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 المادة 19
 االتفاقية رقم 187 والتوصية رقم 197 واالتفاقية رقم 167 والتوصية رقم 175
  واالتفاقية رقم 176 والتوصية رقم 183 واالتفاقية رقم 184 والتوصية رقم 192

  

  مكتب العمل الدولي
  

  تقارير عن
  

  االتفاقيات والتوصيات التي لم ُيصدق عليها
  

  العمل الدولية) من دستور منظمة 19(المادة 
  
  ــــــــــ
  

  نموذج تقرير عن الصكوك التالية:
  

  اتفاقية بشأن اإلطار الترويجي للسالمة والصحة 
  )187(رقم  2006المهنيتين، 

  
  توصية بشأن اإلطار الترويجي للسالمة والصحة 

  )197(رقم  2006المهنيتين، 
  

  )167(رقم  1988اتفاقية بشأن السالمة والصحة في البناء، 
  

  )175(رقم  1988توصية السالمة والصحة في البناء، 
  

  )176(رقم  1995اتفاقية السالمة والصحة في المناجم، 
  

  )183(رقم  1995توصية بشأن السالمة والصحة في المناجم، 
  

  )184(رقم  2001اتفاقية السالمة والصحة في الزراعة، 
  

  )192(رقم  2001توصية بشأن السالمة والصحة في الزراعة، 
  
  
  

  جنيف
2015  
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 ـــــــــ
  مكتب العمل الدولي

  ـــ

مـــن دســـتور منظمـــة العمـــل الدوليـــة باعتمـــاد المـــؤتمر لالتفاقيـــات  19تتعلـــق المـــادة   
والتوصــيات، وكــذلك بالتزامــات أعضــاء المنظمــة الناجمــة عــن هــذه االتفاقيــات والتوصــيات. 

  هذه المادة كما يلي:من  7و 6و 5ويرد نص األحكام ذات الصلة الواردة في الفقرات 

  حيت يتعلق األمر باتفاقية:  -5"    

....................................................  

إذا لــم تحصــل الدولــة العضــو علــى موافقــة الســلطة أو الســلطات التــي يقــع   (ه)
الموضوع في نطاق اختصاصها، ال تتحمل أي التزام آخـر باسـتثناء وجـوب 

ســـبة يحـــددها مجلـــس اإلدارة، بـــإبالغ المـــدير العـــام قيامهـــا، علـــى فتـــرات منا
لمكتــب العمــل الــدولي بموقفهــا القــانوني والعملــي إزاء المســائل التــي تعالجهــا 
االتفاقيـة عــن طريــق التشــريع أو اإلجــراءات اإلداريــة أو االتفاقــات الجماعيــة 
أو أي طريــق آخــر، وبيــان الصــعوبات التــي تمنــع أو تــؤخر التصــديق علــى 

  المذكورة.االتفاقية 

  حين يتعلق األمر بتوصية:  -6  

.................................................... 

ال تتحمل الدول األعضاء أي التزام سوى عرض التوصـية علـى السـلطة أو   (د)
الســلطات المختصــة المــذكورة، باســتثناء وجــوب قيامهــا، علــى فتــرات مناســبة 

ر العـام لمكتـب العمـل الـدولي بـالموقف يحددها مجلـس اإلدارة، بـإبالغ المـدي
ــدانها إزاء المســائل التــي تعالجهــا التوصــية مــع عــرض  القــانوني والعملــي لبل
المدى الذي تم بلوغه، أو يعتـزم بلوغـه، مـن إنفـاذ أحكـام التوصـية وذكـر مـا 
بــدا أو يمكــن أن يبــدو ضــروريًا مــن تعــديالت علــى األحكــام المــذكورة لــدى 

  اعتمادها أو تطبيقها.

  حين تكون الدولة اتحادية، تطبق األحكام التالية:  -7  

فــي حالــة االتفاقيــات والتوصــيات التــي تعتبرهــا الحكومــة االتحاديــة مالئمــة،   (أ)
بحكــــم نظامهــــا الدســــتوري، التخــــاذ إجــــراء اتحــــادي، تكــــون التزامــــات الــــدول 

  االتحادية هي نفس التزامات الدول األعضاء التي ليست دوًال اتحادية؛

حالـــة االتفاقيـــات والتوصـــيات التـــي تعتبرهـــا الحكومـــة االتحاديـــة، بحكـــم  فـــي  (ب)
أكثــر مالءمــة، كليــًا أو جزئيــًا إلجــراء تتخــذه الواليــات أو  ،نظامهــا الدســتوري

المحافظــات أو الكانتونـــات المكونـــة لهـــا منهــا إلجـــراء اتحـــادي، يكـــون علـــى 
  الحكومة االتحادية:
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.................................................... 

