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  مقدمة 

ولية بشأن  من إعالن منظمة العمل الد  2عد ل بموجبه الفقرة    قرارا  (  2022)  110اعتمد مؤتمر العمل الدولي في دورته   .1
بيئة عمل آمنة وصحية في إطار منظمة العمل إلدراج  "(  1998( )"إعالن عام  1998المبادئ والحقوق األساسية في العمل )

القرار مجلس اإلدارة إلى اتخاذ جميع اإلجراءات المناسبة بهدف الدولية بشأن المبادئ والحقوق األساسية في العمل. ودعا  
 .  اعتماد هذا القرار، على جميع معايير العمل الدولية ذات الصلة علىة إدخال بعض التعديالت المترتب

( أن يدرج في جدول أعمال  2022تشرين الثاني/ نوفمبر    -)تشرين األول/ أكتوبر    346مجلس اإلدارة في دورته  وقرر   .2
صكا ،    15أحكام محددة في  ( بندا  بشأن اعتماد اتفاقية وتوصية بهدف إدخال تعديالت على  2023للمؤتمر )  111الدورة  

   1. 1998نتيجة إلدخال تعديل على إعالن عام 

اتفاقية مراجعة المواد  إلى الطابع الرسمي البحت للصكوك المقترحة، قرر مجلس اإلدارة، مثلما هو الحال بالنسبة إلى  ونظرا    .3
الختامية،  80)رقم    1946الختامية،   المواد  مراجعة  واتفاقية  الدول   2(، 116)رقم    1961(  على  موجز  تقرير  تعميم 

المؤتمر. لمناقشات  أساس  بمثابة  التي ستكون  للصكوك  المقترحة  النصوص  ذلك  اعتبر مجلس   األعضاء، بما في  كذلك، 
أن يوصي المؤتمر باعتماد قرار يدعو   3، 80في ضوء السابقة التي شكلتها االتفاقية رقم   ،اإلدارة أنه سيكون من المستحسن 

 الفوري وواسع النطاق على االتفاقية المقترحة.   التصديقإلى 

يُطلب من الحكومات بعد أن تستشير على النحو الواجب أكثر المنظمات تمثيال  ألصحاب العمل وللعمال، أن ترسل  
. ويُستحسن، حيثما أمكن، أن ترسل  2023آذار/ مارس    31في موعد أقصاه  تعليقاتها بحيث يتسلمها المكتب  

 (. jur@ilo.orgتها إلكترونيا  إلى مكتب المستشار القانوني )الحكومات تعليقا

  على معايير العمل الدوليةالالحقة التعديالت 

قراره بشأن إدراج بيئة عمل آمنة وصحية في إطار منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ ومن خالل  يجدر التذكير أن  المؤتمر،   .4
( واتفاقية اإلطار الترويجي 155)رقم    1981والحقوق األساسية في العمل، أعلن أن  اتفاقية السالمة والصحة المهنيتين،  

وقرر بأن يشار   1998عتبران اتفاقيتين أساسيتين في مفهوم إعالن عام  ( تُ 187)رقم    2006للسالمة والصحة المهنيتين،  
على النحو التالي: "إعالن منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ    2008عام  ن إعال و 1998عام إعالن من اآلن فصاعدا  إلى 

"؛ "إعالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية 2022بصيغته المعدلة عام    ، (1998والحقوق األساسية في العمل )
 ".  2022بصيغته المعدلة عام  ، (2008من أجل عولمة عادلة )

صكا  من صكوك العمل الدولية، هي سبع اتفاقيات وبروتوكول واحد   15تتناول جراء مراجعة جزئية ونتيجة  لذلك، ينبغي إ .5
من أجل تحديث األحكام أو الفقرات في الديباجة التي تشير إلى الفئات   1998عام  وسبع توصيات، كانت قد اعتُمدت بعد  

عام  إلعالن  ني األساسية األولى أو إلى العنوان األصلي  للمبادئ والحقوق األساسية أو إلى االتفاقيات الثمااألولى  األربع  
في 2008عام  إعالن  و  1998 واالتساق  الوضوح  إلى ضمان  وتهدف  تقني ورسمي بحت  ذات طابع  المراجعة  . وهذه 

 مجموعة معايير العمل الدولية.   
  

