام 

 الردود إلى أنه ینبغي أن یستكمل ال أن یكرر الصكوك القائمة بشأن    وفيما یتعلق بدور ووظيفة الصك الجدید، تشير   
وینبغي أن یعزز نظام المعایير     ). ١(، من قبيل تلك الواردة في المرفق الثالث من التقریر الرابع  السالمة والصحة المهنيتين

 في الحسبان في االستنتاجات   وقد أخذت هذه االعتبارات. الجاري وأن یعتبر وسيلة لتشجيع تصدیق وتطبيق هذه الصكوك  
 . المقترحة

 )٢ و١السؤاالن (شكل الصك 
لسالمة والصحة تبين الردود على السؤال األساسي عما إذا آان ینبغي لمؤتمر العمل الدولي أن یعتمد صكًا للترویج ل      

واعتبر . دین، ردودًا إیجابية، تأیيد القيام بذلك تأیيدا شبه إجماعي وآانت جميع الردود من الحكومات باستثناء ر  المهنيتين 
مثل هذا الصك اإلطاري الترویجي وسيلة لتحسين الصورة البيانية للسالمة والصحة المهنيتين على المستویين الوطني  

ومن شأنه أن یضع سياقًا استراتيجيًا    . والدولي، مما یفضي إلى مواصلة تحقيق التحسن في السالمة والصحة المهنيتين   
ثر تحدیدًا، من قبيل تلك المبينة في صكوك منظمة العمل الدولية الواردة في المرفق الثالث من التقریر        العتماد تدابير أآ 

وهناك رأي مشترك على نطاق واسع آذلك مفاده أنه ینبغي ألي صك یزمع دراسته أن یكون مرنًا بما یكفي      ). ١(الرابع 
 التنمية االقتصادیة، بحيث ال تكون عوائق في سبيل االعتماد      ليتيح المجال للفوارق الوطنية، بما في ذلك اختالف مستویات   

 . والتنفيذ السریعين

وهناك مع ذلك اختالف في الرأي فيما یتعلق بشكل الصك الذي یفترض أن یحقق األهداف المشترآة على أفضل    
ذآر ذلك، یعرب زهاء ثلثي   ومن بين الردود التي ت. وال یذآر عدد من الردود أفضلية معينة فيما یتعلق بشكل الصك . وجه

وتشمل  . الحكومات بدعم من معظم منظمات العمال، عن تفضيل واضح التفاقية، سواء آانت وحدها أو تكملها توصية
الحجج المؤیدة لهذا الخيار آراء تفيد بأن هذه الصكوك قد أثبتت قيمتها آوسيلة لضمان مراعاة قيم وآراء منظمة العمل   
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وفي هذا السياق، تشدد بعض الردود على قيمة وأهمية . تحقيق اتفاق عالمي في الُنهج والمفاهيم الدولية، وأنها تسهم في 
 ینبغي أن توفر المرونة والتقييد إطاریةوتدعم ردود أخرى اتفاقية . آليات اإلبالغ والمتابعة التفاقيات منظمة العمل الدولية   

 .للتطبيق بسهولة وللتصدیق على نطاق واسع على حد سواء وینبغي أن تكون مبنية بأسلوب بسيط وقابلة    

. ویؤید ما یقرب من ثلث الحكومات اعتماد إعالن أو توصية فقط وهذا هو موقف معظم منظمات أصحاب العمل ذلك     
السالمة وبالنسبة للبعض، یعتبر اإلعالن الحل األفضل نظرًا إلى أن انخفاض مستوى التصدیق على االتفاقيات القائمة بشأن       

ویعتبر آخرون أن من شأن اعتماد إعالن أن یدعم  .  یشير إلى أن هناك حاجة إلى شكل آخر من الصكوكالمهنيتين والصحة 
وفيما یتعلق بالحاجة إلى آليات المتابعة      . الهدف العالمي لمنظمة العمل الدولية في تحقيق العمل الالئق أال وهو العمل اآلمن  

ویذآر آخرون . صك الجدید في نظرهم ینبغي أال یتضمن أي التزامات باإلبالغ واإلبالغ، یفضل البعض اعتماد إعالن ألن ال
أن الشرط المسبق الختيار اإلعالن بوصفه شكل الصك الجدید هو أنه ینبغي أن یترافق بآلية إبالغ ومتابعة موضوعة      

 .خصيصًا لهذا الغرض

فيد بأنه ینبغي لمؤتمر العمل الدولي أن یعتمد     واتبع المكتب آراء األغلبية عند صياغة االستنتاجات المقترحة، وهي ت 
ولم ). ٢ و١النقطتان (صكًا بشأن السالمة والصحة المهنيتين وأنه ینبغي لهذا الصك أن یتخذ شكل اتفاقية تكملها توصية     

مقترحة یسترشد المكتب فحسب بالردود على آل نقطة ولكنه استرشد آذلك بما استشفه من اتفاق عام على مفاهيم الصياغة ال         
وفي حين لم یكن الشكل المقترح للصكوك هو الشكل المفضل لجميع الردود،  ). ١( من التقریر الرابع ٨٥ و٨٤في الفقرتين 