أن تقوم، بصدد كل اتفاقية من هذا القبيـل لـم تصـدق عليهـا، وعلـى   )4(
فتــرات مناســبة يحــددها مجلــس اإلدارة، بــإبالغ المــدير العــام لمكتــب 
العمــــل الــــدولي بــــالموقف القــــانوني والعملــــي لالتحــــاد والواليــــات أو 
ـــه إزاء االتفاقيـــة، مـــع عـــرض  ـــات المكونـــة ل المحافظـــات أو الكانتون
المدى الذي تم بلوغه أو يعتزم بلوغه، من إنفاذ أحكام االتفاقية عن 
طريق التشريع أو اإلجراءات اإلدارية أو االتفاقات الجماعيـة أو أي 

  طريق آخر؛

أن تقــوم بصــدد كــل توصــية مــن هــذا القبيــل، وعلــى فتــرات مناســبة   )5(
يحــددها مجلــس اإلدارة، بــإبالغ المــدير العــام لمكتــب العمــل الــدولي 
ــــي لالتحــــاد والواليــــات أو المحافظــــات أو  ــــالموقف القــــانوني والعمل ب

مــع عــرض المــدى الــذي تــم الكانتونــات المكونــة لــه إزاء التوصــية، 
وذكـر مـا بـدا أو بلوغه، أو ُيعتزم بلوغه، من إنفاذ أحكـام التوصـية، 

يمكــن أن يبــدو ضــروريًا مــن تعــديالت علــى األحكــام المــذكورة لــدى 
  .اعتمادها أو تطبيقها"

وبنـــاء علـــى األحكـــام ســـالفة الـــذكر، قـــام مجلـــس إدارة مكتـــب العمـــل الـــدولي ببحـــث   
ــــديم  ــــة تيســــر تق ــــد وضــــع هــــذا النمــــوذج بطريق ــــه. وق ــــة علي ــــر الحــــالي والموافق نمــــوذج التقري

  المعلومات المطلوبة بأسلوب موحد.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 4

  

  

  تقرير
  
  

، 2016شباط/فبراير  29ز ال يتجاو تقدمة حكومة ........................، في موعد   
من دستور منظمة العمل الدولية عن الموقف القانوني والعملي فيما يخص  19طبقًا للمادة 

  :الواردة في االستبيان التالياألمور التي تناولتها الصكوك 
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  بشأن الصكوك الخاصة بالسالمة والصحة المهنيتين 19نموذج التقرير المنصوص عليه في المادة 
  

  )197، (رقم 2006، المهنيتينلسالمة والصحة لاإلطار الترويجي توصية )، و 187(رقم  2006اإلطار الترويجي للسالمة والصحة المهنيتين ،  بشأن تفاقيةا
  )175(رقم  1988، وتوصية السالمة والصحة في البناء )167(رقم  1988، صحة في البناءلالسالمة وا بشأن اتفاقية

  )183(رقم  1995، ي المناجمف، وتوصية السالمة والصحة )176(رقم  1995المناجم،  سالمة والصحة فياتفاقية ال
  1)192(رقم  2001، توصية السالمة والصحة في الزراعة) و 184(رقم  2001اتفاقية السالمة والصحة في الزراعة، 

  

  .197و 192و 183و 175رقم والتوصيات  187و 184و 176و 167تتعلق المسائل التالية بقضايا تغطيها االتفاقيات رقم 
والـنظم والسياسـات ذات الصـلة، باإلضـافة إلـى نسـخ  واللـوائحبنصـوص التشـريعات  ذات صـلةمعلومـات إدراج نترنـت) أو د (رابـط علـى شـبكة األ ذكر مرجع محدّ  يرجى

  الكترونية منها كلما كان ذلك مالئمًا.
  

                                           
التفاقيـات ا فـي مـا يخـصمـن الدسـتور ستسـتخدم هـذا النمـوذج فقـط  22تقريـر منهـا بموجـب المـادة  تلقـيالتـي مـن المنتظـر إن حكومات البلدان التي صدقت على اتفاقية واحـدة أو أكثـر، و     1

لسـابع مـن الجـزء ا ييحتـو و لتوصيات. ولـيس مـن الضـروري تكـرار المعلومـات التـي قـدمت بخصـوص االتفاقيـات التـي تـم التصـديق عليهـا. ا وكذلكالتي لم يتم التصديق عليها بعد، إن وجدت، 
  سئلة موجهة إلى جميع الدول األعضاء.أنموذج التقرير على 
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  الجزء األول: إطار القانون وٕاطار السياسات

  :وضيح ما إذا كان قد تم صياغة سياسة وطنية متسقة بشأن السالمة والصحة المهنيتينت يرجى -1
  ؛(أ) بصفة عامة

