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 (2019) ثامنة بعد المائةالالمسائل المنبثقة عن الدورة 
 لمؤتمر العمل الدولي

 متابعة القرار بشأن إعالن مئوية منظمة العمل الدولية 
 مقترحات إدراج ظروف العمل من أجل مستقبل العمل: 

 اآلمنة والصحية في إطار منظمة العمل الدولية 
 للمبادئ والحقوق األساسية في العمل

 
 غرض الوثيقة 

ظروف العمل اآلمنة والصحية في إطار اقتراح خارطة طريق إجرائية من أجل النظر في إدراج 
 (.23)انظر مشروع القرار في الفقرة  منظمة العمل الدولية للمبادئ والحقوق األساسية في العمل

 

 الحماية االجتماعية والمبادئ والحقوق األساسية في العمل :الهدف االستراتيجي المعني

واالمتثال في مكان العمل بما في ذلك في سالسل  : تعزيز العمل اآلمن7النتيجة  :النتيجة الرئيسية المعنية/ المحرك السياسي المشترك
 .حماية العمال من أشكال العمل غير المقبولة: 8. النتيجة يةالتوريد واإلمداد العالم

 .أو الدورات الالحقة 2021انعكاسات على جدول أعمال المؤتمر لعام  االنعكاسات السياسية:

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

 االنعكاسات الناشئة عن القرارات التي قد يتخذها مجلس اإلدارة. االنعكاسات المالية:

 الناشئة عن القرارات التي قد يتخذها مجلس اإلدارة. اإلجراءات تابعة المطلوب:إجراء الم

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

؛ 6B(.Rev)رقم  محضر األعمال المؤقت؛ القرار بشأن إعالن مئوية منظمة العمل الدولية من أجل مستقبل العمل الوثائق ذات الصلة:
إعالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة ؛ 1998المبادئ والحقوق األساسية في العمل، إعالن منظمة العمل الدولية بشأن 

 .2008االجتماعية من أجل عولمة عادلة، 
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 اتمنشأ المقترح

من أجل بشأن إعالن مئوية منظمة العمل الدولية  اً ( قرار2019) 108الدولي في دورته اعتمد مؤتمر العمل  .1

مجلس اإلدارة "أن ينظر، في أقرب وقت ممكن، في مقترحات إدراج ظروف  منطلب القرار ولعمل. مستقبل ا

 1العمل اآلمنة والصحية في إطار منظمة العمل الدولية للمبادئ والحقوق األساسية في العمل".

مئوية لالقسم جيم من الوثيقة الختامية  ،ثانياً لجزء بشأن اات التي دارت في اللجنة الجامعة تابع القرار المناقشو .2

السالمة والصحة المهنيتان هما : "كاآلتي النص المقترح وكانمنظمة العمل الدولية المقترحة على المؤتمر. 

مبدأ وحق أساسيان في العمل، بالترافق مع المبادئ والحقوق المذكورة في إعالن منظمة العمل الدولية بشأن 

ولم تتوصل اللجنة إلى توافق في اآلراء بشأن النص المقترح  2(".1998) ة في العملالمبادئ والحقوق األساسي

فيما يخص الصيغة المقترحة إلعالن ظروف العمل  إذ ظل عدد من الشواغل القانونية والتقنية والعملية معلقاً 

توفير لن المؤتمر أن "من ذلك، أع وبدالً  3اآلمنة والصحية مبدأ وحقا من المبادئ والحقوق األساسية في العمل.

مقترحات وطلب من مجلس اإلدارة أن ينظر في  4،"ظروف عمل آمنة وصحية أمر أساسي لتحقيق العمل الالئق

 .إدراج ظروف العمل اآلمنة والصحية في إطار منظمة العمل الدولية للمبادئ والحقوق األساسية في العمل

، يعيد التأكيد 1998بشأن المبادئ والحقوق األساسية في العمل، ويجدر التذكير بأن إعالن منظمة العمل الدولية  .3

 كما يلي: ،على المبادئ المتعلقة بالحقوق األساسية التي هي موضوع االتفاقيات األساسية

 الحرية النقابية واالعتراف الفعلي بحق المفاوضة الجماعية؛ )أ(

 ؛القضاء على جميع أشكال العمل الجبري أو اإللزامي )ب(

 القضاء الفعلي على عمل األطفال؛  )ج(

 5القضاء على التمييز في االستخدام والمهنة. )د(

 العناصر السياقية الرئيسية لوضع خارطة طريق إجرائية

الحق في بيئة عمل آمنة وصحية وطريقة وضع إطار منظمة العمل  وءنشطريقة ملخص مقتضب عن من شأن  .4

، أن يكون ذا فائدة في تنوير نظر مجلس اإلدارة في خارطة الطريق الدولية للمبادئ والحقوق األساسية في العمل

 اإلجرائية. 