فإن من شأن الصكوك المقترحة، بإتباعها مفاهيم الصياغة هذه، أن تعكس نهجًا یمكن في رأي المكتب أن یوفق بين معظم       
هدف الصكوك المقترحة إلى تشجيع الدول األعضاء على الضلوع في عملية منهجية  وت. اآلراء المختلفة التي أعرب عنها

 .لتحقيق تقدم تدریجي نحو التوصل إلى بيئة عمل آمنة وصحية  

وعند صياغة االستنتاجات المقترحة وعلى ضوء التعليقات المتلقاة، بذل مجهود یرمي إلى الترآيز على القضایا  
حة بهدف وضع اتفاقية، في حين عولجت القضایا األخرى األقل مرآزیة في االستنتاجات    األساسية في االستنتاجات المقتر  
وعلى الرغم من ذلك، یجدر التذآير بأنه یعود للمؤتمر أن یتخذ القرار النهائي بشأن شكل      . المقترحة بهدف اعتماد توصية 

 .الصكوك المقترحة

 )٣السؤال (الديباجة 
. في حين تختلف إلى حد ما فيما یتعلق بمضمونها  ) أو الصكوك(اد دیباجة للصك تؤید أغلبية آبيرة من الردود اعتم

ویعتبر هذا األمر، والسيما من وجهة نظر     ). د(الوارد في البند " ثقافة السالمة"وتبرز نقطة الخالف الرئيسية حول تعبير   
المستخدم في " الوقائيةالسالمة والصحة ثقافة  "منظمات العمال بصورة رئيسية، على أن له معنى مختلفًا عن معنى تعبير        

ثقافة  "وعندما اعتمد المكتب تعبيرًا وجيزًا هو تعبير     . ٢٠٠٣استنتاجات الدورة الحادیة والتسعين لمؤتمر العمل الدولي لعام   
. لمفهوملم یكن یقصد بأي حال من األحوال االبتعاد عن االستنتاجات المذآورة بل سعى إلى تسهيل تطبيق عالمي ل        " السالمة

؛ ویرد وصف "الوقائية على الصعيد الوطنيالسالمة والصحة ثقافة  "وقد عادت االستنتاجات المقترحة إلى استخدام تعبير  
 . ٢٠٠٣ من استنتاجات عام ٤الجوانب الرئيسية لهذا التعبير في النقطة 

خلق بيئة عمل آمنة وصحية، وإلى وهناك اتفاق عام حول إدراج إشارات إلى إعالن فيالدلفيا، سعيًا إلى تحقيق هدف 
، آان هناك تنوع في الرأي فيمــا یتعلــق بصكوك       )و(وفي الردود على البند . ٢٠٠٣استنتاجات مؤتمر العمل الدولي لعام    

 توصية تعتبر    ٢٠ اتفاقية و ١٧) ١(ویعدد المرفق الثالث للتقریر الرابع  . منظمة العمل الدولية التي ینبغي اإلشارة إليها  
، دليل صياغة صكوك منظمة العمل الدوليةومراعاة لإلرشادات الواردة في .  مدونة ممارسات١٩بة للعصر إلى جانب مواآ

وتوصية السالمة والصحة  ) ١٥٥رقم  (١٩٨١اقتصر المكتب على اإلشارات إلى اتفاقية السالمة والصحة المهنيتين،   
 ).ه(البند ) ٣النقطة (، المشار إليهما في )١٦٤رقم  (١٩٨١المهنيتين،  

 )٤السؤال (التعاريف 
وتعبير   " السالمة والصحة المهنيتين برنامج وطني بشأن   "هناك اتفاق عام فيما یتعلق بالحاجة إلى تعریف تعبير        

آما تتناول معظم التعليقات المتلقاة مقترحات بإدراج تعریف لمفاهيم أو تعابير          ". لسالمة والصحة المهنيتين  نظام وطني ل "
 ن أنه توخيًا للترآيز على العناصر الرئيسية في سياق النهج العام للنص المقترح، لم یحتفظ المكتب إال بالتعریفيي    إال. إضافية

 ).٤النقطة (وأجري تعدیل طفيف على الصياغة لتوضيح المفهوم وتحسين صياغة   ). ب(والبند ) أ(المشار إليهما في البند 
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 )٩ و٨ و٧ و٦ و٥األسئلة (البرامج الوطنية 
وتشير . تسترعي عدة ردود االنتباه إلى إمكانية تشجيع الترویج لبيئة عمل آمنة وصحية بوسائل غير البرامج الوطنية 

باستخدام التعبير المعتمد في منظمة الصحة العالمية بوصفه یميز  " الرفاهة في العمل"حكومتان إلى النهج العالمي لمفهوم 
إال أنه بالنظر إلى أن جميع الردود باستثناء أربعة منها    . لتالي عن تفضيلهما له  بقدر أآبر غرض الصك المقترح، وتعربان با

وقد فصل ). ٥النقطة (آانت إیجابية ومعظمها دون تعليقات، یرد هذا الجانب في االستنتاجات المقترحة بهدف وضع اتفاقية          
، الذي یرد مباشرة بعد الجزء    "الهدف "عن األسئلة الالحقة التي تعالج البرامج الوطنية ووضع تحت العنوان المستقل 