 
 .  Decision/GB.346/INS/3/3 القرار  1

متعلقة بالمراجعة الجزئية لالتفاقيات التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دوراته االثنتين والثالثين  مقترحة  اتفاقية  منظمة العمل الدولية،     2
التقرير التاسع، مؤتمر العمل الدولي،  ،  مكتب العمل الدولي للتقارير المتعلقة بتطبيق هذه االتفاقيات   األولى، بغرض توحيد األحكام المتعلقة بإعداد مجلس إدارة 

   .1961، 45الدورة 
 . 395 ، الملحق السادس، الصفحة1946،  29 ، مؤتمر العمل الدولي، الدورةمحضر األعمالمنظمة العمل الدولية،   3

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_848764.pdf
mailto:jur@ilo.org
https://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB346/ins/WCMS_860278/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/1960/60B09_80_engl.pdf
https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/1960/60B09_80_engl.pdf
https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09616/09616(1946-29).pdf#page=435
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 على معايير العمل الدوليةالالحقة التعديالت  

 

 والصكوك الخمسة عشر الواجب مراجعتها جزئيا  هي:   .6

 (؛  182)رقم  1999 اتفاقية أسوأ أشكال عمل األطفال، •

 (؛  183)رقم  2000اتفاقية حماية األمومة،  •

 ، بصيغتها المعدلة؛2006اتفاقية العمل البحري،   •

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

 (؛  188)رقم   2007اتفاقية العمل في قطاع صيد األسماك،  •

 (؛  189)رقم   2011اتفاقية العمال المنزليين،  •

 ؛ 1930التابع التفاقية العمل الجبري،  2014بروتوكول عام  •

 (؛  190)رقم   2019اتفاقية العنف والتحرش،  •

 (؛ 193)رقم   2002توصية تعزيز التعاونيات،  •

 (؛ 195)رقم  2004توصية تنمية الموارد البشرية،  •

 (؛ 198)رقم  2006توصية عالقة االستخدام،  •

 (؛200)رقم  2010توصية فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز،  •

 (؛ 202)رقم   2012توصية أرضيات الحماية االجتماعية،  •

 (؛204)رقم   2015توصية االنتقال من االقتصاد غير المنظم إلى االقتصاد المنظم،  •

 (. 205)رقم  2017توصية العمالة والعمل الالئق من أجل السالم والقدرة على الصمود،  •
  2008عام  إعالن  و  1998عام  إعالن  من االتفاقية المقترحة التعديالت الضرورية لتحديث اإلشارات إلى    1وتحدد المادة   .7

 وفئات المبادئ والحقوق األساسية في العمل وقائمة االتفاقيات األساسية حيثما ترد في الصكوك الثمانية المعنية. 
من  صك  ونية للتصديق على االتفاقية المقترحة. وعمليا ، فإن  أي دولة عضو صدقت على أي  اآلثار القان  2وتتناول المادة   .8

عة، تُعتبر أنها صدقت على ذلك الصك بصيغته المعدلة. أما أي دولة عضو  الصكوك الثمانية بعد بدء نفاذ االتفاقية المراج  
عة، ملزمة بأحكام ذلك  على االتفاقية المراج    من الصكوك الثمانية فستظل، عند التصديقصك  سبق لها أن صدقت على أي  

 عة.   الصك بصيغته المعدلة بمقتضى االتفاقية المراج  
فتلحظ االشتراطات العادية ذات الصلة بدخول الصك حيز النفاذ، في    4بمهام الوديع للمدير العام. أما المادة    3وتتعلق المادة   .9

مراجعة يقفل باب التصديق الالحق على االتفاقيات والبروتوكول بصيغتها  على أن  بدء نفاذ االتفاقية ال  5حين تنص المادة  
البند   7األحكام المعتادة بشأن اآلثار القانونية ألي مراجعة مستقبلية محتملة، بينما تعيد المادة    6األصلية. وتتضمن المادة  

 الموحد بشأن الصيغ اللغوية ذات الحجية.  
النفاذ، س .10 حيز  االتفاقية  دخول  جميع وعند  في  يظهر  الذي  الوحيد  هو  المعنية  للصكوك  المعدل  النص  أن   المكتب  يضمن 

 مجموعات معايير منظمة العمل الدولية، سواء في شكل مطبوع أو إلكتروني. 
إعالن  تحديث اإلشارات إلى    ، إلى 4  إلى  1ات  في مشروع الفقرالالحقة  وفيما يتعلق بالتوصية المقترحة، تسعى التعديالت   .11

في    2008عام  إعالن  و  1998عام   ترد  األساسية حيثما  االتفاقيات  وقائمة  العمل  في  األساسية  والحقوق  المبادئ  وفئات 
باإلجراءات التي يتعين على المدير العام اتخاذها فيما يتعلق بالنص الرسمي    5الصكوك المعنية. ويتعلق مشروع الفقرة  

النفاذ يوم اعتمادها من  أن تدخل  التوصية المقترحة  شأن    منللتوصيات المراجعة. وعلى عكس االتفاقية المقترحة،   حيز 
 المؤتمر. 