 العناصر السياقية المتعلقة بالحق في بيئة عمل آمنة وصحية

من أهداف المنظمة خالل  بارزاً  وف العمل غير اآلمنة وغير الصحية هدفاً لطالما كانت حماية العمال من ظر .5

ح" تحسين ( إلى أنه "من المل  1919األعوام المائة المنصرمة. وقد أشارت ديباجة دستور منظمة العمل الدولية )

( أن 1944. وأوضح إعالن فيالدلفيا )حماية العمال من العلل واألمراض واإلصابات الناجمة عن عملهم""

 

(، مؤتمر 2019حزيران/ يونيه  21في  )اعتمد إعالن مئوية منظمة العمل الدولية من أجل مستقبل العمل بشأنقرار    1

 .1، الفقرة 108العمل الدولي، الدورة 

 .(2019)، 108مؤتمر العمل الدولي، الدورة ، الرابع ، التقريرالوثيقة الختامية لمئوية منظمة العمل الدولية   2

؛ 1014؛ 986، الفقرات (2019)، 108مؤتمر العمل الدولي، الدورة  ،B6(Rev.)رقم  محضر األعمال المؤقت   3

1327-1333. 

 .(دال) ثانياً  الجزء، إعالن مئوية منظمة العمل الدولية من أجل مستقبل العمل   4

 .2 ، الفقرة1998، مبادئ والحقوق األساسية في العملبشأن الإعالن منظمة العمل الدولية    5

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_712134.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_712134.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_701749.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_701749.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_711582.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_711582.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_713798.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_713798.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_547566.pdf


GB.337/INS/3/2 

 

GB337-INS_3-2_[NORME-190924-6]-Ar.docx  2  

 6."الحماية الوافية لحياة وصحة العاملين في جميع المهنأمام المأل" بتعزيز " منظمة العمل الدولية تلتزم "التزاماً 

حق على أنه ينبغي تعزيز " (187)رقم  2006اإلطار الترويجي للسالمة والصحة المهنيتين، اتفاقية نص تو

مسائل السياسة  ىحدإبصفته  لةصال تاذ وياتلمستا عميجعلى  واإلرتقاء به" العمال في بيئة عمل آمنة وصحية

تعزيز ، 2008إعالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية من أجل عولمة عادلة، وتضمن  7الوطنية.

 8" ضمن الهدف االستراتيجي المتمثل في الحماية االجتماعية.آمنةو صحية"ظروف عمل 

بوضع  المتعلقحة المهنيتين حصة كبيرة من عملها المنظمة للسالمة والص خصصت، 1919ومنذ عام  .6

 ةمناقشالوأشارت بعض الهيئات المكونة خالل  9توصية. 27و واحداً  اتفاقية وبروتوكوالً  20المعايير، واعتمدت 

اللجنة الجامعة إلى وجود عدد من االتفاقيات بشأن السالمة والصحة المهنيتين، في حين ذكرت أخرى أن في 

اتفاقية السالمة  :المهنيتين، وهي الصحةو السالمةوك فقط تعنى بالمبادئ األساسية المتعلقة بهناك ثالثة صك

اتفاقية اإلطار ؛ (161 )رقم 1985الصحة المهنية، اتفاقية خدمات ؛ (155)رقم  1981المهنيتين، والصحة 

األعضاء في منظمة  الدول غير أن أقل من نصف 10.(187)رقم  2006الترويجي للسالمة والصحة المهنيتين، 

لغاية اآلن. وتطرقت مناقشات اللجنة  العمل الدولية صادق على واحدة على األقل من هذه االتفاقيات الثالث