وفيما یتعلق باإلشارة إلى الصكوك ذات الصلة لمنظمة العمل الدولية بشأن السالمة والصحة المهنيتين، أدخلت    . المذآور
مع قائمة باالتفاقيات والتوصيات في مرفق في االستنتاجات المقترحة بهدف وضع توصية،   ) ١٠النقطة (نقطة مستقلة 

والصكوك المدرجة في المرفق هي الصكوك التي حددها مجلس اإلدارة   . لصكوك التي یتعين أن تؤخذ في االعتبار  لتوضيح ا
على أنها مواآبة للعصر في أعقاب استعراض الفریق العامل المعني بالسياسة المتصلة بمراجعة المعایير، التابع للجنة 

 القائمة أیضًا ثالثة صكوك بشأن السالمة والصحة المهنيتين اعتمدها  وتشمل هذه. المسائل القانونية ومعایير العمل الدولية
وتوخيًا للتأآد من اإلبقاء على هذه القائمة مواآبة للعصر، یقترح آذلك آلية      . ٢٠٠٢ و٢٠٠١مؤتمر العمل الدولي في عامي  

 ).١٦النقطة (بسيطة للتحدیث في 

، وإن آان ذلك من وجهات   "سلطات الحكومية العليا ال" عن اإلشارة إلى ٦واستفسرت بعض الردود على السؤال  
وفي االستنتاجات المقترحة، اعتمدت صياغة جدیدة بإضافة  . نظر مختلفة، في حين آانت أغلبية الردود إیجابية صراحة

ذا وفي االستنتاجات المقترحة اآلن جرى جمع ه   )). ٣ (٦النقطة  (، مما یستجيب للشواغل المعرب عنها    "قدر اإلمكان "جملة 
 إیجابية، وعليه یظل النص على حاله دون تغيير في ٧وآانت جميع الردود على السؤال  . ٩ و٨ و٧السؤال مع األسئلة 

 توسيع نطاق التشاور بشأن البرامج الوطنية ليشمل    ٨وتعارض الردود السلبية أو المشروطة على السؤال  . جوهره
العظمى من الردود تقبل التشاور مع قائمة واسعة النطاق من الجهات إال أن األغلبية . األطراف غير الشرآاء االجتماعيين

وعوضا عن تعداد هذه الجهات ). ١( من التقریر الرابع ٤٩المستشارة، مما یعكس إلى حد آبير الجهات المذآورة في الفقرة  
ليها على هذا النحو في   ویشار إ " األطراف المهتمة  "في صك من الصكوك، یبدو للمكتب أن من األفضل تصنيفها على أنها      

 ). ٨النقطة (االستنتاجات المقترحة بهدف وضع توصية   

 قد تبدو   السالمة والصحة المهنيتين عن قلقها من أن البرامج الوطنية بشأن  ) ج(٩وتعرب عدة ردود على السؤال  
یة ضروري على الرغم من وآأنها خاضعة للقيود االقتصادیة، لكن المكتب ال یعتبر أن إجراء تعدیل على الصياغة الجوهر    

 ).٩النقطة (ویرد السؤال اآلن في االستنتاجات المقترحة بهدف وضع توصية   . أنه یفهم هذا القلق

وفي حين آان هناك تحفظات حول فعالية األهداف آمعالم لألداء، باعتبار أن األهداف هي ابتكار حدیث نسبيًا في   
وسبق أن جرت .  في هذا الصدد٩لحاجة إلى تعدیل صياغة السؤال بعض الدول األعضاء، فليس هناك تعبير واضح عن ا

ثقافة السالمـة والصحة الوقائيـة على الصعـيد  " ویجري استخدام تعبير ٣تحت السؤال " ثقافة السالمة "مناقشة تعبير  
 .في جميع أجزاء النص المقترح" الوطني

وهي ترد في االستنتاجات المقترحة    ) ٥ستثناء السؤال    با(وجرى اآلن تجميع األسئلة التي تعالج البرامج الوطنية  
 واللتين ٩ و٨وهذه النقطة بطبيعة الحال مستقلة عن المسألتين اللتين تتناولهما النقطتان  . ٦بهدف وضع اتفاقية تحت النقطة 

 .سبقت مناقشتهما  

 )١٢ و١١ و١٠األسئلة (النظام الوطني 
. ١٠ المقترح في السؤال   لسالمة والصحة المهنيتينللنظام الوطني  هناك ما یشبه اإلجماع على دعم وضع وتطویر ا    

ومن شأن اشتراط تعيين سلطة مسؤولة أن یتيح تحویل المسؤولية على أساس األقاليم والوالیات أو المناطق المحلية رهنًا 
الشتراط األساسي  ویرد ا. بالوضع السياسي واالقتصادي واالجتماعي في الدولة العضو، وهو شرط التمسته عدة ردود 

ویقتضي هذا األمر أیضا التشاور    )). ١ (٧ النقطة (لوضع نظام وطني اآلن في االستنتاجات المقترحة بهدف وضع اتفاقية      
ویرد آذلك نص عن التشاور على نطاق واسع مع األطراف المهتمة األخرى في االستنتاجات        . مع الشرآاء االجتماعيين 