 ، يُقترح عدم تغيير عناوين الصكوك المراجعة جزئيا .116ورقم   80وأخيرا ، تمشيا  مع السابقة التي شكلتها االتفاقيتان رقم   .12
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  النصوص المقترحة 

 مشروع اتفاقية  

 إن  المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، 

 ،  2023 في ...  111وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى االنعقاد في جنيف، حيث عقد دورته 

وإذ يذك ر بالقرار بشأن إدراج بيئة عمل آمنة وصحية في إطار منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق األساسية في  

 (،  2022)حزيران/ يونيه  110العمل، الذي اعتمده في الدورة  

فاقية حماية األمومة، ( وات182)رقم    1999وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات بشأن تعديل اتفاقية أسوأ أشكال عمل األطفال،  

  2006، بصيغتها المعدلة واتفاقية اإلطار الترويجي للسالمة والصحة المهنيتين،  2006( واتفاقية العمل البحري،  183)رقم    2000

( واتفاقية  189)رقم    2011( واتفاقية العمال المنزليين،  188)رقم    2007( واتفاقية العمل في قطاع صيد األسماك،  187)رقم  

و عام  190)رقم    2019التحرش،  العنف  وبروتوكول  الجبري،    2014(  العمل  التفاقية  بعض 1930التابع  إدخال  بغرض   ،

اعتماد القرار بشأن إدراج بيئة عمل آمنة وصحية في إطار منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الالحقة عقب  التعديالت  

 األساسية في العمل،  

 ات شكل اتفاقية دولية، وإذ رأى أن تأخذ هذه المقترح

يعتمد في هذا اليوم ... من ... من عام ألفين وثالثة وعشرين، االتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية بيئة العمل اآلمنة والصحية  

 : 2023)تعديالت الحقة(، 

 1المادة 

"  2022عام  (، بصيغته المعدلة  1998عبارة "إعالن منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق األساسية في العمل )  تحل .1

" أو أي صيغة أخرى  1998محل عبارة "إعالن منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق األساسية في العمل ومتابعته،  

( واتفاقية  183)رقم    2000( واتفاقية حماية األمومة،  182)رقم    1999واردة في ديباجة اتفاقية أسوأ أشكال عمل األطفال،  

( واتفاقية  187)رقم    2006بصيغتها المعدلة واتفاقية اإلطار الترويجي للسالمة والصحة المهنيتين،  ،  2006حري،  العمل الب

  2014( وبروتوكول عام 189)رقم   2011( واتفاقية العمال المنزليين، 188)رقم  2007العمل في قطاع صيد األسماك،  

 . 1930التابع التفاقية العمل الجبري، 

(" وعبارة "اتفاقية اإلطار الترويجي للسالمة والصحة  155)رقم    1981اقية السالمة والصحة المهنيتين،  تضاف عبارة "اتف .2

الثالثة من ديباجة اتفاقية العمل البحري،  187)رقم    2006المهنيتين،   ، بصيغتها المعدلة وفي الفقرة  2006(" في الفقرة 

( وفي الفقرة الثانية عشرة من ديباجة بروتوكول  188)رقم    2007  الخامسة من ديباجة اتفاقية العمل في قطاع صيد األسماك،

 . 1930التابع التفاقية العمل الجبري،  2014عام 

، بصيغتها  2006تضاف عبارة "بيئة عمل آمنة وصحية" كفقرة فرعية جديدة )ه( من المادة الثالثة من اتفاقية العمل البحري،   .3

من    5(؛ وفي المادة  189)رقم    2011( من اتفاقية العمال المنزليين،  2)3ة  المعدلة؛ وكفقرة فرعية جديدة )ه( من الماد

 ( بعد عبارة "االستخدام والمهنة".190)رقم   2019اتفاقية العنف والتحرش، 

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

عبارة "إعالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية من أجل عولمة عادلة" في ديباجة اتفاقية العمال   " محل2022