الجامعة إلى معدل التصديقات على االتفاقيات المتعلقة بالسالمة والصحة المهنيتين. وأشار بعض الهيئات المكونة 

من االتفاقيات. وأشار البعض اآلخر إلى أن معدل التصديقات  إلى انخفاض معدل التصديقات على العديد

بأنه في  المنخفض ليس بمبرر منطقي لعدم اعتبار اتفاقيات السالمة والصحة المهنيتين اتفاقيات أساسية وذكر  

 قد لقيت سوى (138)رقم  1973تفاقية الحد األدنى للسن، لم تكن ا 1998الوقت الذي اعتمد فيه إعالن عام 

 11.تصديقاً  171باالتفاقيات األساسية ارتفع هذا العدد إلى  متعلقة، وأنه نتيجة لحملة التصديق التصديقاً  68

التآزر بين األمن واإلنتاجية الناتجة عن السالمة والصحة أوجه وحظي مجلس اإلدارة بفرصة النظر في  .7

 مثل: أموراً  ةقشوأوضح التقرير الذي أعده المكتب لغرض المنا 2006.12عام في  ،المهنيتين

 على كافة المستويات؛ للحوادث المهنية واالعتالل الصحيالواضح ألثر االقتصادي ا )أ(

 ألعلى األثر اإليجابي لظروف العمل اآلمنة والصحية على إنتاجية المنشآت، مع اإلقرار بأنه ال يمكن )ب(

 الظروف؛  جميع السالمة والصحة المهنيتين أن تكون متساوية في الممكنة من لمستوياتا

 الحوادث المهنية على الصعيد الوطني. وقوع ة الوطنية ومعدالتقدرة التنافسيعالقة الترابط القوية بين ال )ج(

كما أن  في القانون الدولي.  اعترافاً الحق في بيئة عمل آمنة وصحية يلقى منظمة العمل الدولية،  وخارج إطار .8

" هشخص على ناالحق في "الحياة والحرية واألم كل فرديكفل ل (1948)عالن العالمي لحقوق اإلنسان اإل

العهد الدولي األخير فيما بعد في  هذا المفهومأعيدت صياغة لقد و 13.ة"رضيعمل عادلة وم طروشوكذلك "

 

 .()ز( الثاً ث ،)إعالن فيالدلفيا منظمة العمل الدولية مقاصدبأهداف والخاص اإلعالن    6

 (.2)3 المادة، 187االتفاقية رقم    7

 ."2")ألف( أوالً  ، الجزء2008، االجتماعية من أجل عولمة عادلة إعالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة   8

امل الثالثي ، استعرض الفريق العاألولي هعمللبرنامج  وفقاً وال يعتبر مجلس اإلدارة جميع هذه الصكوك محدثة.    9

المزيد من صكوك بأنها "تتطلب  10؛ بأنه "محدث" صكاً  12 :ف، وصن  صكاً  24المعايير  استعراضآلية المعني ب

 ".باليانا "مبأنه صكان؛ "اآلن وفي المستقبلضمان استمرار أهميتها اإلجراءات ل

. تجدر اإلشارة إلى أن مجلس اإلدارة اعتمد في 1004و 988 ان، الفقرتB6(Rev.)رقم  محضر األعمال المؤقت   10

لنطاق وتنفيذ فعال لصكوك تصديق واسع ا لتحقيق (2010-2016خطة عمل )( 2010)آذار/ مارس  307دورته 

 (.187واالتفاقية رقم  2002 لعام ، البروتوكول الخاص بها155السالمة والصحة المهنيتين )االتفاقية رقم 

 .1004و 988 نات، الفقرB6(Rev.)رقم  محضر األعمال المؤقت   11

 ..3ESP//295GBالوثيقة    12

 (.1)23و 3المواد  ،اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان   13

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:62:0::NO:62:P62_LIST_ENTRIE_ID:2453907:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:62:0::NO:62:P62_LIST_ENTRIE_ID:2453907:NO
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c187_ar.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/genericdocument/wcms_182776.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/genericdocument/wcms_182776.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/policy/wcms_125616.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/meetingdocument/wcms_110380.pdf
https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
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وعلى نحو  14".تكفل السالمة والصحةشمل "ظروف عمل يل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

من الصحة هو  البلوغ "التمتع بأعلى مستوى ممكنالقائل أن مبدأ المنظمة الصحة العالمية على  مماثل، تأسست

أحد الحقوق األساسية لكل إنسان دون تمييز على أساس العرق أو الدين أو المعتقد السياسي أو الحالة االقتصادية 

  15أو االجتماعية".

