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ال تنطوي التسميات المستخدمة في منشورات مكتب العمل الدولي، التي تتفق مع تلك التي تستخدمها األمم 

المتحدة، وال العرض الوارد فيها للمادة التي تتضمنها، على التعبير عن أي رأي من جانب مكتب العمل الدولي 

 أو لسلطات أي منها، أو بشأن تعيين حدودها. بشأن المركز القانوني ألي بلد أو منطقة أو إقليم، 

هي مسؤولية  ا  أو الدراسات أو المساهمات األخرى التي تحمل توقيع قاالتومسؤولية اآلراء المعبر عنها في الم

 مؤلفيها وحدهم، وال يمثل النشر مصادقة من جانب مكتب العمل الدولي على اآلراء الواردة فيها. 

تعني مصادقة مكتب العمل الدولي عليها، كما  الشركات والمنتجات والعمليات التجارية الواإلشارة إلى أسماء 

 أن إغفال ذكر شركات ومنتجات أو عمليات تجارية ليس عالمة على عدم إقرارها.

ويمكن الحصول على منشورات مكتب العمل الدولي عن طريق المكتبات الكبرى أو المكاتب المحلية لمكتب 
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 ـةـتوطئـ

إعالن  حزيران/ يونيه في جنيف 81اعتمدت منظمة العمل الدولية يوم 
شأن المبادئ والحقوق األساسية في العمل وآلية المتابعة منظمة العمل الدولية ب
رزت كنتيجة ـوهي ترمي بذلك إلى الرد على التحديات التي ب. الخاصة بهذا اإلعالن

 عولمة والتي كانت موضع بحث العديد من المناقشات التي دارت داخل المنظمةلل

النمو االقتصادي،  عولمة تشكل عامال  من عواملال. وإذا كانت 8991منذ عام 

إن كل ـ، فاالجتماعي التقدم وكان النمو االقتصادي يشكل شرطا  أساسيا  إلحراز

 .في حد ذاته لضمان التقدم المنشود يالدالئل تؤكد أن هذا الشرط ليس بالشرط الكاف

االجتماعية القائمة  القواعدمن  بعدد معينال بد من أن يكون هذا النمو مقترنا   ،ولذا

للمطالبة بحصتهم  جميع المعنيين أمام على قيم مشتركة من شأنها إتاحة المجال

 . تكوينهافي  ساهموا تيمن الثروات ال العادلة

التوفيق بين الحرص على استثارة الجهود إن هذا اإلعالن يرمي إلى 

بيد، مع  ادي يدا  ي كل البلدان بحيث يسير التقدم االجتماعي والتقدم االقتصـالوطنية ف

لدى كل بلد من هذه  فضلياتمكانيات واألاألوضاع واإل تنوعالحرص على احترام 

 البلدان. 

عندما  8991ام ـي كوبنهاغن عـذا االتجاه فـخطوة أولى في ه تحققتوقد 

العالمي للتنمية  اعتمد رؤساء الدول والحكومات المشاركون في مؤتمر القمة

األساسية للعمال":  الحقوقوبرنامج عمل يشير إلى " محددة االجتماعية التزامات

الجمعيات، والحق في تكوين  أي تحريم السخرة وتشغيل األطفال، وحرية تكوين

واألجر المتساوي عن العمل المتساوي  النقابات وإجراء المفاوضة الجماعية،

المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة  رفواالستخدام. وقد  والقضاء على التمييز في

 الدول تإذ جدد ية:ثانسانحة التخاذ خطوة  ،ي سنغافورةـف 8991 العالمية في عام

ة منظم بأن تالمعترف بها دوليا ، وذّكر معايير العمل األساسية باحترامالتزامها 

تأكيد  تلوضع هذه المعايير ومتابعتها، وأعاد هي الهيئة المختصة العمل الدولية

 تعزيز المعايير المذكورة.الرامية إلى  نشطة منظمة العمل الدوليةأل هادعم
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نه يقدم إسهاما  حاسما  في أاإلعالن، إذ  باعتمادوتم تحقيق الخطوة الثالثة 

برنامج العمل المعتمد في قمة كوبنهاغن، )ب( من  11الهدف المعلن في الفقرة 

ل األساسية" ويطلب إلى االذي ينص على "حماية وتعزيز االحترام لحقوق العم

الدول األطراف في االتفاقيات ذات الصلة أن تنفذها تنفيذا  تاما ، في حين يطلب من 

 الدول األخرى أن تراعي المبادئ المجسدة فيها.