  التعدين؛(ب) 
  .(ج) الزراعة

تنفيـذ لتبين مـا إذا كـان قـد تـم اتخـاذ تـدابير  في هذا الخصوص، تقديم معلومات تفصيلية يرجىكان األمر كذلك،  وٕاذا
  .هذه السياسات ومراجعتها بصفة دورية

فقـرة ؛ ال187من االتفاقية  3(أ) و1المادتان 
مــــــــــن  3؛ المــــــــــادة 197مــــــــــن التوصــــــــــية  1

التوصــــية ) مــــن 1(3؛ الفقــــرة 176االتفاقيــــة 
 3؛ الفقرة 184من االتفاقية  4؛ المادة 183

  .192من التوصية 

مة والصــحة تقــديم معلومــات بشــأن التــدابير التــي اتخــذت ، إن وجــدت ، مــن أجــل إقامــة نظــام وطنــي للســال يرجــى -2
  المهنيتين ، والحفاظ عليه وتطويره تدريجيا وتنقيحه بصفة دورية.

 6-2، الفقــرات 187مــن االتفاقيــة  4المــادة 
  .197من التوصية 

  :المهنيتينبالسالمة والصحة  ذات الصلةالوطنية الحالية  واللوائحبيان أي نصوص في القوانين  يرجى) 1( -3
  ؛(أ)  بصفة عامة    
  ؛بناء(ب) ال   
  ؛(ج)  التعدين   
  (د) الزراعة.   

؛ المــادة 187) (أ) مــن االتفاقيــة 2(4المــادة 
من االتفاقية  4المادة ؛ 167من االتفاقية  4

  .184) من االتفاقية 2(4؛ المادة 176
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  ؛ما إذا كان هذا التشريع يستبعد من نطاق تطبيقه يرجى بيان )2(    
  ا فيما يتعلق بالبناء أو التعدين أو الزراعة؛بعينه مؤسسات(أ) فروع أو        
  (ب) فئات من العمال فيما يتعلق بالزراعة؛      

  ات.االستثناء هأسباب هذ يرجى بيانوٕاذا كان األمر كذلك ، 
خطــط لتغطيــة جميــع الفــروع وجميــع فئــات العمــال  يرجــى تقــديم معلومــات بشــأن أيلتعــدين والزراعــة، با وفيمــا يتعلــق

  تدريجيًا.

ـــــة 2(1مـــــادة ال ؛ والمـــــادة 167) مـــــن االتفاقي
) من 1(3؛ والمادة 176) من االتفاقية 2(2

  .184االتفاقية 

الفنيــة،  المعــاييرمــا إذا كانــت هنــاك اتفاقــات جماعيــة أو أي تــدابير اخــرى قــد اعتمــدت، بمــا فــي ذلــك  يرجــى بيــان -4
  تين:لمهنيبالسالمة والصحة ا ذات الصلةوالخطوط التوجيهية ومدونات الممارسات 

  ؛ةعام بصفة(أ)     
  (ب)  البناء؛  
  ؛(ج) التعدين  
  .(د )  الزراعة  

؛ المــادة 187(أ) مــن االتفاقيــة  )2(4المــادة 
ـــــة 1( 5 ) 2( 4؛ المـــــادة 167) مـــــن االتفاقي

) مـــــــــن 3(8؛ المـــــــــادة 176مـــــــــن االتفاقيـــــــــة 
  .184االتفاقية 
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  الجزء الثاني: التشاور والتعاون
جري من مشاورات، إن وجدت، على الصعيد الوطني مع أكثـر المنظمـات تمثـيًال أومات بشأن ما تقديم معل يرجى -5

  احتمال: يخصما  ألصحاب العمل والعمال في
  وطنية؛ ةصياغة وتنفيذ وتنقيح دوري لسياس -    
  وطني؛إقامة وتطوير تدريجي لنظام  -    

  ، ورصده وتنقيحه بصفة دورية.نفيذهتين، وتصياغة برنامج وطني للسالمة والصحة المهني -    

) مـــــــــــن 1(5) و1(4) و3) و(1( 3 المـــــــــــواد
  .187االتفاقية 

ريــت مــع المنظمــات الممثلــة ألصــحاب العمــل والعمــال علــى جيرجــى كــذلك تقــديم معلومــات عــن المشــاورات التــي أ
  في: تينوالصحة المهني األمور ذات الصلة بالسالمةالمستويين الوطني والقطاعي بشأن 

  ناء؛الب  ) أ(
 (ب) التعدين؛

  .(ج) الزراعة

مــن  3؛ المــادة 167مــن االتفاقيــة  3المــادة 
مــــــــن التوصــــــــية  3قــــــــرة ف؛ ال176تفاقيــــــــة اال

؛ 184) مــــــن االتفاقيــــــة 1( 4؛ المــــــادة 183
  .192) من التوصية 1( 3الفقرة 