 نبغير بأن بيئة العمل اآلمنة والصحية يالمة والصحة تذك  دورات األخيرة من المؤتمر العالمي للسوما فتئت ال .9

 16.إلنسانمن حقوق ا عترف بها كحق أساسيأن يُ 

عام  نهج قائم على الحقوق من أجل تعزيز السالمة والصحة المهنيتين في برنامجبتجسد القبول العالمي كذلك،  .10

العمال وتشجيع بيئات عمل سليمة وآمنة حماية حقوق وغايته " 8-8: المقصد التنمية المستدامةمن أجل  2030

 17."لجميع العمال، بمن فيهم العمال المهاجرون، وبخاصة المهاجرات، والعاملون في الوظائف غير المستقرة

 العناصر السياقية المتعلقة بإطار منظمة العمل الدولية 
 للمبادئ والحقوق األساسية في العمل

ظروف العمل اآلمنة والصحية في إطار منظمة العمل الدولية للمبادئ إدراج يمكن لمجلس اإلدارة عند نظره في  .11

 ي، أن يسترشد كذلك بالتطورات التي أدت إلى تحديد االتفاقيات األساسية الثمانوالحقوق األساسية في العمل

دئ ، التي ال تزال لغاية اآلن اإلطار الترويجي السائد لمنظمة العمل الدولية بشأن المبا1998وإعالن عام 

 والحقوق األساسية في العمل. وفيما يلي ملخص للتطورات الرئيسية:

مؤتمر الالمستقبلية، الذي اعتمده  االذكرى الخامسة والسبعين لمنظمة العمل الدولية وتوجهاتهبشأن في القرار و .12

ظمة العمل اتفاقيات من التي ترتديها للمرة األولى إلى "األهمية الخاصة ( أشار المؤتمر1994) 81في دورته 

". وقد 111و 105و 29و 100و 98و 87بما فيها االتفاقيات ذات األرقام  ،الدولية المعنية بالحقوق األساسية

ومرة أخرى في آذار/ مارس  1994هذا القرار في تشرين الثاني/ نوفمبر لالمتابعة  في مجلس اإلدارة نظر

من المكتب إطالق حملة للترويج التفاقيات حقوق اإلنسان األساسية لمنظمة العمل الدولية، طلب  حين 1995،18

 .111و 100و 98و 87و 105و 29وهي االتفاقيات ذات األرقام أال 

، اعتمد المشاركون في القمة العالمية للتنمية االجتماعية في كوبنهاغن، برنامج عمل 1995وفي آذار/ مارس  .13

حقوق العمال األساسية وتعزيز احترامها،  صونات من أجل تعزيز نوعية العمل واالستخدام من خالل "للحكوم

المساواة ، والحرية النقابية وحق التنظيم والمفاوضة الجماعية وحظر العمل الجبري وعمل األطفالويشمل ذلك 

، والتنفيذ الكامل ييز في االستخداموعدم التم في األجور بين الرجال والنساء عن العمل ذي القيمة المتساوية

الدول األطراف في تلك االتفاقيات، ومراعاة المبادئ المنصوص عليها  في حالةالتفاقيات منظمة العمل الدولية 

 

 )ب(. 7، المادة لثقافيةالعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية وا   14

 .1946، دستور منظمة الصحة العالميةديباجة    15

اسطنبول بشأن السالمة والصحة ( وديباجة إعالن 2008) إعالن سيول بشأن السالمة والصحة في العملديباجة انظر    16

العمل في سنغافورة  (. لم يختتم المؤتمر العالمي الحادي والعشرون المعني بالسالمة والصحة في2011) في العمل

طلعات اإلعالنين السابقين وأضاف ، لكن بيان وزراء العمل في رابطة دول جنوب شرق آسيا أشار إلى ت( بإعالن2017)

 ".بيئة عمل آمنة وصحية لكل عامل الحق في"أن 

 :1-8-8: "8-8 المقصد تين فيحصائي للسالمة والصحة المهنياإلمؤشر ال المستأمنة علىمنظمة العمل الدولية هي    17