 ).١١النقطة (بهدف وضع توصية 

إال أن البعض یعتبر أن الحكم المقترح، بما في     . ، فإن األغلبية الكبرى من الردود إیجابية ١٢يما یتعلق بالسؤال   وف
وتعتبر ردود أخرى هذه العناصر ذات قيمة نسبية مختلفة في    . ذلك العناصر المقترحة لنظام وطني، تقييدیة على نحو مفرط 

المكتب تمييزًا بين العناصر المذآورة التي ینبغي ألي نظام وطني أن یتضمنها          ومراعاة للردود المتلقاة، أدخل . هذا السياق
 )).٣(و) ٢ (٧النقطـة  " (عند االقتضاء "على الدوام وبين العناصر التي ینبغي أن تدرج 
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 )١٤ و١٣السؤاالن (استثارة الوعي 
السالمة والصحة وعي العام بقضایا تساءلت عدة ردود عما إذا آان ال بد للحمالت الوطنية الرامية إلى استثارة ال 

ومن المؤآد أن المكتب لم یكن یقصد ذلك من .  من أن تقتصر بالضرورة على تلك المرتبطة بالمبادرات الدولية المهنيتين 
 ١٣وعليه، یرد السؤال ". عند االقتضاء"وراء اقتراحه، ومن المقترح توضيح النقطة عن طریق إدخال عبارة شرطية  

 )).أ( ١٢ النقطة( في االستنتاجات المقترحة بهدف وضع توصية  بصيغته المعدلة

وفي الردود على السؤال المتعلق باعتماد مفاهيم الخطر والمخاطر والوقایة منها في مناهج التعليم والتدریب على حد 
ة آبيرة في إدخال سواء، تشير بعض الردود إلى أن هذه المناهج مختلفة تمام االختالف في طابعها وأن هناك صعوبات عملي

وتم اإلبقاء على جوهر هذا الحكم في االستنتاجات المقترحة بهدف وضع توصية  . هذه المفاهيم في برامج التعليم األساسية
 )).ب (١٢النقطة " (التعليمية  "بعبارة   " التعليم األساسي " إذ استعيض عن عبارة –مع إدخال تعدیل طفيف  

 )١٥السؤال (النهج البنيوي لإلدارة 
وهناك ما یشبه االتفاق التام على النقطة األولى فيما إذا آان ینبغي للدول  . ینقسم هذا السؤال أساسًا إلى قسمين

وترآز المناقشة على ما إذا آان ینبغي لمثل هذا    . األعضاء أن تقوم بالترویج لنهج بنيوي إلدارة السالمة والصحة المهنيتين    
 ILO-OSH( ة لمنظمة العمل الدولية بشأن نظم إدارة السالمة والصحة المهنيتين   المبادئ التوجيهيالنظام أن یستند إلى

. ، وتشير عدة ردود إلى وضع نماذج أخرى لنظم اإلدارة، على الصعيدین الوطني أو الدولي، توفر معایير مماثلة     )2001
ل هذا الموضوع وتستدعي التكييف على  لمنظمة العمل الدولية هي الوثائق الدولية الوحيدة الموجودة حووالمبادئ التوجيهية
ونظرًا إلى هذا األمر وإلى أن األغلبية الكبرى من الردود إیجابية، یرد السؤال في االستنتاجات المقترحة     . الصعيد الوطني

 ).١٣النقطة (بهدف وضع توصية 

 )١٧ و١٦السؤاالن (صورة بيانية وطنية 
بية، سواء أتت من الحكومات أو من منظمات أصحاب العمل  آانت أغلبية آبرى من الردود على السؤالين إیجا

وفي تحدید مضمون الصورة البيانية الوطنية، هناك مجموعة واسعة من االقتراحات یعكس معظمها   . ومنظمات العمال 
ل، لم یكن ومن بين الدول األعضاء التي ردت سلبًا على هذا السؤا ). ١(العناصر الواردة في المرفق الرابع بالتقریر الرابع 

رد عدة دول منها عائدًا إلى معارضة ظاهرة لمفهوم الصورة البيانية الوطنية بصفتها هذه وإنما اعتقادا منها بأن عناصر      
 في ١٤وتتيح النقطة . مثل هذه الصورة البيانية ینبغي أن یترك تقریرها للدولة العضو ذاتها في ضوء ظروفها الوطنية 

وتفيد عدة ردود إن إدراج عناصر صورة بيانية وطنية في صك ترویجي قد یكون مفرطًا . ةصيغتها اآلن مثل هذه اإلمكاني 
 من ٧وبعض العناصر التي أشير إلى أنها مناسبة لصورة بيانية وطنية هي عناصر مشترآة مع ما تعتبره النقطة   . في التقييد

ولذا، . ة المهنيتين، من قبيل القوانين واللوائح االستنتاجات المقترحة على أنه یشكل جزءًا من نظام وطني للسالمة والصح 
، في االستنتاجات   )١(فإن المكتب بإدراجه هذا الحكم إلى جانب قائمة عناصر تستند إلى المرفق الرابع بالتقریر الرابع 

 ).١٤النقطة  (٧المقترحة بهدف وضع توصية قد خلق إشارة مشترآة إلى النقطة 

 )١٨السؤال (تبادل المعلومات 
وتشدد الردود على مزایا تبادل المعلومات هذا في تشجيع تحسين الوعي     . اك رد إیجابي ساحق على هذا السؤال هن