ين اإلدارة، بـــ المؤسســـةتقـــديم معلومـــات بشـــأن التعـــاون المحتمـــل، بمـــا فـــي ذلـــك المشـــاورات، علـــى مســـتوى  يرجـــى -6
  ون السالمة والصحة:ؤ والعمال وممثليهم، فيما يتصل بش

  بصفة عامة؛ (أ) 
  (ب) البناء؛

  (ج) التعدين؛
  .(د) الزراعة

) (د) مـــــــن االتفاقيـــــــة 2(4) و3( 3المادتـــــــان
؛ 197التوصـــــية  هــــــ) مـــــن( 5؛ الفقـــــرة 187

مـــن  6؛ الفقـــرة 167مـــن االتفاقيـــة  6المـــادة 
 15) و) (و2(5؛ المادتــــــان 175التوصــــــية 

ــــــــة  ــــــــان176مــــــــن االتفاقي ) 3(ب)(5 ؛ الفقرت
) مــن 2(8؛ المــادة 183التوصــية  مــن 21و

  .184االتفاقية 
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؛ الفقــــــرة 197(و) مــــــن التوصــــــية 50الفقــــــرة   إن وجدت. تينيرجى أيضًا تقديم معلومات بشأن إنشاء وعمل لجنة السالمة والصحة المهني
(أ) مــن 31؛ الفقــرة 175(أ) مــن التوصــية 6

) (ب) مـــــــــن 1(8؛ المـــــــــادة 183التوصـــــــــية 
  .184االتفاقية 

  وليات وواجبات وحقوق أصحاب العمل والعمالؤ الجزء الثالث: مس
مـع بيــان طبيعــة  تــينوليات أصــحاب العمـل فــي مجــال السـالمة والصــحة المهنيؤ وصــف واجبـات ومســ يرجـى) 1(  -7

  :وليةؤ ومدى هذه المس
  ؛(أ) بصفة عامة

  ؛(ب) البناء
  (ج) التعدين؛

  زراعة.(د) ال
  

 1رة ؛ الفقـــــ187(د) مـــــن االتفاقيـــــة 1المـــــادة 
مــن االتفاقيــة  7؛ المــادة 197مــن التوصــية 

؛ المـــواد 175مـــن التوصـــية  4؛ الفقـــرة 167
-11ات ؛ الفقـــــر 176مـــــن االتفاقيـــــة  6-11

 7) و1(6؛ المادتـان 183من التوصية  13
مـن التوصـية  10قـرة ف؛ ال184من االتفاقيـة 

192.  
وليات تنطبق أيضًا علـى المقـاولين والمتعاقـدين مـن البـاطن فيمـا ؤ إذا كانت هذه الواجبات والمس ما يرجى بيان) 2(   

  يتعلق بالبناء والتعدين.
؛ الفقـــرة 167) مـــن االتفاقيـــة 2(و)(2المـــادة 

) 2(1؛ المـــادة 175) مــن التوصــية 2(و)(2
  .176من االتفاقية 
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بأنشــطة فــي موقــع عمــل  باالضــطالعثــر مــن أصــحاب العمــل كو أفيمــا يتعلــق بالحــاالت التــي يتعهــد فيهــا إثنــان أ -8

  واحد:
تقـــديم معلومـــات عـــن التـــدابير التـــي اتخـــذت، إن وجـــدت، لضـــمان التعـــاون بـــين أصـــحاب العمـــل بشـــأن  يرجـــى) 1(   

  في: األمور المتعلقة بالسالمة والصحة
  (أ)  البناء؛       
  (ب) التعدين؛      
  (ج) الزراعة.      

 5رة قــــف؛ ال167مــــن االتفاقيــــة  )1(8ة المــــاد
من االتفاقيـة  12 ؛ المادة175من التوصية 

  .184) من االتفاقية 2(6؛ المادة 176

وليات األساسـية بـين أصـحاب ؤ ، للتأكـد مـن تحديـد المسـالمتخذة، إن وجدتتدابير ال عنتقديم معلومات  يرجى) 2(   
  :في مجالالعمل عن تطبيق تدابير السالمة والصحة في موقع العمل 

  ؛(أ) البناء       
  .(ب) التعدين      

  

مـا  بيـانعلـى السـالمة والصـحة، مـع  وشيك وشديدوصف التزامات صاحب العمل في حاالت وجود خطر  يرجى -9
  إذا كان ذلك يشمل التزامًا بوقف عمليات التشغيل وٕاجالء العمال، وخاصة في :

  ؛(أ)  البناء    
  ؛(ب) التعدين   
  راعة.(ج) الز    

؛ المــــادة 167) مــــن االتفاقيــــة 2(12المــــادة 
(ج) مــن 7؛ المــادة 176) مـن االتفاقيــة 1(7