 المعنيةاألخرى  مقاصد. وتشمل ال"مميتة، حسب الجنس ووضع المهاجرالمميتة أو غير المهنية ال اإلصاباتمعدالت تواتر 

)خفض الوفيات المبكرة الناجمة عن األمراض غير المعدية بمقدار الثلث بتوفير الوقاية والعالج وتعزيز الصحة  3-4

تحقيق التغطية الصحية الشاملة، بما في ذلك الحماية من المخاطر المالية، وإمكانية الحصول على ) 8-3 ؛(والرفاه العقلية

 خدمات الرعاية الصحية األساسية الجيدة وإمكانية حصول الجميع على األدوية واللقاحات األساسية المأمونة والفعالة

يات واألمراض الناجمة عن التعر ض للمواد الكيميائية )الحد بدرجة كبيرة من عدد الوف 9-3 ؛(وميسورة التكلفة والجي دة

ث الهواء والماء والتربة(.   الخطرة وتلويث وتلو 

   ..4LILS//262GBالوثيقة و .261/5/27GBالوثيقة و .3/1LILS//261GB يقةالوث   18

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cescr.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cescr.aspx
http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd48/basic-documents-48th-edition-en.pdf#page=7
http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd48/basic-documents-48th-edition-en.pdf#page=7
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/meetingdocument/wcms_151736.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/meetingdocument/wcms_151736.pdf
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/events-training/events-meetings/WCMS_163671/lang--it/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/events-training/events-meetings/WCMS_163671/lang--it/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/events-training/events-meetings/WCMS_163671/lang--it/index.htm
https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/GB/261/GB.261_LILS_3_1_engl.pdf
https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/GB/261/GB.261_5_27_engl.pdf
https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/GB/262/GB.262_LILS_4_engl.pdf
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إلى نمو اقتصادي من ثم  غير األطراف في تلك االتفاقيات للوصول فعالً  في حالة الدول المذكورة في االتفاقيات

 على، أطلق المدير العام حملة تصديق 1995أيار/ مايو  25)ب((. وفي 54" )الفقرة مطرد وتنمية مستدامة

االتفاقيات الست قائمة إلى  138منظمة العمل الدولية: إذ أضيفت االتفاقية رقم ل األساسية تفاقياتاالسبع من 

  .1994عام  كاتفاقيات أساسية منذ قرارحددة أصالً الم

 للمؤتمر 86لس اإلدارة أن يضيف إلى جدول أعمال الدورة ، قرر مج1997وفي تشرين الثاني/ نوفمبر  .14

يتعلق بإعالن بشأن الحقوق األساسية للعمال والمتابعة المناسبة له. وذكرت الوثيقة التي قدمت  بنداً ( 1998)

مستوى  قد يختلف باختالفبعض الحقوق  سلوب إنفاذأإلى مجلس اإلدارة بأنه لطالما اعترف الدستور بأن 

أساسية من أجل تحقيق أهداف المنظمة. وأشير إلى المادة هي مبادئ  وأ هناك حقوقاً  التنمية االقتصادية ولكن  

بعدم  قائلالمبدأ ال بما فيهاة"، ومبادئ "ذات أهمية خاصة وملح   من الدستور األصلي، التي ذكرت طرقاً  41

بار بعض الحقوق أساسية اعت الداعية إلىاعتبار العمل سلعة أو مادة تجارية. وأضافت الوثيقة أن "األسباب 

بين الترابط  المنبثق عن تزايدلنقاش انتيجة  التنمية، باتت أكثر وضوحاً  مستويات، بصرف النظر عن فعالً 

شرط مسبق لضمان جميع الحقوق األخرى إذ  ،رىأخب أول ابح، هذه الحقوق هياالقتصادات والمجتمعات. و

على حدة،  هامنف ظريل تحسين ظروف العمل، مجتمعة أو كل بحرية في سب يسعأنها توفر األدوات الالزمة لل

حتى  حولها وذكرت الوثيقة أن الحقوق المعنية قد حظيت بتوافق في اآلراء 19".مع مراعاة أحوال البلدان المعنية

 خارج منظمة العمل الدولية.