الدول التي  فييلة لضمان تطبيق االتفاقيات وس القائم يوفر نظام اإلشراف

جديدا   ا  صدقت عليها. أما فيما يتعلق بالدول األخرى، فإن هذا اإلعالن يقدم إسهام

، حتى وإن لم ةهاما . فهو يقر أوال  بأن جميع الدول األعضاء في منظمة العمل الدولي

بادئ المتعلقة تحترم الم نأاالتفاقيات ذات الصلة، ملزمة "ب قد صدقت علىتكن 

بالحقوق األساسية التي هي موضع بحث االتفاقيات المذكورة وتعززها وتحققها بنية 

وبالتالي، وهذا هو الشق األول من المتابعة حسنة ووفقا  لما ينص عليه الدستور". 

ر اآللية الدستورية الفريدة التي تتمتع بها  المنصوص عليها في ملحق اإلعالن، تسخَّ

لدولية، والتي تتيح لها أن تطلب إلى الدول األعضاء التي لم تصدق منظمة العمل ا

على هذه االتفاقيات تقارير عن التقدم المحرز في تنفيذ المبادئ التي تجسدها كل 

 سنة، لتحقيق هذا الهدف.

 التزاموأخيرا  يمضي اإلعالن إلى أبعد من أهداف كوبنهاغن، بإعرابه عن 

المنظمة بشكل رسمي وصريح بحشد موارد الميزانية المتوفرة لديها وتعبئة نفوذها 

الخارجي لمساعدة الدول األعضاء فيها على تحقيق األهداف المذكورة. وسيترجم 

هذا االلتزام في تقرير عالمي يشكل الشق الثاني من آلية المتابعة الواردة في 

واحد صورة شاملة عن التقدم المحرز في الملحق. وسيقدم التقرير العالمي في آن 

والبلدان  األساسية غضون فترة أربع سنوات في البلدان التي صدقت على االتفاقيات

لتقييم فعالية النشاط المنفذ التي لم تصدق عليها على حد سواء، مما يشكل أساسا  

 عمل للمساعدة في المستقبل. طلخط انطالقخالل الفترة المذكورة، ونقطة 

التحدي الذي جابهها  ،هذا اإلعالنباعتماد منظمة العمل الدولية تواجه إن 

قاعدة اجتماعية دنيا على الصعيد العالمي كرد على  أرستوقد  .به المجتمع الدولي

وبذا سيكون في مقدورها أن تخطو خطواتها األولى في  .واقع العولمة االقتصادية

 .بتفاؤل متجددالقرن القادم 

 ميشيل هانسن
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 ة ـمالحظ
 بشأن الطبعة الثانية

المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، المنعقد في دورته التاسعة الحظ 

، التقدم الذي أحرزته الدول األعضاء من حيث 0282والتسعين في حزيران/ يونيه 

احترام وتعزيز وإعمال المبادئ والحقوق األساسية في العمل. كما الحظ المؤتمر 

متابعة إعالن منظمة العمل على إجراء  ذا التقدم من خالل اإلبقاءالحاجة إلى دعم ه

يونيه  الدولية بشأن المبادئ والحقوق األساسية في العمل، الذي اعتُمد في حزيران/

8991. 

وفي المناسبة نفسها، ذّكر المؤتمر باعتماد إعالن منظمة العمل الدولية بشأن 

. 0221ي دورته السابعة والتسعين في العدالة االجتماعية من أجل عولمة عادلة، ف

 متابعة اإلعالنين.مر الحاجة إلى اتساق سير أعمال المؤت بحثو

صيغة  0282حزيران/ يونيه  81وبناء  على ذلك، اعتمد المؤتمر في 

لمرفق إعالن منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق األساسية في  مراجعة

 المرفق . ويرد8991ق المعتمد عام حل محل النص األصلي للمرفتالعمل، 

 في هذه الطبعة الثانية. المراجع
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 إعالن 
 منظمة العمل الدولية بشأن 

 المبادئ والحقوق األساسية في العمل

إنشاء منظمة العمل الدولية قائما  على االقتناع بأن إقامة العدالة االجتماعية  كان لما