  .184االتفاقية 

وصـف حقـوق وواجبـات العمـال مـن النـاحيتين القانونيـة والعمليـة، فيمـا يتعلـق بالمشـاركة فـي تطبيـق  يرجى)  1( -10
  :بما يلي صحة بما في ذلك ما يتعلقلسالمة والوتنقيح تدابير ا

  سالمة؛لاالمتثال لتدابير الصحة وا -           
  لصحة والسالمة؛لاختيار ممثلين  -           
  على الصحة والسالمة. يعتقدون أنها تمثل خطراً اإلبالغ الفوري عن الحاالت التي  -           

؛ والمادتـــان 187(د) مـــن االتفاقيـــة 1المـــادة 
؛ والفقرتــــــــان 167مــــــــن االتفاقيــــــــة  11و 10

ـــــان 175مـــــن التوصـــــية  11(أ) و6 ؛ والمادت
؛ والفقـــــــــرات 176مـــــــــن االتفاقيـــــــــة  14و 13
والمادة  183التوصية من (أ) 31و 26-28

  .184من االتفاقية  8
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يـة أو غيرهـا مـن التـدابير ذات الصـلة بحـق العمـال فـي يرجى تقديم معلومـات عـن أي قـوانين أو لـوائح وطن )2(      

االبتعــاد عـــن الخطــر عنـــدما يكـــون لــديهم مبـــرر معقـــول يــدفعهم لالعتقـــاد بوجــود خطـــر وشـــيك وشــديد علـــى ســـالمتهم 
  وصحتهم.

ـــة 1(12المـــادة  ؛ والمـــادة 167) مـــن االتفاقي
ــــة 176)(ه) مــــن االتفاقيــــة 1(13 ؛ واالتفاقي

  .184)(ج) من االتفاقية 1(8
  الجزء الرابع: تدابير الوقاية والحماية

  وصف أي تدابير اتخذت لوضع ثقافة وطنية وقائية للسالمة والصحة بما في ذلك: يرجى) 1( -11
  تدابير تعليمية وتدريبية كافية بشأن السالمة والصحة للعمال. -         
المرتبطـة بعملهـم،  تـينلسـالمة والصـحة المهنيتدابير تهدف لضمان تعريف العـاملين بالمخـاطر المتعلقـة با -         

  .األحكام ذات الصلة والواردة في القوانين واللوائحمع ذكر 
  

) (ج) مــــــــــــــــــن 3(4) و3(3(د)؛ 1المــــــــــــــــــواد 
مــــــــن التوصــــــــية  5؛ الفقــــــــرة 187االتفاقيــــــــة 

قـرة ف؛ ال167مـن االتفاقيـة  33؛ المادة 197
 10(أ) و 9 المــواد؛ 175مــن التوصــية  44

ــــــــــــة ) (ج) 1( 13(أ) و ؛ 176مــــــــــــن االتفاقي
) 2( 30و 26و 19د) و(ط) و(8الفقرتــــــــان 

(ب) 7؛ المادتـــــــــــــان 183مـــــــــــــن التوصـــــــــــــية 
(ب) مـــــــــــــــــــــن  12) و3) و(2(9)(أ) و1(8و

(ب) 5) (ج) و2(3تان ر ؛ الفق184االتفاقية 
) مــــــــــــــن التوصــــــــــــــية ي(8) وه)(2(7) و3(

192.  

  توفير معلومات عن مثل هذه التدابير خاصة في: يرجى) 2(      
  البناء؛(أ) قطاع 

  (ب) التعدين؛
  الزراعة. )(ج
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 تـــينتقـــديم معلومـــات عـــن التـــدابير التعليميـــة والتدريبيـــة للســـالمة والصـــحة المهني يرجـــىإلـــى ذلـــك،  باإلضـــافة) 3(     

  ن السالمة والصحة.عن يولين الحكوميؤ الموجهة لإلدارة، والمشرفين والمس
  .197(ب) من التوصية 5 ةالفقر 
  

  :لدى السالمة والصحة في االعتبار وضعضمان لتدابير  المتخذه بيان ال يرجى -12
  مشروع للبناء.أي تصميم وتخطيط   -    
  مناجم.التصميم وتشييد   -    

مـــن  7؛ الفقـــرة 167مـــن االتفاقيـــة  9المـــادة 
ــــة 7؛ المــــادة 175التوصــــية  (أ) مــــن االتفاقي

176.  
تعلــق بتصــميم وصــيانة واســتخدام الماكينــات فيمــا يحة أي معلومــات عــن متطلبــات الســالمة والصــ يرجــى تقــديم -13

  واإلشارة إلى النصوص القانونية واللوائح ذات الصلة وخاصة في مجال:والمعدات، 
  )  البناء؛أ(     
  (ب) التعدين؛    
  (ج) الزراعة.    