المبادئ ص يخا يمفر بالتزامات الدول األعضاء ( اإلعالن الذي ذك  1998) 86اعتمد المؤتمر في دورته و .15

"قد ترجمت وطورت على شكل حقوق والتزامات والحقوق المبينة في الدستور وفي إعالن فيالدلفيا، والتي 

 20.الدولية أم خارجها" محددة في عدد من االتفاقيات التي يقر بأنها اتفاقيات أساسية، سواء داخل منظمة العمل

وحددت ديباجة اإلعالن الجوانب الرئيسية للطبيعة التمكينية للمبادئ والحقوق األساسية في العمل من أجل 

 الحفاظ على الصلة بين التقدم االجتماعي والنمو االقتصادي.

المدير العام المؤتمر  أبلغ(، 1999)مؤتمر لل 87دورة الباإلجماع في  182رقم وبمجرد أن اعتمدت االتفاقية  .16

من أجل  1995من الحملة التي بدأت عام  عن اعتزامه إطالق حملة عالمية للتصديق عليها حيث غدت جزءاً 

 االتفاقيات األساسية.على  تصديقال

المتعلقة بالمناقشات المتكررة بشأن المبادئ والحقوق األساسية  2012وأعاد المؤتمر التأكيد في استنتاجاته عام  .17

أهميتها ى "علو الطبيعة الشاملة والثابتة التي تتسم بها المبادئ والحقوق األساسية في العمل" ى، "علفي العمل

 21."الخاصة بوصفها على السواء حقوقاً إنسانية وظروفاً مؤاتية

 2014بروتوكول عام عن  على نموذج تقرير (2016آذار/ مارس ) 326ووافق مجلس اإلدارة في دورته  .18

ارير بتقديم التق امع التزاماته ، ليجري إرساله إلى الدول األعضاء تمشيا  1930التابع التفاقية العمل الجبري، 

بالصكوك غير المصادق عليها  يما يتصلفمن دستور منظمة العمل الدولية، ( ه)5، الفقرة 19لمادة ا موجبب

 22المتعلقة بفئة من الفئات األربع للمبادئ والحقوق األساسية في العمل.

 

 .16و 13ن االفقرت .270/3/1GBالوثيقة    19

"الحقوق فإن ، 1998وكما جرى التشديد عليه في األعمال التحضيرية إلعالن عام  .1، الفقرة 1998إعالن عام    20

هذه الحقوق والمبادئ و األساسية ليست أساسية ألن  اإلعالن يقول ذلك؛ فاإلعالن ينص على أنها أساسية لكونها أساسية".

األهداف الدستورية  ميعجرئيسية لتحقيق مصنفة بأنها أساسية ألنها، كما هو مذكور في إعالن العدالة االجتماعية، وسائل 

العمل  كتبضمنها؛ انظر م إلنشاء تسلسالت هرميةللمنظمة. وهي فعالة في تعزيز معايير العمل الدولية بشكل عام، وليس 

رير ، التقإعالن محتمل لمبادئ منظمة العمل الدولية بشأن الحقوق األساسية وآلية المتابعة المالئمة لهالنظر في : الدولي

  ، القسم ثانياً.1998، جنيف، 86السابع، مؤتمر العمل الدولي، الدورة 

 .االستنتاجات)أ( و)ب( من 5الفقرة    21

 ..5LILS//326GB؛ الوثيقة 524، الفقرة .PV/326GB؛ الوثيقة 64، الفقرة .PV/325GBالوثيقة    22

https://www.ilo.org/public/english/standards/relm/gb/docs/gb270/gb-3-1.htm
https://www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc86/rep-vii.htm
https://www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc86/rep-vii.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_189998.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_189998.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_450050.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_484933.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_452737.pdf
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 خارطة الطريق المقترحة

 مجلس اإلدارة. ن ينظر فيهاأومسائل تتطلب  زمنياً  تضم خارطة الطريق المقترحة جدوالً  .19

إذا كان ينبغي  ام  علمؤتمر العمل الدولي، تساءلت الهيئات المكونة  108إعالن المئوية في الدورة  ةخالل مناقشو .20

ومن ناحية أخرى، يمكن لمجلس  23.ما هي اإلجراءات التي ستطبق في هذه الحالةعو 1998إعالن عام  عةاجرم