 . 1930التابع التفاقية العمل الجبري،  2014( وفي بروتوكول عام 189)رقم   2011المنزليين، 
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 2المادة 

تاريخ بدء نفاذ هذه االتفاقية، تصديقها الرسمي على أي من  أي دولة عضو أبلغت المدير العام لمكتب العمل الدولي، بعد   .1
، تعتبر أنها صدقت على تلك االتفاقية أو على البروتوكول، (3( و)1)1االتفاقيات أو البروتوكول، المشار إليها في المادة  

 االتفاقية. هذه بالصيغة المعدلة بمقتضى 

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

 3المادة 

المدير العام لمكتب العمل الدولي. وتودع إحدى هاتين النسختين توقيع  رئيس المؤتمر وبتوقيع  توقع نسختان من هذه االتفاقية  
من    102في محفوظات مكتب العمل الدولي، وترسل النسخة األخرى إلى األمين العام لألمم المتحدة لتسجيلها وفقا  للمادة  

عن هذه االتفاقية إلى كل دولة من الدول األعضاء في منظمة العمل   نسخة مصدقة ميثاق األمم المتحدة. ويرسل المدير العام  
 الدولية. 

 4المادة 

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

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

 ، بصيغتها المعدلة وفقا  للمادة الرابعة عشرة فيها.2006تصبح هذه االتفاقية نافذة بالنسبة التفاقية العمل البحري،  .3

 5المادة 

المادة    يترتب إليها في  المشار  البروتوكول  التصديق على أي من االتفاقيات أو  إقفال باب   1على بدء نفاذ هذه االتفاقية 
 المعدلة.   غيربصيغتها 

 6المادة 

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

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

 عة، يقفل باب تصديق الدول األعضاء على االتفاقية الحالية. اعتبارا  من تاريخ بدء نفاذ االتفاقية الجديدة المراج   ( ب)

االتفاقية في جميع األحوال نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول األعضاء التي صدقت عليها ولم    هذهتظل   .2
 عة الجديدة.تصدق على االتفاقية المراج  

 7المادة 

 ]واإلسبانية والفرنسيةالصيغ اإلنكليزية 
 [ لنص هذه االتفاقية متساوية في الحجية. 4

  

 
 .  الحجيةغ اللغوية ذات  بشأن الصي رهنا  باعتماد المؤتمر، على نحو مسبق، تعديال  على الحكم الختامي النموذجي   4
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 توصية مشروع 

 المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، إن  

 ، 2023في ...  111وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى االنعقاد في جنيف، حيث عقد دورته 

ذك ر بالقرار بشأن إدراج بيئة عمل آمنة وصحية في إطار منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق األساسية في  يوإذ  
 (،  2022)حزيران/ يونيه  110  الدورةالعمل، الذي اعتمده في  

وارد البشرية،  ( وتوصية تنمية الم193)رقم    2002وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات بشأن تعديل توصية تعزيز التعاونيات،  
االستخدام،  195)رقم    2004 عالقة  وتوصية  واإليدز،  198)رقم    2006(  البشرية  المناعة  نقص  فيروس  وتوصية   )2010 
( وتوصية االنتقال من االقتصاد غير المنظم إلى االقتصاد  202)رقم    2012( وتوصية أرضيات الحماية االجتماعية،  200 )رقم

( بغرض  205)رقم    2017العمالة والعمل الالئق من أجل السالم والقدرة على الصمود،  ( وتوصية  204)رقم    2015المنظم،  
على اعتماد القرار بشأن إدراج بيئة عمل آمنة وصحية في إطار منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ الالحقة  إدخال بعض التعديالت  

 والحقوق األساسية في العمل، 

 وصية،وإذ رأى أن تأخذ هذه المقترحات شكل ت

يعتمد في هذا اليوم ... من ... من عام ألفين وثالثة وعشرين، التوصية التالية التي ستسمى توصية بيئة العمل اآلمنة والصحية  
 :  2023)تعديالت الحقة(، 

"  2022عام  (، بصيغته المعدلة  1998تحل عبارة "إعالن منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق األساسية في العمل ) .1
" أو أي صيغة أخرى  1998محل عبارة "إعالن منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق األساسية في العمل ومتابعته،  