؛ 167مــــن االتفاقيــــة  17و 16و 15المــــواد 
ن مــ 7؛ والفقـرة 175مـن التوصـية  8والفقـرة 

ــــــة  9؛ والمــــــادة 183التوصــــــية  مــــــن االتفاقي
184.  

  وصف أي تدابير اتخذت للترويج لتقييم المخاطر واألخطار المهنية: يرجى -14
  (أ)  بصفة عامة؛     
  (ب)  البناء؛    
  (ج)  التعدين؛    
  (د ) الزراعة.    

 4؛ المـــادة 187مـــن االتفاقيـــة  )3(3المـــادة 
 مـــن االتفاقيـــة 6؛ المـــادة 167مـــن االتفاقيـــة 

؛ المـادة 183من التوصـية  12؛ الفقرة 176
ـــــة  7 ـــــان 184(أ) مـــــن االتفاقي ) 2(4؛ الفقرت
  .192(ب) من التوصية 5و
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أو إزالــة  تقليــلاتخــذت، مــن النــاحيتين القانونيــة والعمليــة تهــدف إلــى  تــدابيرمعلومــات عــن أي  تقــديم يرجــى) 1( -15

  المخاطر التي يتعرض لها العمال.
؛ المـادة 187التفاقيـة )(ب) مـن ا2(5المادة 

 41؛ الفقرتــــــان 167) مــــــن االتفاقيــــــة 1(28
(ب) مـن 9؛ المـادة 175من التوصـية  48و

مــــــن التوصــــــية  20؛ الفقــــــرة 176االتفاقيــــــة 
؛ 184مـــن االتفاقيـــة  14-11؛ المـــواد 183

  .192من التوصية  8و 7الفقرتان 
  

ــــق باحتمــــال يرجــــى تقــــديم ) 2(       التعــــرض للمخــــاطر الماديــــة أو الكيميائيــــة أو هــــذه المعلومــــات أيضــــًا فيمــــا يتعل
  البيولوجية في:

  (أ) قطاع البناء؛     
  (ب) التعدين؛     
  (ج) الزراعة.     

  لتخلص منها في:لو لتداول المواد والنفايات الخطرة  للصحة والسالمةوصف أي متطلبات قائمة  يرجى -16
  (أ)  البناء؛     
  (ب) التعدين؛     
  ة.(ج) الزراع     

 41؛ الفقرة 167) من االتفاقية 4(28المادة 
) (د) 4(5؛ المــــادة 175) مــــن التوصــــية 3(

(ج)  6؛ الفقرتـــــــــــــان 176مـــــــــــــن االتفاقيـــــــــــــة 
ـــــــــان 183مـــــــــن التوصـــــــــية  )1(20و ؛ المادت

 7؛ الفقرات 184من االتفاقية  13(ج) و12
(ح) و(ط) مـــــــــــن التوصـــــــــــية  8) (ج)، و2(

192.  
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لى أصحاب العمل تزويد العمال بمعدات ومالبس للحماية الشخصية، وٕاذا كان ذكر ما إذا كان يتعين ع يرجى  -17
  يرجى أيضًا ذكر ما إذا كانت: .توفير معلومات بشأن التنفيذ العملي لهذا الشرط يرجىاألمر كذلك، 

  هذه المعدات والمالبس ستقدم دون مقابل للعمال؛ -      
انة أجهزة تنفس كافية لإلنقاذ الذاتي للعاملين داخل المناجم تحت يشترط أن يقوم أصحاب العمل بتوفير وصي -      

  األرض.

 14؛ الفقرة 167) من االتفاقية 1(30المادة 
 6) (ب)؛ و4(5؛ المــواد 175مــن التوصــية 

ــــــان 176(ج) مــــــن االتفاقيــــــة 9(د) و ؛ الفقرت
دة ؛ المــــا183مــــن التوصــــية  22(ب) و 21

 )أ) (2(7؛ الفقــرة 184) مــن االتفاقيــة 1( 9
  .192من التوصية 

  وصف أي متطلبات تتصل بالحوادث والطوارئ بما في ذلك: يرجى -18
  تسهيالت االسعافات األولية والوصول إلى الرعاية الطبية للعمال الذين يعانون من اإلصابة أو المرض؛ -     
ل باإلنقـاذ فــي المنــاجم، مــع ، بيــان مـا إذا كانــت هنــاك خطــط لمواجهـة الطــوارئ وتــدابير تتصــوبالنسـبة للتعــدين -     

  لة.صذكر أي نصوص تشريعية ذات 

 49 الفقرتــان؛ 167مـن االتفاقيـة  31المـادة 
) (أ)، 4(5؛ المــواد 175مــن التوصــية  50و
 8؛ الفقــــــرة 176(د) مــــــن االتفاقيــــــة  9و 8و