المبادئ والحقوق  بوصفه مبدأ منالحق في بيئة عمل آمنة وصحية  أن يعلنتمر اإلدارة أن يقترح على المؤ

األساسية في العمل في وثيقة ختامية منفصلة. وفي جميع األحوال، من الواضح أنه ال بد للمؤتمر من أن يتخذ 

الالزم للوصول إلى  وقتالمسائل التي يتعين معالجتها وال نطاق إلى اتساع بشأن هذه المسألة. ونظراً  قراراً 

رئيسي بالنسبة لمنظمة العمل الدولية، يبدو أن جدول أعمال دورة الموضوع مثل هذا ال في اآلراء بشأنتوافق 

 .فيه المؤتمر ةمناقش للمؤتمر هو أقرب تاريخ ممكن لتجري 2021عام 

 داوالت والتشاورات الالحقة، يقترح المكتب خارطة الطريق اإلجرائية التالية:موبغية تسهيل ال .21

: النظر في أسئلة جوهرية ينتج عنها تحديد الركائز ( لمجلس اإلدارة2020)آذار/ مارس  338الدورة  ■

تعالج د قمجلس اإلدارة،  يفاألساسية الممكنة؛ بناء على مناقشات اللجنة الجامعة وكذلك المناقشة الالحقة 

 هذه األسئلة جملة أمور منها ما إذا كان يمكن االعتراف بحق أساسي في بيئة عمل آمنة وصحية أم ال،

كما هو حال المبادئ والحقوق األساسية في العمل األربعة الحالية،  ما إذا كان يمكن تعزيزه وتحقيقهو

وتحديد االتفاقيات المتعلقة بهذا الحق، ومعدل التصديقات وانعكاسات االعتراف بفئة خامسة من فئات 

قديم التقارير التقارير سواء بشأن ت قديمتالمبادئ والحقوق األساسية، بما في ذلك االنعكاسات على ترتيبات 

 ؛من الدستور 19بالمادة  عمالً  1998من الدستور أو بموجب متابعة إعالن  22وفقا للمادة 

: النظر في أسئلة متعلقة باإلجراءات ( لمجلس اإلدارة2020)تشرين الثاني/ نوفمبر  340الدورة  ■

 للمؤتمر 110دورة إدراج بند تقني في جدول أعمال ال ما في ذلكبواألشكال المحتملة لقرار المؤتمر، 

 ؛(2021)

: النظر في عناصر مشروع وثيقة ختامية محتملة ( لمجلس اإلدارة2021)آذار/ مارس  341الدورة  ■

 ؛والترتيبات بشأن مناقشات المؤتمر( 2021)للمؤتمر  110يتعين النظر فيها في الدورة 

راج ظروف العمل اآلمنة النظر في وثيقة ختامية محتملة بشأن إد :(2021) للمؤتمر 110الدورة  ■

 .إطار منظمة العمل الدولية للمبادئ والحقوق األساسية في العملوالصحية في 

 أداة تخطيط يمكن لمجلس اإلدارة تعديلها استناداً بل  اً برنامج عمل ثابت أن تكونخارطة الطريق  القصد منليس و .22

. تى كان ذلك مناسباً ما ومحسب إجراء مشاورات بين الدورات إلى التقدم المحرز. وقد يرتئي مجلس اإلدارة أيضاً 

وقد يرغب مجلس اإلدارة، عند تقديم توجيهاته بخصوص خارطة الطريق المقترحة، أن يأخذ في الحسبان 

 24.مقترحات جدول أعمال المؤتمر الواردة في وثيقة منفصلة

 قرارمشروع 

مل اآلمنة إدراج ظروف العقرر مجلس اإلدارة الموافقة على خارطة الطريق اإلجرائية بشأن النظر في  .23
من  21الواردة في الفقرة  ،إطار منظمة العمل الدولية للمبادئ والحقوق األساسية في العملوالصحية في 

 .GB.337/INS/3/2الوثيقة 

 

 997و 996(، الفقرات 2019) 108رة ، مؤتمر العمل الدولي، الدوB6(Rev.)رقم  محضر األعمال المؤقت   23

 .1004و 1003و

 ..2INS//337GBقة الوثي   24

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_723298.pdf
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