 بتحقيق سالم عالمي دائم؛هي أمر أساسي من أجل توفير الظروف الكفيلة 

النمو االقتصادي أمرا  أساسيا ، ولكنه غير كاف في حد ذاته لضمان العدالة ولما كان 

والتقدم االجتماعي واجتثاث الفقر، مما يؤكد الحاجة إلى أن تقوم منظمة 

العمل الدولية بالترويج لسياسات اجتماعية وطيدة وبتعزيز العدالة 

 والمؤسسات الديمقراطية؛

من واجب منظمة العمل الدولية أن تقوم اآلن أكثر من أي وقت مضى  لما كانو

بتوظيف جميع وسائلها من النشاط المعياري والتعاون التقني والبحوث في 

العمالة والتدريب المهني وظروف ميادين اختصاصها، ال سيَّما  جميع

ها العمل، بغية ضمان أن تعزز السياسات االقتصادية واالجتماعية بعض

بعضا  في إطار استراتيجية عالمية لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية، 

 وذلك من أجل إقامة تنمية واسعة القاعدة ومستدامة؛

من واجب منظمة العمل الدولية أن تولي عناية خاصة لمشاكل األشخاص  ولما كان

مل من ذوي االحتياجات االجتماعية الخاصة، وال سيَّما العاطلون عن الع

والعمال المهاجرون، وأن تحشد وتشجع الجهود الدولية واإلقليمية والوطنية 

الرامية إلى حل مشاكل هؤالء األشخاص وأن تعزز السياسات الفعالة 

 ؛الرامية إلى استحداث الوظائف

إلى  ضمان المبادئ والحقوق األساسية في العمل يكتسب، في إطار السعي ولما كان

تحقيق المواكبة بين التقدم االجتماعي والنمو االقتصادي، أهمية وداللة 

متميزتين، إذ يضمن للمعنيين أنفسهم إمكانية المطالبة بحرية وعلى أساس 

أسهموا في من التكافؤ في الفرص بمشاركة عادلة في الثروات التي 

تحقيقها، كما يضمن لهم تحقيق أقصى ما يتمتعون به من طاقات بشرية 

 كامنة؛
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منظمة العمل الدولية هي المنظمة الدولية المنوطة بموجب دستورها  ولما كانت

ير والهيئة المختصة بذلك، يبوضع معايير العمل الدولية ومعالجة هذه المعا

وهي تتمتع بدعم وإقرار عالميين في مجال تعزيز الحقوق األساسية في 

 العمل بصفتها تعبيرا  عن مبادئها الدستورية؛

في وضع يتزايد فيه االعتماد االقتصادي  -هناك حاجة ماسة وملحة  ا كانتولم

إلى إعادة التأكيد على ثبات المبادئ والحقوق المضمنة في دستور  -المتبادل 

 ،المنظمة وإلى تعزيز تطبيقها على الصعيد العالمي

 ،فإن مؤتمر العمل الدولي

 ر:ـذك  يُـ .8

وعها، مالعمل الدولية قد قبلت بمجبأن الدول األعضاء في منظمة  )أ(

بانضمامها إلى المنظمة بملء إرادتها، المبادئ والحقوق الواردة في 

دستور المنظمة وفي إعالن فيالدلفيا، وأنها تعهدت بالعمل على 

لديها وبما  ةتحقيق األهداف العامة للمنظمة بكل الوسائل المتوفر

 يتمشى مع الظروف الخاصة بكل منها؛

بأن هذه المبادئ والحقوق قد ترجمت وطورت على شكل حقوق  )ب(

بأنها اتفاقيات  المعترفوالتزامات محددة في عدد من االتفاقيات 

 أساسية، سواء داخل منظمة العمل الدولية أم خارجها.

علن أن جميع الدول األعضاء، وإن لم تكن قد صدقت على االتفاقيات يُ  .0

ائها إلى المنظمة، بأن تحترم المبادئ موضوع البحث، ملزمة بمجرد انتم

هذه االتفاقيات وأن تعززها  المتعلقة بالحقوق األساسية التي تشكل موضوع

 وتحققها بنية حسنة ووفقا  لما ينص عليه الدستور، وهي:

 الحرية النقابية واإلقرار الفعلي بحق المفاوضة الجماعية؛ )أ(

 اإللزامي؛ والقضاء على جميع أشكال العمل الجبري أ )ب(

 القضاء الفعلي على عمل األطفال؛ )ج(

 القضاء على التمييز في االستخدام والمهنة. )د(

استجابة  ،يقر بااللتزام المترتب على المنظمة بمساعدة الدول األعضاء فيها .3

لمتطلباتها القائمة والمعلنة، وذلك من أجل تحقيق هذه األهداف من خالل 

الدستورية والعملية وموارد الميزانية، بما في  االستخدام األمثل لمواردها



6 

ذلك تعبئة الموارد الخارجية والدعم الخارجي، ومن خالل تشجيع المنظمات 

الدولية األخرى التي تقيم منظمة العمل الدولية معها عالقات بمقتضى المادة 

 على دعم هذه الجهود، وذلك: ،من دستورها 80

ات االستشارية بغية تعزيز التصديق بتقديم التعاون التقني والخدم )أ(

 على االتفاقيات األساسية وتطبيقها؛

بمساعدة الدول األعضاء التي لم يكن في وسعها حتى اآلن التصديق  )ب(

جميعها في الجهود التي تبذلها  يهاعل على بعض هذه االتفاقيات أو

من أجل احترام المبادئ المتعلقة بالحقوق األساسية التي تشكل 

 هذه االتفاقيات وتعزيز هذه المبادئ وتحقيقها؛موضوع 

بمساعدة الدول األعضاء في جهودها الرامية إلى توفير مناخ مالئم  )ج(

 للتنمية االقتصادية واالجتماعية.

الة لتنفيذ هذا اإلعالن تنفيذا   .1 يقرر إقامة آلية متابعة ترويجية موثوقة وفعَّ

في المرفق الالحق الذي يعتبر جزءا  ال يتجزأ  المبينةكامال  وفقا  للطرائق 

 من هذا اإلعالن.

يشدد على أنه ال يجوز استخدام معايير العمل لغايات تجارية حمائية، وأنه  .1

ما يمكن االستشهاد به أو  تهليس هناك في هذا اإلعالن وال في متابع

ل من استخدامه لمثل هذه الغايات. وفضال  عن ذلك، فإنه ال يمكن بأي حا

األحوال التشكيك في الميزة النسبية ألي بلد من البلدان على أساس هذا 

 اإلعالن ومتابعته.
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 )مراجع( قـمرف

 النــابعة اإلعــمت

 العام الهدف  - أوال  

هدف المتابعة التي يرد وصفها تاليا  هو تشجيع الجهود التي تبذلها  إن .8

الدول األعضاء في المنظمة لتعزيز المبادئ والحقوق األساسية المرسخة في دستور 

 منظمة العمل الدولية وفي إعالن فيالدلفيا والتي يؤكد عليها هذا اإلعالن من جديد.

الذي يتسم بطابع ترويجي بحت، تمهد هذه  وتمشيا  مع هذا الهدف .0

المجاالت التي يمكن أن تكون مساعدة منظمة العمل  دالمتابعة السبيل أمام تحدي

الدولية للدول األعضاء فيها من خالل أنشطتها في ميدان التعاون التقني مجدية 

هذه المبادئ والحقوق األساسية. وال تشكل هذه بالفعل، وذلك لمساعدتها على تطبيق 

تعيق سير عملها. وبالتالي فإن لن المتابعة بديال  آلليات اإلشراف القائمة، كما أنها 

اآلليات ال يمكن أن تفحص أو يعاد  تلكاألوضاع الخاصة التي تقع ضمن نطاق 

 فحصها في إطار هذه المتابعة.

يستندان إلى إجراءات قائمة  ،الموصوفين تاليا   ،إن شقـَّي هذه المتابعة .3

غير المصدقة سوى  األساسية المتابعة السنوية لالتفاقيات ي، ولن تقتضأصال  

)ه( من 1تعديالت يسيرة على طرائق التطبيق الحالية الواردة في الفقرة الفرعية 

بشأن األثر المعطى لتعزيز  من الدستور، في حين أن التقرير العالمي 89المادة 

إلبالغ المناقشة المتكررة في ستخدم سيالمبادئ والحقوق األساسية في العمل، الذي 

المؤتمر باحتياجات الدول األعضاء والنشاط الذي تضطلع به منظمة العمل الدولية 

 والنتائج المحققة في مجال تعزيز المبادئ والحقوق األساسية في العمل. 
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 المصدقة غير األساسية لالتفاقيات السنوية المتابعة  - ثانيا  

 الغاية والنطاق  -ألف 

تبذلها  التيالغاية هي إتاحة الفرصة إلجراء استعراض سنوي للجهود  .8

التي لم تصدق بعد على جميع االتفاقيات األساسية والتي تتماشى  األعضاء الدول

 .مع هذا اإلعالن، وذلك عن طريق إجراءات مبسطة

ستغطي المتابعة الفئات األربع للمبادئ والحقوق األساسية المحددة في  .0

 ن.اإلعال

 الطرائق  -باء 

تستند المتابعة إلى التقارير المطلوبة من الدول األعضاء بمقتضى  .8

نماذج التقارير بطريقة  عوستوض .من الدستور 89)ه( من المادة 1الفقرة الفرعية 

يرات يمكن أن تكون قد طرأت على يتسمح بالحصول على معلومات عن أية تغ

ي لم تصدق على اتفاقية أو أكثر من الحكومات الت من ممارساتالقوانين وال

من الدستور وللممارسة  03االتفاقيات األساسية، مع إيالء االعتبار الواجب للمادة 

 القائمة.