بقضایا السالمة والصحة المهنيتين وحفز ثقافة تسعى إلى تحقيق تحسن مستمر وابتكاري في السالمة والصحة المهنيتين            
 السالمة والصحة المهنيتين ة للبلدان التي لم یكن فيها تعزیز  وهذا األمر مهم بصورة خاصة بالنسب. على المستوى الوطني

وینبغي مد نطاق تبادل المعلومات إلى ما یتجاوز البرامج الوطنية ليشمل النظم الوطنية      . قضية ذات أولویة حتى اآلن
ت اقتراحات بشأن وأعتبر دور منظمة العمل الدولية في هذا التبادل دورًا أساسيًا وقدم. والبحوث على الصعيد الوطني

طریقة القيام بذلك، على سبيل المثال من خالل االجتماعات اإلقليمية والتعاون مع الوآاالت أو الهيئات األخرى من قبيل       
السالمة المرآز الدولي للمعلومات بشأن   /منظمة الصحة العالمية واالتحاد األوروبي وشبكة مراآز منظمة العمل الدولية   

درج هذا الحكم، بصيغته المعدلة لتوسيع نطاقه، في االستنتاجات المقترحة بهدف وضع توصية  وأ. والصحة المهنيتين
 ).١٥النقطة (

 )٢٠ و١٩السؤاالن (اعتبارات خاصة 
 دولة عضوًا خصائص قوانينها وممارساتها الوطنية التي یمكن أن تخلق        ٢٤، تحدد زهاء ١٩في الرد على السؤال 

وهناك   . ي صك مقترح وتشير إلى مجموعة شواغل دون أن تقدم بالضرورة حلوًال ممكنة   صعوبات أمام التطبيق العملي أل  
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وتستدعي الموارد البشریة أن تقدم منظمة العمل الدولية . إشارة إلى القدرة المحدودة للموارد البشریة والمالية على حد سواء
نيتين، أما الموارد المالية فتقتضي مساعدة الهيئات   التعاون التقني والتدریب وأن تنشر المعلومات عن السالمة والصحة المه

وتشير عدة حكومات إلى توزیع المسؤوليات بالنسبة للسالمة والصحة المهنيتين، وهي موزعة بين عدة وآاالت       . المانحة
عتبار  وعلى مستویات حكومية مختلفة، مما یقتضي إیالء اهتمام خاص عند وضع أطر البرامج والنظم الوطنية مع إیالء اال 

ویسترعى االنتباه آذلك إلى النسبة المرتفعة من العمال العاملين لحسابهم الخاص أو الذین . الواجب آلليات التنسيق الالحقة
یعملون في منشآت صغيرة في البلدان المتقدمة والبلدان النامية على السواء، وإلى الحاجة إلى برامج ونظم وطنية للتنبه إلى    

ن تثير جميع هذه القضایا، بشكل أو بآخر، تحدیات یعتد بها أمام الدول األعضاء في مجال صياغة  وفي حي. هذه المسائل
وتنفيذ برامج السالمة والصحة المهنيتين على الصعيد الوطني، فإن اإلطار الترویجي المطروح للمناقشة اآلن یستهدف   

تواصل من خالل برامج عملية وتتسم باألولویة   تسهيل وضع نظم وطنية للسالمة والصحة المهنيتين على نحو تدریجي وم   
 . واإلقرار بالوقت ذاته ببعض التحدیات والقيود

 بمثابة قضایا لم یجر  ١٩، اعتبرت بعض القضایا الواردة في الردود على السؤال  ٢٠وفي الردود على السؤال 
رد في الفئة ذاتها قضایا من قبيل حقوق   وت. التصدي لها في االستبيان وإنما ینبغي أخذها في االعتبار عند إعداد الصك  

العمال في الوقایة من اإلصابات واألمراض وعمليات التفتيش في مكان العمل والعضویة في لجان السالمة؛ واالستفاضة      
لسالمة والصحة في تعریف دور منظمة العمل الدولية في ترویج ثقافة وقایة عالمية، من قبيل المشارآة في اليوم العالمي ل

اإلیدز والعوامل النفسية  / العمل؛ وتشجيع البحوث؛ والظروف الخاصة من قبيل فيروس نقص المناعة البشریةفي
االجتماعية؛ والربط بين السالمة والصحة المهنيتين وممارسات االستخدام الجيدة؛ والتأمين ضد األمراض أو اإلصابات   

ء االجتماعيين في هذه المسائل ولكنه یعتبر أن توسيع مضمون    ویحيط المكتب علمًا باهتمام الحكومات والشرآا  . المهنية
الصكوك المقترحة بهذه الطریقة یمكن أن یجعلها تقييدیة أآثر منها ترویجية في مضمونها، وهو ما یخالف استنتاجات                  

الموجودة  وتذآر االستنتاجات المذآورة آذلك بضرورة تجنب تكرار أحكام الصكوك        . ٢٠٠٣مؤتمر العمل الدولي في عام  
 .عند وضع اإلطار الترویجي
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 االستنتاجات المقترحة