) مــــــــن ج( 5؛ الفقــــــــرة 183مــــــــن التوصــــــــية 
  .192التوصية 

ت للتأكـد مـن تـوفير إمـدادت ميـاه كافيـة وصـالحة للشـرب، وتسـهيالت تقديم معلومات عن أية تدابير اتخـذ يرجى -19
صــحية  ومرافــق، أمــاكن لتنــاول وجبــات الطعــاملتقــديم خــدمات اجتماعيــة كافيــة فــي أمــاكن العمــل، بمــا فــي ذلــك 

  منفصلة للرجال والنساء) خاصة في: أماكنلتغيير المالبس (مع ذكر ما إذا كانت هناك  وأماكن
  ناء؛بل(أ)  قطاع ا     
  (ب) التعدين؛    
  (ج) الزراعة.     

 51 الفقرتــان؛ 167مـن االتفاقيـة  32المـادة 
) 4(5؛ والمـــــــادة 175مـــــــن التوصـــــــية  52و

ـــــة  ـــــرة 176(هــــــ) مـــــن االتفاقي مـــــن  25؛ الفق
(أ) مــن االتفاقيــة 19؛ المــادة 183التوصــية 

  .192من التوصية  10 الفقرة؛ 184
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بـــنفس مســتوى الحمايـــة المـــؤقتين والموســميين  ل ضـــمان تمتــع العمــالمـــن أجــوصــف أي تـــدابير اتخــذت  يرجــى -20
  المتاحة لسالمة وصحة نظرائهم من العمال الدائمين في الزراعة.

  .184من االتفاقية  17المادة 
  

بالحمــل أو  يتعلــق، فيمــا فــي الزراعــةذكــر أي تــدابير تأخــذ فــي االعتبــار االحتياجــات الخاصــة للعــامالت  يرجــى -21
  والصحة اإلنجابية. لطبيعيةا الرضاعة

ــــــة  18المــــــادة  ــــــان؛ 184مــــــن االتفاقي  الفقرت
  .192من التوصية  11) و3(4

  الجزء الخامس: التسجيل، واإلخطار واالحصائيات
دة ؛ والمـا187)(و) مـن االتفاقيـة 3(4المادة   .تقديم معلومات عن أي نظام قائم لإلخطار بالحوادث واألمراض المهنية وتسجيلها يرجى -22

ــــــة  34 ) 2(5؛ والمادتــــــان 167مــــــن االتفاقي
؛ 176ه) مــــــــــــــــــــن االتفاقيــــــــــــــــــــة ( 10(ج) و

(د) مــــــن التوصــــــية 5)(ب) و2(3 والفقرتــــــان
192.  

؛ الفقــرة 187) (و) مــن االتفاقيــة 3(4المــادة   إلصابات واألمراض المهنية.يل وتبادل البيانات المتعلقة باوصف أي آليات لجمع وتحل يرجى -23
  .197(د) من التوصية 5

، بمــا فــي ذلــك اإلشــارة تحديــدًا إلــى الصــحة والســالمة والمهنيتــينصــائية متاحــة بشــأن حتقــديم أي بيانــات إ يرجــى -24
قطاعات البناء والتعدين والزراعة، مثل معلومات عن عدد وطبيعة المخالفات التي تم اإلبالغ عنها واإلجـراءات 

  ألمراض المهنية التي تم اإلبالغ عنها.وطبيعة وسبب اإلصابات وا التي تم اتخاذها وكذلك عدد

ــــــة 187االتفاقيــــــة  ــــــة 167؛ االتفاقي ؛ االتفاقي
  .184؛ االتفاقية 176
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  الجزء السادس: اإلنفــاذ

ـــال للقـــوانين  يرجـــى -25 ـــدابير اتخـــذت للتأكـــد مـــن االمتث ـــة المتعلقـــة بالســـالمة والصـــحة  واللـــوائحوصـــف أي ت الوطني
  :تينالمهني

  بصفة عامة؛ -  
  البناء؛ -  
  التعدين؛ -  
  الزراعة. -  

  وفي هذا الصدد، يرجى توفير معلومات محددة بشأن:
  تشغيل نظام التفتيش على العمل من أجل حماية العمال بكفاءة. -  
  النص على عقوبات وتطبيقها؛ -  
سـباب أل إذا تضـمن ذلـك وقـف األنشـطةفقـط : (ج) و (د) بــيمـا يتعلـق فوضع وتطبيق تدابير تصحيحية (و  -  

  السالمة والصحة).تتعلق ب
  

؛ المـادة 187) (ج) من االتفاقية 2(4المادة 
مـــــــــن  4؛ الفقـــــــــرة 167مـــــــــن االتفاقيـــــــــة  35