التعاونيات،   تعزيز  توصية  ديباجة  في  البشرية،  193)رقم    2002واردة  الموارد  تنمية  وتوصية  (  195)رقم    2004( 
  2015نتقال من االقتصاد غير المنظم إلى االقتصاد المنظم،  ( وتوصية اال198)رقم    2006وتوصية عالقة االستخدام،  

()أ(  1)8( وفي الفقرة  205)رقم    2017( وتوصية العمالة والعمل الالئق من أجل السالم والقدرة على الصمود،  204)رقم  
  2010دز،  من توصية فيروس نقص المناعة البشرية واإلي  35( والفقرة  193)رقم    2002من توصية تعزيز التعاونيات،  

  2017)ج( من توصية العمالة والعمل الالئق من أجل السالم والقدرة على الصمود،  41)أ( و23( وفي الفقرتين  200)رقم  
 (. 205)رقم 

  والصحة (" وعبارة "اتفاقية اإلطار الترويجي للسالمة  155)رقم    1981عبارة "اتفاقية السالمة والصحة المهنيتين،    تضاف .2
  2002الزمني في الفقرة الخامسة من ديباجة توصية تعزيز التعاونيات،    الترتيب(" بحسب  187)رقم    2006المهنيتين،  

   (. 193)رقم 

 (: 204)رقم  2015االقتصاد غير المنظم إلى االقتصاد المنظم،  مناالنتقال  توصيةفي  .3

 ديباجة؛تحل كلمة "العشرة" محل كلمة "الثماني" في الفقرة الثامنة من ال (أ)

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

(" وعبارة "اتفاقية اإلطار الترويجي 155)رقم    1981في الملحق، تحذف عبارة "اتفاقية السالمة والصحة المهنيتين،   ( ج)
نوان الفرعي "صكوك (" من قائمة الصكوك الواردة تحت الع187)رقم   2006التفاقية السالمة والصحة المهنيتين، 

 أخرى" وتضافان تحت العنوان الفرعي "االتفاقيات األساسية".

(، بصيغته المعدلة عام 2008تحل عبارة "إعالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية من أجل عولمة عادلة ) .4
" أو أي صيغة  2008ولمة عادلة،  " محل عبارة "إعالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية من أجل ع2022

الحماية االجتماعية،   ديباجة توصية أرضيات  االنتقال من االقتصاد غير 202)رقم    2012أخرى واردة في  ( وتوصية 
( وتوصية العمالة والعمل الالئق من أجل السالم والقدرة على الصمود،  204)رقم    2015إلى االقتصاد المنظم،    المنظم
 (.205)رقم   2017

بصيغتها   4إلى    1ات  المدير العام لمكتب العمل الدولي إعداد النصوص الرسمية للتوصيات المشار إليها في الفقر  يطلب .5
 عن هذه النصوص إلى كل دولة من الدول األعضاء في المنظمة. مصدقةالمعدلة بهذه التوصية وإرسال نسخ 
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 قرار   مشروع 

 ،   2023، 111إن  المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية المنعقد في دورته  

( إلدراج 1998من إعالن منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق األساسية في العمل ) 2قرار تعديل الفقرة يذك ر بإذ 
 ية في العمل؛بيئة عمل آمنة وصحية في إطار منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق األساس

 ؛ 2023،  111، في دورته  2023وإذ يذك ر باعتماد اتفاقية بيئة العمل اآلمنة والصحية )تعديالت الحقة(، 

)تعديالت الحقة(،   والصحية  اآلمنة  العمل  بيئة  اتفاقية  النطاق على  الفوري وواسع  التصديق  أن   يرى  ، محبذ  2023وإذ 
معايير العمل الدولية من خالل مواءمة المراجع ضمنها للمبادئ والحقوق األساسية في لضمان قدر أكبر من االتساق في مجموعة  

 ، 2022 (، بصيغته المعدلة في عام1998العمل مع إعالن منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق األساسية في العمل )

، ال سيما من  2023الصحية )تعديالت الحقة(،  يدعو إلى التصديق الفوري وواسع النطاق على اتفاقية بيئة العمل اآلمنة و .1
 ، بصيغتها المعدلة، مع مراعاة المادة الرابعة عشرة منها؛ 2006الدول األطراف في اتفاقية العمل البحري،  جانب 

يدعو مجلس اإلدارة إلى أن يطلب من المدير العام تقديم تقرير عن حالة التصديق على اتفاقية بيئة العمل اآلمنة والصحية   .2
 ، على فترات مناسبة.2023)تعديالت الحقة(، 