ترد فيما یلي االستنتاجات المقترحة التي أعدت على أساس الردود التي جرى إیجازها والتعليق عليها في هذا     
لثة والتسـعين وقد صيغت في الشكل المعتاد ویقصد بها أن تكون أساسًا لمناقشة مؤتمر العمل الدولي في دورته الثا    . التقریر

 .إطار ترویجي للسالمة والصحة المهنيتين : للبند الرابع من جدول األعمال) ٢٠٠٥(

وتعزى  . وال یرد في تعليقات المكتب تفسير لبعض الفوارق في الصياغة بين االستنتاجات المقترحة واستبيان المكتب     
ى أن تكون المصطلحات متكيفة قدر اإلمكان مع  هذه الفوارق إلى الحرص على السواء على االتساق بين شتى اللغات وعل

 . تلك المستخدمة في الصكوك الموجودة

. وال تتبع االستنتاجات المقترحة شكل االستبيان ألن هيكلها قد تقرر في ضوء الردود الواردة من الدول األعضاء       
اجات المقترحة بهدف وضع اتفاقية    وجرى ترتيب شتى عناصر االستبيان في نقاط وفقرات شاملة یتعين إدراجها في االستنت       

 . وتوصية مرفقة بها

  شكل الصك -ألف 
 . ینبغي لمؤتمر العمل الدولي أن یعتمد صكًا یضع إطارًا ترویجيًا للسالمة والصحة المهنيتين     -١

 . ینبغي أن یتخذ الصك شكل اتفاقية تكملها توصية   -٢

   االستنتاجات المقترحة بهدف وضع اتفاقية-باء 

 يباجة  الد-أوًال 
 : ینبغي أن تتضمن االتفاقية دیباجة تشير إلى ما یلي   -٣

من إعالن فيالدلفيا، التي تنص على التزام منظمة العمل الدولية أمام المأل بنشر    ) ز(الفقرة الثالثة  )أ(
الدعوة بين مختلف أمم العالم إلى برامج من شأنها أن تحقق الحمایة الوافية لحياة وصحة العاملين في   

 مهن؛ جميع ال

 ١٩٨١وتوصية السالمة والصحة المهنيتين، ) ١٥٥رقم  (١٩٨١اتفاقية السالمة والصحة المهنيتين،   )ب(
 ؛ )١٦٤رقم (

 أهمية السعي المتواصل إلى تحقيق هدف خلق بيئة عمل آمنة وصحية؛  )ج(

ن السالمة بشأ) ٢٠٠٣(االستنتاجات التي اعتمدها مؤتمر العمل الدولي في دورته الحادیة والتسعين    )د(
والصحة المهنيتين، وال سيما األولویة التي یتعين منحها للسالمة والصحة المهنيتين في البرامج       

 الوطنية؛

 .أهمية الترویج لثقافة وقائية للسالمة والصحة على الصعيد الوطني )ه(

   التعاريف-ثانيًا 
 : في مفهوم هذه االتفاقية  -٤

إلى أي برنامج وطني یشمل أهدافًا   " مة والصحة المهنيتين برنامج وطني بشأن السال   "یشير تعبير     )أ(
وأولویات ووسائل عمل في مجال السالمة والصحة المهنيتين یتعين تحقيقها في إطار زمني محدد    

 مسبقًا؛ 
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إلى الهيكل األساسي الذي یوفر اإلطار    " نظام وطني للسالمة والصحة المهنيتين   "یشير تعبير     )ب(
 .طنية بشأن السالمة والصحة المهنيتين   الرئيسي لتنفيذ برامج و

   الهدف-ثالثًا 
ینبغي لكل دولة عضو تصدق على هذه االتفاقية أن تتخذ تدابير ترمي إلى تحقيق بيئة عمل آمنة وصحية       -٥

بقدر أآبر على نحو تدریجي من خالل برامج وطنية بشأن السالمة والصحة المهنيتين مع إیالء االعتبار الواجب إلى    
 .ات الصلة لمنظمة العمل الدولية بشأن السالمة والصحة المهنيتين الصكوك ذ

   البرنامج الوطني-رابعًا 
ینبغي لكل دولة عضو أن تضع وتنفذ وتستعرض بصورة دوریة برنامجًا وطنيًا بشأن السالمة       )  ١( -٦

 . والصحة المهنيتين بالتشاور مع المنظمات الممثلة ألصحاب العمل وللعمال    

 : نامج الوطنيینبغي للبر  )٢(

أن یكون مصاغًا ومستعرضًا على أساس تحليل الوضع الوطني بشأن السالمة والصحة المهنيتين، بما في ذلك     )أ(
 النظام الوطني للسالمة والصحة المهنيتين؛  

 أن یشجع وضع ثقافة وقائية للسالمة والصحة على الصعيد الوطني؛ )ب(

 .لمحرزأن یتضمن أهدافًا ومؤشرات عن التقدم ا )ج(

ینبغي للبرنامج الوطني أن یكون معممًا على نطاق واسع وأن تؤیده وتستهله، قدر اإلمكان، أعلى السلطات    )٣(
 .الوطنية

   النظام الوطني-خامسًا 
ینبغي لكل دولة عضو أن تضع وتحفظ وتطور تدریجيًا نظامًا وطنيًا للسالمة والصحة المهنيتين،    )  ١( -٧