يقوم مجلس اإلدارة باستعراض هذه التقارير وفقا  لتصنيف المكتب  .0

 لها.

ينبغي النظر في إجراء تعديالت على اإلجراءات الحالية المتبعة في  .3

مجلس اإلدارة إلتاحة المجال أمام الدول األعضاء غير الممثلة في مجلس اإلدارة 

 اإلدارة اإليضاحات التي قد يبدو أثناء مناقشات مجلس ،بالطريقة األنسب ألن تقدم

 دة في تقاريرها. أنها الزمة أو مفيدة الستكمال المعلومات الوار
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 العمل في األساسية والحقوق المبادئ بشأن العالمي التقرير  - ثالثا  

 الغاية والنطاق  -ألف 

في أن يقدم صورة شاملة ودينامية لكل فئة العالمي تتمثل غاية التقرير  .8

بناء على ما تمت مالحظته  في العمل، لمبادئ والحقوق األساسيةل األربع فئاتالمن 

 تقدمها، وأن يكون بمثابة أساس لتقييم فعالية المساعدة التي الفترة السابقة في

على شكل خطط  ، بما في ذلكالمنظمة، وتحديد األولويات بالنسبة للفترة الالحقة

بشكل خاص إلى حشد الموارد الداخلية والخارجية  يعمل للتعاون التقني الذي يرم

 الالزمة لتنفيذها.

 الطرائق  - باء

باالستناد إلى  ،المدير العام مسؤوليةوضع هذا التقرير تحت  يسيجر .8

 ة.لقائماالمعلومات الرسمية أو المعلومات التي يتم جمعها وتقييمها وفقا  لإلجراءات 

سيستند هذا التقرير بوجه  التي لم تصدق على االتفاقيات األساسية، دولوبالنسبة لل

ما بالنسبة للدول التي أ .مشار إليها آنفا  خاص إلى استنتاجات المتابعة السنوية ال

فسيستند هذا التقرير بشكل خاص إلى التقارير  المعنية،صدقت على االتفاقيات 

كما سيشير إلى الخبرة المكتسبة من  من الدستور. 00المعالجة في إطار المادة 

التعاون التقني واألنشطة األخرى ذات الصلة التي تضطلع بها منظمة العمل 

 لية.الدو

ة متكررة بشأن الهدف سيقدم هذا التقرير إلى المؤتمر إلجراء مناقش .0

االستراتيجي المتعلق بالمبادئ والحقوق األساسية في العمل، استنادا  إلى الطرائق 

أمر وضع استنتاجاته للمؤتمر يترك  ،ومن ثمَّ  .التي وافق عليها مجلس اإلدارة

ائل العمل المتاحة أمام المنظمة، بما في ذلك المنبثقة عن هذه المناقشة بشأن كافة وس

 ةفترالاألولويات وخطط العمل الخاصة بالتعاون التقني التي يتعين تنفيذها خالل 

 وإرشاد مجلس اإلدارة والمكتب في المسؤوليات التي يضطلعان بها. القادمة،

 :نهأ المفهوم ومن  - رابعا  

هذه المتابعة في الوقت  ن على المؤتمر أن يستعرض سير أعماليتعيَّ  .1

م ما إذا كانت قد استوفت على نحو المناسب على ضوء الخبرة المحصلة، لكي يقي  

 .مالئم الهدف العام المشار إليه في الجزء أوال  
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إعالن منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق النص الوارد أعاله هو 
 ةالعمل الدولي العام لمنظمة تمرمؤال، الذي اعتمده 8األساسية في العمل ومتابعته

حسب األصول في دورته السادسة والثمانين التي عقدت في جنيف وأعلن اختتامها 

 .8991حزيران/ يونيه  81في 

نوقع أدناه في هذا اليوم التاسع عشر من حزيران/  ،وتصديقاً على ذلك

 .8991يونيه عام 

 رئيس المؤتمر،

 اك أوكسالنـج -ان ـج

 لمكتب العمل الدولي،المدير العام 

 ميشيل هانسن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 0282مالحظة صياغية: لقد حل النص المراجع للملحق الذي اعتمده مؤتمر العمل الدولي عام    8

 .8991محل النص األصلي لمتابعة اإلعالن، على نحو ما أقره مؤتمر العمل الدولي عام 