، )(ب)2(5؛ المـــــــــــــــــــــــواد 183التوصـــــــــــــــــــــــية 
مــــــــــــن االتفاقيــــــــــــة  16(أ) و 6)(ج)؛ و2(5و

مـــــــن االتفاقيـــــــة  5) و3(4؛ والمادتـــــــان 176
  .192من التوصية  1؛ والفقرة 184
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  منظمة العمل الدولية صكوكتأثير الجزء السابع: 
 إعمـالذكر ما إذا كانـت هنـاك تعـديالت قـد أدخلـت علـى التشـريع الـوطني أو الممارسـة العمليـة مـن أجـل  يرجى -26

أيضًا ايضاح ما إذا كان مـن المزمـع اعتمـاد أي تـدابير  يرجىكل أو بعض نصوص االتفاقيات أو التوصيات. 
  لتوصيات، بما في ذلك التصديق عليها.لدعم تنفيذ نصوص االتفاقيات أو ا

  

ذكــر أي تــدابير  يرجــى .ذكــر مــا إذا كانــت هنــاك أي عقبــات تحــول أو تــؤخر التصــديق علــى االتفاقيــات يرجــى -27
  اتخذت أو من المزمع اتخاذها للتغلب على هذه العقبات.

  

  إذا كانت بلدك دولة فيدرالية: -28
مـــن جانـــب الحكومـــة علـــى أنهـــا  أو التوصـــيات ينظـــر إليهـــا اتذكـــر مـــا إذا كانـــت نصـــوص االتفاقيـــ يرجـــى  (أ)

 ،، كليـــًا أو جزئيـــاً أو أنهـــا مالئمـــة ،مالئمـــة، وفقـــًا للنظـــام الدســـتوري، التخـــاذ إجـــراء علـــى المســـتوى الفيـــدرالي
  التخاذ إجراء من جانب الواليات أو الكانتونات أو األقاليم بدًال من إجراء فيدرالي.

مـن هـذا  7 – 1اإلفادة بمعلومات محددة عن ذلك في األجزاء مـن  يرجىرالي مالئمًا، (ب) إذا كان اإلجراء الفيد
  النموذج.

(ج) فــي حالــة اعتبــار اتخــاذ اإلجــراء مــن جانــب الوحــدات المكونــة للدولــة مالئمــة ، يرجــى تــوفير معلومــات عامــة 
أمكـن اتخاذهـا داخـل أيضًا ذكر أي ترتيبـات  يرجىمن هذا النموذج.  7-1ألجزاء ا في متمشية مع ما جاء

قيات والتوصيات، مع اإلجراء منسق إلعمال جميع أو بعض نصوص االتف جالدولة الفيدرالية، بهدف التروي
  اإلشارة إلى أي نتائج تحققت من خالل هذا اإلجراء.

  

  



 18

 
الفقـرة  ذكر المنظمات التي تمثل أصحاب العمل والعمال التي أرسلت إليهـا نسـخ مـن هـذا التقريـر بموجـب يرجى -29

  من دستور المنظمة. 23من المادة  2
  

مـن منظمـات أصـحاب العمـل أو العمـال المعنيتـين أي ملحوظـات تتعلـق  تسـلمتاإلفادة عما إذا كنـت قـد  يرجى -30
إرسـال نسـخة مـن  يرجى وٕاذا كان الرد إيجابيًا،عمال أو العزم على إعمال الصكوك ذات الصلة بهذا التقرير. إب

  أي تعليقات قد تعتبرها مفيدة. هذه الملحوظات مع

  

  لتعاون الفنياجراءات متعلقة بالمعايير و إلاالحتياجات المحتملة 
مــا هــي االقتراحــات التــي ترغــب بلــدكم فــي تقــديمها بشــأن اإلجــراءات المتعلقــة بالمعــايير، بمــا فــي ذلــك التجميــع  -31

  ولية؟دالستتخذها منظمة العمل  لتيا المهنيتين السالمة والصحةب المتعلق
  

هل هناك أي طلب للحصول على دعم للسياسات أو للتعاون الفني من المنظمة إلعمال الصكوك المعنية؟ وٕاذا  -32
مـا هـي نتيجـة هـذا الـدعم؟ وٕاذا كـان الجـواب بـالنفي، مـا هـي أفضـل طريقـة تسـتطيع المنظمـة  كان األمر كـذلك،

فــي مجــال الســالمة والصــحة  بالدكــملــدعم جهــود  مــن خاللهــا أن تقــدم المعونــة المالئمــة فــي حــدود صــالحيتها
  بناء والتعدين والزراعة؟لبما في ذلك قطاعات ا تينالمهني

  ؟نيةعات بلدكم من الدعم االستشاري للسياسات والتعاون الفني مستقبًال لتنفيذ الصكوك المجما هي احتيا
  

  

  