 . مثلة ألصحاب العمل وللعمال بالتشاور مع المنظمات الم 

 :ینبغي للنظام الوطني للسالمة والصحة المهنيتين أن یشمل ما یلي  )٢(

 قوانين ولوائح بشأن السالمة والصحة المهنيتين؛ )أ(

 سلطة أو سلطات معينة، تكون مسؤولة عن السالمة والصحة المهنيتين؛    )ب(

 .ية، بما في ذلك نظم التفتيشآليات لضمان االمتثال للقوانين واللوائح الوطن )ج(

 :ینبغي للنظام الوطني للسالمة والصحة المهنيتين أن یشمل، عند االقتضاء، ما یلي  )٣(

 معلومات وخدمات استشاریة بشأن السالمة والصحة المهنيتين؛     )أ(

 تدریب في مجال السالمة والصحة المهنيتين؛  )ب(

 خدمات في مجال الصحة المهنية؛ )ج(

 ع وتحليل بيانات بشأن الحوادث واألمراض المهنية؛  آلية لجم )د(

 .التعاون مع أي نظام للتأمين ضد إصابات العمل )ه(

   استنتاجات مقترحة بهدف وضع توصية–جيم 

   البرنامج الوطني-أوًال 
) أ(٤عند صياغة واستعراض البرنامج الوطني بشأن السالمة والصحة المهنيتين، المشار إليه في النقطة  -٨

 أعاله لتشمل أطرافًا أخرى مهتمة، ٦ه، یجوز للدول األعضاء أن تمد نطاق المشاورات المنصوص عليها في النقطة أعال
 . من قبيل الرابطات المهنية للسالمة والصحة المهنيتين 
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ینبغي أن تكون البرامج الوطنية بشأن السالمة والصحة المهنيتين مرتبطة، عند االقتضاء، ببرامج وخطط    -٩
 . رى من قبيل تلك المتصلة بالتنمية االقتصادیةوطنية أخ

عند صياغة واستعراض البرامج الوطنية بشأن السالمة والصحة المهنيتين، ودون المساس بالتزامات   -١٠
الدول األعضاء بموجب االتفاقيات التي صدقت عليها، ینبغي للدول األعضاء أن تأخذ في االعتبار اتفاقيات وتوصيات    

 . ينة في المرفقالعمل الدولية المب

   النظام الوطني-ثانيًا 
أعاله وحفظه وتطویره   ) ب(٤عند إنشاء النظام الوطني للسالمة والصحة المهنيتين المشار إليه في النقطة   -١١

 أعاله لتشمل أطرافًا أخرى مهتمة،   ٧تدریجيًا، یجوز للدول األعضاء أن تمد نطاق المشاورات المنصوص عليها في النقطة     
 . ابطات المهنية للسالمة والصحة المهنيتين من قبيل الر

عند تشجيع ثقافة وقائية للسالمة والصحة على الصعيد الوطني، ینبغي للدول األعضاء أن تسعى إلى  -١٢
 :  یلي ما

استثارة الوعي العام بقضایا السالمة والصحة المهنيتين عن طریق حمالت وطنية مرتبطة، عند االقتضاء،    )أ(
 بمبادرات دولية؛

 .إدراج مفاهيم المخاطر واألخطار والوقایة منها في برامج التدریب التعليمية والمهنية  )ب(

ینبغي للدول األعضاء أن تعزز النظام البنيوي لإلدارة إزاء السالمة والصحة المهنيتين، باالستناد إلى     -١٣
 ). ILO-OSH 2001 (المبادئ التوجيهية بشأن نظم إدارة السالمة والصحة المهنيتين

   صورة بيانية وطنية-لثًا ثا
ینبغي للدول األعضاء أن تعد وتحدث بانتظام صورة بيانية وطنية بشأن السالمة والصحة المهنيتين           )  ١( -١٤

وینبغي للصورة البيانية أن تستخدم آأساس لصياغة البرنامج الوطني  . توجز الوضع الوطني، بما في ذلك النظم الوطنية
 .واستعراضه

، ینبغي للصورة البيانية الوطنية بشأن السالمة   )٣(و) ٢(٧لعناصر الواردة في النقطة باإلضافة إلى ا )٢(
 :والصحة المهنيتين أن تتضمن معلومات عن العناصر التالية، عند االقتضاء  

 آليات تنسيق وتعاون على المستوى الوطني وعلى مستوى المنشآت، بما في ذلك آليات استعراض البرنامج الوطني؛   )أ(

 عایير تقنية ومدونات ممارسات ومبادئ توجيهية؛       م )ب(

 هياآل تعليمية وهياآل الستثارة الوعي؛    )ج(

مؤسسات تقنية وطبية وعلمية متخصصة لها صالت بشتى جوانب السالمة والصحة المهنيتين، بما في ذلك معاهد     )د(
 ومختبرات البحوث بشأن السالمة والصحة المهنيتين؛  

مجال السالمة والصحة المهنيتين، من قبيل المفتشين والموظفين وأطباء العمل   موارد بشریة نشطة في  )ه(
 واالختصاصيين في الصحة المهنية؛

 إحصاءات عن الحوادث واألمراض المهنية؛ )و(

 سياسات وبرامج منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال؛     )ز(

 هنيتين، بما في ذلك التعاون الدولي؛ األنشطة المنتظمة أو الجاریة المرتبطة بالسالمة والصحة الم )ح(

بيانات ذات صلة تتصدى على سبيل المثال للقضایا الدیمغرافية واإللمام بالقراءة والكتابة واالقتصاد والعمالة، حسب   )ط(
 . توفرها، فضًال عن أي معلومات أخرى ذات صلة 

   التبادل الدولي للمعلومات-رابعًا 
سهل تبادل المعلومات عن البرامج والنظم الوطنية بشأن السالمة والصحة   ینبغي لمنظمة العمل الدولية أن ت   -١٥

 . المهنيتين، بما في ذلك الممارسات الحسنة والنهج االبتكاریة 
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   تحديث المرفق-خامسًا 
. ینبغي أن یستعرض مجلس إدارة مكتب العمل الدولي ویستحدث القائمة الواردة في المرفق بهذه التوصية  -١٦

دارة أي قائمة جدیدة توضع بناء على ذلك، وتحل هذه القائمة فور اعتمادها محل القائمة السابقة وترسل     ویعتمد مجلس اإل  
 . إلى الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية
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 المرفق

   االتفاقيات-أوًال 
 )٨١رقم  (١٩٤٧اتفاقية تفتيش العمل،  

 ).P ٨١  (١٩٤٧ التفاقية تفتيش العمل،  ١٩٩٥بروتوآول عام  

 )١١٥رقم  (١٩٦٠تفاقية الحمایة من اإلشعاعات، ا

 )١٢٠رقم  (١٩٦٤، )التجارة والمكاتب(اتفاقية القواعد الصحية 

 )١٢٩رقم  (١٩٦٩، )الزراعة(اتفاقية تفتيش العمل  

 ) ١٣٩رقم  (١٩٧٤اتفاقية السرطان المهني، 

 )١٤٨رقم  (١٩٧٧، )تلوث الهواء والضوضاء واالهتزازات  (اتفاقية بيئة العمل 

 )١٥٢رقم  (١٩٧٩اتفاقية السالمة والصحة في عمليات المناولة بالموانئ، 
 )١٥٥رقم  (١٩٨١اتفاقية السالمة والصحة المهنيتين،  

 )١٦١رقم  (١٩٨٥اتفاقية خدمات الصحة المهنية، 

 )١٦٢رقم  (١٩٨٦، )األسبستوس(اتفاقية الحریر الصخري 

 )١٦٧رقم  (١٩٨٨اتفاقية السالمة والصحة في البناء، 

 )١٧٠رقم  (١٩٩٠اتفاقية المواد الكيميائية، 

 )١٧٤رقم  (١٩٩٣اتفاقية منع الحوادث الصناعية الكبرى، 

 )١٧٦رقم  (١٩٩٥اتفاقية السالمة والصحة في المناجم، 

 )١٨٤رقم  (٢٠٠١اتفاقية السالمة والصحة في الزراعة، 

 ).P ١٥٥( ١٩٨١ التفاقية السالمة والصحة المهنيتين،  ٢٠٠٢بروتوآول عام  

   التوصيات-ثانيًا 
 )٨١رقم  (١٩٤٧توصية تفتيش العمل،  

 )٨٢رقم  (١٩٤٧، )التعدین والنقل (توصية تفتيش العمل  

 )٩٧رقم  (١٩٥٣توصية حمایة صحة العمال، 

 )١٠٢رقم  (١٩٥٦توصية تسهيالت الرعایة،  

 )١١٤رقم  (١٩٦٠توصية الحمایة من اإلشعاعات، 

 )١١٥رقم ( ١٩٦١توصية إسكان العمال، 

 )١٢٠رقم  (١٩٦٤، )التجارة والمكاتب(توصية القواعد الصحية 

 )١٣٣رقم  (١٩٦٩، )الزراعة(توصية تفتيش العمل  
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 )١٤٧رقم  (١٩٧٤توصية السرطان المهني، 

 )١٥٦رقم  (١٩٧٧، )تلوث الهواء والضوضاء واالهتزازات (توصية بيئة العمل 

 )١٦٠رقم  (١٩٧٩الموانئ، توصية السالمة والصحة في عمليات المناولة ب

 )١٦٤رقم  (١٩٨١توصية السالمة والصحة المهنيتين،  

 )١٧١رقم  (١٩٨٥توصية خدمات الصحة المهنية، 

 )١٧٢رقم  (١٩٨٦توصية الحریر الصخري، 

 )١٧٥رقم  (١٩٨٨توصية السالمة والصحة في البناء، 

 )١٧٧رقم  (١٩٩٠توصية المواد الكيميائية،  

 )١٨١رقم  (١٩٩٣صناعية الكبرى، توصية منع الحوادث ال

 )١٨٣رقم  (١٩٩٥توصية السالمة والصحة في المناجم، 

 )١٩٢رقم  (٢٠٠١توصية السالمة والصحة في الزراعة، 

 )١٩٤رقم  (٢٠٠٢توصية بشأن قائمة األمراض المهنية، 




